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היחא םוליצ : ןוילימ ש"ח |  הירהנ ב-300  תייריע  שאר  ידי  - לע וכרעוהש  םיקזנלו  הירהנ  זכרמב  תובחרנ  תופצהל  המרג  ויתודג ב-8.1.2020  לע  ןותעגה  לחנ  תיילע 
Ynet תובידאב "ד , באר

ןוידה אשונ   

עקר לע  םילחנב  לופיטל  ןונכתה  תכרעמ  תוכרעיה 
םילקאה רבשמו  תונופטישה 

ףוחה ילחנ  תיסחי , םירצק  ןמז  יקרפב  םיזע  םימשג  ונילע  וכתינ  םישדוח  רפסמ  ינפל  קר  ךא  םינדיע , ןדיע  ינפל  ומכ  הארנ  הז  ילוא 
הפיח הירהנ ,  ) םילחנ יאצומ  תודג  לע  ונבנ  הלש  ףוחה  ירעמ  תוברש  הפופצ  הנידמב  .ופצוה  ףוחה  רושימב  םיבר  םיחטשו  ושעג ,

, םינבמל םיקזנב  תינשו  םדא , ייחב  לכ  תישאר  דבכ –  ריחמ  שי  הלא  תופצהל  דודשאו ) ופי  – ביבא - לת הינתנ , הרדח , תוירקהו ,
.ןיקת םייח  חרוא  םויקלו  תויתשתל 

לככ תאז , םע  .םיבורקה  םירושעב  לארשיב  היופצה  תיללכה  םיעקשמה  תומכב  התחפה  תמגמ  לע  םיעיבצמ  םיימילקאה  םילדומה 
וז העפות  םינורחאה , םיפרוחה  םימיגדמש  יפכ  .םתמצוע  הלוע  ףאו  םיינוציק  םשג  יעוריא  לש  תורידתה  הלוע  םמחתמ , םלועהש 

תובורקה םינשב  רימחהל  היופצ  איהו  וישכע , ונתיא  תאצמנ  רבכ  איה  אלא  וב , ויחי  ונידליש  ימילקאה  דיתעל  קר  תכייש  הניא 
תיברמ לזמה , עורל  .אליממ  הפופצה  ונתנידמב  תרבוגו  תכלוהה  ןיסולכואה  תופיפצ  תא  ףיסוהל  שי  ךכל  .םיאבה  םירושעבו 

לודיגה .תופצהל  םידעומה  םה  תיגולופרומואג  הניחבמש  ףוחה , רושימ  לש  םירוזא  םתואב  אקווד  תפפוטצמ  הייסולכואה 
, וילע דרויה  םשגה  תא  טולקל  לגוסמ  היה  רבעבש  חטשה  תומכ  הלדגו  תכלוה  ךכו  תויתשת , לש  הבחרהו  יוניב  בייחמ  הייסולכואב 

תיגולורדיהה תיתשתה  לע  סמוע  רצונ  וללה  תוביסה  לכמ  .םילחנל  יליע  רגנ  תמרותה  םשגה  לוחלחל  המוטא  עקרק  אוה  םויכו 
.תונופטיש םע  דדומתהל  הנידמה  לש  תלוכיה  תא  ןיטקמה  ןפואב 

ודעונש זוקינ  תולעת  לאכ  םילחנל  סחייתהל  אוה  םינורחאה , םירושעב  לארשי  ילחנ  לוהינ  תסיפת  תא  ליבוהש  הז  ידיימה , ןורתפה 
אלכ חכוה  הז  ןורתפ  .םיל  זוקינה  ןגאמ  םימה  תויומכ  יוניפ  ךרוצל  רשפאה  לככ  רצקה  ןמזב  רשפאה  לככ  הלודג  םימ  תומכ  ליבוהל 
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ןייטשנרב  סיריא 
ןונכתה להנִמ 

יקסלוק  ילחר 
ןונכתה להנִמ 

רלוס  רחש 
ןונכתה להנִמ 
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םע םויכ , .תיגולורדיה  הניחבמ  תלבגומ  איה  הל  רבעמו  תמיוסמ , תומכ  דע  קר  הבוט  םימה  תלבוה  תלוכי  .ינסרה  ףאו  קפסמ 
הלעמב דוחייבו  זוקינה , ןגא  לכמ  עיגמה  רגנל  תונורתפ  אוצמל  םירחא –  םיקיפאב  תונורתפה  תא  שפחל  שי  היעבה , תפרחה 

רשפאי ףא  אלא  תופצההו  תונופטישה  תייעב  תא  רותפיש  קר  אל  השיגה  יוניש  .םילחנל  יליע  רגנ  תעגה  תחפתש  ךכ  ןגאה ,
.ףוחה ילחנ  לש  יגולוקא  םוקישו  םימשג  ימ  םוגיא  םילדלדתמה , םוהתה  ימ  לש  הרשעה 

