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¯Èˆ˜˙

–3991 םינשב לארשי הצוח שיבכ טקיורפל תודגנתהה יכלהמ תא טוריפב רקוס הז רקחמ

םימוחתב תולועפ הללכו ,םבורב םייתביבס ,םיבר םיפוג ידי לע התשענ תודגנתהה .2002

.תורישי תולועפו ילכלכ ,יטילופ ,ירוביצ ,יטפשמ ,יעוצקמ ,ינונכת :םיבר

םידמועה םירידאה םיילכלכה תוחוכה — לארשי הצוח שיבכ טקיורפ לש וינייפאמ

ידכ דחוימב המקוהש תיתלשממ הרבח ,תיצרא ראתמ תינכתמ קלח ותויה ,וירוחאמ

.וב קבאמה לע דואמ ושקה — ומדקל

,לארשיב םייתרבח–םייתביבסה םיקבאמה ןיב ידוחיי אוה לארשי הצוח שיבכב קבאמה

.ויפואבו וכשמב ,ופקיהב ,ותובכרומב

ףוג ,חווט תכוראו תרדוסמ הלועפ תינכת םירסח ויה לארשי הצוח שיבכב קבאמב

םיפוגה ןיב ליעי הלועפ ףותיש ,ידעלבו ךשמתמ ןפואב שיבכב קבאמב דקוממה זכרמ

.תויכשמהו רדוסמ עדי סיסב ,שיבכב וקבאנש םינושה

שי ,יזכרמה וקלחב לארשי הצוח שיבכ תא רוצעל קבאמה לש ותחלצה–יא תורמל

אשונב תוטלחהה ילבקמ לע העפשהבו להקה תעד יונישב חווט יכורא םיגשיה קבאמל

םיינשדח םילכ תרדחהב ,תירוביצ הרובחתב העקשה תמועל םישיבכ תלילסב העקשהה

אשונה ןיב רוביחב ,םינוגרא ןיב םירשק תריציב ,ץראב תיתביבסה העונתה תוליעפל

.ירוביצה םויה רדס לע יתביבסה אשונה תאלעהבו יתרבחה אשונל יתביבסה

ירה ,ויטרפו ויבלש לכ לע קבאמה לש קיודמ דועית איה הז רקחמ לש ותוהמ יכ םא

םיקבאמל םיחנמ םיווק רפסמ ןוידה קרפב תורבתסמה תונקסמה ךותמ חסנל ןתינש

חותיפו היינב תוינכת תניחב ידי לע "קפודה לע עבצא" תרימש :דיתעל םיחקלכ ,םייתביבס

תיינבו קבאמל תמכסומו הרורב הרטמ תרדגה ;ןוכנה ןמזב ביגהל תנמ לע ,ךורא חווטל

ןורכז" םויק ךותו תוקספה אלל תכשמתמו הפיצר תוליעפ םויק ;התגשהל דע הלועפ תינכת

זכרמ ףוג ידי לע םא ,קבאמה תא םילהנמה םינושה םינוגראה ןיב תולועפ םואית ;"יקבאמ

םירושימב רתוי תיעוצקמ תוליעפו ;רדוסמ עדי סיסב םויק ;הליעי תרושקת ידי לע םאו

.םייעוצקמהו םיינונכתה ,םייטילופה
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·ÁÓ‰ ÏÚ˙¯

 ˘ÈÏÊÈÈÓ ÏÎÈÓםידומילה ןמזב הקורי המגמ ןוגרא תוליעפל הפרטצה .םילשוריב הלדג

תועדומבו עגמב יופירב תקסוע ,תילאיצוס הדובעב ןושאר ראות  תלעב .הטיסרבינואב

תנשמ לחה לארשי הצוח שיבכ תלילס דגנ קבאמב הפתתשה .זיירקנדלפ תטישב העונת ךרד

.קבאמה יליבוממ התיה 2002–0002 םינשב .7991
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·Î Ï‡¯˘È ‰ˆÂÁ ˘È—·ˆÓ ˙Î¯Ú‰ 
™˜˘ ÈÒÂÈ

הלא רקיעב ,םישנא םע תוחישב .תמייק הדבוע אוהו העונתל חתפנ לארשי הצוח שיבכ

.ילארשי יתרובחת החלצה רופיס אוה שיבכהש הרימאה בושו בוש הלוע ,שיבכב םיעסונה

הריהמ וב העיסנה ןכלו םיקקפ וב ןיאש טעמכ ,םירשגו םיפלחמ ריתע ,רשיו בחר שיבכה

.רתויב םישרמ שיבכה ידצב יתביבס–יפונה חותיפהו ,אלפנ ףונה .בר ןמז תכסוחו

ברקב רקיעב — תנכדועמ ,השדח בצמ תכרעה הנימזמו הבשחמ תררועמ וז תואיצמ

קבאמ ודגנ וליבוהו שיבכה תלילסל ודגנתהש )םכותב ינאו( הביבסהו עבטה תרימש ירחוש

תולאשה תא בוש ןוחבל םיאתמה ןמזה םג הז .יביסרגא םיתעל ,ךשמתמ יתרושקתו ירוביצ

ןכא שיבכה םאה .שיבכה חותיפ לע הטלחהה דגנ ונקבאמ תא ונססיב ןהילעש תויזכרמה

עיפשי דציכ ?טרפב םירעל תוסינכבו ללכב םישיבכב םיקקפהו הרובחתה תויעב תא רותפי

אל םאה ?םימה תורוקמו ריוואה םוהיזו שערה תניחבמ ונתואירבו ונייח תוכיא לע שיבכה

םיעיקשמש ינפל — תבכרה — תיתליסמה הרובחתה לש ףיקמ חותיפב עיקשהל ףידע

םירישעל — הרגא שיבכ תלילסב יתרבחו ירוביצ םגפ ןיא םאה ?םישדח םישיבכ חותיפב

,ץראה זכרמב ורתונש םינורחאה םיחותפה םיחטשבו עקרקה תודותעב העיגפה םאה ?דבלב

תועט הניא ,תיפסכ הסנכה בינמ ינ"לדנ ימזי חותיפ תבוטל ,רתי תופיפצב סלכואמה

?הכיפה יתלב תיתביבסו תינונכת

וררבתי ןקלח .תויעמשמ–דחו תוטושפ ןניא וללה תולאשה בורל תובושתה יכ רמואו םידקא

.ןהמ המכ ןוחבל הסנא תאז לכבו .םינש רחאל קר הארנכ

םיקקפה ילב ,לארשי הצוח שיבכב עבש ראב ןוויכל הפיח וא הלופע רוזאמ העיסנה ,ןכא

תניחבמ ,םלואו .ךסחנ רכינ ןמזו הריהמ העגהה — גונעתו היווח םויה איה ,ןד שוג לש

שרוש לופיט הכירצמה ,תרעובה היעבה ,הרובחתה תויתשת חותיפב ימואלה סרטניאה

.םירעל תוסינכב םיכראתמה םיקקפהו העונתה סמוע אקווד איה ,ףוחד ןורתפ תשרודו

.םתדובעל רוחיאב םיעיגמה םידבועהו םיגהנה יפלאל ימוימוי טויס תויהל םיכישממ הלא

שיבכב קבאמה יזכרממ .יתביבס ןנכתמ .הפיח ןוינכטה — רוזאו ריע ןונכתב ינש ראות לעב*
.עבטה תנגהל הרבחה שיא רבעשל .לארשי הצוח
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דוע רשאכ ,דיתעב היהי המו .תונמדזה לכב וז היעב ונשגדהו ונרזח שיבכב קבאמה ךלהמב

החלצה רופיס — תבכרב הרוק המ ואר ,תאז תמועל ?םישיבכה לע ולעי תושדח תוינוכמ דועו

עבש ראבל ,ביבא לתל ,הפיחל — תבכרב םיעסונ םישנא רתויו רתוי :הדבוע וז !שממ לש

שממ לש לדחמ הזו ,תבכר ןיידע ןיא םילשורי הריבה ריעלש לבח .ןוירוג ןב הפועתה למנלו

.תיתליסמ תירוביצ הרובחת ןיא ביבא לת ריעה ךותבש

תא ללהמו חבשמה יקסעה יטרפה רזגמל רושק ,תירוביצ הניחבמ םמוקמ ,רחא ןיינע

תא ןוצרב םימלשמה ,שיבכב םיעסונה בורש איה תמאה .ילכלכ החלצה רופיסכ שיבכה

רובעב יפסכ רזחה םילבקמה הלא וא ,םיעצמאה ילעב םתוא אקווד םה ,ההובגה הרגאה

,יטרפה םסיכמ העיסנה רובעב םימלשמה ,םירחא םיבר .ונממו םתדובע םוקמל תועיסנ

םישיבכב לחדזהלו עוסנל םיכישממו ,שיבכב םהיתועיסנ רפסמ תא הרירב תילב םימצמצמ

."םיליגר"ה

ריתע ,לודגה שיבכה תלילסמ תעבונה העפשה ,הביבסה תוכיא לע העפשהה ןיינעלו

,עקרקה םוהיז לש — תרבטצמה תילילשה העפשהה תא דודמל ןתינ ךיא :טלפסאהו ןוטבה

תינופצמ הניחבמ — םילשהל רשפא םאה ?דיתעב ונתואירב לע — ריוואהו םימה תורוקמ

?תוקוריה תואירהו לודיגה יתב לש ,יעבטה חמוצהו יחה ןווגמ לש ןדבואה םע — תיניינעו

"עבט ףילחת" לע ססבתמה ,לארשי הצוח שיבכ תרצותמ ןורתפה תא לבקל רשפא םאה

?ויהיש לככ םיחלצומו םיאנ — ויפלחמ םוחתבו שיבכה ךרואל ןוניגו הליתש ,העיטנ ורקיעש

,םירברפה יבושיי חותיפ תובקעב ,תוקיתווה םירעה לש רדרדימה ןדמעמ תא וארו

םישיבכה תברקב םשגה ירחא תוירטפכ םיחמוצה םינוינקהו תויונחה ,קלדה תונחת

,םירעה יזכרמב םינטק םיקסעו תויונח תריגס לש "הפגמ" :האצותה .םישדחה םיריהמה

םייח קקוש ,יתרבח שגפמ תריציל ינויח םוקמכ ינוריעה בוחרה לש ךשמתמ ןווינ ךילהתו

.ססותו

.ומע תוהדזההו וב תירוביצה תוברועמה תדימ יפ לע יתביבס קבאמ תחלצה םידדומה שי

םיליעפ תרזעב רקיעב — םיבר םיצמאמו םיבאשמ ,הבשחמ ונעקשה שיבכב קבאמב ,ןכא

סופתיש קבאמ ררועל וניסינ ;ישיא ןמז ןובשח אללו תואל אלל ןיינעל ורסמתהש םיריעצ

.עבט תרימש לש םירחא םיקבאמב ןויסינה יפ לע ,יתרושקתהו ירוביצה םויה רדסב םוקמ

.תוחפ — םיתעל ,רתוי ונחלצה םיתעל

יקבאמל ותוושהל ןויסינ ךותמ ,לארשי הצוח שיבכב קבאמה לש הנבהו חותינ ,יתעדל

חלצומה קבאמה ןוגכ — היפונ לעו ץראה עבט לע הרימש םרקיעש םייסאלק עבט תרימש

ותאצותש ,לארשיב םיחותפה םיירוביצה םיפוחה תנגהל קבאמה וא ,רבה יחרפ תרימשל
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רקיעב ,יתייעב אוה הזכ יתאוושה ןויסינ — תסנכב םיפוחה קוח רושיא איה תחמשמה

תודגנתהה המ לעו "ער שיבכה עודמ" רורב קומינו דח רסמ תרבעהב יביטקייבוא ישוק בקע

םייתביבס םיקבאמ תואצות ןיבל הז קבאמ תואצות ןיב אוהש גוס לכמ האוושה .ותמקהל

הבחרו הקומע הניחב יתעדל תבייחמ ,הזכ יתרבסה ישוק היה אלש טעמכ םהבש ,םירחא

תואיצמה תאו אצומה תדוקנ תא וריהביש ,םירחא םינוויכמ תושעיהל הכירצ וז הניחב ;רתוי

תוצובקהו םינוגראה ללכ לש — תלכסתמ ףא םיתעלו ךכ לכ תבכרומה — תיתרבסהה

.קבאמה ךרוא לכל שיבכל ודגנתהש

תדימו "תילבולג"ה תימלועה תואיצמה אוה וז הניחבמ הלועה בושחו ןושאר ןיינע

— וידדצמלו וימזויל שמיש לארשי הצוח שיבכ .וז תואיצמל לארשי לש התוכייתשה

תיארחאה ,לארשי הצוח שיבכ תרבח ישנא ברקב רקיעבו תוירוביצה תויושרב ,הלשממב

,ינרדומה יתכרעמ–ברה ילבולגה םלועב בלתשהל הפיאשל המצוע בר יוטיב — ותלילסל

ונלצא םג החלצהב עצבל ,ימיטיגלה ,ילארשיה ןוצרה תאו ךרוצה תא תריש אוה .לודגה

תעה לכ שחור לודגה םלועה .הזה קתרמה םלועב הרואכל בלתשמה ,קנע תיתשת טקיורפ

םידממ המכב ,םיטרפו תורבח ,תונידמ לש םיסרטניאו םיכרצ ןיב ןילמוג יסחיו תויוליעפ

–ילכלכה דממה ,ינוחטיבה דממה ,יטילופה דממה — תימואלניבו תימואל ,העפשה יללוחמ

תמקהל לארשי תלשממ תטלחהב םירושק הלא לכ .ינשדחה יגולונכטה דממהו יסנניפ

.)4991( ותלילסו וחותיפ ךרוצל תדחוימ הקיקח םודיק םע דבב דב ,שיבכה

התוא תא ותלילס לע םיארחאלו וימזויל קינעה ,ותוהמ םצעמ ,לארשי הצוח שיבכ

סיסבב הדמע וז השוחת .ילאוטקאה ,ילבולגה םלועל תוכיישו תוהדזה לש תפסכנ השוחת

קר אל םידגנתמ שיבכל םידגנתמה לכש ,תקדוצ יתלבהו תיניינע יתלבה ,תפרוגה םתנעט

אוה םידגנתמה לש םקבאמ ךכיפל .ילבולגה םלועה ןויער םצעל אלא שיבכה תמקהב ךרוצל

.חותיפו המדק לכל שארמ םידגנתמה םינדרט תרובח השעמל םהו ,ימיטיגל יתלבו העטומ

ותובישחש ,יתביבסה דממה אוה ,ילבולגה םלועל רושק םירושע ינשכ הזמש ,רחא ןיינע

קבאמב יזכרמה אשונה היה יתביבסה דממה .תימלוע–ללכה תוסחייתהה תניחבמ הלוע

ררועתמה טקילפנוקה תא אטיב ,ומויק לע הטלחהה םצעב ,לארשי הצוח שיבכ .שיבכב

רומישב ךרוצהו ,דחאה הצקב — חותיפבו היינבב ךרוצה :תווצקה ינש ןיב שדחמ םעפ לכב

,שיבכה לש םימוצעה וידממ לשב שגדוה טקילפנוקה .ינשה הצקב — ףונהו עבטה ,הביבסה

.ץראה ךרוא לכל םיחותפה םיחטשב ותעיגפו ותסירפ

לעב אשונל תיסאלק תילארשי המגוד — וידגנתמלו וידדצמל — התייה שיבכה תלילס

,םידממ רידא היגולונכטו תיתשת רצות — דחאה דצהמ .תקולחמב יונשה תימואל תועמשמ

רשקב תואדו יא — ינשה דצהמו ,םיינוחטיבו םיילכלכ ,םייתרובחת םיסרטניא ןיב רבחמה

תידממ–בר תילבולג היגוס לכ ומכ הספתנ וז היגוס .תוידיתעה תויתביבסה ויתועפשהל
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,שיבכה ןיינעב קבאמל םיפתושה לכ וכפה ךכ .םידגונמ םיסרטניא הברקב הליכמה

אלא ,"שיבכ דוע" דגנ קר אל קבאמ תוגציימה תוצובקל ,דחאכ םידגנתמהו םידדצמה

.םלוע תוסיפת יתש ןיב ,הבר הדימב ,אוהש קבאמ

תוילבולגה תומלידה תא ראתמ ,‰ÈÊ‰ ıÚÂ ßÒÂÒ˜Ïß˙ ,קתרמה ורפסב ,ןמדירפ 'ל סמות

הביבס תוכיאו עבטל תימלועה ןרקה שאר םע הטרק'גב יתשגפנ םעפ" :תויתביבסה

תויהל הז םאה ?חמוצ קושב הביבסה תוכיא שיא תויהל הז ךיא' :ותוא יתלאשו היזנודניאב

ונניא' .חנאנ אוה ,'חותיפ דגנ דימתמ ץורמב םינותנ ונחנא' '?ריעב רתויב דדובה שיאה

אמייק תב ךרד אוה תיתביבס הניחבמ לוקש חותיפש בחרה רוביצה תא ענכשל םיקיפסמ

רבכ חכ תונחת וא תשורח יתב תיינבל ,םישיבכ תלילסל תוינכתה לבא ,תישונא תוליעפל

תוחטבה רזפמה םזי לכש ךכ ,הלטבא תויעבמ ןאכ םילבוס ונחנא .הברהב ונתוא תוגישמ

הקוסעתל םידגנתמ לש תיוות ונילע םימש ,הרוק הז רשאכ .הכימתל הכוז הקוסעת לע

דע ,רהמ הכ םיטשופ ןברוחהו סרהה לבא .ןינע םיניבמ אלש הלאככ ונב םילפטמו חותיפלו

יא — רה תדספה ,רה דיספמ התא םא' .ףיסוה אוה ,'הרזח ךרד ןיא רבכ תובר םימעפש

דבאמ התא לבא ,םלדגלו בושל לכות ,תורעי תרוכ התא םא .שדחמ ותוא חימצהל רשפא

היהת רושע ךותש ששוח ינא .םייחה ילעב תא ,םיחמצה תא — תיגולויבה תוינוגברה תא

."'וילע ןגהל רבד םוש ראשיי אל לבא ,תיתביבס תועדומ ונלוכל

.בוש קבאמה לחה וליא ,םויה תושעל ןוכנ היה המ — איה ,תנרקסמ ,תיחרכה הלאש

לש ותמצועו דסממה לש וחוכ ובש ,לארשי הצוח שיבכב קבאמה לש וגוסמ םיקבאמב

ירחושל בושחה חקלה ,ףונהו עבטה ינועיט לע ,הרואכל ,ורבג ןוממה לעב יטרפה רזגמה

ןורשיכ תאו תלוכיה תא חתפל בושח .תוריהמב ביגהלו לועפל ךירצש אוה הביבסהו עבטה

,רוביצה יסחי ,הקיטילופה ימוחתב םג אלא הביבסהו עבטה ימוחתב קר אל תואצמתהה

הדימעה תלוכי תאו תודדומתהה רשוכ תא ורפשיו וללכשי הלא לכ .םיקסעהו הלכלכה

,שיבכה תא חתפלו לולסל ,תונבל םתרטמש ,םייטרפו םייתלשממ ,דגנכש םימרוגה לומ

.תוליעיבו תוריהמב

לוצינ הרקיעש ,תידיתע הלועפל סיסבו חקל שמשיש יואר לארשי הצוח שיבכב קבאמה

םיאשונ םע היגולונכטו הקיטילופ ,ןוממ לש בוליש םיבייחמה — היצזילבולגה יכילה

תויהל הביבסה ירחוש םינוגראה לע .םייתביבס םיקבאמ םודיקל ףונמכ — םייתביבס

םג בייחמה יתרבסה יתרושקת ןייפמק להנל תלוכי חתפלו ,םיימוחת–בר ,רתוי םימכחותמ

ימרוג לש תוטלחה לע עיפשהל רתוי בר יוכיס ילעב ויהי הלאכ םינוגרא .םיביצקת סויג

,השדח הקימניד רוציל ולכוי םה .הלאכ תוטלחה יונישל םורגל ףאו תויקסע תורבחו ןוטלש

התגשהש ,ןורתי תלעבו היוצר ,תפתושמ הרטמ ויהי עבטה תרימשו הביבסה תנגה הבש
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האצותה .תיפסכ תויאדכ םג רצייש יתביבס ןיטינומב הרומת תויקסעה תורבחל םג קינעת

תודסומ ללכ לש תוטלחהה ילבקמ ןיב — םיסרטניא ףותיש תריציל יוכיסה תאלעה היהת

םיפוגו םינוגרא ןיבו ,חותיפ תולועפו תועקשה םניינעש ,םימזיו תויקסע תורבח ,ןוטלשה

.הביבסהו עבטה תרימש םניינעש ,םייתביבס

הביבסה ינוגרא לש חכומ ןולשיכל המגוד ,םיבר יניעב ,איה ותלעפהו שיבכה תלילס

— ךרדה לכ ךרואל קבאמב וכמתש םישנא םהבו — דבעידב ,םירמוא םיבר .ודגנ םקבאמב

הטלחהה םצע דגנ ,ןולשיכל שארמ ןודינש ,םיקומינה בר ,ינורקעה קבאמה םוקמבש

קבאמ ;עונכשלו הרבסהל רתוי טושפ ,דקוממ קבאמב זכרתהל יואר היה ,שיבכה תלילסל

תמגוד ,תיפונ הניחבמ דחוימב םישיגר םהו הצוח שיבכהש םירוזא םתוא לע הנגהב קסועה

םישדוחב ללסיהל דיתע ובש ,)"תילארשיה הנקסוט"( השנמ תומר לש הפהפיה רוזאה

.)81 'סמ עטק( שיבכה לש עטק דוע םיבורקה

ללסנ לארשי הצוח שיבכ ,ןכא .םכותב ינאו ,תרחא הרוצב םירבדה תא םיאורה שי

ילבקמ ןה .ותמקה דגנ קבאמה תחלצהל ידיחיה דדמה הז ןיא םלוא ,תרמגומ הדבועל ךפהו

חותיפב ךרוצה תא הבר הדימב ומינפה ,ובש םיריעצה רקיעב ,ולוכ רוביצה ןהו תוטלחהה

הנובנ תוסחייתה תבייחמה ,תללוכו הפיקמ ,חווט תכורא הייאר וכותב בלשמה ,ןזואמ

לארשי הצוח שיבכ דגנ ונקבאמל יכ ינחוטב .הביבסהו ףונה ,עבטה תרימש יאשונל השיגרו

.לטובמ אל קלח ךכב שי
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,קבאמב ופתתשה רשא ,םיבר םישנא לש םתונוכנ אלל לעופה לא אצוי היה אל הז ח"וד

תולק אל םיתעל — תושוחתב ,תובשחמב ,תויווחב יתוא ףתשלו ןייארתהל ,םנמזמ קינעהל

תונכ ,תוכוראה יתוחיש לכב בושו בוש יתשגפש הברה תונכה ןויצל היואר .םיחקלבו —

הנממ קיפהלו קבאמה תייווח תא דבעל יתימא ןוצר ךותמ — הנימאמ ינא ךכ — העבנש

.תיתועמשמ הדימל

,הקורי המגמ ,)עבט תרימשל ףגאה — הכותבו( עבטה תנגהל הרבחה — םינוגראל הדות

השיג יל ורשפא רשא םישנאה לכלו — תירוביצ הרובחת ןעמל םורופה ,הקורי הלועפ

.םלצא םירומשה םיכמסמל

תובר ומרת םהיתורעה .םינוש הדובע יבלשב ח"ודה תוטויט תא וארק םיבר םישנא

ןורשל ,ינימי ןב ןרעל ,סנייש ירואל תדחוימ הדות .ושוטיללו ובוציעל ,ח"ודה לש ושוביגל

תכאלמב ךישמהל דואמ יתוא ודדוע ,תויניינע תורעהל רבעמ רשא ,דנרב יתורלו הרומז

.הביתכה

תואמל תודוהל ינוצרב ,רואל הז ח"וד תאצוהב ועייס רשא םישנאל תודותה לע ףסונ

םישגפמה תויווח .לארשי הצוח שיבכב קבאמל — םדוע םיברו — םיפתוש ויהש םישנא

,תכשמתמ הדימל ,היגולואידיא ,תוישונא לש בולישה ,תויתריציה ,תופתושמה תולועפהו

לע לזמ תב השיגרמ ינאו יכרדב ונמדזהש תויווח הלא לכ — תפתושמ תוחתפתהו תוחיתפ

.ןהב יתיכזש

˘ÈÏÊÈÈÓ ÏÎÈÓ
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לודג המכ ימצעל יתראית אל ,7991 טסוגואב ,לארשי הצוח שיבכב קבאמל יתפרטצהשכ

אקווד ,םיפסונ תוליעפ ילגעמלו םישדח םינוויכל דוע בחרתהו ךלה רזומ ןפואבש ,ופקיה

םעט ןיא רבכ"ש ורמא אירב ןויגיה ילעב םיבר םישנאשכ אקוודו טקיורפה תומדקתה םע

לארשיב תיתביבסה היישעב קבאמה סופתיש םוקמה תא םג ימצעל יתראית אל ."קבאיהל

יתראית אל יאדווב .ירוביצה חישבו תירוביצה העדותב סופתל חילציש םוקמה תא אלו

רוצעל" ןויסינה םע עגמב ואבש םירחא םישנא ייח לעו ייח לע עיפשי אוה המכ דע ימצעל

."שיבכה תא

יתאצמ ובש ,"הקורי המגמ" ןוגראל יתופרטצה םע דבב דב שיבכב קבאמל יתפרטצה

תא סורהל ונל לא :םהב יתנמאה דימתש םירבדה תא היישעב אטבל םוקמו ינויער תיב

ןתינש בוטה לכ לש רוהרה–אלל–שוביכה ,דיתעה יפלכ תוירחא ונל שי ,וב םייח ונאש םלועה

הב יתפתתשהש הנושארה תיתביבסה הנגפהה .יחרכה ונניא — המדא ,םימ ,ריווא — ונל

ךלוהה םסק ףלחמב םייקנע םירופחד לומ — לארשי הצוח שיבכ דגנ התייה הקורי המגמ םע

,ילש תיתביבסה תוליעפה עקרב לארשי הצוח שיבכ ראשנ תאזה הנגפהה ירחא .הנבנו

.םייכוניחו םיימוקמ םרקיעב ויה םהב יתקסעש םיאשונהו

.שיבכה תלילסב םירופחדה ולחה ןכל םדוק יצחו שדוח .0002 ראוניב הנתשה בצמה 

עצובש רתויב לודגה תיתשתה טקיורפו ,ומתחנ םימכסה ,וסיוג םיפסכה ,ורשוא תוינכתה

דע עיגה אל ןהילאש תומרל ודגנ קבאמה םג הלע תע התואב .ךרדל אצי הנידמב םעפ יא

יילא תונפל ולחהש םירבח םע תוחישב רקיעב הב יתשחש ,תירוביצה תועדומה ומעו זא

.ןיינעב

— ילסקודרפ ןפואבש ,ןויסינל ילוכ לכ תסיוגמ ,הרעסה ןיעב בוש ימצע תא יתאצמ

איבהל לדגו ךלוה יוכיס לעב הארנ — תואיצמה לש תיעטומ הייאר וא השחכה ךותמ ילואו

םע םישגפמב ,ביבא לתב דרשמבו םינושחנב האחמה להואב תולילו םימי יתיליב .יונישל

רופסניאבו תורישי תולועפב ,ותצפהבו הרבסה רמוח תביתכב ,תונגפה ןוגראב ,םישנא

.שיבכה תא רוצעל — תחא תילכתל םינווכמה םישעמ

ליחתה אל אוה :ןמזב רוחאל קיחרמ קבאמהש יתיליג ,הנשל וכראתהש ,הלא םישדוחב

םג אלא ,םירופחד תריצע וא תונגפה קר אל ללכ אוה .םסק תמוצב הנגפהב אל םגו לומתא

,תסנכ ירבח םע ןורדסמ תוחיש ,ץ"גבל תוריתע — ןהילע יתעדי אל זא דעש תובר תולועפ
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,המוצע אשונב ובתכנש םילימה תומכש ,דוע יתיליג …דועו דועו ,ןונכתה יפוג לצא תוליעפ

םתס' דואמ הברהו םינמא ,רוביצ ישנא ,תסנכ ירבח ,םירוספורפ — וב םיברועמה רפסמ ןכו

ןוויגה .םינוש םינמזב ושענש תולועפ דוע לע יתעמש ,אשונב יתקמעהש לככ .'םישנא

אשונל םתוביוחמ תא ,םיליעפה לש הברה תוברועמה תא יל ושיחמה ןהבש תויתריציהו

.העקשוהש הברה היגרנאה תאו

,תולועפה רופסניא תורמל — הרק ךיא :הקיצמה הלאשה השבגתהו התלע הלא לכ ךותמ

אל קבאמהש — היישעב ןהו הבישחב ןה העקשוהש היגרנאה ,הברה תוביוחמה ,הדמתהה

.הלילס יכילהתב דמוע ,הרדג–הרדח עטקה ,שיבכה לש יזכרמה וקלח תוחפלו חילצה

קיפהל ןוצר ךותמ ,וז הלאשל הבושת אוצמל תוסנל ךרדב ןושאר דעצ אוה הז דועית

.דיתעב םיקבאמ תבוטל םיחקל
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·Ó‡Â

שיבכ דגנ קבאמה לש ודוחיי .ידיתע רקחמל סיסב תויהל ןווכמ ,תרתוכב רמאנכ ,הז דועית

תיתביבסה העונתב םיכילהת תנבהל ןה — ילאיצנטופ ילכל ותוא השוע לארשי הצוח

.םתוליעיו םייתביבס םיקבאמב םישמשמה םילכה תנבהל ןהו לארשיב

טעמכ ינפ לע ותוכראתה :םינייפאמ המכב יוטיב ידיל האב קבאמה לש וז תוידוחיי

םיפתושה יוביר ,שומיש ןהב השענש תויגטרטסאה יוביר ,)ךשמנ ןיידע קבאמהו( רושע

דצב )יטרפה בכרה תפדעה לש( םלוע תסיפת תונשל ןויסינ — ולש לופכה ןוויכה ,קבאמל

1.לארשיב תיתביבסה העונתב יוניש תפוקתב ותושחרתהו רדגומ טקיורפ רוצעל ןויסינ

גיצהלו אשונה לש ראתמה יווק תא הליחת טטרשל שי ,רקחמ לכ ,רקחמ תושעל ידכ 

תושפנה ללכ תא ,תולועפה ללכ תא גיצהל :הז דועית לש ותרטמ יהוז .םכסומ עדי סיסב

תוחתפתה תוארל רשפאת וזכ הריקס .הרטמ התואל ונווכש םיצמאמה ללכ תאו תולעופה

קבאמה תא רוקחל אוביש ימ תא ןווכל לכוי הזכ דועית .םיחקל קיפהל םג רשפאתו םייונישו

.דיתעב םייתביבס םיקבאמל וליעוי רשא תונקסמ קיסהלו ויתואצות תאו

ןיעמ שמשמו אשונה לע "לע טבמ" איבמ ןושארה קלחה .םיקלח השולש הז דועיתל

ךילהתו שיבכה לש ויתורטמ תריקסמ בכרומ אוה .רתוי טרופמה ,ינשה קלחל המדקה

,היתוביס ,התישאר — שיבכל תודגנתהה לש תיללכ הריקסמו ועוציבו ורושיא ,ונונכת

.םינשה ךשמב קבאמה לש םינייפאמו ולעפש םיפוגה ,הכלהמב םייזכרמ םיעוריא

ךלהמב ומייקתהש תולועפה ללכ לש תטרופמ הריקס אוה דועיתה לש ינשה קלחה

תוליעפ ,תינונכת תוליעפ :תוליעפ ימוחתל הקולחב ,לארשי הצוח שיבכ לוטיבל קבאמה

,תורישי תולועפ ,תירוביצ תוליעפ ,תיתקיקח–תיטילופ תוליעפ ,תיטפשמ תוליעפ ,תיעוצקמ

םוחת לכב .קבאמב הלועפ ףתשל הרטמב םינוגרא ןיב ורצונש תויצילאוקו תילכלכ תוליעפ

יפל תולועפה לש המישרו םוחתב ולעפש םיפוגה לש טוריפ ,ומויקל לנויצרה גצומ תוליעפ

תוליעפ לכל םייטנוולרה םיטרפה םע ,הרצקב תוראותמ תויוליעפה .יגולונורכ רדס

.תואצות ויה םא — היתואצותו

— הבכרה תניחבמ ןה ,לארשיב תיתביבסה העונתב םייתוהמו םיבר םייוניש ולח קבאמה תפוקתב1

.תוליעפה יפואב םייונישב ןהו תוליעפה ימוחת לש יוניש/הבחרהב ןה ,תוליעפל םישדח םיפוג תופסוותיה
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ןויסינב ,קבאמה לש יללכה ויפואבו ושענש תונושה תולועפב ןויד אוה ישילשה קלחה

תויזכרמ תויעב לעו םינושה תוליעפה יגוס תוליעי לע תולאש תולעהלו םיחקל קיפהל

.םינשה ךרואל קבאמב ולגתהש

ףוסיא אוה ,רומאכ ,ורקיע .הז ח"וד לש — ירקחמה אלו — ידועיתה ויפוא תא שיגדהל שי

שקבתה ח"ודה לש ופוסב עיפומה ןוידה .דיתעב הדובעל שמשיש עדי ףוג ללכל םינותנה

רתוי ירקחמ יפוא לעבו קימעמ ןויד םוקמב אב וניא אוה ךא ,הכוראה הריקסה םצעמ

.דיתעב

דועב ,2002 תנש ףוסב םייתסה הז ח"ודב עיפומה דועיתה יכ ,דוע שיגדהל שי

.ךשמנ — ויקזנ רועזמל וא שיבכה ןמ םיקלח תלילס תעינמל — קבאמה

·Ú ˙ÂËÈ˘‰„Â

ופתתשהש םינוגראמ( ÌÈÎÓÒÓ :םיירקיע תורוקמ יגוס השולש לע ךמתסמ דועיתה

̇ ·Î˙ÂÂ˙ÈÚ˙· ,)ב"ויכו ץ"גבמ ,היינבהו ןונכתה תודסוממ ,קבאמב Â ו˙ÂÂÈ‡¯ םישנא םע

.םייטרפ םישנאכ םאו םייתביבס םינוגראב םידיקפת ילעבכ םא ,קבאמב ופתתשהש

ןותיעב הבתכ תרשפאמ םיתעל :הז תא הז םימילשמו םיניזמ םינושה תורוקמה יגוס

ידי לע וחכשנש תולועפ הריכזמ איה םיתעלו תמיוסמ הלועפ לש היתואצות ויה המ תוארל

ןהילא םירושקה םיכמסמהשו זאמ ועצובש תולועפה רופסניאו םינשה קחרמ ללגב ןהיעצבמ

לע דומלל םירשפאמו ,דבאו בתכנש וא ,בתכנ אלש עדימל השיג םירשפאמ תונויאר .ודבא

.ב"ויכו היתואצות לע ,העוציב לע ,הלועפה תורטמ

רכזוה אלש עדימ תפישחל תונותיעב תובתכהו םיכמסמה וליבוה םימיוסמ םירקמב

יתרזח ולא םירקמב .הרתי תובישח ול וסחיי אלש םושמ וא החכש בקע ,םיליעפה ידי לע

תא םילשהל ידכ ,הלועפה וא עוריאה לע תורדגומ תולאש םע םייטנוולרה םישנאה לא

ילכב ורכזנ אל ללכש תולועפו םיעוריא תונויארב ורכזוה םירחא םירקמב .הנומתה

םתועדומ תא ריבגהל הרטמב תסנכב םייקתהש ןויע םוי– לשמל ,םיכמסמב וא תרושקתה

— לידבהלו תסנכה תודעו ינוידב קבאמב םיליעפ לש תופתתשה ,אשונל תסנכה ירבח לש

.יפסכ קזנ םורגלו דויצ סורהל ונווכש תורישי תולועפ
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„ÂÚÈ˙· ÏÏÎ ‡Ï ‰Ó

םא םג ,הלא תולועפ .לעופה לא ואצי אלש תובר תולועפ וננכות שיבכב קבאמה ךלהמב

םיעגפנה םיבשות לש םהיתולועפ םג ורכזוה אל .ורכזוה אל ,הבר היגרנא ןנונכתב העקשוה

תריצעל אל ךא — םייוציפ תלבקל וא םהיתבמ שיבכה תקחרהל ולעפ רשא ,שיבכה ןמ

ידי לע וא םיכמסמב ,םינותיעב ורכזוה אל רשא תולועפ וחכשנש ןכתיי ,ולא דבלמ .שיבכה

.רתויב ןטק ןרפסמש חינהל שי ךא ,םינייאורמה

תא אלו Ú˘‰ש המ תא ללוכ הז ח"וד יכ — וילאמ רורב הז ןיאש ןוויכמ — ריעהל בושח

ארוקה לכוי הלא תא .Ú ‡Ï˘‰ ךא — "תושעיהל היה לוכי " וא "תושעיהל היה ךירצ "ש המ

.םירבדה ךותמ — ומעט יפל — קיסהל
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 ß‡ ˜ÏÁ—˙ÈÏÏÎ ‰¯È˜Ò 

