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הערמלו הייערל  החמומ '  ' יתישענ ורפב , םיזיע  לודיג  לש  ישונאה  טביההו  יגולוקאה  רשקהה  לע  ילש  טרוטקודה  תובקעב   " .הערמ רויסב  יקצולוברפ  יבא  פורפ '
" רובדמו רתי  תייער  לע  תיטסימרופנוק  אל  הסיפת  יתשביגו 

תוכרעמ חתנמו  גולוקא  יקצולוברפ –  יבא  פורפ '

, ינקלוו זכרמ  – יאלקחה רקחמה  להנִמב  תישעמ  היגולוקאו  עבט  יבאשמ  םוחתב  רקוח  יקצולוברפ , יבא  פורפ ' לש  םלועה  תסיפת 
יתניחבמ , " רמוא אוה  הדשב ," איה  ילש  הדבעמה   " .הדבעמ ול  ןיא  לבא  לארשיב  םיגולוקאה  יריכבמ  אוה  .חטשהמ  רקיעב  תרזגנ 

עבטה תוכרעמ  תנבהב  דוסי  ינבא  םהמ  קלחש  םימוסרפו  םירפס  םירמאמ , ללש  יקצולוברפ  פורפל ' חטשב ." אוה  רקחמה 
דוד יקוצ  הדש  רפס  תיב  תא  להינו  דסיי  אוה  .וירביא  "ח  מר לכב  חטש  שיא  רקיעב  אוה  לבא  היגולוקאה , תארוהבו  תוילארשיה 
תנגהל הרבחה  "ל  כנמס המענו ,) דוד  יקוצ  תליא , תימי ,  ) םורדב הדש  רפס  יתב  לע  יארחא  היהו  (, 1976–1972  ) יניס רה  תולגרמל 

תויוליעפל ףתוש  ונדועו )  ) היה תובר  םינש  ךשמב  (. 2003–1998  ) םינגהו עבטה  תושר  לש  ישארה  ןעדמהו  ( 1986–1984  ) עבטה
תמקה הדסוויה , זאמ  תדוקנ ח"ן  תינכות  לש  יעדמ  זוכיר  בידנה , תמר  קראפב  רקחמה  תנחת  תלעפה  ןהבו : תונווגמ  קשממו  רקחמ 

תוברועמ רעיה , לוהינ  תרות  שוביגב  תופתוש  םינגה , קנב  לש  תיעדמ  היחנה  תונשב ה-90 ,) ןושארה  ולוגלגב   ) הביבסו היגולוקא 
םוקישל הגאדו  תופרש  יקזנ  םוצמצל  עויס  ןגה , לש  תיגולואוזה  הדעווה  זוכירו  יכ  " נתה תויחה  ןגב  לארשי ' םוירווקא   ' תמקהב
תטיסרבינואב הצרמ  יקצולוברפ  פורפ ' הלא , לכ  לע  ףסונ  .גראמה  לש  עבטה  בצמ  רוטינ  תינכותל  המזויו  ןהיתובקעבש , יגולוקאה 

יבאשמ לוהינבו  היגולוקאב  דוחייב  ןורתי , אוה  םימוחת  לש  תיסחי  הבחר  תשקב  קוסיעהש  וידימלתל  החכוה  הווהמו  ביבא , - לת
.עבט

? היגולוקאלו עבטל  ךלש  רוביחה  ליחתה  ןכיהמ  ש :

, םילובלוב  ) ריש ירופיצב  רישע  היהש  ןועבט ) תיירקמ  קלח  םויכ   ) למע תיירק  לש  שרוחב  יתודלימ  עיגמ  עבטל  ילש  רוביחה 
היגולויבל ילש  הבהאה  .יתיבל  הכומס  התייהש  םינרוא  רנימס  לש  יחה  תניפב  הברה  יתיליב  ךכ  לע  ףסונו  םיזגרי ,) םירורחש ,