יבחרמב קר  אלו  זוקינה  ינגא  לכב  רגנהו  םיחטשה  לוהינ  לע  םילחנה , לש  םדיקפת  לע  תשדוחמ  הבישח  בייחמ  המגידרפה  יוניש 
ישומיש תא  רידסתש  ןונכתה  תכרעמ  לש  הנוש  תוכרעיה  ךירצמ  רבדה  .םינובמה  םיחטשב  וא  םיחותפה  םיחטשב  םא  ןיב  םילחנה ,

.םהב םימרוגה  ללכ  לש  םתוליעפ  תאו  זוקינה  ינגאב  עקרקה 

לוהינל היגולודותמ  םימ , תרמשמ  היינב  עבט , יססובמ  תונורתפ  םימ , רומישל  םייגטרטסא  םירוזא  תרדגה  ינוריע , רגנ  רומישו  לוהינ 
תונורתפהו תוינשדחה  תושיגה  ןווגמ  ןיב  דועו  הלא  הפצהה –  יטשפל  דחוימ  דמעמ  ןתמ  רגנ , תייהשה  יבחרמ  תונופטיש , ינוכיס 

.םכינפלש חיש  - ברב םיפתתשמה  ונינפל  םיסרופש 

תכרעמ תוכרעיה  .ש 2020 . ןמקוב 
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.םילקאה רבשמו  תונופטישה 
.57–47 הביבסו 11(2 :) היגולוקא 

םימה באשמ  לוהינ  םהיקזנו —  תונופטיש  םוצמצל  םיינונכת  םילכ 
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"ל הצ רבוד  םוליצ :  | 8.1.2020 ןותעגה , תופצהמ  הירהנ  יבשות  ץוליח 

ףוחה ילחנ  תיסחי , םירצק  ןמז  יקרפב  םיזע  םימשג  ונילע  וכתינ  םישדוח  רפסמ  ינפל  קר  ךא  םינדיע , ןדיע  ינפל  ומכ  הארנ  הז  ילוא 
הפיח הירהנ ,  ) םילחנ יאצומ  תודג  לע  ונבנ  הלש  ףוחה  ירעמ  תוברש  הפופצ  הנידמב  .ופצוה  ףוחה  רושימב  םיבר  םיחטשו  ושעג ,

, םינבמל םיקזנב  תינשו  םדא , ייחב  לכ  תישאר  דבכ –  ריחמ  שי  הלא  תופצהל  דודשאו ) ופי  – ביבא - לת הינתנ , הרדח , תוירקהו ,
.ןיקת םייח  חרוא  םויקלו  תויתשתל 

לככ תאז , םע  .םיבורקה  םירושעב  לארשיב  היופצה  תיללכה  םיעקשמה  תומכב  התחפה  תמגמ  לע  םיעיבצמ  םיימילקאה  םילדומה 
וז העפות  םינורחאה , םיפרוחה  םימיגדמש  יפכ  .םתמצוע  הלוע  ףאו  םיינוציק  םשג  יעוריא  לש  תורידתה  הלוע  םמחתמ , םלועהש 

תובורקה םינשב  רימחהל  היופצ  איהו  וישכע , ונתיא  תאצמנ  רבכ  איה  אלא  וב , ויחי  ונידליש  ימילקאה  דיתעל  קר  תכייש  הניא 
תיברמ לזמה , עורל  .אליממ  הפופצה  ונתנידמב  תרבוגו  תכלוהה  ןיסולכואה  תופיפצ  תא  ףיסוהל  שי  ךכל  .םיאבה  םירושעבו 

לודיגה .תופצהל  םידעומה  םה  תיגולופרומואג  הניחבמש  ףוחה , רושימ  לש  םירוזא  םתואב  אקווד  תפפוטצמ  הייסולכואה 
, וילע דרויה  םשגה  תא  טולקל  לגוסמ  היה  רבעבש  חטשה  תומכ  הלדגו  תכלוה  ךכו  תויתשת , לש  הבחרהו  יוניב  בייחמ  הייסולכואב 

תיגולורדיהה תיתשתה  לע  סמוע  רצונ  וללה  תוביסה  לכמ  .םילחנל  יליע  רגנ  תמרותה  םשגה  לוחלחל  המוטא  עקרק  אוה  םויכו 
.תונופטיש םע  דדומתהל  הנידמה  לש  תלוכיה  תא  ןיטקמה  ןפואב 