·Î Ï˘ÂÏ ˙Â„‚˙‰‰ Ï˘Â Ï‡¯˘È ‰ˆÂÁ ˘È

·Î Ï‡¯˘È ‰ˆÂÁ ˘È—˙Â¯ËÓÂ ‰È¯ÂËÒÈ‰ 

·Î Ï˘ ‰È¯ÂËÒÈ‰‰Ï‡¯˘È ‰ˆÂÁ ˘È

הרשוא רשא ,םישיבכל תיצרא ראתמ תינכת — 3 א"מת תפמב הנושארל ןמוס 6 רפסמ שיבכ

םישיבכ דצל ,ףסונ ריהמ ךרוא שיבכ רותב ןמוסמ אוה וז תינכתב .6791–ב הלשממה ידי לע

לש ירוקמה יאוותה ."לארשי הצוח שיבכ" — םינש 51 רובעכ ול ןתינש יוניכה אלל ,4–ו 2

םינשה ךלהמב טסוה הז יאוות .ןיעה שאר רוזאל דע ,04 שיבכל ,וקלחב ,דומצ 6 שיבכ

.יאקרב תמוצל דע עיגמ שיבכה תירוקמה תינכתב .444 שיבכל דומצ ,ןמש ןב רוזאל ,החרזמ

שיבכה ךשמה רשוא 29 תנשבו ,רוגי תמוצ רוזאל דע ,הנופצ שיבכה ךשמה רשוא 98 תנשב

.דומע לחנ תמוצלו הרקנה שארל

םיאוות תקידב ךות ,08–ה תונש ךשמב ןונכתה תודעווב תויטיאב םדּוק שיבכה

םהייח תוכיאב ,םהיתומדאב העיגפל ששחמ שיבכל ודגנתה םיבר םיבושיי 2.םייפולח

תנש ףוסב .שיבכה תלילס לש תויאדכ רקס ץ"עמ הכרע 98 תנשב 3.םתוחתפתה תלוכיבו

תיצראה הצעומב ןוידל שיבכה הלע ,םימעה רבח תונידממ הלודגה היילעה אוב םע ,19

חותיפל ,היילע תטילקל 13 א"מתמ קלח רותב ,)תיצראה הצעומה — ןלהל( היינבלו ןונכתל

,ןויד רחאל .תיצראה הצעומה ינפל םיכרד — 'א 13 א"מת הגצוה 29/6/61–ב 4.היינבלו

חותיפל ,היינבל תימואל תובישח תולעב םיכרד לש דחוימ םודיקל תוצלמה ולבקתה

רבכ התשענש רחאל — 5"הז אשונב שיש ברה רוגיפה תא גישהל תנמ לע" ,היילע תטילקלו

6."ההובג המרב םיננכתמה ידרשמ לכ תא טעמכ סייג" רשא ,ץ"עמ ידי לע הבר ןונכת תדובע

הצעומה ,ÎÌÒ‡˜ ¯ÙÎ ˘È—·ÈË¯ËÏ‡ ˙‡ÂÂ˘‰ Á¢Â„ ¨„ÂÏ˙Â; 19/6/4· ,ץ"עמ ,4891 ץרמ ,המגודל2

,םינפה דרשמ ךמסמ ,19/6/91 ;)ןיעה שאר—דול עטקב ןויד( הבישי לוקוטורפ ,היינבלו ןונכתל תיצראה

.¯¢¯ÎÓ ÚË˜‰ ∂ ßÒÓ Í¯„¢ ¨·¯Ï „Ú ˙Â„ÂÒÈÏ ‰˘È‚‰ ˘È·„ ¨ÌÈ„·Ò‰ È·ןונכתה להנימ
.ı¯‡‰09/7/01¨  ,"םורדל ןופצמ ריהמ לולסמ" .לט חרי3
.לוקוטורפ ,3 א"מתל יוגיה תדעו תבישי ,419/21/32
.6 'מע ,הבישיה לוקוטורפ5
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רבע רבכ הזה בלשב .הינתנל הרדג ןיב 6 שיבכ תא ,ראשה ןיב ,םדקל טלחוה וז הבישיב

.ןיעה שארל הרדג ןיבש עטקב רתוי יחרזמ יאוותל 6 שיבכ

— "לארשי הצוח שיבכ" תרבח לש התמקה לע ןוכישהו רצואה ירש וטילחה 29/01/12–ב

7.שיבכה לש עוציבהו ןונכתה יכילה לכב לפטל הדיקפתש — 6 'סמ שיבכ לש שדחה ומש

הדוהי אוה הלהנמו יול השמ רבעשל ל"כטמרה השארב ,3991 ראורבפב המקוה הרבחה

דומע" שיבכה הנוכ ,39/2/12–ב ,הנושארה ןוירוטקרידה תבישיב .רבעשל ץ"עמ ל"כנמ ,ןהכ

םינמזה חול יפל 8."ימואל טקיורפ"ו "שדח םייח קרוע" ,"לארשי תנידמ לש ינשה הרדשה

רומא היה יזכרמה עטקהו ,םייתנש ךותב ליחתהל הרומא שיבכה תלילס התייה ,גצוהש

7991.9–ב םייתסהל

— שיבכה לש םינושה םיעטקל תויודגנתה תעימש לש ךילה םייקתה 49–39 םינשב

תויודגנתהה .םייתייעב םיאוותל תופולח תניחבו םהלש רתוי טרופמה ןונכתה ךילהמ קלח

תוכיאל דרשמהו עבטה תורומש תושר ,עבטה תנגהל הרבחה דצמ .ןונכתה תריצעל ומרג אל

אל הזכ ןויד ךא ,םייתרובחתה תויופידעה ירדסב ללוכ ןוידל תושירד ועמשנ הביבסה

31 עטק יאוות תא תונשל םיקוריה םיפוגה ושרד ,תינורקעה תודגנתהה לע ףסונ .םייקתה

םיפוגה תדמע .)"יברעמה יאוותה"( הביבסב תוחפ עגפיש ךכ ,)ןמש ןב רוזא( שיבכה לש

םמצע וארש ,רוזאה יבשות תודגנתה לשב התחדנ ,תירוביצ תוליעפב התוולש ,םיקוריה

לש יזכרמה קלחה תינורקע רשוא 49/4/5–ב .עצומה "יתביבס"ה יאוותה ןמ רתוי םיעגפנ

.ינטרפ ןפואב רשוא — 51 עטק — ןושארה עטקהו ,תיצראה הצעומב שיבכה

ךרואל תזרוזמו החונ תועקרק תעקפה רידסהל ותרטמש ,"לארשי הצוח שיבכ" קוח

ףוסב תישילשו היינש ,הנושאר האירקב רבעו 39 תנשב תסנכב ןוידל הנושארל הלע ,יאוותה

.T.O.B תטישב ,ןייכז ידי לע הנביי שיבכהש הלשממה הטילחה 59 תנשב 49.10 רבמצד

שיבכל הניפה ןבא" ראותל םג התכזש ,ןמש ןב ףלחמל הניפה ןבא החנוה 69/1/9–ב

ישנא לש הטקש הנגפהב הוול ,סרפ ןועמש הלשממה שאר תוחכונב ,סקטה ."לארשי הצוח

התוול 79/4/51–ב ףלחמה תכונח .םירחא םיקורי םינוגרא לשו עבטה תנגהל הרבחה

.םישנא תואמ לש ,רתוי הברה תרעוס הנגפהב

.םש6
רתסאו ןונד ילא ,ı¯‡‰2991/01/22¨  ,"לארשי הצוח שיבכב לופיטל הרבח םקות" .ץלמ ידו'ג7

.È¯ÚÓ, 29/01/22· ,"לארשי הצוח שיבכ טקייורפב לפטתש תיתלשממ הרבח םקות" .טשרבדלוג
.39/2/22 ,¯„· ,"'ד דראילימ 58.1–כ הלעת ותלילס ;"'6 'סמ שיבכ' תרבח ישאר ונומ" .קוסב יטומ8
.ı¯‡‰, 39/3/22 "לארשי הצוח שיבכ לע תדקפומה הרבחה שאר–בשויל רחבנ יול השמ" .ץלמ ידו'ג9

10·È¯ÚÓ, 59/1/3.
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תצובק וב התכז 89/1/62–בו ,שיבכה תלילסל ימואלניב זרכמ םסרופ 69 רבמטפסב

SGE ,תידנקה Canadian Highways ,"לארשי הקירפא" תורבחה ןמ תבכרומה ,"ץרא ךרד"

H1GHES–ו SGE ושרפ ךשמהב( 11.תינקירמאה H1GHES–ו תיתפרצה )לרנ'ג אתיסוס(

וכירעה לארשי הצוח שיבכ תרבח תלהנהב 12).הנוב ללוסו יוניבו ןוכיש וסנכנ ןמוקמבו

העונתל חתפיי ,םסק ףלחמל ןמש ןב ףלחמ ןיב ,שיבכה לש ןושארה עטקה יכ הז בלשב

סויגב "ץרא ךרד" תרבח לש םיישק ללגב הבכעתה תודובעה תליחת םלוא 13,םייתנש ךותב

הרגאה יפירעת תאלעהל ,הזוחה יאנת יונישל הדצמ תושקב לשבו שורדה ןומימה

תודעוווב םינויד רחאל ,רבד לש ופוסב ולבקתה תושקבה( יאדכ תועבטמ לסל םתדמצהלו

9991.14 רבמבונב ,םייתנשכ רחאל קר וליחתה תודובעה .)תסנכה

,םירטמוליק 61 ,לארשי הצוח שיבכ לש ןושארה עטקה העונתל חתפנ 2002 טסוגואב

עטקה לכ ךרואל תודובע תועצבתמ ,)3002 ץרמ( םויה .לייא ףלחמל םינושחנ ףלחמ ןיב

םיחותפ רבכ — םירטמוליק 03–כ — םיעטקמ ינשו ,הרדגל הרדחמ ,שיבכה לש יזכרמה

לש יזכרמה עטקה חתפיי זאש ,4002 תנשב ןמויסל עיגהל תורומא תודובעה .העונתל

.שיבכה

— לארשי הצוח שיבכ לש םיפסונ םיעטק הלשממה ידי לע ורשוא 0002 טסוגואב 

ץרמ( םויה .)המק תמוצל דע( םורדב 02–91 םיעטקו )םענקיל יאקרב ןיב( ןופצב 81 עטק

תלבק לע "ץרא ךרד" תרבח ןיבל "לארשי הצוח שיבכ" תרבח ןיב ןתמו אשמ להנתמ )3002

.81 עטק תלילסל ןויכיזה

·Î‰ ˙Â¯ËÓ˘È

:15"לארשי הצוח שיבכ" תרבח ימוסרפב תועיפומ ןהש יפכ ,תורטמה הלאו

ןיב רבחמה ריהמ שיבכ תריצי ידי לע ,ץראה זכרמל — לילגהו בגנה-– הירפירפה בוריק�

םלג ירמוח תלבוה לש תויולע תנטקהו םידבוע תודיינ םודיק ,זכרמל םורדהו ןופצה

לש העש רובעכו עבש ראבב ריהמה שיבכה לע ובכרב הלעי םדאו םוי אובי" :תורוחסו

11·È¯ÚÓ, 89/1/72.
.89/1/3 ,ןותיע12
13ı¯‡‰, 89/1/82.
14ı¯‡‰, 99/11/7.
.םיכיראת וניוצ אל ,"לארשי הצוח שיבכ" תרבח לש עדימ יפד ךותמ םלוכ םיטוטיצה15
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בר ןמז …ורצוקי םיקחרמ …ץראה זכרמב ויקוסיעל עיגי — הוולשו החונינ העיסנ

תואצוה ומכ תובר תויולע ןיטקת ריהמ שיבכ לע תונעשיהה ..…ץראב תועיסנב ךסחיי

16".…םילמנלו םיקוושל םירמגומ םירצומו םלג ירמוח תלבוה לע

:וכרואלש םיתמצהו םיפלחמה ירוזא לא ץראה זכרממ הייסולכואה רוזיפב הכימת �

םיתמצהו םיפלחמה ירוזא לא זכרמהמ הייסולכוא רוזיפל שיבכה םורתי ,ףסונב…"

"…וכרואל

תמקהל תבאוש ןבא הווהי אוה" :וידצל רחסמו הכאלמ ,היישעת ירוזא תמקה דודיע�

תאצל ופידעיש םיקסע םגו םישדח םיקסע ויהי הלא .רחסמו הכאלמ ,היישעת ירוזא

"…םיילושה לא הייסולכואה יזכרמ לש םיפופצה םירוזאהמ

ןמ העונתה תכישמו וב העונתה חפנ תנטקה ידי לע ,ןד שוגב העונתה יקקפל ןורתפ�

,םיפופצ ןיסולכוא ירוזאב םיפלחמו םישיבכ ףיסוהל םוקמב" :זכרמה רוזאב םישיבכה

"…תופיפצהו העונתהמ רכינ חפנ…שדחה שיבכה ךושמי

םולשו תווקתה ושממתי ןכא םא.." :היתונכשל לארשי ןיב רבחי רשא "םולש שיבכ"�

תורוחס לש תישפוח העונתב ראשה ןיב אטבתיש ,היתונכשל לארשי ןיב רורשי תמא

'םולשה שיבכ' .תירוזא תיתרובחת תכרעמב הבושח הילוח 6 'סמ שיבכ הווהי ,םישנאו

".תונידמה ןיב יתשביה רשגה היהי

הייסולכואה ירוזאב תירוטומה העונתה סמוע תנטקה.." :ןד שוגב ריוואה םוהיז תנטקה�

םיקקפב תיטיא העיסנמ רבעמה …ריוואה םוהיז תנטקהל.. םורתת …םיפופצה

.תוינוכמהמ םימהזמה תטילפ תא ןיטקמ …הדרטסוטואב הריהמ העיסנל ,םירוזמרו

רתוי בוט רוזיפ היהי םהב םיחותפ םירוזאב רובעי ריהמה שיבכה יכ ,רוכזל שי ןכ ומכ

"…תוינוכמהמ םיטלפנה םיזגה לש

שיבכ תמקהו םימייקה םירוזאב העונתה סמוע תתחפה…" :םיכרדה תונואת תנטקה�

".םיעגפנה רפסמ תאו תונואתה תמר תא וניטקי ,ההובג תוכיאב ,ריהמ

םיבושייה ריצ קוזיח איה ,םיבותכב ןיכומיס הל ואצמנ אלש ,שיבכה לש תפסונ הרטמ

ידכ ,)דועו שירח ,תינרוא ,ריאי בכוכ ,םהוש( "םיבכוכ"ה — קוריה וקה ךרואל םיידוהיה

.רפתה וק רוזאב תידוהיה הייסולכואה תא תובעל

.םש16
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,תרהצומ אל ךא לקשמ תדבכ ,תפסונ הרטמ ותלילסל שי ,שיבכל םידגנתמה תנעטל

רחסמ יחטש ,קלד תונחת — עקרקה ישומישמ ילכלכ חוור תקפה :ןוהה ילעב לש םדצמ

.וידצל ומוקיש — םירוגמ תונוכשו היישעתו

·ÎÏ ˙Â„‚˙‰‰Ï‡¯˘È ‰ˆÂÁ ˘È

˙Â„‚˙‰‰ ˙È˘‡¯

Poll1tion in לט ןולא לש ורפסב םגו ,לארשי הצוח שיבכב קבאמה אשונב תובר תוחישב

the Promised Land,17 קודבל ידכ .ידמ רחואמ הלחה שיבכל תודגנתההש הנעטה הלוע

שיבכל תודגנתהה עמשיהל הלחה הבש ןמזה תדוקנ לש תקיודמ הניחבב ךרוצ שי ,וז הנעט

םיכלהמה תא טוריפב חתנמ הז קרפ .ךרדה תליחתב לעופה לא האצוה םהבש םינפואה לשו

.לארשי הצוח שיבכל םידגנתמה לש םינושארה

רשפא ןכל םדוק דוע םלוא ,39 תנשב קר הלחה לארשי הצוח שיבכל תישממ תודגנתה 

תויעב תולעמ ,שיבכה לש ותוציחנ תא הלאש ןמיסב תודימעמה תויוסחייתה אוצמל

.הליעי תירוביצ הרובחת חותיפ לע םיססבתמה תונורתפ ףידעהל תוארוקו וב תורושקה

,ןורשה םורד תירוזאה הצעומה שאר ןגס ,יקצור םהרבא לש ובתכמ איה תניינעמ המגוד

שיבכ אשונב תועבוקו תויפוס תוטלחה תלבק ינפל" :19/8/8–מ תיצראה הצעומה ירבחל

עיצהל ינוצרב …םוריע ךלמה :קעוצכ תויהלו תוגשה רפסמ םכינפב תולעהל ינוצרב 6 רפסמ

שיבכל 4 רפסמ שיבכ תא ךופהל …6 רפסמ שיבכ תסיפתל רתוי הליעיו הלוז… תוסחייתה

בחרוי 444 שיבכ וליאו ..םורדל ןופצהמ העונתה רבעמ לש הרטמ התואל שמשי רשא ריהמ

…םוקל תבייחה םירברפ תבכר התוא תא ףיסוהל םיבייח וז הסיפתל …ילולסמ וד שיבכל

דחאו דחא לכ …םויה ךשמב בכר ילכ יפלא תואמ ילואו תורשע לש העונת ךוסחל היושעו

ךותב ,29/2/2–ב "…תינברואה תוחתפתהה תצחולו הליבומ ןאל ןיבהלו תוארל לגוסמ םכמ

םשל יסוי עבטה תנגהל הרבחה ל"כנמ בתכ ,13 א"מתב םילולכה םישיבכ לע ויתורעה

:6 שיבכ לע )לארשי הצוח שיבכ תרבח לש ידיתעה ל"כנמה — ןהכ הדוהי( ץ"עמ ל"כנמל

…םירוזא רפסמב שיבכה ךרואל תעצומה םישיבכה תוליפכל םידגנתמ ונא ןורקיעכ …"

הניד 13 א"מת תכרוע לא בתכמב ,29/2/01–ב "…םיפלחמל םימוצע םיחטשב שומישלו

תעצומה םיכרדה תכרעמ חותיפ יכ הביבסה תוכיאל דרשמהמ היכרב ירלו הבתכ ,יקסב'צר

.151–149 'מע Pollution in the Promised Land, University of California Press ,לט ןולא ,172002
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,הפיחו עבש ראב קוזיח — 13 א"מת לש חותיפה תייגטרטסא תא תמאות הניא ץ"עמ ידי לע

יריתע םניה 6 שיבכ לע םיפלחמה יכו ןד שוג ןילופורטמ חותיפל תינוציח תעבט תרצוי אלא

המלש לכירדאהמ עבטה תורומש תושר השקיב 29/5/52–ב .רתויב םיפוכתו חטש

שיבכל הביבסה לע העפשה ריקסת ךורעל ,שיבכה לש יפונה ןונכתה תא עצבמה ,ןוסנורהא

18.ולוכ 6

ולע הבו ,םיכרדל 'א/13 א"מת תא הגיצהש 29/6/61–מ תיצראה הצעומה תבישיב

ינוגרא גיצנו עבטה תנגהל הרבחה שיא ,איגש באוי הלעה ,רבכ וננכותש שיבכה יעטק ןוידל

קימעמו ףיקמ ןויד םתלילס לע הטלחהה ינפל םייקל ךרוצה תא ,תיצראה הצעומב הביבסה

הרובחת ,תובכר םג אלא םישיבכ קר אל הז הרובחת" יכ ,לארשי תנידמב הרובחתה אשונב

הרחבנ םא הלאשה התלע םירחא םירבוד דצמ םג "..תוביטנרטלאו עקרק יריחמ… תירוביצ

.הרובחתה תויעב ןורתפל רתויב הבוטה הפולחה

לאינד לש ורמאמב הנושארל העיפוה 6 שיבכ לש ותלילסל תיבמופו הרורב תודגנתה

,ליפכהל שי ...הז טקיורפ עוציב םוקמב" :19"ןוטב לש םוניהיג" ,39 תליחתמ ןרטשנגרומ

תעצומה הפולחה ..4 רפסמ שיבכ.. לש ותלפכה תא םילשהל שי… ףוחה שיבכ תא ,דימו

הבתכב ."הנופצו החרזמ ןד שוג לש םירעה דגא לש ותוטשפתה תא םג ענמת …הזב

לטנ לעכ שיבכה לע ,"ןידו עבט םדא" ןוגראמ ,לט ןולא רביד 39/2/52–מ טסופ םלזור'גב

הרבחהמ תרופ לשימ וליאו ,טלפסאב ץראה תא הסכמו יטרפ בכרב שומיש דדועמה יתביבס

וידדצ לא וכשמייש עקרקה ישומיש לע ,שיבכה ךורציש ברה חטשה לע הרביד עבטה תנגהל

וז הבתכב רבכש ,ןיינעמ .םייח ילעב לש לודיג יתבבו עבט תורומש המכב העיגפה לעו

הרובחתה רקחל ןוכמהמ לאלהמ דוד 'פורפ ."ענמנ יתלב" לאכ שיבכה לא תבתכה הסחייתה

הבתכבו ,לארשי הצוח שיבכ יבושיי תתומע רובעב תעד תווח הפוקת התואב ןיכה ןוינכטב

,יתעדל ,הכירצ תינילופורטמ העונת.." :ותעד תא עיבה אוה 39/3/5–מ רמשמה לע ןותיעב

םייטרפ בכר ילכ לש תכלוהו הלדג תומכ תכרעה לע אלו תירוביצ הרובחת לע ךמתסהל

רימחת דוע אלא ןילופורטמה לש היעבה תא רותפת אלש קר אל וזה תיזוידנרגה תינכתה…

"…התוא

ןועדימבו ,ץרחנ ןפואב שיבכל הדגנתה אל ןיידע עבטה תנגהל הרבחה ,וז הפוקתב

וניא עבטה תנגהל הרבחה לש הביבסה רומישל ףגאה"ש הירבחל הרפיס איה 39 ינוימ

ויהי םיפלחמה חטשו ךרדה בחורש םיצור ונחנא …שיבכה לש ותוציחנ לע רערעמ

.ןוסנורהא המלשל בתכמב דלפ לבוי ,1829/5/52
.ı¯‡‰39/2/22¨  ,"ןוטב לש םוניהיג" .ןרטשנגרומ לאינד19
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20."ףונו עבט תניחבמ םישיגר םירוזאב ..םייפילח םיביתנ ואצמיישו רשפאה לככ םימצמוצמ

ידי לע לבומה תווצ — ץרא לש התומד — א"שד תווצ לש םינויד אשונב ומייקתה דבב דב

.דועו הרובחתה ,היפרגואיגה ,ןונכתה ימוחתב עוצקמ ישנאמ בכרומו עבטה תנגהל הרבחה

ארקו 6 שיבכ םורגיש תוברה תויעבה תא טריפ דחא דצמש ,ךמסמ אוה םינוידה רצות

דצמו ,ותלילס ןפוא לע הטלחהה ינפל ץראב הרובחתה חותיפ לש תללוכ תיתכרעמ הניחבל

תרשל יושע 6 'סמ שיבכש םשרתמו הרובחתה תכרעמ לש חותיפב ךרוצה" תא לביק ינש

אלל  –וינייפאמלו שיבכה ןונכת ןפואל רקיעב תוסחייתמ ךמסמה תוצלמה ." …וז הרטמ

שיבכ" :רתוי הדח תויהל הליחתה רוביצל הרימאה ,תאז םע .ותלילסמ תוענמיהל האירק

,ץראה ןותיעב הבתכה תרתוכ וז — "קפסב ותוציחנ םגו ץראה ףונב תושק עגפי לארשי הצוח

21.א"שד תווצ ח"ודב תקסועה

תנגהל הרבחה השיגה 3991 טסוגוא–ילויב .שיבכל רתוי הרורב תודגנתה הליחתה ןאכמ

.תינכתל תויודגנתהה תעימש ךילה תרגסמב ,תיצראה הצעומל היתויוגייתסה תא עבטה

העיגפ ,עקרק יבאשמ זובזב ,תירברפ היינב דודיע — שיבכה םורגיש תויעבה תא הגיצה איה

תופולח ןה ןוחבל הצילמהו ,הביבסהו םייחה תוכיאבו ץראה ףונ תומדב ,םיחותפה םיחטשב

הרבחה .תירוביצ הרובחתב שומישו םייפולח הרובחת יכרעמ ןהו שיבכה יאוותל תופסונ

,ןילופורטמה הנבמ — םיאשונ לולכמ לע שיבכל ויהיש תוכלשהה תא קודבל םג השקיב

תא בוש אוצמל רשפא ולא תוצלמה דצב .דועו רוביצה תחוור ,ימואלה קשמל תולע

22.םיפלחמ תוחפ םע ,םיבלשב ,רתוי הנותמ הרוצב שיבכה תלילסל תוצלמהה

ףיסוה ןידו עבט םדא ןוגראו ,תומוד תורעה אוה םג שיגה הביבסה תוכיאל דרשמה

הביבסה לע העפשה ריקסת ךורעל השירד 6 שיבכ לש ותוציחנב ינורקע ןויד םייקל השירדל

השקיבו תיצראה הצעומה ר"ויל בתכמב בוש התנפ עבטה תנגהל הרבחה 23.ולוכ שיבכל

קלח תויהל ךירצ 6 שיבכש ללוכה ןונכתבו הרובחתה תוינידמב ,דחוימ ,ףסונ ןויד םייקל

הסינ 39/01/4–ב תיצראה הצעומב הבישיב 25.עבטה תורומש תושר םג התשע ךכו 24,םהמ

ךא ,שיבכב ךרוצב ללוכ ןויד ינפל שיבכה יעטקב םיינטרפ םינויד רוצעל בוש איגש באוי

.עבטה תנגהל הרבחה לש ןועדימ —ÒÓ ‰Ó Â·È· ,3991 ינוי20
.ı¯‡‰39.7.02¨  ,"קפסב ותוציחנ םגו ץראה ףונב תושק עגפי לארשי הצוח שיבכ" .דעלא ילא21
תוצלמה(˙ÂÓÒ¯ÂÙ˘ ˙ÂÈÎÂ˙‰ ÏÚ ˙Â‚˘‰ ˙ÚÈÓ˘Ï Á¢Â„ ß‡Ø≥± ‡Ó  ,3991 רבמבונ ,ןוקתיו ןועדג22

.)'א/13 א"מת לע תוגשהה תעימשל היינבלו ןונכתל תיצראה הצעומה ידי לע הנומ רשא רקוחה
23Ì˘, 71–41 'מע.
.39.8.8 ,בתכמ24
.י'געלק םרמע לא ירפ ןדמ בתכמ ,2539.9.91
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הבישיב הרזח ,הצעומה ירבחל בתכמב םעפה התוולש ,וז השירד .הלבקתה אל ותשקב

ילב ךא ,הרובחתל בא תינכת ןיכהל הטלחה הלבקתה( התנענ אל בושו ,49/4/5–ב ,תפסונ

.)שיבכה םודיק תא רוצעל

תונותיעב ועיפוה ןכו ,26 שיבכה אשונב םיבתכמ עיגהל ולחה םינותיעה תוכרעמל

27."סרוהו הצוח" חסונב םייוטיב

ולוכ שיבכל הביבסה לע העפשה ריקסת ןיכהל ותשירדש ,ןידו עבט םדא ןוגרא

ינפל הזכ ריקסת ןיכהל השירדב ,49 יאמב ץ"גבל רתע ,תיצראה הצעומה ידי לע התנענ אל

.שיבכה םורגיש קזנה לע םיחמומ לש תעד תווחב התוול הריתעה .ותלילס לע הטלחהה

םיטרופמהו םיקמונמה םינועיטה( הריתעה התחדנ ,םישדוח המכ וכשמנש םינויד רחאל

.)ןכמ רחאל הנשכ קר ומסרפתה הקיספל

המסרפ עבטה תנגהל הרבחה .49 תנש עצמאב הליחתה תירוביצה תוליעפה

לע םיאנותיעל רויס המייק ,שיבכה אשונב הרבסה יפד הקיפה ,םינותיעב קנע תועדומ

הרבחה לש ,דיחיה אל ךא ,יזכרמה רסמה 28.וידרב הלוק תא העימשהו ןנכותמה יאוותה

הלועפ" ןוגראה 29.םיחותפה םיחטשב שיבכה לש השקה העיגפה — וז הפוקתב עבטה תנגהל

דרשמ לומו לארשי הצוח שיבכ תרבח ידרשמב ,תויולג ץוביק רשג לע תונגפה םייק "הקורי

ללושה רורב רסמ םעו םר לוקב שיבכל תודגנתהה העמשוה ךליאו ןאכמ .הלשממה שאר

הלודש תולועפ ,תונגפה — תולועפ רופסניא ומייקתה תואבה םינשב .לארשי הצוח שיבכ תא

דועו םייעוצקמ תוח"וד תנכה ,האחמ תורמשמ ,שיבכה יאוות לע רוביצל םירויס ,)יבול(

.הז ח"וד ךשמהב תוראותמה ,תובר תולועפ

̄  ,"ףונ הצוח"26 Á‡ ÚÒÓלארשי הצוח תא רוצעל" .תכרעמל םיבתכמ ,23 ןוילג", ı¯‡‰, 39/3/21, יבתכמ

.םיארוק
.ÂÂ¯Á‡ ˙ÂÚÈ„È, 39.9.12˙ ,"םיפוקז םיתמ םיצעה" ,ץרפ הנד27
.49.6.81 ,)ט"הלחה ךמסמב עיפומ טסקטה( וידר תבתכ ,ןולא הירזע28
הענמ ,"םיחותפה םיחטשה" לע הרבדב ,עבטה תנגהל הרבחה יכ ,אשונב תוחישב ,רמאנ תובורק םיתעל29

ונייצ 49 תנשמ םימוסרפב רבכ יכ ,ןייצל שי תמאה ןעמל .שיבכה םורגיש תורחאה תוברה תויעבב ןויד

ריוואה םוהיז תויעב תא םגן שיבכה םורגיש הרובחתה תויעב תא עבטה תנגהל הרבחה םעטמ םירבודה

רבוש שיבכ תא ךירצ ימ" המסיסה תחת ,ץראה ןותיעב 4991 יאמב ומסרופ רשא קנע תועדומב םג .םורגיש

.םייתביבסה ויקזנ ינפל ףא תיתרובחתה ותלעות רסוח רכזוה ,"לארשי
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:תואבה תונעטה לע תססבתמ שיבכל תודגנתהה

לש תשרדנה המגמלו תרהצומה חותיפה תוינידמל תדגונמ לארשי הצוח שיבכ תלילס�

תירברפ היינב דדועי שיבכה .תירוביצ הרובחת חותיפ ךות היוורו תזכורמ היינב דודיע

םילדה ,עקרקה יבאשמ זובזב תא ריבגי ךכמ האצותכו ,וכרואל רזופמ יוניבו הלילד

.םישיבכב העונתה חפנ תלדגהל תמרות ףא תירברפ היינב .ץראב ,הליחתכלמ

לא איה סמועה תועשב העוסנה בורש ןוויכמ ןה ,יתרובחת ןורתפ הווהי אל שיבכה�

תלילס ובש ,"םימסקה לגעמ" לשב ןהו )ךפיהלו םורדל ןופצה ןמ אלו( ונממו זכרמה

ךותב "םתסנ" ללסנש שדח שיבכ לכ ךכו ,יטרפ בכרב העיסנ תדדועמ םישדח םישיבכ

.הלילח רזוחו ...םיפסונ םישיבכ תלילס בייחמש המ ,תורופס םינש

,)תירוביצ הרובחת חותיפכ אלש( יטרפ בכרב שומישה תא לידגי שיבכה לש ומויק�

שערה םוהיז תאו םישיבכ יפיטשתמ םימה םוהיז תא ,ריוואה םוהיז תא לידגי ךכבו

.תוינוכמ תורצויש

וילא םיבאשמ תיינפה לשב ,תירוביצ הרובחת חותיפב עוגפל לולע שיבכה םודיק�

חותיפ תרשפאמ הניאש תירברפה היינבה דודיע לשב ,תירוביצ הרובחת חותיפל םוקמב

אל וז תוברע לשב ;שיבכה תויחוורל הנידמה תוברע לשב םגו הליעי תירוביצ הרובחת

תא תיחפתו שיבכה ןמ העונת טיסתש תירוביצ הרובחתב עיקשהל יאדכ הנידמל היהי

.םימזיה יחוור

םכותמ ולא תאו יטרפה בכרה ילעב תא תרשי אוה :םייתרבח םירעפ לידגי שיבכה�

תונהנ ןניא רשא רוביצה תובכש תא תרשי אל אוה ;הרגאה ריחמ תא םלשל םילוכיה

עגונה לכב תושלחה תובכשה לש תויונמדזהה ןויווש עגפיי ךכב .יטרפ בכר לע תולעבמ

ללכ תא תתרשמ ,תאז תמועל ,תירוביצ הרובחת .ב"ויכו יוליבל ,םידומילל ,הקוסעתל

.הרבחה

תויח תייסולכואב ,ץראה ףונב ,םיחותפה םיחטשב תושק ועגפי וכרואל היינבהו שיבכה�

.םיבר ףונו עבט יכרעבו רבה

הבישח אללו חווט ךוראו ינללוכ יתרובחת ןונכתמ קלחכ אלש השענ שיבכה םודיק�

.םייפולח תונורתפ לעו ןמז ךרואל ויתועפשה לע תיתכרעמ
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םא ,3002 תנש ,םויה דע וב הכישממ איהו ,39 תנשב קבאמב הלחה עבטה תנגהל הרבחה

עבטה תנגהל הרבחה .םיבר םיצורעב תישענ איהו תנווגמ התוליעפ . ליעפ תוחפ ןפואב יכ

ירבח םע רשק תריצי ךרדו הלודש תלעפהב ,ןונכתה תודסומב שיבכה ןיינעב תלעופו הלעפ

הרובחת יאשונב םייעוצקמ תוריינו ןויע ימי תקפה — תיעוצקמ תוליעפב ,םירשו תסנכ

םיתעל יכ םא — וליפאו םינפ תברו תבחרנ תירוביצ תוליעפב ,שיבכה םורגיש קזנה יאשונבו

תומיע םייקתמ ןהבש ,תורישי תולועפב — םירחא םיפוג לש תחפסנכ קר ללכ ךרדבו ,תורידנ

.שיבכה יללוס םע רישי

ץרמנ קוסיע ללוכ ,שיבכב קבאמב דואמ םיבר םיבאשמ העיקשה עבטה תנגהל הרבחה

,תאז םע .תמיוסמ הפוקתל ןיינעל האלמ הרשמ תבצקהו תוטלחה תלבק לש םימורופב

וא םיקנעמבו תומורתב הבר הדימב היולת איהו םינשה ךרואל הדיחא הניא התוליעפ

.םירחא םינוגרא לש םתוליעפב

אוהו ,עבטה תנגהל הרבחב לארשי הצוח שיבכב קבאמב תינפת הלח 89–97 תנשמ

הרבחה העידוה 1002 רבמבונב .תירוביצ הרובחת םודיקב רתוי קסועה קבאמ תויהל ךפה

,ללסנה שיבכה לש ומויק תדבוע תא תלבקמ איה יכ םיאנותיע תביסמב עבטה תנגהל

תובישח לעב רוזא — השנמ תמרב ללסיהל דיתעה ,ולש 81 עטק לע קר תקבאנ איה התעמו

.דחוימב הלודג תיתביבס

ÔÈ„Â Ú·Ë Ì„‡

,הזכש רותב .הביבסה תנגה לש יקוחה דצב קסועה יטפשמ ןוגרא אוה "ןידו עבט םדא"

הצוח שיבכ לש עוציבהו ןונכתה יכילה תא רוצעל ידכ םייטפשמ םיעצמאב רקיעב לעפ אוה

תלילס לע הטלחהה תלבק תוניקתב םייוקיל לע העבצהו תיצראה הצעומל היינפ .1 :לארשי

ריקסתו תופולח רקס ןיכהלו שיבכה תוציחנב ינורקע ןויד םייקל השירד דצב 30,שיבכה

ולוכ שיבכל העפשה ריקסת אשונב — ץ"גבל תוריתע .2 ;ולוכ שיבכל הביבסה לע העפשה

,ולוכ שיבכל הביבסה לע העפשה ריקסת תכירע יא — תוגשהה .ולא םימעטמ רזוח ןויד םייקל השירדו30

יבגל תונעט ,תיטרפה הרובחתב רבוגה שומישל תופולח רקסו ולוכ שיבכה יאוותל תופולח רקס עוציב יא

ךרד לש התוציחנב ינורקע ןויד םויק יאב תוריבס רסוחו ינכדע עדימ לע הטלחהה סוסיב יא ,תוכמס רסוח

.רקוחה תוצלמה ךותמ .6 'סמ
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ןויכיזה הזוח יוניש אשונבו )6991( שיבכב ועצבתהש תויקוח אל תודובע אשונב ,)4991(