יגוחב בבותסהל  יתלחתה  ריעצ  ליגב  .היגולוקאל  רוטקוד  השענ  ונל  הנכשה  החפשמהמ  ןבה  םגש  ירקמ  אל  הז  .םש  הליחתה 
ביבא - לתל החותפה  ןועבטמ  רבעמה  .לאכימ  ןגעמב  תורפצ  גוחל  יתפרטצה  ביבא , - לתל יתחפשמ  רבעמ  ירחא  ןוכיתבו , םירפצ ,
יל הרזע  שדח " ןוכית  תלהנמה ב" לש  תדחוימה  תוישיאהו  תוחיתפה  .תידומיל  םגו  תיתרבח  םג  דואמ , השק  יל  היה  תינוריעה 

.ילש הדועתה  תא  ורטיעש  םיילילש  םינויצ  רפסמ  ףרח  תיגולויב  המגמל  לבקתהל 
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? תיעוצקמהו תישיאה  ךתוחתפתהב  תובצעמה  תויווחה  לע  עיבצהל  לוכי  התא  ש :

אל ןיידע  םינש  ןתואב  .ריבכ  ובאב  זא  הנכשש  ביבא , - לת תטיסרבינואב  היגולויבב  ןושאר  ראות  יתדמל  אבצה , ירחא  תנשב 1969 ,
גולואוז םירוספורפ , ינשו  רזע , ץחלה  .היגולוקא  דומלל  הקלחמהמ  שרד  םיטנדוטסה  דעו  .הטיסרבינואב  היגולוקאב  סרוק  ףא  היה 

.היגולוקאב ביבא  - לת תטיסרבינואב  ןתינש  ןושארה  סרוקה  תא  ורביח  יאנטובו ,

ואיבה םישדחה  םיקפואה  .הדבעמל  הדשהמ  יגולויבה  רקחמה  רבע  ויתובקעבו  ייא , - ןא - ידה יוליג  לש  תקתרמה  הפוקתה  התייה  וז 
ןויסינב תולוגנרת  רוקחל  יתעגה  ךכ  ז"ל .)  ) באומ זעוב  פורפ ' היגולואוזל , הקלחמל  עיגהש  ריעצ  רקוח  לצא  רטסאמ  תושעל  יתוא 

(, ז"ל  ) יבהז ץומא  פורפ ' .הדשל  תיקלח  יתוא  ריזחתו  הדבעמהמ  יתוא  איצותש  המילשמ  הדובע  יתשפיח  .חומה  תלועפ  תא  ןיבהל 
השולש .יניסב  הרבחה  לש  םילויט  תכרדהל  יתוא  רביח  עבטה , תנגהל  הרבחה  לש  רבעשל  "ל  כזמהו הקלחמב  לגס  שיא  היהש 
יתבשחנ לבא  יניס , םע  תורכיה  אלל  יתעגה  םנמוא  .יניסב  לויט  יתכרדה  עובשו  הטיסרבינואב  הדבעמב  יתדבע  שדוחב  תועובש 

תובר המרתו  םייחה  תא  יל  התניש  רבדמב –  םישנא  תלבוהו  להק  לומ  הדימעה  הכרדהה –  .ןושאר  ראות  יתמייסש  תויה  החמומ 
.תישיאה יתוחתפתהל 

היהש ילבמ  ולש  דסיימ  - להנמה תויהל  עבטה  תנגהל  הרבחל  עיצהל  הפצוחה  יל  התייה  יניסב  הדש  רפס  תיב  םימיקמש  יתעמששכ 
, היגולואג םילקא , וידחי  תכרוכה  תיתכרעמ , תיגולוקא  תיכוניח  הסיפת  רפסה  תיבב  ונחתיפ  .והשלכ  ידוקיפ  - ילוהינ עקר  יל 

םינכתהו תינבומ , הרוצב  לעפ  רפסה  תיב  .הדשב  הכרדהב  זא  הטלשש  תירופיס " הסיפתל ה" דוגינב  תואלקחו , תוברת  היגולוקא ,
םיכרדומה לש  תוימצע  תודובע  לע  תובר  ונכמתסה  םיריזנ .) םיאודב , יניס , רה   ) םדאה ינבמ  םיקתונמ  אלו  דואמ  םיננכותמ  ויה  ולש 