ודעונש זוקינ  תולעת  לאכ  םילחנל  סחייתהל  אוה  םינורחאה , םירושעב  לארשי  ילחנ  לוהינ  תסיפת  תא  ליבוהש  הז  ידיימה , ןורתפה 
אלכ חכוה  הז  ןורתפ  .םיל  זוקינה  ןגאמ  םימה  תויומכ  יוניפ  ךרוצל  רשפאה  לככ  רצקה  ןמזב  רשפאה  לככ  הלודג  םימ  תומכ  ליבוהל 

םע םויכ , .תיגולורדיה  הניחבמ  תלבגומ  איה  הל  רבעמו  תמיוסמ , תומכ  דע  קר  הבוט  םימה  תלבוה  תלוכי  .ינסרה  ףאו  קפסמ 
הלעמב דוחייבו  זוקינה , ןגא  לכמ  עיגמה  רגנל  תונורתפ  אוצמל  םירחא –  םיקיפאב  תונורתפה  תא  שפחל  שי  היעבה , תפרחה 

רשפאי ףא  אלא  תופצההו  תונופטישה  תייעב  תא  רותפיש  קר  אל  השיגה  יוניש  .םילחנל  יליע  רגנ  תעגה  תחפתש  ךכ  ןגאה ,
.ףוחה ילחנ  לש  יגולוקא  םוקישו  םימשג  ימ  םוגיא  םילדלדתמה , םוהתה  ימ  לש  הרשעה 

יבחרמב קר  אלו  זוקינה  ינגא  לכב  רגנהו  םיחטשה  לוהינ  לע  םילחנה , לש  םדיקפת  לע  תשדוחמ  הבישח  בייחמ  המגידרפה  יוניש 
ישומיש תא  רידסתש  ןונכתה  תכרעמ  לש  הנוש  תוכרעיה  ךירצמ  רבדה  .םינובמה  םיחטשב  וא  םיחותפה  םיחטשב  םא  ןיב  םילחנה ,

.םהב םימרוגה  ללכ  לש  םתוליעפ  תאו  זוקינה  ינגאב  עקרקה 

לוהינל היגולודותמ  םימ , תרמשמ  היינב  עבט , יססובמ  תונורתפ  םימ , רומישל  םייגטרטסא  םירוזא  תרדגה  ינוריע , רגנ  רומישו  לוהינ 
תונורתפהו תוינשדחה  תושיגה  ןווגמ  ןיב  דועו  הלא  הפצהה –  יטשפל  דחוימ  דמעמ  ןתמ  רגנ , תייהשה  יבחרמ  תונופטיש , ינוכיס 

.םכינפלש חיש  - ברב םיפתתשמה  ונינפל  םיסרופש 
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םילקאה רבשמו  תונופטישה  עקר  לע  םילחנב  לופיטל  ןונכתה  תכרעמ  תוכרעיה  ןוידה : תרגסמב  םסרופ 

םילחנב לופיטל  לארשיב  ןונכתה  תכרעמ  הכורע  דציכ 

ןלפק  יטומ 
"מ עב םיננכתמ  ןלפק  יטומ 

ףוחה ילחנ  תיסחי , םירצק  ןמז  יקרפב  םיזע  םימשג  ונילע  וכתינ  םישדוח  רפסמ  ינפל  קר  ךא  םינדיע , ןדיע  ינפל  ומכ  הארנ  הז  ילוא 
הפיח הירהנ ,  ) םילחנ יאצומ  תודג  לע  ונבנ  הלש  ףוחה  ירעמ  תוברש  הפופצ  הנידמב  .ופצוה  ףוחה  רושימב  םיבר  םיחטשו  ושעג ,

, םינבמל םיקזנב  תינשו  םדא , ייחב  לכ  תישאר  דבכ –  ריחמ  שי  הלא  תופצהל  דודשאו ) ופי  – ביבא - לת הינתנ , הרדח , תוירקהו ,
.ןיקת םייח  חרוא  םויקלו  תויתשתל 

לככ תאז , םע  .םיבורקה  םירושעב  לארשיב  היופצה  תיללכה  םיעקשמה  תומכב  התחפה  תמגמ  לע  םיעיבצמ  םיימילקאה  םילדומה 
וז העפות  םינורחאה , םיפרוחה  םימיגדמש  יפכ  .םתמצוע  הלוע  ףאו  םיינוציק  םשג  יעוריא  לש  תורידתה  הלוע  םמחתמ , םלועהש 

תובורקה םינשב  רימחהל  היופצ  איהו  וישכע , ונתיא  תאצמנ  רבכ  איה  אלא  וב , ויחי  ונידליש  ימילקאה  דיתעל  קר  תכייש  הניא 
תיברמ לזמה , עורל  .אליממ  הפופצה  ונתנידמב  תרבוגו  תכלוהה  ןיסולכואה  תופיפצ  תא  ףיסוהל  שי  ךכל  .םיאבה  םירושעבו 

