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 – ימלועה םילקאה  רבשמ  לצב  ימואלה  ןוחטיבה 
ןורפע הריש  םע ד"ר  ןויאיר 

", ימואל ןוחטיבו  םילקא  ייוניש   " השדחה רקחמה  תינכות  שארו  ימואל  ןוחטיב  ירקחמל  ןוכמב  הריכב  תרקוח  איה  ןורפע  הריש  ד"ר 
ןוחטיבהו םילקאה  יוניש  ןיבש  רשקה  אוה  ןורפע  לש ד"ר  יזכרמ  רקחמ  םוחת  .דנאר  ןוכמב  לארשי  יאשונב  תדחוימ  תצעויו 

םיימואל - ןיב םיסחיב  ינש  ראות  ןכו  דנאר , לש  טרוטקודה  תינכותמ  תוינידמ  חותינב  ינש  ראותו  רוטקוד  ראות  תלעב  איה  .ימואלה 
רבדל ידכ  ונשגפנ  תומוחה ,' רמוש   ' עצבמל ליבוהש  םילשורי  לע  תוטקרה  ירי  ינפל  םייתעש  .קרוי  וינ  תטיסרבינואמ  םיקסע  להנמו 

.םילקאה רבשממ  תעפשומ  תויהל  םימויא , ןווגמ  ידי  - לע תבצועמה  לארשי , לש  ימואלה  ןוחטיבה  תסיפת  הכירצ  ךיאו  םא  לע 

םילקאה יוניש  ןיב  רשקב  קוסעל  תעגה  ךיא  .ןוחטיבה  תכרעמ  תאצוי  אלו  םילקא  תרקוח  ךניא  תא  ןורפע , הריש  ד"ר  ש :
? ימואלה ןוחטיבהו 

"ב, הראב רקחמ  ינוכמב  יתדבע  תונורחאה  םינשה  .יתוא ב-16  ןיינע  דימת  ימואל  ןוחטיב  ןיבו  םייתביבס  םיאשונ  ןיב  קשממה 
ימואל ןוחטיב  ןיב  רשקב  קסע  ילש  םירקחמהמ  לודג  קלח  .ןוגטנפה  רובע  םיעצובמ  וירקחמ  בורש  (, RAND  ) דנאר ןוכמב  רקיעב 

Global  ) תוחיחצ תונידמ  לש  תודגאתהל  ראטק  תלשממ  תמזויב  ךומתל  דעונ  ילש  ןושארה  רקחמה  לשמל , .םייתביבס  םיאשונל 
זא ימלועה ב-2007/8 , ןוזמה  רבשמ  תובקעב  ךרענ  רקחמה  .ןוזמ  אוביב  תויולתה  ןוכיתה , חרזמב  רקיעב  (, Drylands Alliance

ותיצהש תואחמלו  םלועב , ןוזמה  יריחמ  תרמאהל  םרגש  רבד  ולדיג , ןהש  ןוזמה  תא  ןמצעל  ורמש  הניארקוא ) ןוגכ   ) ןוזמ תוינאצי 
ליח לש  המיחלה  ירגתא  לע  עיפשהל  םייופצש  םייאבצ  - אלה םימרוגב  קסעש  דואמ , לודג  םזימב  יתפתתשה  .יברעה  ביבאה  תא 

ןיעידומה תצעומ  רובע  םירקחמ  יתכרע  .םיעיפשמ  םימרוגכ  הביבסו  םילקאה  יוניש  תניחב  לע  תיארחא  יתייהו  יאקירמאה , ריוואה 
לש םוסרפב  .תיטילופ  תוביצי  ןיבל  היגרנאו  ןוזמ  םימ , ןיב  רשקה  לע  ( National Intelligence Council  ) תיאקירמאה תימואלה 

תוכלשההו הזעב  םימה  רבשמ  לע  קרפ  יתבתכ  הזעמ , תוקתנתהל  רושע  לגרל  ןוכמה ) ןלהל  , INSS  ) ימואל ןוחטיב  ירקחמל  ןוכמה 
.לארשי לש  ימואלה  ןוחטיבה  לע  עיפשמ  הז  לכ  ךיאו  רוביצה , תואירב  לע  ולש 

