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םי סלפמ  תדיריל  םיקוצ  תוניע  לש 
.דיתעל תויזחתו  תויפצת  חלמה :
(. הביבסו 12(2 היגולוקא 

רקחמה ךרכ 12(2)תיזח  ץיק 2021 /  2021ןויליג  ילויב ,  12

םיסלפמש םילודג  םיצורע  רפסמב  םיזכרתמ  תונייעמה  ימ  .גוסנה  חלמה  םי  ןיבל  םוהתה  ימ  תכרעמ  ןיב  יגולורדיה  קתנ  םייק  םיקוצ  תוניע  תרומש  לש  ינופצה  הקלחב 
דעאוס דאיא  םוליצ : חלמה |  םי  םע  םשגפמ  דע  םיקימעמו  םיכלוהש  םינוינק  לש  הרדסב  ץובה  ירושימב  םכרד  תא 

םיקוצ תוניע  לש  תיגולורדיהה  תכרעמה  תבוגת 
דיתעל תויזחתו  תויפצת  חלמה : םי  סלפמ  תדיריל 

גלזמה הצק  לע 

תכרעמל סיסבה  איה  חלמה , םי  ברעמ  - ןופצב םיקוצ , תוניע  תרומשבש  םיקותמה  םימה  תועיבנ  תכרעמ 
.החיחצ הביבסב  הרידנ  תימימ  תיגולוקא 

םוקימב םייגולורדיה  - ואג םייונישל  תמרוג  םינורחאה  םירושעב  חלמה  םי  סלפמב  תיטמרדה  הדיריה 
לע תוססבתמה  דיתעל  תויזחת  קפסמו  הלא  םייוניש  רקוס  רמאמה  .םתוחילמבו  םתעיפשב  תונייעמה ,

.לדומ
םיכירעמ םירקוחהו  חלמה , םי  תושבייתה  תובקעב  םרגיישו  םרגנש  רומחה  יגולוקאה  קזנה  ראותמ  רמאמב 

תויגולוקאה תוכרעמהו  ושבייתי , הרומשב  תונייעמה  רטמ , -( 500 -) ברקתי ל חלמה  םי  סלפמ  רשאכ  יכ 
.םייקתהל וכישמי  אל  םהילע  תונעשנה  תויתורייתהו 

שוביגב עייסל  לוכי  םיקוצ  תוניע  לש  תויגולוקאה  תוכרעמה  לש  רומישה  תוינידמ  יבגל  תוכלשהה  רואית 
.הרומשה לוהינ  לש  ידיתע  ןונכתלו  חלמה  םי  רוזאל  תוינידמ  ךמסמ 

תכרעמה
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ריצקת

הדיריל תוריהמב  הביגמ  חלמה , םי  לש  תיברעמ  - ןופצה הניפב  תמקוממה  םיקוצ , תוניע  תרומשב  תיגולורדיהה  תכרעמה 
ןרוזיפב תועיבנה , םוקימב  םייוניש  תללוכ  הבוגתה  .חלמה  םי  סלפמב  תונורחאה  םינשה  תורשע  ךרואל  הפיצרהו  תיבקעה 

םינושה הרומשה  יקלחב  יגולואגה  ךתחה  בכרה  .ןתוחילמבו  המורד –  ןתדידנ  רקיעב  םינושה –  הרומשה  יקלחב  יסחיה 
ימ תכרעמ  לש  יגולורדיה  קתנ  םייק  הרומשה  לש  ינופצה  הקלחב  ךכ , .תונייעמה  לש  םוקימהו  יפואה  לע  אוה  ףא  עיפשמ 

לש ימורדה  הקלח  תאז , תמועל  ץובה .' ירושימ   – ' תיסרח יריתע  םיעקשמ  ידי  - לע הציצח  לשב  גוסנה  חלמה  םימ  םוהתה 
םורדב בוטרה  רוזאה  ךכמ , אצוי  לעופכ  .חלמה  םיל  תיגולורדיה  רבוחמ  םיסג , םיטנמידסמ  רקיעב  בכרומה  הרומשה ,

בוברעמ עבונה  בחר , םיכרע  םוחת  הגיצמ  םינושה  תונייעמב  םימה  תוחילמ  .גוסנה  סלפמה  תובקעב  דדונ  הרומשה 
תחלמת יסיכ  ןיבל  ברעמב , הדוהי  ירהב  רזוחה  יולימה  ירוזאמ  םיעיגמה  תיסחי  םיריפש "  " םימ ןיב  םינתשמ  םיסחיב 

לש הפיטש  ךשמה  המורד , בוטרה  רוזאה  תדידנ  ךשמה  לע  העיבצמ  תובורקה  םינשל  תיזחתה  .עקרקה  - תתב םייוצמה 
תא םיזקנמה  םינוינקה  לש  רוחאל  תורתחתהה  יכילהת  תורבגתהו  הרומשה , לש  ימורדה  רוזאב  רקיעב  תחלמת , יסיכ 

.תיעבטה תיתשתל  קזנ  תמירג  ידכ  דע  הרומשה  לש  ינופצה  קלחה 

הלבוה תוכרעמ  ךרד  תיעקרק  - תתה תיגולורדיהה  תכרעמה  לש  זוקינ  הפוצ  םינש  תורשע  לש  רתוי  קוחר  חווטל  תיזחתה 
.חלמה םי  לש  תכשמתמה  הגיסנה  לשב  ופשחייש  רתוי , םיכומנ  זוקינ  ירוזאל  תוליעפ , ןניאו  תורובק  תעכש  רתוי , תוקומע 