םלועה תסיפת  תאו  הארשהה  תא  יל  הקינעה  יניס  .םוקמה  לע  עדיה  תקמעהב  ורזעש  תווצה  ירבח  לכ  לש  םירקחמ  לעו 
.לולכמה יקלח  לכל  סחייתהל  תיתכרעמה – 

? הבושח תיתכרעמה  תולכתסהה  עודמ  ש :

.תורצ תויוחמתהל  תוקלחמל , תוריגמל , עדיה  תא  קלחמ  עדמה  .תומצמוצמ  רקחמ  תולאשל  הזתיטנא  איה  תיתכרעמ  תולכתסה   
ךירצש ןוויכמ  היעב  תרצוי  תאזה  הדרפהה  לולכמכ , עבטה  תא  ןיבהל  הסנמה  היגולוקאב , לבא  הכרב , איה  תוחמתה  םיבר  םיטביהב 

תויתכרעמהו ריעצ  ליגמ  יתוא  הוולמ  תאזה  הנבותה  .תיתכרעמה  הנבהה  לע  תנעשנ  היגולוקאה  .ןמזבו  בחרמב  בחר , םלוע  ףיקהל 
.עבט יבאשמ  לוהינב  םאו  רקחמב  םא  הארוהו , הכרדהב  םא  םינשה , ךרוא  לכל  יתוא  הוולמו  תניינעמ 

? םיקתרמה יניס  ימי  ירחא  תישע  המ  ש :

םורט ימי  םימיה  .ב  " הראב טרוטקוד  תושעל  יתטלחה  .האלה  רובעל  ךירצו  הפוקת  הרמגנש  יל  ריהבה  םירצמ  םע  םולשה  םכסה 
.עבט יבאשמ  לוהינ  הב  רוקחל  לכואש  המיאתמ , הטיסרבינוא  ירחא  שופיח  עסמל  יתאציו  טנרטניאהו , בשחמה  תפוקת 

רקחמל הב  יתלבקתה  . UC Davis ןהבש –  הנושארל  יתעגהשכ  המת  "ב  הרא ברעמב  תואטיסרבינוא  רפסמ  ןיב  ילש  תוטבלתהה 
לש ברה  רשועהמ  רקיעב  יתבהלתה  הלחתהבש  תמאה , .בולרוא  ןב  פורפ ' םשב  םח  ידוהי  לצא  םידנאה  תולגרמל  ורפב  הייער  לע 

.טרוטקודה לע  דימ  דובעל  ליחתהל  םוקמב  םיסרוק  ןומה  יתחקלו  היגולוקאב , םיסרוקה 

דואמ יתוא  הניינע  תיגולוקא ? הביבס  ךותב  םייח  ילעב  םילדגמ  ךיא  רקחמה : תלאש  תא  ןוחבל  ורפל  יתאצי  היינשה  הנשב 
לש תוכלשההו  רדעה  תא  ךילוהל  ןכיהל  תוטלחהה  תלבקל  יגולוקאה  סיסבה  לשמל  תיגולוקאה , תכרעמה  ךותב  םדאה  תולהנתה 

ורפב םיזיע  לודיג  לש  ישונאה  טביהבו  יגולוקאה  רשקהב  קסע  רבד  לש  ופוסבש  ילש –  טרוטקודה  .תיעבטה  תכרעמה  לע  הייערה 
אל הסיפת  יתשביגו  הערמו  הייער  יאשונל  החמומ "  " יתישענ ויתובקעב  .ףיקמ  םירושיכ  לס  וב  יתלביק  .ימלוע  תייאר  תא  ביחרה  – 

היגולופורתנא תצק  םג  יתדמלו  עבט , יבאשמ  קשממ  לע  תונבות  ןווגמב  ימצע  תא  יתרשעה  .רובדמו  רתי  תייער  לע  תיטסימרופנוק 
ביצי אל  םדאו  יעבטמ  ןרקס  ינאש  ךכמ  הארנכ  עבונ  תינמז  - וב םיאשונ  ןווגמב  קוסיעה  .תישונאה  תולהנתהה  תא  ןיבהל  ידכ 