.)9991( שיבכה תא תללוסה "ץרא ךרד" תרבח םע הנידמה לש

,תונגפה — שיבכה ןיינעב תירוביצ תוליעפב םג 69–95 םינשב ןוגראה ךמת גירח ןפואב

תנגהל הרבחה םע דידח לתב םילויט סנכב תופתתשהו תסנכב סנכ ,םינותיעב תועדומ

.עבטה

‰˜Â¯È ‰ÏÂÚÙ

תקספהל דעו 4991 תנשב ותמקה זאמ לארשי הצוח שיבכ דגנ לעפ "הקורי הלועפ" ןוגרא

אשונב םג לועפל רוזחיש ןכתייו ,לועפל ןוגראה רזוח ולא םימיב .1002 תנשב ותוליעפ

.שיבכה

תוליעפב םג ףתתשה אוה ךא ,תורישי תולועפבו תונגפהב הדקמתה ןוגראה לש ותוליעפ

"הקורי הלועפ" .דועו עבטה תנגהל הרבחה םע םילויט סנכ ,עדימ יפד תקולח — תירוביצ

,)םכותב םגו( םיפינסה לומ תונגפהב — שיבכה תא ןמממה םילעופה קנב דגנ תובר לעפ

.קנבה לע םינכרצ םרח תזרכהבו תונותיעל תועדוהו הדמע יפד תקפהב

ילעב תופסאל וסנכנ ויליעפ .דואמ יתריציו ןווגמ ,ץרמנ ןפואב שיבכה דגנ לעפ ןוגראה

הקירפא" תרבח לש םיאנותיע תביסמלו שיבכה תא ןמממה םילעופה קנב לש תוינמ

םע "לארשי הצוח שיבכ"ו םילעופה קנב יניינבמ "גנילפנס"ב ושלג ,ותוא תללוסה "לארשי

:הלאשה תא קנבה ידיקפל וגיצהו קנבה ךותל םיליתש םע וסנכנ ,שיבכה דגנ קנע יטלש

תבחרב קנע תנגפה ןוגראב ופתתשה ,םסק תמוצב םירופחד ורצע ,םיצעה לש םייווש המ

.דועו ביבא לת ןואיזומ

ןוגראה אוהו ,םהב קסע ןוגראהש םייזכרמה םיאשונהמ דימת היה לארשי הצוח שיבכ

,ביבא לת תובוחר תא םג ןאכ ללוכ "חטש" חנומה( חטש תוליעפ תניחבמ רתויב ליעפה

תנש( ךשמהבו ,תרכינ תיתרושקת הדוהתל וכז ןוגראה תולועפ .)ב"ויכו תוינמ ילעב תופסא

.םיליעפב וכמתו ובצייתהש תסנכ ירבח לש תונעיהל ףא — )0002–1999

‰˜Â¯È ‰Ó‚Ó

לארשי הצוח שיבכ אשונב לעופ ,הביבסה תוכיא ןעמל םיטנדוטס ןוגרא ,"הקורי המגמ"

תורמשמ ,תוכולהת ,תונגפה — תירוביצ רקיעב ותוליעפ .םויה דעו 79 תנשב ותמקה זאמ

טנרטניא רתא תלעפה ,םיתמצב תוליעפ ,םינכוד תלעפה ,תואצרה ,עדימ יפד תקפה ,האחמ

לש תומזוי קוזיח —  דחא דצמ הלודש לש קיפאב םג לעופ ןוגראה .'וכו שיבכה אשונב
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תודובעה יעצבמ םע תותמעתה —  ינש דצמ הרישי הלועפבו ,שיבכל םידגנתמה תסנכ ירבח

.חטשב

,תובר תולועפב עבטה תנגהל הרבחל ןוגראה ףרטצה ,תויאמצעה ויתולועפ לע ףסונ

ואדנל יזוע כ"ח לש קוחה תעצה תארקל הלודש תלעפהו ןמש ןב ףלחמב הנגפהה ומכ

ףוסמ לחה .תובר תורישי תולועפב ףותיש היה הקורי הלועפ ןוגרא םע םג .שיבכה תאפקהל

םקש הטמה ,"קבאמה הטמ" תרתוכה ןהילע הססונתהש תובר תולועפ ושענ 9991 תנש

.שיבכה דגנ ולעפש םיפוגה תא דחיאו םינושחנ תמוצב הלילסה תודובע תליחת םע

·Á˙ ÔÚÓÏ ÌÂ¯ÂÙ‰·Èˆ ‰¯Â˙È¯Â

,לארשי הצוח שיבכ אשונ ביבס 89 תנש תליחתב םקוה תירוביצ הרובחת ןעמל םורופה

ילבקמ ברקב תוליעפ .1 :םיירקיע םיקיפא המכב שיבכה תלילס לוטיבל לעופ אוה זאמו

,קוח תועצה חוסינב ,הדמע יפדב ,םיבתכמב — יעוצקמה גרדבו יטילופה גרדב תוטלחה

ןומימל םיפתושה ןוהה ילעב לצא תוליעפ .2 ;דועו תסנכה תודעוווב תובישיב ,תושיגפב

תמקה .3 ;םילעופה קנב לע םרח תזרכהב ,טקיורפה ןמ תגסל השקבב — טקיורפה

תופתתשהב סנכ :היצילאוקה תויוליעפ ;לארשי הצוח שיבכ תויאדכ תקידבל היצילאוקה

ירבח 95 תמתחה — תובישח תבר תיזכרמ הלועפו םינותיעב תועדומ ,תסנכב סנכ ,םינמא

תא הקזיחש הלועפ ,לארשי הצוח שיבכ לש ותויאדכ תקידבל תארוקה המוצע לע תסנכ

םע רשק תריציו שיבכה אשונב ןויע ימי ןוגרא .4 ;9991 תנש ףוסב שדחתמה קבאמה

.םיאנותיע

תונוש תויוליעפב הקורי הלועפ ןוגרא םע הלועפ ףתיש תירוביצ הרובחת ןעמל םורופה

םורופה ךמת 1002–2000 םינשב .לארשי הצוח שיבכ דגנ קבאמה הטמ תמקה ינפלםג

.שיבכה יפיטשתמ האצותכ םוהתה ימ םוהיז אשונב ץ"גבל הריתעב

·Á˙ÒÎ È¯

םיינוציח םימרוג לש םתוליעפל ללכ ךרדב הרושק שיבכה דגנ תסנכ ירבח לש םתוליעפ

וא עבטה תנגהל הרבחה ומכ ,לועפל היצביטומ תסנכה ירבח לצא םירצויה ,תסנכל

םתוליעפ תא גיצהל םוקמ שי םלואו .לארשי הצוח שיבכ תויאדכ תקידבל היצילאוקה

.רוביצה יפלכו תוטלחהה ילבקמ יפלכ תגצומ איה ךכש ןוויכמ ,תדרפנכ

בקעיו ןילייב יסוי ,דירש יסוי רקיעב םה לארשי הצוח שיבכ דגנ ולעפש תסנכה ירבח

יזוע ,שיבכה תויאדכ לש תשדוחמ הקידבל העצה תסנכה ןחלוש לע ולעה 69 תנשבש ,רוצ

שיגה 0002 תנשבש ,ןואליג ןליאו ,79 תנשב שיבכה תאפקהל קוח תעצה שיגהש ,ואדנל
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הריקח תדעו תמקהל העצהו )םירש תדעו ידי לע התחדנ העצהה( שיבכה תריצעל קוח תעצה

.לארשי הצוח שיבכ ןיינעל

תודדוב תויוליעפ דבלמו ,הנושאר האירקל רבעמ ועיגה אלש — קוחה תועצה דבלמ

ןוזנשריה םהרבא כ"ח בתכש בתכמ ,תסנכב הראב'ג הינסוח כ"ח הנגראש סנכ( םעפ ידמ

תונגפהב ףתתשהל םיקוריה םינוגראה תואירקל תונעיהו תסנכה לש םיפסכה תדעו ירבחל

.לארשי הצוח שיבכ דגנ תסנכ ירבח לש הבר תוליעפ התארנ אל — )םימוליצב וא

·Â˘ÈÈ‰ ˙˙ÂÓÚ·˘Â˙ ¨ÌÈ·¯Ú ¨ÔÈÚ‰ ˘‡¯ È·Î‰ ÈÚ‚Ù Ï‡¯˘È ÈÈ·˘Â˙ ¨˘È¯ÙÁ ˙· È

העיגפה תא םצמצל ידכ ולעפ ,לארשי הצוח שיבכמ םיעגפנה םיבשות לש ,הלא םינוגרא

שיבכ תלילס לש טקיורפה תא רוצעל ידכ אלו העיגפה לע םייוציפה ברמ תא לבקלו םהב

םה יכ תחא אל וריהצה ףא )רפח תב יבשותו םיבושייה תתומע( םקלח .לארשי הצוח

אל ,הז קלחב רמאנל רבעמ ,ןכל .ונממ עגפיהל םינכומ םניא ךא ,שיבכה תלילסב םיכמות

.ח"ודה ךשמהב םהיתולועפ ורכזוי

הערפה ךות חטשב ןהו תוטלחהה ילבקמ לומ ןה ,תובר תונגפהב ולעפ ולא תוצובק

תרבח םע ןתמו אשמ ולהינו תסנכב הלודש וליעפה ,תויעוצקמ תעד תווח וגיצה ,תודובעל

.הלילסל תורושקה הנידמה תויושר םעו "לארשי הצוח שיבכ"

ÌÈÈË¯Ù ÌÈ˘‡

ולעפ ךא םיוסמ ןוגראל ופרטצה אלש םייטרפ םישנא קבאמב םיברועמ ויה םינשה ךשמב

קלחכ הליחתב לעפ ,המגודל ,סנייש ירוא ר"ד .םיבר םיבאשמ ועיקשהו שיבכה דגנ תוצרמנ

,קרוי וינב תונגפה ןוגראב ,יאמצע ןפואב תוליעפב ךישמה ךא ,ןידו עבט םדא ןוגראמ

ליעפה בראג בקעי ר"ד םג .דועו שיבכה יפיטשתמ םוהתה ימ םוהיז אשונב ץ"גבל הריתעב

תודעווב העפוהבו יעוצקמ רמוח תנכה תועצמאב תוטלחה ילבקמ תא ענכשל םיצמאמ

תא םיתחהל ומצע תעד לע טילחה רחא םדא .והשלכ ןוגראמ קלח היהש ילבמ ,תסנכה

השעו לארשי הצוח שיבכ ןומיממ ענמיהל קנבל ארוקה בתכמ לע םילעופה קנב תוחוקל

.תאז

·Î· ˜·‡Ó‰ ‰ËÓÏ‡¯˘È ‰ˆÂÁ ˘È

,הקורי המגמ 0002 רבמטפס דע 9991 תנש ףוסמ ולעפ ויתחתש "גג"ה אוה קבאמה הטמ

עורז" ןיעמ היה הטמה .תירוביצ הרובחת ןעמל םורופהו עבטה תנגהל הרבחה ,הקורי הלועפ
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הטלחה התייה אל יכ םא ,לארשי הצוח שיבכ לש ותויאדכ תקידבל היצילאוקה לש "תיעוציב

קבאמה הטמ "עבוכ" תחת .ידמל יאמצע ןפואב לעפ אוהו ,ויתולועפ לעו ותמקה לע תימשר

ומיוק ,ןיעה שארב האחמה להואו הלוק רעיב םיצעה הנחמ ,םינושחנב האחמה להוא ולעפ

םילעופה קנב לש ויפינס דיל לודג ןייפמק םייקתה ,האחמה להואב רוביצ ישנא םע םיעוריא

.דועו

Ï‡¯˘È ‰ˆÂÁ ˙¯ÈˆÚÏ ‰ÚÂ˙‰

הטמ" תא וביכרהש םיפוגה ידי לע ,0002 רבמטפסב המקוה לארשי הצוח תריצעל העונתה

ירוביצ–ימוסרפ עסממ קלח — עבטה תנגהל הרבחהו הקורי המגמ רקיעבו "קבאמה

הדימעהו רוביצ ישנא היתורושל הסייג העונתה .הלודג תיפסכ המורת תוכזב רשפאתהש

םיכמות סויגלו רסמה תצפהל ,םיירוביצ תומוקמב םינכודבו םיתמצב םיברה םיליעפה תא

.העונתה תנמא לע ומתחש

לש םישדוח המכ רחאל .0002 רבוטקואב הדאפיתניאה ץורפ םע העטקנ וז תוליעפ

תרבח ןיינבמ "גנילפנס" תשילג ,81 עטק רּוהנִמל תוליעפ — תירונימ תוליעפ הלחה ,"םלה"

.ןגוה יוציפל םתשירדב לארשי ייברע םע הלועפ ףותישו "לארשי הצוח שיבכ"

תוליעפ תמייקמ איה זאמו ,תיאמצע התומע רותב העונתה המשרנ 2002 ינוי שדוחב

ןושארה עטקה לש ימשרה החיתפה עוריאב הנגפה המייק איה ;השנמ תמר רוזאב תירוביצ

.תופסונ תולועפ תננכתמו שיבכה לש
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·Î· ˜·‡ÓÏ ÌÈÙ˙Â˘‰ ÌÈÂ‚¯‡‰˙ÂÏÈÚÙ‰ ÈÓÂÁ˙Â Ì˙ÂÏÈÚÙ ˙ÙÂ˜˙ ¨˘È

∞≤ ∞± ∞∞ ππ π∏ π∑ π∂ πμ π¥ π≥

תירוביצ ,תיטפשמ ,תיטילופ ,תיעוצקמ ,תינונכת — תירקיעה תוליעפה הרבחה
תנגהל
עבטה

תוליעפ תוליעפ ,תינונכת תוליעפ םדא
תיטפשמ תירוביצ תיטפשמ ןידו עבט

תורישי תולועפ ,תירוביצ — תירקיעה תוליעפה הלועפ
הקורי

תולועפ ,תירוביצ — תירקיעה תוליעפה המגמ
תיטילופ ,תורישי הקורי

,תיטילופ ,תיעוצקמ תוליעפ םורופה
תירוביצ ,תילכלכ ןעמל

הרובחת
תירוביצ

ירבח
תסנכ

תוליעפ הטמ
,תירוביצ קבאמה
תולועפ

תורישי

,תירוביצ תוליעפ העונתה
תיטילופ ,תיעוצקמ תריצעל

הצוח
לארשי
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·Î· ˜·‡Ó‰ ÏÚ ÌÈ‚ˆÈÈÓ ÌÈÂ˙Ï‡¯˘È ‰ˆÂÁ ˘È

�˙¯Â˘˜˙· ˙ÂÚÙÂ‰ ˙ÂÓÎ

∞∏μ תוחפל ורפסנ 1002 תנש ףוס דע 39 תנשמ לחה וידרו תונותיע תובתכ לש הריפסב

̄ ‡ÏÏÂÎ ÂÈ — וב קבאמהו לארשי הצוח שיבכ ביבס חוכיווה אשונב תועידיו תובתכ ÙÒÓ‰

לע תוחוודמה תועידיו תועקפומה תומדאה לע םייוציפה ינונגנמל תועגונה תובתכ

ורפסנ .תכרעמל םיבתכמ םג ורפסנ אל .ב"ויכו םיילכלכ םיעגמ לע ,טקיורפה תומדקתה

תועפוה .םינומוקמ ללוכ אלו םיניזגמ ללוכ — דבלב תיצראה תונותיעב תובתכו תועידי

.ורפסנ אל היזיוולטב

ידי לע לפוטש עוריא ותוא( תרושקת ילכ המכב תופפוח תובתכהמ קלחש םיחינמ םא

— םיימוי םינותיע השולש יפל — 3–ב הז רפסמ קלחנ ,)היזיוולטו וידר ,םידחא םינותיע

הנשל תובתכ 22–כ — רמולכ ,םינש עשת ינפ לע תוסורפ ולא תובתכ .תובתכ 591–כ לבקנו

.יצחו םייעובשכ לכ הבתכ וא

םוש יכ המדנ .יתרבח–יתביבס אשונ יבגל תונותיעב תועפוה לש רתויב בר רפסמ הז

.בר הכ ןמז ךרואל הלודג הכ הפישחל הכז אל יתרבח–יתביבס קבאמ

�·„˙Ó‰ ¯ÙÒÓÌÈ

.הנגפהב תופתתשהל רבעמ — םיליעפ ויה רשא םישנא םינייצמ ןלהל םירכזומה םירפסמה

רשא םישנא לש תומש 0003–כ םיעיפומ "לארשי הצוח שיבכ דגנ קבאמה הטמ"ב

םיבתכמ וחלשש ,שיא 003–כ תב םיליעפ תשר הלעפוה 0002 תנש תליחתב .תוליעפל ומשרנ

הלוק רעיב ןכמ רחאלו םינושחנב םקוה רשא ,האחמה להוא .תרושקתה ילכלו תסנכ ירבחל

תולילו םימלש םימי ומרתש ,םיבדנתמ האממ רתוי ידי לע תויונרותב שיוא ,ןיעה שארבו

,0002 תנשב רבמצדו רבמטפס ,טסוגוא םישדוחב ומייקתהש ,םיליעפ יסנכב .םנמזמ םיבר

ולעפוה 0002 רבמטפס שדוחב םיתמצה ןייפמקב .םעפ לכב שיא 021–ל 08 ןיב ופתתשה

.שיא 051–כ

קבאמש הארנ אל .יתביבס ןייפמקב ידמל הלודג תבשחנ םיבדנתמ לש וזכ תומכ

בושח תאז םע .ןמז ךרואלו םיליעפ םיבדנתמ לש ךכ לכ בר רפסמל הכז והשלכ יתביבס

ץורפ ןמז — 0002 רבוטקואל 9991 תנש ףוס ןיב היה םיבדנתמה לש לודגה רפסמהש ןייצל

.קבאמב םיליעפ 02–10 רתויה לכל ויה הירחאלו וז הפוקת ינפל .הדאפיתניאה
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�˙Â‚Ù‰ ¯ÙÒÓ

ןללכבו( תונגפה 8 ןכותמ ,לארשי הצוח שיבכ דגנ תונגפה 13 תוחפל ומייקתה םינשה ךשמב

ראורבפב ביבא לת ןואיזומ תבחרב הנגפהב .שיא 001–מ רתוי ופתתשה ןהבש )הכולהת

.)הרטשמה תוכרעה יפל( שיא 0056–כ ופתתשה 0002

םינושחנ תמוצב דמעש האחמה להוא — "תוכשמתמ תונגפה" ללוכ וניא הז רפסמ

לש םהיתונגפה תא םג ללוכ וניאו — הלוק רעיב םיישדוחכ לעפש םיצעה הנחמ ,הנש יצחכ

— םיברעו םידוהי — םיבשותה .דחאכ םיברעהו םידוהי ,שיבכה ןמ םיעגפנה םיבושייה ירבח

יבשות ומייק 0002 תנש לש ץיקב עובש ידמ טעמכ ,ךכ לע ףסונ .תולודג תונגפה 51–כ ומייק

.םעפ לכב םיבשות תורשע ופתתשה ןהבו ,םתנוכש דילש הלילסה רתאב תונגפה ןיעה שאר

�·ÎÂÚÓ‰Â ÌÈ¯ÂˆÚ‰ ¯ÙÒÓ˙Â¯È˘È ˙ÂÏÂÚÙ·Â ˙Â‚Ù‰· ÌÈ

תמוצ רוזאב רקיעב ,שיבכה תלילס תודובעל ועירפהש שיא 031–כ ורצענ 0002 תנש ךלהמב

תונוש תולועפב .םיניגפמ 02–כ ורצענ 79 תנשב םסק תמוצב הנגפהב .הלוק רעיבו םינושחנ

.םישנא המכ דוע ורצענ )םירשג רקוב ,םילעופה קנבב טבשב ו"ט ,"גנילפנס"( םינשה ךשמב

�· ˙ÂÙ˙˙˘‰·È˘È˙ÂÏÈÚÙ ÔÂÎ˙Ï ˙Â

,"םיליעפ"ו "קבאמ תוטמ" ,"תויצילאוק" לש תובישי רידס אל ןפואב ומייקתה 79 תנשמ

םיפתתשמה לש אל ,תובישיה לש רדוסמ םושיר ןיא בורל .שיבכה אשונב תוליעפ ןונכתל

ךרדב יכ הלוע תובישיב ופתתשהש םיליעפ םע תוחיש ךותמ .ולבקתהש תוטלחהה לש אלו

.םיאמצע ויה םקלחו םינוגרא וגציי םקלח ,םיליעפ םירשעל הרשע ןיב ןהב ופתתשה ללכ

םייקתהל ולחה 99 ילויב "לארשי הצוח שיבכ תויאדכ תקידבל היצילאוקה" תמקה םע

ומייקתה 0002 לירפא–ראוני םישדוחב .םיליעפ 51–כ ןהב ופתתשהו היצילאוקה לש תובישי

.םיליעפ 01–כ ןהב ופתתשהו ,םייעובש ידמ עובק ןפואב תובישיה

�·Á Ï˘ ·Èˆ˜˙‰·Î ˙¯‰· ÌÈ„È˜Ù˙‰ ÈÏÚ·Â Ï‡¯˘È ‰ˆÂÁ ˘È

םיפסכהו תורשמה ןיבו שיבכה םודיקב םיעקשומה םיפסכהו תורשמה ןיב האוושה

)6991–מ לחה קר הז םגו ,האלמ תחא הרשממ רתוי אל — ןמזה בור( ותריצעב םיעקשומה

םכרדב ודמעש םימוצעה םיישקה תאו תוחוכה ןיב ןוזיאה רסוח תא ריהבהל ילוא הלוכי

.שיבכל םידגנתמה לש
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02–מ רתויב םידבוע 12–מ רתוי "מ"עב לארשי הצוח שיבכ" תרבחב וקסעוה 49 תנשמ

32–ב םידבוע 42 — 9991 תנשב ,תורשמ 02–ב םידבוע 12 — 4991 תנשב( תורשמ

תויתלשממ תורבחב הגוהנה רכשה תמרב םידבוע לש הזכ רפסמ תקסעה תולע 31.)תורשמ

רבוד לארשי הצוח תרבח ידי לע םיקסעומ ראשה ןיב .הנשל םילקש ינוילימ 01–כל העיגמ

ןיד יכרוע ,יטפשמ ץעוי ,ןובשח האור ,ל"כנמ ,ר"וי ,םיפסכ תקלחמ להנמ ,האלמ הרשמב

)םיטסיבול( םינלודשה םיללכנ ליעל ןיוצמה תורשמה רפסמב םא רורב אל .תוריכזמו

.תסנכב לארשי הצוח תרבח יניינע תא םימדקמה

9991–ב ,הנשל ח"ש ןוילימ 09–כ היה 8991–1995 םינשב לארשי הצוח תרבח ביצקת

32.ח"ש ןוילימ 521 — 2002–בו ח"ש ןוילימ 071 — 1002–ב ,ח"ש ןוילימ 011–כ — 0002–בו

לע תולעבה תשיכרל ,םיפלחמ תיינבל — הרבחה תקזחה לע ףסונ — ושמיש םיפסכה בור

.יאוותה ךרואל תויתשת יוניפלו שיבכה יעקרקמ

רכשב( טקיורפה תא ומדיקש תוחוכה תמצוע תא טעמ שיחמהל ידכ םיאבומ ולא םינותנ

תוחוכה םניא הלא ,ןבומכ .שיבכה ידגנתמ ודדומתה םלומש ,)הנידמה ןומימבו אלמ

םידמועה לש ילכלכ/יטילופה םחוכ ,תסנכ ירבח תכימת ;שיבכה תבוטל ולעפ רשא םידיחיה

דמעמ ילעב םישנא — ןהכ הדוהי ,בייבל בל ,יול השמ 'לימ ףולא בר( טקיורפה שארב

לכ — יטרפה בכרב שומישה תוברתו רוביצה ילגרה ,יטרפה קושה לש םיסרטניא ,)העפשהו

.ול תודגנתהה לע ושקהו שיבכה םודיקל םה םג ולעפ הלא

·Î· ˜·‡Ó‰ Ï˘ ÌÈÈ„ÂÁÈÈ‰ ÂÈÈÈÙ‡ÓÏ‡¯˘È ‰ˆÂÁ ˘È

םדאב ,עבטה תנגהל הרבחב םייזכרמ םידיקפת ילעב םע תוחיש סיסב לע בתכנ הז קלח

ןיידעו — ווילו םיבר םייתביבס םיקבאמב קלח וחקל רשא ,הקורי המגמבו ןידו עבט

.וכרוא לכל לארשי הצוח שיבכב קבאמה תא — םיוולמ

,Á‰ ˙Â˘¯ ¯˙‡˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯, www.gac.gov.il/reshut/1999/heb/transp.html· ךותמ31

www.gca.gov.il/reshut.frame3.htm
32¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ̄ .7991–5991 םינשל www.mof.gov.il/budjet.htm, ·Èˆ˜˙ È¯ÙÒ ,םיביצקתה ףגא ,‡˙
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∫Ë˜ÈÂ¯Ù‰ Ï˘ ÌÈÈ„ÂÁÈÈ‰ ÂÈÈÈÙ‡ÓÓ ÌÈ¯Ê‚ ˜·‡Ó‰ Ï˘ ÌÈÈ„ÂÁÈÈ‰ ÂÈÈÈÙ‡ÓÓ ‰ÓÎ

�È„È ÏÚÂ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ È„È ÏÚ ˙È˘È‡ ÍÓ˙‰ ¨ÌÂˆÚ Ï„Â‚ ¯„Ò· Ë˜ÈÂ¯Ù· ˜·‡Ó

˜˘Ó· ÌÈ˜ÊÁ‰ ÌÈÈÏÎÏÎ‰ ˙ÂÁÂÎ‰ ÏÎ ל"כנמ ,ןוזילדג ןתיא תאז ראתמש יפכ ,וא

,ינוכית חרזמ וליפא ,ימואל ףקיהב טקיורפ" :1002–1994 םינשב עבטה תנגהל הרבחה

,1002–1995 םינשב עבט תרימש תקלחמ להנמ ,אריפש תימע וליאו "…ןטק ימואלניב

דואמ דואמ 6 שיבכ תרבח תיטילופ הניחבמש בשוח ינא" :טקיורפה תמצוע תא ראתמ

אל ינא ,םיקזח דואמ דואמ םיילכלכ םימרוג הזה אשונב םיברועמש בשוח ינאו .הקזח

םע םיקזח רתוי הברה םירשק שי הלאה ה'רבחלו .םלוכ תא םיריכמ ונחנאש חוטב

םהש םיקזחה םידרשמה םגו ,םיעיפשמ םה םהב תומוקמב םיעיפשמה םירשה

תומצוע הז ,קשמב שיש תולודג יכה תורבחה הז ,הלשממ הז …םיחתפמה םידרשמה

."…םהייח תילכת תא הזב םיאורש הלשממ ידרשמ הז ,תורידא תוילכלכ

ישנא סויגב ישוקל — ראשה ןיב — המרג טקיורפה לש ותמצוע ,םיקבאנה תנעטל

תוליעפ ;םלוק תא עימשהלו קבאמל םתריהל םינכומ ויהיש עוצקמ ילעבו הימדקא

העיגפמ וששח םהו םהינפב תויעוצקמ תויונמדזה תמיסחל םורגל הלולע התייה וזכ

תוחוכ שרודה קבאמ ,דואמ ינעבותל וב קבאמה תא השוע טקיורפה תמצוע .םתסנרפב

םורגיש קזנה תא הבר הדימב הרידגמ טקיורפה תמצוע יכ הנבהה ,ינש דצמ .םימוצע

.םרגייש קזנה לדוג תא וניבהש ,ול םידגנתמה לש הברה היצביטומה תא ריבסהל הלוכי

�·Á˙ ¨ÈÂÎ˙ ‡˘ÂÈ˙¯Â, יגטרטסא ,יתסיפת אלא "יסאלק יתביבס" אשונ וניאש,

םיאשונב אלא ,םייח ילעבב העיגפב קר אלו ףונה סרהב קר אל רבודמ .ילאוטפסנוק

:םהיניבו ,רתוי הברה םיבחר

חותיפ ינפ לע יטרפ בכרו םישיבכ לש הפדעה — לארשיב הרובחתה תויתשת ןונכת�

תירוביצה הרובחתה

,הייסולכוא רוזיפ ,רוברפ ,ירפכ חותיפ לומ ינוריע חותיפ — לארשיב יסיפ ןונכת�

רחסמו הקוסעת ידקומ חותיפ

םיחטש לע הרימש יא ,עקרקה תודותע לש ינזבזב לוצינ — הביבסהו עבטה תרימש�

עקרק םוהיז ,ריווא םוהיז ,שער — הביבסה תוכיא ,ףונו עבט יכרע לע הנגה ,םיחותפ

םימ תורוקמו

,תויתלשממ תויוברע ,ימואל ילכלכ תויומידק רדס — הלכלכו ימואל ביצקת�

תיטרפ המזויב חותיפ ,םיירוביצ םיסרטניא לומ םייטרפ םיסרטניא
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םיסרטניא  דודיע ,חותיפה תורייע תחנזה ,םישלח םירזגמ חופיק — הליהקו הרבח�

רוביצה ןובשח לע םייטרפ

תיתביבסה העונתה אלו עבטה תנגהל הרבחה אל — וקסע אל ולא םיאשונמ רכינ קלחב

לחה םהב קוסיעה .09–ה תונש תליחתל דע )םלועב םגש ןכתייו( התוללכב לארשיב

םג בייח הזכ בכרומ אשונב קוסיעה .ןונכתה תודסומב שיבכה רושיא ביבס השעמל

יפכ ,וא םימדוק םיקבאמב תיתביבסה העונתב םימייק ויה אלש הדובע ילכב שומיש

ויה אל .תיעוצקמ ,םולכ הזב ונבה אל ,םיכורע ונייה אל" ,ןוזילדג ןתיא תאז ראתמש

— רגתא הוויה ..לארשי הצוח שיבכ …עבטה תנגהל הרבחה ךותב םייעוצקמ םילכ ונל

סנכיהל הטלחההו…ןמזב ותיא דדומתהל םילכ הל ויה אלש והשמל תינוציק אמגוד

הרבחה המבו תולקשמה תא תונשל םג הטלחה התייה ,לארשי הצוח שיבכ לע קבאמל

."קוסעל תכלוה עבטה תנגהל

,קבאמה תליחת תפוקתב ןידו עבט םדא ר"וי היהש ,לט ןולא רמוא ,חור התואב

עבט םדא תניחבמ היה הז …הז תא ונדמלש דעו .ואולמו םלוע ,אשונ הז הרובחת"

שחרתה הז גוסמ ינונכת םוחתב קבאמל םילכה חותיפ ."…ןונכתה אשונל רבעמ ןידו

לש דומילה רכש תא םליש שיבכה לע קבאמהש רמולילוא רשפאו ,קבאמה ידכ ךות

.ץראב תיתביבסה העונתה

תוכלשהה תא ןיבהל םילשב ויה אל תוטלחהה ילבקמ יכ הז רשקהב ןעוט איגש באוי

םרג הז תולשב רסוח .אשונה לש ותובכרומ לשב — ראשה ןיב ,שיבכה לש תוילילשה

בלשל דע םימוטא תוריקב ולקתנ ומכ םינועיטה ,תנווגמו תצרמנ תוליעפ תורמלש ךכל

.קבאמב ידמל םדקתמ

�·Ò‰ÏÂ ‰·‰Ï ‰˘˜ ¨·Î¯ÂÓ ¨È˘„Á ‡˘Â‰¯. וניא שיבכ תלילסב קבאמה ,רומאכ

וא ריווא םוהיז דגנ אל וליפאו ,םייח ילעבב העיגפ וא ףונה סרה דגנ טושפ קבאמ

ימדקאה קוסיעה .תויתביבסו תויתרבח ,תוילכלכ תועפשה לעב ,בכרומ אשונ והז .שער

ימדקא רמוח ןיא ןכלו ,קבאמה תליחתב ירעזמ היה וז תבכרומ תיווזמ הרובחתה אשונב

,םיינללוכ םייתביבס םיטביה לעב היה אוה.." :קבאמה לע רמוא אריפש תימע 33.קפסמ

השקש םיטנמלא דואמ הברה םע בכרומ קבאמ היה אוה ,יתדוקנ קבאמ היה אל אוה

."…םתוא ריבסהל דואמ

.)הז ח"וד אשונב לוגע ןחלוש( 30/4/41 ,לארשי רקחל םילשורי ןוכמב םייקתהש ןוידב ,ינימי ןב ןרע33
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םיפוג לשו( תיתביבסה העונתה לש התבוגתב רוחיאל ןה ,רומאכ ,המרג וז תובכרומ

אשונה תרבסהב ישוקל ןהו )רתוי הברה רחואמ בלשב קבאמל וסנכנש םייתרבח

,רורב דחא טפשמל רסמה תוצמתב החלצה התייה אל .הבחר תירוביצ הכימת תלבקבו

לטבל"( ןכות תורסח תואמסיס רבד לש ופוסב ודילוהש ,םיברה תונויסינה תורמל

אל תאז לארשי הצוח שיבכ" ,"םישיבכב אלו םישנאב ועיקשה" ,"לארשי הצוח תא

.)"ךרדה

הצוחב קבאמה היה דחא דצמ :םינפ ינש לעב קבאמה תויה אוה אשונה תובכרוממ קלח

הקינעמה םלוע תסיפתב קבאמ היה אוה ינש דצמו רדגומ טקיורפב קבאמ לארשי

רוביצב ןה הטלשש םלוע תסיפת — 34תירוביצה הרובחתה ינפ לע יטרפה בכרל תופידע

.)ולבקתהש תוטלחהה יפ לע( תוטלחהה ילבקמ ןיב ןהו בחרה

∫Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÈÙÂ‡Ï ˙Â¯È˘È ÌÈ¯Â˘˜ ÌÈ‡˘ ˜·‡Ó‰ Ï˘ ÌÈÈ„ÂÁÈÈ ÌÈÈÈÙ‡Ó

�·‡ ˜·‡Ó˘‡¯Ó „Â. םיבר ושח ,םינשה ךרואלו ,שיבכה לע קבאמה תליחת םע רבכ

ןוכנ הז רבד .חילצהל םתלוכיב הנומא רסוח– םלוכ אל יכ םא –קבאמל םיפתושהמ

.םירחאה םיפוגב — התוחפ הדימבו עבטה תנגהל הרבחב רתוי הבר הדימב

,לארשי הצוח שיבכ תא רוצעל רשפאש יתנמאה אל ינא…" :רמוא ןוזילדג ןתיא

תנגהל הרבחה" :רפסמ אריפש תימע ."…ןטבהמ רתוי ,ויצרהמ ךכ לכ אל ..הליחתכלמ

,ילצא תוחפל ,השוחת יהשוזיא התייה …לבא ,שיבכה דגנ תצרחנ דואמ התייה עבטה

דגנ ןייפמקה לע רישי יארחא היהש ,קש יסוי וליאו ."…דובא קבאמ הזש ,ןמזה לכ

יזכרמה עטקה תריצעש בשח אל 69–ב םגש רמוא ,עבטה תנגהל הרבחב לארשי הצוח

.תישעמ לארשי הצוח שיבכ לש

התייה ,"תירוביצ הרובחת ןעמל םורופה"ו "הקורי הלועפ" ,"הקורי המגמ" ישנא ברקב

ןטק שיבכה תא רוצעל יוכיסהש רורב היה םש םג יכ םא ,תיטסילטפ תוחפ השוחתה

לש תויטנלוויבמאה תא וירבדב הארמ ,"הקורי הלועפ"ב לעפש ,קיפא ןושחנ .דואמ

שיבכה תא רוצענש חוטב יתייהש דיגהל לוכי אל ינא" :שיבכה תריצעל יוכיסב הנומאה

יא ,יתרמא לבא .שיבכה תא םירצוע ונחנא ,והזש רמוא םלש בלב יתייה אל …הזה

םיביצקתהמ הברהב םילודג םישיבכ חותיפל םיביצקתה( םיבאשמ תאצקהב ןה האטבתה וז הפדעה34

העיסנ תפדעה( רוביצה ברקב חורה ךלהב ןהו )תירוביצ הרובחתב הכימתל וא תויתליסמ תויתשת חותיפל

.)תירוביצ הרובחתב עוסנל תונוכנ יאו יטרפה בכרב
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רוצענ שיבכה לש בלש והשזיאבש יתנמאה דימת .הרוק הזכ רבדשכ דצהמ תבשל רשפא

הבושתב תרמוא ,"הקורי הלועפ"מ איה םג ,ןהכ ילחר ."…קלח והשזיא תוחפל וא ,ותוא

םיעגר ויה …ןכ" — שיבכה תא ורצעתש תבשחש םיעגר קבאמב ויה םאה — הלאשל

,תירוביצ הרובחת ןעמל םורופה ימיקממ ,דלוג ירנה ."םירידנ דואמ דואמ לבא ,הלאכ

םג יתנבה לבא ,ףוסה היה הז ...רמגנ יד רבכ אוהשכ קבאמל יתסנכנ ינא" :רפסמ

יוכיס ,יוכיס שי ,דובעל םיליחתמשכ םגו .דובעל םיליחתמש דע ,ףוסה אל הז םימעפלש

רוצעל רשפאש ,םירחא םירבד םירוקש ,יוכיס דימת שי לבא ,יספא יוכיס ,ןטק דואמ

קבאמב דספהלש ךכב בשחתהבו ,ךכ לכ ןטק חילצהל יוכיסה םא ."הזה טקיורפה תא

?קבאמה ךשמנ עודמ ,ירוביצ ריחמ שי הזכ

תנגהל הרבחה לש היתוביסש םג הארנ ךא ,תובוט תוביס יד ויה םינוגראל יכ הארנ

,קבאמב הכישמה עבטה תנגהל הרבחה .םינוגראה ראש לש ולאמ תונוש ויה עבטה

דגנתהל אלש רשפא היה אל טושפ — הנושארה הביסה .תוירקיע תוביס יתשמ ,הארנכ

ינאש םירבד ינש שי ,קבאמ לע טילחהל םיאבשכ " :ךכ תאז ראתמ איגש באוי .שיבכל

הז לקוש ןכ ינאש המ .החלצה יוכיס שי םאו ,ט"הלחה דמעמל השעי הז המ :לקוש אל

קבאמל הסינכ יא ,ךוראה חווטל .תונורקעהו הסיפתה תניחבמ ןוכנו קדוצ הז םא

שמח ונמצע תא חקינ םא .ונלש הדמעה תא השילחמ הרקוי וא החלצה יא ילוקישמ

— ט"הלחה תא םש תאצומ תייה אלו ,תועט התייה וזש רורב םלוכל רשאכ ,המידק םינש

 ‰Êיוכיסהש םהלש ןייפאמה — םילודגה םיקבאמה לכ .ט"הלחה תא דואמ שילחמ היה

סנכנ התא םאו אל וא ןוכנ הז םא היה לוקישה .לוקישה היה אל הז לבא .יספא אוה

— ומצעלשכ דובאה — קבאמה לש המורתה התייה היינשה הביסה ."קדוצ קבאמל

חותפל )89–97( תיסחי םדקומ בלשב הטילחה עבטה תנגהל הרבחה .םירחא םיקבאמל

רסמהו ,והנשמ תא קזחמ ןייפמק לכש ךכ ,תירוביצ הרובחת דעב — ליבקמ ןייפמקב

אריפש תימעו .תירוביצ הרובחת דעב רסמה םע תחא המישנב אב לארשי הצוח דגנ

,םיאבה םיקבאמה ןעמל הז לבא .…קבאיהל בושחש התייה דימת השוחתה" :רמוא

םירחאה םינוגראה לש תירקיעה הביסה יכ הארנ ,תאז תמועל."6 שיבכ ןעמל אל הז

םה ,דואמ םינטק םייוכיסה יכ ףאש — איה םייוכיסה טועימ תורמל קבאמב ךישמהל

.ץמאמה תא םיקידצמו םימייק תאז לכב

םיבאשמה לע ,קבאמה לע חרכהב העיפשמ הריבס אל תיארנ קבאמב החלצהש הדבועה

,קבאמה תא יתחתינש םעפ לכ" :רמוא אריפש תימע .תוליעפה גוס לעו ול םיצקומה

דואמ השקמ הזו .םייספא םה םייוכיסהש …תואצות ןתואל םיעיגמ ונייה ,םירחאו ינא

."ךשוממ קבאמ להנל תלוכיה לע
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�˜·‡Ó‰ Í˘Ó. םיכשוממה םייתביבסה םיקבאמה ןמ אוה לארשי הצוח שיבכב קבאמה

