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תצק דועו םישדוח9
 םע ביטית קרמנדב וא הידוושבש וזל התאוושהו לארשיב הדילה תשפוח לש הכראה םאה

 שי ,הלאשב םיטבלתמ תוטלחהה ילבקמש ןמזב ?ןהלש הריירקב עגפת וא תודלויה םישנה

םייעובש ירחא הדובעל תורזוחו ןתינ רבכש המ לע םג תורתוומש הלאכ

 רדחב הבכש ,ןוכיתה םיה ילדגמ תצובק לש םיפסכה תיל"כנמס ,ןהכ-רגנ תנע

 לבא ,תישילשה התב תדיל לש המוציעב התיה איה .םיק'צ לע המתחו הדילה

 הכיח תלדל ץוחמו- רוצעל היה רשפא יא םיקפסל םימולשתהו תורוכשמה תא

 .הרבחה תלהנהל הרזחב םימותחה םיק'צה תא תחקל ידכ חילש

 ךא ,קוחב םיעובקה השפוחה תועובש14 תא ןהכ-רגנ החקל הדילה רחאל

 לש ןיקתה ךלהמל עירפת אל התורדעיהש ידכ התלוכיבש לכ תושעל הכישמה

 לע המתח ,הלש תווצה םע ןוכדע תחישב רקוב לכ הליחתה איה .הדובעה

 אל" .ןוירוטקריד תובישיל העיגה םגו ,הלשמ קבדיפ הריבעהו םיילוהינ תוח"וד

 ןיב ,םיקנבב הבושח ילש תוחכונה .םישדוח השולש יתוא וארי אלש יתלוכי

 התכיח איה- רטיסיבייב םעו תקוניתה םע םעפ אל יתעסנ .םיתווצה ,םילהנמה

 ."יתאציו יתסנכנ ינא ,הדליה םע ץוחב

 חילש עיגהל גהנ התיבל

 תוח"וד ףוסאל ידכ עובק

 לגרתה אוהו ,םימכסהו

 דע תלדל ץוחמ תוכחל

-רגנ תנעטל .קינהל םייסתש

 ראשיהל ץחלה ,ןהכ

 םוקממ עיגה אל תרבוחמ

 תשוחתמ אלא ,הדובעה

 .תימינפ תוירחא

 ינש לע םימתוחשכ"

 הכירצ ינא ,םויב םימכסה

 ל"כנמהש ידכ םתוא רשאל

 דיגהל הלוכי אל ינא .םותחי

 תשפוחב ינא וישכע ,פוטס

 םיבושח םהלש היחנהה ,דודיעה ,םמע תוחישה ,םידבוע לש תווצ יל שי .הדיל

 רשקתמ םא .םישדוח השולש םתא תרבדמ אל ינאש טילחהל הלוכי אל ינא-

 לכ יתא רבדמ אוה ,הרבחל דובכה לכ םע ,ותניחבמ ,קנב לש הלהנה גיצנ

 םלשנש לשמל םישקבמש םיקפס .הרבחב הרוק המ דמול אוה יכרדו ,עובש

 ."הזמ םלעתהל הלוכי אל ינא .ינא איה םהלש תבותכה- רתוי םדקומ םהל

 ,תיתימא הדיל תשפוח לע תמלוחו ,יעיבר ןוירה לש ומוציעב היוצמ איה תעכ

.הרקי אל הז םעפה םגש יאדוול בורקש תעדוי לבא- הדובע אלל

 וינב םידלי השולש הדליש ,הלודג תיסנניפ הרבחב תלהנמ ,)יודב םש( תינור

 .קוחב העובקה הדילה תשפוח אולמ תא םעפ לכב החקל ,לארשיב דחאו קרוי

 הנוע ,השפוחה בור ךשמב תיבהמ תדבוע המצע תא האצמ איה ,לעופב

 םע .דרשמל העיגמ וליפא םימעפלו הלתחהו הקנה תעב םינופלטלו םיליימל

 עוגר ןמז היה ןיידע הז ,הלש ליגרה קוסעה םייחה חרואל תיסחי ,תאז

 השפוח תחקל התוא חירכמ היה קוחה םא החמש התיה איהו יתחפשמו

שדוחהעובשהםויה

תושדחב תוירלופופה
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 אקווד ,רתוי הכורא התיה קוחב העובקה הדילה תשפוחש יאוולה" .רתוי הכורא