ךרעל תחתמש  תוארמ  תוימדהה  .םיה  תגיסנ  בצקב  יתועמשמ  יוניש  היהי  אלש  החנהב  לדומ , תועצמאב  תוימדה  ונרצי 
םוהתה ימ  יסלפמ  רטמ , -( 490 -(–) 500  ) לע דומעי  םגאה  סלפמ  םור  רשאכ  הנש , דועב 50–60  וילא  עיגי  םגאהש  ףס 

הרומשב םויכ  םירכומה  תונייעמה  תאז , תובקעב  .תיחכונה  הרומשה  לש  עקרקה  ינפל  תחתמ  לא  תוריהמב  ולפתשי 
וז הריהמ  הדידנל  .רתוי  ךומנ  םורבו  ןורדִק  לחנ  לש  ףחסה  תפינמב  ועבניש  םישדח  תונייעמ  לא  וזקוני  םימהו  ושבייתי ,
ימ לע  תונעשנה  תיתורייתהו  תיגולוקאה  תוכרעמה  לע  תיתועמשמ  העפשה  תויהל  היושע  הרומשב  בוטרה  רוזאה  לש 

.תונייעמה

אובמ

םיממ בחר –  תויוכיא  חווטבו  תונוש  תועיפש  ילעב  תונייעמ  םיעבונ  םיקתעהה  קוצמ  יבג  לעו  חלמה  םי  לש  יברעמה  ףוחה  ךרואל 
םיקוצ תוניע  גשומה  .םהבש  םילודגה  תונייעמה  ןה  חלמה , םי  ברעמ  ןופצב  תומקוממה  החשפ )  ) םיקוצ תוניע  .םיחולמ  דע  םיריפש 

תונייעמ יפלאו  תואמש  םירטמ , תואמ  בחורבו  םירטמוליק  לש כ-3.5  ךרואב  בוטר  חטשל  אלא  תדקוממ , העיבנל  סחייתמ  ונניא 
תורדגומ םיקוצ  תוניע  ךכיפל , רויא 1 .)  ) תידוחייו הפופצ  הייחמצ  החתפתה  הז  חטשב  .וב  םיעבונ  ( seepage face  ) םיצובצבו

םניא תונייעמה  ימ  .הלש  תידוחייה  היגולוקאה  תא  רמשל  ןוצרה  ךותמ  בחרה  להקל  םיחותפ  םניא  הב  םיקלחש  עבט  תרומשכ 
ןוזיאה השעמל , .םיה  סלפמב  םייונישל  םיביגמ  ןכלו  חלמה  םי  םע  יגולורדיה  רשקב  םהו  בחר , חווטב  הנתשמ  םתוחילמ  םימח ,

הנשב רטמ  לעמ 1   ) חלמה םי  סלפמ  לש  תכשמתמהו  הריהמה  הדיריה  לשב  רפומ  הרומשב  תיגולורדיהה  תכרעמה  לש  יעבטה 
םיעבונה םימה  תוכיאב  ףאו  בחרמב  העיפשה  לש  תיסחיה  הקולחב  תועיבנה , םוקימ  יונישב  תאטבתמה  וז , הרפה  םויכ .)

העובק םימ  תונימז  תבייחמה  םיקוצ , תוניע  תרומש  לש  תידוחייה  תיגולוקאה  תכרעמה  לש  הדיתעל  ששח  הלעמ  תונייעמב ,
.הביציו
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רויא 1
חלמה םי  ףוחל  םיקוצ  תוניע  רוזא  לש  ןייוול  םולצת 

ץובה יחטשמ  הפופצה , הייחמצה  לשב  ההכ  ןווגב  רכינה  בוטרה  רוזאה  רמאמב –  םירכזומש  םינושה  םירוזאה  םישגדומ 
.םיקתעהה קוצמו  ןורדק  לחנ  לש  ףחסה  תפינמ  הרומשה , לש  ינופצה  קלחב  םימוטאה 

תורטמ

םיקוצ תוניע  לש  תועיבנה  תכרעמב  םיפצנה  םיימיכואגהו  םייגולורדיהה  םייונישה  תומגמ  תא  םכסל  ןה  יחכונה  רמאמה  תורטמ 
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יחכונה בצקב  םיה  סלפמ  תדירי  ךשמה  םע  תונייעמב  שחרתהל  יופצל  תיזחת  קפסלו  םיה , סלפמב  הריהמה  הדיריל  ןהלש  רשקהו 
יבתוכש הלא  ללוכ  םירקחמהמ , קלח  .תונוש  רוטינו  רקחמ  תוצובק  וכרעש  םירקחמ  לע  ססובמ  רמאמה  .הנשב  רטמ  לעמ  לש 

.ןלהל ומכוסיו  תימואל   - ןיבה תיעדמה  תונותיעב  וגצוה  םהב , םיברועמ  יחכונה  רמאמה 

םיקוצ תוניע  לש  היגולורדיהה 

תנש זאמ  תרטונמ  תועיבנה  תכרעמ  ךכ , לע  ףסונ  .םינוש  ןיינע  ימוחתמ  םירקוח  ידי  - לע תובר  םינש  הז  תרקחנ  םיקוצ  תוניע  תצובק 
. הרומשב םיימנידה  םיכילהתה  תא  רקסלו  ךישמהל  הרטמב  יגולורדיהה  תורישה  לש  הירטמורדיהה  ףגא  תווצ  ידי  - לע  2003

ינפל תחתמ  רטמ  דעו כ-60  םירופס  םירטממ  םינוש , םיקמועל  רקחמ  יחודיק  תורשע  םג  הרומשה  יבחרב  וחדקנ  םינשה  ךלהמב 
. םימה  תוכיאו  סלפמה  יקמוע  תדידמל  רידת  םירטונמש  םינוש , םירפיווקא  - תת ופשחנ  םיחודיקב  עקרקה  .

