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

ורבשו םולחה  יקנ –  ריווא  קוחב  קקוחמה  תנווכ 

העדה .טרפב  תיתביבסה  היצלוגר )  ) הרדסאהו ללכב  לארשיב  תיתביבסה  תועדומה  תוחתפתהב  ךרד  ןבא  אוה  יקנ  ריווא  קוח 
חוקיפל ןשוימהו  יללכה  יביטמרונה  סיסבה  תא  םלועה  ןמ  ריבעה  קוחה  יתסיפתל , .הכפהממ  תוחפ  אל  ללוח  קוחהש  איה  תחוורה 
, התייה הנווכה  .םירודסו  םיינרדומ  הרדסא  ינונגנמב  ותוא  ףילחהו  םיעגפמ מ-1961 , תעינמ  קוחב  עבקנש  ריוואה  םוהיז  לע 

תורוקמ ללכ  לע  םידיחאו  םיינרדומ  םילכב  חקפי  אסיג  דחמש  יעוצקמ  ןונגנמ  הביבסה  תנגהל  דרשמב  הנביי  קוחה  תובקעבש 
.תיטפשמ הפישח  םהמ  וענמיש  תולהנתה  יללכ  םסרפיו  החני  אסיג  ךדיאמו  הנידמב , הטילפה 

קלח תוחפל  יכ  ןייצל  שי  ךא  ריוואל , םימהזמ  תטילפ  לע  חוקיפב  יתועמשמ  יוניש  לח  יכ  ןייצל  ןתינ  קוחה  תקיקח  רחאל  רושע 
: תוגציימ תואמגוד  שולש  איבהל  ןתינ  .ונינפל  ןיידע  קוחה  ביצהש  םירגתאהמ 

, קוחה םושייב  לשכל  המגוד  איה  ןתייוול , רגאמ  לש  זגה  תדסא  םוקימ  לע  הטלחהל  המדקש  תולהנתהה  תישאר ,
רוביצה ברקב  ספתנ  זגה  תדסאב  יעבטה  זגב  לופיטה  ךילהתמ  ילאיצנטופה  ריוואה  םוהיז  רוביצה . דצמ  ןומא  רסוחל  ליבוהש 

.םהיתבל     הדסאה  לש  התברק  חכונ  וילא  ףשחיהל  םילולע  םיבשותהש  םייזכרמה  םייתביבסה  םינוכיסה  דחאכ 
לוכי הביבסה  תנגהל  דרשמה  יכ  עבקו  יתועמשמ , ריווא  םוהיז  לאיצנטופ  לעב  ןקתמ  ןונכתל  סחייתה  קוחה  לש  םישודיחה  דחא 

השקבה יכילהו  החוכמ , קפנומ  היינבה  רתיהש  תינכותה  יכילה  בלושמב  וב  ונודייש  ףתושמ  ךילה  םויק  לע  תורוהל  הזכ  הרקמב 
יבלשב דוע  ןנכותמה  ןקתמה  לש  ריוואה  םוהיז  לאיצנטופל  םיעגונה  םיאלמה  םינותנה  םיפשחנ  וז  ךרדב  .ריוואל  הטילפ  רתיהל 

.היינב רתיה  ןתמ  םרט  אלמ , עדימ  סיסב  לע  תולכשומ  תוטלחה  לבקל  ןתינו  םימדקומה , ןונכתה 
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םייקתה הדסאה  תמקהל  תיצראה  ראתמה  תינכותב  ןוידה  .הלעפוה  אל  וז  תוכמס  תורורב , אל  תוביסמ  ןתייוול , תדסא  לש  הרקמב 
הדסאה תיינבו  היינב , רתיה  ולביק  הדסאה  תיינב  תא  תומדקמה  זגה  תורבח  .הטילפ  רתיהל  תטרופמ  השקב  השגוהש  ילבמ 

םוסרפ םיבייחמה  הטילפ , רתיה  תאצוהל  םיכילהה  לש  םיינושאר  םיבלש  םימייקתמ  תעכ  קר  .הלחה  רבכ  הז  רתיה  ףקותמ 
.הלא םינותנב  רוביצה  ףותישו  הדסאהמ , ריוואה  תוכיאל  םייתביבסה  םינוכיסה  לש  טרופמ 

רתיהב הדסאה  לש  התמקה  הרשוא  רבכש  רחאל  םייקתמ  אוהשכ  הטילפ , רתיה  תאצוהל  ךילהה  לש  ותוניקתב  רוביצה  ןומא 
תלכשומו הליעי  הלעפה  םיבייחמ  ןתייוול , זגה  תדסא  ומכ  םייתועמשמ , תיתשת  ימזימ  אקווד  .דואמ  ךומנ  אוה  ועבט  םצעמ  היינב ,

