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

םייח ילעב  תויסולכוא  תוסיו  תרטמל  דיצ  תוינידמ 

דיצ יגוס  השולש  םנשי  .דיצ  ירתיה  ןתמל  "ו–1955 ,) טשתה  ) רבה תייח  תנגהל  קוחה  יפ  לע  תיארחאה , איה  םינגהו  עבטה  תושר 
: םהילא סחיב  םינגהו  עבטה  תושר  לש  הנוש  תוינידמ  תרזגנ  םהיניב  יתוהמה  ינושהמ  .לארשיב  םויכ  םיעצבתמה 

.הפיכא תועצמאב  םינגהו  עבטה  תושר  תקבאנ  הז  דיצב  יקוח –  אל  דיצ   .1
ןמ ףולחיש  יוארש  רבד  אוה  יביטרופס " דיצ  תסרוג ש" םינגהו  עבטה  תושר  דיצל –  תורתומכ  תורדגומה  תויח  דיצ   .2

תונוישיר יפ  לע  ירי  קספייו  דיצה " תייח   " דמעמ לטוביש  ךכ  רבה , תייח  תנגהל  קוחה  תא  תונשל  שי  ךכיפל  .םלועה 
.תסנכל השגוה  רבכ  וז  חורב  קוח  תעצה  .תונועו 

םוצמצ ךרוצל  שרדנ  דיצ  לש  הז  גוסל  םירתיה  ןתמ  םייח –  ילעב  תויסולכוא  תוסיו  תורטמל  םייח  ילעב  דיצ   .3
.םישלופ םינימו  םיצרפתמ  םינימ  לש  תויסולכוא 

.םדאה תעפשה  ללגב  רקיעב  חטשה , לש  האישנה  רשוכל  רבעמ  הברה  תולדג  םהיתויסולכואש  םינימ  םה  םיצרפתמ  םינימ 
- ילכוא םינימ  וא  םיפרוט  םה  םירקמה  בורבש  םיצרפתמה , םינימל  ןוזמ  תשמשמה  תלוספ  לש  הקפסא  בורל  איה  םדאה  תעפשה 

ףסונ יזכרמ  רוקמ  .גירח  ןפואב  תולדג  םהיתויסולכוא  ךכו  תודירשה , רועיש  תא  הלעמו  תרבגומ  הייבר  רשפאמ  ןוזמה  עפש  .לוכ 
.המצע תיאלקחה  תרצותה  אוה  ןוזמל 

הפירט תואלקחל ; םיקזנ  תונמל : ןתינ  תורישיה  תועיגפה  ןיב  .תופיקעו  תורישי  ןה  עבטה  לע  םיצרפתמה  םינימה  לש  תועפשהה 
הלדג םיטרפ  ןיב  תויצקארטניאה  תומכ   ) תולחמ תצפה  םדאה ; תביבסל  תוחפ  ולגתסהש  הלאכ  רקיעב  םירחא , םינימ  לש  תרבגומ 

תונורתפ רדעיהב  קשמ .) תויחל  רבה  תויח  ןיבו  ןמצע  ןיבל  רבה  תויח  ןיב  תוקבדימ  תולחמ  תורבוע  ךכו  הייסולכואב , לודיגה  םע 
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.םיצרפתמה םינימה  תא  ריבדהל  ידכ  יקוח  יתלב  ןפואב  לערב  שמתשהל  םיתפתמה  םיאלקח  םנשי  תואלקחל , םיקזנה  תייעבל 
םירידנ םיניממ  םהמ  קלח  תואלקחב , תועגופ  ןניאש  תויסולכואמ  םיטרפ  תתומתל  האיבמו  הפיקע , העיגפל  תמרוג  וז  הלערה 

