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הבצח סנכל  הנש   40 שער – "? אלל  הניפ  ראשיתה  "

ךלהמב .עבטה  תנגהל  הרבחה  תודלותב  םידחוימה  םיעוריאה  דחא  םייקתה  רבמצד 1980 ,)  ) "א משת הכונחב  הנש , ינפל 40 
לשב בגנל  תובחרנ  תויתשת  תרבעהל  תוכרעיהה  עקר  לעו  הבצח , הדש  רפס  תיבב  ךרענש  הרבחה  תצעומ  לש  יתנשה  שגפמה 

". עבטה תרימש  לש  ינויצה  דממה   " תייגוסב ןודל  הרבחה  יליעפ  וסנכתה  םירצמ , םע  םולשה  ימכסה  תובקעב  יניס  יאה  יצח  יוניפ 
באוי הרבחה  ישאר  לש  םויסהו  החיתפה  ירבד  םע  דחי  ירוג , םייחו  ןניק  סומע  זוע , סומע  רהזי , םירפוסה ס ' ואשנש  םימואנ  העברא 

םרט תומייק '  ' גשומהו ץופנ  היה  אל  הביבסה ' תוכיא   ' חנומהש הפוקתב  רידנ , יתביבס  טספינמל  זאמ  וכפה  ןולא , הירזעו  איגש 
יכ חכוויהלו  חפסנב ,) םג  ואר   ) סנכה  רחאל  הקפוהש  העונצ  תרבוח  התוא  לא  בושל  יואר  ןכמ  רחאל  םירושע  העברא  .אצמוה 

ךרוצה ןיב  חתמה  חותיפה ; יכרוצ  ןיבל  עבט  יכרע  רומיש  ןיב  ןוזיא  רחא  שופיחה  ונימיב : םג  םיילאוטקא  ורתונ  םיאשונהמ  קלח 
תעיבק עבטה ; תרימש  לש  תיאנק '  ' השיגב הנכסה  םיקיר ;" םיחטשו  הממש   " םתואמ קלח  רמשל  ןוצרה  ןיבל  בחרמה  לכ  תא  ןנכתל 

.ץראה   יפונ  לאו  עבטה  לא  םדאה  ינב  לש  ןוכנה  סחיה 
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סנכב ןעט  ךכ   ." תאזה ץראה  לא  תונויצה  תא  אלו  תונויצה , לא  תאזה  ץראה  תא  םיאתהל  הנויסינ  אוה  תונויצה  לש  ןומדקה  אטחה  "
בצמ .ונושלכ  המדאה " לש  הנבה  רסוח  עבונה מ" בצמ  יעבטה , בחרמה  ןמ  םדאה  ינב  לש  רוכינה  לע  עירתמ  אוהש  ךות  ןניק , סומע 

ימ : " הקומע תורז  תשוחתל  םימרוג  םג  אלא  ץראה , יאנתל  םימיאתמ  םניאש  קר  אלש  םיינסרה  היינבו  חותיפ  וירבדל  רצוי  הז 
, ןאכ ונל , .םילודג  תיכוכז  תונולח  םע  םש  םינוב  ןכלו  רוא  קיפסמ  ןיא  םש  .היבנידנקסמ  םילוח  תיב  קיתעמ  אל  המדאה  תא  ןיבמש 

םיפונה לש  סרה  ןאכ  ושעו  היבנידנקסמ  תולודגה  תיכוכזה  תותיזח  תא  ןאכל  וקיתעה  תאז  לכב  לבא  תאזכ –  היעב  ןיא  טושפ 
האמהמ ה- ןניק  סומע  ינא  .ןודרוג  אלו א"ד  יוטסלוט  אל  ינא  ...המדאה  תנבה  רסוחמ  הז –  לכ  .םילוסירתו  םינגזמ  ידי  לע  םיינוריעה 