.הביבסה תנגהל  דרשמה  ידיב  יקנ  ריווא  קוח  ןתונש  םילכהו  םיעצמאה  לש 

תא קזחת  ףא  אלא  םיילאיצנטופ , םייתביבס  םינוכיס  יריתע  םינקתמ  לש  רתוי  בוטו  יואר  ןונכתל  ליבותש  קר  אל  וזכ  תולהנתה 
.תויושרה לש  הרשויבו  תויעוצקמב  רוביצה  ןומא 

הקיקח תובקעב  ץאוהש  יתועמשמ , יוניש  לש  ךילהת  לחה  קוחה  םנמוא  רוביצה , ףותישלו  תופיקשל  עגונה  לכב  תינש ,
הארוה תורמל  לשמל , .םייתסה  אל  ןיידע  רגתאה  הז  ןיינעב  םג  םלוא  הביבסל ,) תוטילפ  םשרמ   ) "ס לפמה תא  הרציש  תרחואמ 

רתאב ריווא  םוהיז  תעינמל  םיעגונה  קסעה  תונוישיר  יאנת  לכ  ומסרופ  אל  הלא  תורוש  תביתכ  דעומל  דע  קוחב , תשרופמ 
.םימוד םיקסע  לע  םילחה  הרדסאה  יאנתב  תודיחא  רסוח  חיצנהל  רשפאמ  הז  לדחמ  .הביבסה  תנגהל  דרשמה  לש  טנרטניאה 

היונש םילודג  הטילפ  תורוקמל  הטילפ  ירתיה  תאצוה  יכילהתב  רוביצה  ףותיש  יכילהת  לש  םתחלצה  תדימ  ךכ , לע  ףסונ 
ואר  ) רוביצה ףותיש  ךילהתב  יניינע  ןויד  תחטבה  ךרוצל  בכרומו  יעוצקמ  עדימ  לש  השגנה  רדעיה  ללגב  רתיה  ןיב  תקולחמב ,

(. המלשו זרפ  לצא  הלעמל  ךכ  לע  הבחרה 

םיקסעב םילעופה  הטילפה  תורוקמ  לש  תולהנתהל  רשאב  םירורב  הרדסא  יללכ  תלחנהל  עגונה  לכב  תישילש ,
תנגהל דרשמה  לש  וחתפל  ץבור  יתועמשמ  רגתא  ןיידע  ןומא , ררועמה  יעוצקמ  ןפואב  םמושיי  לע  חוקיפבו  הישעתבו ,

לש םיקסע  תונוישיר  ונתוי  םהיפלש  םיאנתהו  הדימה  תומא  םיללכה , תא  ועבקיש  תונקת  םוסרפ  לע  הרוה  קוחה  לשמל , הביבסה .
הנעמ תתל  רומא  היה  יושירה  תמרופר  יפל  םידיחאה  םיטרפמה  םוסרפ  םנמא  .הכ  דע  ונקתוה  אל  הלא  תונקת  .הטילפ  תורוקמ 

םג םירבדה , עבטמ  לולכל , תוכירצ  ויה  תונקתה  ךכ , לע  ףסונ  .הטילפה  תורוקמ  לכל  ומסרופ  םרט  הלא  םיטרפמ  ךא  ךכל , םיוסמ 
סיסב לע  עצבתמ  חוקיפה  םיתיעל  ךכו  הזה , בלשב  אצמנב  אל  הלא  רומאכ , .הרדסאה  יללכ  לע  חוקיפל  תויעוצקמ  הדימ  תומא 

ןומא יררועמו  םייעוצקמ  םייביטקייבוא , חוקיפ  יעצמאל  דוגינב  תידקומ , אל  הטילפב  רבודמשכ  רקיעב  תיביטקייבוס , תיפצת 
.קוחה רחאלש  ןדיעב  םהל  תופצל  היה  ןתינש 

לבא וקלחב , שמומ  הזה  לאיצנטופה  .ריוואה  םוהיזב  לופיטל  רשאב  יתועמשמ  יונישל  לאיצנטופ  ןומט  יקנ  ריווא  קוחב  םוכיסל ,
ךרוצל םג  אלא  ריוואה , תוכיאב  דימתמ  רופיש  תחטבה  ךרוצל  קר  אל  הז , בושח  ךילהת  תמלשה  תשרדנ  .המלשוה  אל  המישמה 

.ןיינעה  ילעב  לכ  ןיב  יניינע  ירוביצ  חיש  תריציל  םילכ  תיינקה  םשלו  הביבסה , תנגהל  דרשמב  היישעתהו  רוביצה  ןומא  םוקיש 
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