.ברעממש יחרזמה  רהה  רפיווקא  לש  טימולודהו  ריגה  יעלסב  תויעקרק  - תת תומירז  אוה  הרומשה  תועיבנל  ירקיעה  םימה  רוקמ 
תונייעמכ תוצרופ  ןה  ןהמ  חלמה , םי  עקב  לש  תוריעצה  יולימה  תובכשל  תוסנכנו  םיקתעהה  קוצמ  רבש  תא  תוצוח  הלא  תומירז 

םוחתב 50– אוה  ללוכה  העיפשה  חפנ  תנש 2003 . זאמ  תופיצרב  הרומשב  העיפשה  תא  דדומ  יגולורדיהה  תורישה  .םיצובצבכו 
המירזה הלעמב  םיעקשמה  יחפנב  םייונישל  תסחוימ  וז  המגמ  רויא 2א .)  ) העיפשב הנותמ  הדירי  תמגמ  תיארנו  הנשב , "ק  מלמ  70

ההובג בורל  העיפשה  ביבאב  רויא 2ב :)  ) העיפשב תיתנוע  תונוש  תטלוב  ןכ , ומכ  .המירזה  הלעמב  הקפהה  תרבגהל  םג  ילואו   
. ויתסב  העיפשהמ 

[16 , 15 , 14 , 13]

[11 , 5  ]

[10 , 2][10 , 9]

[3]

[5]
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רויא 2
םיקוצ תוניעב  העיפשה 

תורישה לש  תויתנועה  תודידמה  יפ  לע  הנשב  "ק ) מלמ  ) בקועמ רטמ  ןוילימב  םיקוצ  תוניעב  תללוכה  תיתנשה  העיפשה  .א 
תודידמ יפ  לע  היינשל  רטילב  םיקוצ  תוניעב  תיעגרה  הקיפסה  .ב  לש 2003/4 ; המושגה  הנשב  ולחהש  יגולורדיהה 
תקולח .ג  יתנוע ; רשקה  אלל  תודידמ  רוחשב  ויתסה , תודידמ  לוחכב  ביבאה , תודידמ  םודאב  .יגולורדיהה  תורישה 
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ןמזב יונישה  תמגמ  .ימורדה  רוזאה  ןיבו  ץרפמ )" ןופצמ ל"  ) ינופצה רוזאה  ןיב  םיזוחאב )  ) םיקוצ תוניע  תרומשב  העיפשה 
(. םודאב  ) עוצימ יווק  תועצמאב  תגצומ 

: םינש תורשע  הז  םיקוצ  תוניע  תרומשב  םיהוזמ  חלמה , םי  סלפמ  תדיריל  םיסחוימה  םיימניד  םייגולורדיה  םיכילהת  רפסמ 
בוטרה רוזאה  תוכראתהו  החרזמ  בוטרה  רוזאה  תדידנ  םירחאב , העיפש  תדיריו  רתויב  םיינופצה  תונייעמהמ  קלח  תושבייתה 

יקלח לכב  ההז  הנניא  סלפמה  תדיריל  תיגולורדיהה  תכרעמה  תבוגת  תאז , םע  רויא 3 .)  ) המורד תונייעמ  תדידנ  לשב  הרומשב 
לכ ועבנ  םש  רויא 3 ,) ץרפמ ," ןופצמ ל"  ) הרומשה לש  ינופצה  קלחה  .יגולואגה  ךתחה  בכרהב  םילדבה  לש  הדלות  איהו  הרומשה ,

ץוב ירושיממ  בכרומש  יגולואגורדיה  םוסחמ  ידי  - לע חלמה  םימ  םויכ  קתונמ  תמדוקה , האמה  לש  תונשל ה-70  דע  םימה 
םילודג םיצורע  רפסמב  םיזכרתמ  וז  הרזגב  םיעבונה  תונייעמה  ימ  רויא 3 .) בוהצה ב חטשה  רויא 1 ;  ) הייחמצ ירסח  םייתיסרח 

תונייעמה תדידנ  לעופב , .חלמה  םי  םע  םשגפמ  דע  םיקימעמו  םיכלוהש  םינוינק  לש  הרדסב  ץובה  ירושימב  םכרד  תא  םיסלפמש 
תונשב ה-80 םתפישח  םע  םלוא  ץובה , ירושימ  ופשחנ  אל  דוע  לכ  הכישמה  םיקוצ  תוניע  תרומש  לש  ינופצה  קלחב  החרזמ 