 הנידמב היח יתייה םא .הדובעל החפשמ ןיב ןוזיאב ךבוסמה ךרוצה ללגב

 ."ילש תושפוחה תא םג הכיראמ יתייה ,רתוי הכורא השפוח תרשפאמש

 המעו ,הדילה תשפוח לש הכראהה תייגוס לארשיב ןוידל הלוע המ ןמזל תחא

 תסנכב םג .יוונידנקסה לדומב תוכשוממ הדיל תושפוחל ההימכה הלוע

 ילואו ,הדילה תשפוח תא ךיראיש קוח ריבעהל םינוש םיכ"ח םיסנמ תיחכונה

 תשפוח לש הנש וליפא תחקל תולוכי םישנ םש ,הידוושל תצק ונתוא ברקי

 םייתלשממה תונועמהמ דחאב דליה תא ןספאל הפוסבו םולשתב הדיל

 .ץרמ תואלמו תוננער הדובעל רוזחלו םידסבוסמה

 ץורמה תא תויחש ,תוקוסע םישנל ילאידיא עמשיהל לוכי ידוושה לדומה

 הכורא הדיל תשפוח םאה ךא .הדובע ןיבל החפשמ ןיב ןוזיאל ףרוטמה

 תונורחאה םינשהמ םינותנ ?םישנל הבוט דימת ,קוחב העובקה ,םולשתב

 גוחהמ ,לדנמ סדה ר"ד תילארשיה תרקוחהש המב .חרכהב אלש םיארמ

 תנידמ סקודרפ" הנכמ ביבא לת תטיסרבינואב היגולופורתנאלו היגולויצוסל

 תללוכה ,תחתופמ החוור תוינידמ םע תונידמב אקווד יכ אצמנ ,"החוורה

 לוהינ ידיקפתל םדקתהל תיסחי ךומנ יוכיס שי םישנל ,הכורא הדיל תשפוח

 תואיבמש תוריכב תודמעב רקיעב ,תולהנמה םישנה רועיש .יטרפה רזגמב

 תושפוח םש ,היוונידנקס תוצראב רתוי ךומנ ,ןמש תרוכשמ שולת םג ןתא

 הדיל תשפוח הגוהנ אל ללכ הבש ,ב"הראב רשאמ ,םלועב תוכוראה ןה הדילה

 .יתלשממ ביצקתב תנמוממה

 םלועב תורצקהמ ,תועובש14 לש םולשתב הדיל תשפוח הגוהנ לארשיב

12-מ הדילה תשפוח תכראה :תוכראתה תמגמב תאצמנ איהו ,יברעמה

 םיכ"ח95 לש רידנ סוזנצנוקב םינש שולש ינפל תסנכב הרבע14-ל תועובש

 תועובש16-ל השפוחה תא ךיראהל תסנכב םיסנמ עגרכ .דחא דגנתמ תמועל

 ,םולשת אלל הכראהל היצפואכ קוחב םיעובק םיפסונ תועובש12 .םולשתב

 תא ךיראהל לכות ןוירהה ינפל התדובע םוקמב םייתנש הדבעש ימ וליאו

 הז םאהו ,ידוושה לדומל עיגנ םעפ יא םאה .םולשת אלל ,הנשל דע התשפוח

 לולע הזכ קוחש הלגת ימו ,הדילה תשפוח תכראהמ חיוורת ימ ?ללכב ונל יאדכ

 ?דבוכמ תרוכשמ שולתו המר הרשמל עיגהל הייוכיסב עוגפל

 תופאוש וא ךומנ ימונוקא-ויצוס דמעמל תוכיישה םישנ ,לדנמ לש הירקחמ יפל

 רובע .םולשתב הדילה תשפוח תכראהמ וחיוורי ,ירוביצה רזגמב החונ הרשמל

