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תוצעומהו תויושרה  דצמ  בחרנה  חותיפה  ימויא  ינפמ  םינצינ  תולוח  לע  הנגהל  קבאמה  יליבוממ  איגש  היה  תונשב ה-80  דוע  .םינצינ  תולוח  עבט  תרומשב  איגש  באוי 
םיחותפה םיחטשל  סחיב  הסיפתה  יונישל  הביבסה  ינוגרא  תומתריה  רואיתמ  קלחכ  רפסב , הבחרהב  ראותמ  קבאמה  רופיס  .רוזאב 

באוי תאמ  ץרא " לש  התומד  : " רפסה לע  תרוקיב 
איגש

טבמ תדוקנמ  תאזו  תונורחאה , םינשה  תורשעב  לארשיב  עבטה  תרימש  החתפתה  דציכ  איגש  באוי  םכיס  הז   הלועמ  רפסב 
חקפ באוי  היה  וכרד  תישארב  .הנש  טעמכ 60  ךשמב  לארשיב  עבטה  תרימש  לש  התיינבב  תוקומע  ברועמ  היהש  ימ  לש  תישיא 

ןעמל םינוש  םיקבאמל  ףתוש  היה  זאמ  .ןורימ  רהב  הדשה  רפס  תיב  תא  דסייו  עבטה , תורומש  תושרו  עבטה  תנגהל  הרבחה  לש 
.םתוא ליבוה  םג  תובורק  םיתיעלו  עבטה , תרימש 

תורומשכ הנגהל  וכזש  הזמ  הז  םיקתונמהו  םינטקה  םינגומה  םיחטשב  יד  ןיאש  הנבהה  וב  הדדחתה  ליבוהש  םיקבאמה  ךלהמב 
םיחטשה ללכב  ףונהו  עבטה  לע  ןגהל  שי  םייעבטה  חמוצהו  יחה  לש  םויקה  ךשמה  תא  חיטבהל  ידכ  יכו  םיימואל , םינגו  עבט 

אוהו עבטה , תרימש  ישנא  לש  בולישה  תקמעהל  רתח  אוה  וז : הרטמ  תגשהל  םינוש  םירושימב  באוי  לעפ  הז  בלשמ  .םיחותפה 
גציי באוי  .םיחותפ  םיחטש  לע  הנגה  חיטבהל  ידכ  ןהילע  םתעפשה  תלדגהלו  תויזוחמהו  תויצראה  ןונכתה  תוכרעמב  םשארב ,

הלא תודסומב  םדיקו  לארשי , יעקרקמ  תצעומבו  היינבלו  ןונכתל  תיצראה  הצעומב  רבחכ  הביבסה  ינוגרא  תא  תובר  םינש  ךשמב 
תוינידמב ללוחתהש  ינכפהמה  יונישל  תועמשמ  תבר  המורת  המירה  וז  תוליעפ  .םיחותפה  םיחטשה  לע  הרימשה  יכלהמ  תא 
.םיחותפ םיחטש  לע  הרימשה  תאו  חותיפה  זוכיר  תא  השיגדמש  וזכל  רזופמה  חותיפה  תא  תשדקמש  תוינידממ  ןונכתה – 

תא חיטבהל  ךרוצה  בולישב  חותיפה  יכרוצל  הנעמ  םדקל  הרטמב  ץרא ) לש  התומד   ) "א שד ןוכמ  תא  םיקה  אוה  ןמז  ותואב 
עבטה תרימש  ינוגרא  ראש  םע  דחי  עבטה  תנגהל  הרבחהו  "א  שד ןוכמ  ורידגה  הז  ךרוצל  .עבטהו  םיחותפה  םיחטשה  לע  הרימשה 

םתעמטהל ולעפו  ושומימל , םילכו  תוינידמל  תוצלמה  ושביג  תמייקמו , תנזואמ  חותיפ  תוברת  תגהנהל  שדח  ןוזח  הביבסהו 
לע הרימשל  הבוחה  הקיקחב  הנושארל  העמטוה  ויתוצלמה  יפ  לעש  אוה  ןוכמה  לש  ויגשיהמ  דחא  .הנידמה  תויושר  תולהנתהב 

