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םויב תרכומה  הרגשל  רוזחל  ךירצו  לוכי  המו  תומייקה , ןונכתה  תוסיפתב  תונשל  הכירצ  תימלועה  הפגמה  המ  קמועל  ררבל  ונילע  .לגוטרופ  ןובסילב , תוספרמ  תגיגח 
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( הנורוקה  ) רבשמ ימיל  יזיפ  ןונכת 

יטרסו ןוליינה  תועירי  ולזא  ןיינבה  ירצומ  תויונחב  םימה , יקובקבו  םירומישה  תואספוק  רפוסה  יפדממ  ומלענ  ראוניב 1991 
הפקתמ דגנכ  רדח  ןגמל  םיכירצ  ויה  םיריידה  תיב  לכב  .השדח  תואיצמל  סנכנ  רוביצהו  חתפב  הדמע  ץרפמה  תמחלמ  הקבדהה ,

םוטא רדחב  דודיבב  הכורא  הייהשל  ךרענ  םעהו  ןוליינב , ופטענ  תוסירע  חווט , יכורא  םיליט  יבג  לע  ףועמב  עיגהל  המייאש  תימיכ ,
ירע לע  םיליטה  ולפנ  תולילב  ןכש  םויה , ךלהמב  קר  בשוימ  תויהל  וקלחב  ךפהו  ינמז  ןפואב  ןד  שוג  שטננ  המחלמה  ץורפ  םע  .דחא 

תובקעב יכ  טלחוה  הנידמה  תודסומבו  םירעלו , וייחל  רוביצה  רזח  המחלמה  רחאל  .םיחרזאה  לע  התפכנ  השדח  תואיצמ  .זכרמה 
. תוילנויצנבנוקו  תוימיכ  תוצצפה  ינפב  הנגהל  "ד ) ממ  ) יתריד ןגומ  בחרמ  תמקהב  םישדח  םירוגמ  יתבו  תוריד  וביוחי  המחלמה 

.אובל ויה  תודיתעש  המחלמה  תופוקתב  ףרועה  לע  ןגהל  ידכ  תנשב 1951  רבכ  קקוחש  תיחרזא  תוננוגתהה  קוחל  הפרוצ  וז  הנקת 
תינכותה הלשממב  הרשוא  תנשבשכ 1956  לשמל  םימה , קשמב  ידיתע  רבשמ  תארקל  בטיה  ןנכתל  העדי  הריעצה  לארשי  תנידמ 

ינקתמו בויבב  לופיט  ינקתמ  תועצמאב  םימה  קשמ  תולהנתהל  המגוד  תשמשמ  לארשיש  םינש  המכ  רבכ  .יצראה  ליבומה  תמקהל 
תינכות תועצמאב  תנשל 2040  רבכ  תכרענ  הנידמה  םויכ  .תואלקחלו  הייתשל  םימב  ידיתע  רוסחמ  עונמל  ודעונש  הלפתה 

.םיחותפה םיחטשהו  תויתשתה  הקוסעתה , רוידה , םוחתב  םירבשמ  עונמל  הדעונש  תטרופמ  תיגטרטסא 

ברה ןויסינה  לע  הכמתסה  הנורוקל  הבוגתהו  םינכומ , אל  ץראב  ןונכתה  יפוג  תא  הספת  תימלועה  הפגמה  תאז , תורמל 
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תא עצבלו  ןנכתל  עוצקמה  ישנאו  ןונכתה  תודסומ  לע  תעכ  .םוריח  יבצמ  םע  תודדומתהב  תוילארשיה  תוירוביצה  תוכרעמב  רבצנש 
תוסיפתל עיגהל  ךרטצנ  ונא  םג  ץרפמה , תמחלמ  רחאל  ובתכנש  תונקתב  ומכ  ילוא  .האבה  הפגמל  תונכומל  ליבויש  ךלהמה 