 ןהל רשפאת איה- סכנ איה הדיל תשפוח ,םירושיכו הלכשה תוחפ םע םישנ

 תואבצקו הסנכה תחטבהל תוחפ קקדזהלו הדובעה לגעמל סנכיהל

 ייח ןיב ןוזיאל עיגהלו הבוט הדובע אוצמל רקיעב תניינועמש ימ םג .תויתלשממ

 תפאושש ימל ךא .הכורא הדיל תשפוח ומכ תוינידממ הנהת- הדובעל החפשמ

 ,קוחב העובקה ,םולשתב הכורא הדיל תשפוח ,יקסעה רזגמב הגספל ספטל

 םג יכ םינעוטה שי .התוא תחקל ללכב התנווכב ןיא םא וליפא ,קיזהל הלולע

 קושב םישנה דמעמב עגפת היוונידנקסב גוהנהמ הברהב הרצק השפוח

 .הדובעה

 תכראה תא רעס ןועדג םע המדיק2007-בש ,'ץיבומיחי ילש כ"ח לש התעדל

 תסנכב קוחה תועצהמ תחא לע המותחו תועובש14-ל12-מ הדילה תשפוח

 ילארשיה תונלבסה לובג ,םיפסונ םייעובשב התוא ךיראהל תוארוקה תיחכונה

 ליעוי רשאמ רתוי םישנל קיזי ךכל רבעמ עובש לכו ,דבלב תועובש16 לע דמוע

 שי .לובגה וק הז לבא ,םייעובש דועב השפוחה תא וכיראי םא חמשא" .ןהל

 תויהל תוקיספמ םישנ ובש לובגה הזו ,ידמ הכורא תייהנ השפוחהש עגר

12 ירחא יכ ,תינויח התיה תועובש14-ל הכראה .הדובעה קושב תויביטקרטא

16-ל רבעמ םוי לכ לבא .הדילהמ ששואתהל קיפסמ ישוקב ףוגה תועובש

 ."גנרמוב ומכ לעפי תועובש

 ?דבלב םישדוח העברא ?ונלש לובגה הז

תורחבנ תויגת

תודחוימ תועצה

סוארטש הרפע

10 ץורע

ןיד יכרוע

התיבש

םדא חכ תורבח ידבוע

רוידה תאחמ

הבושת קחצי

רפוע תחפשמ

רנקנד יחונ

תויזוכיר

ונב םיטלושש םיטסיבולה05
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 םיעוצעצ קווישל ריתה םינקתה ןוכמ :ששח07
םייתוחיטב אל
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"רתוי ריבסהל ךירצ היהי אל ;הלופעל
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 תבייח ינא לבא .רבגל הנש יצחו השאל הנש יצח הצור יתייה ,יפוטוא בצמב"

 ,תומיוסמ תודובעמ תורדומ אליממ םישנ הבש השק תואיצמ םע בתכתהל

 אל םישנ ידמ רתוי הדילה תשפוח תא וכיראי םא .תוחפ הברה תורכתשמו

 איבהל ךירצ ,םידבוע תבוטל הדובע יקוח םיקקוחמשכ .הדובעל ולבקתי

 ."תינעגופ תויהל הלולע הקיקחה תרחא ,קיסעמה תא םג ןובשחב

 .קוחב וזכ הילפא לע חקפל רשפא

 ינא .תמאב הזכ רבד ףוכאל ךרד ןיא לבא ,הדובעה םלועב הילפא דגנ קוח שי"

