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םירושעה ינשב  .טרפב  ינוריע  עבטו  ילארשי  עבט  יניינעב  תובר  תוחיש  ונלהינו  תובר , םינש  ריכמ  ינא  םרוי  תא  תואנ : יוליג 
תנשב  ) ביבא - לת תטיסרבינואב  ןנוכמ  שגפמ  יל  רוכז  .ינוריע  עבטב  םג  עבטה  תנגהל  הרבחב  יתדובע  תרגסמב  קסוע  ינא  םינורחאה 

(. ...תויתשת ןכ ,  ) ריעב עבט  תויתשת  לש  לוהינלו  ןונכתל  ךירדמ  ךורעל  הנווכה  תא  דבוכמ  ימדקא  םורופל  יתגצהשכ  ( 2009
הנווכה לע  בסנ  ןוידה  .עבטה  תנגהל  הרבחה  תרגסמב  לעפ  ןיידע  זאש  "א , שד ןוכמ  תא  ווילש  םיגולואוזה  יריכב  תא  ללכ  םורופה 
ששח עיבה  םיחכונהמ  לטובמ  אל  רפסמ  .ןוכמה  תרגסמב  םוחתב  קוסיע  לש  תוכלשהה  לע  טרפבו  ללכב , ינוריע  עבטב  קוסעל 

וגפסש םיחותפה  םיחטשב  עבטה  לע  רומשל  םיצמאמב  עוגפל  םילולע  הזכ , רבד  ללכב  שיש  הרכההו  ריעב  עבטב  קוסיעש  לודג 
ץוחמ עבטה  לע  רומשל  ונילע  עודמ  ריעב , עבט  שי  םא  ירה  .םיצאומה  חותיפה  יכילהת  תובקעב  תושק  תוכמ  גופסל  םייופצ  דועו 

םיאנתה דחא  .ובש  םייעדמהו  םייתדבועה  םיטביהב  תוחפו  תיגטרטסאה  הלאשב  דקמתה  ןוידה  תינוריעה ? הביבסה  ימוחתל 
םידדוב םירמאמ  ואצמנ  יופצכ , .תינוריעה  היגולוקאה  םוחתב  םירמאמ  ןחביש  םידקמ , תורפס  רקס  היה  ךירדמה  תביתכל  ובצוהש 
( עבט תורומש   ) םירומש םיחטש  לע  רקיעב  תססבתמש  עבט  תרימש  לש  תרוסמו  הז  שדח  אשונב  םירקחמה  טועימ  .דבלב 
תרגסמב םוחתה  םודיק  לש  ןויערל  תודגנתה  וררוע  וליפאו  תחנ , רסוחב  עונל  םיחכונהמ  קלחל  ומרג  תמדוקה , האמה  תא  הנייפאש 
וביגהש רב  תויחלו  תויעבט  תוכרעמל  תונושה  תואמגודהמ  ןרקתסהו  ןיזאהש  בוט , - םוי םרוי  פורפ ' היה  ותבוגתב  ןפוד  אצוי  .ןוכמה 

וגוסמ ןושאר  היהש  ךירדמה  םודיקב  םיטלובה  םיכמותה  ןיב  היה  אוהש  דשוח  ינא  .םויה  דעו  הקיתעה  תעהמ  ינוריע  חותיפל 
תנשב 2004. רואל  אציו  תירבעה , הפשב 

ועגפש תולודג  חותיפ  תוינכות  לש  תושקה  תוכלשהה  חכונל  רקיעב  םינשה , ךלהמב  הצואת  רבצ  ינוריעה  עבטה  אשונב  ןוידה 
הלאשה ביבס  ןוידה  תא  ודדיח  היונבה  הביבסה  םוחתב  תותומעו  םיבשות  יקבאמ  םג  .ילארשיה  עבטבו  םיחותפ  םיחטשב  תועגופו 

רקיעבו םג  אלא  תיגולוקאה , הריזב  קר  תמייקתמ  הניא  הלאשה  ינוריעה ? טופישה  םוחתב  עבט  לע  רומשל  יוצרו  ןוכנ  םאה  – 
לע העיפשמ  החותפהו  היונבה  התביבס  לע  ריעהו  תולובג , ןיא  עבט  תרימשלש  הרכהה  תקזחתמ  םלועבו  ץראב  .תינונכתה  הריזב 