ןויד ונכרע  הנשכ  ינפל  .דנארב  הדובע  ךשמה  ידכ  ךות  ימואל  ןוחטיב  ירקחמל  ןוכמב  דובעל  ץראל , יתרזח  יצחו  הנשכ  ינפל 
ריכזת תנכהל  קורי  רוא  ןוכמה  להנמ  ןתנ  ויתובקעבו  םירחאו , לט  ןולא  פורפ ' סיירפ , ןילוק  פורפ ' ץיבומייח ,' יקימ  תופתתשהב 
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תועפשה לש  םוחתב  ןוכמב  תויחמומ  חותיפב  ךרוצה  רורב  השענ  ותביתכ  ךילהת  ידכ  ךות  .ימואל  ןוחטיבו  םילקאה  יוניש  אשונב 
ןוחטיבו םילקא  ייוניש  אשונב  רקחמ  תינכות  ונמקה  ראואנדא  דרנוק  ןרק  לש  ןומימ  עויסבו  ימואל , ןוחטיבה  לע  םילקאה  יוניש 
יונישמ םג  םיעפשומ  םרותב  םהו  יתרבח ,) ןסוחו  תילכלכ  החוור  לשמל   ) ימואלה ןוחטיבה  לע  םיעיפשמ  םיבר  םירבד  .ימואל 

הנידמה תנגה  לע  םירחא  םייתביבס  םימרוגו  םילקאה  יוניש  לש  העפשהל  סחייתהל  איה  ןוכמה  תרגסמב  ילש  השיגה  .םילקאה 
יאצוי וישנאמ  םיברו  ןוחטיבה  תכרעמ  םע  בתכתמש  דסומכ  ונלש  ףסומה  ךרעה  הז  ןכש  יתרוסמה , ןבומב  ימואלה  ןוחטיבה 

דעו ברעמב  וקורממ  ערתשמה  ונלש , בחרמל  עבט  יבאשמב  העיגפהו  םילקאה  יוניש  ושעי  המ  ךירעהל  םיסנמ  ונחנא  .תכרעמה 
ונא ןכ , ומכ  .ןהל  שרדיי  אבצהש  תומישמה  לעו  לארשי  תנידמ  ןוחטיב  לע  ועיפשי  םה  ןפוא  הזיאב  חרזמב , ןטסינגפאו  ןאריא 

ןבומכו תויתשת  דויצ , תניחבמ  םתיא  דדומתהלו  םירגתאל  ךרעיהל  "ל  הצ לש  תלוכיה  לע  םילקאה  יוניש  עיפשי  ךיא  םינחוב 
.ןוחטיבה תוחוכ  ישנא  לש  םתואירב 

", ימואל ןוחטיבו  םילקא  ייוניש   " השדחה רקחמה  תינכות  שארו  ימואל  ןוחטיב  ירקחמל  ןוכמב  הריכב  תרקוח  ןורפע –  הריש  ד"ר 
דנאר ןוכמ  ןיוודלוב , ןאייד  םוליצ : דנאר |  ןוכמב  לארשי  יאשונב  תדחוימ  תצעויו 

"ל? הצ ינפב  דימעהל  םילקאה  רבשמ  יושע  םירגתאו  תומישמ  וליא  ש :
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םייקל תלוכיב  תועגופ  םוחה  יסמוע  תורבגתהו  תורוטרפמטה  תיילע  המגודל , .אבצה  לע  םילקאה  יוניש  לש  תורישי  תועפשה  שי 
, לשמל  ) ינוחטיבה דויצה  דוקפת  לע  תועיפשמ  ןה  .המיחלה  תלוכיבו  תיעצבמה  תוליעפב  תיעצבמה , תורישכב  הדש , ינומיא 

תומאתה לעו  םילקאה ) יוניש  בקע  תונתשהל  היושעש  תוננעל , תושיגר  תויהל  תויושע  לזרב , תפיכ  ומכ  םיליט , דגנ  הנגה  תוכרעמ 
.תורחא תויאבצ  תויתשתבו  םיסיסבב  ךורעל  שיש 

תמחלמ תא  המגודל  חקינ  .ונלש  יפרגואגה  םוקימה  לשב  קר  ולו  לארשי , לע  םויא  םג  אוה  םילקאה  רבשמ  הלא , לכ  לע  ףסונ 
לוהינ בולישב  םידקתה  תרסח  תרוצבהש  םימיכסמ  םירקוחה  בור  לבא  התצירפל , תובר  תוביס  שי  םנמוא  .הירוסב  םיחרזאה 