.םייתסה אל ןיידעו רושעכ ךשמנ אוה .רתויב ךשוממה אל םא ,ץראב ולהונש רתויב

םיפייעתמ ,םיפלחתמ ,םינתשמ קבאמב םיפתתשמה :ויפוא לע עיפשמ קבאמה ךשמ

רתוי השק תודדומתה רצוי רבעב החלצהה יא ;ינש דצמ ןויסינ םירבוצו דחא דצמ

עודמ םגו "וישכע דע ונחלצה אל עודמ" םג ריבסהל ךרוצ שיש םושמ ,ךרדה ךשמהב

;)םמצע ןיבל םיקבאנה ןיב םג תובורק םיתעל תולוע ולא תולאש( ךישמהל םעט שי

הנידמב בצמה ,תיטילופה הביבסה — איה ףא הנתשמ קבאמה לעופ הבש הביבסה

םיאנתל קבאמה לש תדמתמ תולגתסה םיבייחמ הלא םייוניש .ב"ויכו הרבחבו

יסחיה םולשה בצממ רבעמב שחרתהש רידאה יונישה איה ךכל תטלוב המגוד .םישדחה

ןמזב .םויה וב הנותנ לארשיש המחלמה בצמל ,09–ה תונש ףוסב ונממ התנהנ לארשיש

ןמזב .תיסחי תולקב םייתרבח–םייתביבס םיאשונב ירוביצ ןייפמק להנל רשפא םולש

.םייטילופ םיעצמאב לועפלו רוביצה תעדותל עיגהל ,םיליעפ סייגל דואמ השק המחלמ

לש טלחומ יוניש ינפל לארשי הצוחב קבאמה דמע הצקא–לא תדאפיתניא ץורפ םע

.תכשוממו השק התייה שדחה בצמל תולגתסההו ,לעפ הכותבש תירוביצה הריוואה

,ןיבר לש םהיתולשממ ןמזב לעפ קבאמה .ןוטלשה יפוליח םע ושחרתה םיפסונ םייוניש

תא ףרוט ,תסנכב תוחוכה ןזאמ תא הנשמ הזכ ףוליח לכ .ןורשו קרב ,והינתנ ,סרפ

.תושדח תויונמדזה םג רשפאמ ךא — קבאמה יפלק

�˙ÂÏÈÚÙ ¯„ÚÈ‰ Ï˘ ˙ÂÙÂ˜˙ ÏÂÓ ˙ÂÏÈÚÙ È‡È˘. הקורי המגמ ןוגראמ ינימי ןב ןרע

ויהש תופוקת ויה .םילג הז לארשי הצוח לש ןייפמקה תא דוע ןייפאמש המ" :ראתמ

התייה הז ירחא .הז ביבס תוליעפ לש הפוקת שי זא …םואתפ זרכמ שיש ומכ ,תוקזח

חקייש ונבשח .הזוחה תא רוגסל םהל חקלש הכורא הפוקת זאו ,הכוזה הרבחה תריחב

,ורבעש םיקוחה לש תופוקתה …ןכ ינפל דועו .םייתנש םהל חקל ,הנש יצח םהל

."…תודיריו תוילע ,תודיריו תוילע ןמזה לכ ויה ,'םיקיפ' ינימ לכ ויה ,דגנ ויהש םיקוחהו

יכ הארנ .תוליעפ לש םיאיש ןיב ידמ תוכורא תוקיתשמ לבס לארשי הצוחב קבאמה

ןמז קספל םיקוקז ויהש ,)דחאכ םינוגראו םישנא( םיקבאנה תא הפייע קבאמה תמצוע

.םיקיתווה ופייעתה ובש בצק ותואב ועיגה אל םישדח תוחוכ .תשדוחמ תוררועתהל דע

.השק הרוצב קבאמב ועגפ ,םיענמנ יתלב םיארנש ,הלא ןמז יקספש דואמ ןכתיי

�ÌÈ˘„Á ÌÈ˙ÚÏÂ ÌÈÂÂ‚Ó ÌÈÏÎ· ̆ ÂÓÈ˘ . שומיש השענ לארשי הצוח שיבכ דגנ קבאמב

,בוחר יגצימ ךרד ,תורישי תולועפל דעו ץ"גבל תוריתעמ לחה ,העודי תוליעפ תטיש לכב

םינווגמ םילכב שומיש וב השענש קבאמ דוע לע עודי אל .דועו הלודש תלעפה ,תונגפה
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הברהב םש וניסנתה..." :הז ןיינעב רמוא ןוזילדג ןתיא .ךכ לכ הבר תויתריציב ,םיבר הכ

,תויולג חולשמ ,רוביצה תלעפה — םדוק םהב וניסנתה אלש םישדח םילכבו םירבד

."...םירחא םיקבאמב םג ךכ רחא הלאה םישדחה םירבדב ונשמתשה ....גניטקרמלט

םיינוציח תוח"ודב עבטה תנגהל הרבחה השמתשה לארשי הצוח שיבכ דגנ קבאמב

הרוצב םיבדנתמב שומישה .ןכל םדוק השענ אלש רבד ,םיינונכת–םיילכלכ םיאשונב

.ינשדח אוה ףא היה תבחרנ

,רהצומ ןפואב הנושארל ,עבטה תנגהל הרבחה הלעפ לארשי הצוח שיבכ דגנ קבאמב

ירבח ורצע יררהה ןדריה לע קבאמב( םירופחד תריצע — יחרזא בוריס לש םיעצמאב

.עבטה תנגהל הרבחה לש ימשר דעצ היה אל הז ךא ,םירופחד עבטה תנגהל הרבחה

רופחד לע םידמוע םהשכ עבטה תנגהל הרבחה ישאר ומלטצה לארשי הצוחב קבאמב

.)הרטשמה תנחתל ונופ ףא םה הז דעצ תובקעב .םיטלש םיפינמו

�· ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘·¯ ÌÈÙÂ‚ ÔÈÌÈ, תמייק הניאש הדימב ,םייתרבח ןהו םייתביבס ןה

הלועפ ףותיש ,םייק ןיידעו ,היה לארשי הצוח שיבכב קבאמב .םירחא םיבר םיקבאמב

םיפוגה ןיב םג — 9991 תנש ףוסמ לחהו ,לארשיב םילעופה םייתביבסה םיפוגה לכ ןיב

התייה ,הלועפה יכרד לע המכסה התייה אל םיתעלש ףא .םייתרבח םיפוגל םייתביבסה

.שיבכה לש ותלילס תא עונמל — הרטמה לע האלמ המכסה

םיעגפנה לארשי ייברע ,ןיעה שאר יבשות — תוימוקמ תוצובק םע םג היה הלועפ ףותיש

.רחא קבאמ םושב התומכ התייה אלש הדימב ,םיבושייה תתומע ,שיבכה ןמ

קפס ןיא ךא ,תונוש ךכ לע תועדה — ?ליעי היה םאה ?חלצומ היה הלועפה ףותיש םאה

.םירחא םיקבאמ תמועל ןפוד אצוי היה הזה קבאמב הלועפה ףותישש

�·Èˆ ̇ Â‚¯‡˙‰ÔÙÂ„ ̇ ‡ˆÂÈ ̇ È¯Â. לחה תירוביצה תונגראתהה תא ראתמ אריפש תימע

ואציש םישנאה רפסמ ,ןכאו ."תידוחיי דואמ דואמ העפות" — 9991 תנש ףוסמ

"ךרדה אל תאז — לארשי הצוח שיבכ" ןייפמק ןמזב 0002 רבמטפס שדוחב םיתמצל

לע וקיבדהש וא )000,41–כ( המוצעה לע ומתחש םישנאה רפסמו ,רתויב לודג היה

הנגפהל ועיגהש םישנאה רפסמ םג .רתויב לודג אוה םג היה אשונב הקבדמ םבכר

ול ןיא — )הרטשמה תוכרעה יפל( 005,6 — 0002 ראורבפב ביבא לת ןואיזומ תבחרב

תוביוחמה .םינורחאה םירושעב — !תיתרבח ףאו — תיתביבס הנגפה םושב ערו חא

וליפאו האחמה ירתאב תועובשו םימי תולבל םתונוכנב האטבתהש ,םיליעפה לש הברה

.הנימב תדחוימ איה םג , הרטשמה ידי לע רצעיהל
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·Î „‚ ˜·‡Ó‰ Ï˘ ‰˜ÈÂ¯Î· ÔÂÈˆ ˙Â„Â˜Ï‡¯˘È ‰ˆÂÁ ˘È

םתובישחש וא תיסחי קזח דה םהל היהש םיכלהמ וא םיעוריא ןה ורחבנש ןויצה תודוקנ

.הלודג התייה קבאמל

עבטה תנגהל הרבחה הליעפמש םורופ ,)ץרא לש התומד( א"שד תווצ3991 ינוי

ןונכתה ימוחתב עוצקמ ישנאמ בכרומה ,םיינורקע םיאשונב ןודל ידכ

תא ראתמה ךמסמ חסנמו לארשי הצוח שיבכ אשונב ןד ,הביבסהו

ןונכתל תיצראה הצעומל שגומ ךמסמה .שיבכה לש הברה תויתייעבה

.ינורקע ןפואב תיתרובחתה תוינידמב ןודל השירד דצב ,היינבלו

ינורקע ןפואב שיבכב ןודל תיצראה הצעומה ןמ איגש באוי לש השירד4991 לירפא

.רשואמ שיבכהו תינענ הניא השירדה .שיבכה רושיא ינפל

םימי השימח ךשמב — "לארשי רבוש שיבכ" ותרתוכש םוסרפ עסמ4991 יאמ

עבטה תנגהל הרבחה םעטמ קנע תועדומ ץראה ןותיעב תועיפומ

.ויקזנבו לארשי הצוח שיבכב ,םיכשמהב ,תוקסועה

לע העפשה ריקסת ןיכהל השירדב ץ"גבל רתוע ןידו עבט םדא ןוגרא5991 ראוני

.תיחדנ הריתעה םינויד המכ רחאל .ורושיא ינפל ולוכ שיבכה לש הביבסה

םיקהל העצה תסנכה לש םויה רדס לע םילעמ רוצו ןילייב ,דירש םירשה6991 ראוני

תוליעפב הוולמ העצהה .לארשי הצוח שיבכל תופולח ןחבתש םירש תדעו

םדא םעטמ תירוביצ תוליעפבו ,עבטה תנגהל הרבחה לש תבחרנ הלודש

תועדומ( הביבסו םייחו הקורי הלועפ ,עבטה תנגהל הרבחה ,ןידו עבט

העצהה .)הנגפה ,המוצע תמתחה ,םירשגמ קנע יטלש תיילת ,םינותיעב

.תיחדנ

תעסה" ןייפמקל עבטה תנגהל הרבחב םיבאשמ לש הינפה תלחתה7991 ראוני

שיבכב קבאמה םע דבב דב — תירוביצ הרובחת חותיפ דעב — "םינומה

.לארשי הצוח
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תומיע תרצויו שיבכה תמיסחל תכפוה ןמש ןב ףלחמ תכונח תעב הנגפה7991 לירפא

הלועפל עבטה תנגהל הרבחה ןיב הלועפ ףותיש ליחתמ .הרטשמה םע

.הקורי

הלעמל ,בורוזולרא תבכר תנחת לומ 6 שיבכ דגנ הנושאר הלודג הנגפה7991 ינוי

.הקורי המגמ ןוגרא ידי לע תנגרואמ הנגפהה .םיפתתשמ םייתאממ

לע םינכומ תילכלכ הניחבמ שיבכה לש ותויאדכ לע םייעוצקמ תוח"וד7991 ילוי

הבוהא םג — רתוי רחואמו יאלקח ןר ,לטנוול תורו ןדס ארזע( םיחמומ ידי

תביסמב םימסרפתמ תוח"ודה .עבטה תנגהל הרבחה תנמזהב )יול

.תוטלחה ילבקמ םע תושיגפב םישמשמו םיאנותיע

יפלא .םיעודי םירמז תופתתשהב ביבא לת למנב שיבכה דגנ גנינפה7991 רבמבונ

.הקורי הלועפ ןוגרא ידי לע רקיעב ןגרואמ .םיעיגמ םישנא

,שיבכה יאוות לע ,דידח לתב הרעמב םיררוגתמ ןהכ ילחרו קיפא ןושחנ8991 ראוני

םידלי תוצובק ,םישנא תואמ םיעיגמ םוקמל .םישדוח השולש ךשמב

תיצראה תונותיעל עיגמ אשונה .םיליעפב ךומתל ידכ ,רוזאה יבשותו

.היזיוולט תוינכתלו

עסמב הוולמ העצהה .שיבכה תאפקהל קוח תעצה הלעמ ואדנל יזוע8991 ראורבפ

הלעפהו םיאנותיע תביסמ ,וידר ירידשת ,םינותיעב תועדומ לש םוסרפ

תכשמנ העצהה .תסנכ ירבח 03–כ םימותח העצהה לע .הלודש לש תצרמנ

.אשונב תינויצילאוק תעמשמ תלעפומש ןוויכמ ןורחאה עגרב

."לארשי הצוח שיבכ דגנ קבאמה הטמ" ארקנה ףוג לש הנושאר השיגפ8991 לירפא

ידי לע ןגרואמ .דידח –לתל דע השנמ תמרמ םימי 01 לש האחמ עסמ8991 ילוי

.הקורי הלועפ

תשקבל הרגאה ןונגנמ יוניש לע םינוידה ןמזב םיפסכה תדעו לצא תוליעפ9991 ץרמ

םדא ,תירוביצ הרובחת ןעמל םורופה — םיירקיעה םיליעפה .םינייכזה

.רחמו םויה הרובחתו ןידו עבט
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51 תשיכר רחאל( םילעופה קנב לש תוינמ ילעב תפסאל םיסנכנ םיליעפ9991 יאמ

הלועפ( קנבה ידי לע שיבכה ןומימ דגנ םתאחמ תא םיגיצמו )תוינמ

.)הקורי המגמו הקורי

םורופה ידי לע תמקומ "לארשי הצוח שיבכ תויאדכ תקידבל היצילאוקה"9991 ילוי

— היצילאוקה לש סנכ םייקתמ ךכ רחאל שדוח .תירוביצ הרובחת ןעמל

"?ונתוא ליבומ הז ןאל — לארשי הצוח שיבכ"

שיבכה תויאדכ תא קודבל תארוקה המוצע לע םימתחומ תסנכ ירבח 999175 רבמבונ

.)הקורי המגמו תירוביצ הרובחת ןעמל םורופה(

,"רוצעל ליבשב רצעיהל" עצבמ ליחתמ ,םינושחנב האחמה להוא םקומ

.הלילסה תודובעל םיעירפמה םישנא ינש םוי לכב םירצענ וכלהמבש

זכרמהו שיבכה לע רבסה םילבקמה םישנא תואמ םירבוע ובש ,להואה

רבוע ,םינמא עוריאו תסנכ ירבח לש הנגפה ומכ םייתרושקת םיעוריא

קרופמ אוהש דע ,0002 טסוגואב ןיעה שארלו 0002 יאמב הלוק רעיל

.הנש התואב רבמטפסב

הטמ( שיא 005,6–כ םיעיגמ .ביבא לת ןואיזומ תבחרב שיבכה דגנ הנגפה0002 ראורבפ

.)לארשי הצוח שיבכ דגנ קבאמה

תא עונמל ידכ ,הלוק רעיב םיצע לע יצחו שדוחכ ךשמב תורצבתה0002 יאמ

.םתתירכ

ירוא( שיבכה יפיטשתמ םוהתה ימ םוהיז אשונב הריתע תשגומ ץ"גבל0002 ילוי

היתובקעבו ,יצחו הנשכ ךשמב הנודינ הריתעה .)הביבסו םייחו סנייש

תונורתפה .םיפיטשתב לופיטל תונורתפ לארשי הצוח תרבח הגיצמ

לע םג — היתובקעבו ,היינבלו ןונכתל תיצראה הצעומה לע םילבוקמ

.ץ"גב יטפוש

— יביסנטניא םוסרפ עסמ ,"לארשי הצוח תריצעל העונתה" תמקה0002 רבמטפס

.הצקא–לא תדאפיתניא ץורפ דע — שדוחכ ךשמב םינותיעבו וידרב ,תוצוחב



45

םייח ,עבטה תנגהל הרבחה םע השנמ תמר רוזאב תויושר ישאר םורופ1002 טסוגוא

תורשפא קודבל םישרוד תירוביצ הרובחת ןעמל םורופהו הביבסו

.81 עטקב הרהנמל

,לארשי הצוח שיבכ לש ןושארה עטקה לש החיתפה יעוריא תעב הנגפה2002 טסוגוא

.)לארשי הצוח תריצעל העונתה( םינושחנב
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.'א קרפב תראותמה ,ותובכרומל היצקידניא תויהל יושע קבאמה ךותב לודגה םימוחתה ןווגמ35

 ß· ˜ÏÁ—˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙¯È˜Ò 

·Ï ˜·‡Ó‰ ˙¯‚ÒÓ· Â˘Ú˘ÏÂËÈ

·ÎÏ‡¯˘È ‰ˆÂÁ ˘È

·Ó‡Â

.לארשי הצוח שיבכ לוטיבל קבאמה תרגסמב ושענש תולועפה ללכ תא רקוס הז קרפ

,יטילופה םוחתה ,יעוצקמה םוחתה ,ןונכתה םוחת :תוליעפ ימוחת יפל םיגצומ םירבדה

םיגצומ דרפנ ףיעסב 35.ילכלכה םוחתהו תורישי תולועפ ,ירוביצה םוחתה ,יטפשמה םוחתה

תוגצומ םימוחתה ךותב .שיבכל םידגנתמה םיפוגה ןיב ורצונש תויצילאוקו הלועפ ףותיש

.יגולונורכ רדסב תולועפה

רחא קלחב ךא ,תולועפהמ לודג קלחב לעופב המייקתה ןכא םימוחתה ןיב הדרפהה

,תירוביצה תוליעפב רבדה רכינ רקיעב .וזב וז תורושק םינושה םימוחתב תולועפה ויה

וא תיטילופ תוליעפלו תורישי תולועפל ,תיעוצקמ תוליעפל תובורק םיתעל הרושקה

.ונייצל יתלדתשה ,תולועפ ןיב הזכ רשק םייק רשאכ .תילכלכ

תוליעפ לש יולגה קלחה — "ןוחרק הצק" ןיעמ איה וז המישרב העיפומה הלועפ לכ

,ץמאמ ,ןונכת לש תובר תועש .םיבר םישנא ידי לעו םישדוח ךשמבםיתעל ,המייקתהש הבר

.ןלהל םיעיפומה םיפיעסה ןמ דחא לכ לא תוזקנתמ הנכהו הבשחמ

ÔÂÎ˙‰ ÌÂÁ˙ Æ±

רוצעל ןויסינב רתויב תינויגהה תוליעפה — רידגהל ילוא רשפא ןונכתה םוחתב תוליעפה תא

וא ותוא רשאל םא טילחהל םדיקפתש תודסומה ךותב ,ורושיא םרט תישענ איה :טקיורפ

.קוחב םיעובקה קחשמה יללכ יפל ,ותומדקתה תא עונמל
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,תוירוזאה תוצעומב ,תוימוקמה תוצעומב היינבלו ןונכתל תודעווב תישענ תוליעפה

ןונכתל תיצראה הצעומב — לארשי הצוח שיבכ לש לדוג רדסב םיטקיורפ לש הרקמבו

.)תיצראה הצעומה — ןלהל( היינבלו

תיצראה הצעומב לארשי הצוח שיבכ לש ורושיא תעינמל — ןונכתה םוחתב תוליעפב

— )ב"ויכו ותעפשה ,ותויאדכ ןיינעב תוקידב עוציבל דע רושיאה תייחדל — ללכ ךרדב וא(

עבט םדאו עבטה תורומש תושר ,הביבסה תוכיאל דרשמה ,עבטה תנגהל הרבחה ופתתשה

.ןידו

˙Â¯Ú‰Ø‰‡ˆÂ˙ ‰ÏÂÚÙ‰ ‰ÏÂÚÙ‰ ‰˘ÂÚ ÍÈ¯‡˙

םיאשונהש טילחה רקוחה תוינורקע תויודגנתה תשגה תנגהל הרבחה 39/6
ןודיהל םיכירצ םיינורקעה 63לארשי הצוח שיבכל םדא ,עבטה
.תיצראה הצעומב רקוחה ינפל ןתעמשהו ,ןידו עבט
תובישיב ןוידל ולע םיאשונה ידי לע ךכל הנומש תוכיאל דרשמה
,49/3/1–ב תיצראה הצעומה .תיצראה הצעומה הביבסה
49/4/5–ב ,49/3/71–ב
תואצות( 49/4/5–בו

.)ןלהל תוטרופמ םינוידה

ונודינ תונושה תונעטה ירבחל בתכמב היינפ תנגהל הרבחה 39/8/8
–ץרמב תיצראה הצעומב םע תיצראה הצעומה עבטה
.)ןלהל טרופמ( 4991 יאמ תורעהו תויוגייתסה
אשונב ינורקעו ינללוכ ןויד השקבו שיבכה יבגל
.םייקתה אל 6 שיבכ תוינידמב דחוימ ןוידל
הצעומה הטילחה 49/5/3–ב ןונכתבו הרובחתה
תויוגייתסהה תא תוחדל ךמסמ ףוריצב( ללוכה
השירד ןהבו ועמשוהש .)39 ינוימ א"שד תווצ
.6 שיבכל תופולח קודבל התשענ תפסונ היינפ

ןוידה ינפל ,49/4/3–ב
.הצעומב

:םינושה םיפוגה ידי לע ולעוהש תוינורקעה תודוקנה ומכוס 49/3/71–ב תיצראה הצעומה תבישיב36

תכרעמ ללכ חותיפל בא תינכת השורד .2 ;הלוכ ךרדל הביבסה לע העפשה ריקסת תכירעב ךרוצ שי .1

תביבסל תבלושמ תינכת .5 ;תינכתב ןיינב יווק ועבקיי .4 ;םיבלשב עצובי טקיורפה .3 ;לארשיב הרובחתה

שיבכה רשאכ םיכילה רוציקמ ששח עבוה .6 ;6 שיבכ ןורדסמל תיצרא ראתמ תינכת תרגסמב עצובת ךרדה

הרובחתב הרגאה שיבכ תעיגפמ ששח עבוה .7 ;תיצראה הצעומב ןודינו תיצרא ראתמ תינכתב ללכנ

.תירוביצה
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˙Â¯Ú‰Ø‰‡ˆÂ˙ ‰ÏÂÚÙ‰ ‰ÏÂÚÙ‰ ‰˘ÂÚ ÍÈ¯‡˙

הבישיב .םייקתה אל ןוידה הצעומה ר"ויל היינפ תורומש תושר 39/9/91
ןיעמ התייה 49/4/5–ב םייקל השקבב תיצראה עבטה
אוה ךא ,ןויד לש הלחתה ינורקעו ינללוכ ןויד
ןויד םייקתה .חתפתה אל 6 שיבכ אשונב
אל שיבכהש הנעטה לע רצק .ויתועפשהו
,םיכרדב שדוגה תא רותפי
.התוא תוחדל טלחוהו
לע ןויד םייקתה 49/5/4–ב
תא לידגי שיבכהש הנעטה
טלחוהו ,ריוואה םוהיז
.התוחדל

תיצראה הצעומב ןוידב תוינכת תשגהל תודגנתה עבט םדא 49/1/61
העמשוה 49/3/71–ב ,שיבכה לש 31 עטקל ןידו
יטפשמה ץעויה לש ותבוגת ריקסת רדעיה לשב
אלש טלחוהו ,הצעומה לש הביבסה לע העפשה
הטלחה .השקבל רתעיהל השקב ,שיבכה ללכל
בוש הלבקתה המוד טילחהלו ןוידה תא לטבל
.49/4/5–ב העפשה ריקסת תנכה לע

.ולוכ שיבכה לש

תיצראה הצעומב ןוידב הצעומה ר"ויל היינפ תנגהל הרבחה 49/2/72
ותבוגת העמשוה 49/3/71–ב אלש השירדב תיצראה עבטה
לש יטפשמה ץעויה לש ינפל שיבכה תא רשאל
אלש טלחוהו ,הצעומה לש ללוכ ריקסת עוציב
הטלחה .השקבל רתעיהל .הביבסה לע העפשה
בוש הלבקתה המוד
.49/4/5–ב

התחדנ 49/3/71–ב ןוידב עוציבב תויבלשל השירד תנגהל הרבחה 49/3/1
תוברעתה רחאל .השירדה לארשי הצוח שיבכ עבטה
הביבסה תוכיאל רשה בלשה תא קר עצבל(
,49/7/7–ב ףסונ ןויד םייקתה ,יחרכהה ילמינימה
תא רשאל טלחוה ופוסבש תעוצר תא "איפקהל"
ועצבל ךא ,ולוכ שיבכה עצבל דיתעבו ,ךרדה
הוולמה תווצה ;םיבלשב .)ךרוצה יפל
.עוציבה יותיע לע טילחי
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˙Â¯Ú‰Ø‰‡ˆÂ˙ ‰ÏÂÚÙ‰ ‰ÏÂÚÙ‰ ‰˘ÂÚ ÍÈ¯‡˙

תא לבקל הטילחה הצעומה תיצראה הצעומב ןוידב תוכיאל דרשמה 49/3/71
הוולמ תווצ םיקהלו 4 ףיעס תינכת חותיפ .1 :עצומ הביבסה
.שיבכה לש טרופמ ןונכתל עוציב .2 ;הרובחתל בא
םיקהל )49/4/5( טלחוה תיצרא ראתמ תינכת
תויחנה עבקתש יוגיה תדעו ;ךרדה תביבסל תינמז
.ךרדה תעוצרל תונורקעו ;םיבלשב שיבכה עוציב .3

םימעפ 4 השגפנ הדעווה םיינונכת תונורקע םושיי .4
.הטלחה תעצה השביגו שיבכה עוציבב םייתביבסו

םיעצמאב שומישו
תא ותיחפי רשא םייסדנה
.תוילילשה ויתוכלשה

הטילחה תיצראה הצעומה בא תינכתל השירד תנגהל הרבחה 49/4/5
תינכת תנכה לע )49/4/5( םג ןחבתש ,הרובחתל עבטה

םע דבב דב ,הרובחתל בא גצותשו 6 שיבכ תא
.6 שיבכ חותיפ .ורושיא ינפל הצעומב

ידי לע הנודינ תודגנתהה תינורקע תודגנתה תשגה תנגהל הרבחה 69/01/31
ידי לע התנומש תרקוח שיבכ לש 81 עטקל עבטה
תעימשל תיצראה הצעומה ר"ויל לארשי הצוח
העבק תרקוחה .תויודגנתהה תיצראה הצעומה
ןודל התוכמסב ןיאש תוינכת רשאל השקבו
.שיבכל תינורקע תודגנתהב .הז בלשב תוטרופמ

תוטרפמה תורעה תשגה תנגהל הרבחה 69/11/3
שיבכל תודגנתהה תא עבטה
,הפיח תיזוחמה הדעוול
.81 עטקב ןוידה תארקל

הצעומה תבישיב התחדנ הצעומה ר"ויל היינפ תנגהל הרבחה 69/11/31
ךא ,79/1/7–ב תיצראה יותיעל עגונב תיצראה עבטה
הבכיע רבד לש ופוסב העפשהה ריקסת תשגה
ןודל התנומש תרקוחה השירדו הביבסה לע
דע ןתעימש תא תויודגנתהב תויודגנתהה תא עומשל
ריקסתה תשגה רחאל .ריקסתה תשגה רחאל קר
קיפסמ ןמז התצקהו םג התלעוה השירדה
.ותדימלל תיצראה הצעומה תבישיב

.79/1/7–ב
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הצעומה תבישיב התחדנ הצעומה ר"ויל היינפ תנגהל הרבחה 79/1/6
.79/1/7–ב תיצראה ףיסוהל השקבב תיצראה עבטה

תונודינה תופולחל
לע העפשהה ריקסתב
81 עטק לש הביבסה
— ספא תפולח םג

.ועוציב יא
םג התלעוה השקבה
.79/1/7–ב הבישיב

∫‰¯Ú‰

וב ינורקע ןויד םויקל דע לארשי הצוח שיבכ לש ועוציב תא בכעל םיקוריה םיפוגה תשירד דצב
דחוימב ץרמנ קוסיע .לעופב שיבכה יאוות לע םינוידב ופתתשה םה ,תויתרובחת תופולח קודבלו

ןרק ,עבטה תנגהל הרבחה( םיפוג המכ לש הלועפ ףותישב ,ויתופולחו 31 'סמ עטק לש אשונב היה
לכ .)הביבסה תוכיאל דרשמהו םיימואלה םינגה תושר ,עבטה תורומש תושר ,לארשיל תמייק
תינורקעה תודגנתהל רושק וניאש ןוויכמ ,ןאכ רכזוה אל םיאוותל תורדגומ תופולחב קוסיעה
.שיבכל

ÈÚÂˆ˜Ó‰ ÌÂÁ˙‰ Æ≤

םיכרד לע עיבצהלו טקיורפל םידגנתמה תונעט תא ססבל ידכ תיחרכה תיעוצקמה תוליעפה

,הכמס ינב תורוקממ ןימא עדי סיסב הקיפמ תיעוצקמה תוליעפה .היעבה ןורתפל תויפולח

רשפא םוחתב םיחמומ ידי לע תוכמתנה תונעט .ירוביצה ןייפמקה הבר הדימב ןעשנ וילעו

תללכנ יעוצקמה םוחתב .אשונב יניצר ןויד םייקלו רוביצל ןהו תוטלחהה ילבקמל ןה איבהל

רבד( החמומ תעדב תכמתנ הניא םא םג ,םייעוצקמ תוטלחה ילבקמ ברקב תוליעפ םג

.)החוכ תא שילחמה

תנגהל הרבחה ידי לע רקיעב התשענ לארשי הצוח שיבכ דגנ קבאמב תיעוצקמ תוליעפ

ןפואב לעפ הביבסה תוכיאל דרשמה .תירוביצ הרובחת ןעמל םורופהו ןידו עבט םדא ,עבטה

,ףיקמ ח"וד ןיכה בראג בקעי ר"ד .שיבכה תא ןחב רשאכ ,דואמ הרצק הפוקת יעוצקמ

.לארשי הצוח שיבכ לש ותויאדכ לע ,רמייהסרולפ ןוכמ תרגסמב

תקפה ,תואנדסו ןויע ימי ןוגרא :םיאבה םיאשונל תקלחנ יעוצקמה םוחתב תוליעפה

.םייעוצקמ תוטלחה ילבקמ ברקב הדובע ,םייעוצקמ םיכמסמ
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הרימא התייה הנדסה םוכיסב -ניב הרובחת תנדס תנגהל הרבחה 49/3/71
םישדח םישיבכ תלילסש ,הרורב תופתתשהב תימואל עבטה
תייעב תא חרכהב תרתופ הניא הרובחת יחמומ
התייה אל ךא ,םיכרדב שדוגה הביבס תוכיאו
6 שיבכל תיפיצפס תוסחייתה הפוריאמ ,לארשימ
ןותיעב העידיב .ויתוכלשהלו ישאר ,ב"הראמו
הנדסה הרכזוה תונורחא תועידי לארשי הצוח תרבח

קיספהל ךירצ" תרתוכה תחת .ןונכת ישנאו
ךכ ...םיריהמ םישיבכ לולסל
הרובחת יחמומ םיריהזמ
היה אל ,דחמ ."םיינקירמא
,ךדיאמ ;שממ לש דה הנדסל
הב ועמשוהש תורימאה
שיבכב קבאמה תא תושמשמ
.םויה דע לארשי הצוח

תסנכב ןויע םוי עבט םדא 69/1/03
הצוח שיבכ אשונב ,ןידו
:םירבוד ;לארשי סנייש ירוא

,ןיקמט ינב כ"ח
,דירש יסוי רשה
,לאלהמ דוד 'פורפ
,'ץיבודוג רמות ר"ד
תבכר( רדה דוהא
באוי ,)לארשי

.לט ןולא ר"ד ,איגש

בקעי בתכש ח"וד תובקעב טבמ" — ןויע םוי — בראג בקעי 79/4/71
 The Trans Israel"  בראג, הצוח שיבכ לע שדח ןוכמ

Highway, Do We Know Eno1gh תופתתשהב "לארשי רמייהסרולפ
"To Proceed? ישנאו הימדקא ישנא

םיפרגואיג ,הביבס
תופתתשהבו ,םיננכתמו
החמומ — גלטייו ןו'ג
.הרובחתל יטירב
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םיילכלכ םיאשונב קסע סנכה שיבכ" אשונב סנכ ןעמל םורופה 89/9/72
םיכרדה תונואתבו םייתרובחתו ישיבכו לארשי הצוח הרובחת

האצותכ תולעל לולע ןרפסמש םינוכיס :בחורה תירוביצ
שיבכב העיסנה תוריהממ םיילכלכ ,םייגטרטסא
ילכ רפסמב היופצה היילעהמו :םירבוד ;"םייתואירבו

.שיא 08–כ וחכנ סנכב .בכרה ,רגרבנייו יבצ ברה
,סנכב וחכנש םיליעפ ירבד יפל ,ןודיסא םרוי
תא דואמ ריבגה אוה ,רטכיר ילא ר"ד
.לועפל םהלש היצביטומה תור ,יאלקח ןר

.יול הבוהאו לטנוול

תואצותה תחא .שיא 05–כ וחכנ :י"חכ" אשונב ןויע ברע הקלחמה 00/4/2
התייה סנכה לש תורישי טעמכה לש תינכדע הניחב הלכלכל
תוחוקל לש המתחה ןייפמק תילכלכה תויאדכה הטיסרבינואב
קנבל האירק לע םילעופה קנב :םירבוד ;"תיתרבחהו ,תירבעה
םדא( טקיורפה ןומיממ ענמיהל ,לאלהמ דוד 'פורפ רנטייב יש
.)דואמ ליעפל ךפה סנכב היהש יקוש ,יאלקח ןר

,ת"תמ תרבחמ ןהכ
,סנייש ירוא ר"ד
,ןוא–בל ןבואר
,ואנורג ןבואר 'פורפ
הצוח 'בח( רצוי ןצינ
'פורפ ,)לארשי
.איבל רוטקיו

עוצקמ ישנא תורשע וחכנ אשונב ןויע םוי ןעמל םורופה 10/3/91
.הימדקאהמו ןונכתה תודסוממ םימ תורוקמ םוהיז" הרובחת

,"םישיבכ יפיטשתמ תירוביצ
תא ולעה הריתעהו ןויעה םוי םיחמומ תופתתשהב

תודסומה תעדותל אשונה סנכה .ל"וחמו ץראהמ
.םיננכתמה לש רשקהב השענ
איה הרורב תחא האצות שיגהש ץ"גבל הריתעה
תוכיאל דרשמה לש השירדה סנייש ירוא ר"ד
אשונ תא קודבל הביבסה ימ םוהיז אשונב
81 עטקב םוהתה ימל הנכסה יפיטשתמ םוהתה
ריקסת תרגסמב ,שיבכה לש .שיבכה
.הביבסה לע העפשהה
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לש ויפוא לע רבדמ ח"ודה ס"כיאל דרשמה תורעה" תוכיאל דרשמה 29/1/62
,חטש יריתע םיפלחמ( שיבכה ח"וד — 13 א"מת לע הביבסה
םצע לע אלו )ינזבזב ןונכת לע תוססובמה ,"םייניב
.ומויק תוכלשה תקידב"

םיכרדה לש תויתביבס
— 13 א"מתב תועצומה
."םייניב ח"וד

הצעומל תוינפב שמיש ךמסמה א"שד תווצ ךמסמ תנגהל הרבחה 39/6
.אשונב תיצראה )ץרא לש התומד( עבטה

