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המירזה תא  טיסתש  הרהנמ  תועצמאב  וא  ןגאה  הלעמב  לחנב —  המירזל  ןורתפ  תאיצמ  תבייחמ  הלעתה  יאוותב  תיעיבר  תבכר  תליסמ  תמקה  .ןולייא  לחנ  תלעת 
GeorgeDement, Flickr, CC BY-SA 2.0 םוליצ : ופי |  יפוחב  אצומל 

אלמה ןוידל  ןאכ  וצחל  .חיש  - ברמ קלח  אוה  הז  ןכות   

תונורתפ וא  םיל  הלבוה  תועצמאב  תונופטיש  ןותימ 
הרקמ רקחכ  ןולייא  לחנ  ןגא  הלעמב – 

"ל] תת  ] תוימואל תויתשתל  תינכות   ) תוימואל תויתשתל  הדעווב  הרשואש  ןולייא  תלעתב  תיעיבר  תבכר  תליסמ  תמקהל  תינכותה 
לוהינ לש  תללוכ  הסיפת  הדעווה  הנגיע  היתוטלחהב  .ןולייא  לחנ  ןגאב  יליעה  רגנה  לוהינל  תונורתפ  קפסל  השרדנ  ילוי 2018 ,) , 33

ןכמ רחאל  קרו  תווקיהה , ןגא  הלעמב  רגנה  לש  רומישלו  םוגיאל  תונורתפה  לכ  עוציב  חיטבהל  שי  היפלש  תינגא , הייארב  רגנ 
ןיטקתו רפיווקאה , תרשעהו  הרדחהה  לאיצנטופ  תא  לידגת  הלעמב  רגנה  תייהשה  .דרומב  תונורתפ  םדקל  שי  ךרוצה  תדימבו 

.ןולייא יביתנב  תופצהל  ןוכיסה  תאו  םיפיטשתו , תלוספ  ףחס , יריתע  םימ  תמרזהל  תורבתסהה  תא  תיתועמשמ 

ןולייאה ימ  תא  טיסהל  עצומ  טקיורפב  .םיל  לבומה  טקיורפ  תא  תומדקמ  ופי  – ביבא - לת תייריעו  ןולייא  יביתנ  תרבח  הלא  םימיב 
ביבא - לת ברעמ  - םורד תונוכש  ךרד  םימה  תא  ליבותש  הרהנמ  תועצמאב  לארשי  הווקמו  ןורש  לאירא  קראפ  יחטשמ  האיציב 

תמלשה רחאל  קר  םדוקי  ועוציב  יכ  טלחוה  םלוא  "ל 33 , תת תרגסמב  גצוה  םנמוא  הז  ןורתפ  .ופי  ןורדמ  רוזאב  שדח  אצומל 
ירגאמ תמקהו  תמייקה  ןולייא  תלעתב  םירופיש  לארשי , הווקמו  ןורש  לאירא  קראפ  יחטשב  רגנ  לש  םוגיאו  היהשה  תונורתפ 

.הלעמב ןיעידומו  רשנ  תובצחמבו  ןולייא  רמשמ  רגאמב  הרדחהו  ןוסיר 

הטילחה םיקהבומה  םייתביבסה  תונורתיהו  תוימואל  תויתשתל  הדעווה  תוטלחהב  תאטבתמה  תללוכה  תינגאה  הייארה  תורמל 
םיפיעס 77-78 יפ  לע   ) המוחתב םירתיה  ןתמל  םיאנת  עובקלו  לבומה  טקיורפל  תינכות  תנכה  לע  העדוה  םסרפל  תיזוחמה  הדעווה 

(. היינבהו ןונכתה  קוחל 

תויושרה ןיב  רצונש  ןומאה  רבשמ  תא  הבר  הדימב  תפקשמ  הל , ודגנתה  הביבסה  ינוגראו  הביבסה  תנגהל  דרשמהש  וז , הטלחה 
תא עבות  ופי  – ביבא - לת תייריע  שאר  .תונורחאה  םינשב  ול  םידע  ונאש  תיצראה  המרב  תוטלחהה  תלבק  ידקומ  ןיבל  תוימוקמה 
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םיל לבומה  ויפלש  "ל 33  תת העבקש  הוותמל  דוגינב  תאזו  וזוחמ , ימוחתל  ץוחמ  הלעמב  תונורתפל  תוכחל  ילבמ  לבומה  םודיק 
.םימדוקה םיבלשה  לכ  וצומש  רחאל  ךילהתב  ןורחא  בלש  היהי 