.םימייק םיינתא  םיחתמ  תפרחהלו  םירעל  םיירפכ  םירוזאמ  תינומה  הריגהל  וליבוה  םירושע , ךשמב  םימה  קשמ  לש  לקולק 
, ןלוגב תינאריא  תיזח  הירוסב , "ל  הצ תופיקת  תואמ  םהל : השרדנ  לארשיש  םיינוחטיבה  םירגתאה  תא  התניש  הירוסב  המחלמה 

.הירוס לובגב  ירטינמוה  עויס  תשגה  ירוסה , ןלוגב  ףאו  הירוסב  שעאד 

, חיחצ רוזא  והז  .םיינתאו  םיימואל  םיחתממו  תולישמ  ירבשמ  לש  תויעבמ  תורוד  המכ  רבכ  לבוס  ןוכיתה  חרזמה  ש :
םיהובג ןוכיתה  חרזמ  םילקאה ב יוניש  לש  המצועהו  בצקה  רבתסמ ש קיפסמ , אל  הז  לכ  םאו  .םילקאה  יונישל  עיגפה 

? ימואלה ןוחטיבה  לע  עיפשהל  לולע  הז  לכ  ךיא  ץראה . רודכ  ירוזא  תיברמב  רשאמ 

אוצמל הלולע  םירצמ  םהיפלש  םיגיאדמ , םישיחרת  שי  .םימויאהו  םינוכיסה  תא  ליפכמש  םרוג  טלחהב  אוה  םילקאה  רבשמ 
םירצמב רבשמ  .ןוזמבו  םימב  רבוג  רוסחמו  םיה  סלפמ  תיילע  תורוטרפמטה , תיילע  בקע  דואמ  השק  בצמב  רושעכ  ךות  המצע 

לדוג תונידמה , ןיב  םימייקה  םירשקה  לשב  קר  ולו  רחא , לדוג  רדסב  המצועב  ונילע  עיפשיו  ירוזא  ווק  - סוטטס יונישל  איבי 
, ןדרי תכלממ  לש  תיטילופה  תוביציה  ךשמה  תא  הילאמ  תנבומכ  תחקל  רשפא  יא  ןכ , ומכ  .תינומה  תּוטילפמ  ששחהו  הייסולכואה 

.ינשה לגעמהמ  תונכש  לע  םג  םייאמ  םילקאה  יוניש  .ןדריב  רשאמ  םשג  תוחפ  ןהב  דרויש  דבלב  תונידמ  עשת  םלועב  ןנשי  רשאכ 
תוכזב םילקאה  רבשמ  םע  תודדומתה  תלוכי  םנמוא  שי  הידועס , ילוא  בורקבו  ץרפמה  תויוכיסנ  לארשי , לש  תושדחה  תורבחל 

.דואמ תועיגפ  ןתוא  השוע  םימ  תלפתהבו  ןוזמ  אוביב  ןהלש  תולתה  ךא  ןרשוע ,

? תגאדומ תא  הממ  םילקאה , רבשמ  לש  םיימלוע  העפשה  ילגעמל  ךטבמ  תא  הביחרמ  תאשכ  ש :

תא חולשל  ךישמהל  רשפא  םא  "ו  טאנ "ל  כזמ ההת  םישדוח  המכ  ינפל  קר  .םוחה  יסמועלו  תורוטרפמטה  תיילעל  םדוק  יתסחייתה 
תוירחסמה תוסיטהמ  .תולעמ 30%–20  םהב 50  תודדמנש  םירוזאב  ןגמ , דופאו  המיחל  דויצ  םע  םחליהל , םהלש  םילייחה 

ותופיפצ לשב   ) תוהובג תורוטרפמט  ללגב  תולטבתמ  וא  תובכעתמ  הנוזיראבו ) יסרפה  ץרפמב  לשמל   ) םלועב םימח  םירוזאב 
וא תואירממ  תוירחסמ  תוסיט  תויורימאה  דוחיאב  םויכ  .ב.ש .) סוטמה –  יפנכ  לע  יוליע  תוחפ  רצונ  םחה , ריוואה  לש  הכומנה 

רתוי ורשפאתי  אלש  םויל  הנכהכ  םייעקרק  - תת הארמה  ילולסמ  םינוב  םה  .ידמ  תומחה  םויה  תועשב  אלו  הלילב  תותחונ 
ןלוטיבו תוסיט  תויחד  לשב  םיגאדומ  ראטקב , אצמנ  רוזאב  םהלש  רתויב  לודגה  ריוואה  ליח  סיסבש  םיאקירמאה , .תוארמה 