הצוח שיבכ אשונב
לש רצות ,לארשי

.אשונב תווצה ינויד

הברה תויתייעבה תא גיצמ — 6 רפסמ ךרד" תוכיאל דרשמה 39/6/03
ךא ,שיבכה תלילסמ תעבונה דרשמה תדמע הביבסה
אלא ולוטיבל ארוק וניא ."הביבסה תוכיאל
תיתרובחת תכרעמב ובולישל
יפל םיבלשב ותיינבל ,המלש
תביבסל ראתמ תינכתל ,ךרוצה
תונורקע םושיילו ךרדה
.ונונכתב םייתביבס

עשילא 'פורפ לש — תעד תווח אשונב תעד תווח עבט םדא 49
,'ץיבודוג רמות 'פורפ ,תרפא לש תיתביבס העפשה ןידו
ןו'ג 'פורפ ,בוכורוב והילא 'פורפ — םישיבכ תלילס
'פורפ ,לאלהמ דוד 'פורפ ,םהרג הריתעה ןמ קלח

,טימשדלוג ןו'ג 'פורפ ,רוזמ םדא ריקסת אשונב ץ"גבל
— אריפש תימעו תרופ לשימ העפשה לש ללוכ
.דועו ןונכת ,ריווא םוהיז יאשונב .הביבסה לע

הנידמה תרקבמל עויס תנגהל הרבחה 79
ח"ודה קרפ תביתכב ,עבטה
שיבכל עגונה יתנשה בראג בקעי
.לארשי הצוח
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 The Trans Israel"  ח"וד ןוכמ 79/4
Highway: Do We Know — רמייהסרולפ

"Eno1gh To Proceed? בראג בקעי

שיבכ — א 13 א"מת" תנגהל הרבחה 79/5
עטק — לארשי הצוח עבטה
םיטביה — 81
."םייסדנהו םייתביבס
.ןנור אמות ידי לע בתכנ

ח"ודה םע המסרופ תעדה תווח 'פורפ לש תעד תווח תנגהל הרבחה 79/6
תביסמב יאלקח ןר לש לטנוול תורו ןדס ארזע עבטה
םינותיעה לכ( םיאנותיע הצוח' 6 שיבכ" —
החלשנו )אשונל וסחייתה 'יזוחמ ףסאמ'כ 'לארשי
.תסנכה ירבחל 'םירברפ ללוחמ'כו

םיבאשמה ןובשח לע
ריצקת ;"םיימואלה
שיבכ" ארקנ ח"ודה
איטחמ לארשי הצוח
."וידעי תא

ח"ודה םע המסרופ תעדה תווח  ןר לש תעד תווח תנגהל הרבחה 79/6
לטנוול תורו ןדס ארזע לש שיבכ" — יאלקח עבטה
לכ( םיאנותיע תביסמב — לארשי הצוח
)אשונל וסחייתה םינותיעה תוברעב ןומימ
.תסנכה ירבחל החלשנו ."הנידמה

“How Many Shall Live? ילא ר"ד 89
How Many Shall Die?” רטכיר

תעפשה לע רקחמ — 
הצוח שיבכ תלילס
םיעגפנה 'סמ לע לארשי
.םיכרד תונואתב

.89 לירפאב תסנכ ירבחל החלשנ הבוהא לש תעד תווח תנגהל הרבחה 89/2
חותיפ תמאתה" — יול עבטה
'לארשי הצוח' שיבכ
בחורה ישיבכ חותיפל
."זכרמה רוזאב
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הרבחה — הרימאב הוולמ תיסדנה תעד תווח" תנגהל הרבחה 89/5
תדגנתמ ןיידע עבטה תנגהל תנטקהל םיעצמא לע עבטה
.81 עטקב שיבכל ינורקע ןפואב עבט ,הביבס יעגפמ
.ב"ותל תיצראה הצעומל שגוה ."81 עטקב ףונו
הטילחה 89/6/2–ב התבישיב םג השענ 99 לירפאב
ןוידל ןיינעה ריבעהל הצעומה ןיב הוושמה ח"וד
עקרק לע הרימשל הדעווב םיעטקב תופולח
;םיחותפ םיחטשו תיאלקח .םידחא
תובישי יתשב אשונב הנד וז
קלח הלביקו )99.4.62 ,99.3.1(

.וב תורכזומה תוצלמהה ןמ ןטק

תונכתיה לע תינושאר תעד תווח תינושאר תעד תווח ילצ ר"ד 1002/7
.81 עטקמ מ"ק 9–7 רּוהנִמל תונכתיה אשונב קושילופ
הלעהש ןייפמקב שמיש הז ריינ .81 עטק רּוהנִמ
רוהנמל תורשפא ןוחבל השירד
.2002—1002–ב 81 עטק

וניא רקס קושילופש יאוותה הרובעת תרהנמ" ילצ ר"ד 2002/9
אלא רשואמה שיבכה יאוות — השנמ תמר הצוח קושילופ
רשפא ובש רתויב רצקה יאוותה יוטיבה תונכתיה
הדע לחנ ןיב הרהנמ תורכל הפולח — ינויערה
.57 שיבכל לש 81 עטקל
ח"ודה רבעוה 3002 ראורבפב "לארשי הצוח שיבכ
הצוח שיבכ לש הוולמה תווצל רקוסה ח"וד —
דרשמל ,הרובחתה רשל ,לארשי רוהנמל תונכתיה
תושרל ,הביבסה תוכיאל .81 עטקמ מ"ק 7
תמייק ןרקל ,עבטה תורומש
םייטילופ םימרוגלו לארשיל
.םיפסונ םיירוביצו



56

·Ú ≤Æ≥·Á ÌÈ‡˘© ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ̇ ÂËÏÁ‰ ÈÏ·˜Ó ·¯˜· ‰„Â®ÌÈ¯˘ Â‡ ̇ ÒÎ È¯

˙Â¯Ú‰Ø‰‡ˆÂ˙ ‰ÏÂÚÙ‰ ‰ÏÂÚÙ‰ ‰˘ÂÚ ÍÈ¯‡˙

אל םיביצקתה ףגא ישנא ףגא ישנא םע השיגפ תנגהל הרבחה 69/21/5
.שיבכה לש ותוציחנ יאב וענכוש דרשמב םיביצקתה עבטה

תולע אשונב רצואה
ףגא ישנאל הנדס םייקל טלחוה .םישיבכ לש תלעותו
הרובחת אשונב םיביצקתה המייקתה תפסונ השיגפ
אל הנדסה .עקרק ישומישו לאוי םע 79/3/13–ב

.המייקתה הרובחת זכר ,הוונ
.םיביצקתה ףגאב

רשפאל רקיעב ודעונ תושיגפה ןו'ג 'פורפ לש תושיגפ תנגהל הרבחה 79/4
לע דוע דומלל גלטייו 'פורפל יטירב החמומ ,גלטייו עבטה
ץעייל לכויש ידכ ,אשונה ,73אמייק–תב הרובחתל
רשקהב .הלועפ יכרד לע םיליעפל עוצקמ ישנא םע
.ןתרטמ תא וגישה תושיגפה ,הז ןונכתה םוחתב

היה תושיגפה לש ףסונ גשיה ןוכמב( הרובחתהו
.אשונב יעוצקמ רמוחל תושיגנ ,הרובחת ןונכתל
םש לעב הרובחת החמומ תגצה תוכיאל דרשמב
העייס שיבכל דגנתמה ימואלניב תבכרב ,הביבסה
םייעוצקמה םימרוגל ריהבהל תלהנמב ,לארשי
םג איה שיבכל תודגנתההש תכשלב ,ןילופורטמה
תוינונכתו תויתרובחת תוביסמ דרשמבו םיסדנהמה
.עבט תרימש ימעטמ קר אלו — .)תויתשתה

דיגנל םיבתכמ תחילש ןעמל םורופה 89/1/3
ל"כנמל ,לארשי קנב הרובחת
ל"כנמל ,רצואה דרשמ תירוביצ
תויתשתל דרשמה
ףגאב הרובחת טנרפרלו

דרשמב םיביצקת
– יא אשונב רצואה
לש ותלילסב תויאדכה
.לארשי הצוח שיבכ

,יאפוריאה דוחיאל ,הילרטסוא תלשממל ץעיי ,Eco-Logica Ltd תרבח שארב דמוע גלטייו ןו'ג ר"ד"37

לש תילכלכה תלעותה יבגל םיאפוריא םינוגרא רפסמלו ןילופבו קרמנדב ,הידוושב תויתליהק תוצובקל

היפרגואיגל הקלחמה שארכ ןהיכ גלטייו ר"ד .םירעה יזכרמב הרובחת תונורתפ לעו ,אמייק תב הרובחת
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שארל םיבתכמ תחילש ןעמל םורופה 99/1/52
תיטנרפרלו םיביצקת ףגא הרובחת
םיביצקתה ףגאב הרובחת תירוביצ
ןויכיזה יאנת יוניש אשונב
.םזיל תויוברע תחטבהו
בתכמ חלשנ 99/5/22–ב
הנוממה ןגס ,ןמפלוו ןנורל
דרשמב םיביצקתה לע
טרופמ רבסה ובו ,רצואה
.הרגאהו שיבכה אשונב

רשוא שיבכהש הבושת הלבקתה דרשמ ל"כנמל היינפ תנגהל הרבחה 79/9/41
תווחשו ןונכתה תודסומ ידי לע תוימואלה תויתשתה עבטה
םינותנ לע תססבתמ תעדה .ומִע שגפיהל השקבב
תרבח ירבדכ( םייוגשו םירסח תעד תווח ופרוצ היינפל
וניא ל"כנמה ןכל ,)לארשי הצוח ןר לשו ןדס ארזע לש
אשונה תא ןוחבל ןוכנל האור .יאלקח
.שדחמ

דרשמ ל"כנמ םע השיגפ תנגהל הרבחה 79/01/6
;ןיבלס לאומש רצואה עבטה
םג וחכנ השיגפב
לטנוול תור ,ןדס ארזע
.יאלקח ןרו

הבוגת ולביק אלש רחאל םימה תוביצנ לא היינפ ,סנייש ירוא 99/21
טוריפ( ץ"גבל ורתע ,תקפסמ ידרשמ לש םיל"כנמה לאו הביבסו םייח
.)תויטפשמה תולועפה קרפב ,תויתשתה ,תואירבה

,הביבסה תוכיא
אשונב ,דועו הרובחתה
ימ םוהיז לש הנכסה
ומויקמ האצותכ םוהתה
.לארשי הצוח שיבכ לש

World תעה בתכ ךרוע אוה .הילגנאבש רטסקנל תטיסרבינואב תיתביבס היגולוימדיפאל הדיחיה שארו

Transport Policy and practice, םהיניב ,םיבר םירפס רביחו: Transport for a Sustainable Future: the

Case of Europe..." ·Á‰ ¨‚ÏËÈÈÂ ¯¢„ ÌÚ ˘‚ÙÓÏ ‰ÓÊ‰ ÍÂ˙Ó©Ú·Ë‰ ˙‚‰Ï ‰¯(.
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תא םיביכרמה רוביצה ירחבנ — תוטלחהה ילבקמ ברקב תישענ תוליעפה יטילופה םוחתב

לע עיפשהל תדעוימ הלשממבו תסנכב תוליעפ .תעצבמה תושרה תאו תקקוחמה תושרה

,העבצהל םיקוח תאלעה :יטרקומד ןוטלש רשפאמש םילכב שומיש ךות ,תוינידמ תעיבק

תישענ וז תוליעפ .דועו ביצקתמ תויוגייתסה ,םויה רדסל תועצה ,תסנכה תודעווב םינויד

.םירש םעו תסנכ ירבח םע תוישיא תושיגפב רקיעב

תכרעמה ךותב םמצע םהלש תוליעפ םיתעל הבינמ םירשו תסנכ ירבח ברקב תוליעפ

לע התעפשה ןיבל םייתלשממ–ץוחה םיפוגה תוליעפ ןיב ןיחבהל השק םימעפל .תיטילופה

לש המזוי הרואכל ןהש ,שיבכב ןוידל תושקבו םויה רדסל תועצה ,קוח תועצה :תסנכ ירבח

.םיעלקה ירוחאמ םינוגרא לש תצרמנ תוליעפמ ללכ ךרדב תועבונ ,תסנכ ירבח

,עבטה תנגהל הרבחה רקיעב ופתתשה לארשי הצוח שיבכב קבאמב תיטילופה תוליעפב

תנשב( דירש יסוי םשארבו ,רוביצ ירחבנו הקורי המגמ ,תירוביצ הרובחת ןעמל םורופה

.)0002( ןואליג ןליאו )89–79( ואדנל יזוע ,)69
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תיצראה הצעומל הנפ רשה תוכיאל רשה לא היינפ תנגהל הרבחה 49/5/11
עצבל השירדב היינבלו ןונכתל )דירש יסוי( הביבסה עבטה
םייקלו םיבלשב שיבכה תא תנכה שורדיש ידכ
הביבסה לע העפשה ריקסת" לש ללוכ ריקסת

ךרדה לש חותיפה יבלשב דקמתיש הביבסה לע העפשה
"םהלש תויתביבסה תויועמשמבו .לארשי הצוח שיבכל
ןויד םייקתה השירדה תובקעב
ופוסבו ,תיצראה הצעומב ףסונ
,ולוכ שיבכה תא רשאל טלחוה
.םיבלשב ועצבל ךא

תדעו לומ תוליעפ תנגהל הרבחה 49/8
םינוידה תעב םיפסכה עבטה 
.6 שיבכ קוח לע
םיחכונ תויהל השקב
ר"וי לא היינפ ,םינוידב
לג הילדג כ"ח ,הדעווה
ירבחל טרופמ בתכמו

תויתייעבה לע הדעווה
.טקיורפבש הברה
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.ןוידל םידה ויה אל שיבכה" אשונב ןויד רמת כ"ח 49/11/92
שדוגה לע — "?ןורחאה יקסנ'זוג
רותפל ךרוצה לעו םיכרדב
הרובחתה תויעב תא
הרובחת חותיפ תועצמאב
תורישי רבוד אל .תירוביצ
.לארשי הצוח שיבכב

תועצה המכ ויה הפוקת התואב אשונב םויה רדסל העצה םירשה 59/21/13
ןהמ וזיא רורב אלו ,תומוד — לארשי הצוח שיבכ ,דירש יסוי 69/2–1
.רבד לש ופוסב העבצהל התלע םירש תדעו םיקהל רוצ בקעי
הדוהתל התכז םירשה תעצה ותוינויח תא קודבתש ןילייב יסויו
.תרושקתב 83.ויתופולח תאו

שדחמ ונחב םיימואלניב םימזי תוליעפב וול תועצהה
ששחמ ,זרכמב םתופתתשה תא הלודש תוליעפבו תירוביצ
תויודגנתה חכונל עוציבב בוכיעל תנגהל הרבחה לש תצרמנ
.םיקוריה םיפוגהו םירשה ןידו עבט םדא ,עבטה

תועדומ :הקורי הלועפו
הלשממה ידי לע התחדנ השירדה קנע יטלש ,תונגפה ,ןותיעב
.69/2/4–ב ,םילויט סנכ ,םירשג לעמ

ירבחל םיחמומ יבתכמ
הלשממה שארלו תסנכ
םירמאמ ,)סרפ ןועמש(
.דועו תסנכב סנכ ,93ןותיעב

חור ישנא לש השיגפ תנגהל הרבחה 69/1
,ירוג םייח ,רהזי 'ס( ,עבטה
ןועמש םע )ןמסורג דיוד חור ישנא
ךומתל השקבב ,סרפ
,דירש םירשה תמזויב
.)ליעל( ןילייבו רוצ

תואלקחה רש ,יוניבהו ןוכישה רש ,הרובחתה רש תופתתשהבו רצואה רש תושארב םירש תדעו םיקהל"83

,ויתופולח תא ,)6 רפסמ שיבכ( לארשי הצוח שיבכ לש ותוינויח תא קודבתו בושתש ,הביבסה תוכיאל רשהו

'עקרקה תלילז' תאו ותלילסל םינמזה חול תא ,ולש םיטרדנטסה תא ,ויפלחממו ויעטקמ דחא לכב ךרוצה תא

ואבוי תוצלמהה .םישדוח השולש ךות ויתוצלמה תא הל שיגיש םיחמומ תווצ ןנוכת םירשה תדעו .ולש

".הלשממה תאילמב שדוחמ ןוידל
.ı¯‡‰, 69/1/82 ,תורחתמ תוטלחה .לאלהמ דוד 'פורפ :המגודל93
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ונפ הנש התוא לש רבמצדב 'גניא ,לאלהמ דוד 'פורפ ישנא 69/1
הלשממה שארל המוד בתכמב לחר 'פורפ ,ןנור אמות ,הימדקא
.והינתנ ןימינב ,שדחה הזרא 'פורפו ןמרתלא תגהנהב

םיבתכמב ונפ ןמ'צר'צ תנגהל הרבחה
שאר לא םיקמונמ עבטה
)סרפ ןועמש( הלשממה
ושקיבו םירשה לאו
םירשה תעצהב ךומתל
.)ליעל( רוצו ןילייב ,דירש

הלשממה שארל היינפ תנגהל הרבחה 69/1/2
השקבב הלשממה ירשלו עבטה
םירשה תעצהב ךומתל
.)ליעל( ןילייבו רוצ ,דירש

שיבכה אשונ תא הסינכה "ץרמ" אשונ תא סינכהל ןויסינ תנגהל הרבחה 69/3
העידוה "תישילשה ךרדה" ,עצמל לארשי הצוח שיבכ עבטה
והינתנ ןימינב ,שיבכל דגנתת יכ .תוגלפמה יעצמל
.שדחמ אשונה תא לוקשיש רמא

לבקמ וניא אוה יכ ריהצה רשה תוכיאל רשה םע ןויד תנגהל הרבחה 69/7
יתרובחת ןורתפכ 6 שיבכ תא )ןתיא לאפר( הביבסה עבטה
תורחא תופולחב ךמות אוהו דרשמב חתפמ ישנא םעו
תטלחהל תועצה ןיכי יכו הביבסה תוכיאל

.ולא םיאשונ םדקל הלשממ ,רשה רזוע ,ל"כנמה(
לכירדאה ,רבודה
.)ןונכתה ףגא ישארו

ל"כנמ םע ושגפנ םינוגראה יגיצנ השקבב תפתושמ היינפ תנגהל הרבחה 69/8/02
רודגיבא ,הלשממה שאר דרשמ שאר םע שגפיהל םדא ,עבטה
ןמרביל עידוה ךשמהב .ןמרביל והינתנ ןימינב הלשממה ,ןידו עבט
תפסונ הניחב רחאלש ,בתכמב האחמ תרמשמ תעב ,הקורי הלועפ
.שיבכה שומימב ךישמהל טלחוה םייקתהל הדיתעה יבושיי תתומע

ןודל ידכ ,69/8/03–ב הצוח שיבכ
לש תשדוחמ הניחבב ,לארשי
.לארשי הצוח שיבכ התומעה

לוליח תעינמל
םירבק
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ר"ויל רבמצדב תפסונ היינפ תסנכ ירבחל היינפ תנגהל הרבחה 69/11/62
םהרבא כ"ח( םיפסכה תדעו םינפה תדעו ירבחלו עבטה
יפיעס תונשל השירדב )ץיבר אשונב הביבסה תוכיאו
איפקהל ,אשונב הנידמה ביצקת שיבכו הנידמה ביצקת"
ןייכזה םע הזוחה תמיתח רדס — לארשי הצוח
תויאדכ תא שדחמ ןוחבלו תאצקהב יוגש תויופידע

.שיבכה ."םיימואל םיבאשמ

רסוחב המייתסה השיגפה תויתשתה רש םע השיגפ תנגהל הרבחה 69/21/5
הצוח שיבכ ןיינעב המכסה .ןורש לאירא תוימואלה עבטה
םיניינעב המכסה התייה( לארשי

השיגפ םייקל הטלחהבו )םירחא
םא עודי אל .אשונב תפסונ

.וזכ השיגפ המייקתה

79/3/11–ב הלביק ןזח כ"ח תויתשתה רשל התליאש ימענ כ"ח 69/21/42
ףקיה תא תטרפמה הבושת ףקיה :תוימואלה ןזח
תובייחתה תא תקמנמו ביצקתה שיבכל הצקומה ביצקתה
דספה/חוורב קלחתהל הנידמה םיטקיורפלו 6 'סמ
.ןייכזה לש .וב םירושקה

לש תוליעפ תובקעב — העצהה לש םויה רדסל העצה םיסקמ כ"ח 79/1/8
כ"ח לצא עבטה תנגהל הרבחה הצוח שיבכ :תסנכה יול
ריבעהל טלחוה .יול םיסקמ העיגפ — לארשי
הדעווב ןוידל אשונה תא תוימוקמה תויושרב
.תסנכה תדעו ידי לע עבקיתש .תושלחה תובכשבו
.העצבתה אל הטלחההש הארנ

תויתשתה רש לא היינפ תנגהל הרבחה 79/1/9
העצה םע תוימואלה עבטה
תויתרובחת תופולח לש
.לארשי הצוח שיבכל

תסנכה ירבחל בתכמ תנגהל הרבחה 79/5/51
ח"ודב תונעטה ירקיע ובו עבטה

אשונב הנידמה תרקבמ
לארשי הצוח שיבכ
קבאמל ףרטצהל האירקו
.ודגנ
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הדעווה ירבחל היינפ תנגהל הרבחה 79/7
ירבחלו הנידמה תרוקיבל עבטה
תוח"וד ףוריצב תסנכ
יאלקח ןרו לטנוול–ןדס
רחאל שדוחכ .)ליעל האר(

םע ,תפסונ היינפ — ןכמ
אשונב יול הבוהא לש ח"וד
.)ליעל האר( בחורה ישיבכ

כ"ח םע תישיא השיגפ תנגהל הרבחה 79/8
תגלפממ לארה הדוהי עבטה

,תישילשה ךרדה
.ןדס ארזע תופתתשהב

89/1/12–ב הלביק ןזח כ"ח תויתשתה רשל התליאש ימענ כ"ח 79/21/01
ותופיפכל תסחייתמה הבושת םייוציפה לע תוימואלה ןזח
תוינכתל ידיתעה חותיפה לש ךרואל עקרקה ילעבל
.חותיפה תויחרכהלו ראתמה לע ,לארשי הצוח שיבכ

שיבכה לש ותמאתה יא
לעו ראתמה תוינכתל
םיחטשב ותעיגפ
.םיחותפה

לע הנוממה ןגס ,רבלפ םולשבא רצואה רש לא היינפ תנגהל הרבחה 79/21/41
הכרענ יכ בישה ,םיביצקתה הצוח בוצקת אשונב עבטה
יאדוול בורק יכו תויאדכ תקידב ביצקת תעצהב לארשי
ןונגנמ ליעפהל ךרוצ היהי אלש 8991.
.ןייכזל ןוידפה תחטבה לש

.תסנכ ירבח 72 ומתח העצהה לע תאפקהל קוח תעצה יזוע כ"ח 89/1
ר"וי ליטה העבצהה םויב לארשי הצוח שיבכ ואדנל
,תירטש ריאמ ,היצילאוקה 04.ותויאדכ תקידבל דע

קוחב תורדסומה תולועפהמ איהש הלועפ לכ עצובת אל... )םיכילה תאפקה( לארשיל יצרא שיבכ קוח"04

תולע לש הפיקמ הניחב ךרעית .א :םיאבה םיאנתה ומייקתי ןכ םא אלא...הרגא שיבכ קוחבו יצרא שיבכ

םוהיז ןוגכ תוינוציח תויולע לש הניחב ךרעית .ב .הנידמה ביצקתלו קשמל שיבכה לש תילכלכ תויאדכו

.םיחותפ םיחטש ןדבוא תולעו עקרק יבאשמ לוצינ ,תוילאיר עקרק תויולע ,םיכרד תונואת ,הביבסהו ריוואה

שיבכה לש ותמאתה לש הניחב ךרעית .ד .הרובחתה דרשמ ידי לע הרובחתל תיצרא בא תינכת םלשות .ג

תופידע ירדס לש חותינ ךרעייו שיבכל תורחא תויתרובחת תופולח ונחביי .ה .תויצראה ןונכתה תומגמל

".ןעוציבל
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.אשונב תינויצילאוק תעמשמ המייקתה העצהה ביבס
העצההש רורב היה היתובקעב תוליעפו תירוביצ תוליעפ
ידי לע הכשמנ איה ;לבקתת אל הרבחה לש תצרמנ הלודש
אלו םויה רדסמ הישיגמ הלועפ ,עבטה תנגהל
.העבצה הילע המייקתה הקורי המגמ ,הקורי
תינויצילאוקה תעמשמה תלטה הרובחת ןעמל םורופהו
העונתב בר לוכסת המרג ירידשת ללוכ ,תירוביצ
.תיתביבסה םיבתכמ ,תונגפה ,וידר

.דועו תוטלחה ילבקמל

תסנכ ירבחל םיבתכמ תנגהל הרבחה 89/2/32
הצוח שיבכ" אשונב עבטה
תודבועה —  לארשי
."ןתייווהל

תדעו ירבחל בתכמ םהרבא כ"ח 89/6/32
הלודשה ירבחלו םיפסכה ןוזנשריה
השקבה אשונב הקוריה
תודעווב ןוידמ רוטפ רשאל
תשר" תלעפה לע תסנכה
ימזיל תיביצקת "ןוחטיב
.לארשי הצוח שיבכ
אלש שקיב ןוזנשריה כ"ח
רוטפה רושיאל םיכסהל
תתומעמ בתכמ ףריצו
."רחמו םויה הרובחת"

המו ןויד םייקתה םא רורב אל השקב :םויה רדסל העצה יזוע כ"ח 89/6/72
.האצותה התייה הצוח שיבכ אשונב ןוידל ואדנל

.לארשי

ירבחל םיבר םיבתכמ ןעמל םורופה 89/21
אשונב םירשלו תסנכ הרובחת
לש תויאדכה יא תירוביצ
,לארשי הצוח שיבכ
הדמע יפדב םיוולמ
םיבתכמ דוע .םיטרופמ
ידי לע וחלשנ םיבר
.םיאבה םישדוחב םורופה
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האירק ורבע אל תועצהה ןוחבל :קוח תועצה חוסינ ןעמל םורופה 99
.תימורט הצוח שיבכ תא שדחמ הרובחת

ראורבפב השגוה( לארשי תירוביצ
,)ןואליג ןליא י"ע 0002
תויובייחתה תא לטבל
קוחמ תועבונה הנידמה
,לארשי הצוח שיבכ
שיבכ קוח תא לטבל
קוח תאו לארשי הצוח
תונויסינ .הרגא שיבכ
קוחה תועצה תא ריבעהל
.תסנכ ירבח תועצמאב

יתלב החמומ תונמל טלחוה תדעו תבישיב תוחכונ ןעמל םורופה 99/3/9
.אשונה תא ןחביש יולת יונישב הנדש הלכלכה הרובחת
עידוה אשונה תקידב רחאל תבוטל הזוחה יאנת ,תירוביצ
הרורב הבושת ןיא יכ החמומה תועצמאב תינייכזה עבט םדא
ףסונ ןוידב ;ןאכל וא ןאכל תעיבקל ןונגנמה יוניש הרובחת ,ןידו
.תינייכזה תשקב הלבקתה .הרגאה הבוג רחמו םויה

תדעו תבישיב תוחכונ ןעמל םורופה 99/8/11
אשונב הלכלכה הרובחת
.תינייכזל תובטהה ,תירוביצ

תנגהל הרבחה
עבטה

ללוכ ןויד םייקתה םא עודי אל תדעו ירבחמ השקב תוכיאל הרשה 99/9/61
.הלשממב םינפ יניינעל םירשה הביבסה

תא םייקל" םיתורישו קיציא הילד
קר 81 עטק רושיאב ןוידה
הלשממב ללוכ ןויד רחאל
תויומידק לעו 6 שיבכ לע
תויתלשממ תועקשהב
."הרובחתה םוחתב

הנידמה תרוקיב תדעו יזוע כ"ח 99/21/02
לארשי הצוח שיבכב הנד ואדנל
תא שדחמ קודבל הארקו
.שיבכה תויאדכ
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תיינפ תובקעב — ןוידה
הרובחת ןעמל םורופה
כ"חמ שקיבש ,תירוביצ
תא תולעהל ואדנל
.ןוידל אשונה

םירש תדעו ידי לע התחדנ הניחבל קוח תעצה ןליא כ"ח 00/2
האירק ינפל הקיקח יניינעל שיבכ לש תשדוחמ הבהז ,ןואליג
תלילס ךשמהב ןוידה .תימורט .לארשי הצוח קיפואת ,ןואלג
תאילמל רבעוה שיבכה ידי לע החסונש ,העצהה תנעו ביט'ח
םייקתה םא עודי אל .הלשממה הרובחת ןעמל םורופה רואמ
.הזכ ןויד דואמ המוד ,תירוביצ

כ"ח לש קוחה תעצהל
.89–מ ואדנל יזוע
ןליא כ"ח לש ותוליעפ
תובקעב התייה ןואליג
םורופה לש ותיינפ
.תירוביצ הרובחת ןעמל

המכ ,םישנא תואמ ופתתשה אשונב תסנכב סוניכ הינסוח כ"ח 00/3/31
.םירבד ואשנ םירש –תילכלכ תויאדכ תקידב" ,הראב'ג
,תונותיעב רצק חוויד דבלמ הצוח שיבכ'ל תיתרבח ןעמל םורופה
.תורישי תואצות סנכל ויה אל ."'לארשי הרובחת

תירוביצ

00/7/81–ב םייקתהש ןוידב תדעו םיקהל העצה ןליא כ"ח 00/6/12
ךא ,הדעווה תמקה הרשוא תירטנמלרפ הריקח ,ןואליג
זרופ םהרבא כ"ח לש "ליגרת" .לארשי הצוח שיבכ אשונב ןעמל םורופה
תדעוול ןוידה תרבעהל איבה תארקל הלודש תלעפהב הרובחת
.תסנכה לש הלכלכה תורשע ופתתשה העבצהה ,תירוביצ
לש יהשלכ תוליעפ לע עודי אל המגממ רקיעב ,םיליעפ ,הקורי המגמ
."התמקה" זאמ הדעווה .הקורי הלועפמו הקורי הקורי הלועפ

ÈËÙ˘Ó‰ ÌÂÁ˙‰ Æ¥

ודעונש םיקוחב רקיעב תרזענו טפשמה יתבב תישענ םייתביבס םיאשונב תיטפשמ תוליעפ

חותיפ עונמלו םתפיכא תא חיטבהל הרטמב ,היינבהו ןונכתה יקוח ןוגכ ,הביבסה לע ןגהל
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,ץ"גבל תוריתעב תיטפשמה תוליעפה תדקמתמ ,לארשי הצוח שיבכ אשונב .םתוא דגונה

םהל תופופכה תויושרו הלשממה ידרשמ םה םדגנ תושגומ תוריתעהש םיפוגהש ןוויכמ

דרשמל תכיישה םימה תוביצנ ,םינפה דרשמל תכיישה היינבלו ןונכתל תיצראה הצעומה(

.תיתלשממ הרבח איהש לארשי הצוח תרבח וא )תויתשתה

קוחה לע הסג הרוצב רובעל אלש לארשי הצוח תרבח הדיפקה ,םיטעמ םירקמב דבלמ

קוח" :שיבכה תלילס תא םירידסמה םידחוימ םיקוח וקקחנ ףא ןיינעה ךרוצל .שרופמה

םיאשונב ,ללכ ךרדב ,ושגוה ץ"גבל תוריתעה ןכל ."הרגא שיבכ קוח"ו "לארשיל יצרא שיבכ

תוטלחהבש תוריבסה יא תא חיכוהל היה םירתועה לעו ,ןאכלו ןאכל תונשרפל םינתינה

.ןהבש תויקוחה יא תא אלו — היתויושרו הלשממה

יוכיסהש הריתע שיגהל םאה :תיתביבסה העונתה ךותב חוכיו היה ץ"גבל תוריתעה ביבס

רושיא ,הרואכל ,הווהמה ןולשיכמ ענמיהל ידכ ,ךכמ ענמיהל וא –רתויב ןטק הב תוכזל

תבוטל אלש ץ"גב יטפוש לש םתקיספ יכ ,הארמ ןכא האצותה ןחבמ .שיבכה תורשכל

ץ"גב ןחבמב דמע שיבכה"ש םרמואב בושו בוש לארשי הצוח תרבח תא השמיש םירתועה

ןניא םהיתויוכמסש ושיגדה םיטפושהש ןוויכמ ,תקיודמ הניא וז הרימא ."םימעפ רפסמ

םא עובקל אלא תוינידמ עובקל םיאב םניאשו תויטפשמ תויוכמס אלא ןונכת תויוכמס

לש ללכ ךרדב תמצמצמה תונשרפה יפל — הז ןחבמב .קוחה ןחבמב דמוע שיבכה עוציב

.דמוע שיבכה — םיטפושה

תנגהל הרבחה רקיעב םה לארשי הצוח שיבכ אשונב תיטפשמ תוליעפ ומייקש םיפוגה

הרובחת ןעמל םורופה תכימתב ,הביבסו םייח ןוגראו סנייש ירוא ר"ד .ןידו עבט םדאו עבטה

.םוהתה ימ םוהיז ןיינעב ץ"גבל ורתע ,תירוביצ

˙Â¯Ú‰Ø‰‡ˆÂ˙ ‰ÏÂÚÙ‰ ‰ÏÂÚÙ‰ ‰˘ÂÚ ÍÈ¯‡˙

םפוסבו ,םינויד השולש ומייקתה השירדב ץ"גבל הריתע עבט םדא 49/5/52
.)59/7/52( הריתעה התחדנ לש ללוכ ריקסת עצבל ןידו
הבוח ןיא :הייחדל םינועיטה הביבסה לע העפשה
,ולוכ שיבכל ללוכ ריקסת ךורעל ורושיא םרט ולוכ שיבכל
אל ,היינבהו ןונכתה קוחב אל תיצראה הצעומב
תוארוהב אלו ריקסתה תונקתב .)49/0292 ץ"גב(
רבכ רשוא שיבכה ;3/א"מתל
הבוח ןיא ןכ לעו ,3/א"מתב
.ריקסת ול ךורעל
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תשגה רחאל תועובש השולשכ השירדב ץ"גבל הריתע תנגהל הרבחה 59/1/02
המייק )59/2/7( הריתעה תטלחה תא לטבל עבטה
שדוחמ ןויד תיצראה הצעומה לע תיצראה הצעומה
םינגה תצעומ תא העמשו אשונב עטקל תפדעומה הפולחה
עבטה תורומש ,םיימואלה האלומ אלש רחאמ ,31
ומויק לשב .םיימואל םירתאו םע תוצעייתה תבוח

הקיספ הנתינ אל הזה ןוידה לש ,םיימואלה םינגה תצעומ
לע הצעומה תטלחה .הריתעב םירתאו עבטה תורומש
)תיחרזמה( תפדעומה הפולחה .)59/584 ץ"גב( םיימואל
.ןוידה תובקעב התנוש אל

םיבישמה ומיכסה 69/6/62–ב השירדב ץ"גבל הריתע עבט םדא 69/6/3
ןונכתל תיצראה הצעומה( תודובע קיספהל ןידו
הצוח שיבכ תרבח ,היינבלו םסק ףלחמב תועצבתמה
דימ קיספהל )םירחאו לארשי תמלשהל דע ,קוחכ אלש

בקע .שיבכב תודובעה תא לע העפשה ריקסת
הקיספ הנתינ אל םתמכסה .)69/9493 ץ"גב( הביבסה
.הריתעב

םורופה תמזויב — הריתעה השירדב ץ"גבל הריתע עבט םדא 99/6/12
.תירוביצ הרובחת ןעמל תוטלחה תא לטבל ןידו
תיב ידי לע התחדנ הריתעה הלכלכהו םיפסכה תודעו
יכ ורמואב 99/8/6–ב טפשמה יונישל עגונב תסנכה לש
הזוחב םיפיעס שרפל ןתינ ןויכיזה הזוח יאנת
תיבירה רעשב ןויד םירשפאמכ רחאל שיבכה תלילסל
ןיא יכו תיזוח םורטה הפוקתב םייונישה .ףקותל ותסינכ
לע ותעד תא עיבהל םוקמ ועגנ טלחוה םהילעש
תולבקתמה תוטלחהה תקדצ בושיח ןונגנמ ןוכדעל
וא תקקוחמה תושרה ידי לע .)99/9114 ץ"גב( הרגאה
.ןתנובת לע הריתע המדק וז הריתעל

םיכמסמ יוליגל
תובקעב ,)99/0092(

הצוח תרבח לש הבוריס
םדאל ריבעהל לארשי

יכמסמ תא ןידו עבט
,הריתעה תובקעב .הזוחה
ריבעהל הרבחה המיכסה
ךרוצ אלל ,םיכמסמה תא
.טפשמה תיב תקיספב
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ךשמב םינויד המכ ומייקתה השירדב ץ"גבל הריתע ירוא ר"ד 00/7
םהבו ,1002–0002 םינשה הנכסה תקידב םייקל ,סנייש
,םימה תוביצנ( םיבישמה ושרדנ תובקעב םוהתה ימל הביבסו םייח

תוכיאל דרשמה ,תואירבה דרשמ איצמהלו שיבכה תלילס םירחאו
,לארשי הצוח תרבח ,הביבסה םתנגהל םלוה ןורתפ
איצמהל )דועו הוולמה תווצה שיבכה תלילס םרט
.היעבל תונורתפו תוקידב )00/9804(.
תיב לביק 1002 רבמצדב
הצעומה תדמע תא טפשמה
דעב היינבלו ןונכתל תיצראה
םייסדנה םיעצמא בלשמה ןורתפ
תלעפה םע )זוקינ תולעת רקיעב(