.םייעוצקמה ייחב  הבחר  תיתכרעמ  הייאר  שבגל  יל  רזע  הז  לבא  הרדגהב ,
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ןגוע יוניל  םוליצ :  | 2019 הובגה , רהב  לויטב  ותחפשמ  תא  ךירדמ  יקצולוברפ  פורפ ' .ותמשנב  ךירדמ 
תכשמנ םא  ההות  ינא  תמצמצמה , תימדקאה  הסיפתל  הזתיטנא  הב  האורש  ימכו  תיתכרעמ  תולכתסה  לש  דיסחכ  ש :

? השעמה םלועל  וא  רקחמה  םלועל  רתוי 

סנכיהל רומא  יתייה  .תועורז  - בר ןונמתל  רבכ  הכפהש  עבטה , תנגהל  הרבחה  תא  להנל  תרגתאמה  העצהל  יתינענ  ץראל  יתרזחשכ 
יתשגרה היישעה , בלל  רתוי  יתסנכנש  לככ  .דבלב  איה 41  וילענ  תדימש  ימל  הטושפ  אל  המישמ  איגש , באוי  לש  תולודגה  וילענל 

, רקי רבחו  רוטנמ  ךשמהבו  זאד , עבט  יבאשמל  הקלחמה  להנמ  ז"ל ,)  ) ןמגילז םענ  "ר  דמ העצה  העיגה  זא  .תירקחמ  תוליעפל  עוגעג 
, תואלקחב יתנבה  אל  םנמוא  .תושק  תויוטבלתה  יל  ויהו  קוניתל , אבא  ייחל , תונש ה-30  ףוסב  יתייה  .ינקלוו  זכרמב  דובעל  אובל 
ויה םענ  לש  ירקחמה  ןויסינלו  תוישיאל  םג  .ינקלווב  יתרחב  ןכלו  תישיאה , תוחתפתהה  תויורשפאב  יתנמאהו  הייערב  יתנבה  לבא 

.הטלחהה תלבקב  עירכמ  דיקפת 

עבטה תושר  לש  ישארה  ןעדמה  תויהל  יל  עצוהשכ  תונש ה-90 , ףוסב  היה  לולסמ " תרבוש   " הריחב וב  לבקל  יתשרדנש  ףסונ  תמוצ 
רבודמש יתבשחש  תויה  תושרב  דובעל  יתרחב  תודבאתהל , לושמ  רבדה  תימדקא  - תיעוצקמ תולכתסהבש  יפ  לע  ףא  .םינגהו 

עבט תורומש  לוהינ  לש  תיתכרעמ  הסיפת  ונחתיפ  ןמזה  םע  ןכאו , .ןמזה  םע  יתשכרש  תויגולוקאה  תונבותה  םושייל  קתרמ  ןחבמב 
ןויסינ לש  תוקתרמ  םינש  ויה  הלא  .הל  םיאתמה  קשממ  תריחבו  הרומש  לכל  תוינייפואה  עבטה  תרימש  תורטמ  תרדגה  ךות 

.הב שומישהו  היגולוקאה  יבגל  ימלוע  תסיפת  תא  ובציע  ןהו  תואיצמל , הירואת  םיאתהל 

םוקמה .בידנה  תמרב  עבט  קראפ  לש  לוהינבו  היינבב  ברועמ  ינא  האלהו , עבטה  תנגהל  הרבחל  יתרזחש  זאמ  םינשה  לכ  ךרואל 
הירואת םיאתהל  תונמדזה  התייה  בוש  וז  .הנש  תורשע  ךרואל  הוולמ  רקחמ  ךרד  תשכרנה  בחרמה , לש  תיגולוקא  הנבה  לע  ןעשנ 