.םיחותפ םיחטש  לע  הרימשל  ןרקה  המקוהו  לארשי , יעקרקמ  תושר  לש  םידיקפתבו  תורטמב  יגולויבה  ןווגמהו  םיחותפ  םיחטש 
םוקישל הרימשל , הנשל ) ןוילימ ש"ח  כ-100   ) עקרקה חותיפמ  ןיעקרקמה  תושר  תוסנכהמ  דחא  זוחא  הנש  ידמ  הצקמ  ןרקה 

.םיחותפ םיחטש  לש  חופיטלו 
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ןטול ןולא  םוליצ : ץראב | " עבטה  תרימש  לש  תוחתפתהה  דועיתל  דאמ  הבושח  המורת  אוה  רפסה  "
עבטה תרימשל  תוניועב  ףאו  דשחב  וסחייתה  זא  דעש  תוירוזאה , תוצעומה  ןהבו  הנידמה , תויושר  םע  הלועפ  ףותישל  רתח  באוי 

לע הנגהב  םתכימת  תא  המדיקש  תורבדיה  םתיא  רצי  אוה  .ותושארב  "א  שד ןוכמ  םג  םהבו  עבטה  תרימש  ינוגרא  לש  תוליעפלו 
.םיחותפה םיחטשה 

םייתלשממ חותיפ  ימרוג  לש  םיצחל  חכונ  השדחה  תוינידמה  תונורקע  לש  שומימבו  םושייב  םילשכה  תא  םג  ראתמ  רפסה 
עבט לע  הרימשל  םיכרד  עיצמו  דיתעה  ירגתא  תא  ראתמ  אוה  .ותחוורבו  רוביצה  תויוכזב  םיעגופה  יטרפה  "ן  לדנה קושב  םימרוגו 

תוחתופמה תוצראה  ןיב  הליבומ  לארשי  םויכ  רבכ  .לארשי  תנידמב  הייסולכואה  לש  ריהמהו  ברה  לודיגה  ךשמה  חכונל  ץראה 
עיגהש איה  רפסה  תאירקמ  תולועה  תונקסמה  תחא  .הב  חמוצהו  יחה  תא  ןכסמ  הז  יובירו  היוביר , בצקבו  הייסולכואה  תופיפצב 

הייסולכואל רשפאיו  םייקתהל , ךישמי  ץראב  עבטהש  ידכ  הדוליה , דודיע  תקספהלו  הצרא  הריגהה  תוינידמ  יונישל  לועפל  ןמזה 
.ונממ תונהיל  תישונאה 

ץומא הידסיימ  תומש  םע  דחיב  וב  התכז  עבטה  תנגהל  הרבחהש  לארשי  סרפב  ןיוצמ  ומש  .הרקוהלו  םיסרפל  הכז  באוי  לש  ולעופ 
הביבסה תנגהל  רשה  םעטמ  םייח  לעפמ  תואבו  לארשיב  ןונכתה  ריקי  תואב  הכז  םינשה  - בר ולעופ  לע  הרקוהכ  .ןולא  הירזעו  יבהז 

תורפסב וינכת  תא  הבגמה  תנווגמ  תורוקמ  תמישר  ופוסבו  תחלוקו , הרודס  הרוצב  בותכ  איגש  באוי  לש  ורפס  .הנידמה  אישנו 
ומסרפתה רבכש  תובוגתמ  .ץראב  עבטה  תרימש  לש  תוחתפתהה  דועיתל  דאמ  הבושח  המורת  אוה  רפסה  .םיבר  םיכמסמבו 

םיפסונ םישנאש  תווקל  שי  .עבטה  תרימש  אשונב  םיסרוקב   הבוח  רפסכ  תואטיסרבינואב  ץמואי  אוה  יכ  הארנ  רפסה , רתאב 
םה ףא  ודעתי  עבטה  תרימש  ןעמל  ולעפש 

תורוקמ

םיקבאמ םיחותפה , םיחטשה  לע  הרימשל  עקרקה " שוביכ  עסמה מ" ץרא –  לש  התומד  .י   איגש   .1
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