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

וא עדמה  לש  ודי  רצוקל  הנעמ  תורהזיהה –  ןורקע 
? םיקוחה רפסב  התמ  תוא 

.תילארשיה הקיקחל  דובכ  רחא  תורהזיהה  ןורקע  סנכוה  ןורחאה  רושעב 

יתלבה הנירקה  קוח  לש  ותרטמ  .תורהזיהה  ןורקעל  םאתהב  םינוש  םיעגפממ  הביבסה  לעו  רוביצה  לע  ןגהל  םיאב  םינוש  םיקוח 
תורוקמב קוסיעה  תא  רידסהלו  תנניימ , יתלב  הנירקל  הפישח  לש  תועפשה  ינפמ  הביבסה  לעו  רוביצה  לע  ןגהל  איה  תנניימ  

איבהל איה  יקנ   ריווא  קוח  לש  ותרטמ  םג  תענומה ." תוריהזה  ןורקעל  םאתהב   " תובוחו םירוסיא  תעיבק  ידי  - לע ראשה  ןיב  הנירק ,
םאתהב  " תובוחו םירוסיא  תעיבק  ידי  - לע ראשה  ןיב  ריוואה , םוהיז  תא  םצמצל  תוחפל  וא  עונמל  ןכו  ריוואה  תוכיא  לש  רופישל 

לארשיב יתביבסה  עדימה  תופיקש  תא  ריבגהל  איה  הביבסה    תנגה  קוח  לש  ותרטמ  המוד , ןפואבו  תענומה ." תוריהזה  ןורקעל 
טסבסא יעגפמ  תעינמל  קוחה  לש  ותרטמ  וליפא  . " תענומה תוריהזה  ןורקעל  םאתהב  , " התואנ הביבס  לש  המויק  תחטבה  םשל 
הלא םיעגפמב  לפטלו  קיזמ  קבאו  טסבסא  םימרוגש  םייתואירבו  םייתביבס  םיעגפמ  עונמל  ףאו  םצמצל  איה  קיזמ  קבאו 

, םינכוסמה  םירמוחה  תונקתב  תאבומ  הנשמה  תקיקחב  ןורקיעה  לש  ומוקמל  המגוד  תענומה ." תוריהזה  ןורקעל  םאתהב  "
תוריהזה ןורקעל  םאתהב  הביבסה " וא  רוביצה  תואירב  תא  ןכסמ  וניא  אוה  םא  לארשיל  םינכוסמ  םירמוח  תלוספ  אובי  תוריתמה 

". תענומה

יתרהצה ןפואב  אסיג , דחמ  ילארשיה –  טפשמל  הז  ןורקיע  לש  ותסנכה  ןפואב  תיזכרמה  תויתייעבה  תא  השיחממ  וז  הקיקח 
רשאב םייטרקנוק  םילכו  תוארוה  םירסח  אסיג , ךדיאמ  ךא  חנומ , ומוקמב  ןורקיעה  לש  ודובכ  הקיקחה , תורטמ  יפיעסב  יגיגחו 

[3]

[1]

[2]

[4]

[8]

https://magazine.isees.org.il/?p=26361

https://magazine.isees.org.il/?p=26300


? ודבכל שי  דציכ  תורחא -  םילימב  וא  ומשייל , שי  ובש  ןפואל 

.תקולחמה ררועמ  ןורקיעה  לש  ויתונורסחו  ויתונורתי  לע  וביחרה  רבכ  הז  ןוידל  יירבח 

- דח תובושת  קפסלמ  עדמה  לש  ודי  רצוקל  הנעמ  תתל  ידכ  וב  שיש  בושח , ןורקיעב  רבודמ  יכ  םירבוסה  הלא  ןיב  ינא 
םוצע אוה  תיטרקנוק , תוליעפמ  האצותכ  םרגיהל  לולעש  יאדו ,) - אלה  ) ילאיצנטופה קזנהש  םיבצמ  םתואב  ןותנ . ןמזב  תויעמשמ 

.םייואר תוריהז  יעצמא  םיבצמ  םתואב  וטקניי  אל  םא  ךיפה , יתלב  וא 

חותינ רשוכ  םיתעל  ךירצמש  ומושייב , ךורכה  רגתאה  תובכרוממ  טיעמהל  ןיא  ןורקיעה , לש  ותובישחמ  עורגל  ילבמ  תאז , םע 
.תושק תויכרע  תוערכה  תלבק  תלוכי  ףאו  ףיקמו  קימעמ 

ומושייל תותואנ  תוטישו  םילכ  תיינבה  אלל  הקיקחה , תורטמ  לש  םייללכ  םיפיעסב  ורוכזא  לש  ךרדב  ןורקיעה  לש  ותסנכה 
תוטלחהל הקדצה  שמשמ  ןורקיעה  יכ  תרוקיבל , חתפ  תחתופו  םיקוחה , רפסב  התמ  תוא  ותוא ל תכפוה  תאז , תובקעב 

