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יתוכיאךוניחליעוצקמהןורתפה

לש תוללמואה תויואטבתהה :ךרע ונייע ,ילילש ירוביצ יומידמ לבוס יעוצקמה ךוניחה
הבחר הייסולכואל רקי סכנב רבודמ ,תואיצמב .יול ןונמא
יגלש ארויג

 רפסה יתב לכ לש םהירעש ורגסנ ןכלהמבש ,יעוצקמה ךוניחה תחנזה לש םירושע ינשכ רחאל
 ,ןוריפ יש ךוניחה רש .םרגנש קזנל תירוביצה הרכהה הרדח ,ת"מסב תמגוד ,םייתוכיאה םייעוצקמה
 ,שורב אגרש רבעשל םיניישעתה תודחאתה אישנ תושארב הדעו הנימ ,אשונה תובישחב ריכמה
 .ךוניחה תכרעמב יוארה ומוקמל יגולונכט-יעוצקמה ךוניחה תא וריזחיש תויביטרפוא תוצלמה שוביגל

 .הל םימרות תרושקת ישנא אקווד םיתיעלש תילילשה תימדתב הצוענ יונישל ךרדב ףגנה ינבאמ תחא
 לודג לווע המרג "יתדעה דשה" אשונב ותינכותב היזיוולטב יול ןונמא לש הנורחאה ותעפוה ,לשמל ,ךכ
 לוועה תא גציימה ,ךרע תוחפ יוטיבל יעוצקמ ךוניח גשומה תא ותינכותב ךפה יול .יגולונכטה ךוניחל
 ,םיחרזמ ןיב תידמעמ הדרפהל הנוויכש המלענ דימ קלחכ וילא ובתונש חרזמה תודע ינבל השענש
.םתוא ולהניש םיליכשמ םיזנכשא ןיבל ,התוחנ םייפכ תדובעל ודעויש

 .יעוצקמ-יגולונכטה ךוניחה אשונב היואר הנבה רסוח לע תועיבצמ הזה גוסהמ תוממוקמ תויואטבתה
 דצב .םירומח םייתרבחו םיילכלכ םיקזנ תמרוג העגפנ ותוכיאו ךוניחה ףונמ םויכ רדענ אוהש הדבועה
 רקי סכנ הווהמ אוה ,ןוחטיבה תכרעמלו היישעתל יגולונכט-יעוצקמ ךוניח לש תינויחה ותמורת
 לולסמב םיניינועמל תופולח ריתוה אל ינויעה ךוניחה חופיט .םידימלתו תודימלת לש הבחר הייסולכואל
.יתוכיא יגולונכט

 ימ לש המגודכ ימצע תא חקול ינא
 תרגסמב וזכש תננוכמ היווחב הסנתהש
 יתפרטצה וילאש ,ת"מסב רפסה תיב
 תיבב דומיל תונש הנומש םויס רחאל
 תא קפסלמ קוחר היהש ,ילאירה רפסה
 םמעושמ דימלתל יתוא ךפהו יירושיכ
 יתייה בוטה הרקמב .היצביטומ לוטנו
 תינוניבמ הטמל תורגב תדועת םע אצוי
 ,יזנכשא ינא ,בגא .םייחל המוגע הנכהו
 יתוא הענכשש המכח אמיא םע ילזמל
 .ת"מסבב רוחבל

,ןוינכטב םהידומיל תא ךישמהל וירגובל הרשפאש המרב ,םיינויע םידומיל בלישש רפס תיב םש יתאצמ
םיכרע רפסה תיב ירגובל ונקהש םידפקומ האצות ינחבמב דומעל תבייח התייהש תישעמ תוסנתה דצל
 אל .םכרד ךשמהב םתוא ווילש ,תיתריצי הבישח לש תודוסיו תימצע תעמשמ ,תונעוצקמ ,תוכיא לש
 תודמעל ועיגה וירגובמ קלחו הפיחב םייניבה תוביטח ידימלת בטימ תא וילא ךשמ ת"מסבש עיתפמ
 .רבעשל תוכרעמ טיבלא ל"כנמו יחכונה לארשי-לטניא ל"כנמ תמגוד ,תוליבומ תוישעתב העפשה

 םניאש ימל לדחמ תרירב וניא יעוצקמ ךוניחש התייה יירבח לשו ילש תוסנתההמ יזכרמה חקלה
 יוצימ וב םירחובש ימל רשפאמה למגתמ יפולח לולסמ אלא ,ינויעה ךוניחה לש םלתב םיחילצמ
 ךוניחב ראשיהל ורחבש ימ לש וז לע ךורע ןיאל הלועה ,קופיסו היישע תשוחתב הוולמ ,לאיצנטופ
 .בל תייטנו ןורשיכ םוקמב ,םהירוה לש וא םהלש ,וגאו תימדת לש םיצוליאמ ינויעה

תוימיטפואל הביס
 ךוניחה תודסומו ת"מסב תריגסב ראשה ןיב אטבתהש ,יתוכיאה יעוצקמה ךוניחה לש ותומלעיה
 םע םידימלתמ יתוכיא יגולונכט ךוניח לש הפולחה לוטיב :לופכ קזנ הרצי ,ול םיליבקמה םייתוכיאה
ךוניחה תימדתב םוסרכו םמצע תא תוצמל םהל רשפאמ אל ינויעה ךוניחה לולסמש תונייטצה לאיצנטופ
 .יול ןונמא לש תוללמואה תויואטבתהה :ךרע ונייע .ילילשה ירוביצה יומידל ליבוהש בצמל דע יעוצקמה

 תדוקנ .תוימיטפואל הביס שי ,תאז םע
 תינכותה השבוג היתובקעבו יתוכיא יגולונכט ךוניח לש ותובישחב הרכהל הליבוה ונעגה הילאש לפשה
 לש תימדקא הכימתבו יווילב םעפה .גרדושמו ינרדומ שובלב תירוטסיהה ת"מסב תא שדחמ םיקהל
 תדועת הירגובל הנקת השדחה ת"מסב .הפיח תייריע לש אלמ יוביגבו ךוניחה דרשמ דודיעב ןוינכטה
 תוללכושמ תודבעמ לע ןעשיתש תיגולונכט-תיעוצקמ הרשכה דצב ,תיתוכיא תיגולונכט-תיעדמ תורגב
 .הנשה ףוס דע ליחתהל היופצ ןתיינבו ןיירוש ןביצקתש
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 השיפת יוניש ויתובקעב ליבויש ,יגולונכט ךוניחל ינמי ןמס ךופהת השדחה ת"מסבש םיפוצ ונחנא
 ךרע ילעב םילכ םע בחר רעש וירגוב ינפב חתופה ביתנב רבודמש םיכנחמו םירוה ,םידימלת ענכשיש
 .םכרד ךשמהב קוסעל ורחבי ובש עוצקמ לכב םהל ומרתיש

ןמאנ לאומש דסומב ריכב רקחמ תימעו לאפר ל"כנמ רבעשל ,ת"מסב רגוב בתוכה
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