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לש תינוגראה  תיווזה  רחמ ? דיספהל  וא  םויה  םלשל 
םילקאה יוניש 

אשונ ויתועפשהל , ףושחו  הממחה  יזג  תוטילפל  יזכרמ  םרות  םילקאה , יוניש  ןדיעב  חתפמ  ןקחש  יקסעה  רזגמה  לש  ותויה  ףא  לע 
.לארשיב םייקסע  םינוגראב  הל  יואר  אוהש  תילוהינה  בלה  תמושתל  הכוז  וניא  םילקאה  יוניש 

יוניש להונמ  דציכ  ןחב  ץיבוניבר , ינד  פורפו ' ןוליא  הריפוא  פורפ ' תייחנהב  תבתוכה , ידי  - לע ביבא  - לת תטיסרבינואב  ךרענש  רקחמ 
לש תוטילפ  תתחפהב  ינוגראה  ךרוצל  תועדומה  תמר  םיאבה : םימוחתה  תשולשל  סחייתהב  לארשיב  םייקסע  םינוגראב  םילקאה 

התחפהה יעצמאב  שומישה  תעפשה  תוכרעיההו ; התחפהה  יעצמא  לש  העמטה  םילקאה ; יונישל  תינוגראה  תוכרעיהבו  הממח  יזג 
ןפואב ועימטה  רקחמה  יפ  לעש  םיפנע , ןווגממ  לארשיב  םיליבומ  םינוגרא  תוטלחה ב-13  ילבקמ  ונייאור  רקחמב  .תוכרעיהה  לע 
יוניש לארשיב  םיבר  םינוגראב  יכ  איה  תונקסמה  תחא  .דבלב  תוכרעיה  יעצמא  תמועל 13  תוטילפ  תתחפה  יעצמא  רבטצמ 50 

, הנורחאל דע  תיגטרטסא  . להונמ  אלו  הממח , יזג  תוטילפ  תתחפהב  ךרוצה  םע  רקיעב  ההוזמה  ילועפת , אשונכ  ספתנ  םילקאה 
םיבורקה םירושעב  ורימחי  םילקאה  יונישמ  תועבונה  תועפות  יכ  אוה  יפצה  .דוע  אל  םלוא  ךכב , קפתסהל  רשפא  היהש  ןכתיי 

לכל תואיצמ , תביוחמ  איה  יקסע  ןסוח  סוסיבלו  םיקזנה  ןותימל  תדעוימה  תוכרעיה  .יקסעה  רזגמה  לע  יטמרד  ןפואב  ועיפשיו 
לע תיטוקא  העפשה  תלעב  תיזיפמ , תוחפ  אל  תילכלכ  תואיצמ  אוה  םילקא  יוניש  .ירפ  ואשיי  התחפהה  יצמאמש  דע  תוחפה 
תוערפה םה  םיינוציק  םילקא  יעוריא  .דועו  דעי  יקוש  לע  םלג , ירמוח  תונימז  לע  היגרנא , לוהינ  לע  חווט  תוכורא  תוכלשהו  םינוגרא ,

םינוכיסל ףושחו  םיימואל  - ןיב םיקוושב  יולת  לארשיב  יקסעה  רזגמה  .קוש  ימוסחמ  םה  ןמחפ  תטילפ  יפסו  הצפהה , תרשרשב 
ובוחב ןמוט  םילקאה  יוניש  םינוכיסה , דצל  .הצפההו  הקפסאה  תוארשרש  ךרואל  םיירחסמו  םיסנניפ  םייתרדסא , םייזיפ ,

תייגטרטסא רדעיהב  .דועו  םילקאה  ירגתאל  תונורתפ  חותיפ  ןמחפ , תוטועמ  תויגולונכטל  תוידיסבוס  לשמל , .תויקסע  תויונמדזה 
דיתעל םיכרענה  םלועה  יבחרב  םינוגרא  לומ  םייתורחת  םינוכיסל  לארשיב  םינוגרא  םיפושח  הלא  תויונמדזה  יוצימל  תוכרעיה 

.אובל

דדמנה ןוכיסה  ףס  תא  תוצוח  ןניא  םילקאה  יוניש  תועפות  לארשיב , םיבר  םינוגרא  תכרעהל  יכ  ףשח  רקחמה  ליעל , רומאה  תורמל 
יופצה םייונישה  קפוא  תואדו , - יא .םיינוגראה  םינוכיסה  לוהינ  יכילהתב  תוללקושמ  ןה  תורידנ  םיתיעל  קרו  תילאיר , תילכלכ  תולעב 

.יקסעה רזגמב  תוכרעיה  םיבכעמ  הלא  לכ  םוחתב –  רסח  תוינידמו  רבע  ינותנ  לע  ךמתסהל  תלוכיה  רסוח  המידק , תובר  םינש 
דבלב םינוגרא  השולש  םינוכיס , לוהינ  תוח  " ודב םילקא  יעוריא  לש  תוריבסה  םדקמ  תא  םילעמ  תוחפה  לכל  םלועב  םינוגרא  דועב 
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ןומט םילקאה  ינוכיסל  הנעמה  יכ  םירובס  לארשיב  םיבר  םילהנמ  רקחמה , יפ  לע  .תאז  ושע  רקחמב  םיפתתשמה  ןיבמ 
תוימיטפוא  " לע תוכמתסהש  אלא  .חוטיב  ימולשת  ידי  - לע הסוכמ  וא  תויושרה  לע  לטומ  אוה  הרקמ  לכבו  תיגולונכטה , תוחתפתהב 