תיאבצה תוחכונה  תא  םצמצל  םיניינועמ  הככ  םגש  םיאקירמאה , לע  הליקמ  אל  תוממחתהה  .רוזאב  תויחל  םילייחה  לש  ישוקהמו 
, ינופצה בטוקל  דע  טבמה  תא  קיחרנ  םא  .ונלש  ימואלה  ןוחטיבה  לע  הרישי  העפשה  ךכל  היהתש  ןבומכו  ןוכיתה , חרזמב  םהלש 
הז ןיסו .) היסור  "ב , הרא  ) תוימלועה תומצעמה  ןיב  הרידא  תורחתל  תמרוג  םינוחרק  תסמה  בקע  יטקרא  סונייקוא  תורצוויהש  הארנ 

הצור ןוגטנפה  וזה , תורחתב  םיבאשמה  תעקשה  תא  דקמל  ידכו  םויכ , תימלועה  היגטרטסאה  בוציעב  םייזכרמה  םימרוגה  דחא 
.ןוכיתה חרזמהמ  תוחוכ  איצוהל 
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, םילודג םיסוטמ  תארמה  לע  תושקמ  דואמ  תוהובג  תורוטרפמט  .ןוכיתה  חרזמב  סיסבמ  הארמה  תארקל  יאקירמא , ןויב  סוטמ 
CC BY-NC 2.0 רקילפ , "ל , הצ רבוד  םוליצ : ריווא |  תוליח  תוליעפ  שובישל  תומרוגו 

? םילקאה יונישל  תכרענ  לארשיב  ןוחטיבה  תכרעמ  ש :

יונישל עיגפ  יכה  רוזאב  תאצמנש  לארשיבש –  ילש , םיאקירמאה  םיתימעל  תרפסמ  ינאשכ  .עיגי  הזש  הווקמ  ינא  לבא  אל , ןיידע 
אל םלועמ  םילקאה –  יוניש  תעפשה  לש  הירוסב  המחלמב  השחמה  הלביקשו  הליחתכלמ , רערועמ  רוזאב  תמקוממו  םילקאה ,

.יל םינימאמ  אל  םה  ןוחטיבהו , ץוחה  תדעווב  אשונב  ןויד  ךרענ 

םיפוחדה םירבדל  בלה  תמושת  תיינפה  לבא  ןאריאו –  סאמח  הללאבזיח , ומכ  רתוי , םיידיימו  םיפוחד  םירבד  שי  םישנא –  ודיגי 
לועפל אלא  הרירב , ונל  ןיא  .לחה  רבכש  ךשמתמ , יכילהת  עוריא  אוה  םילקאה  רבשמ  ירה  .לוחב  שארה  תנימט  איה  דבלב  רתויב 

.םילקאה יונישל  ךרעיהל  םגו  הירוסב  ןאריא  תוססבתה  דגנכ  םג  םירושימה –  לכב 

הרתי .םינפ  רסח  םויא  םע  דדומתהל  היעב  הל  שי  .אשונה  תא  תנחוב  אל  ןיידע  "ל ) למהו ןוחטיבה  דרשמ  "ל , הצ  ) ןוחטיבה תכרעמ 
ןבומכ .תוכרעיה  תוינכות  םיניכמ  אלו  םיביצקת  וא  םדא  חוכ  םיצקמ  אל  םה  ןכלו  אשונב , קוסעל  היחנה  ולביק  אל  הישנא  ךכמ ,
בשק ץורע  חתפנש  ההזמ  ינא  יכ  תימיטפוא , ינא  לבא  .םירזוע  םניא  יעוצקמ  טניבק  לש  תוליעפה  רדעיהו  יטילופה  רבשמהש 

.תישעמ הנכס  לומ  לא  רוחאמ  ראשיהל  הלוכי  אל  לארשיש  הנבהה  םלצא  תחתפתמו  אשונל ,

תוכלשה תא  ודמלי  םהש  ךכ  ימואל , ןוחטיב  לש  םוחתב  תוטלחהה  ילבקמ  לצא  שרדנה  יונישה  תא  םירצוי  ךיא  ש :
"ל? הצ לש  שמוחה  תוינכותב  לשמל  וילא , תוסחייתהה  תא  ועימטיו  םילקאה  רבשמ 