 תואיצמבו ,יללכ בצמ לע אלא הדובע ןויארל האבש תחא השא לע תבשוח אל

 תקקוחמכ .םישנ יפלכ ינעגופ יללכ בצמ רציית הכורא הדיל תשפוח תיחכונה

 תומזוי םע ריקב שארה םע קסרתהל אלו ,תואיצמ לש הדשב לועפל הכירצ ינא

 ."םשגתהל תולוכיש תומזוי ןובשח לע ,ילאיר יוכיס ןהל ןיאש

רתוי םידיבכמ םיאולימ

 תשפוח יכ ודיעיש תובר םישנ אוצמל רשפא אקווד תילאודיווידניאה המרב

 דרשמב ןיד תכרוע ,סדה .ןהלש תומדקתהל הקיזה אל הנש יצח דע לש הדיל

 ,הב ועגפ אל ןהש קר אלו- הנש יצחכ לש הדיל תושפוח םיימעפ החקל ,ינוניב

 תדבוע ינא" .דרשמב תופתוש הל ועיצה ףא ינשה ןוירהה עצמאבש אלא

 ,השפוחה ךשמב םירחא ןיד יכרועל ורבע ילש םיקיתה .דואמ ךמות םוקמב

 יתשגרה .ףילחת םש יל ןיאש ךכל החכוהה םצעב וזו ילא ורזח םה הפוסב לבא

 יתלוכי הז תא םג- ךיראהל הצור יתייה םאו ,הכורא הדיל תשפוח שקבל חונ

 ."הדובעל הרוסמ ינא םגו ,ידדה הזש ןבומכ .תושעל

 ןיד יכרוע דרשמב הפתוש לש דמעמל ליפעהל החילצה )יודב םש( תיגח םג

 ,דרשמב .תוחפל הנש יצח לש הדיל תושפוחל םיימעפ האציש ףא לע ,לודג

 ,הלש השפוחה ךרוא היהי המ רידגהל וליפא הנממ ושרד אל ,תרפסמ איה

 התוא ודירטה אלו םירחא ןיד יכרוע ןיב הלש םיקיתה תא וקליח טושפ אלא

 .הדובע יניינעב

 אל תא" .הלש תומדקתהב העגפ ןכ אמא התויה תדבועש הדומ איה ,תאז םע

 תא שורדלו ,תועש תוחפ דובעלו רוזחל זאו ,םישדוח המכל רדעיהל הלוכי

 םירבד שי- קדצ ךכב שי .תופסונ תועש דבועש רחא והשימ ומכ םיאנת םתוא

 ."עוגפל לוכי הזש רורב .רתוי העיקשמ יתייה תרחא ,רתוי יל םיבושחש םירחא

 ןניא תוכורא הדיל תושפוח ,ירוביצה רזגמב תדבועש תרטוש וא הרומ תא םא"

 הלכלכל רקחמה זכרמ להנמ ,ןוסקרנה סונגמ רמא ,"לודג הכ ןורסיח

 תא ,יקסעה רזגמב לבא" ."סמייט קרוי וינ"ב אשונב הבתכל ,םלוהקוטשב

 ריחמ תובגל תולולע הריירקל תוערפהו- הרבחל םייפיצפס עדיו ןויסינ תשכור

 ."דבכ

 תושפוח יפלכ קשמה ןיגפיש תונלבס רסוחמ 'ץיבומיחי העיבמש ששחה ,םנמאו

 םסריפש רקחמ .ידוושה לדומב אקווד ןיכומית אוצמל לוכי ידמ תוכורא הדיל

 תונידמב םילהנמה ןיבמ32%-27% וויה םישנ יכ הארה םייתנש ינפל ןוסקרנה

 ,ב"הראבו הדנקב ,הינטירבב ,הילרטסואב43%-34% תמועל ,תוידרונ

-מ בונוימס השמ ר"דו לדנמ לש רקחמ .רתוי תולבגומ הדיל תושפוח תועיצמש

 וייוכיס תמועל ,הריכב הלהנה תדמעל עיגהל השא לש הייוכיס יכ הארה2006

 .הידוושב רשאמ ב"הראב םילופכ ויה ,רבג לש

 ,ירדגמ ןויוושל התריתחב העודיה הנידמ- הידוושב אקווד הזה רעפה רשפ המ

 םישנל הפוריאב תורחא תונידמב ןהבש תופוקתב םישנ תדובע המדוק הבש

 ירוביצ רזגמ םע הנידמבש תויהל לוכי ,לכ םדוק ?הריחב תוכז התיה אל דוע

 םג ררבתמו .יקסעה רזגמל תונופ םישנ תוחפ ,החונ הדובע קפסמש בחרנ הכ

 .תואיצמל םילאידיא ןיב רעפ שי תינויוושה הידוושב וליפאש
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 הילפאה לדומ" הנוכמה העפות לע בונוימסו לדנמ םיעיבצמ2006-מ רמאמב