לודיגה .תופצהל  םידעומה  םה  תיגולופרומואג  הניחבמש  ףוחה , רושימ  לש  םירוזא  םתואב  אקווד  תפפוטצמ  הייסולכואה 
, וילע דרויה  םשגה  תא  טולקל  לגוסמ  היה  רבעבש  חטשה  תומכ  הלדגו  תכלוה  ךכו  תויתשת , לש  הבחרהו  יוניב  בייחמ  הייסולכואב 

תיגולורדיהה תיתשתה  לע  סמוע  רצונ  וללה  תוביסה  לכמ  .םילחנל  יליע  רגנ  תמרותה  םשגה  לוחלחל  המוטא  עקרק  אוה  םויכו 
.תונופטיש םע  דדומתהל  הנידמה  לש  תלוכיה  תא  ןיטקמה  ןפואב 

ודעונש זוקינ  תולעת  לאכ  םילחנל  סחייתהל  אוה  םינורחאה , םירושעב  לארשי  ילחנ  לוהינ  תסיפת  תא  ליבוהש  הז  ידיימה , ןורתפה 
אלכ חכוה  הז  ןורתפ  .םיל  זוקינה  ןגאמ  םימה  תויומכ  יוניפ  ךרוצל  רשפאה  לככ  רצקה  ןמזב  רשפאה  לככ  הלודג  םימ  תומכ  ליבוהל 

םע םויכ , .תיגולורדיה  הניחבמ  תלבגומ  איה  הל  רבעמו  תמיוסמ , תומכ  דע  קר  הבוט  םימה  תלבוה  תלוכי  .ינסרה  ףאו  קפסמ 
הלעמב דוחייבו  זוקינה , ןגא  לכמ  עיגמה  רגנל  תונורתפ  אוצמל  םירחא –  םיקיפאב  תונורתפה  תא  שפחל  שי  היעבה , תפרחה 

רשפאי ףא  אלא  תופצההו  תונופטישה  תייעב  תא  רותפיש  קר  אל  השיגה  יוניש  .םילחנל  יליע  רגנ  תעגה  תחפתש  ךכ  ןגאה ,
.ףוחה ילחנ  לש  יגולוקא  םוקישו  םימשג  ימ  םוגיא  םילדלדתמה , םוהתה  ימ  לש  הרשעה 

יבחרמב קר  אלו  זוקינה  ינגא  לכב  רגנהו  םיחטשה  לוהינ  לע  םילחנה , לש  םדיקפת  לע  תשדוחמ  הבישח  בייחמ  המגידרפה  יוניש 
ישומיש תא  רידסתש  ןונכתה  תכרעמ  לש  הנוש  תוכרעיה  ךירצמ  רבדה  .םינובמה  םיחטשב  וא  םיחותפה  םיחטשב  םא  ןיב  םילחנה ,
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.םהב םימרוגה  ללכ  לש  םתוליעפ  תאו  זוקינה  ינגאב  עקרקה 

לוהינל היגולודותמ  םימ , תרמשמ  היינב  עבט , יססובמ  תונורתפ  םימ , רומישל  םייגטרטסא  םירוזא  תרדגה  ינוריע , רגנ  רומישו  לוהינ 
תונורתפהו תוינשדחה  תושיגה  ןווגמ  ןיב  דועו  הלא  הפצהה –  יטשפל  דחוימ  דמעמ  ןתמ  רגנ , תייהשה  יבחרמ  תונופטיש , ינוכיס 

.םכינפלש חיש  - ברב םיפתתשמה  ונינפל  םיסרופש 

םילקאה רבשמו  תונופטישה  עקר  לע  םילחנב  לופיטל  ןונכתה  תכרעמ  תוכרעיה  ןוידה : תרגסמב  םסרופ 

לרוג תרזג  אל  ןוטב –  תולעת  וכפהש  םילחנו  תונשנו  תורזוח  תופצה 

ןמטוג  הינ  ג'
רפכה חותיפו  תואלקחה  דרשמ  זוקינו , עקרק  רומישל  ףגאה 

רגניטא  ןרע 
רפכה חותיפו  תואלקחה  דרשמ  זוקינו , עקרק  רומישל  ףגאה 

שיכל קרוש  זוקינ  תושר  ןהכ , זעוב  םוליצ : קרוש |  לחנ  לש  תופצהמ  הנבי  לע  הנגה 

ףוחה ילחנ  תיסחי , םירצק  ןמז  יקרפב  םיזע  םימשג  ונילע  וכתינ  םישדוח  רפסמ  ינפל  קר  ךא  םינדיע , ןדיע  ינפל  ומכ  הארנ  הז  ילוא 
הפיח הירהנ ,  ) םילחנ יאצומ  תודג  לע  ונבנ  הלש  ףוחה  ירעמ  תוברש  הפופצ  הנידמב  .ופצוה  ףוחה  רושימב  םיבר  םיחטשו  ושעג ,

