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הנבמה לע  הנורוקה  רבשמ  תעפשה  קוחרמו –  דחיב 
םיחותפה םיחטשהו  ינוריעה 

.תונושארה םירעה  תעפוה  זאמ  ויהש  יפכ  תינרדומה , ריעה  לש  הפא  תמשנ  םה  םדא  ינב  ןיב  םיקודה  םירשק  יובירו  תיזיפ  תופיפצ 
םיכפוהש תונויערהו  תומזויה  תויונמדזהה , תא  םירשפאמש  הלא  םה  םצמוצמ  בחרמב  םדא  ינב  ןיב  םיבורקו  םייביסנטניא  םירשק 

ףופצ דחא  ינוריע  זכרמ  היה  םלועב  םירעה  בורל  האמה ה-20 , עצמא  דע  תאזל , םאתהב  .הלכלכה  לש  החימצה  עונמל  ריעה  תא 
.זכרמהמ תוקחרתהה  םע  ודרי  עקרקה  ריחמו  תופיפצה  .וב  ומקומ  תוילוהינהו  תוילכלכה  תויצקנופה  בורו  דואמ ,

ירסח רוברפו  תינוריע  תוטשפתה  ורשפא  ןה  .העיסנה  תולע  התחפו  הרובחתה  תויתשת  וחתפתה  היינשה  םלועה  תמחלמ  רחאל 
- דח םוקמב  ידקומ  - בר תויהל  ךפה  תובר  םירע  לש  הנבמה  .םיחותפ  םיחטשב  העיגפ  ןהבו  תורכומו , תועודי  תויעב  ודילוהש  םידקת ,

רחסמ יזכרמ  ןוגכ  תודרפומ , תוינוריע  תויצקנופ  ילעב  םימעפל  םיינשמ , םיזכרמ  וחתפתה  יתרוסמה  ריעה  זכרמל  ליבקמב  ידקומ :
.רוזיב תומגמ  ןיבל  הלודגה  ריעה  זכרמל  הכישמה  ןיב  לקשמ  יוויש  הב  םייקתמש  ריע  לע  רבודמ  הלאכ  םירקמב  .הקוסעת  וא 

" קחרמה לוטיב   " ןוגכ תכל  תוקיחרמ  תויזחת  עדימה  תויגולונכטו  טנרטניאה  בושחמה , תוחתפתה  ודילוה  האמה ה-20  ףוס  תארקל 
הנבמל רשאב  תוחפלש  הארנ  תונורחאה , םינשב  םייחה  ימוחת  לכל  עדימה  תויגולונכט  לש  תרבוגהו  תכלוהה  הרידחה  תורמל  . 

. תומדקומ  ויה  תויזחתה  ינילופורטמהו , ינוריעה  בחרמב  םילעופה  תוחוכלו  יזיפה 

ךשוממהו יופכה  רגסה  םע  הנורוקה , רבשמ  .תועיתפמו  תוריהמ  תוינפת  ללוחל  םילוכי  םייופצ  יתלב  םיעוריא  םימעפלש  אלא 
שולש לש  יוליגהמ  עבונ  רבדה  .הייסולכואהמ  קלח  לש  םירוגמה  תופדעהל  רשאב  תיטמרד  תינפת  ללוחל  יושע  וילא , הוולנה 

ןווגמ םייקל  תורשפאמ  עדימה  תייגולונכטו  תרושקתהש  איה  הנושארה  הלא : םימיב  הווח  םלועב  תיב  קשמ  לכ  טעמכש  תועפות 
לככ רתוי  הברה  םילבסנ  םייחה  רגס , ןמזבש  איה  היינשה  .וישכע  דע  ןיימדל  היה  רשפאש  הממ  תויוליעפ  לש  רתוי  הברה  בחר 

הפיכאה תמרו  ריעה  זכרממ  םיקחרתמש  לככ  לדג  תויורשפאה  בחרמ   ) םירעה יזכרממ  רתוי  קחורמו  רתוי  לילד  םירוגמה  רוזאש 
'( וכו יאנפ  םידומיל , הדובע ,  ) ליבקמב תויוליעפ  עצבל  ידכ  וב : תושעל  ןתינש  המלו  יטרפה  תיבה  הנבמל  הרושק  תישילשה  תדרוי .)