 לש םייפוא לע עדימ דואמ טעמ השעמל שי םיקיסעמלש ןוויכמ :"תיטסיטטסה

 קיסעמשכ ,םהלש תידיתעה תויביטקודורפה לעו םירכוש םהש םידבועה

 תורשכה לשמל ,ןוגראה דצמ העקשה תושרודש תורשמל דבוע שפחמ

 םידבוע דיקפתל תחקל אל 9ידעי אוה ,תוהובג תורוכשמ וא לוהינ ידיקפתל

 .רתוי תוכומנ תוקופת תתל תורומאש היסולכוא תוצובקמ

 הכוראה הדילה תשפוח תא תחקל וטנ היוונידנקסב םישנה בורש ןוויכמ

 ששחמ תילוהינ הדותעכ ןתוא רוכשל םא וססיה םיקיסעמ ,קוחב תעצומה

 הנוצרל רשק לכ ילב ,רמולכ .הנשל םואתפ םהל םלעית הריכבה תלהנמהש

 היושע איהש הדבועה םצע ,אל וא הכורא הדיל תשפוח תחקל תדבועה לש

 עיקשהל םא םיימעפ בושחל קיסעמל םורגל הלולע תאזכ הדיל תשפוח תחקל

 .םילהנמ תרשכה לש תורקי תועש הב

 םירקמה בורב ,קוחב העובקה הרצרצקה הדילה תשפוח תוכזב ,לארשיב

 הצרמ ,לקנרפ לכימ ר"ד .ידמ הלודג היעבכ םיקיסעמל הארית אל הקספהה

 ,םילשוריל תירבעה הטיסרבינואב היגולופורתנאלו היגולויצוסל הקלחמב הריכב

5 ןיב רקס2002-2003-ב הכרע  ,ןהלש הדילה תושפוח לע קט-ייה תושנ00

16-ל קוחב זא םיגוהנה תועובשה12-מ :השפוחה תא וכיראה ןלוכש האצמו

 העגפ אל השפוחהש וחוויד ןה .תיתנשה השפוחה ןובשח לע ,תועובש

 תשפוח רחאל ןהל עצוהש םודיק לע ורפיסש הלאכ 9א ויהו ,ןהלש הריירקב

 וחקל אל ןהו םודיק ןהל ועיצהש םישנ ללוכ ,תואסרגה לכ םש ויה" .הדילה

 העגפ חרכהב המצע הדילה תשפוחש ונאצמ אל" ,לקנרפ תרפסמ ,"ותוא

 תניוצמ תונמדזה איה הדיל תשפוח ,קט-ייה תועוב לש םינשב ,ךפהל .םודיקב

 ."םייוציפ לבקל ןיידעו הדובע 9ילחהל

 :תוישעת ללשב שונא יבאשמ ילהנמ ןייארל לקנרפ התנפ ןכמ רחאל הנשכ

 םיאולימ ךרוצל תושפוח ,םתנעטל יכ התליגו ,תופורתו קט-ייה ,תואקנב ,ןוזמ

 ןנוכתהל היה רשפא ןהילאש ,הדיל תושפוח רשאמ רתוי ןוגראה לע ודיבכה

 .םיבר םישדוח ךשמב

-ןהכ תיליה :הדיל תושפוח דחוימב םיבהוא םיקיסעמש ךכמ קיסהל ךירצ אל

= םיבשחה תרבחב תיטפשמה הקלחמה תלהנמ ,יקצינזר P  הקינעמה<

 תובר םימעפ תלקתנ ,היסנפהו הדובעה יניד ימוחתב ץועייו עדימ יתוריש

 לע ןגמ ןיידעו קוחה לע רמוש ינא ךיא :ןתיצמתש םיקיסעמ דצמ תולאשב

 הלאשה הלוע םישנ תקסעהל םירושקש םיאשונב תואצרהב" .ילש םיסרטניאה

 ךומתל ךירצ אוה המכ דעו ,םישנ לע ןגהל ידכ תכלל ךירצ קוחה המכ דע

 תשפוח ,ןטק ןוגראב רבודמשכ .םימעפל םייתודרשיה םיכרצב- קיסעמב

 ."דיבכהל הלוכי הדילה

 ירימ תרמוא ,"ללכ הדיל תושפוח ויהי אלש 9ידע ,ןוגראה תניחבמש רורב"

 הז" ,ביטקארטניא הקרוא הנכותה תרבחב חותיפו רקחמ תיל"כנמס ,לאירוכ

 9ילחיש ימו ,םיישדוח דועב תדלל תדמועש תווצ שאר ונל שי .חונ ךכ לכ אל

 אל הז סויגב לבא .הטעמה ןושלב ,ילאידיא רודיס אל .הלש להנמה אוה התוא

 ,הדיל תשפוחל תואצוי םנמא ןה .םישנ סייגל החמש דימת ינא :הז אוהכ הנשמ

 תווצ שאר יתסייג וליפא .ןגלבה תא יל הווש הז .תונמאנ דואמ ללכ ךרדב לבא

 ."הרבעש הנשב ןוירהב

"?תרזוח תא יתמ"