.חטשב םיאצממה  רואל  תונבות  ןכדעלו  תואיצמל 

תוטשפתה תעינמל  ילככ  הייערב  שמתשהלו  רעיו  שרוח  תופרש  רוקחל  יתוא  איבה  שרוחב  הייער  לש  אשונב  ירקחמה  קוסיעה 
וול הלא  תולועפ  .םוקמב  םיזיע  ריד  ונמקה  ךשמהבו  תיתנוע , הייערל  רקב  רדע  יזכרמ , קשממ  ילככ  ונסנכה , בידנה  תמרב  .תופרש 

לע הייערה  לש  תוכלשהו  תועפשה  ןוחבל  םגו  םייחה  ילעבב  תיבטימה  שומישה  ךרד  תא  רידגהל  םג  דעויש  ןווגמו  בחר  רקחמב 
.תיעבטה תכרעמה 

םינשה ךרואל  דואמ  ליעפ  תייה  ץראב , םייזכרמה  עבטה  תרימש  יפוג  לכב  ךתדובעלו  הצרמו  רקוח  ךתויהל  רבעמ  ש :
הזל הז  םירבחתמ  םינושה  םימזימה  דציכ  ןיבהל  ידכ  החיתפב .) טרופמכ   ) םיימוחת - ברו םיירזגמ  - בר םיכלהמבו  תומזויב 

? גראמה תמקהל  ךתמורת  תא  לשמל  ראתל  לכות  םידלונ , םה  ךיאו 

יתדבע ייח  תיברמ  ךשמב  םללגב  םא  םגו  םיערפומ , תצק  םיארנ  םה  םא  םג  םיניינעמו , םיינויגה  הלאה  םיגוזגזה  ייניעב  לוכ , םדוק 
.תינקִת הרשממ  רתוי  לודג  ףקיהב  השעמל 
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קחש השמ  פורפ ' תלבוהב  "ב , הראמ אבויש  ןויער  חווט , - תוכורא רקחמ  תונחת  תשר  תמקהל  םינעדמ  לש  המזויכ  ליחתה  גראמה 
רותב הביבסה  תנגהל  דרשמה  תאו  "ג ) טרו "ל  קק  ) םיחטש םילהנמה  םיפוגה  תא  תונגראתהל  סינכהל  יתעצה  ינא  .רקוב  הדשמ 

לע םלוכ  וקלדנ  רויסב  .הלאכ  תונחת  תשר  תלעופ  ךיא  תוארל  הקירפא  םורדב  רויס  ונגרא  בידנה  די  תרזעב  .עדיל  םייזכרמ  תוחוקל 
יגולויבה ןווגמל  רוטינ  תינכות  תויהל  חתפתהש  גראמה , דלונ  וכלהמב  השעמלו  תימואל , רוטינ  תינכות  תמקה  לש  ןויערה 

רוציל היה  גראמה  לש  ןושארה  גשיהה  .תערכמו  תיתועמשמ  התייה  בידנה  די  לש  הכימתה  ןאכ  םג  .לארשיב  עבטה  בצמ  תכרעהלו 
תומוקמ שי  יתעידי  בטימל  .עבטה  בצמ  תנומת  תא  לבקל  לכונש  ךכ  לעופב , רוטינה  תורטמ  לע  הדש  ישנאו  םינעדמ  ןיב  סוזנצנוק 

בצמ לש  תניינעמ  הנומת  קיפהו  רוטינ , ירוזחמ  השולש  םילשה  רבכ  גראמה  זאמ  .וז  הלטמ  םע  דדומתהל  וחילצהש  םלועב  םידדוב 
.ןכ ינפל  ונידיב  התייה  אלש  לארשיב , עבטה 

ךכ לע  ףסונו  כ-20% ,)  ) ןפוד אצוי  אוה  ךלש  םימוסרפה  ללכ  ךותמ  תירבעב  תמסרפש  םירמאמה  רועישש  המדנ  ש :
? תירבעב םסרפל  םירקוח  דדועל  רשפא  ךיא  ךל ? בושח  הז  המל  .תירבעב  םירפס  העברא  תמסרפ 