סומע םאש  ןיבהל , ינממ  וענמ  אל  הלא  לכ  לבא  .תויחונ  ןתונש  רחא  רבד  לכו  היזיוולט  בהואו  תילעמ , בהואו  לוכאל  בהואש  , 20
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". ןאכ םיחטבומ  םניא  םייזיפה  וייח  ףאו  םיחטבומ –  םניא  ןאכ  םעכ  וייח  ותביבסמ , רכוני  ןניק 

וחכנש םילויטה  ישנאו  םיקוריה '  ' להק תא  דואמ  עיתפה  אוה  ןאכו  עבטה , תבהא  תלאשב  קסעש  זוע , סומע  היה  ינשה  םאונה 
, תובא ישעמ  תווצמ , רבד : הזיא  רמשל  וא  רומשל  ידכ  םלועל  ונאב  אל   " ותשיגל ןכש  עבט , תרימשל  דגנתמ  אוהש  וזירכהב  םלואב 

.ןואיזומ וניא  םלועה  רומיש ...'  ' לש השעמ  דמוע  וזכרמב  רשא  שפנ  ךלה  לכבו  תרוסמ  לכב  תוויע  הזיא  שי  .תוברת  תשרומ  וא  עבט 
". ונא ונמתוח  תא  עיבטהלו  תונשל  קיחרהל , ברקל , זיזהל , רתומ  תעגל ! רתומ  .ןואיזומ  הניא  תוברתה  םג  .ןואיזומ  וניא  עבטה  םג 

םיאבה וירבד  .תועינצבו  הבהאב  תאז  תושעל  שי  ךא  חתפל , יוצרו  תעגל  רתומ  יכ  ריבסהו  םיעמושה  תא  זוע  עיגרה  ךשמהב 
: לארשיב חותיפהו  ןונכתה  םוחתב  תוטלחה  תלבקב  םיקסועה  לכ  לש  םהילגרל  רנ  םויכ  ושמשיש  יואר  הז  רשקהב  ורמאנש 

? שיבכ לולסל  .הוונעב  עג  תעגל ? תטלחה  .תינחלופ  הענכהב  אל  .הוונעב  דומעל  ךירצ  ןטק  קרח  לומ  וא  םיאיגשה  םירהה  לומ  "
םג אוה  חרכהב  אל  הררש , תמצועו  בור  תכימת  ול  שי  םא  םג  ךמעט , .םירחא  ןאכ  ויהי  רחמ  ןאכ , התא  םויה  .הוונעב  ותוא  לולס 

". םיאבה תורודל  תודבוע  ביתכמ  התא  ףונב  עגונ  התאשכו  .םיאבה  תורודה  לש  םמעט 

רבמצדב 1980  9 בירעמ , ךותמ :
אוה ףא  םרת  האמה ה-20 , לש  תונשב ה-60  עבט  יכרע  תרימשל  הקיקחב  םיקסועה  ינושארמו  תסנכ  רבח  רבעב  היהש  רהזי , ס '

: םייסיסב םירושיכ  השולש  לע  תונעשיה  םיבייחמ  החותיפו  ץראה  ןונכתש  ןעט  רהזי  .ןוידה  לש  תדחוימה  תיתביבסה  הקירוטרל 
תריצי רמולכ  " ) ויתוחוקל  " ןיבל ןנכתמה  ןיב  גולאיד  םויק  ןהיתוכלשה ;) תא  ןוחבלו  תופולחה  לכ  לע  בושחל  רמולכ   ) דלונה תייאר 

(: תומייקה תסיפת   ) עצמאה ךרדל  ןוזיאל , הפיאש  רוביצה ;) ףותיש  ירק  םיבשותה , ןיבל  תוטלחהה  ילבקמ  ןיב  יטנתוא  ינונכת  חיש 

תמצוע חכונל  .רבדמל  םוקמ  םגו  חותיפל  םוקמ  םג  ןתייש  לקשמ  יוויש  הנטק  ץראב  םיאצומ  ךיא  איה , דואמ  השק  הלאש  "
סוטמ עומשל  אל  תינוכמ , שער  עומשל  אלו  העש  וב  תבשל  רשפאש  ץראב  םוקמ  ראשיי  םאה  הלאשה  דואמ  הדירטמ  חותיפה 