 תא חותמל ןויסינ היהי םא םג ךכ לכ םיינלבס ויהי םילארשיה םיקיסעמה םאה

 הדילה תשפוח תכראה לע ןויד לכ" @םייוונידנקס םידממל הדילה תשפוח

 אלש .םישנ ירוטיפ לש הפגמל םורגי הזש ששחמ ,תוריהזב דואמ להנתמ

 ,"הנידמל 9סכ ןומה הלעת םולשתב השפוחה תכראהש הדבועה לע רבדל

 לש הדיל תושפוח םיקיסעמה רובע ,לאירוכ לש התעדל םג .לקנרפ תרמוא

 בצמ הז לבא ,תונורתפ ךכל שי" .דרטמ רקיעב תווהמ םישדוח העבראמ רתוי

 המ ההות דימת ינאו ,יתייעב םוקמב יתוא םש הז תלהנמכ .ךבוסמ דואמ

 תא ךיראת איה םא שארמ תעדוי אל תדבוע תובר םימעפש םג המ .תושעל

 דע םג ךיראהל הלוכי איה ןורקיעב .ןיינעב הילע ץוחלל יל רוסאו ,השפוחה

 ."השק אוה ינונכתה עטקה זאו ,הנש

 תלהנמ ,ןומצע דרו .תודרשיה לש ןיינע איה תמדקומ הרזח םישנהמ קלח רובע

 הלש ןושארה ןוירהה ינפל הלודג הרבחב הדבע ,קט-ייהב םידבוע תכרדה

 לחה םישדוח העברא רחאל ךא ,םישדוח השיש תב השפוח תחקל הננכתו

 יאדכ ,הדיקפתב זחאיהל ידכש הניבה איהו ,םירוטיפ לג הב הדבעש הרבחב

 הרשמלו הרשמ יצחל זאו ,הרשמ עברל הרזח איה .תואריהלו תוארל הל

 היה המ תעדל ןיאו- לודג ינוגרא יוניש הרבחה הרבע הפוקת התואב" .האלמ

 ."יתוחכונ תא םלועל ריכזהל ידכ הביבסב יתייהש בוט .יתרדענ ול הרוק

 ולגי ,תאז תושעל תונווכתמש וא ,יקסעה םלועה תגספל ספטל וחילצהש םישנ

-רגנ וחכונש יפכ .דבלב ימדקא ןרובע אוה הדילה תשפוח לש הכרואב ןוידה יכ

 םג םימיוסמ םידיקפתב ,היוונידנקס תוצראמ םיאצממל םאתהבו ,אריפשו ןהכ

 תדבע םא .ידמ רתוי תויהל םימעפל הלוכי םישדוח השולש לש תורדעיה

 תשקבמ תאשכש אלפ ןיא- 9ילחת תרסחל ךמצע תא ךופהל ידכ םינש ךשמב

 .השיטנ תדרחב תפקתנ תכרעמה ,הדובעהמ תצק רדעיהל
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 תרמוא ,"הרצק הפוקת הידעלב רדתסהל רשפא ,הבוט קיפסמ תלהנמ םא"

 הפוקתב .יידעלב רומג רדסב היה ילש תווצה הדיל תשפוחל יתאצישכ" ,לאירוכ

 ,קוחרה חווטל הייאר םג ךירצ לבא .םידבוע םינונגנמה ,םישדוח השולש לש

 תא האורש והשימ ךירצ .הז ילב רדתסהל דואמ השק ןמז ךשמלו ,הלבוה

 וא רבג ,ילש ןוגראב להנמש תבשוח אל ינא .ףטושל רבעמ ,הלעמלמ הנומתה

 לויט ישדוח השולשמ רזח דחא ל"כנמס .הכורא השפוחל תאצל לוכי ,השא

 יצחמ רתויב רבודמשכ .הרסח ולש תוחכונה לבא ,וידעלב ורדתסה- ל"וחב

 ,המצעל הז תא תושרהל הלוכי אל הריכב תלהנמ .יתייעב הזש רורב ,הנש

 ."הז תא גופסל לוכי אל ןוגראהו

BNI תיל"כנמ ,יונ ןדרי .הדובעה םוקממ הקוצמה יתותיא םיעיגמ םיתעל

 תרבח לש קווישה תקלחמב הריכש התיה ,תויקסע תותשר תריציב תקסועה

 התיהש יפ לע ףא .הנושארה םעפב הדלישכ ל"וח םע רקיעב הדבעש ליטסקט

 הדילה תשפוח אולמ תא תחקל הנווכתה איה ,התרדגהכ "תילוהוקרוו"