סלפמה תדירי  אוה  הרומשה  לש  ינופצה  רוזאב  זאמ  שחרתמה  ירקיעה  ךילהתה  הרצענ  . איה  החרזמ  םיה  תגיסנ  תובקעב 
, םיינופצה תונייעמב  העיפשב  הדירי  וא  תושבייתה  ךשמה  הנממ –  אצוי  לעופכו  רוטינה  , יחודיקב  יוהיזל  תנתינש  רפיווקאב ,
רוזאב ינופצה  . רוזאה  תא  תוזקנמה  תולעתב  המירזה  יחפנב  הדיריב  םג  יוטיב  ידיל  האב  העיפשב  הדיריה  .תיפרגופוט  םיהובגה 

ךילהתמ קלחכ  תועיבנ  זאמ  עיפוהל  ולחה  תונשל ה-70 , דע  חלמה  םי  ימב  ףצומ  היהש  ץרפמ ,)" םורדמ ל"  ) הרומשה לש  ימורדה 
רטמ  3,400- כל דע  תונשב ה-60  רטמ   1,200- כמ הכראתה  םיקוצ  תוניע  תרומש  תאז , תובקעב  .םישדח  ףוח  יחטש  לש  הפישחה 

הרומשב תיללכה  העיפשהמ  הבורק ל-40%  םיקוצ  תוניע  תרומש  לש  ימורדה  קלחב  םויכ  תעבונה  םימה  תומכ  רויא 3 .)  ) םויכ
םי ןיבל  רפיווקאה  ןיב  יגולורדיה  רשק  םייקתמ  ךכיפלו  ךילומו , קד  ילאיבולא  רמוחמ  בכרומ  ימורדה  רוזאב  ףוחה  רויא 2ג  .) )

רפיווקאב םיסלפמ  תדיריב  םג  יוטיב  ידיל  אב  הז  רשק  .גוסנה  םיה  ירחא  החרזמ  הייחמצהו  תונייעמה  תדידנ  תרשפאתמו  חלמה ,
יחודיקב ףוחה  . וקמ  קחרה  אל  חלמה , םי  תיעקרקב  םיעבונה  תונייעמ  תעפוהב  וליפאו  תיפצתה ,) יחודיקב  רוטינ  ינותנ  יפ  לע  )

םיה ףוחל  םיכומסה  םיימורדה  םיחודיקבש  דועב  הנותמ , םיסלפמה  תדירי  םיינופצה  םיחודיקבו  םיה  ףוחמ  םיקוחרה  תיפצתה 
קלחב הקספ  ףאו  הנתמתה  רתויב , םיימורדל  טרפ  םיחודיקה , בורב  םיסלפמה  תדירי  תונורחאה  םינשב  תאז , םע  .תצאומ  איה 
לשו המורד  הדידנה  לש  הקספהב  םג  הוולמה  וז , הדבוע  .םיוסמ  םור  לע  המ  תפוקתל  בצייתה  רפיווקאהש  הארנו  םהמ  ,

לככ .חלמה  םי  סלפמ  תדיריל  תיגולורדיהה  תכרעמה  תבוגתב  תינמז  הקספה  לע  העיבצמ  םרוזהו , בוטרה  חטשה  תוכראתה 
יתמ תואדווב  עובקל  ןתינ  אל  םייקה  עדיה  סיסב  לע  .רוזאה  םורדב  תיגולואג  הערפה  לש  המויק  בקע  תשחרתמ  וז  הקספה  הארנה ,

.חלה חטשה  לש  המורד  הדידנה  ךשמהו  רפיווקאב  םיסלפמה  תודירי  ושדחתי 
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רויא 3
םיקוצ תוניע  תרומש  לש  יגולואגורדיהה  בצמה 

.רטמ -( 434 , ) תנשב 2019 היהש  הז  אוה  לוחכה  ףוחה  וקו  רטמ , -( 416 , ) תנשב 2003 היהש  הז  אוה  רוחשה  ףוחה  וק 
רוזאל החרזמ  דוע  םיערתשמ  קוריב )  ) המורדב הייחמצה  יחטשו  בוהצב )  ) הרומשה ןופצב  ץובה  יחטשמ  תנשל 2021 , ןוכנ 

םימוסרפל המאתהבו  תונוש  תופוקתב  בוטרה  רוזאה  לש  תוערתשהה  חווט  .יחכונה  ףוחה  וק  דעו  הפמב  ןמוסמה 
[13 , 12 , 8 , 6 , 4]
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ונניא רבכ  תועיבנה  םוחת  תונשמ ה-90  .הפמה  לש  ינמיה  דצב  םיווקב  ןמוסמ  תונייעמה   בצמ  תא  םיגיצמה 
.ושבייתה םיפסונו –  רונט  לאז , ע' םש –  תונייעמה  יזוכירש  רחאמ  הרומשב , רתויב  ינופצה  קלחה  תא  ללוכ 

דעו כ- "ל  כגמ  1,200- כמ דואמ –  בחר  חווטב  איה  "ל ) כגמ רטילל , דירולכ  לש מ"ג  תודיחיב   ) הרומשה תועיבנב  םימה  תוחילמ 
רצות אוה  הז  בחר  חווט  הרומשב .) רתויב  םייחרזמה   ) תיפצת יחודיק  המכב  ואצמנ  רתוי  דוע  םיחולמ  םימ  "ל  . כגמ  83,000

םודקה ןושלה  םגאל  תסחוימה  תחאה  תוימוקמ , תוחלמת  םע  ברעממ  םיריפש " רזוחה ה" יולימה  ימ  לש  םינתשמ  םיסחיב  בוברע 
תעצוממה תוחילמהו  "ל , כגמ תוחפ מ-4,500  לש  תוחילמ  ילעב  םה  תונייעמהמ  כ-90%  תאז , םע  הווהב . חלמה  םיל  היינשהו 