ןוחטיבה תכרעמל  ץראב  רבכ ב-2008 . םייחרזא  םיחמומו  רקחמה  ינוכמ  ךרד  םילקאה  רבשמל  הפשחנ  ןוחטיבה  תכרעמ  "ב  הראב
המל םיניבמ  אל  ןוחטיבה  תכרעמ  ישנא  .םילקא  יחמומ  תילארשיה  ןוחטיבה  תכרעמב  ןיא  .תויחרזאה  תוכרעמל  בשק  תוחפ  שי 

.אשונל תועדומ  םהל  ןיא  ןכלו  םלצא , םייק  אל  ללכ  הזה  חישהש  ןוויכמ  אלא  הנבהב , םישקתמ  םה  יכ  אל  .םהילא  רושק  הז  ךיאו 
תבחרהב ךרוצה  לע  בתכ  אוה  .הנורוקה  תפגמ  תובקעב  הפי  דואמ  רכזמ  בתכו  רקחמ , תימעכ  ןוכמל  עיגה  טוקנזיא  ידג  .לימ )  ) "ל אר

יכ הלימב , וליפא  םילקאה  רבשמ  תא  ריכזה  אל  אוה  תאז , םע  .יתרבח  ןסוח  לש  תויגוס  םג  לולכיש  ךכ  ימואלה  ןוחטיבה  תרדגה 
, םילקאה אשונ  תא  םג  ריכזמ  היה  אוה  םויה , רכזמה  תא  בתוכ  היה  וליאש  החוטב  יד  ינא  בגא , .ולש  תועדומב  היה  אל  הז  רומאכ 

.אשונב ןוכמה  תדובעב  ברועמו  ןיינעתמ  אוה  םויכש  רחאמ 

.הזכ רסמל  יביטקפא  חילש  תויהל  לוכי  ןוכמה  יתעדל  .םימיאתמ  תרושקת  יצורע  םירסח  ךא  ץוחבמ , איבהל  ךירצ  חישה  תא 
תוכרעמ םע  ינוחטיב  חיש  םימייקמ  אלא  םיצע ,) יקבחמב  ילילש  והשמ  שיש  אל  ' ) םיצע יקבחמ   ' לש תימדת  ילעב  אל  ונחנא 

ולכוי אל  םיסוטמ  ולעפי ; אל  קשנ  תוכרעמ  הנשב ; תוחפ  ןומיא  ימי  םכל 50  ויהי  רורב –  רסמ  ריבעהל  חילצנ  םא  .ןוחטיבה 
םירצמ ןהלשמ ; תוימויק  תויעבב  תודורט  ויהי  יסרפה  ץרפמהמ  תושדחה  תירבה  תונב  רוזאהמ ; היתוחוכ  תא  גיסת  "ב  הרא אירמהל ;

הזעב ילפורטסטקה  רבשמה  םינומ ; תורשע  יפ  רבגי  ןדרי  לש  התוביצי  רוערעל  יוכיסה  תורדגה ; לע  םיטילפ  ןוילימ  ויהיו 10  סורקת 
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.בל תמושת  ררועי  טלחהב  אוה  ץוציפל –  עיגי 

הדש ינומיא  םייקל  תלוכיה  תא  ליבגהל  הלולע  הובג  םוח  סמוע  םע  םימיה  רפסמו  תורוטרפמט  תיילע  .םינחנצה  תביטח  לש  ןומיא 
CC BY-NC 2.0 רקילפ , "ל , הצ רבוד  םוליצ : | 

ישאר םילקא  ןיצק  הנומיש  תסנכה ; לש  ןוחטיבהו  ץוחה  תדעווב  םינויד  תרדס  ךרעית  השדח  הלשממ  תמקה  םעש  הווקמ  ינא 
ימ היהי  ןוחטיבה  דרשמב  ינוחטיב  - ינידמה ףגאבש  ןוחטיבה ; דרשמבו  "ל  למב ימואל  ןוחטיבו  םילקא  רודמ  שאר  היהיש  "ן ; מאב

ץראב םיחמומה  םע  ץעייתהל  ועֵדי  וללה  תוכרעמב  םישנאהש  הלא , לכל  רבעמו  .תויונמדזה  רתאי  ןכו  םינוכיס  תוכרעה  זכריש 
.ךלמה ךרד  לע  תולעלו  דואמ  רהמ  םירעפ  קיבדהל  הלוכי  לארשי  .לגלגה  תא  איצמהל  ךירצ  אל  .םלועבו 