 לצליצ אוה" .ל"כנמה הילא רשקתה םייעובש רחאל לבא- קוחב העובקה

 יכ תתעובמ יתייה ינא .'?תרזוח תא יתמ' ,בגא ךרדבכ לאשו ,בוט לזמ דיגהל

 הלאשנ הלאשהש תויהל לוכי .דליה םע םילהנתמ ךיא ללכב יתעדי אל דוע

 הזו הייפיצ לש גוס יל הוותה אוה לבא ,קילוהוקרוו היה אוה םג ילואו ,תויניצב

 יתרמאו ,השולש-םייעובשב הדילה תשפוח תא יתרציק .ילע תבשל ליחתה

 תפוקתב רבכו- בוש יתדלי םייתנש רובעכ .האבה םעפל הזמ ידמלת ,עגר

 יתייה השפוחה הליחתהשכ .תיבב ד"ממל ילש דרשמה תא יתרבעה ןוירהה

 יתלוכי- ל"וחל תוחיש וא םינופלט ,םיליימב ךורכ היהש המ לכ .הנכומ

 ."תושעל

 םוקמה תא סופתי והשימש דחפ ןיבל תוירחא תשוחת ןיב דירפהל השק םיתעל

 יתדבע תישילשהו הנושארה הדילה ירחא" .גישהל ידכ השק ךכ לכ תדבעש

 ינאש תוארהל יתיצר" ,תרושקתה ףנעב הריכב תרפסמ ,"הפוקתה לכ תיבהמ

 והשימ רדעיאש הפוקתבש תוששח יל ויה .דרשמב אצמנש והשיממ תלפונ אל

 הדילה רחאל דחוימב ןכל .ילעופ תא חוכשל םילולע ,ימוקמ תא סופתל לולע

 רבד םוש הנשמ אל יתדליש הדבועהש חיכוהל בושח יל היה הנושארה

 .ילש תונייטצהה תניחבמ

 השפוחב .יתוא ליעפת ,יתרמאו ,דואמ רשפאמ היה אקוודש ,ילש סובל יתאב"

 ימצע תא יתאצמו ,םישנא םע רשקב יתייהו הלהנה ינוידל יתעגה תישילשה

 תוחיש ןמזב השוע ינא המ םמצעל וראית אל יחיש ינב :םיידרוסבא םיבצמב

 הדובעל הרזחה הריירק תושנ רובע ,ראשה ןיב .לכה ,לותיח ,הקנה- ןופלט

 ."יציצ רותב קר אל ךתוא האורש והשימ שי- תויפש לע תרמוש

 ינא ,תושעל םילוכי ילש םיירבגה תוגלוקהש המ לכש חיכוהל בושח יל היה"