.תויעדמ תודבוע  לע  תונעשנ  ןניאש  תויתורירש 

תא תפשוח  איה  יכ  הנעטב  ץרפמב , היישעתה  יפלכ  תינפומה  הביבסה  תנגה  ירחושו  הפיח  ץרפמ  יבשות  לש  תירוביצה  תוליעפה 
תירטנמלרפה הנשמה  תדעו  ידי  - לע הז  רשקהב  תוינידמ  ילככ  תורהזיהה  ןורקע  רוכזאו  םייתואירב  , םינוכיסל  םיבשותה 

תוטלחהה ילבקמ  ידי  - לע הז  ןורקיע  לש  םושייה  ןפוא  יבגל  ןויד  לש  ומויקב  ךרוצה  תא  םישיחממ  קר  ןינח  , בד  לש ח"כ  ותושארב 
וא םורטקפסה  לש  דחאה  דצב  הפיח  ץרפמב  היישעת  ילעפמ  תריגס  בייחמ  ןורקיעה  םא  הלאשה  הלוע  לשמל , .לארשי  תנידמב 
תא ןווכל  םיכירצש  םה  תלעות  - תולע ילוקיש  ילואש  וא  הפיח , ץרפמב  היישעתה  תוליעפ  לע  תורימחמ  תולבגה  תלטהב  יד  אמש 

.ונכ לע  בצמה  תרתוה  תא  קידצהל  םיתעלו  ןיינעב  רדסאמה  תוטלחה 

בושח ןורקיע  תלעפהל  תרגסמה  תא  וותה  אל  םג  אליממו  וללה , תושקה  תולאשב  ינורקע  ןויד  ולהינ  אל  לארשיב  הרדסאה  יפוג 
.ןכותמ תוקיר  ןה  לעופבש  הקיקחב , תוהובג  םילימ  תובית  םע  ונרתונ  רעצה , הברמלש  ךכ  הז ,

ול שיש  תוביסנה  םקרמלו  ןורקיעה , תלעפה  ןפואל  רשאב  הרודס  הנשמ  ןיידע  וצמיא  אל  תוטלחהה  ילבקמ  דבלב ש וז  אל 
תעיבתל תיטפשמ  תיתשתכ  הז  ןורקיע  לע  ןעשיהל  תועטב  וסינש  ימ  ויה  הרצונש , תואיצמבש  אלא  תיטפשמ , תועמשמ  ןהב 
תולחמ ןיגב  השגוהש  לארשי  , תנידמו  בבוח  תמר  תיתיישעת  תירוזאה  הצעומה  דגנ  ןיקיזנ  תעיבת  ןיינעב  לשמל , .ןיקיזנ 

הרקמ ותואב  .בבוח  תמר  רתאב  םילעפמה  לע  חקפל  ןידה  יפ  לע  תויושרה  תבוח  יולימ  - יאב הרוקמש  הליעב  ןהמ , ולבס  םיעבותהש 
. תורהזיהה  ןורקע  לשב  םג  םיעבותה  תולחמל  םינכוסמה  םירמוחה  ןיב  יתביס  רשק  לש  ומויקב  ריכהל  שי  יכ  םיעבותה  ונעט 

הנפומה דיתע  ינפ  הפוצ  ןורקיע  אוה  יכ  עבקו  תורהזיהה , ןורקע  תלעפה  ןפוא  תא  ותטלחהב  חתינ  וז , הנעט  החדש  טפשמה  תיב 
רשאכ םג  תוינידמ  תעיבק  תעב  תוריהזב  גוהנל  תושרה  תא  תוחנהל  איה  הז  ןורקיע  לש  ותרטמ  הטלחהה , יפל  .הנידמה  תויושר  לא 
יניד ןיבל  הז  ןורקיע  ןיב  ןיא  ןכ , יפ  לע  ףא  .ןוסא  תריציב  ןכתסהל  אל  ידכ  העודי , הניא  תמיוסמ  תוליעפ  לש  תילילשה  התעפשה 

טפשמה תיבש  םוקמ  ןיא  .ותושחרתהל  םימרוגה  תא  קיסהל  שקבמו  רבעב , שחרתהש  עוריאב  קסוע  ןיקיזנב  טפשמה  .רבד  ןיקיזנ 
תורהזיהה ןורקעב  תשרדנה  תוריהזה  .ונממ  עגפנ  קוזינה  יכ  ריעז  יוכיס  ונשיש  רחאמ  קר  קוזינ  תוצפל  ילאיצנטופ  קיזמ  לע  ליטי 

והשלכ עוריא  תורקל  םימרוגה  תא  רוקחל  ונאובב  תוריהז  תדימ  התוא  תא  ליעפהל  םוקמ  ןיא  .דיתעבש  עדונ  אלה  יפלכ  תינפומ 
.רבעב

טפשמב ןורקיעה  לש  ומושייל  ישממ  ןכות  תקיציב  ךרוצה  תא  תקזחמו  השיחממ  עבש  ראבב  יזוחמה  טפשמה  תיב  לש  ותטלחה 
.דיתעב ותלעפהל  הרזגה  תולובג  תייוותהל  הז  ללכבו  ילארשיה ,

תוותהל ךרוצ  לש  ומויק  לע  הרורב  המכסה  הלוע  תורהזיהה , ןורקע  לש  יוארה  ומושיי  ביבס  הבוסנ  הבר  תקולחמש  םגה  םוכיסל ,
.םדוק תחא  העש  הפיו  ומושייל , הרדסא  תטיש 
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