.שיבכה ןמ םוהיז ףוסיאל הנוכמ
וניא ןורתפה םירתועה תעדל
היהש הממ רתוי אוה ךא ,קפסמ
.הריתעה השגוה אל וליא השענ
וקספו םיטפושה םג וריכה ךכב
.תואצוהל וצ

.20/8/82–ב ןויד םייקתה תלעפה דגנ ץ"גבל הריתע ירוא ר"ד 20/8/1
תבוגת תא ושקיב םיטפושה ואצמוה םרטב שיבכה סנייש
.םיבישמה ימ תנגהל תונורתפ םרוה לחרו
.3002 לירפאב ןוידל דעומ עבקנ םיבחרנ םיקלחב ,םוהתה

םרובעבש שיבכה לש
גיציש תונורתפ םישרדנ
.יגולורדיהה תורישה

·Èˆ‰ ÌÂÁ˙‰ ÆμÈ¯Â

ידי לע תוינידמה יונישל ףונמה איהש ,להק תעד רוציל הרטמב תישענ תירוביצ תוליעפ

םיפתתשמ תטועמ םאו םיפתתשמ תבר םא ,קבאמה אשונב תוליעפ .תוטלחהה ילבקמ

— תוטלחהה ילבקמ דצמו תרושקתה דצמ — וב תוניינעתה תררועמ ,ןיעה תא תכשומ ךא

ינפ לא הלעמ תירוביצ תוליעפ .טקיורפה תויאדכב תואדווה תא תרערעמה הריווא תרצויו

.תוטלחהה ילבקמ דצמ תמלוה תוסחייתהב תוכזל ידכ ,טקיורפל תודגנתהה תא חטשה
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םימוחתב תולועפל םיתעל התוולנ לארשי הצוח שיבכ אשונב תירוביצה תוליעפה

המייקתה איה םירחא םיבר םירקמב .םייטילופ רקיעבו םיילכלכ–םייעוצקמ ,םיינונכת

.תמיוסמ תוליעפל וא רדגומ עוריאל רשק אלל ,יאמצע ןפואב

,םינותיעב תועדומ ,םירויס ,תיב יגוח — םינווגמ םיקיפאב תישענ תירוביצה תוליעפה

.דועו םיסנכ ,תונגפה

.תירוביצ תוליעפ ומייק לארשי הצוח שיבכב וקבאנש םיפוגה לכ

ÌÈ‚ˆÈÓÂ ˙Â„Úˆ ¨ÌÈ˙Óˆ ÈÓÈ ¨˙Â‚Ù‰ μÆ±
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,ריעה ןותיעב םסרופ חוויד תויולג ץוביק רשגב הנגפה הקורי הלועפ 49
.רורב אל ךיראתה טלש םע ביבא לתב

,"התמ המדא = שיבכ"
,םישיבכב תועקשהה דגנ"
הצוח שיבכב רקיעב
תיינפה דעבו ,לארשי

הרובחתל םיבאשמ
.)ןותיעה ךותמ( "..תירוביצ

הקסעש הבתכב עיפוה חוויד הצעומה תבישי לומ הנגפה הקורי הלועפ 49/6/62
.)תונורחא תועידי( שיבכב תויודגנתהב הנדש תיצראה

)03–כ( םיניגפמה .שיבכל
תובנרא םהידיב וזחא
םימתכומ םינידס ושבלו
."םד"ב

תפוקתב התשענ הלועפה ןח לאומשו סנייש ירוא עבט םדא 69/1
רוצו ןילייב ,דירש לש םתעצה ךשמב 'א םוי ידמ ,ודמע ןידו
שיבכ לש תשדוחמ הקידבל ינפל רשגב ,תועובש המכ
המרג הלועפה .לארשי הצוח םע םילשוריל הסינכה
קודבל לארשי הצוח תרבחל הצוח שיבכ דגנ טלש
םוסרפ עסמל תאצל תורשפא .לארשי
14."שיבכל תודגנתהה" ללגב

יכ הרפיסש העידי ןותיעב המסרפתה ,'א ימיב העובקה םתובצייתהמ ולדחש רחאל םידחא תועובש14

.שיבכל תירוביצה תודגנתהה תושלחיה ללגב — םוסרפ עסמב תאצל אלש הטילחה לארשי הצוח תרבח
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,םויה לכ ךשמב וידרב חווד ןבא תחנה תעב הנגפה תנגהל הרבחה 69/1/9
היזיוולטה יצורע ינשב .ןמש ןב ףלחמל הניפה ,עבטה
.םינותיעבו .םיפתתשמ תורשע המכ עבט םדא

,ריוואל הלעוה קוסמ ןידו
תבותכ התלתנ ונממו
.שיבכה תלילס דגנ

םע השיגפל ונמוז םיניגפמה שאר דרשמ לומ הנגפה תנגהל הרבחה 69/8/03
,הלשממה שאר דרשמ ל"כנמ תבישי תעב הלשממה הלועפ ,עבטה
יכ רמאש ,ןמרביל רודגיבא .הלשממ םדא ,הקורי
המכ רחאל .אשונה תא קודבי .םיפתתשמ 001–כ ,ןידו עבט

רמאש בתכמ לבקתה תועובש ,הביבסו םייח
טלחוהו קדבנ אשונהש ,םיבושיי
.שיבכה תלילסב ךישמהל התומעה

תעינמל
םירבק לוליח

וידרה תונחת לכב חווד שאר דרשמ לומ הנגפה תנגהל הרבחה 69/11/92
.םינותיעבו תבישי תעב הלשממה ,עבטה

גצימ םע — הלשממ הקורי הלועפ
םהבש "הרובק תונורא"
םיביצקתה "םירובק"
.םייתרבחה
.םיניגפמ תורשע המכ

.םינותיעב תובתכ המכ ןיינבמ "גנילפנס" תשילג ,הקורי הלועפ 79/1/62
לארשי הצוח שיבכ תרבח תנגהל הרבחה
שיבכל אל" טלש םע עבטה
יווילב ,"לארשי הצוח
.ןיינבה דיל הנגפה

לכבו וידרה תונחתב חווד סקטב הלודג הנגפה תנגהל הרבחה 79/4/51
.םינותיעה .ןמש ןב ףלחמ תחיתפ ,עבטה

הטקש התייה הנגפהה ,הקורי המגמ
הכפה ךא התליחתב הקורי הלועפ
,שיבכה תמיסחל
םיניגפמ וררגנ היתובקעבו
.םירטושה ידי לע
.ורצענ םיניגפמ העשת
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תעב האחמ תרמשמ ,הקורי הלועפ 79/5/7
הבש םיאנותיעה תביסמ תנגהל הרבחה
הנידמה תרקבמ ח"וד גצוה עבטה
לע השק תרוקיב ובו

.לארשי הצוח שיבכ תרבח
וסנכנ םיניגפמהמ םיינש
ושיגהו םיאנותיעה תביסמל
.הנידמה תרקבמל םיחרפ

םיבר םיניגפמ .תינועבצ הנגפה תבכר תנחת דיל הנגפה ,הקורי המגמ 79/6/6
התייה תאזה הנגפהה יכ ונייצ .ביבא לתב ןופצ הקורי הלועפ
ףותיש ליחתה הבש הדוקנה .םיפתתשמ 002–כ
הקורי המגמ ןיב הלועפה
התוא ונייצו הקורי הלועפל
תועמשמ בר עוריא רותב
.קבאמל םתופרטצהב םרובע

תינוגסס האחמ תכולהת ,הקורי המגמ 79/01/42
בוחרמ — ביבא לתב ,הקורי הלועפ
.ףוגנזיד רכיכל ןיקנייש סומינונא
.םיפתתשמ 051–כ

.ןותיעב םסרופ תבכרב תינומה העיסנ ,הקורי הלועפ 79/11/41
ןופצ תבכר תנחתל דע םישנ ינוגרא
םש הנגפהו ביבא לתב
תירוביצ הרובחת דעב
.לארשי הצוח שיבכ דגנו
.םיליעפ 03–כו םישנ 003–כ

.ןותיעב הבתכ לומ קרוי וינב תונגפה סנייש ירוא 89/1
)1/52( לארשי תורירגש
םילעופה קנב ףינס לומו

.ימוקמה

תעצה לע העבצה תארקל — התרתוכש הנגפה תנגהל הרבחה 89/1/51
.ואדנל יזוע כ"ח לש קוחה ,"לארשי הצוח תא איפקהל" ,עבטה
סנכיהל ושרוה םיגיצנ ינש םיניגפמה וכפש הכלהמבו ,הקורי המגמ
ףתתשהלו םיאנותיעה תביסמל לומ חרק תויבוק לש םיקש הקורי הלועפ
.תולאשה תגצהב תרבח לש םיאנותיע תביסמ
.)סבולג( ןותיעב םסרופ .לארשי הצוח שיבכ
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תובקעב הכשמנ קוחה תעצה הדימע — "םירשג רקוב" תנגהל הרבחה 89/1/52
תינויצילאוק תעמשמ תלטה םייזכרמ םירשג העברא לע ,עבטה
.)ליעל האר( םע )דועו תולילג ,ההג( ,הקורי המגמ

ירבחל םיארוקה קנע יטלש הקורי הלועפ
תעצה דעב עיבצהל תסנכה
,ואדנל יזוע כ"ח לש קוחה
דומעל התייה הרומאש
.םוי ותואב העבצהל

תועידי( תונותיעב חווד םיאנותיע תביסמ לומ הנגפה הקורי הלועפ 89/3/32
.)תונורחא ."לארשי הקירפא" תרבח לש

תביסמל וסנכנ םיניגפמה
םירבד ואשנו םיאנותיעה
.ןופורקימב

,)"גנילפנס"ה יעצבמ( םירוצע 4 ןיינבמ "גנילפנס" תשילג הקורי הלועפ 89/9/82
.תיצראה תונותיעב םסרופ ףוגנזידב םילעופה קנב

טלש םע ,ביבא–לתב רטנס
תבותכה תא אשונה קנע
ןוסא ןמממ םילעופה קנב"
יווילב ,"יגולוקא יתרבח
.שיא 03 לש הנגפה

.81 עטקב האחמ תדעצ תמר יבשות 99/2/71
השנמ

.וידרב חווד — תוצוח טלש םוסרפ ןעמל םורופה 99/3/22
— לארשי הצוח שיבכ" הרובחת
."יגולוקא יתרבח ןוסא ,תירוביצ
טלשה דיל הנגפה הקורי הלועפ
.תסנכ ירבח 6 תופתתשהב

יידילוה" ןולמ לומ הנגפה ,הקורי הלועפ 99/7/1
סנכה תעב ןולקשאב "ןיא ,הקורי המגמ
ןוכמה לש יתנשה ילכלכה תנגהל הרבחה
,"הירסיק סנכ" ,היטרקומדל ,עבטה
תא שדחמ ןוחבל האירקב ןעמל םורופה
הצוח שיבכ לש ותויאדכ הרובחת
הניחבהמ רקיעב ,לארשי דועו תירוביצ

.םיפתתשמ 001–כ .תילכלכה



73

˙Â¯Ú‰Ø‰‡ˆÂ˙ ‰ÏÂÚÙ‰ ‰ÏÂÚÙ‰ ‰˘ÂÚ ÍÈ¯‡˙

.)תונומת םע( םינותיעב וחווד האחמה להואב םיעוריא קבאמה הטמ 99/21
ובש עוריא :םינושחנב
םירופחד ורצע םינמא
ירבח ובש עוריאו
.םירופחד ורצע תסנכ

עובשב םימי 4–3 ,שדוח ךשמב לומ האחמ תורמשמ הקורי המגמ 00/1
תסנכה לש תוליעפה ימיב( לכב םישנא ינש( תסנכה
תורמשמ .)םייתעש ךשמב .שדוחכ ךשמב ,)םעפ
ירבח םע רשק ורצי האחמה
קוזיח — תפסונ האצות .תסנכ
קבאמב םיפתתשמה לש דודיעו

האחמה להואב והשש
.םינושחנב

הסינכה תמוצב הנגפה קבאמה הטמ 00/1/42
שיא 02–כ .םילשוריל
הסינכה רוזאב וסרפתהש
.ריעל

היזיוולטה תושדחב חווד ןואיזומ תבחרב קנע תנגפה קבאמה הטמ 00/2/62
.םינותיעבו וידרב ,יח רודישב ירבח תופתתשהב ביבא לת

םירש ,םירמז ,רעונ תועונת
005,6–כ .תסנכ ירבחו

תוכרעה יפל ,םיפתתשמ
.הרטשמה

וקלוח ובש תסנכב גצימ קבאמה הטמ 00/5
הצוח ימ" תסנכל םיסנכנל
םיקובקב — "לארשי

.םיכלכולמ םימ םיאלמ

ונממש קנע זרב :גצימה השירדב תסנכה לומ גצימ קבאמה הטמ 00/6/82
.תוינוכמו שיבכ םיכפשנ םוהיזל הנכסה תא קודבל
.בירעמ ןותיעב חווד האצותכ םוהתה ימ

.שיבכה תלילסמ
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.םינותיעב תובתכ המכ 001–כ ,תסנכה לומ הנגפה ,קבאמה הטמ 00/7/81
העבצהה ינפל ,םיפתתשמ יבשות
תדעו םיקהל העצה לע ןיעה שאר
ותעצה( תירטנמלרפ הריקח
,)ןואליג ןליא כ"ח לש
.גצימ םע

בורב הטילחה םירשה תדעו שאר דרשמ לומ הנגפה קבאמה הטמ 00/8/02
תא רשאל 5 תמועל 7 לש תבישי תעב הלשממה
הבתכ המסרופ .שיבכה רושיאב הנדש םירש תדעו
.בירעמ ןותיעב .םיפתתשמ 51–כ .81 עטק

היזיוולטבו תונותיעב חווד שאר תיב לומ הנגפה םיליעפ תצובק 00/8/42
.)2 ץורע( .םיפתתשמ 003–כ .הלשממה םיימלשורי

.תונותיעב חווד תופתתשהב האחמ תרמשמ העונתה 00/9
השמ ,ץינילוו קילד( םינעודי תריצעל

תמוצב )יביבא יש ,יגביא לארשי הצוח
.ביבא לתב ןופצ תבכר

םע )ץראה( תונותיעב חווד תוינוכממ בכרומה גצימ ,הקורי הלועפ 00/9/12
.הנומת רשבמ "תופוג"מו תוסורה רנילגומ וילימא

— םילעופה קנב לומ בוקר
םיכרדה תונואת לע האחמ
.שיבכה ןמ האצותכ ומרגייש

,בירעמ — תונותיעב חווד ימ םוהיז אשונב גצימ ,הקורי הלועפ 00/21/62
.הלאוו ,ץראה אלמ טבמא — םוהתה רנילגומ וילימא

יקלחמ םהדזמו ךלוהה םימ
וכותל םיסנכומה תוינוכמ
תוכיאל דרשמה לומ —
.הביבסה

.םינותיעב תובתכ המכ ןיינבמ "גנילפנס" תשילג העונתה 10/7/4
,לארשי הצוח שיבכ תרבח תריצעל
= לארשי הצוח" טלש םע לארשי הצוח
,"השנמ תמרל ףוסה
.ןיינבה דיל הנגפה יווילב
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— ביבא לתב הכולהת העונתה 20/2/62
רודכ םוי יעוריא תרגסמב תריצעל
רוהנמל האירקב — ץראה לארשי הצוח
.םיפתתשמ 06–כ .81 עטק

חווד .םיפתתשמ 002–כ תחיתפ יעוריא תעב הנגפה העונתה 20/8/4
.תונותיעב שיבכ לש ןושארה עטקה תריצעל

.םינושחנב לארשי הצוח לארשי הצוח

μ.≤ÌÈÈÂÓ‰ ÌÈÚÂ¯È‡Â ÌÈ¯ÂÈÒ 

˙Â¯Ú‰Ø‰‡ˆÂ˙ ‰ÏÂÚÙ‰ ‰ÏÂÚÙ‰ ‰˘ÂÚ ÍÈ¯‡˙

הצעומב הטלחהה תארקל ןמש ןב רוזאב "קורי םוי" תנגהל הרבחה 49/11/03
לע היינבלו ןונכתל תיצראה םירויס — ןיעה שארו תושר ,עבטה
.31 עטק ,בחרה להקל תועיטנו ,עבטה תורומש
רפסמ לע םינותנ ואצמנ אל ותסירד תא עונמל האירקב םינגה תושר
.םיפתתשמה שיבכ ידי לע רוזאה לש ,םיימואלה

.לארשי הצוח תוכיאל דרשמה
ןרקו הביבסה
לארשיל תמייק

.שיא 000,01–מ רתוי ועיגה "האחמו הרבסה ירויס" תנגהל הרבחה 69/1/72
תועידי( תונותיעב םסרופ .דידח לתב הלועפ ,עבטה
.)ץראה ,בירעמ ,תונורחא םדא ,הקורי

ןידו עבט

.שיא 0002–כ ועיגה לת למנב האחמ גנינפה ,הקורי הלועפ 79/11/7
םירמז תופתתשהב ,ביבא תנגהל הרבחה
ירב ,לאלא ןירוק( םיעודי ,עבטה

)דועו ןרות ןד ,ףורחס הקורי המגמ
הצוח תא לטבל" האירקב
."לארשי
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.םיפתתשמ 04–02 השנמ תמרמ האחמ עסמ הקורי הלועפ 89/7/5
יבשות םע ושגפנ םיפתתשמה דידח לתל
יאוותה ךרואל םיבושיי
,אשונב םינויד םמע ומייקו
יגיצנ םג ופתתשה םקלחב
.שיבכה תרבח
תועידי( תונותיעב חווד
.)בירעמ ,תונורחא
םיפתתשמה ןמ םיברל םרג
דואמ םיברועמל ךופהל
.תואבה םינשב קבאמב

הביבס יאשונב קסע עוריאה לוחב םינופיפע גנינפה עטק יבשות 99/9/62
הצוח שיבכ םהב ,םינוש .תוכוס דעומה זכרמ ,81
.לארשי ,הליהק( ם"סק

.םישנא תואמ המכ ועיגה )בחרמ ,הביבס

ויה אלש םישנא 003–כ ועיגה להוא דיל האחמ תועיטנ קבאמה הטמ 00/1/51
.ןכל םדוק קבאמל םירושק בולישב ,םינושחנב האחמה
)ל"הצ ילג( וידרב חווד .רוזאב םירויס םע
)תונורחא תועידי( תונותיעבו

.םיטעמ םישנא ועיגה רוביצל םירויס — םירופ קבאמה הטמ 00/3/22
— שיבכה יאוות לע בחרה
.םינושחנב האחמה להואמ

.םישנא תורשע ועיגה יאוות לע םירויס — חספ קבאמה הטמ 00/4/22
םידליל תולעפה ,שיבכה
.םינושחנב האחמה להואב

,יאוותה ךרואל תורודמ עברא לע רמועב ג"ל תורודמ עטק יבשות 00/5/22
םיפתתשמ תואמ המכ .השנמ תמרב שיבכה יאוות 81,
.רוזאה יבשותמ ם"סק זכרמ
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םידלי תוצובק ,םישנא תואמ ןהכ ילחרו קיפא ןושחנ הקורי הלועפ 89/1–מ
םוקמל ועיגה רוזאה יבשותו דידח–לתב הרעמב ורררוגתה 89/4 דע
.אשונב םירבסה ועמשו האחמ זכרמ םש ומיקהו
ןותיעב המסרופ הלודג הבתכ שיבכ תלילס דגנ הרבסהו
להואב םיררוגתמה .בירעמ .לארשי הצוח
היזיוולטה תינכתב ונייאור
ירבא תייחנהב "בוט היהי"
.2 ץורעב דעלג

תרסח תיתרושקת הפישח תמוצב האחמ להוא קבאמה הטמ 99/11
ומייקתהש תויוליעפל םידקת וררוגתה להואב .םינושחנ דע
םע עוריא( וביבסו להואב םקלח ,קבאמה יליעפ 00/5
,םינמא םע עוריא ,תסנכ ירבח ןפואב םקלחו עובק ןפואב
תנגהל הרבחה ישאר ,תועיטנ .תויונרותב וא ןמדזמ

.)דועו םירופחד םירצוע עבטה זכרמ שמיש להואה
,םישנא תואמ ורקיב להואב שיבכה דגנ תויוליעפל
ולביקו םידליו רעונ תוצובק .הרבסה זכרמו 
.שיבכה אשונב םירבסה
בלו זכרמ שמיש להואה
םישנא וילא רביח ,קבאמל
לע רמש הבר הדימבו םיבר
.קבאמה םויק םצע

תויוליעפל תיתרושקת הפישח .הלוק רעיב האחמ להוא קבאמה הטמ 00/5–מ
להואה ביבס ומייקתהש יליעפ וררוגתה להואב דע
.)םיצעה הנחמב רקיעב( .תויונרותב םבור ,קבאמה 00/7
םישנא תואמ ורקיב להואב קבאמל זכרמ שמיש להואה
.אשונב םירבסה ולביקו ךשמה ,הרבסה זכרמו
,םינושחנ תמוצב להואה ומכ .םינושחנ תמוצב להואל
שמיש הלוק רעיב להואה םג סיסב םג שמיש להואה

תוהדזהל םוקמ ,קבאמל זכרמ האר( ךומסה םיצעה הנחמל
.םיליעפל תיבו .)הרישי הלועפ קרפב ,ןלהל

עינה להואה לש ומויק םצע שאר תמוצב האחמ להוא ,קבאמה הטמ 00/7–מ
םייקל ןיעה שאר יבשות תא וררוגתה להואב .ןיעה יבשות דע
תחא ;תועובק האחמ תולועפ ,קבאמה יליעפ תונרותב ןיעה שאר 00/8
ידמ תודובעה תריצע — ןהמ יבשות ידי לע ךמתנ אוהו
םקבאמ תרגסמב ישיש םוי .ןיעה שארב ם"במר תנוכש
.םהב שיבכה לש העיגפ עונמל
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הצוח שיבכ דגנ םיבתכמ לעו תובר תומוצע לע המתחהב םינוש םיפוג וקסע םינשה ךשמב

.םידיחיה םניא ןאכ םירכזומהש חינהל ריבס .לארשי

˙Â¯Ú‰Ø‰‡ˆÂ˙ ‰ÏÂÚÙ‰ ‰ÏÂÚÙ‰ ‰˘ÂÚ ÍÈ¯‡˙

וחלשנ םיבתכמה םא עודי אל תויתשתה רשל בתכמ תנגהל הרבחה אלל
.תויתשתה רש לא ,ןורש לאירא ,תוימואלה עבטה ךיראת

הרובחתב עיקשהל האירקב
שיבכב םוקמב תירוביצ
007–כ ופסאנ .לארשי הצוח
ידי לע םימותח םיקתוע
.םינוש םישנא

הכימתל שיא 093 לש המוצע תנגהל הרבחה 69/1
,דירש םירשה לש םתעצהב םדא ,עבטה
תא שדחמ ןוחבל רוצו ןילייב ,ןידו עבט
.לארשי הצוח שיבכ הקורי הלועפ

תילוק הבית תלעפה תנגהל הרבחה 69/1/52
.המוצע לע המיתחל עבטה

םירשה תעצה לש רשקהב םיריעצ םינמא לש המוצע תנגהל הרבחה 69/2
ןוחבל רוצו ןילייב ,דירש ןועמשל השגוה שיבכה דגנ עבטה
.לארשי הצוח שיבכ תא שדחמ .ןותיעב המסרופו סרפ

.םימתוח 22

תסנכ ירבחל םיבתכמ הקורי המגמ 89/1
תעצהב וכמתיש השקבב
.ואדנל יזוע כ"ח לש קוחה

וחלשנ תומותחה תומוצעה תארוקה המוצע לע המיתח עטק יבשות 00/8
האירקב הלשממה ירש לא 81 עטק תלילסמ ענמיהל זכרמ ,81
.שדחמ שיבכב ןודל .תומיתח 007–כ .שיבכה לש ם"סק

לע המתחהה לש המוציעב לע שיא 000,21–כ תמתחה העונתה לחה
יעוריא וצרפ תומוצעה ןוחבל תארוקה המוצע תריצעל 00/9–מ
וכפהש רבוטקוא הצוח שיבכ תא שדחמ לארשי הצוח
.הצקא–לא תדאפיתניאל .לארשי
.המוצעב שומיש השענ אל
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∫‰¯Ú‰ הצוח שיבכב תלעותה רדעיהב הנושארבו שארב תוקסוע תונותיעב תועדומה בור

קרו םיכרדה תונואתב היופצה היילעב ,ריוואה םוהיזב ,תיתרובחת הניחבמ לארשי

הרובחת חתפל תוארוק ןלוככ ןבור .םיחותפה םיחטשבו הביבסב העיגפב — םיילושב

.שיבכל הפולח — תירוביצ
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היה םוסרפה עסמ יפוא ןותיעב קנע תועדומ תרדס תנגהל הרבחה 49/5/1–מ
הרבחה רובעב דואמ ינשדח —'א( עובש ךשמב ץראה עבטה דע
תורטמה תחא .עבטה תנגהל שיבכ תא ךירצ ימ" :)'ה 49/5/5
יתרושקת ןיינע ררועל התייה ."לארשי רבוש
תונכפהמהו תונשדחה םצעב
םוסרפ עסמב שומישבש
.יתביבס אשונב — הז גוסמ
הצעומב םינוידה ביבס
עבוקה ןוידה .תיצראה
.49/5/3–ב םייקתה
איבה אל םוסרפה עסמ
הכז אלו תווקמה תואצותל
.ירוביצו יתרושקת דהל

םירשה תעצה לש רשקהב המכ" :ןותיעב העדומ עבט םדא 69
ןוחבל רוצו ןילייב ,דירש תעדי אל ילואש םירבד ןידו
.לארשי הצוח שיבכ תא שדחמ "!לארשי הצוח שיבכל עגונב

,דירש םירשה תעצהב הכימת תלשממ" :ןותיעב העדומ ,הביבסו םייח 69
תא שדחמ ןוחבל רוצו ןילייב !םיספה לע ילע ,לארשי עבט םדא
.לארשי הצוח שיבכ הצוח שיבכ תא ירצע ןידו

לש השגדה ."לארשי
ותופידעו יתליסמה ןורתפה
.שיבכה תלילס ינפ לע

םירשה לש םתעצה ביבס ימ" :ןותיעב קנע תעדומ תנגהל הרבחה 69/1/21
ןוחבל רוצו ןילייב ,דירש רכוע שיבכ תא ךירצ עבטה
.שיבכה תא שדחמ "?לארשי
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,דירש םירשה תעצה ביבס :)ץראה( ןותיעב העדומ ,הביבסו םייח 69/2/4
תא שדחמ ןוחבל רוצו ןילייב לע עדוי התא המ ,חרזא" עבט םדא
.לארשי הצוח שיבכ — ?)לארשי הצוח( 6 שיבכ ןידו

."ךמצע תא ןחב

.ןמש ןב ףלחמ תחיתפ לע םיעדוי םה" :ןותיעב העדומ תנגהל הרבחה 79/4/51
:םילימב תמייתסמ העדומה ."םייניעב הדובע תאזש עבטה
רשפא דוע הזה שיבכה תא"
"!קיספהל

תרקבמ לש ח"ודה לע שיבכ" :ןותיעב העדומ תנגהל הרבחה 79/5/7
.שיבכה תרבח לע הנידמה ."ח"וד לביק לארשי הצוח עבטה
ירקיע תא תללוכ העדומה
:םילימב תמייתסמו תרוקיבה
רשפא דוע הזה שיבכה תא"
"!קיספהל

,םויב םירידשת 31–כ וננכות האירק — וידרב תמוסרפ תנגהל הרבחה 89/1
.יצחו עובש ךשמב עיבצהל תסנכה ירבחל עבטה
ידי לע ולספנ םירידשתה כ"ח לש ותעצה דעב
רחאל רודישה תושר להנמ תא איפקהל ואדנל יזוע
ר"וי ,רדלא ידע לש ותיינפ .שיבכה
,ימוקמה ןוטלשה זכרמ
ידי לע ןכמ רחאל ורשואו
,רודישה תושר לש ררעה תדעו
השיגהש ררעה תובקעב
.עבטה תנגהל הרבחה
םירידשת המכ רורב אל
.רבד לש ופוסב ורדוש

ויפלש ,רקסמ עדימ ללוכ םג" :ןותיעב העדומ תנגהל הרבחה 89/1/12
םידגנתמ רוביצהמ %85 תא םירצוע :עבוק רוביצה ,עבטה
.לארשי הצוח שיבכ תלילסל "!לארשי הצוח שיבכ הקורי המגמ
.רורב אל ךיראת

הרומא התייהש העבצהה םויב ירבח" :ןותיעב העדומ תנגהל הרבחה 89/2/42
לש קוחה תעצה לע םייקתהל .םירצוע םתא םויה :תסנכה ,עבטה
איפקהל — ואדנל יזוע כ"ח "!םיעיבצמו הקורי המגמ
.שיבכה תלילס תא



81

˙Â¯Ú‰Ø‰‡ˆÂ˙ ‰ÏÂÚÙ‰ ‰ÏÂÚÙ‰ ‰˘ÂÚ ÍÈ¯‡˙

רוצעל" :ןותיעב העדומ היצילאוקה 99/11
תא תללוכ "!בושחלו תקידבל
םירבחה םינוגראה לכ תויאדכ
ירבח לכ תאו היצילאוקב הצוח שיבכ
המוצעה לע ומתחש תסנכה לארשי
.תויאדכה תקידבל

ינוילימ תואמ תרבעה לע הגייב" :ןותיעב העדומ ןעמל םורופה 99/11
— םימזיל הבטה — םילקש קרב לש ךרדה תא ללוס הרובחת
.םיצוציק לש ןמזב רוצעל ...היציזופואב תירוביצ

"!בושחלו

תיינבב תויופידעה ירדס לע םידבוע" :ןותיעב העדומ ןעמל םורופה 00/4/7
יתרבחה רעפה לעו תויתשת "!םייניעב ונילע הרובחת
.לארשי הצוח שיבכ םורגיש תירוביצ

ךא ,הרדסכ וננכות תועדומה םינותיעב תועדומ תרדס העונתה 00/9
םימעפ דואמ טעמ ועיפוה תועידי ,ריעה ,ץראה תריצעל
.ןטק ביצקת לשב ,ןטק לדוגבו קקפה" :בירעמו תונורחא לארשי הצוח

רעפה ,רמגיי עבטה( "ראשיי
.)רשעתי ןלבקה ,רבגתי

ועמשוה ןטק ביצקת ללגב קקפה" — וידרב םירידשת העונתה 00/9
דבלב םימעפ 03–כ םירידשתה תופתתשהב — "ראשיי תריצעל
הפישח בצק ,םייעובש ךשמב קיראו דעלג ירבא לארשי הצוח
.יביטקפא אל דואמ .ןייטשנייא

·˙Î  μÆμÆ≤· ˙Â˙ÂÂ˙ÈÚ·Â ÂÈ„¯

עבטה תנגהל הרבחה ישנא וניכהו ובתכש תונותיעבו וידרב תובתכ תולולכ וז הירוגטקב

קבאמה םע םיהוזמה הימדקאו רוביצ ישנא וא שיבכב םיקבאנה םירחאה םינוגראהו

.)םינותיע יבתכ םניאש(

˙Â¯Ú‰Ø‰‡ˆÂ˙ ‰ÏÂÚÙ‰ ‰ÏÂÚÙ‰ ‰˘ÂÚ ÍÈ¯‡˙

:ץראה ןותיעב רמאמ לאינד 39/2/22
."ןוטב לש םוניהיג" ןרטשנגרומ



82

˙Â¯Ú‰Ø‰‡ˆÂ˙ ‰ÏÂÚÙ‰ ‰ÏÂÚÙ‰ ‰˘ÂÚ ÍÈ¯‡˙

תלילס דגנ וידרב הבתכ — ןולא הירזע 49/6/81
.לארשי הצוח שיבכ תנגהל הרבחה

עבטה

הרבחה ןותיעב הבתכ תנגהל הרבחה 49/7
."עבטו ץרא" ,עבטה תנגהל עבטה

הרבחה ןותיעב רמאמ תנגהל הרבחה 49/9
,"עבטו ץרא" ,עבטה תנגהל עבטה
לארשי הצוח שיבכ לע
תפדעהל םוטפמיסכ
.םדאה ינפ לע תינוכמה

:סבולג ןותיעב רמאמ בקעי ר"ד 69/1/32
."6 שיבכל םיפילחת" בראג

:ץראה ןותיעב רמאמ דוד 'פורפ 69/1/82
."תורחתמ תוטלחה" לאלהמ

הרבחה ןותיעב הלודג הבתכ תנגהל הרבחה 69/3
."עבטו ץרא" ,עבטה תנגהל עבטה

:סבולג ןותיעב רמאמ בקעי ר"ד 69/8/1
המ — לארשי הצוח" השמ ,בראג
"?ריחמה ר"ד ,ענרב

קוה רטלוו

:  J-M Report  ןותיעב רמאמ בקעי ר"ד 69/9/5
“Bibi, Don’t B1ild This בראג

S1per Highway!”