חווט תוארמ  הרומשה  לש  קיתווה  ינופצה  רוזאב  תועיבנה  "ל  . כגמ תוחפ מ-4,000  איה  העיפשה  יחפנ  יפ  לע  תללקושמה 
רורב םאתמ  םייק  הרומשב  םיינופצה  תונייעמב  ןכ , ומכ  .ןמזה  םע  תמצמטצמו  תכלוה  םש  תונושהו  תויוחילמ , לש  תיסחי  םצמוצמ 

תוחילמ םע  תונייעמ  םש  םיבורמו  רתוי , בחר  ימורדה  רוזאב  תויוחילמה  חווט  ךכל , דוגינב  .תוחילמב  הדיריל  העיפשב  הדיריה  ןיב 
תחלמת יאת  תפיטשש  דועב  תוזכורמ , תוחלמתמ  ףוטש  רבכ  ינופצה  רוזאהש  איה  הלא  םילדבהל  הביסה  .ל  " כגמ ההובג מ-4,500 
ינותנ יופצכ , דבלב  . יקלח  ןפואב  הכ  דע  ףטשנ  םהמ  קלחו  םינוש , םיבצקבו  תונשב ה-80  קר  ימורדה  רוזאב  הלחה  םיאולכ 

. תיפצתה  יחודיקמו  תונייעמהמ  רכינ  קלחב  ןמזה  םע  תוחילמב  הדירי  לע  םיעיבצמ  םיינכדעה  רוטינה 

םיהבגה רעפמ  םיעבונה  סרה ,) יכילהת   ) םינוש םייגולופרומואג  םיכילהת  םג  הרומשב  םישחרתמ  םייגולורדיהה  םייונישה  םע  דחי 
תיזחתבו הלא  םיכילהת  רואיתב  קסוע  וניא  יחכונה  רמאמה  חלמה  . םי  סלפמל  הרומשב  בוטרה  רוזאה  ןיב  לדגו  ךלוהה 

.דיתעב םתוחתפתה 

בוטרה רוזאה  ךכמ , אצוי  לעופכ  .חלמה  םיל  תיגולורדיה  רבוחמ  הרומשה  לש  ימורדה  הקלח  .םורדמ  טבמב  םיקוצ  תוניע  תרומש 
דעאוס דאיא  םוליצ : גוסנה |  סלפמה  תובקעב  דדונ  הרומשה  םורדב 

םיקוצ תוניעל  תיגולורדיה  תיזחת 

רטמ לעמ  לש  יחכונה  בצקב  דימתת  חלמה  םי  סלפמ  תדיריש  החנהב  תנתינ  םיקוצ  תוניע  תרומש  דיתעל  תיגולורדיהה  תיזחתה 
ףחס תופינמ  רויא 1 .)  ) ןורדִק לחנ  לש  ףחסה  תפינמ  לש  ינופצה  קלחב  םויכ  תולבוג  הרומשב  רתויב  תוימורדה  תועיבנה  .הנשב 
תגיסנ ךשמה  ךכיפל , .ההובג  תילוארדיה  תוכילומ  לעב  ילאיבולא  ךתחב  תונייפואמ  ינטרפ , ןפואב  ןורדק  לחנ  לש  וזו  יללכ , ןפואב 

םורדל ךומס  ךילומ  רמוח  לש  םיילאיבולא  םיחטשמ  דועו  דוע  םידרויו , םיכלוה  םיסלפמבו  תובורקה  םינשב  ףושחל  יופצ  חלמה  םי 
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, ךכל יא  .גוסנה  חלמה  םי  ןיבל  תונייעמה  תא  ןיזמה  רפיווקאה  ןיב  יגולורדיה  רשק  הז  רוזאב  םייקתהל  ךישמי  ןכל , .הרומשה 
ןובשח לע  המורד  םיפסונ  תונייעמ  תדידנ  הנורחאל –  ומלבנ  רומאכש  רפיווקאב  םיסלפמ  תדירי  לש  םיירוטסיהה  םיכילהתה 

.שדחתהל םייופצ  גוסנה –  םיה  תובקעב  ימורדה  רוזאב  החרזמ  םתדידנ  ןכו  הרומשה  ןופצב  תועיבנה 

םי יפוח  לש  יגולותילה  הנבמה  חותינ  .הרומשה  דיתעל  רשאב  תולאש  הלעמ  חלמה  םי  סלפמב  םירטמ  תורשע  לש  תפסונ  הדירי 
, ץוב ירושימ  ופשחיי  ןורדק  לחנ  תפינמ  לומו  םיקוצ  תוניע  תרומש  לש  ימורדה  קלחה  לומ  םג  םיוסמ  בלשב  יכ  הארמ  חלמה  
םיקוצ תוניע  לש  תועיבנה  תכרעמ  םינש , תורשע  המכ  דועב  הארנה  לככ  שחרתתש  וז , ןמז  תדוקנב  .הרומשה  ןופצבש  הלא  תמגוד 