יליעה רגנה  לש  תוסיוולו  ןוסירל  ףסונ  ןורתפ  לבומה  תינכות  לע  הזרכהה  רושיאל  ןוידה  ךלהמב  גיצה  הביבסה  תנגהל  דרשמה 
DHV תרבח תועצמאב  העצוב  הדובעה  .הלעתה  ללכ  לש  לודימו  הדידמ  הללכש  תינכדע  תיעוצקמ  הדובע  סיסב  לע  ןולייא  תלעתב 
As תדידמ  ) לעופב התנבנש  יפכ  הלעתה  ללכ  לש  הדידמ  התשענ  הדובעה  תרגסמב  .הקירפא  םורד   DHV-ל מ" וחמ ץועיי  ףותישב 

ןולייא יביתנמ  לארשי , יביתנמ  רתיה  ןיב  םינוש , תורוקממ  ןוקריל  דרומה  דעו  הלעמהמ  הלעתה  לש  הדידמ  ינותנ  ופסאנו  ( Made
םיאצממה .המירזה  ךתח  תלדגה  לש  םינוש  םישיחרתב  הלעתב  רגנה  תמירז  תקידבל  יגולורדיה  לדומ  לעפוה  ךשמהב  .ע  " תנמו

ןתינש ךכ  םימייקה , םישיבכלו  תוליסמל  תחתמ  םילבומב  תוברל  ןולייא , תלעתב  המירזה  ךתח  תלדגהל  תורשפא  לע  םיעיבצמ 
עוציב םע  דחיב  ההובג ) תוריבסב  הנעמ  ןתיי  וז  הפולח  עוציב  .היתודג  לע  הלעתש  ילבמ  הלעתב  רתוי  ההובג  הקיפס  ריבעהל  היהי 

המירזה ךתח  תלדגה  וזמ , הרתי  .םיל  לבומב  ךרוצה  אלל  תאזו  הנש  תחא ל-100 לש  הפצה  עוריאל  הלעמב ( רגנה  ןוסיר  ירגאמ 
בתונמהו ןולוחו  ביבא  - לת םייתעבג , ןג , תמר  םירעהמ  עיגמה  יליעה  רגנה  זוקינ  תלוכי  תא  תיתועמשמ  רפשת  ןולייא  תלעתב 

.ןולייא תלעתל 

רכרוכה יסכרבו  דודיגה  תואלבטב  תוימי , תויגולוקא  תוכרעמב  עוגפל  הלולע  ופי  ןורדמ  רוזאב  םיב  שדח  אצומל  ןולייאה  ימ  תטסה 
תלוספמ רבעב  העגפנ  רבכ  תרחאו  תרשואמ , תימי  הרומש  איה  תואלבטהמ  תחא  .ףוחה  תברקב  םידודרה  םימב  םיאצמנה 

םילקאה יונישל  הנעמ  תריציב  רבוגה  ךרוצל  םיעדומ  ונא  .םוקישל  תושאונ  תעוושמו  ופי  ןורדמ  שוביי  ךלהמב  םיל  הכלשוהש 
בשחתהבו "ל  תוה תוטלחהב  תאטבתמה  תיתביבסה  תלעותב  בשחתהב  יכ  םירובס  םלוא  םירבגתמו , םיכלוהש  תופצהה  יקזנלו 

םודיק םרט  ןולייא  תלעת  לש  הכלוהה  רשוכ  תלדגה  תא  הליחת  ןוחבל  שי  ופי  ןורדמ  רוזאב  תיתביבסה  העיגפה  לאיצנטופב 
.םירחא תונורתפ 

ונא ויתויחנה  לעש  ריקסתה , לש  ודיקפת  .הביבסה  לע  העפשה  ריקסתב  תיזוחמה , הדעוה  תטלחהל  םאתהב  הוולת , לבומה  תינכות 
תלעתב רתיה  ןיב  תונושה , תופולחה  לש  תויתביבסה  תועפשהה  תא  קמועל  ןוחבלו  תיתדבוע  תיתשת  קפסל  הלא , םימיב  םילמע 

הרתי תובישח  הנשי  רגנה  ףדועו  זוקינה  ןורתפל  תללוכ  הייארבו  יבטימ  הנעמ  חיטבהל  ידכו  תינכותה  םודיקל  ליבקמב  .ןולייא 
םג עבקנש  יפכ  ןולייא , לחנ  הלעמב  תובצחמבו  םירגאמב  רגנה  ימ  לש  הרדחהלו  היהשהל  תונורתפה  לש  עוציבו  ןונכת  םודיקל 

.םתמצועב היילעלו  םשג  יעוריא  ךשמ  תנטקהל  םרוגה  םילקאה  יוניש  תעפשה  חכונל  טרפבו  "ל 33  תת רושיאל  תוטלחהב 
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