האירק — וידרב הבתכ — ןוזילדג ןתיא 79/7/8
תלילס דגנ לועפל םירשל תנגהל הרבחה
.לארשי הצוח שיבכ עבטה

:J-M Post  ןותיעב רמאמ ילא ר"ד 99/4/21
 ”The Road To Transfer?” רטכיר

:J-M Post  ןותיעב רמאמ ילא ר"ד 89/9/92
”How Many Shall Die” רטכיר
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:ץראה ןותיעב רמאמ לאינד 99/7/5
."לארשי הצוח יעותעת" ןרטשנגרומ

:ץראה ןותיעב רמאמ ילא ר"ד 99/8/11
."6 שיבכ לש סותימה" רטכיר

:ץראה ןותיעב רמאמ — ירא ןב ילא 99/21/5
."שיבכב םשאר םינמוט" ןידו עבט םדא

:ץראה ןותיעב רמאמ דוד 'פורפ 00/5/1
לומ תיפוריא החלצה" לאלהמ
."יאקירמא ןולשיכ

:ץראה ןותיעב רמאמ ,דלוג ירנה 00/7/02
— לארשי הצוח שיבכ" ןעמל םורופה
."תוראב ליערמ הרובחת

תירוביצ

:ץראה ןותיעב רמאמ — ןודיסא םרוי 10/8/32
תויתשתב העקשהה סותימ" ןעמל םורופה
."החימצל רישכמכ םישיבכ הרובחת

תירוביצ

μ.μ.≥·Ú  ÌÈ‡Â˙ÈÚ ·¯˜· ‰„Â

התשענ ,קבאמב ושענש תוברה תולועפה לש רשקהב תפטושה תורבודה תדובע לע ףסונ

םיוסמ עוריאל וא תרדגומ תוליעפל הרושק התייה אלש ,םיאנותיע ברקב הרישי הדובע םג

.תרושקתה לש המוי רדסל ןיינעה תא תולעהל ידכ —

.ןאכ תורכזומה ולא דבלמ תולועפ דוע ויה יאדוובו ,דעותמ וניא וז תוליעפמ לודג קלח

˙Â¯Ú‰Ø‰‡ˆÂ˙ ‰ÏÂÚÙ‰ ‰ÏÂÚÙ‰ ‰˘ÂÚ ÍÈ¯‡˙

.םינשה ךשמב םימעפ 3–2 תינכתל אשונה תרדחה תנגהל הרבחה
."הקיטילופופ" היזיוולטה עבטה
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יפל תונותיעל תועדוה תנגהל הרבחה
ךילהתב םינוש םיעוריא עבטה
תא תואיבמה ,שיבכה ןונכת
.עבטה תנגהל הרבחה תדמע

םיבר םיאנותיע ועיגה רויסל לע םיאנותיעל רויס תנגהל הרבחה 49/6
,תויתשת :םינוש םימוחתמ רקיעב — שיבכה יאוות עבטה
.הביבס תוכיא ,הלכלכ ,הרובחת .31 עטקב
ועיפוה רויסה ירחאש תועובשב
תובתכ המכ םינושה םינותיעב
הרבחה תדמע תא וגיצהש
.עבטה תנגהל

תוארל רשפא םינשה ךשמב ישנא ,םיטסיצילבופל היינפ תנגהל הרבחה ךרואל
םישנאה לש תויואטבתה םיילכלכ םיבתכו חור עבטה לכ
,יסונמ ידיד :ונפ םהילאש לע םירמאמ ובתכיש ,םינשה
סומע ,תשע ןועדג ,הנרס לאגי תלילס לש תויתייעבה רקיעבו

.םירחאו ןיקרמות לאגי ,ןניק .שיבכה 69–ב
התייה אל ללכ ךרדב תונעיהה
.ןמז רחאל העיגה ךא ,תידיימ

.)ץראה( תונותיעב חווד ירבח םע םיאנותיע תביסמ תנגהל הרבחה 69/4/1
לע ,ואדנלו דירש תסנכה עבטה
.רוביצל שיבכה תולע

תונותיעבו וידרב חווד ירבח םע םיאנותיע תביסמ תנגהל הרבחה 69/21/1
.)סבולג ,ץראה( — ואדנלו דירש תסנכה עבטה

שיבכה תא איפקהל השירד
.ביצקתב םיצוציקה חכונל

,ץראה ,בירעמ( תונותיעב חווד 'פורפ םע םיאנותיע תביסמ תנגהל הרבחה 79/4/41
.)סבולג החמומ — גלטייו ןו'ג עבטה

העייס םיאנותיעה תביסמ .שיבכל דגנתמה הרובחתל
קבאמה לא תוסחייתה רוציל
,יתרובחת ,יעוצקמ אשונ לאכ
לש ןיינעכ קר אלו — ינונכת
."המדק יאנוש עבט יבהוא"

םינשה ךשמב םיפסונ םיבתכמ םהבו םיאנותיעל םיבתכמ ןעמל םורופה 89/1/3
99–89. םירשקהב שיבכה לע רמוח הרובחת

םייתרובחת ,םיילכלכ תירוביצ
.םייתביבסו
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םוסרפ עסממ קלח ,יגטרטסא–ירוביצ ךלהמ התייה "לארשי הצוח תריצעל העונתה" תמקה

.בחרנ לדוג רדסב תוליעפ הרשפִאש המורת תוכזב — 0002 רבמטפסב םייקתהש שיבכה דגנ

םינשה ךשמב שיבכל תודגנתהה הגישהש תירוביצה הכימתה תא לצנל התייה הרטמה

יתרושקת דהל הכז ץרמנ חטש קבאמ םהבש ,העונתה תמקהל ומדקש םישדוחב רקיעב(

לע עיפשהל ידכ הב שמתשהלו ןיעל תיארנל התוא ךופהל ,)םיבר םישנא דצמ תוהדזהלו

.תוטלחהה ילבקמ

,דירש יסוי תסנכה ירבח הב ופתתשה ;00/9/6–ב םיאנותיע תביסמב המקוה העונתה

ישיבא תילג תונכרצל הצעומה תיל"כנמ ,םישנה תלודש ר"וי ,הכרב דמחומו ואדנל יזוע

,רהזי 'סו ירוג םייח םירפוסה םג ופרטצה העונתה תואישנ לא .דעלג ירבא תרושקתה שיאו

תונותיעב הרקוס העונתה תמקה .הימדקא ישנאו יביבא ישו ץינילוו קילד תרושקתה ישנא

.)בירעמ ,תונורחא תועידי ,ץראה(

תמקהו םירקבב םיתמצל האיצי ללכש קנע ןייפמקב העונתה החתפ התמקה םע דימ

וידר ירידשתב הוול ןייפמקה .העונתה תנמא לע םישנא תמתחהל םירעה יזכרמב םינכוד

)םוי ידמ םירידשת 3–כ( םייעובשכ וכשמנש )דעלג ירבאו ןייטשנייא קירא לש םלוקב(

רעפה" ,"ראשיי קקפה ,רמגיי עבטה" :תורזוחה תורתוכה םע ,םינותיעב תועדומ המכבו

שיבכ" התייה ולוכ ןייפמקה תמסיס ."ראשיי קקפה ,רשעתי ןלבקה" ,"ראשיי קקפה ,רבגתי

."ךרדה אל תאז — לארשי הצוח

,ץראה יבחרב םייזכרמ םיתמצב םיליעפ )ברעו רקוב( םוי ידמ ודמע ןייפמקה ךלהמב

ומתחוה שיא 000,01–מ רתוי .םיגהנל הקולחל תוקבדמו הרבסה ינולע םעו קנע יטלש םע

עוריא — המגודל( תרושקתב ורקוסש םיירוביצ םיעוריא ומייקתהו העונתה תנמא לע

.)הרבסה ינולע וקליחש םינעודי םע ןופצ תבכר תנחת תמוצב

סנכ ,00/8/4–ב ,העונתה תמקה ינפל שדוחכ — דחא :םיליעפ יסנכ השימח ומייקתה

תמקה ינפל םוי — ינשה ,)םיליעפ 021–כ ועיגה( תוירוזא תוצובק לש תוליעפ תלחתה ןמיסש

,)םיליעפ 05–כ ועיגה( 00/9/72–ב — ישילשה ,)םיליעפ 08–כ ועיגה( 00/9/5–ב ,העונתה

.)םיליעפ 07–כ ועיגה( 1002/3–ב ישימחהו )םיליעפ 08–כ ועיגה( 00/21/81–ב יעיברה

םהירחאלו ,רבוטקוא יעוריא וצרפ ,ןכמ רחאל תועובש השולשכ ,א"נשת הנשה שארב

ןנכותש ךורא עסמ .םירעה יזכרמב תודבאתה יעוגיפ ולחהו ינוחטיבה בצמב תורדרדיה הלח

לשב ,העטקנ העונתה לש תירוביצה התוליעפו לטוב לארשי הצוח שיבכ לש יאוותה ךרואל

.תיתרושקת הפישחב תוכזלו םיליעפ סייגל תורשפאה רסוחו וב יורש היה רוביצהש םלהה

התואב תירוביצ תוליעפ ךשמה יכ רורב היה ,ינידמהו ינוחטיבה בצמב תורדרדיהה ךשמה םע
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הקספנ העונתה לש תצרמנה תירוביצה תוליעפה .ורצונש םיאנתב ירשפא וניא תנוכתמ

הפישחל הנוּוכש תוליעפ — הברהב תמצמוצמ תנוכתמב ןכמ רחאל השדוחו םישדוח המכל

.םישדוח המכל תחא תיתרושקת

·Èˆ ˙ÂÏÈÚÙ μÆ∑˙ÈÏÏÎ ˙È¯Â
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ובצוה םיבר הרבסה ינכוד ,הקורי המגמ
יזכרמבו תואטיסרבינואב ,הקורי הלועפ
.םינשה ךשמב םירע העונתה

תריצעל
לארשי הצוח

,רשק ישנא םע םירשק ורצונ יבשות ברקב תוליעפ תנגהל הרבחה רקיעב
.תוליעפ תוצובק ורצונ אל ךא יאוות לעש םיבושיי עבטה תנש

תיב יגוח םויק — שיבכה 69–79
תוצובק שבגל ןויסינו
.םיבושייב םיליעפ

םיבר תיב יגוח ןוגרא קבאמה הטמ
לארשי הצוח שיבכ אשונב םירחאו
.םינשה ךשמב

וקפוה םיבר הדמע יפד תנגהל הרבחה
הצוח שיבכ אשונב הלועפ ,עבטה
.םינשה ךשמב לארשי המגמ ,הקורי

םורופה ,הקורי
הרובחת ןעמל
תירוביצ

.)ץראה( תונותיעב חווד :ביבא לתב בניע זכרמב סנכ היצילאוקה 99/8/71
ןאל ,לארשי הצוח שיבכ" תקידבל
"?ונתוא ליבומ הז תויאדכ
,םיכ"ח ,םירש תופתתשהב הצוח שיבכ
ואשנ .םינמאו רוביצ ישנא לארשי
,ןייד לעי ,ואדנל יזוע םירבד
.ינזוע סומעו דירש יסוי
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,תוחפל דחא רש לע עודי ומשרנש םיבדנתמ תלעפה ,הקורי המגמ 00/1
תוינפ תורשע לביקש רחאלש –זכר( תשר תרוצב תוליעפל קבאמה הטמ
ךפהו אשונב קוסעל טילחה םיזכר לע יארחא לע
.קבאמב ךמותל לכ םיליעפ 01 םיליעפמה

ילכל ונפ םקלח ;)דחא
— םקלחו תרושקתה
.רוביצ ירחבנל
הלעפ םיליעפה תשר
המכ החלשו שדוחכ
ילכל תוינומה תוינפ
.רוביצ ירחבנלו תרושקתה

דחוימ טנרטניא רתא חתפנ ,קבאמה הטמ 00/1
עדימ ללוכה ,קבאמל העונתה
תריצילו תוליעפל תוינפהו תריצעל

ידי לע לעפומ רתאה .רשק לארשי הצוח
.םיבדנתמ

םילביטספב תוחכונ ,הקורי המגמ 00/4
,תישארב ,יפיטנש ,הקורי הלועפ
ינכוד תמקה :הלמבמוב העונתה
םישנא תמתחה ,הרבסה תריצעל
תנמא לעו תומוצע לע לארשי הצוח
0002 יפיטנשב .העונתה
תא תאשל םיליעפל ןתינ
עפומה תמב לע םהירבד
,לביטספה תא חתפש יזכרמה
.יגביא השמ ןמאה םע

˙Â¯È˘È ˙ÂÏÂÚÙ Æ∂

תולועפמ הנוש איה .עגפִמה לומ תורישי תעצבתמה הלועפ גציימ "הרישי הלועפ" חנומה

תמרל .עגפמל םירישיה םיארחאה םע רישי רשקב םידמוע הב םיפתתשמהש ךכב תורחא

םירשיימה םירופחדה לומ תויהל הלוכי תוליעפה — תונוש תויונשרפ שי הרישיה תוירחאה

.שיבכה תא םינמממה קנבה ילהנמ לומ םג ךא חטשב המדאה תא
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םע תומיע תללוכ איה ,חרכהב אל יכ םא ,ללכ ךרדב :ףסונ ביכר שי הרישי הלועפב

.42תורישיה תולועפב תומילא יא לע םיליעפה דצמ דואמ קזח שגד םשומ תאז םע .קוחה

םיקבאנהש רחאל ללכ ךרדב ,עגפמה יעצבמ םע תומיע רוציל ידכ תושענ תורישי תולועפ

תולועפה ןמ קלח םויקל תרחא הביס .ול םיארחאה ןמ הבוגת לבקל וחילצה אל עגפמב

תכשומה ,רתוי ההובג הגרדל קבאמה תא תולעמ הלאכ תולועפ :תיתרושקת איה תורישיה

הערפהה איה תורישיה תולועפה ןמ קלח םויקל תפסונ הביס .אשונה לש יתרושקת רוקיס

.טקיורפה יעצבמל תומרוג ןהש ילכלכה קזנהו תישממה

,הקורי המגמ ,הקורי הלועפ ידי לע תורישי תולועפ ושענ לארשי הצוח שיבכב קבאמב

.שיבכה ןמ םיעגפנה םיבשותו עבטה תנגהל הרבחה
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.ריעה ןותיעב םסרופ שיבכ תרבח ידרשמב קינקיפ הקורי הלועפ 49/2/52
.לארשי הצוח
.םישנא 03–כ ופתתשה

.תונותיעב ללכ ךרדב וחווד המיקהש תורדג תריקע םיבושיי
לארשי הצוח תרבח
םיעוריא — תודובע תריצעו

.םינשה ךלהמב םידחא

ומרג תולועפה ןמ קלח יכ עודי תועצמאב( םירופחד סרה
.שיבכה יעצבמל בר יפסכ קזנ אתל םירז םירמוח תסנכה
התייה ולא םיקזנלש ןכתיי ןומיס תולקמ קוליס ,)קלדה

לש םתונכומ לע העפשה יאוות לע תודידמ לש
עטקב תודובע עצבל םינלבק תורוב יוסיכ ,שיבכה
.)ןלהל ילכלכה םוחתה האר( 81 .טימנידב יולימל םידעוימה

תועידי( תונותיעב ,וידרב חווד ורצע רויס יגוחב םיליעפ תנגהל הרבחה 69/1/7
.היזיוולטבו )תונורחא םתדובע תא וענמו םירופחד עבטה

םיליעפה ;ןמש ןב רוזאב
,ףוג יעבצב םירפואמ ויה
.שיבכ לש רויצב

היזיוולטב ,וידרב חווד תביסמל וסנכנ םיליעפ הקורי הלועפ 89/3/32
.תונותיעבו תרבח לש םיאנותיע

וטלתשה ,"לארשי הקירפא"
.םירבד ואשנו ןופורקימה לע

.ןאכלו ןאכל תועד שי תומילא איה םינלבקב תילכלכ העיגפ וא שוכרב העיגפ םא הלאשב42
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— םילעופה קנבב טבשב ו"ט הקורי הלועפ 99/2/1
קנבה ףינסל וסנכנ םיליעפ
םיצע םזג םע ביבא לתב
םידיקפה לא ונפ ,םיליתש םעו
,ץעה הווש המכ — הלאשב
תויולג תוחוקלל וקליח
קנבה תא םירחהל תוארוקה
ןומימב ותוברועמ ללגב
ךותב הנגפה ומייקו שיבכה
תואירק תעמשה ךות ,קנבה
."ןופצמ תרסח תואקנב" ןוגכ
ךרדה םהמ הענמנש רחאל
להנמ דרשמל וסנכנ ,הצוחה
.ואסיכב ובשייתהו קנבה
ורצענ םיליעפ השולש
.הרטשמה ידי לע

םיעוריאה ןמ לודג קלח ליבשב רצעיהל" עצבמ 99/11
וחווד םקלח ,וידרב וחווד ועיגה םוי ידמ — "רוצעל דע
תונותיעב לע תודובע רוצעל םיליעפ 00/8

רקיע .שיבכה יאוות
תודובעה תריצע לש םיעוריאה
99/11 םישדוחב ומייקתה
.םירוצע 001–כ .00/2 דע

יאוותב םיצעה ללכ תתירכ — הלוק רעיב םיצע הנחמ קבאמה הטמ 00/5/41
השולשכב הבכעתה שיבכה םיצע לע ורצבתה םיליעפה
םירטושהש רחאל ,תועובש םתתירכ תא עונמל הרטמב
ידי לע םוקמל ונמזוהש תלילס תודובע תא בכעלו
רושיא ןיא יכ וליג םיתרוכה םייקתה הנחמה .שיבכה
.םיצעה תתירכל .יצחו שדוח ךשמב
,הרימש תרבח הלעפוה ,םיצעה תונחמ לע ףסונ
ופצש םישלבו החטבא תודובעל הערפה תולועפ ושענ
.ןועשל ביבסמ םיליעפב לכ תתירכ רחאלו ,התירכה
םימעפ החווד תוליעפה תודובעל הערפה — םיצעה
וידרב ,תונותיעב תודחא לש ךרדב( חטשב םיצוציפה
םיצעה הנחמ .היזיוולטבו ,םיכומס םיצע לע סופיט
ויה ול ךומסה להאמהו ץצופל רשפאתה אלש ךכ

.ובלו קבאמה זכרמ .)רוזאב םיעלס
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רחאל ןרוגעה ןמ ודרי םיליעפה ןרוגע לע וטלתשה םיליעפ קבאמה הטמ 00/7/32
כ"ח ידי לע םהל חטבוהש ועירפהו םינושחנ תמוצב
םויקל גואדל ןואליג ןליא זכרמ לש היינבה תודובעל
.שיבכה ןיינעב הריקחה תדעו .שיבכה לש הרקבה
.וידרבו תונותיעב חווד ןרוגעה לע והש םיליעפה
ויה תרושקתב םיחווידה .םימי העברא
תדיעו ללגב הארנכ ,םיטעמ
המייקתהש דיוויד פמק
.ןמז ותואב

ÈÏÎÏÎ‰ ÌÂÁ˙‰ Æ∑

םידמועה )םייטרפה( םיילכלכה םימרוגה תא איבהל ילכלכה םוחתב תוליעפ לש התרטמ

.וב העקשהה תויאדכ תא שדחמ לוקשל טקיורפה ירוחאמ

הרוהט תילכלכ הניחבמ טקיורפה לש ותויאדכ יא לע עיבצהל הלוכי הז םוחתב תוליעפ

ונופצמ ימינ לע טורפל תוסנל וא ,טקיורפב עיקשת םא הרבחל םרגייש ירוביצה קזנה לעו

.םירחאל ינסרה ךא ורובעב יחוור םנמא אוהש טקיורפב עיקשי אלש ידכ ,עיקשמה לש

,עבטה תנגהל הרבחה ופתתשה לארשי הצוחב קבאמב ילכלכה םוחתב תוליעפב

.הקורי הלועפו הקורי המגמ ,תירוביצ הרובחת ןעמל םורופה

˙Â¯Ú‰Ø‰‡ˆÂ˙ ‰ÏÂÚÙ‰ ‰ÏÂÚÙ‰ ‰˘ÂÚ ÍÈ¯‡˙

תורבחה םע תושיגפ תנגהל הרבחה 79
תלילסל זרכמב תודדומתמה עבטה
:תורטמה .שיבכה
תויולע לע רסמ ריבעהל .1
ינוגרא לש םיצחל — תורתסנ
,יתביבס םוקיש ,הביבסה
,םימה תורוקמב העיגפ
;םירשק רושקל .2 ;םיבושיי
.עדימ לבקל .3
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עצבמה ךא ,עדימ יפד וצפוה םילעופה קנב לע םרח תזרכה ,הקורי הלועפ 89
הפיקמ תופתתשהל הכז אל שיבכ ןומימב ותוברועמ ללגב ןעמל םורופה
.ירוביצ דהל וא .לארשי הצוח הרובחת

תירוביצ

,םילעופה קנב ל"כנמל בתכמ ןעמל םורופה 89/8
תגסל ול ארוקה ,ןוויס םרימע הרובחת
.לארשי הצוח שיבכ ןומיממ תירוביצ
לש םיטביה טריפ בתכמה
שיבכב העקשהה תויאדכ
תוירחא לש םיטביהו
ףרוצ .תירסומו תירוביצ
תויעוצקמ תעד תווחו רמוח
לש יוקלה ךילהתה לע
.אשונב תוטלחהה תלבק

ר"וי ,המחנ המלשל בתכמ ןעמל םורופה 89/11/92
,םילעופה קנב ןוירוטקריד הרובחת
הרגא ישיבכ תונולשיכ לע תירוביצ
.םלועב

קנבל םיבתכמ לש ןייפמק ןעמל םורופה 99/3/7
האירק — ידנקה טרוק–וינ הרובחת
שיבכ ןומיממ תגסל קנבל תירוביצ
.לארשי הצוח

הרבחה ל"כנמ לש בתכמ תנגהל הרבחה 99/3/51
קנב אישנל עבטה תנגהל עבטה
ארוקה ,ידנקה טרוק–וינ
שיבכ ןומיממ תגסל ול
.לארשי הצוח

המלש ,קנבה ןוירוטקריד ר"וי לש תוינמ 51 ושכר םיליעפה ,הקורי הלועפ 99/5/61
םיגיצנה ירבד יכ רמא ,המחנ וסנכנ ךכו םילעופה קנב ,הקורי המגמ
ינפל ולעויו לוקוטורפב ומשרנ הפסאב .תוינמ ילעב תפסאל ןעמל םורופה
.אשונב הנוידב יארשאה תדעו רובידה תושר תא ושקיב הרובחת
גיצהל רשפא היהי ןכ ומכ לש ותוברועמ דגנ ורבידו תירוביצ
םירקחמו רמוח הדעוה ינפל שיבכ טקיורפב קנבה
.שיבכה אשונב םיקסועה .לארשי הצוח
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המלש םע השיגפ המייקתה ר"וי ,המחנ המלשל בתכמ ןעמל םורופה 99/5/52
רחאמ יכ רמאש ,המחנ ,םילעופה קנב ןוירוטקריד הרובחת

שיבכה תא לולסל הטלחההש לוקוטורפ תא לבקל השקבב תירוביצ
היה ןומימה ,הנידמה לש איה שגפיהלו תוינמה ילעב תפסא
קנבמ אל םא — עיגמ בתכמ וחלש 99/6/7–ב .ומע
.םירחא תורוקממ — םילעופה .ףרוצמ רמוח םע ףסונ

םדאמ עיגה תוליעפל ןויערה קנב תוחוקל תמתחה קבאמה הטמ 00/5
די לע המתחה םייקש יטרפ תארוקה המוצע לע םילעופה
.ותנוכשב קנבה ףינס שיבכ ןומיממ ענמיהל קנבל
תועובש השולש םותב םייקתה עצבמה .לארשי הצוח
םיפלא תשולשכ ולבקתה תועובש השולשכ ךשמב
רבד השענ אל .תומיתח ודמע םיליעפ ;ץראה יבחרב
.תומותחה תומוצעב קנבה יפינס דיל תורמשמב

.וילא םיסנכנה תא ומיתחהו

תולעהל ולחה םינלבקה םינלבק רויסל ועיגה םיליעפה העונתה 10/8
תרבח גיצנ ינפל תולאש לארשי הצוח שיבכ יאוותב תריצעל
החטבאה תויולע לע שיבכה םתוא וריהזהו 81 עטקב לארשי הצוח
.הלילסה תודובע לש לקתית שיבכה תלילסש 

.תודגנתהב

˙ÂÈˆÈÏ‡Â˜Â ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘ Æ∏

םינושה םיפוגה לש םתעפשה תא לידגהלו תוחוכ בלשל הרטמב תומקומ תויצילאוק

.טקיורפב םיקבאנה

שיבכב קבאמה לש תונושארה םינשב לארשיב ליגר ןיינע התייה אל תויצילאוק תמקה

.קבאמב הלועפ ףתשל ידכ םיפוג לש תופתושמ תובישי ומייקתה וללה םינשב .לארשי הצוח

םייתרבחו םייתביבס — םינושארה םיקבאמה דחא לארשי הצוחב קבאמה היה ךשמהב

.היצילאוק םג ןכמ רחאלו "קבאמ הטמ" םקוה םהבש — דחאכ
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תולועפ המכו תובישי 4–3 ומייקתה הרבחה לש תופתושמ תובישי 69
תופתושמ תומוצע לע המתחה :תופתושמ ןידו עבט םדא ,עבטה תנגהל
,תסנכה ר"ויל ףתושמ בתכמ ,)ליעל האר( .םיבושייה תתומעו
תונגפה ,תונותיעל תופתושמ תועדוה
.)ליעל האר( תסנכה לומ תופתושמ

,םסק תמוצב הלודג הנגפה לע טלחוה הלועפ לש תפתושמ הבישי 79/7/52
.םיתמצב תוליעפב הוולמ עבטה תנגהל הרבחה ,הקורי
ןוגראב ,הנגפהה קר המייקתה לעופב .םיבושייה תתומעו
.דבלב הקורי הלועפ

,תולועפ תרדס לעו םינוויכ לע טלחוה הטמ לש הנושאר השיגפ 89/4/21
.ךשמהב ומייקתה ןקלח .לארשי הצוח שיבכב קבאמה
.ודעות אל ןה ךא ,תופסונ תושיגפ ומייקתה ,הקורי הלועפ יגיצנ ופתתשה

ןעמל םורופה ,הקורי המגמ
םישנאו תירוביצ הרובחת
.םייטרפ

.תונויער תאלעהו תיללכ החיש ןעמל םורופה לש השיגפ 99/4/32
הקורי הלועפ ,תירוביצ הרובחת
םייברעה םיבושיה דעוו

.שיבכה ןמ םיעגפנה

ןשארב ,תודחא תולועפ המייק היצילאוקה תירוביצ הרובחת ןעמל םורופה 99/7/5
תארוקה המוצע לע תסנכ ירבח 95 תמתחה תקידבל היצילאוק םיקה
.שיבכה לש תילכלכה ותויאדכ תקידבל .לארשי הצוח שיבכ לש ותויאדכ
םינוגרא 05–מ רתוי לש םתופרטצה
.קבאמה ךשמה תא דואמ הקזיח היצילאוקל

טלחוה ןהילעש תובר תולועפ ומייקתה הטמ לש תועובק תובישי 99/21 —
.תובישיב תקידבל היצילאוקה — קבאמה 00/3

.לארשי הצוח שיבכ תויאדכ
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.תונושה תוירוגטקל וסנכנ אל רשא תולועפ תועיפומ הז ףיעסב
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ומסרופ םירקסה תואצות אשונב להק תעד ירקס תנגהל הרבחה 69/1,
.תרושקתב .לארשי הצוח שיבכ  עבטה 79/21

שגפמב ופתתשהש םיליעפ גלטייו ןו'ג 'פורפ רוקיב תנגהל הרבחה 79/4
תוצע גלטייו 'פורפמ ולביק אוה גלטייו 'פורפ .לארשיב עבטה
.בר דודיעו תוליעומ דגנ םיקבאמב החמומ 

גלטייו 'פורפ .םלועב םישיבכ
קבאמב םיליעפ םע שגפנ
ונויסינ לע םהל רפיסו
לע ףסונ — םיקבאמב
עוצקמ ישנא םע ויתושיגפ
.)ליעל תוטרופמה(
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הלוע לארשי הצוח שיבכ לש ותלילס דגנ קבאמב ושענש םיברה םידעצה תריקס ךותמ

ועקשוהש םימוצעה םיבאשמהו תובורמה תולועפה תורמל — דציכ :הדירטמה הלאשה

וחילצה אל — םיליעפ תואמ ףותישבו םיפוג המכ ידי לע ,לארשי הצוח שיבכ דגנ תוליעפב

43 ?ותלילס תא עונמל שיבכל םידגנתמה

דועית .תורעשהו תורעה ,תויורשפא הלעמ אלא תכתוח הבושת קפסמ וניא הז קלח

,)תרחא הרוצב עצבתמ קבאמה היה וליא( "וליא הרוק היה המ" תעדל רשפאמ וניא קבאמה

.תוחלצה םגו תוירשפא תויועט ,םילשכ ,קבאמב ויהש תויעב ריאהל רשפאמ אוה ךא

לבקל השק ,וב קבאמה יפוא לשבו )לארשי הצוח שיבכ( טקיורפה לש ויפוא לשב

קבאמה תא תוושהל רשפא יאש ןוויכמ ,התלעוהש תבאוכה הלאשל תוטלחומ תובושת

טקיורפ — 'א קלחב טוריפב הראות ךכל הביסה ;החלצה התייה םהבש םירחא םיקבאמל

לארשיב םייתביבס םיפוג וקבאנ ובש רחא טקיורפ םושל המוד וניא לארשי הצוח שיבכ

ידי לע תורישי םדוקמה ,תילכלכו תיטילופ ,הרידא המצוע לעב טקיורפ והז ,הכ דע

.םוצע ילכלכ ןיינע וב שי ןוהה ילעבלו תויצרא ראתמ תוינכתב רשואמ ,הלשממה

הלוע 'ב קלחב תולועפה טוריפמ .חילצהל יושע היהÔÎ  המ תעדל דואמ השק ,רומאכ

דעו םירופחד תריצעו תורישי תולועפמ ,ירשפא רבד לכ טעמכ וסינ םייתביבסה םיפוגה יכ

ועצבתה אלש םיכלהמ לע עיבצהל רשפא .ץ"גבל תוריתע תשגהו תילכלכ תויאדכ יא תחכוה

לש ינוגראה הנבמב תויעב לע ןכו ךכ בקע וצמחוהש תויונמדזה לעו רתויב הבוטה הרוצב

התייה תרחא הרוצב תעצבתמ התייהש תוליעפ םא ,הלאשל הבושתה םלואו .קבאמה

םיקבאמ םע( תיתאוושה ,רתוי הקימעמ הקידב הכירצמ ,רתוי תובוט תואצות הגישמ

םיאקיטילופ ,ןונכת ישנא ,עוצקמ ישנא םע הקידב( הפיקמו )םלועבו ץראב םירחא

.)םירחאו

תוליעפה יגוסבו תורדגומה תולועפב ןד ןושארה קלחה .םיירקיע םיקלח ינש ןוידב

קלחה .קבאמל םתמורת לעו םתחלצה לע ,םעוציב ןפוא לע תורעה הלעמו 'ב קלחב וראותש

.וכלהמב םיינוגרא םילשכבו קבאמה לש ינוגראה ויפואב ןד ינשה

.וללסנ םרטש ,םיינופצה ויקלח לע םייקתמ ןיידע קבאמ .ללסנ שיבכה לש יזכרמה וקלח43
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· ̇ ÂÏÈÚÙÔÂÎ˙‰ ̇ Â„ÚÂÂÂ. השירד רקיעב התייה היינבלו ןונכתל תיצראה הצעומב תוליעפה

םיבלשב ועוציבל השירד ,םייפולח תונורתפל תועצה לומ שיבכה לש ותוציחנב ללוכ ןוידל

)ללכב ןוידל וכז םא( דואמ םירצק םינוידל וכז הלא לכ .ללוכ ריקסת תנכהל השירדו

גיצנ לש ,תיעמשמ–דחה ,תרזוחה השירדה תורמל — אשונל ודחויש הצעומה תובישיב

.טקיורפל םיקורי םיפוג המכ לש תוילמרופ תויודגנתהב םג התוולש ,םיקוריה םיפוגה

,הלשממ ידרשמ יגיצנ םבור ,םירבח 13–כ תיצראה הצעומב יכ רוכזל שי הז רשקהב

תוכיא ןיינע תא גציימ דבלב דחא גיצנ .םירש ידי לע םינוממה עוצקמ ילעבו תויריע ישאר

תוליעפב חילצהל השק הזכש בכרהב .)עבטה תורומש תושר לש דחא גיצנ לע ףסונ( הביבסה

.הלשממה לש הרורבה התוינידמ תא תדגונה

הריבחו הצעומב םירחא םירבח םע קיפסמ הלועפ ףותיש היה אל הזה בלשבש ןכתיי

הזכש הלועפ ףותיש רוציל תונויסינש וא ,ןוטלשה יגיצנ לומ תוחוכ דגאל ידכ תויצילאוקל

ךותב ונממ תומלעתהו אשונה תקתשה עונמל לוכי היה הזכ הלועפ ףותיש .וחלצ אל

.הצעומה

.)6791–ב( 3 א"מתב שיבכה לש ורושיא רחאל הברה לחה שיבכב ןוידה יכ ,דוע רוכזל שי

.ןונכתה יפוג ךותב שיבכב קבאמה לע השקה הז רושיא

לע םינוידב )טרפב עבטה תנגהל הרבחהו( שיבכל םידגנתמה םיפוג לש םתופתתשהל רשא

קבאיהל םתלוכימ התיחפה אל וז תופתתשה םא לואשל שי ,ולש קיודמה יאוותה תעיבק

,שיבכה לש קזנה תא תיחפהל התייה ולא םינוידב תופתתשהה תרטמ ,דחא דצמ .וב

םיקוריה םיפוגה םמצע תא ואיצוה וליאש ןכתיי .ללסייש טלחוה — ול תודגנתהה תורמלש

תלעותה ךא ,תילמס תועמשמ ךכל תויהל התייה היושע ,תוטלחהה תלבק םורופ ךותמ

,ינש דצמ .תילילש ילואו תיספא התייה

טרופמה שיבכה יאוות לע ולא םינוידב םיקוריה םיפוגה לש םתופתתשה םצעש רשפא

שיבכל דגנתהל םמצע םהלש תלוכיה תא ןכו ןמז ךרואל םהלש ןועיטה תלוכי תא השילחה

.המצועב

תפתתשמ הניא יכ זירכהל הלכי םאה ?תרחא גוהנל עבטה תנגהל הרבחה הלכי םאה

תולהנתה םאה ?ול תינורקעה התודגנתה ללגב שיבכה יאוות לע תיצראה הצעומה ינוידב

וא )המצע יפלכו תוטלחהה ילבקמ יפלכ ,רוביצה יפלכ( התדמע קוזיחל תמרוג התייה וזכ

?תואיצמב םיריכמ םניאש "םיינוציק תרובח" לאכ הילא וסחייתיש תמרוג התייהש
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— שחרתמ המוד בצמש יאדוול בורקש ןוויכמ ,תינורקעו הקימעמ הקידבל יואר הז ןיינע

.םיפסונ םיטקיורפב םינוידב — שחרתי וא

ÆÈÚÂˆ˜Ó‰ ÌÂÁ˙· ˙ÂÏÈÚÙ ןויעה ימי לש תיזכרמה העפשהה יכ הארנ :תואנדסו ןויע ימי

םתודגנתהל ןתיא סיסב ולביקו תומגמ לעו םינותנ לע ודמלש ,םיליעפה לע איה תואנדסהו

עדיה תובקעב ,קבאמב םיבר םישנא לש םתוברועמ םצעל דואמ ומרת ןויעה ימי ;שיבכל

.תוינידמ תעיבק לע תורישי ועיפשה אל ךא ,ושכרש

לע תססובמה הרורב האירק םע ,םירדוסמ םימוכיס ואצי אל ומייקתהש ןויעה ימיל

ילבקמ לע עיפשהלו ירוביצה קבאמה תא שמשל הלוכי התייה תאזכ האירק .םהב רמאנה

.תוטלחהה

אל ןה רבד לש ופוסב ךא ,ובתכנ תודחא תויעוצקמ תעד תווח :תויעוצקמ תעד תווח

.שיבכה תלילס תויאדכ לע — ונפוה םהילאש — תוטלחהה ילבקמ לש םתדמעב יוניש ומרג

.תוטלחהה ילבקמ דצמ )הארנ הז ךכ( תוסחייתהה רדעיהל הביסה הרורב אל

תביסמב םוסרפ טעמלו ,ץמחוה תעדה תווחב םולגה ירוביצה לאיצנטופהש הארנ

.לבחו — קבאמה ךשמהב תעדה תווחמ םילועה םינותנב שומיש םוש השענ אל םיאנותיע

ילבקמ ברקב דואמ הטעמ הדובע התשענ :םייעוצקמ תוטלחה ילבקמ ברקב הדובע

הכ הדובע התשענ עודמ קודבל יואר .םירחאה תוליעפה יגוס תמועל ,םייעוצקמ תוטלחה

לש תיטילופה ותמצוע ללגבש ןכתיי .ירפ תאשל לוכי היה יכ הארנש ,הז םוחתב הטעמ

.ליעות אל יעוצקמה גרדה לא היינפ יכ םייתביבסה םיפוגה וחינה שיבכה תלילס ןויער

הז ןכא םא .הזכ הדובע גוסב םייתביבסה םיפוגה לש תונמוימ רדעיה איה תרחא תורשפא

.תיתביבסה העונתב הזכ ילכ חותיפ לש תויאדכ קודבל יואר ,ןיינעה

 ÆÈËÈÏÂÙ‰ ÌÂÁ˙· ˙ÂÏÈÚÙירבח לש תוליעפה םגו ,תסנכה ירבח ברקב התשענש תוליעפה

אל הלודשה תלעפה יכ הארנ .תמכחותמ אלו תנמדזמ ,תעטוקמ התייה ,םמצע תסנכה

אל .תוכורא תוקיתש ואב םהירחאלש — היגרנא יצרפב התשענ איהו תיעוצקמ יד התייה

,לארשי הצוח אשונב הריקחה תדעו האר( ולבקתהש תוטלחה ירחא בקעמ וליפא השענ

.)0002 ילוי

םיבאשמ רדעיה לש האצות ,יאדוול בורק ,אוה תיטילופה הדובעב תויעוצקמה רדעיה

.תיתביבסה העונתב

.הז םוחתב שממ לש ןורתי קפסל לוכי היה םיפוגה לכ לש םיבאשמ דוחיא
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קבאמה אשונב םיאקיטילופ לש הדמתהה רסוח תא ןייצל שי ,רוביצה ירחבנל רשא

.טקיורפה לומ — תולגל ורחבש וא — וליגש םינואה רסוח תאו שיבכב

 Æ˙ÈËÙ˘Ó ˙ÂÏÈÚÙללוכ ריקסת םויק יא אשונב ץ"גבל הריתעהש הארנ רוחאל טבמב

שולק היה הריתעב תוכזל יוכיסה 44.היוגש היגטרטסא התייה שיבכל הביבסה לע העפשהל

הזה ןועיטה רבד לש ופוסב .ץ"גב יטפוש דצמ שיבכל הרואכל "רשכה" — לודג היה ןוכיסהו

.םינשה ךרואל שיבכה תרבח תא שמיש ןכא

אוהו ,הריתעב תוכזלו רותעל רשפא היהש ןכתיי וילעש ,רחא אשונ היה תאז תמועל

.השענ אל רבדה םלוא — 31 עטקל ךרענש הביבסה לע העפשהה ריקסת לש תוכיאה

·Èˆ ̇ ÂÏÈÚÙ Æ˙È¯Âרוציל הבר הדימב החילצה לארשי הצוח שיבכ אשונב תירוביצה תוליעפה

תא רוצעל הב ידש הדימב אל יכ םא ,ילארשיה רוביצה ברקב אשונה תויתייעבל תועדומ

.שיבכה

תעד לע ללכב קבאמה לשו קבאמב תונושה תולועפה תעפשה לש תיתימא הקידב

דע תעדל ידכ ,להק תעד תכרעה לש םייעוצקמ םילכב תושעיהל הכירצ לארשיב רוביצה

לצא העד יונישל םרג המ( רתוי םיבוט ויה תוליעפ יגוס וליאו וז תוליעפ החילצה המכ

.)םינוש םישנא

הצוח שיבכל תודגנתהה יזוחא ,םינשה ךשמב עבטה תנגהל הרבחה הכרעש םירקס יפל

תוליעפה ירפ אוה הזכ תודגנתה רועישש יאדו .%0745–ל %24 ןיב םיענ רוביצב לארשי

דגנ תועד רתויו רתוי רוביצב עומשל רשפא םויה .אשונב תצרמנהו תכשמתמה תירוביצה

רבד םיעדוי םניא ןיידעש םיבר םישנא שי ,תאז םע .תירוביצ הרובחת חותיפ דעבו שיבכה

תוחישב .אשונב חוכיו םייקש םיעדוי םה םא םג ,לארשי הצוח שיבכ םורגיש םיקזנה לע

תלעותה רסוח לעו שיבכה לש םיברה ויקזנ לע רסמה יכ רכינ ,2002 תנשב ןיידע ,תובר

.רוביצה ללכל המלש הרוצב עיגהל חילצה אל ובש

.)הז ח"וד אשונב לוגע ןחלוש( 30/4/41 ,םילשורי ןוכמב ךרענש ןוידב ,איגש באוי ,לט ןולא44
קפס לכל לעמ ררבתי אלש דע שיבכה תא לולסל רוסא יכ םירמוא ÙÂ‰ ÔÂÎÓ ¯˜Ò: %84 ,6991 ראוני45

̄ ÙÂ‰ ÔÂÎÓ ,8991 ראוני ;)פוה ןוכמב 7991 רבמצדב ךרענש רקס ח"וד ךותמ( עגופ וניאש ˜Ò: %05 םידגנתמ

יתליהק רקחמל ןוכמה ,ÔÂ˘‡¯ ¯Â˜Ó ¯˜Ò ,8991 ראוני ;)89/1/32 ,בירעמ( לארשי הצוח שיבכל