תוכיא לע  הרישי  העפשה  שי  עבטלש  ךכב  הלדגו  תכלוה  הרכה  םג  הנשי  .ףיקעו  רישי  ןפואב  תויעבט  תוכרעמ  לש  ןדוקפתו  ןמויק 
ייח תוכיא  לע  תוביעמש  םינימ  לש  תויוצרפתהל  ליבוהל  םילוכי  םייוקל  לוהינו  ןונכת  .ערלו  בוטל  ריעה , יבשות  לש  םייחה 

, הארנה לככ  .םיפסונ  םישק  םיעגפמלו  םיינלטק , םיעוריאל  םיכפוהש  םיינוציק  םשג  יעוריאל  הפיחב ,) רבה  יריזח  ומכ   ) םיבשותה
ורבגתיו וכליש  ןוציק  יעוריא  הברה  דועל  םייופצ  ונא  לוהינהו  ןונכתה  יכילה  תרגסמב  תימוקמה  תיעבטה  תכרעמל  תוסחייתה  אלל 
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" | דחאכ יגולוקאהו  ינוריעה  ןסוחה  ןעמל  תושעל  המ  שי  ןיידעשכ  תיטירק , הפוקתב  רוא  האור  אוה  בושח , םוסרפ  אוה  רפסה  "
לבשא יסוי  םוליצ :

, םדאה תביבסב  רב  תויחו  תויעבט  תוכרעמ  לש  קשממל  תואמגוד  עפש  ללוכ  רפכבו –  ריעב  רב  תויח  בוט –  - םוי פורפ ' לש  ורפס 
רפסה לוכמ  רתוי  .תישונאה  תולהנתההמ  רישי  ןפואב  עפשומו  ימניד  שטשוטמ , עבטל  ריעה  ןיב  לובגה  המכ  דע  תושיחממה 
תומרוג ףיקעו , רישי  ןפואב  תיעבטה  תכרעמה  לע  תועיפשמ  חותיפה  ירוזאב  ונלש  תולהנתההו  ןונכתה  יכרד  המכ  דע  שיחממ 

עבט לש  תועפות  ןנשיש  הארמ  רפסה  .ץרפתהל  ףאו  גשגשל  ןהמ  קלחל  תורשפאמ  םגו  םייח , ילעב  לש  תויסולכוא  תדחכהל 
תועגופו םיטקילפנוק  תורצויה  תועפות  ןנשי  ךא  תכרעמ , יתוריש  לש  בחר  ןווגמו  ןסוח  ריעל  תוקפסמו  םדאה  םע  תוביטימה  ינוריע 

, תאז םע  .לארשיב  עבטה  לע  רויעה  יכילהת  תעפשה  לש  רתוי  הקימעמ  הנבהל  םרות  רפסה  .ריעה  יבשות  לש  םייחה  תוכיאב 
עבטה לע  ול  שיש  תושקה  תוכלשהה  םעו  רויעה  ךילהת  םע  תודדומתהה  ןפואל  רשאב  הרורב  הדמע  טוקנלמ  ענמנ  רפסה 
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בקונ ןויד  הלעמ  םג  אוה  תוטלובה , תומגמהו  תוברה  תועפותה  תא  תויעוצקמבו  טוריפב  ראתמ  קר  אל  בוט  - םוי פורפ ' לש  ורפס 
ךא עבטה , תרימש  לע  הנומא  תושרה  קוח , יפ  לע  .םינגהו  עבטה  תושר  לש  תימשרה  תוינידמהו  חטשב  תואיצמה  ןיב  םייקתמש 

.תימוקמ תושרה  לש  תידעלבה  תוירחאב  אוה  ינוריעה  טופישה  םוחתב  הרוקש  המ  לכש  תשקעתמ  איה 

לש הקימעמ  הרכה  אלל  השעית  וז  החימצ  םא  .קנע  ידממל  תוחמוצ  לארשי  ירע  תא  תוארל  םייופצ  ונא  תובורקה  םינשב 
רפסה וז  הביסמ  .םיינוציק  ינוריע  עבט  יעוריא  הברה  דוע  הארנה , לככ  הווחנ , ימניד , ימילקאו  יתביבס  ןדיעב  תויעבטה  תוכרעמה 

.דחאכ יגולוקאהו  ינוריעה  ןסוחה  ןעמל  תושעל  המ  שי  ןיידעשכ  תיטירק , הפוקתב  רוא  האור  אוהו  בושח , םוסרפ  אוה 
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