תויזחת יפ  לע  .וב  תונתשהל  םידמוע  קחשמה  יללכש  םילקא , יוניש  לש  ןדיעב  החיטבמ  תיקסע  תוינידמל  עצמ  הניא  תיגולונכט "
, הזכ בצמב  .תיתגרדה  תיגולונכט  תוחתפתה  רשפאת  אלש  תימילקא , תורדרדתה  לוחת  ןהירחאש  איש , תודוקנ  ונכתיי  םילקאה 

יקזנ תוַברתִה  םע  .המישי  יתלב  תויהל  הלולע  םיבצחמ , תייגרנא  לע  תססובמה  וזכ  יאדוובו  תיחכונה , התנוכתמב  היגולונכט 
םמצעב םידדומתמ  רבכ  חוטיבה  ינונגנמ  וליאו  םייקסע , םיפוגב  ךומתל  תילאיר  תורשפא  ירוביצה  רזגמל  היהת  םא  קפס  םילקאה ,

(. הז ןויליגב  דוע  ואר   ) םיקוושב יוסיכה  תלוכי  ןיבל  םילקאה  יוניש  תועפות  בקע  ףנעב  םייופצה  םידספהה  ןיב  רעפה  םע 

תויולע םוצמצב  הווהב  עיקשהל  םאה  רחמ –  דספהל  םויה  העקשה  ןיב  עירכהל  תשרוד  םינוגרא  ינפב  םויכ  תדמועה  המלידה  ןכל ,
תמרמ ןוגראה , ינייפאממ  תעפשומ  הטלחהה  דיתעב ? םידספהה  תא  גופסל  ךא  הווהב  תואצוהב  ךוסחל  אמש  וא  תוידיתע ,

רסוח בקע  םיילושל  קחדיהל  הלולעו  רתויב , תוהובגה  לוהינה  תומרב  עדי  ססובמ  ןויד  תבייחמ  םלוא  ןיינעה , ילעב  ץחלמו  הפישחה 
.תועדומ

, התחפה יעצמא  םיעימטמש  םינוגראש  אצמנ  .תוכרעיהל  התחפה  ןיב  קהבומה  רשקה  איה  רקחמה  ןמ  הלועה  תדדועמה  הרושבה 
יעצמא רתוי  םיעימטמו  תוכרעיהה  אשונל  רתוי  םיעדומ  תויהל  םיטונ  הממח , יזג  תתחפהל  ירטנולווה  ךרעמב  חוויד  םשארבו 

 – תוכרעיהו התחפה  יעצמא  השיש  עצוממב  םיעימטמ  ךרעמב  םיחוודמה  םינוגרא  דועב  .םירחא  םינוגראל  האוושהב  תוכרעיה 
.דבלב השולש  עצוממב  םיעימטמ  ךרעמב , םיחוודמ  םניאש  םינוגרא 

, תיטגרנא תולעייתה  לשמל , .הז  תא  הז  םימילשמ  תוכרעיהלו  התחפהל  םיינוגרא  תונורתפ  תובורק  םיתיעל  יכ  רקחמה  ףשוח  דוע 
תויולע רומיש  ידי  - לע ןוגראה  תוכרעיהל  לעופב  תעייסמ  תוטילפ , םוצמצ  תרטמל  הרואכל  לארשיב , םיבר  םינוגראב  תעמטומה 

תתחפהל םיילכלכ  םיעצמא  המוד , ןפואב  .םילקאה  תוממחתה  יאנתב  רוריק  יתוריש  לש  תרבוג  הכירצ  ףא  לע  תועובק , היגרנא 
תינוגראה תוכרעיהה  ןמ  קלח  םויכ  םישמשמ  ךא  תוטילפ , םצמצל  הרטמב  םנמוא  ורצונ  ןמחפל , ריחמ  גת  םיקינעמה  תוטילפ ,

.ןמחפ תטועמ  הלכלכל 

תויושר ומכ  אלש  .תאז  תושעל  תובר  תוביסו  עדי  םילכ , ול  שי  םילקאה , יונישב  קבאמה  תא  ליבוהל  ךירצו  לוכי  יקסעה  רזגמה 
ןוגרא טטומל  לוכי  ינוציק  םילקא  עוריא  םיסימ , תאלעה  תמגודכ  םיילאיצנטופ  עויס  ינונגנמ  תוכזב  תיסחי  תוניסחה  תוירוביצ ,

תוכלשהה .יתורחת  ןורתי  תריצילו  גושגשל  יאנת  אוה  תוכרעיהו  התחפה  יעצמא  תעמטהל  ינוגרא  יגטרטסא  לוהינ  .יקסע 
, תויזיפה תועפותה  תעפשהמ  תוחפ  אל  הרדסאה , תניחבמ  תוכלשההו  םינוגרא  לע  םילקאה  יוניש  לש  תוימלועה  תוילכלכה 

םינוגראב אשונב  לופיטה  תייחד  .םאתהב  ךרעיהלו  תוטילפ  םצמצל  יוניש , רוציל  ןתינ  דוע  לכ  תורבודמו  תונבומ  תויהל  תוכירצ 
.הלוכ לארשילו  יקסעה  רזגמל  תורודל  הייכבל  איבהל  הלולע 

תורוקמ

תדובע  ) לארשיב יקסעה  רזגמב  םילקא  יונישל  תוכרעיהו  התחפה  יעצמא  םושיי  .ג 2018 . גרבסגינק   .1
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