, םינבמל םיקזנב  תינשו  םדא , ייחב  לכ  תישאר  דבכ –  ריחמ  שי  הלא  תופצהל  דודשאו ) ופי  – ביבא - לת הינתנ , הרדח , תוירקהו ,
.ןיקת םייח  חרוא  םויקלו  תויתשתל 

לככ תאז , םע  .םיבורקה  םירושעב  לארשיב  היופצה  תיללכה  םיעקשמה  תומכב  התחפה  תמגמ  לע  םיעיבצמ  םיימילקאה  םילדומה 
וז העפות  םינורחאה , םיפרוחה  םימיגדמש  יפכ  .םתמצוע  הלוע  ףאו  םיינוציק  םשג  יעוריא  לש  תורידתה  הלוע  םמחתמ , םלועהש 

תובורקה םינשב  רימחהל  היופצ  איהו  וישכע , ונתיא  תאצמנ  רבכ  איה  אלא  וב , ויחי  ונידליש  ימילקאה  דיתעל  קר  תכייש  הניא 
תיברמ לזמה , עורל  .אליממ  הפופצה  ונתנידמב  תרבוגו  תכלוהה  ןיסולכואה  תופיפצ  תא  ףיסוהל  שי  ךכל  .םיאבה  םירושעבו 

לודיגה .תופצהל  םידעומה  םה  תיגולופרומואג  הניחבמש  ףוחה , רושימ  לש  םירוזא  םתואב  אקווד  תפפוטצמ  הייסולכואה 
, וילע דרויה  םשגה  תא  טולקל  לגוסמ  היה  רבעבש  חטשה  תומכ  הלדגו  תכלוה  ךכו  תויתשת , לש  הבחרהו  יוניב  בייחמ  הייסולכואב 

תיגולורדיהה תיתשתה  לע  סמוע  רצונ  וללה  תוביסה  לכמ  .םילחנל  יליע  רגנ  תמרותה  םשגה  לוחלחל  המוטא  עקרק  אוה  םויכו 
.תונופטיש םע  דדומתהל  הנידמה  לש  תלוכיה  תא  ןיטקמה  ןפואב 

ודעונש זוקינ  תולעת  לאכ  םילחנל  סחייתהל  אוה  םינורחאה , םירושעב  לארשי  ילחנ  לוהינ  תסיפת  תא  ליבוהש  הז  ידיימה , ןורתפה 
אלכ חכוה  הז  ןורתפ  .םיל  זוקינה  ןגאמ  םימה  תויומכ  יוניפ  ךרוצל  רשפאה  לככ  רצקה  ןמזב  רשפאה  לככ  הלודג  םימ  תומכ  ליבוהל 
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םע םויכ , .תיגולורדיה  הניחבמ  תלבגומ  איה  הל  רבעמו  תמיוסמ , תומכ  דע  קר  הבוט  םימה  תלבוה  תלוכי  .ינסרה  ףאו  קפסמ 
הלעמב דוחייבו  זוקינה , ןגא  לכמ  עיגמה  רגנל  תונורתפ  אוצמל  םירחא –  םיקיפאב  תונורתפה  תא  שפחל  שי  היעבה , תפרחה 

רשפאי ףא  אלא  תופצההו  תונופטישה  תייעב  תא  רותפיש  קר  אל  השיגה  יוניש  .םילחנל  יליע  רגנ  תעגה  תחפתש  ךכ  ןגאה ,
.ףוחה ילחנ  לש  יגולוקא  םוקישו  םימשג  ימ  םוגיא  םילדלדתמה , םוהתה  ימ  לש  הרשעה 

יבחרמב קר  אלו  זוקינה  ינגא  לכב  רגנהו  םיחטשה  לוהינ  לע  םילחנה , לש  םדיקפת  לע  תשדוחמ  הבישח  בייחמ  המגידרפה  יוניש 
ישומיש תא  רידסתש  ןונכתה  תכרעמ  לש  הנוש  תוכרעיה  ךירצמ  רבדה  .םינובמה  םיחטשב  וא  םיחותפה  םיחטשב  םא  ןיב  םילחנה ,

.םהב םימרוגה  ללכ  לש  םתוליעפ  תאו  זוקינה  ינגאב  עקרקה 

לוהינל היגולודותמ  םימ , תרמשמ  היינב  עבט , יססובמ  תונורתפ  םימ , רומישל  םייגטרטסא  םירוזא  תרדגה  ינוריע , רגנ  רומישו  לוהינ 
תונורתפהו תוינשדחה  תושיגה  ןווגמ  ןיב  דועו  הלא  הפצהה –  יטשפל  דחוימ  דמעמ  ןתמ  רגנ , תייהשה  יבחרמ  תונופטיש , ינוכיס 