קמועל ררבל  ונילע  .היינבה  יקוחל  םינוקיתבו  תונקתב  תומרונב , יוטיב  ידיל  ואוביש  ירוביצהו  יתיבה  יטרפה , בחרמה  לש  תושדח 
םלוע .ירחאש  םויב  תרכומה  הרגשל  רוזחל  ךירצו  לוכי  המו  תומייקה , ןונכתה  תוסיפתב  תונשל  הכירצ  תימלועה  הפגמה  המ 

הבוגב ןנובתהל  ההובג , םייח  תוכיא  קפסל  ידכ  םינושה  ןונכתה  יבחרמ  תא  שדחמ  ןוחבלו  ןונכתה  תוכיאב  קוסעל  ךרטצי  ןונכתה 
םינימז האופר  יתוריש  ישילשה , רזגמב  ךמותש  ןונכת  תמגודכ  תובר , תויגוסב  קוסעלו  הרבחה  לש  םישלחה  םיקלחב  םייניעה 

ןנוכתהל ונילע  םישיחרת  המכל  ונמצע  תא  לואשל  ונילע  ךכ , לע  ףסונ  .דועו  תימלוע  םוריח  תעשב  יתנוזת  ןוחטיב  תיבה , תברקב 
לכב ונתוא  עיתפת  ירה  תואיצמה  .לילעב  תירשפא  יתלב  איה  שיחרת  לכ  תארקל  תונכומל  השירדה  .םתארקל  ןנכתל  ונילע  המכו 

הנתשמ תואיצמל  הנעמ  תתל  ידכ  ךכיפל , הימדנפ .)  ) יתבר הפגמ  לצב  םייח  תואיצמ  ןיימדל  ונלוכי  אל  םיישדוח  ינפל  דע  .הרקמ 
לש הרקמב  וזכ  תושימגל  תיוושכע  המגוד  .רבשמ  ןמזב  ונלש  הסיפתב  תושימגל  ןכו  תוינכותבו , ןונכתב  תושימגל  םיקוקז  ונא 

תוינולמל ןולמ  יתב  תבסהב  השענש , יפכ  תלוביק , - יבר םינבמב  וא  םילודג  םיירוביצ  םינבמב  םוריח  שומיש  איה  הלחמ  תוצרפתה 
רחא תועשב  םירוגמה  תונוכשב  םישיבכה  תריגס  איה  תפסונ  המגוד  .ןולמה  יבולב  יאבצ  - יאופר "ל  מח תמקהבו  םילוחל  דודיב 

. םלועה  יבחרב  םירעב  השענש  יפכ  שיבכה , בחרמ  לוצינ  ידי  - לע יתרבח  קוחיר  ךות  םיבשות  תעונת  רשפאל  ידכ  םיירהצה 
ןויד תוצובק  םיבר : עוצקמ  ישנא  תללוכו  הבחר , וירחאלש  םויבו  רבשמב  קוסיעל  יטרפהו   ירוביצה   ןונכתה  םלוע  תוסייגתה 

ובתכנש תועד  ללשו  םהיתבמ  םיפתתשמ  תואמו  תורשע  םע  םוז  תנכות  תועצמאב  םייעוצקמ  םינויד  דחוימב , וחתפנ  תשר  ירתאו 
ךירצ הז  ךלהמ  .תוישעמ  תולועפב  אטבתהל  םירמאמהו  תובתכה  םינוידה , ירצות  וכרטצי  ירחאש " םויב   " .תויתרבחה תותשרב 

תויושרהו םינושה  הנידמה  תודסומ  םע  םיפתושמ  םיגשיהל  הריתח  ךותו  ללוכ  ךלהממ  קלחכ  ןונכתה , תודסומ  ךותב  ךרעיהל 
.אוושל היהי  אשונב  ךרובמה  חישה  לכ  תרחא  תוימוקמה ,

ןכו תוינכותבו , ןונכתב  תושימגל  םיקוקז  ונא  הנתשמ  תואיצמל  הנעמ  תתל  ידכ  .הדנק  רבוקנו , קראפ , ילנטסב  המוסח  ךרד 
Dylan Passmore, Flickr, CC BY NC 2.0 םוליצ : רבשמ |  ןמזב  ונלש  הסיפתב  תושימגל 
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