סלפמ תדיריל  ןסורמ  ןפואב  ביגת  וא  ביגת  אלו  חלמה , םימ  תיגולורדיה  קתנתת  תועיבנה  תכרעמ  .א  םינפוא : ינשב  ביגהל  היושע 
ביגתו םירחא , הכלוה  יביתנ  אצמת  הלוכ  תיגולורדיהה  תכרעמה  .ב  .גוסנה  םיה  לעמ  היולתכ  הארית  הלוכ  תכרעמה  הז  ןפואב  .םיה 
, המגודל .םרתאב  עובנל  וקיספי  םימהו  תיחכונה , הרומשה  לש  עקרקה  ינפל  תחתמ  דרי  םוהתה  ימ  סלפמ  רמולכ , הסירק ." ב"

םינותנ יפ  לע  .ץובה  ירושימל  תחתמ  םויכ  םייוצמה  םיכילומ  םיקפוא  ךרד  סלפמה  תודיריל  ביגהל  היושע  תיגולורדיהה  תכרעמה 
תוילאיבולא תוכרעמל  דירש  םיטעמ , םיקולח  יקפוא  ץובה  ירושימל  תחתמ  םימייק  ןכא  הרומשב , םייחרזמה  רוטינה  יחודיקמ 

םה םויכ  .העודי  הניא  תיסחי , ההובג  תילוארדיהה  םתוכילומש  הלא  םיקפוא  לש  תיבחרמה  םתוערתשה  .יגולואגה  רבעב  תומודק 
תולעת םויכ  םג  םישמשמ  םהמ  המכש  ןכתיי  תאז , םע  .תחלמתב  םייוור  םהש  ןוויכמ  הליעפה , תיגולורדיהה  תכרעמהמ  קלח  םניא 

םתפישחל םורגת  חלמה  םי  סלפמ  לש  תפסונ  הדיריש  החנהב  .הרומשה  לש  ימורדה  עטקה  לומ  תוהוזמה  תוימיה  תועיבנל  המירז 
קתנתת תיגולורדיהה  תכרעמהש  הפוקת  רחאלש  ןכתיי  יזא  קמועל , םירתחתמה  המירזה  יצורע  תיתחתבו  גוסנה  ףוחה  ךרואל 

םיקולחה יקפוא  ךרד  תכרעמה  תוזקנתה  .םיקומע  םיכילומ  םיקפוא  םתוא  ךרד  םיה  סלפמ  תדיריל  ביגתו  בושת  איה  גוסנה , םיהמ 
םורגל יושע  םיקולחה  יקפוא  ךרד  זוקינה  רמולכ , .תילוארדיהה  םתוכילומבו  םייבועב  תולתכ  הריהמ , וא  תיטיא  תויהל  היושע 
לש הריהמ  הקתעה  םיירשפאה , םישיחרתהמ  דחא  לכב  .רתוי  ךומנ  םורבו  החרזמ  תועיבנה  תכרעמ  לש  הריהמ  הקתעהל 

.תונייעמה ימ  לע  תנעשנה  תיגולוקאה  תכרעמל  תיתייעב  היהת  תונייעמה 

CC BY 2.0 רקילפ גרבכוה , הלא  םוליצ : םיקוצ |  תוניע  תרומשב  ידומיל  רויס 
לע תונעל  ידכ  רתוי ? ךומנ  םורל  םייחכונה  תונייעמה  לש  הקתעהה  יכילהת  ושחרתי  יתמ  איה : הרומשה  דיתעל  תיתוהמ  הלאש 

תא תוילקיזיפ  תואוושמ  סיסב  לע  בשחמה  ירמונ )  ) יתרפס לדומ  ליוכו  חתופ  יתומכ , ןפואב  הרומשה  דיתע  תא  תוזחלו  וז  הלאש 
, רפיווקאה יבחרב  םיחודיקב  םידודמ  םוהת  ימ  יסלפמ  לע  ססבתה  לדומה  לויכ  יחרזמה  . רהה  רפיווקאב  םוהתה  ימ  תמירז 

המירזה הדש  תא  תומדל  ןתינש  ךכ  יתוכאלמ , יונישל  םינתינה  הפש )  ) הצק יאנת  תבצה  ידי  - לע השענ  המירזה  הדש  בושיחו 
ןתינ וז  ךרדב  לדומב .) הפש  יאנת  הווהמה   ) חלמה םיל  הנוש  סלפמ  בצוה  הצרה  לכבו  םימעפ , רפסמ  ץרוה  לדומה  .םינוש  םיאנתב 

רבע לא  ומרזי  המכו  תיחכונה , התוערתשהב  םיקוצ  תוניע  תרומש  רוזא  לא  ועיגי  םימ  המכ  חלמה  םי  לש  ןותנ  סלפמ  לכב  ןוחבל 
: תוללכהו תוחנה  רפסמ  לע  ססובמ  יגולורדיהה  לדומה  .גוסנה  חלמה  םי  ףוחב  םיידיתע  תונייעמ  רבע  לא  רמולכ  ןורדק , לחנ  תפינמ 

תוכילומ תוילאיבולא  תודיחי  . 2 םיקתעהה ;) קוצמל  ברעממ   ) טימולודו ריג  . 1 תוירקיע : שולשל  תוללכומ  תויגולואגה  תודיחיה  .א 
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םי יסלפמב  םג  חלמה  םיל  דע  ןורדק  לחנב  תוילאיבולאה  תודיחיה  לש  תופיצרה  ךשמית  .ב  .עקבב  המוטא  תיסרח  . 3 עקבב ;
ורשפאיש תוכילומ  תובכש  לש  ןמויקל  אוה  יפצה  החרזמ , הפינמה  דרומב  תיסרח  תובכש  ןנשי  םא  םג  רומאכ , .םיידיתע  םיכומנ 
תוביצי .ד  .יחכונה  בצקב  חלמה  םי  סלפמ  תדירי  ךשמה  .ג  .גוסנה  חלמה  םי  ןיבל  םוהתה  ימ  תכרעמ  ןיב  תרחא  וא  וזכ  תופיצר 