.םכינפלש חיש  - ברב םיפתתשמה  ונינפל  םיסרופש 

םילקאה רבשמו  תונופטישה  עקר  לע  םילחנב  לופיטל  ןונכתה  תכרעמ  תוכרעיה  ןוידה : תרגסמב  םסרופ 

עבטה לש  םיעוזעזה  ימלב  היהשה –  יבחרמ 

ןזוא  יבא 
םינגהו עבטה  תושר  םיחל , לודיג  יתב  גולוקא 

םילחנו זוקינ  תושר  תובידאב  סורטבלא , םוליצ : ראוני 2020 |  יאלקח , חטש  לע  םערפש  לחנב  תונופטיש  ימ  םוגיא 
ןושיק

ףוחה ילחנ  תיסחי , םירצק  ןמז  יקרפב  םיזע  םימשג  ונילע  וכתינ  םישדוח  רפסמ  ינפל  קר  ךא  םינדיע , ןדיע  ינפל  ומכ  הארנ  הז  ילוא 
הפיח הירהנ ,  ) םילחנ יאצומ  תודג  לע  ונבנ  הלש  ףוחה  ירעמ  תוברש  הפופצ  הנידמב  .ופצוה  ףוחה  רושימב  םיבר  םיחטשו  ושעג ,

, םינבמל םיקזנב  תינשו  םדא , ייחב  לכ  תישאר  דבכ –  ריחמ  שי  הלא  תופצהל  דודשאו ) ופי  – ביבא - לת הינתנ , הרדח , תוירקהו ,
.ןיקת םייח  חרוא  םויקלו  תויתשתל 

לככ תאז , םע  .םיבורקה  םירושעב  לארשיב  היופצה  תיללכה  םיעקשמה  תומכב  התחפה  תמגמ  לע  םיעיבצמ  םיימילקאה  םילדומה 
וז העפות  םינורחאה , םיפרוחה  םימיגדמש  יפכ  .םתמצוע  הלוע  ףאו  םיינוציק  םשג  יעוריא  לש  תורידתה  הלוע  םמחתמ , םלועהש 
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תובורקה םינשב  רימחהל  היופצ  איהו  וישכע , ונתיא  תאצמנ  רבכ  איה  אלא  וב , ויחי  ונידליש  ימילקאה  דיתעל  קר  תכייש  הניא 
תיברמ לזמה , עורל  .אליממ  הפופצה  ונתנידמב  תרבוגו  תכלוהה  ןיסולכואה  תופיפצ  תא  ףיסוהל  שי  ךכל  .םיאבה  םירושעבו 

לודיגה .תופצהל  םידעומה  םה  תיגולופרומואג  הניחבמש  ףוחה , רושימ  לש  םירוזא  םתואב  אקווד  תפפוטצמ  הייסולכואה 
, וילע דרויה  םשגה  תא  טולקל  לגוסמ  היה  רבעבש  חטשה  תומכ  הלדגו  תכלוה  ךכו  תויתשת , לש  הבחרהו  יוניב  בייחמ  הייסולכואב 

תיגולורדיהה תיתשתה  לע  סמוע  רצונ  וללה  תוביסה  לכמ  .םילחנל  יליע  רגנ  תמרותה  םשגה  לוחלחל  המוטא  עקרק  אוה  םויכו 
.תונופטיש םע  דדומתהל  הנידמה  לש  תלוכיה  תא  ןיטקמה  ןפואב 

ודעונש זוקינ  תולעת  לאכ  םילחנל  סחייתהל  אוה  םינורחאה , םירושעב  לארשי  ילחנ  לוהינ  תסיפת  תא  ליבוהש  הז  ידיימה , ןורתפה 
אלכ חכוה  הז  ןורתפ  .םיל  זוקינה  ןגאמ  םימה  תויומכ  יוניפ  ךרוצל  רשפאה  לככ  רצקה  ןמזב  רשפאה  לככ  הלודג  םימ  תומכ  ליבוהל 

םע םויכ , .תיגולורדיה  הניחבמ  תלבגומ  איה  הל  רבעמו  תמיוסמ , תומכ  דע  קר  הבוט  םימה  תלבוה  תלוכי  .ינסרה  ףאו  קפסמ 
הלעמב דוחייבו  זוקינה , ןגא  לכמ  עיגמה  רגנל  תונורתפ  אוצמל  םירחא –  םיקיפאב  תונורתפה  תא  שפחל  שי  היעבה , תפרחה 