שיש םידיחיה  ןיב  אוה  ןוחטיבה  דרשמ  תילארשיה  תיטילופה  תכרעמב  .הבר  בל  תמושתל  םיכוז  םיינוחטיב  םימויא  םירבדה  עבטמ 
םיפונמ םתוא  תא  וליעפיו  םהילע  העפשהה  לדוג  תא  וניבי  ןוחטיבה  דרשמו  אבצה  םא  יתעדל , .רצואה  דרשמ  לע  ץחל  ףונמ  םהל 

תוכרעמ לע  עיפשתש  תרשרש  תבוגת  רצווית  אלא  לעופל , אצי  הזש  קר  אל  זא  תוכרעיה , בצקתיש  ידכ  רצואה  דרשמ  לע 
, םימ תלפתהב  תימלוע  הליבומ  התשענ  לארשיש  יפכ  .תיבטימ  הרוצב  אל  יכ  םא  םילקאה , רבשמל  ךרעיהל  ולחה  רבכש  תויחרזא ,

םויה רדס  שארב  םשוי  םילקאה  רבשמ  רשאכש  הנימאמ  ינא  ךכ  תויאלקח , תוקיטקרפבו  ןוזמ  תויגולונכטב  םיחלוקב , לופיטב 
רוציל ידכ  ירזגמ  - בר חיש  םייקל  תלוכיבו  הנטק  הנידמהש  הדבועב  תויתריציב , שמתשהל  לכונ  םייתועמשמ , םיביצקת  ול  ודימעיו 

איהש תרשרשה  תבוגתלו  תינוחטיב  היעב  יוהיזל  תניוצמ  המגוד  אוה  רבייס  תויגולונכט  חותיפ  .םלועב  םתוא  קוושלו  תונורתפ 
.תויחרזאה תוכרעמב  המרג 

םיליבקמ תואבצ  םע  "ל  הצ לש  חישב  הלעי  חרכהב  אשונה  .םיימואל  - ןיב הלועפ  יפותישל  תויונמדזה  רצוי  ףא  םילקאה  רבשמ 
לרנג .ימואלה  ןוחטיבה  לע  ליבומה  םויאה  אוה  םילקאה  רבשמש  זירכה  ןדייב  אישנהש  רחאמ  "ב , הרא אבצ  םע  דוחייב  םלועב ,

ףותישל ארק  .ב.ש ,) היסא –  זכרמו  ןוכיתה  חרזמה  רוזא  לע  יארחאה  "ב , הרא לש  זכרמ  דוקיפ   ) CENTCOM שארב דמועה  יזנ , ' קמ
םע םיסנכ  ינש  ונמייק  רבכו  "ו , טאנ םע  םילקא  אשונב  סנכ  םייקל  םידמוע  ןוכמב  ונא  .םילקאו  ןוחטיב  אשונב  לארשי  םע  הלועפ 

.ראטקמו וקורממ  ןדרימ , םינוגרא  םעו  םייניטסלפ  םינוגרא 

רדעיהמ םידרטומ  םה  םא  תושעל , םילוכי  םה  ךתעדל  המ  .ןוחטיב  ישנאמ  םילקא  ירקוח  רתוי  וארקי  וזה  הבתכה  תא  ש :
? חישה

אל ןיבהל –  םילוכי  םישנאש  ןמז  ידממ  לע  רבדל  תוטלחה ; ילבקמל  םגו  הרושה  ןמ  םישנאל  עדמה  תא  שיגנהל  דואמ  בושח 
לבא תינוחטיבה , המזירפב  גצומ  תויהל  ךירצ  רבד  לכ  אל  םנמוא  םינש ; דועב 50–100  םידכנל  יופצ  המ  לש  תויזחתב  קוסעל 
םילקאה ינעדמ  תליהק  תא  הנימזמ  ינא  .רורב  יוטיב  הזל  תתל  ךירצ  ימואלהו –  ישיאה  ןוחטיבה  לע  םיעיפשמש  םירבד  שי  רשאכ 

הברה ונל  שי  םנמוא  .תבשק  ןזוא  ונל  שי  תינוחטיבה  הליהקה  ברקב  .ימואל  ןוחטיב  ירקחמל  ןוכמה  םע  הלועפ  ףתשל 
.לחוימה יונישה  תא  רוצילו  הזב  הז  םירבדה  תא  ךורכל  לכונ  דחיב  .םילקא  יחמומ  ונל  ןיא  לבא  ןוכמב , םיטסינוחטיב ' '
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