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םושייל הירואתמ  לארשיב –  םייגולוקא  תונורדסמ 

בקע תויסולכוא  לש  ןדודיב  יכ  תסרוג  הירואתה  האמה ה-20 . לש  תונשב ה-60  םלועב  חתפתה  םייגולוקאה  תונורדסמה  ןויער 
םיטרפ לש  העגה  - יא  ) תויפרגומד ןה  ךכל  תוביסה  .ןמז  ךרואל  ןתדחכהל  ףאו  ןנווינל  םורגי  יוניבבו  תויתשתב  לודיג  יתב  עוטיק 

חטשה לש  סולכא  רשפאמ  אל  תוירושיקה  רדעיה  .תימוקמ  הייסולכוא  דיחכהל  םילולעש  םייופצ , אל  םיעוריאו  תויטנג  םישדח ,)
. םתוא  הפימו  לארשיב , םייגולוקאה  תונורדסמה  לש  דיקפתהו  תובישחה  תא  ריהבהש  ךמסמ  בתכנ  תנשב 2000  .עוגפה 

יחטש תיברמ  .תונורדסמכ  ורדגוה  םהיניב  םירוביחהו  םינגוע ," "ל כ" קק תורעיו  םיימואל  םינג  עבט , תורומש  יחטש  רידגה  ךמסמה 
ןונכתה תכרעמב  בטיה  גשומה  עמטוה  זאמ  .תואלקח  יחטש  לע  םיססבתמ  לארשי  לש  ינוכית  םיה  רוזאב  םייגולוקאה  תונורדסמה 

תונורדסמ לעופב  םיווהמה  םיחטשה  םהמ  רתוי  בוט  רידגהל  ינונכתה  ךרוצה  הלע  ןכמ  רחאלש  םינשב  .הידבר  לכב  ילארשי  לש 
ורידגהש םימ  " מתלו "א 35  מתל םאתהב  השענ  םיווקה  קויד  .תויתשת  יובירו  םיבושיי  תבחרה  חותיפ , תוינכות  לומ  לא  םייגולוקא 

הרימש רבדב  היחנהה  הרמשנ  אל  םיבר  םירקמב  .דוחל  תואיצמו  דוחל  ןונכת  םלוא  תינכותה  . תוארוהב  םיחותפ " םיחטש  ףצר  "
םירומאש םינימה  ןווגמל  הריבס  תוירושיק  חיטביש  ןפואב  דקפתל  לוכי  אל  ךא  חותפ  רתונ  חטשהש  וא  םיחותפ  םיחטש  ףצר  לע 

הנתינו תיצראה , המרב  םייגולוקאה  תונורדסמה  תא  תיטמכס  תטטרשמה  הבכש  העמטוה  "א 35  מתל ןוקיתב 1  .וכרד  רובעל 
רשפאמ לארשי  תנידמב  ימשר  ףוג  ידי  - לע תונורדסמה  ןומיס  .תוינכות  תקידב  תעב  הז  לומיסב  ובשחתי  ןונכתה  תודסומש  הארוה 

ףותישב תושענ  תוינכותה  .ןונכתה  תודסומ  לש  היחנהבו  ףותישב  םייגולוקא  תונורדסמל  תוירוזאו  תויזוחמ  תוינכות  םדקל  םויכ  ונל 
? דקפתמ יגולוקא  ןורדסמ  שמשל  לוכי  ףיצרו  חותפ  חטש  לכ  םאה  .תמכסומו  המישי  תינכותל  עיגהל  ידכ  םיבר  ןיינע  ילעב  םע 

םינוש יאלקח  דוביע  ירטשמבו  הנוש  ךרואבו  בחורב  םייגולוקא  תונורדסמ  ןווגמב  תובורקה  םינשב  ונחבייו  תונחבנ  ךכל  תובושתה 
ודוקפת תא  םירפשמה  תואלקח  יחטשב  םיקשממ  םנשי  יכ  םיעדוי  ונחנא  םלועבו  לארשיב  וכרענש  םירקחממ  ןאכ .) ןאכ ו ואר  )

.םידבועמ אל  עבט  יראשמ  לע  הרימשו  עקרק  רומיש  קשממ  םיסוסיר , תתחפה  לשמל  יגולוקא , ןורדסמכ  דבועמה  חטשה  לש 
בחור םירחא  םירקמב  .תויעמשמ  - דח ןניא  תואצותה  תיאלקחה , תרצותה  לע  הלא  םיקשממ  לש  העפשהה  תדימ  תנחבנ  רשאכ 
שי תאז , םע  .םדא  תוליעפמ  םיקחרתמה  ףוג  ילודג  םייח  ילעבל  רבעמ  רשפאמ  אל  םיחתופמ  םיחטש  ןיב  רתונש  תונורדסמה 

םינימז םניא  רבכש  םיחותפ  םיחטשב  םישמתשמש  םייח  ילעב  לש  דואמ  לודג  ןווגמ  שי  וללה  םייחה  ילעב  לע  ףסונ  יכ  רוכזל 
.יבצה ומכ  לגד  ינימ  םתואל 

דלשה תא  רידגתש  תיצרא  תינכות  רוציל  שי  ןמז , ךרואל  םדוקפת  תא  רשפאיש  ןפואב  םיחותפה  םיחטשה  תא  להנל  ידכ  ונתעדל ,
אוה תונורדסמה  לש  יזכרמה  דיקפתהש  שיגדהל  ךירצ  .םייגולוקא  תונורדסמ  ושמשיו  םישמשמש  םיחותפה  םיחטשה  לש  יזכרמה 

םיכרדה תא  אוצמל  ךירצ  תאז , םע  .תולייטל  וא  תשרומו  ףונ  רומישל  רגנ , ימ  לש  היהשהלו  רודיחל  םינווכמ  אל  םהו  עבט , תרימש 
החותפ תואלקח  .םהב  תורתומה  תולועפ  לש  חווט  רידגתו  תונורדסמה  לש  ראתמה  יווק  תא  רידגת  וז  תינכות  .תורטמ  בולישל 

ןתינ .ןורדסמהמ  ילרגטניא  קלח  תויהל  ךישמת  תונורדסמכ , ורדגוהש  םיחטשה  לש  תוממח ) ידי  - לע לשמל ,  ) תומיסח הב  ןיאש 
םיצירמת תרדס  עובקל  שי  .תונורדסמב  םיחמצ  לש  הצפהו  םהלש  העונתו  םייח  ילעבל  הנגה  ורשפאיש  תויחנה  לש  גרדמ  רוציל 

לש ודוקפת  תא  ורפשיש  תולועפ  ועצביש  םיאלקחל  םיצירמת  לש  תפסונ  הרדסו  תונורדסמה , ימוחתב  םהיחטשש  םיאלקחל 
.םיגולוקא תרזעב  תימוקמה  וא  תירוזאה  הצעומה  ולהניש  תוימוקמו  תוירוזא  תוינכות  רוזגל  שי  וז  תינכות  סיסב  לע  .ןורדסמה 

.םהב םינושה  ןיינעה  ילעב  לש  הלועפה  ףותישב  ךכמ  תוחפ  אל  ךא  ןונכתה , תודסומב  יולת  תונורדסמה  דיתע 
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