ןיב הנחבה  אלל  תחא  תיגולורדיה  השקמכ  תיחכונה  הרומשל  סחייתמ  לדומהש  ןייצל  יואר  .ןגאב  תוביאשהו  םיעקשמה  יחפנב 
.םינושה הרומשה  יקלח 

-500  ) לש סלפמ  םור  אוה  הז  ףס  ךרע  .תיתוהמ  הנוש  םוהתה  ימ  זוקינ  ויתחתמו  וילעמש  םיה , סלפמל  ףס  ךרע  ונשי  לדומה  יפ  לע 
רשאכ .רתוי  הובג  היהי  םגאה  סלפמ  דוע  לכ  יחכונה  המוקימב  ראשית  םיקוצ  תוניע  תרומש  לש  תועיבנה  תכרעמ  .רטמ  -( 490 (–)

הרומשה לש  עקרקה  ינפל  תחתמ  לא  תוריהמב  לפתשי  םוהתה  ימ  סלפמ  הנש , דועב 50–60  הז , ףס  םורל  תחתמ  דרי  סלפמה 
רתוי ךומנ  םורבו  ןורדק  לחנ  לש  ףחסה  תפינמב  גוסנה  ףוחב  םישדח  תונייעמ  לא  וזקוני  םימהו  עובנל , ולדחי  תונייעמה  תיחכונה ,

(. רויא 4 )

תואצות רמולכ , .ההובג  הנניא  ולש  קוידה  תדימו  תוחנה , רפסמ  לע  ססובמ  אוהש  ןוויכמ  יתרפסה , לדומה  תואצות  תא  גייסל  שי 
.ןובשחב איבהל  שיש  םיקוצ  תוניע  תרומש  דיתעל  הרהזא  רורמת  שמשל  ןהב  שי  ךא  שחרתהל , תבייחש  האובנ "  " ןניא לדומה 
ריכזהל יואר  .םיקוצ  תוניע  לש  ידוחייה  רתאה  תרימש  ךרוצל  תוינויח  ךכיפל  ןה  חלמה  םי  סלפמ  תדירי  לש  הטאה  וא  המילב 

תונקסמהו חלמה , םי  ףוח  לע  רתוי  המורד  תמקוממה  רמסו  הנק  תוניע  תצובקב  םישחרתמ  םיהז , אל  ךא  םימוד , םיכילהתש 
.ןרובע םג  תופקת  ןאכ  תוגצומה 

רויא 4
לע ןורדק  לחנ  לש  ףחסה  תפינמבו  יחכונה  ןמוקמב  םיקוצ  תוניעב  היופצה  תיללכה  העיפשה 

חלמה םי  לש  םינוש  סלפמ  יאנתב  יחרזמה , רהה  רפיווקא  לש  יתרפסה  לדומה  תואצות  יפ 
אל .תיסחי  הביצי  ראשית  םיקוצ  תוניעב  העיפשה  רטמ , -( 490 -(–) 500  ) לש ףס  םורל  עיגי  חלמה  םי  סלפמ  רשא  דע 

תונייעמה הז , ףסל  תחתמ  .הרומשה  ךותב  המורד  הדידנל  יוטיב  היהי  אלו  םינושה  הרומשה  יקלח  ןיב  הדרפה  היופצ 
.רתוי ךומנ  םורבו  ןורדק  לחנ  לש  ףחסה  תפינמ  לא  וזקוני  םימהו  ושבייתי  הרומשב 

םוכיס

( חלמה םי   ) םגא תחאה , .ןהיניב  תידדהה  היצקארטניאה  תאו  תונכש  תוימניד  תויגולורדיה  תוכרעמ  יתש  גיצמ  יחכונה  רמאמה 
ופוחל תזקנתמה  םוהת  ימ  תכרעמ  היינשהו , הנשב ,) רטמ  לעמ   ) ינוציק ותושבייתה  בצקו  םוהת  ימ  תוכרעמל  זוקינ  ןגא  הווהמה 

אצומה לש  הדידנו  תיבקע  םיסלפמ  תדירי  אוה  םוהתה  ימ  תכרעמב  ההוזמה  ירקיעה  יונישה  .וסלפמב  םייונישל  תוריהמב  הביגמו 
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ןיב בוברעה  יסחיב  יונישמ  םיעבונה  םיימיכ  םייוניש  םישחרתמ  ךכ , לע  ףסונ  .חרזממ  ףאו  םורדמ  םישדח  זוקינ  ירוזאל  תונייעמה ) )
, ךשוממ םהב  הפיטשה  ךילהתש  םירוזאב  .עקרקה  - תתב תודוכלה  תוימוקמ  תוחלמת  ןיבל  ברעממ  םיעיגמה  תיסחי  םיריפש "  " םימ