רשפאי ףא  אלא  תופצההו  תונופטישה  תייעב  תא  רותפיש  קר  אל  השיגה  יוניש  .םילחנל  יליע  רגנ  תעגה  תחפתש  ךכ  ןגאה ,
.ףוחה ילחנ  לש  יגולוקא  םוקישו  םימשג  ימ  םוגיא  םילדלדתמה , םוהתה  ימ  לש  הרשעה 

יבחרמב קר  אלו  זוקינה  ינגא  לכב  רגנהו  םיחטשה  לוהינ  לע  םילחנה , לש  םדיקפת  לע  תשדוחמ  הבישח  בייחמ  המגידרפה  יוניש 
ישומיש תא  רידסתש  ןונכתה  תכרעמ  לש  הנוש  תוכרעיה  ךירצמ  רבדה  .םינובמה  םיחטשב  וא  םיחותפה  םיחטשב  םא  ןיב  םילחנה ,

.םהב םימרוגה  ללכ  לש  םתוליעפ  תאו  זוקינה  ינגאב  עקרקה 

לוהינל היגולודותמ  םימ , תרמשמ  היינב  עבט , יססובמ  תונורתפ  םימ , רומישל  םייגטרטסא  םירוזא  תרדגה  ינוריע , רגנ  רומישו  לוהינ 
תונורתפהו תוינשדחה  תושיגה  ןווגמ  ןיב  דועו  הלא  הפצהה –  יטשפל  דחוימ  דמעמ  ןתמ  רגנ , תייהשה  יבחרמ  תונופטיש , ינוכיס 

.םכינפלש חיש  - ברב םיפתתשמה  ונינפל  םיסרופש 

םילקאה רבשמו  תונופטישה  עקר  לע  םילחנב  לופיטל  ןונכתה  תכרעמ  תוכרעיה  ןוידה : תרגסמב  םסרופ 

ןונכתה תכרעמ  ןיבל  םילחנו  זוקינ  תויושר  ןיב  קשממה 

קינ  ' צבט הנד 
עבטה תנגהל  הרבחה  םילחנ , םוקיש  תדיחי  תלהנמ 

Chen Mizrach on Unsplash םוליצ :

ףוחה ילחנ  תיסחי , םירצק  ןמז  יקרפב  םיזע  םימשג  ונילע  וכתינ  םישדוח  רפסמ  ינפל  קר  ךא  םינדיע , ןדיע  ינפל  ומכ  הארנ  הז  ילוא 
הפיח הירהנ ,  ) םילחנ יאצומ  תודג  לע  ונבנ  הלש  ףוחה  ירעמ  תוברש  הפופצ  הנידמב  .ופצוה  ףוחה  רושימב  םיבר  םיחטשו  ושעג ,

, םינבמל םיקזנב  תינשו  םדא , ייחב  לכ  תישאר  דבכ –  ריחמ  שי  הלא  תופצהל  דודשאו ) ופי  – ביבא - לת הינתנ , הרדח , תוירקהו ,
.ןיקת םייח  חרוא  םויקלו  תויתשתל 

https://magazine.isees.org.il/?p=16855

https://magazine.isees.org.il/?p=16855


לככ תאז , םע  .םיבורקה  םירושעב  לארשיב  היופצה  תיללכה  םיעקשמה  תומכב  התחפה  תמגמ  לע  םיעיבצמ  םיימילקאה  םילדומה 
וז העפות  םינורחאה , םיפרוחה  םימיגדמש  יפכ  .םתמצוע  הלוע  ףאו  םיינוציק  םשג  יעוריא  לש  תורידתה  הלוע  םמחתמ , םלועהש 

תובורקה םינשב  רימחהל  היופצ  איהו  וישכע , ונתיא  תאצמנ  רבכ  איה  אלא  וב , ויחי  ונידליש  ימילקאה  דיתעל  קר  תכייש  הניא 
תיברמ לזמה , עורל  .אליממ  הפופצה  ונתנידמב  תרבוגו  תכלוהה  ןיסולכואה  תופיפצ  תא  ףיסוהל  שי  ךכל  .םיאבה  םירושעבו 

לודיגה .תופצהל  םידעומה  םה  תיגולופרומואג  הניחבמש  ףוחה , רושימ  לש  םירוזא  םתואב  אקווד  תפפוטצמ  הייסולכואה 
, וילע דרויה  םשגה  תא  טולקל  לגוסמ  היה  רבעבש  חטשה  תומכ  הלדגו  תכלוה  ךכו  תויתשת , לש  הבחרהו  יוניב  בייחמ  הייסולכואב 