ונתמורת לש  תיביטקייבוא " תיעדמה ה" תוכיאה  תטפשנ  םש  תימואל , - ןיבה הריזב  תילגנאב , םירקחמה  תא  םסרפל  ןבומכ  בושח 
עייסלו תירבעב  םג  םירקחמה  תא  םסרפל  בושח  ןכלו  לארשי , תנידמל  תוביוחמ  םג  שי  םילארשי  םירקוחל  לבא  .תיעדמה 

םדקלמ תוחפ  אל  יל  הבושח  תירבעלו  לארשיל  הקיזה  .םייטנוולר  םינוגראו  הלשממ  ידרשמ  לש  רתוי  הבוט  תיעוצקמ  תולהנתהל 
ילש םיטנדוטסה  תא  יתחרכהו  ןושארה , ולוגלגב  הביבסו , היגולוקא  הזה , תעה  בתכ  תמקהל  יתעייס  םג  ןכל  .תילגנאב  םירמאמ 

.תירבעב םייעדמ  םירמאמ  וב  םסרפל 

? ךלש םיטנדוטסל  ריבעמ  התאש  סותאה  והמ  ש :

רקיעב יתקסע  םינשה  ךרואלש  ןוויכמ  .הרצה  תיעדמה  הלאשב  תרמגנ  יתלב  תוברועמ  אוה  הימדקאב  םביבס  םיאור  םהש  המ 
תויהל בושחש  םהל  רמוא  ינא  .םירתוס  םניא  םיינשהש  םיאור  םה  הימדקאל , ץוחמ  היגולוקאה  יעדמ  לש  םיישעמה  םידדצב 

הביבס ידומילל  גוחב  סרוק  ריבעמ  ינא  .תימדקאה  הליהקה  קר  אלו  םיניבמ , םלוכש  הפשב  רבדלו  ילארשיה  רוביצל  םייטנוולר 
קשממו תוינידמ  קוח , ןונכת , לש  םיטביה  ללוכ  סרוקה  עבט .' יבאשמ  לוהינב  תושיגו  תויגוס   ' אשונב ביבא  - לת תטיסרבינואב 

.הזב הז  בלתשהל  םירומא  וא  םיבלתשמ  םה  דציכ  שגד  םשו  עבט , תרימשו  הייער  גיד , רגנ , רעי , לוהינב  יגולוקא 

ךיא היגולוקאו –  תואלקח  : ' תונורחאה םינשב  וילע  תלמעש  רפסה  לש  רואל  ותאצ  לע  ךתוא  ךרבל  הצור  ינא  םויסל  ש :
? היגולוקא - ורגא לש  םוחתב  תאטבתמ  תיתכרעמה  הסיפתה  ךיא  וידחי '? םייתשה  וכלי 

יגולויב ןווגמ  לע  תנעשנ  תואלקחה  .תיתכרעמה  הנבהה  אלל  וב  םדקתהל  רשפא  יאש  םוחתל  תיסאלק  המגוד  איה  היגולוקא  - ורגא
שי ךא  תיעבטה , תכרעמל  תונוש  תוקיז  שי  תואלקחל  ותוא .) המיצעמ  ףא  םיתיעלו   ) ןווגמה לש  םירחא  םיקלחב  תעגופ  םגו  םיוסמ 

עגפת אל  תואלקחהש  םיניינועמש  םיגולוקאה , .יאלקחה  לש  םלועה  תסיפתו  תויחוורה  רוצייה , רשוכ  ומכ  הלשמ  םיסיסב  הל 
איבהל םיבייחש  תויובכרומו  םיסרטניא  ללש  איבמ  יאלקחהש  ןיבהלו  םהלש  טבמה  תדוקנ  תא  ביחרהל  םיכירצ  יגולויבה , ןווגמב 
תא אוצמל  היגולוקא  - ורגאה לע  .הלא  םיסרטניא  םע  דחא  הנקב  הלעי  הז  םא  קר  יוצר  יגולויב  ןווגמ  לדגי "  " יאלקחה .ןובשחב 

.הז םיסרטניא  בולישל  םיכרדה 
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