, תיסחי שדח  םהב  הפיטשה  ךילהתש  םירוזאב  וליאו  תיסחי , הנטק  תיבחרמ  תונוש  תלעבו  רתוי  הכומנ  תועיבנב  םימה  תוחילמ 
.ןמזה םע  תודחב , וליפאו  תדרוי , םתוחילמ  ןכלו  םיפטשנו , םיכלוה  םה  םגש  רתוי  םיחולמ  םימ  יפוג  םיבורמ 

תחלמת יסיכ  תפיטש  ךשמהו  בחרמב  זוקינה  תכרעמ  תקתעה  ךשמה  לע  העיבצמ  תובורקה  םינשב  הרומשה  דיתעל  תיזחת 
קוחר חווטבש  התארה  רוזאב  בצוהש  יתרפס  לדומ  תועצמאב  הימדה  .תויוחילמה  חווט  םוצמצו  םימה  תוכיאב  רופיש  לש  המגמב 

יושע הסירקה  ךילהת  .הרומשב  יחכונה  עקרקה  סלפממ  ךומנ  םורל  סורקל "  " היופצ תועיבנה  תכרעמ  םויהמ  הנש  לש 50–60 
.הרומשה ימ  לע  תנעשנה  תידוחייה  תיגולוקאה  תיתשתה  תניחבמ  ינסרה  תויהל 

State of Israel רקילפ , םיסינ , ןורוד  םוליצ : םיקוצ |  תוניע  תרומש 

תודות

הרזעה לע  ןזח , דדלא  להנמל  רקיעבו  םינגהו , עבטה  תושר  לש  םיקוצ  תוניע  תרומש  תווצל  הנושארבו  שארב  םידומ  םירבחמה 
ףותיש לע  אפור  ינב  לש ד"ר  ולוהינב  יגולורדיהה  תורישב  הירטמורדיהה  ףגא  תווצל  םידומ  ונא  ןכ , ומכ  .םינשה  ךרואל  האלפנה 

דאיאלו ומח ז"ל  םייחל  תוקדקודמה , תוימיכה  תוזילנאה  לע  יגולואיגה  ןוכמב  הימיכואיג  ףגא  תווצל  םינשה , ךרואל  הרופה  הלועפה 
םיסינ הביבס , ףגא  להנמל  רקיעבו   ) םינגהו עבטה  תושרל  םימה , תושרל  .רוטינה  יחודיקב  םיקיודמה  רוטינה  ינותנ  לע  דעאוס 

םיימינונאה רמאמה  ירקבמ  תשולשל  םג  הדות  .םירקחמה  ןומימ  לע  יגולואיגה ) ןוכמה  תועצמאב   ) תורייתה דרשמלו  תשק )
.רמאמה תא  ורפישו  וליעוה  תומיכחמה  םהיתורעהש 

השעמל הכלה 

: םיקוצ תוניע  עבטה  תרומש  להנמ  ןזח , דדלא 

אוה ךילהתה  .הלש  להקה  תטילק  ךרעמב  ץופישו  גורדש  ךילהת  לש  ואישב  םיקוצ  תוניע  תרומש  תאצמנ  הלא  םימיב 
.יגולואגה ןוכמה  לש  םדוק  רקחמ  לע  ךמסנשו  םדוקה  רושעב  הרבע  הרומשהש  יתורייתו  יגולוקא  םוקישל  םילשמ  בלש 

יתוכיא לדומ  םינגהו  עבטה  תושרב  תוטלחהה  ילבקמל  וגיצה  ןוכמה  לש  ךשמתמה  רקחמהו  םימה  תושר  תודידמ 
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הרומשב תועיבנה  ךרעמש  הסרגש  הסיפתה  תא  וניש  תויפצתהו  לדומה  .הרומשב  תיגולורדיהה  תכרעמה  תוגהנתהל 
ןהב םימה  תומכ  יכו  םיה , סלפמ  תדיריל  רושק  תועיבנה  םוקימב  יבחרמה  יונישה  יכ  הארמש  ןונגנמ  וגיצהו  םלענו , ךעוד 

לש חלמה  םי  ןויליגב  םירחאו  ןייטשלימ  לצא  ואר   ) םוקיש טקיורפ  עצובו  ןנכות  םדוק  רקחמ  ותוא  סיסב  לע  .הביצי 
תמקה םוקימ  .תוכירבבש  לודיגה  תיב  תאו  הרומשל  ידוחייה  םיגדה  ינימ  ףסאמ  תא  רמשל  ותרטמש  הביבסו ,) היגולוקא 
תיב לש  הריצי  רשפאמ  הז  ליעפ  קשממו  תופיצרה , תויפצתהו  רקחמה  תונבות  לע  ךמסנ  הרומשה  חטשב  םימה  יפוג 

.םינש ךרואל  ביצי  לודיג 

תולועפ תא  ףקתמו  חטשב , תוטלחהה  תלבק  יכילהתל  הימדקאה  ןיב  דוהדהה  תובישח  תא  טילבמ  ןאכ  אבומה  רמאמה 
ךכ םיקוצ  תוניע  תרומש  תבחרה  םילשהל –  שיש  האבה  המישמה  לע  עיבצמ  רקיעב  ךא  וטקננש , ליעפה  קשממה 

חמוצהו יחה  תא  רמשלו  ידוחייה  לודיגה  תיב  לע  רומשל  לכונ  אל  וז  הלועפ  אלל  ןורדק . לחנ  ךפש  תא  לולכתש 
.ותוא םיסלכאמה 
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