.ץראה ישיבכב תופיפצה תויעב תא רותפי אל לארשי הצוח שיבכ יכ םינעוט %54 :ןליא–רב תטיסרבינואב

.]89/1/13 ,)ןועובש( ןושאר רוקמ[ לארשי הצוח שיבכ ינפל םינומה תעסהל תכרעמב העקשה דעב %16
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.וריבעהל תורשפאבהשק עגפ רסמה לש טושפו רורב חוסינ לש ורדעיה יכ יאדוול בורק

דעו יתרובחת תוליעי רסוח ךרד ,םיחותפה םיחטשה תרימשמ — םינשה םע הנתשה רסמה

רסמה דודיחב הז ןולשיכ .תורורב םילימ המכל םצמטצהל חילצה אלו — םייתרבח םירסמ

.אשונה לש ותובכרוממ ,ראשה ןיב ,עבנ

תלטומ םתלעותו ,בר ףסכ תיתביבסה העונתל ולע תונותיעבו וידרב םוסרפ תועסמ

תריצעל העונתה ביצקת .)םיבאשמ רדעיה לש האצות( םהלש רצקה ןמזה ךשמ ללגב קפסב

;)0002 רבמטפסב( תונותיעב תועדומלו וידר ירידשתל ובורב לצונ ,המגודל ,לארשי הצוח

.תימוסרפ הדימ תמא לכ יפל — עיפשהל ידכמ םיטעמ ויה הלא

ןיב רוביחה רדעיה .תונותיעל תועדוהל טרפ ,תירוביצ תוליעפב וול אל תובר תויוליעפ

.םתוליעימ תיחפה יאדווב םיבר םירקמב םימוחתה

שומיש ןהב השענש ילבמ ,תומוצע לע םישנא יפלאו תואמ ומתחוה םיבר םירקמב

;קבאמב תעגופ וזכ תולהנתהש ןכתיי ,היגרנא לש םוצעה זובזבל רבעמ .ןכמ רחאל והשלכ

ףרטצהל בוש םישקבתמ םה רשאכו ,םתמיתחל יהשלכ האצות לע ועמש אל ומתחש םישנא

.ןומא תוחפ וב םינתונ םה — קבאמל

 Æ˙Â¯È˘È ̇ ÂÏÂÚÙלארשי הצוח שיבכב קבאמה אשונ תא ולעה תורישיה תולועפה ןמ תובר

.םירחא םיבר םיעצמאמ רתוי ,תרכינ הדימב ירוביצה םויה רדס לע

רקיעב ,םירחאה םירושימב תצרמנ תוליעפב תוולמ ןניאש תורישי תולועפ ,תאז םע

ףותיש .שממ לש תואצות אלל — העקשוהש הבר היגרנא תניחבב ןה ,יעוצקמהו יטילופה

הלודג תויביטקפאל ןאכ םג איבמ היה םינוש קבאמ ימוחת ןיבו םינוש םיפוג ןיב הלועפ

.הברהב

˜·‡Ó‰ Ï˘ ÈÂ‚¯‡‰ ÂÈÙÂ‡Ï Ú‚Â· ˙Â¯Ú‰

„Â˜ÆÈ„Ó ̇ ¯ÁÂ‡Ó ‰ÏÁ˙‰ ̇ תינכתב רשואש רחאל בר ןמז הליחתה שיבכה דגנ תוליעפה

.)הברהב העונצ תומדב עיפומ אוה תיצראה ראתמה תינכתב ,רומאכ ,יכ םא( תיצרא ראתמ

התוול אל ,3991–ב ,ןונכתה תודסומ ךותב שיבכה דגנ תצרמנה תוליעפה לש התישאר

תודגנתהה — תורחא םילימב .תילכלכ וא תיעוצקמ ,תיטילופ ,תירוביצ — המיאתמ תוליעפב

ותמצוע אולמב לחה שיבכב ילכלכ–יעוצקמ–יטילופ–ירוביצ קבאמ ךא ,3991–ב הלחה שיבכל
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תא תונשל תלוכיב הבר תועמשמ התייה הז רוחיאלש יאדוול בורק .5991 תנש ףוסב קר

46.הז ןוגכ בכרומ אשונב — המכו המכ תחא לע ,תוטלחהה ילבקמ לע עיפשהלו להקה תעד

תונש תליחתב קר — לארשיב תיתביבסה העונתה לא המישאמ עבצא תונפהל השק

םיאשונל הסינכ( העונתה הפתתשה םהבש םיקבאמה יפואב יוניש לש ךילהת לחה םיעשתה

םוחתב תועצקמתה ,םייעוצקמ תוח"וד( השמתשה םהבש םילכבו )םיינונכת– םייצרא

םיריהמ םישיבכ םימרוגש קזנה לש הנבהה השבגתה םלועב םג .)תורישי תולועפ ,יטפשמה

לש רשקהב ידמ רחואמ ליחתה לארשי הצוח שיבכב קבאמה 08.47–ה תונש עצמאמ קר

דואמ םדקומ ךא — תוטלחהה ילבקמ ברקבו ןונכתה תודסומב ומודיקו שיבכה ןונכת

.רוביצה ברקב ןהו הימדקאה תודסומב ןה ,אשונב היהש עדיל תיסחי

Æ˜·‡Ó‰ Ï˘ ÊÎ¯Ó ÛÂ‚ ¯„ÚÈ‰ םתוליעפמ קלחכ םינוש םינוגרא ידי לע השענ קבאמה,

הטמ תוליעפ ןמזב 48.שיבכה אשונב ידעלבו ךשמתמ ןפואב הלעפש תיזכרמ תומד אלל

תוליעפה העיגה הלא םישדוחב ןכאו ,קבאמה תא ןהכ לעי הזכיר 0002 תנשב קבאמה

בוש הקספנ תוליעפה םלואו( םישדח םיאישל — תירוביצה תועדומה םגו — שיבכה אשונב

.)םישדוח המכ רחאל

ףותיש אלל ושענ תובר תויוליעפש אוה הזכש זכרמ ףוג רדעיה לש תואצותה תחא

.ןלהל טרופמכ ,םנוכדע אלל ףא תובורק םיתעלו ,םירחא תוחוכ

ךשמב .םיבאשמ דוחיאלו םינושה םיפוגה ןיב םואיתל םרות היה קבאמה לש זכרמ ףוג

ימ היה אלש ןוויכמ ךא ,ליעל תוארל רשפאש יפכ ,הזכ ףוג שבגל תונויסינ ושענ םינשה

.הכשמנ אל תוליעפה — ותוא זכריש

ויה יכו ,ןולשיכה ןיבל תרחואמה הלחתהה תדוקנ ןיב יחרכה רשק ןיא יכ איה הז רשקהב הנוש הנעט46

בלשב וליחתהש םיקבאמ ,רתויב םימדקתמ עוציבו ןונכת יבלשב םישיבכ רוצעל וחילצהש םלועב םיקבאמ

.)הז ח"וד אשונב לוגע ןחלוש — 30/4/41 ,לארשי רקחל םילשורי ןוכמב ןויד ,ינימי ןב ןרע( רתוי רחואמ
הילגנאב ולחה ולא םישיבכ דגנ םיקבאמה .08–ה תונש ףוסב ומסרופ הילגנאב םישיבכל תובחרנ תוינכת47

:לצא אוצמל רשפא ךכל תויוסחייתה .)דועו ,3M, 11M( 09–ה תונש תליחתב ומצעתהו )52M( 98 תנשמ

Road Block, direct action of the new protest: eco rads on the road, , The European Road to Nowhere:

Anarchism and Direct Action Against the UK Roads Programme. שיבכ דגנ קבאמ םייקתה דנלטוקסב

)77M( 4991–ב Ben Seel, Strategies of Resistance at the Pollok Free State Road Protest Camp.
ךפה רצק ןמז רחאל ךא ,לארשי הצוח שיבכב קבאמה לע יארחא קש יסוי היה עבטה תנגהל הרבחב48

.תירוביצה הרובחתה ןייפמק ללוכ ,ולוכ הרובחתה אשונ לע יארחאל
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ןויסינ תקזחב איה ,2002 ינוי שדוחמ לועפל הלחהש ,"לארשי הצוח תריצעל העונתה"

.הזכ ףוג שמשל

 ÆÌÈÙ˙˙˘Ó ̇ ·¯Â ÁÂÂË ̇ ÎÂ¯‡ ‰ÏÂÚÙ ̇ ÈÎ˙ ̄ „ÚÈ‰ונכוה שיבכה אשונב הלועפ תוינכת

רדעיהש ןכתיי .דבלב עבטה תנגהל הרבחה ידי לע ,רתויה לכל םישדוח המכ לש חווטל

תא חיטבהל ולכיש םיבאשמ רדעיה לש ,ראשה ןיב ,האצות אוה הלאכ הלועפ תוינכת

קפוא לש הייאר רדעיהב וא תקפסמ הבישח רדעיהב רבודמ יכ םג ןכתיי םלוא ,ןעוציב

םרת חווט תכוראו תרדוסמ הלועפ תינכת לש הנורסח יכ יאדוול בורק .קבאמל רורב

תחאל המגוד .םיבאשמ לש קיפסמ אל םוגיאלו עטוקמה ויפואל ,קבאמה לש ולופרעל

רחאל רבד ןהב השענש ילבמ תומוצע תמתחה איה וזכ הלועפ תינכת רדעיה לש תואצותה

.ליעל רכזוהש יפכ ,ןכמ

Æ˙ÂËÏÁ‰ È˙ÓÂˆ ÌÚ Ì‡Â˙ ¯„ÚÈ‰ תויושחרתהל המאתהב ועצבתה תולועפה ןמ תובר

רשק לכ אלל ועצבתה תורחא תובר ךא ,טקיורפה תומדקתהלו ןונכתה םוחתב

תויעוצקמ תעד תווחב ,ןויע ימיב רקיעב רבודמ .ןתוליעימ תיחפה רבדהו ,תויושחרתהל

.תונגפהבו

Æ˙ÂÈÎ˘Ó‰ ̄ ÒÂÁ ̈ ÚËÂ˜Ó ̃ ·‡Ó וקספנ ,ולחה תויוליעפ .םילגב םייקתה קבאמה ,רומאכ,

םיניינע ךלהמב .הלילח רזוחו ,תשדוחמ תוררועתהל דע םישדוח המכ ךשמב "טקש" היה

םיליעפ שדחמ רישכהל ךרוצ היה .םירסמהו תוליעפה ילכ ,תולעופה תויומדה ופלחתה ,הז

.רוביצה םע םגו תרושקתה םע ,תוטלחהה ילבקמ ברקב הפוצר הדובע התשענ אל .םישדח

.רסמה תרדחהבו םיגשיהה רומישב חרכהב עגפ הז תופיצר רסוח

.ךשמהה תבוטל תומדוק תויוליעפב שומיש יא התייה ךכמ העבנש תפסונ העפות

תנשב ונכוהש תוילכלכה תעדה תווחב שומיש ללכ השענ אל קבאמה ךשמהב ,המגודל

ןונכת לע הרומח תרוקיב וב שיש ,הנידמה תרקבמ ח"ודב שומיש השענ אל טעמכו ,7991

,תינויצילאוק תעמשמ תלטה תובקעב הכשמנש ,ואדנל יזוע כ"ח לש קוחה תעצה .שיבכה

.הליחתכלמ היגרנא רסח היהש קבאמב הבר היגרנא הדבא ךכ .בוש התלעוה אל

היה ןמזהמ רכינ קלחב ,טקיורפה תמצוע ףא לעש ,הרבסה תא הלעמ תופיצרה רדעיה

.םיקוריה םיפוגה ברקב תיסחי הכומנ תופידעב לארשי הצוח שיבכב קבאמה
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Æ¯„ÂÒÓ Ú„È ÒÈÒ· ¯„ÚÈ‰ לארשי הצוח שיבכ אשונב םלש עדי סיסב ךרענ אל םלועמ

היה הזכ עדי סיסב .È˜·‡Ó ÔÂ¯ÎÈÊ רדעיה איה האצותהו ,םיקבאנה תבוטל ,ויתועפשהו

תוביסה לע ,ולש ןונכתה יכילה לע ,שיבכה לע ןימא עדימ הליכמה תרבוח תויהל לוכי

שפחל םיכירצ םיליעפה ויה םינשה ךשמב .ב"ויכו אשונב םירקחמו םירמאמ ,ול תודגנתהל

רדעיה .םינוש םיחסונב ,בושו בוש ,שדחמ ותוא ובתכ תובר םימעפו ,הזכ עדימ רחא הברה

תויכשמהבו לועפל רשפא ןהבש תודוקנה תא ךירעהל תלוכיב תושק עגפ הזכ ךמסמ

.קבאמה

םתמשאהל םרתו םיליעפה לש תויעוצקמ רסוחל םג םרג רדוסמ עדי סיסב רדעיה

."םייטנוולר אל"ו "תואמסיסב םירבדמ" םהש ךכב

היה ,0002 רבמטפסב םקוהש ,לארשי הצוח תריצעל העונתה לש טנרטניאה רתאב

.הזכ עדי סיסב תונבל ןויסינ

Æ˙ÂÈÚÂˆ˜Ó ¯ÒÂÁ בר אשונ אוה לארשי הצוח שיבכב קבאמב הלגתהש תויעוצקמה רסוח

םידיקפתב עוצקמ ישנא ברקב( תיעוצקמה ,תיטילופה תוליעפה ימוחתב רקיעב ,תובישח

יוהיז רסוחב אטבתה תויעוצקמה רסוח .ינונכתה םוחתב םג ןכתייו ,תילכלכהו )םייעוציב

,םימכחותמ אל םיכלהמב ,ןיינעה םודיקל םיירשפא "םיפונמ" לשו תוחוכה יכרעמ לש

תושרב ויהש םינותנ לשו עדי לש דבלב יקלח לוצינבו םיכלהמ לש תויכשמה רדעיהב

.תיתביבסה העונתה ךותב הלא םימוחתב עוצקמ ישנאב רסוח רכינ .קבאמב םיפתתשמה

— םדוקה קרפה שארב ,ליעל אוצמל רשפא תויעוצקמה רדעיה אשונב ףסונ טוריפ

."קבאמב תוליעפ יגוסלו תורדגומ תולועפל עגונב תורעה"

· È˜ÏÁ ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘ÆÌÈÂ‚¯‡‰ ÔÈ ואטבתהש םירשק ויה קבאמב ולעפש םיפוגה ןיב

הלועפ ףותיש היה אל םהבש םיבר םירקמ םג אוצמל רשפא םלוא ,תופתושמ תולועפב

לשמל ,םיבאשמב קיפסמ ףותיש היה אל .קבאמה תוליעיב חרכהב עגפש רבד ,קיפסמ

אוה הזכ הלועפ ףותיש רדעיה .תירוביצה תוליעפה םוחתב םג תובר םימעפו ,עדיה םוחתב

הלועפ יכרד תלבק יאו תויתרוקיב ,םינוגראה ןיב תויתורחתו תונדשח לש האצות ילוא

.תונוש

ø‰ÁÏˆ‰ Í¯ÂˆÏ ˜·‡Ó Â‡ ¨‰‡ÁÓ Í¯ÂˆÏ ˜·‡Ó העונתה יכ הארנ קבאמב םיבר םירקמב

אלש קבאמ להנל ,לוכיבכ ,תביוחמ התייה איה ;תדוכלמ ןיעמ ךותב התייה תיתביבסה
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םירצק ןמז יקרפל ךא ,םיתעל שלחנ הז הנומא רסוח .וב חילצהל התלוכיב ןיטולחל הנימאה

.)ב"ויכו םימזיה לש ןומימ יישק ,קוח תועצה ,ץ"גבל תוריתע תשגה ביבס(

העגפ קבאמב חילצהל תלוכיל עגונב תיתביבסה העונתה ךותב תומימעה יכ הארנ

דקמתהל תלוכיב ןהו םיבאשמה תאצקהב ןה ,חלצומו ךשמתמ ,ףוצר קבאמ םייקל התלוכיב

האור רוביצהובש בצמה יכו ,ץוח יפלכ םג הנרקוה וז תומימע יכ הארנ .תונוכנה תולועפב

אלא ,ויעצבמו ויננכתמ לש תויצלופינמה לש קר אל — האצות אוה תמייק הדבוע שיבכב

.האחמה תרטמב תוריהבה יא לש םג

‰ÁÏˆ‰ ÏÚ Â‰˘Ó…
,קבאמל יכ חוכשל ןיא ךא .טקיורפה תריצעב לשכנ הכ דע לארשי הצוח שיבכב קבאמה

תובר םימעפ .בר ןכרעש תופיקע תואצות שי ,תובר תותיזחבו םינש ךשמב םייקתהש

תוארנ ןה ךא ,תיעדמ הדידמל תונתינ ןניאו תוידיימ ןניא תצרמנה תוליעפה לש היתואצות

.ןייפמקה לש "ותחלצה יא" תא הלאש ןמיסב תודימעמו םינשה קחרממ ןיעל

אשונב ינונכתהו ימדקאה ,ירוביצה חישה "תצפקה"ב לכ םדוק איה קבאמה תחלצה

.שממ לש םודיק ותוא המדיקו םויה רדס לע ותוא התלעה אשונב תוליעפה .יתרובחתה

תלילסבש תוליעיה רבדב תוטלחהה ילבקמ לצאו 49רוביצה תעדב יוניש תוארל רשפא

הנבה תמייק .תירוביצה הרובחתה תפדעה רבדבו םיכרדב שדוגה תייעבל ןורתפכ םישיבכ

רתויו רתוי םיעמשנ תונורחאה םינשבו ,עקרק ישומישל הרובחת ןיב רשקל עגונב רתוי הבר

הקצומ הדבוע .תיתליסמ רקיעב ,תירוביצ הרובחתב רתוי הבר העקשהל םיארוקה תולוק

,רבעבמ רתוי 50.קבאמה תונשב לארשי תבכר ביצקתב םיזוחא תואמ לש לודיג לח יכ איה

.םינומה תעסהל תאזכ תכרעמב שמתשהל תונוכנ םיעיבמ םישנא

שיבכב קבאמה לש תירוביצה החלצהה לע לכמ רתוי ילוא םיעיבצמה םירבדה דחא

טסוגוא שדוחב ,העונתל שיבכה תחיתפ תעב םשור ברו יגיגח סקט לש טלובה ורדעיה אוה

ףלחמ תחיתפ לכ םע 09–ה תונשב ומייקתהש םיסקטה גוסמ ,הזכ סקט לש ורדעיה .2002

.שיבכה לש ונרק תדרוהב קבאמה לש ותחלצה לע ילוא דיעהל לוכי ,שיבכה לש שדח

םויה םיניבמ םישנא יכ השוחתה הלוע תוילמרופ אל תוחישמ ךא ,יעדמו ימשר ןפואב קדבנ אל אשונה49

תעסהל תכרעמ לש התוציחנ תאו שיבכה תלילסב תלעותה רסוח תא םינש רפסמ ינפל וניבהשמ רתוי הברה

.םינומה
.ח"ש דראיליממ רתוי אוה תבכרה ביצקת 3002 ביצקתב .ח"ש ןוילימ 09–כ תבכרה ביצקת היה 59 תנשב50
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רוביצה ברקב הביבס יאשונל תוסחייתהה יונישב וקלח אוה קבאמה לש ףסונ רצות

לע קבאמה לש הרישיה ותעפשה העודי אלו קדבנ אל הז אשונ .תוטלחהה ילבקמ ברקבו

לש חווטה תכורא הדימעה יכ חינהל רשפא םלואו .םייתביבס םיאשונב תוטלחהה תלבק

עבונה תרושקתה לש ץרמנה קוסיעהו יתרבח–יתביבס אשונל הברה םתוביוחמ ,םיליעפ

תובר ומרתו תוטלחהה ילבקמ תעדותלו רוביצה תעדותל טא טא ולחלח הלא לכ — ךכמ

.תונורחאה םינשב לארשיב יתביבסה אשונה לש תובישחה תיילעל

המורתה :לארשיב תיתביבסה העונתה תוחתפתהל ותמורת אוה קבאמה לש ףסונ גשיה

תצאהב ,51שדחתהלו חתפתהל םיקיתווה תפיחדבו םישדח םינוגרא תמקהב תאטבתמ

תלוכיה תשיכרב ,םישמתשמ םהבש םילכה לולכשב ,םישדח תוליעפ ימוחתל הסינכה

,םתמצעהבו םיליעפה ילגעמ תבחרהב ,םיינונכת םיאשונב םייעוצקמ םיחנומב שמתשהל

.רצונש הלועפה ףותישבו םייתרבח םיאשונל העונתה לש רוביחב ,תויצילאוק רוציל תלוכיב

העונת התוא הניא וירחאו לארשי הצוח שיבכב קבאמה ינפל לארשיב תיתביבסה העונתה

תשמתשמ ,רתוי םיבחר םיאשונב תקסועה ,רתוי תרגוב תיתביבס העונת יהוז .תיתביבס

םג ,םיבר םינוגרא םע הלועפ תפתשמו רוביצה תא רתוי הליעפמ ,רתוי םייעוצקמ םילכב

.הל הצוחמ םייתרבח םינוגרא םע םגו הכותב

·Ò ÌÈ˜·‡ÓÏ ÌÈÁÓ ÌÈÂÂ˜ ̇ Úˆ‰ ∫ÌÈÁ˜ÏÌÈÈ„È˙Ú ÌÈÈ˙·È

:םייתביבס םיקבאמל םיחנמ םיווק רפסמ חסנל ןתינ תונקסמה ךותמ

1( ˜ÙÂ„‰ ÏÚ Ú·ˆ‡— ןמזב ביגהל ידכ ,ךוראה חווטל חותיפו היינב תוינכת לש הניחב

העונתה לש תוליעפה ןפואב יוטיב ידיל האב וז הדוקנ יכ הארנ .ידמ רחואמ אלו ןוכנה

.תונורחאה םינשב תיתביבסה

2(· ˜ÙÂ‡ ˙¯„‚‰ „ÚÈ‰ ˙‚˘‰Ï „Ú ¨ÍÂ¯‡ ÁÂÂËÏ ˜·‡ÓÏ ¯Â¯— לע הרורב המכסה

.ומודיקל םינמז חול תניחב םע דבב דב ,הלועפה יכרד לעו וגישהל תלוכיה לע ,דעיה

3( ¢È˜·‡Ó ÔÂ¯ÎÈÊ¢ „ÂÚÈ˙Â ˙Î˘Ó˙ÓÂ ‰ÙÂˆ¯ ˙ÂÏÈÚÙ — הרידגמה הטלחה תלבק םע

המויקל ךרעיהלו ךורא חווטל הלועפ תינכת תונבל שי קבאמל קיפסמ בושח אשונ

לארשי הצוח שיבכב קבאמה תא ראתמ ,09–ה תונשב "ןידו עבט םדא" ר"וי ,לט ןולא :ךכל תחא המגוד51

ןוכמב ןויד( עקרק ישומיש אשונל ןוגראה תסינכל איבהש ךכב ,ןוגראה לש ותוחתפתהב תינפתו ךרד ןויצכ

.)הז ח"וד אשונב לוגע ןחלוש — 30/4/41 ,לארשי רקחל םילשורי
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רבצנש עדיה תא רמשמה ,"יקבאמ ןורכיז" םויקב םג תאטבתמ תופיצרה .ףיצרה

.ךשמהב וב שומיש רשפאמו קבאמב

4(· ˙ÂÁÂÎ „ÂÁÈ‡ÌÂÁ˙· ÌÈÏÚÂÙ‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÔÈ — לע וא זכרמ ףוג ידי לע תולועפ םואית

תוילאיר אל תויפיצמ ,חוכ יקבאממ תוענמיה .םינוגראה ןיב הליעי תרושקת ידי

.חלצומ הלועפ ףותיש תובכעמה תונוש תויוגהנתהמו םיתימע םינוגראמ

5(·Â ¯„ÂÒÓ Ú„È ÒÈÒ· ÌÂÈ˜¯Â¯ — הרטמה תגשהל םיכרדה ,תוביסה ,קבאמה תוהמ,

םישיגנו ףיצר ןפואב םידעותמ תויהל םיבייח יעוצקמ עדימו הכ דע ושענש תולועפ

.בחרה רוביצלו םיפוגה לכל

6( ÔÂÎ˙‰ ̇ Â„ÚÂ— םע תודדומתהב חילצהל הרטמב תודעווה ךותב תויצילאוקל הריבח

.ןוטלשה יגיצנ

7(·Ú ÈÚÂˆ˜Ó‰ ÌÂÁ˙· ˙ÂËÏÁ‰ ÈÏ·˜Ó ·¯˜· ‰„Â— רתוי תכשמתמו תיעוצקמ הדובע

ילעב ,ןונכת ישנא ברקב תוליעפ לכב רקחמ תודסומ לע ךרוצה תדימב תכמתסמה

ידרשמב םידיקפו )עבטה תורומש תושר ,ל"קק לשמל( םייטנוולר םינוגראב םידיקפת

.םייטנוולרה הלשממה
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±∏ ÚË˜ ¯Â‰Ó ÔÚÓÏ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ∫ÁÙÒ
 ≤∞∞± ÈÏÂÈ—≤∞∞¥ ÏÈ¯Ù‡ 

תכשמנ איהו ,הז ח"וד לש ופוג תכירע רחאל הבורב התשענ 81 עטק רוהנמ ןעמל תוליעפה

.)4002 לירפא( הלא םימיב םג

הנושארל הלע ,השנמ תמר רוזאב ,לארשי הצוח שיבכ לש 81 עטק תא רהנמל ןויערה

רוצעל התלוכי יאבו שיבכה לש ומויקב זא הריכה עבטה תנגהל הרבחה .1002 טסוגואב

םירחא םינוגראו השנמ תמר רוזאב תויושר ישאר םע דחיו ,הנופצ ותלילס ךשמה תא

ךותמ םירטמוליק הנומש לולסל תורשפא קודבל השרד )"השנמ תמר תלצהל דעווה"(

,קושילופ ילצ סדנהמה לש ותעצה לע ססובמ הז ןויער .הרהנמב — עטקה לש רשע השיש

ןכתיי אלא ,תירשפא קר אל הרהנמב עטקה תלילסש םיארמ םיינושאר םיאצממ יכ ןעטש

.1עקרקה ינפ לע ותלילסמ הלוז ףא איהש

תשירדל הנעיי אלש עידוהו ,הנס םירפא ,זאד הרובחתה רש רוזאב רקיב 2002 ראוניב

.81 עטק לש רוהנמה תורשפא תא קודבל — השנמ תמר תלצהל הטמה

יעוריא תרגסמב ,ביבא לתב דעצמ לארשי הצוח תריצעל העונתה המייק 2002 ראורבפב

םיטלש השנמ תמר רוזאב ולתנ הנש התואב לירפאבו ,81 עטק רוהנמ ןעמל ,ץראה רודכ םוי

תריצעל העונתה םע דחי רוזאה יבשות לש תוליעפ הלחה ינויב .עטקה רוהנמל וארקש

תדמעה הרקיעש תוליעפ ,רוהנמה תורשפאל תירוביצה תועדומה תאלעהל — לארשי הצוח

םע םיבשות לש השיגפל הליבוה וז תוליעפ .עדימ יפד תקולחו יזכרמ תמוצב הרבסה ןכוד

תורשפא לע דיעמה יניצר ח"וד קודבל ןכומ היהיש רמא רשהו ,הנס םירפא ,הרובחתה רש

.עקרקה ינפ לע ותלילסמ הכומנ תולעב הרהנמב עטקה תלילס לש הריבס

תונכתיה תא גיצמה טרופמ ךמסמ תנכה לע קושילופ ילצ 'גניא למע וז הפוקת ךלהמב

תמר תלצהל דעווה" תרגסמב ,רוזאה יבשות וקסע תעה התואב .ותולע תאו רוהנמה ןויער

לש האצות איה ,קושילופ יפל ,ליגר שיבכב ותלילס ינפ לע הרהנמב עטקה תלילס לש הכומנה תולעה1

— עקרקה ינפ לע שיבכה תלילס לש תוינוציחה תויולעה תעמטה ינפל דוע ,םירשג תיינבבו הביצחב ןוכסיח

.הרהנמב ללסיי םא וכסחייש תויולע
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.שיבכה לש טרופמה ןונכתה רושיא לע יארחא היינבלו ןונכתל תיצראה הצעומה םעטמ הוולמה תווצה2
ןויערה וליאו ,רשואמה יאוותב הרהנמב שיבכה תלילס היה קושילופ 'גניא גיצהש ינושארה ןויערה3

לע דיבכה הז יוניש .רשואש הז לע ,וירבדל ,ףידעה — רחא יאוותב הרהנמ לש היה טרופמה ח"ודב גיצהש

,ץמאמ השענ זאמ .רשואש רחאל יאוותה תא תונשל ןונכתה תודסוממ שורדל השק היהש ןוויכמ ,קבאמה

ילבקמ ברקב ןהו ,רשואמה יאוותב רשפאה לככ םיכורא רוהנמ יעטק לילכהל — הוולמה תווצה ברקב ןה

ןכא רוהנמהש הארמ רוהנמה תונכתיה ח"וד יכ ורמא םיקוריה םיפוגה .יאוותה תא תונשל — תוטלחהה

.תויורשפאה לולכמ תא קודבל שיו היוצרה הרהנמה חרכהב הניא הרהנמה םלוא ,יאדכו ירשפא

יפוגל ,תרושקתל רוהנמה ןויער תא רידחהלו תוטלחה ילבקמ לא עיגהל תונויסינב ,"השנמ

.תיטילופה תכרעמלו ןונכתה

תואמ תמיתחב המוצע .812 עטק לש הוולמה תווצה ברקב היה תוליעפ לש דחא קיפא

םיבשותה גיצנל רשפאלו רוהנמה תפולח תא קודבל השירדב ,תווצה לא החלשנ םיבשות

:רוזאב תוצעומה ישאר ברקב היה רחא קיפא .ונענ אל הלא תושירד .תווצה ינוידב ףתתשהל

יחצ — שדחה הרובחתה רשל בתכמ תחילשב הצמתהש ,ןיינעל שדוחמה םסויגל ץמאמ

המוצע .רוהנמה תפולח תא םשייל השקבב — הביבסה תוכיאל רשה םג היהש ,יבגנה

לאו הלשממה ירש לא החלשנ היגולויבהו היגולוקאה ימוחתמ הימדקא ישנא 05 תמיתחב

ןווגמב הכיפה יתלב העיגפ עונמל ידכ — הרהנמה ןורתפ תא םשייל השקבב ,הוולמה תווצה

תמייק ןרק ישנאלו הוולמה תווצה יגיצנל רוזאב םירויס ומייקתה .השנמ תמרב יגולויבה

.רוהנמה תפולח תגצהלו רוזאב תננכותמה העיגפה תשחמהל ,לארשיל

הרהנמב שיבכה תלילס יכ עבוקה טרופמה ח"ודה תא קושילופ 'גניא םילשה 3002 ראורבפב

דרשמל ח"ודה תא ץיפה םיבשותה דעו .3עקרקה ינפ לע ותלילסמ הלוז תויהל היושע

םירש דועלו הרובחתה רשל ,םיאבה תורודה ביצנל ,ל"קקל ,ט"שרל ,הביבסה תוכיאל

הדרשמ תיל"כנמ םע ,הביבסה תוכיאל הרשה םע תושיגפ םייק םיבשותה דעו .הלשממב

תווצה ברקב דעווה תוליעפ .רוהנמה תפולח תא םדקל ידכ ,דרשמב ןונכתה ףגא שאר םעו

הדקמתה השנמ תמר רוזאב תויושרה ישאר ברקבו )הנגפהו תוינפ ,םיבתכמ( הוולמה

תרבח ידי לע םלשוהש הביבסה לע העפשהה ריקסת תא רשאל אלש השקבב תע התואב

ברקב םג לעפ םיבשותה דעו .ךורא רוהנמ תניחב ול ףיסוהל ילבמ ,"לארשי הצוח שיבכ"

.םמע שגפנו תסנכב תיתביבסה הלודשה ירבחו תסנכה לש הביבסה תוכיאו םינפה תדעו

לע לטוב רויסה ךא ,השנמ תמרב רויס םוי ומייקיש תסנכה ירבח ועידוה השיגפה תובקעב

,םיכרד יטלש הלת — חספב רוזאב םילייטמה רוביצ ברקב םג לעפ דעווה .ןורחאה עגרב םדי

.הביבסה תוכיאל הרשה לא םיבתכמ לע םיתחהו רבסה יפד ץיפה
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הנגרא איה .אשונב רתוי תצרמנ תוליעפב עבטה תנגהל הרבחה םג הלחה 3002 יאמב

רוהנמל הלועפ ףתשל הרטמב ,םיקוריה םינוגראה לש םיפתתשמ תובר תושיגפ הליבוהו

ץפוה תסנכ ירבחלו םירשל ;אשונב הלועפ ףותיש לע טלחוה ןכא ולא תושיגפב .81 עטק

'פורפו ,הנופצ 6 שיבכ תלילס ךשמה לש תיגטרטסא הניחב ךורעל השירד ובו ,הדמע ריינ

ותלילס תמועל הרהנמב שיבכה תלילס לש תילכלכה תויאדכה לע הדמע ריינ ןיכה ןדס ארזע

,רוהנמ אשונב ןויע םוי יאמב ןגרא תירוביצ הרובחת ןעמל םורופה .חטשה ינפ לע

81 עטק רוהנמל תורשפאב ןויד םייקתה ותרגסמבו ,ל"וחמ םיחמומ תופתתשהב

.ותויאדכבו

ןיינעתהל ולחה ,עבטה תנגהל הרבחה לשו םיבשותה דעו לש תוליעפ תובקעב ,3002 ינויב

האב וז תוניינעתה .תסנכב תיתביבסה הלודשה ירבחו תסנכב םיאבה תורודה ביצנ אשונב

תוליעפ דוע םע דחי ,הליבוהו םיקוריה םינוגראה יגיצנ םע אשונב םינוידב יוטיב ידיל

םינפה רש היה הלא תובישיב .םישדוח המכב הוולמה תווצה תובישי לש הייחדל ,הלודש

רשפאל הדעונ הייחדה .הביבסה לע העפשהה ריקסת תא רשאל  רומא )זרופ םהרבא(

תיאמצע הניחב םיאבה תורודה ביצנ עציב ןמז ותואב .רוהנמה תפולח לש תיניצר הניחב

ח"ודב ,חטשה ינפ לע ותלילס ינפ לע הרהנמב שיבכה תלילס לש תילכלכה תויאדכה לש

.יאלקח ןר ךרעש

םיקוריה םינוגראה יגיצנ  ;חטשב רויס הביבסה תוכיאל דרשמה םייק תע התואב

הצוח שיבכ" תרבח יגיצנ וב ופתתשה םלוא ,רויסל ונמזוה אל םיימוקמה םינוגראהו

,81 עטקב רוהנמ לש הפולח םושב ךמות וניא יכ דרשמה עידוה ךכ רחא רצק ןמז ."לארשי

.הכרוא םירטמ 002–כ — םינש המכ ינפל טלחוה הילעש הרהנמה דבלמ

תורודה ביצנו ,לארשיל תמייק ןרק יגיצנ םע רוזאב רויס םיבשותה דעו םייק רבוטקואב

לולכמ תקידבל דע — 81 עטק תא בצקתל אלש השקבב רצואה רשל הנפ תסנכב םיאבה

.ותלילס תויאדכ לש םיטביהה

םיפתתשמ תבר השיגפ זרופ רשהו תיתביבסה הלודשה לש תסנכה ירבח וסניכ רבמבונב

,הרובחתה דרשמו "לארשי הצוח שיבכ" תרבח יגיצנ ןהו ,רוהנמב םיכמותה ,םיקוריה ןה(

,שיבכל תופסונ תופולח וגצוהו ןאכלו ןאכל תועד ועמשוה השיגפב .)רוהנמל םידגנתמה

תויאדכ לש תפסונ הקידב ,םינוגראה תעדל ,תוקידצמה תופולח  — הרהנמב ותרבעה דבלמ

תלילס לש תילכלכה תויאדכה–יא תא םיטרפמה םיילכלכה תוח"ודה וגצוה ןכ ומכ .שיבכה

ישנא ומייק שדוח ותואב .הריהמה ותלילס לש תוציחנה–יא תאו עקרקה ינפ לע שיבכה
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שיבכ" תרבח הכרעש םינלבקל רויס תעב — האחמ תנגפה רוזאה יבשותו הקורי המגמ ןוגרא

.81 עטקב "לארשי הצוח

םשארבו תסנכ ירבח ידי לע( הלכלכה תדעווב ןוידל 81 עטק רוהנמ הלע 3002 רבמצדב

.)ןורש ירמע

,רוהנמה תפולח תא קודבל השירד הבו ןותיעב העדומ םיבשותה דעו םסרפ 4002 ראוניב

.תרושקתה ילכב רוקיסל התכז הנגפהה .לארשי הצוח שיבכ לע תוינוכמ תנגפה המייקתהו

םדא ןוגרא ץ"גבל ורתע  ,םיקוריה םינוגראה לש תפתושמה תוליעפל ךשמהב ,ראורבפב

.חטשב תודובעה תליחת ינפל רוהנמה תפולח תא קודבל השירדב ,םינוגרא דועו ןידו עבט

םירחא םיליעפו ,"לארשי הצוח שיבכ" תרבח ידרשמ לומ הנגפה םייק הקורי המגמ ןוגרא

תדעצ חטשב הקורי המגמ ןוגרא םייק לירפאב .תועיטנו םילויט לש עוריא חטשב ומייק

.םיליעפ 001–כ תופתתשהב ,האחמ
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