.הדחכה תנכסבו 

םוצמצ ןה  םיצרפתמה  םינימה  תויסולכוא  ילדוג  תא  ןיטקהל  הרטמב  תטקונ  םינגהו  עבטה  תושרש  תוירקיעה  הלועפה  יכרד 
העיגפ איה  תפסונ  הלועפ  ךרד  תיאלקחה ; תלוספה  ןיבל  רבה  תויח  ןיב  ץיח  תריציו  תיאלקח ) תלוספב  לופיט  ידי  - לע  ) ןוזמה תונימז 
הז םיעצמא  לס  תוליעישכ  .תוליחמ  תמיטא  וא  ןוניק  ירתא  קוליס  םישלופ –  וא  םיצרפתמ  םינימ  לש  םבשומ  םוקמב  תיתדוקנ 

לש תיזכרמה  הרטמה  ךכיפל , .םידייצ  םגו  םינגהו  עבטה  תושר  יחקפ  םיעצבמש  דיצב , םג  תולועפה  תא  תוולל  שי  תקפסמ , הניא 
הדחכה תנכסב  םינימב  העיגפ  עונמל  ידכ  םיצרפתמה  םינימה  תויסולכוא  תא  םצמצל  איה  םירתיה  תועצמאב  דיצה 

.תואלקחל םיקזנ  םצמצל  ידכו 

.תואלקחל םיקזנ  םה  םג  םימרוגו  םיימוקמ  םינימב  םיעגופ  לארשי –  תולובגל  ץוחמ  םרוקמש  םירז  םינימ  םישלופ –  םינימ 
.םישלופ םינימב  םג  םירתיה  תועצמאב  דיצ  תרשפאמ  םינגהו  עבטה  תושר  המוד , ןפואב  ךכיפל ,

.םהב העיגפה  רתותש  םיטרפה  רפסמ  תרדגהלו  ץרפתמכ , ןימ  תרדגהל  תמכסומ  ךרד  רדעיה  אוה  וילא  שרדיהל  שיש  יזכרמ  אשונ 
.םינימ  20- כב העיגפל  םירתיה  םינתינ  .בחרמו  חוקיפ  רוזא  לכב  תימוקמ , תעצבתמ  ץרפתמ  ןימ  לש  הרדגהה 

תמא ןמזב  טעמכ  םינותנה  לוהינ  .םייח  ילעב  תויסולכוא  רוטינל  םישמשמה  םינותנה  ףוסיא  ֵילכ  וללכתשה  תונורחאה  םינשב 
תוסיו םשל  שרדנה  ץמאמה  תא  תוזחל  ףאו  םיצרפתמ , םינימ  לש  סמוע  םהב  יופצש  םירוזאו  תונוע  דעומ  דועבמ  ןייפאל  רשפאמ 

תירקיעה ותרטמש  דיצ , אשונב  םינגהו  עבטה  תושר  תוינידמ  תא  שדחמ  ןייפאל  רשפאי  הז  יתוהמ  יוניש  .תויסולכואה 
לולקש יפ  לע  ןימה  בצמ  תא  ןייפאל  היהי  ןתינ  ינורקע  ןפואב  .םישלופ  םינימו  םיצרפתמ  םינימ  לש  תויסולכוא  תנטקה  איה 

ותייסולכוא תוסיווב  ךרוצה  תא  עובקל  הז  ןויפא  יפ  לעו  תואלקחל , םיקזנ  לע  תונולתה  תורידתו  תויארקא  תויפצת  תוריפס , ינותנ 
.תימוקמו תיפיצפס  ןימ  לכ  לש 

תובחר תובוגת  יופצכ , תוררועמ , םירחא , םייח  ילעב  ינימב  העיגפ  םצמצל  הרטמב  תושענ  ןה  םא  ףא  םייח , ילעב  גרה  תולועפ 
יוארש המ  תא  רפשל  הרטמב  דימת  םילעופו  תרוקיבל , םיבושק  ונא  ירוביצ  ףוגכ  .תסנכה  ירבחמ  ףאו  תרושקתהמ  רוביצהמ ,

.תומדקתמה וניתולוכי  לע  תוכמתסה  ךות  ורפשל ,
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