תיגולורדיהה תיתשתה  לע  סמוע  רצונ  וללה  תוביסה  לכמ  .םילחנל  יליע  רגנ  תמרותה  םשגה  לוחלחל  המוטא  עקרק  אוה  םויכו 
.תונופטיש םע  דדומתהל  הנידמה  לש  תלוכיה  תא  ןיטקמה  ןפואב 

ודעונש זוקינ  תולעת  לאכ  םילחנל  סחייתהל  אוה  םינורחאה , םירושעב  לארשי  ילחנ  לוהינ  תסיפת  תא  ליבוהש  הז  ידיימה , ןורתפה 
אלכ חכוה  הז  ןורתפ  .םיל  זוקינה  ןגאמ  םימה  תויומכ  יוניפ  ךרוצל  רשפאה  לככ  רצקה  ןמזב  רשפאה  לככ  הלודג  םימ  תומכ  ליבוהל 

םע םויכ , .תיגולורדיה  הניחבמ  תלבגומ  איה  הל  רבעמו  תמיוסמ , תומכ  דע  קר  הבוט  םימה  תלבוה  תלוכי  .ינסרה  ףאו  קפסמ 
הלעמב דוחייבו  זוקינה , ןגא  לכמ  עיגמה  רגנל  תונורתפ  אוצמל  םירחא –  םיקיפאב  תונורתפה  תא  שפחל  שי  היעבה , תפרחה 

רשפאי ףא  אלא  תופצההו  תונופטישה  תייעב  תא  רותפיש  קר  אל  השיגה  יוניש  .םילחנל  יליע  רגנ  תעגה  תחפתש  ךכ  ןגאה ,
.ףוחה ילחנ  לש  יגולוקא  םוקישו  םימשג  ימ  םוגיא  םילדלדתמה , םוהתה  ימ  לש  הרשעה 

יבחרמב קר  אלו  זוקינה  ינגא  לכב  רגנהו  םיחטשה  לוהינ  לע  םילחנה , לש  םדיקפת  לע  תשדוחמ  הבישח  בייחמ  המגידרפה  יוניש 
ישומיש תא  רידסתש  ןונכתה  תכרעמ  לש  הנוש  תוכרעיה  ךירצמ  רבדה  .םינובמה  םיחטשב  וא  םיחותפה  םיחטשב  םא  ןיב  םילחנה ,

.םהב םימרוגה  ללכ  לש  םתוליעפ  תאו  זוקינה  ינגאב  עקרקה 

לוהינל היגולודותמ  םימ , תרמשמ  היינב  עבט , יססובמ  תונורתפ  םימ , רומישל  םייגטרטסא  םירוזא  תרדגה  ינוריע , רגנ  רומישו  לוהינ 
תונורתפהו תוינשדחה  תושיגה  ןווגמ  ןיב  דועו  הלא  הפצהה –  יטשפל  דחוימ  דמעמ  ןתמ  רגנ , תייהשה  יבחרמ  תונופטיש , ינוכיס 

.םכינפלש חיש  - ברב םיפתתשמה  ונינפל  םיסרופש 
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הרקמ רקחכ  ןולייא  לחנ 
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הלעמב לחנב —  המירזל  ןורתפ  תאיצמ  תבייחמ  הלעתה  יאוותב  תיעיבר  תבכר  תליסמ  תמקה  .ןולייא  לחנ  תלעת 
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, םינבמל םיקזנב  תינשו  םדא , ייחב  לכ  תישאר  דבכ –  ריחמ  שי  הלא  תופצהל  דודשאו ) ופי  – ביבא - לת הינתנ , הרדח , תוירקהו ,
.ןיקת םייח  חרוא  םויקלו  תויתשתל 

לככ תאז , םע  .םיבורקה  םירושעב  לארשיב  היופצה  תיללכה  םיעקשמה  תומכב  התחפה  תמגמ  לע  םיעיבצמ  םיימילקאה  םילדומה 
וז העפות  םינורחאה , םיפרוחה  םימיגדמש  יפכ  .םתמצוע  הלוע  ףאו  םיינוציק  םשג  יעוריא  לש  תורידתה  הלוע  םמחתמ , םלועהש 

תובורקה םינשב  רימחהל  היופצ  איהו  וישכע , ונתיא  תאצמנ  רבכ  איה  אלא  וב , ויחי  ונידליש  ימילקאה  דיתעל  קר  תכייש  הניא 
תיברמ לזמה , עורל  .אליממ  הפופצה  ונתנידמב  תרבוגו  תכלוהה  ןיסולכואה  תופיפצ  תא  ףיסוהל  שי  ךכל  .םיאבה  םירושעבו 

לודיגה .תופצהל  םידעומה  םה  תיגולופרומואג  הניחבמש  ףוחה , רושימ  לש  םירוזא  םתואב  אקווד  תפפוטצמ  הייסולכואה 
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