םילדומ תועצמאב  .םירעה  יזכרממ  םיקחורמו  םילילד  םירוזא  םתואב  רתוי , םייופש  םיריחמבו  רתוי , ןימז  אוהו  יזיפ , בחרמ  שורד 
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יוניש חינהל  איה  תויורשפאה  תחא  .םירע  לש  יבחרמה  הנבמה  לע  עיפשהל  תויושע  עדימה  תויגולונכט  ךיא  ןוחבל  ןתינ  םייטרואת 
תומכ לודיגש  איה  ונניינעל  הבושחה  הנקסמה  לדומה , לש  םיטרפל  סנכיהל  ילבמ  הייסולכואהמ  . קלח  לש  םירוגמה  תופדעהב 

לש יתגרדהה  הרוזיפלו  ינוריעה  חטשה  תלידגל  םרוג  םיחותפ , םיחטשל  הברקו  הלילד  תופיפצ  םיפידעמש  תיבה  יקשמ 
היושע התוא  םיריכמ  ונחנאש  יפכ  ריעה  הלאכ , תיב  יקשמ  לש  תיטירק  הסמ  תמייק  רשאכ  1ב .) םירויא 1א ,  ) הייסולכואה

(. רויא 1ג  ) דואמ םיבחרנ  םיחטשב  םיסרפתמה  םיירפכ  םיריבצל  קרפתהל 

רויא 1
ג)  ) הובגו ב )  ) ינוניב רועיש  םע  א ,)  ) תידקומ - בר תיטרואת  ריע  לש  תיבחרמ  תוחתפתה 

זכרמל  הקיז  אללו  םיחותפ  םיחטש  םיפידעמש  תיב  יקשמ  לש 

, הזה הרקמב  םיוסמ : טביה  השיגדמה  הרוטקירק  ידכל  תוידממ  - ברו תוכבוסמ  תוינועבצ , תועפות  לש  הטשפה  אוה  יטרואת  לדומ 
תומגמה םוגרתש  וילאמ  ןבומ  .םיכומסה  םיחותפה  םיחטשה  לע  היתועפשהו  תונוש  תוחנהב  ריעה  לש  תיבחרמה  הסירפה 

םיחטש לע  הרימש  לש  תוארה  תדוקנמ  הפורטסטק  רדגב  אוה  לארשי  לש  הרקמל  וא 1ג  םירויא 1ב  םיגצומה ב םישיחרתבש 
.םיחותפ

ונייח תוחרואמ  קלח  ויתובקעבש  יטמוארטה  עוריאכ  רכזיי  הנורוקה  רבשמ  יתעדל , שממתהל ? םילוכי  הלאכ  םישיחרת  םאה 
לש יאנפהו  הכירצה  םידומילה , הדובעה , יפוא  לע  עיפשיו  םוי  - םויה ייחב  עמטיי  םיוסמ  יתרבח  קוחיר  .תיתועמשמ  הרוצב  ונתשה 

, תידיתע הפגמ  לש  תונכתיה  .שדחה  בצמה  םע  תודדומתהל  םיליעי  תונורתפ  עיצהל  וכישמי  עדימה  תויגולונכטו  טנרטניאה  .ונלוכ 
םיבושייב רוידל  שוקיבה  .םהלש  רוידה  תופדעה  תא  שדחמ  ןוחבל  תיבה  יקשממ  קלח  ףוחדת  ינוידב , עדמ  רדגב  אל  רבכ  איהש 

לע הנגהה  הזכ , הרקמב  .םירעה  יזכרמב  שוקיבה  תתחפה  דצל  רבגי  ירפכה  רזגמבו  םיבשומבו  םיצוביקב  תובחרהב  םיירפירפ ,
בושחל רשפא  םאה  םהילע ? רומשל  ןתינ  םאה  .םויכ  איהש  הממ  רתוי  הברה  השק  המישמל  ךופהל  היושע  םיחותפה  םיחטשה 
עבטה תרימש  לע  םינומאה  םיפוגה  לע  יתעדל , םישדח ? םירייד  םע  הלועפ  ףותישב  אקווד  ילוא  םלוהינל , תוירוקמ  תוטיש  לע 

.וישכע רבכ  הזה  שדחה  בצמל  םאתהב  ךרעיהל  ליחתהל  הביבסהו 
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