 הדליש ,תועקשהה ףנעב הריכב תלהנמ תרפסמ ,"בוט רתוי תושעל הלוכי

 תא ונתייש ששח תמאב היה אל" .הלעמל סופיטה ידכ ךות םידלי השולש

 תוירחא ןומהב םיכורכ ויהש םידיקפתב יתייה לבא ,רחא והשימל ילש הדובעה

 המ ,תבשוח ינא ,הזה ליגב אקווד .םיניינעב תויהל אל יתעדב הלע אלו תישיא

 םישדוח השימח-העברא ילע ויה םהו- תיסיפ הברק רקיעב וז םיכירצ םהש

 ידכ תובישי עצמאב האיצי ללוכ ,םוקמ לכל םתוא יתחקל טושפ .ןמזה בור

 ."קינהל

 ףא" ,הדיל תשפוחב הלא םימיב תאצמנה לודג ןוגראב הריכב תלהנמ ,'נ ירבדל

 הבוגתה ןמזו הנוע תאש םיאורש עגרב לבא ,ידבעתש הפצמ תמאב אל דחא

 םימיב .תולאש לואשלו תונפל חונ םישיגרמ םישנא- ריהמ דואמ ךלש

 ,ךל עירפמ ינאש החילס'ב תוליחתמ תוחישה הדילה תשפוח לש םינושארה

 ,'היינש ,ךנמזמ תוקד יתש קר'ל ךפוה רבכ הז ךכ רחא תועש המכ '...לבא

 ."הדילה תשפוח תא וחכש רבכו '...תעמוש תא'ב הליחתמ תישילשה החישהו

 וא ,התוא וכיראיש םישנל יאדכ םאה :הדילה תשפוחל עגונב ןידה רזג המ זא

 ךירצ" .תיבויח ,לכה תורמל ,הבושתה םישנה בור רובע ,לדנמ לש התעדל ?אל

 םתואב טעמכ תודבוע םישנ היוונידנקסבש הדבועה תא ןובשחב איבהל

 אל םידלי רמולכ ,תורחא תונידמב רשאמ רתוי הברה ,םירבגה ומכ םירועיש

 םידלי םע םישנ ,תורחא תונידמב .ןפוד אצוי דואמ הז .הקסעהל םיעירפמ

 .םינטק רתוי הברה םירועישב תודבוע ,תוליכשמ תוחפ םישנ וא ,םינטק

 םירבגב םישנ לש תילכלכה תולתה ,תודבוע םישנה לכ טעמכ הבש ,הידוושב

 לבא .ךכ אל הזו ,תרמצל ועיגי םג ןהש םיפצמ ונייהש ןוכנ .הנטק רתוי הברה

 תורשמב תודבוע הרקמ לכבש ,תוטעומ םישנל לבגומ תולהנמ תויהל יוכיסה

 ."תוער אל

תובאל םג הדיל תושפוח

 םילוכיש םיעצמא המכ לע בושחל רשפא ?תידוושה המלידל ןורתפה המ זא

 קפסל ,לשמל :הדילה תשפוח תא ךיראהל ילבמ ,הדובעל תאצל םישנל רוזעל

 רבכ חכוהש יעצמא- תוקני ליגמ לחה ההובג המרב םידסבוסמ םוי תונועמ ןהל

 .תילילש יאוול תעפות ףא ילב ,םישנ תקוסעת דדועמ אוה יכ

 ,םישנב אל ץוענ יתימאה ןורתפה ,םידוושה םיקקוחמהו לדנמ לש התעדל ךא

 רשפא יא יונישה תא תושעל ידכש וניבה הידוושב םג" .םירבגב אקווד אלא

 ןתוא איצוהל ידכ ןבצמ תא קר תונשל ,תולקה דוע םישנל תתל ךישמהל

 יונישה .םירבגה תא וילא סינכהל ךירצ וישכע- ונממ ואצי רבכ ןה ,והז .תיבהמ
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 תומוקמ לע עיפשי הזו ,הנתשת תיבב םידיקפתה תקולחשכ קר הרקי

 ."הדובעה

 תשפוח לש היגליווירפה תא לצנל םיטונ אל םירבג ,ןאכ ומכ ,הידוושבש רחאמו

 םניא םהש העצה םהל עיצהל וטילחה ,קוחב םהל תעצומה תוהבא וא הדיל

 תחקל םילוכי םירבג ויפלש קוח רבע2000-ה תונשב :הל ברסל םילוכי

 ריבעהל רשפא יא הזה ןמזה תא לבא ,םולשתב םיישדוח לש "תוהבא תשפוח"

 .תדבוא איה ,תוכזה תא לצינ אל רבג םא ,רמולכ .תוהמאל

 ,היגליווירפה תא םילצנמ הידוושב וזכ השפוחל םיאכזה םירבגהמ85% ,םויכ

 חתפלו רתוי תורצק תועש דובעל םתוא תדדועמ השפוחה ,םירקחמ יפ לעו

 השוע הז ,הדיל תשפוח תוחקול םישנ קרשכ" .םהידלי םע רתוי בוט רשק

 תחקל וכרטצי םירבג םג םא לבא" ,לקנרפ תרמוא ,"ןטב באכ םיקיסעמל

- הדובעל וחקיי םה ימ תא .הז סיסב לע תולפהל ולכוי אל םיקיסעמ ,השפוח

 ."הדוליו תורוה יבגל השיפתה תא ,טאל טאל ,הנשי הזו ?סוניגורדנא
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