הווהמ לוכב  לוכה  תופפוטצה  תעינמ  עיקרה ? תא  תערוק  ןקתמ  תיללצ  וא  וב , םיכתוח  למשח  ידומעש  קפוא  תוארל  אל  ףלוח ,
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". רגתא

תואמגוד ןתונ  אוהש  ךות  רומישהו , חותיפה  ןיבש  ןוזיאה  תא  שפחל  רהזי  לש ס ' ותאירקל  ףרטצה  ירוג , םייח  םירבודה , ןורחא  םג 
ינוכישלו סמאלס ' וירבדל ל' וכפהש  םילשוריב  לבויה  תיירקבו  ביבא  - לתב םולש  תיירקב  םילועה  ינוכיש  ןשארבו  ןסורמ , אל  ןונכתל 

ותוא לאש  היפל  הדגא  הרצונ  רבכש  תאזכ , הרוצב  םיימשה  יפלכ  רקדזמ   " ירוג תעדלש  הפיחב , למרכ " ןד   " ןולמ תמקהו  ינוע ,
?". יינפב ףצחתהל  תזעה  ךיא  אוה : ךורב  שודקה 

לודיגה בצקו  הלפכוה  ץראה  תייסולכואשכ  םויכ , .שיא  ןוילימ  העבראמ  תוחפ  לארשיב  ויח  הבצחב  וללה  םימואנה  ואשינ  רשאכ 
בחרמהו םדאה  ןיב  יוארהו  ןוכנה  סחיה  רבדב  דוסי  תולאש  שדחמ  לוקשל  םיבייח  ונא  םלועב , םיהובגהמ  אוה  ונלש  יעבטה 

, הווהה ירגתא  ופסונ  םהה  םימיה  ירגתא  לע  .הפוקת  התוא  לש  םינתביבסהו  חורה  ישנא  הנש  ינפל 40  תאז  ושעש  יפכ  לארשיב ,
עבטה לע  םיניגמ  דציכ  םויכ : םג  הנעמ  ולבקיש  יוארו  זא , ולאשנש  תולאשל  ףקות  הנשמ  םינתונ  םהו  םילקאה , רבשמ  םשארבו 

ןתינ םאה  יברעמה ? םלועה  תונידמב  הפופצה  התויה  תארקל  תפפוטצמו  תכלוהה  הנידמב  םיחותפ  םייעבט  םיבחרמ  לע  םירמושו 
םיחטש תרימשו  םייטרפה  בכרה  ילכ  םוצמצל  איבתש  תיתוכיא  תירוביצ  הרובחת  לע  תנעשנה  האירב  תינוריע  תופיפצ  רצייל 

םיחותפ  ?

יכרע ןכות  םלועל  תיפיצפס  השינמ  ךופהיש  ךכ  תיצראה , תיטילופה  תוברתב  יתביבסה  אשונה  תא  םיעימטמ  דציכ  לוכמ , בושחו 
ירגתא םע  דחי  ימלועה ,  םילקאה  רבשמ  יכ  תווקל  שי  הזה ? םוקמב  ונתוהזו  ונמויק  תא  בצעמו  תוטלחהה , תלבק  תא  ביתכמה 

ביצהל רוביצה  ירחבנל  הרורב  האירקל  הבשחמל , הלועפל , סייגתהל  ונתיאמ  רתוי  םיברל  ומרגי  ידוחייהו  ףופצה  ילארשיה  בחרמה 
.ונלש הביבסהו  עבטה  יפלכ  תרחא  תוגהנתהל  רקיעבו  תויופידעה , ירדס  שארב  הלא  םיאשונ 

תורוקמ

.עבטה תנגהל  הרבחה  תצעומב  ןויד  עבטה –  תרימש  לש  ינויצה  דממה  . 1981 ךרוע .)  ) ןמצריבג ב  .1
.עבטה תנגהל  הרבחהו  תוברתהו  ךוניחה  דרשמ  ביבא : - לתו םילשורי  .א  " משת הכונח  הבצח ,
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