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יבהואל הבוחו הגיגח :"םיבולש םילכ  
תונמאה "

םיבושחה םינמאה דחא ,ןמלוא הכימ לש הכורעתה לע  
תושייל ילסרבינואהו ימוקמה תא ףורצל חילצמה םייתועמשמהו  
תחא

16.12.2016 
רוצ יזוע

ביבא לת ,ןועבג הירלג ,ןמלוא הכימ ,"םיבולש םילכ ”

לכ םדוק איה ,תונורחאה םינשהמ תודובע הבו ,ןמלוא הכימ לש הכורעת  
םינמאה דחא אוה ןמלואש ינפמ ולו ,תונמאה יבהואל הבוחו הגיגח  
תושייל ילסרבינואהו ימוקמה תא ףורצל חילצמה םייתועמשמהו םיבושחה  
ביבא לתב םינמאה תואנדסב 1997-ב הגצוהש ''לוח םוי'' ותכורעת .תחא  
וליצ עגרל הב שממתה .ללכב ץראב תויתועמשמה תוכורעתה תחא התיה  
,דעל דחכנהו ותוא םישמשמה םיממודה תרגישל דעבמ םדאה לש ףלוחה  
יחכונה תודובעה ףוג .ןמזלו םוקמל רבעמ קסנ "לוח םוי" .ןורכיזב קר רתונ  
ביבס תיבקע תוחתפתה התואב ןמלוא לש ימונוטואה הריציה ףוגל ףרטצמ  
תמשנל ,חורל רמוח הריממה תיאמיכלא היישע התואב ,הרדש דומע ותוא  
חוככ םימה .הריציה לש דוסיכ םימה םעפה םיפילחמ לוחה תא .םירבדה  
אוה ,יומס ףתוש ,ףסונ ביכרמ .רצוי חוכל תייבל חילצמ ןמלואש עגפכ ,סרוה  
רחאל עוביקהו הנתמהה ןמזו תושחרתההו היצקאירה ןמז .הריציב ןמזה  
דחאכ רוצאהו רידאה חתמהמ דקוי ולוכ הכורעתה ףוג .תושחרתהה הרמגנש  
.תעתעתמה תיאליטרעה ותליה ןיבל םצעה לש ילאנבהו ישיטפה וחוכ ןיב  
יתימא רטסאמ לש ותלוכיו ודוס הלא .

ויתוריציו יפרגהמ תונמאה לא עיגהש תורמל ,לספ הנושארו שארב אוה ןמלוא  
ןיב ןועטה לובגב תושחרתמ תוחפל וא ,תוימושירמ רתוי תוילוסיפ ןה ריינ לע  
םייתשה
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רוצ יזוע :םוליצ עטק ,2016 ,"םיבולש םילכ" ,ןמלוא הכימ

הכורעתה תא םיביכרמה הגוצתה יללח תשולשמ דחא לכש אוה אילפמה  
.ריינ לע תודובע תפקומה לוסיפ תדובע ורובטש ,ימונוטוא ףוגכ דקפתמ  
וזיא רמשל הסנמה ,טעמכ ילאיזומ ,דחא ףוגל םירבחתמ םיללחה תשולש  
,התוא םירכוזו םיניבמ םיטילפ קרש יפכ ילוא ,קומעה ןבומב ,הדובא תויתיב  
תעצבתמ תאזה הלועפה .ןמלוא לש ותריציב היוצמה תויתיב ,הילא םיפסכנ  
ילנויצומאה ןיבש יתפומ ןונימב ,ינחורל ישממה ןיבש המלשההו חתמב  
ילכשל
לספ .םיבולש םילכ לש הטרדנאכ אוהש ,"ךורע ןחלוש" הסינכה ללח זכרמב  
םילכממ בכרומ וילעש ירטמיסה םילכה ךרעמ ,חטשמ לוטנ ןחלוש לש לזרב  
,תועובר תולעתב הזל הז םירבוחמה םינוש םיהבגו םירטקב םיילילגו םירועק  
םילכה .וראתמ תא תמחותו ןחלושה ילגר ןיב תרבחמה הלעתל תורבחתמה  
תולעתה תא םיאלממה םימה ינפ הבוגל סחיב םינוש םיהבגב םימקוממ  
לע רמושה דחא םימ ףוג .םימ ילילח .תונפודב םירוחל דעבמ ,םילכל ןהמו  
,ןידעו השקונ ,ומצע יפויה לש הקולח ,םינושה םילכל ותקולחב סלפמ ותוא  
אילפהל ילקיסומ ,ילזונו קצומ

ןמזהש לככו ,הדולחה תא וררועש םימה ,םידמועה םימב יוצמ ןמזה ביכרמ  
ותוהכמ קפומה הדולח ןמז והז .קהובו קשחנל לזרבה ןווג ךפוה רבוע  
םילכה תכרעמל םימ םעפ ידמ ףיסוהל שי יודיאה תאפמ .לזרבה לש המומעה  



ותוהכמ קפומה הדולח ןמז והז .קהובו קשחנל לזרבה ןווג ךפוה רבוע  
םילכה תכרעמל םימ םעפ ידמ ףיסוהל שי יודיאה תאפמ .לזרבה לש המומעה  
תיבל דיכ ,םירבדה ךלהמ תא בוצקל שמשלו םשגל תתל וא ,םיבולשה  
ועדגנש תויתיבלו
םישורפה םיממודה תומשנ לש המרונפ ,ריינ לע תודובע תופיקמ לספה תא  
רבכש םישנא ובסה םביבסמש םיכורע תונחלוש לע לע־טבמ והז .תוריקה לע  
ןמז ימורקל תחתמ תויאליטרעו תוקיודמ םיאפר תוחורל ויה םהיפוגש ,םניא  
םיסכמ ,םהינפ לעו םפקיהב סמומה םימ־עבצ תופינמ תומדב ,ףלחש  
לש תוימסוק תופמו םייצרא תונחלוש לש תופמ .ןמזב וב םתוא םישיפנמו  
םימשה

ןמלוא ,שדחמ םעפ לכב ךיא םיניבמ תוארמה וארבנ ךיא תוקחתהל םיסנמשכ  
ךותמ ותאירב ןיבל היישעה ךילהתב יומידה ןדבוא ןיבש קד לבח לע ךליה  
,ןווכמהו ירקמה לש םידגונמה םיבטקה תא תרמשמ הדובע לכ .סואכה  
המתכהה יכילהת לש תיפיזיסה העקשהה תא םיניבמו ,הריציהו סרהה  
םימדנ םהו רדסה ערפנ תונחלושהמ קלחב .תיפוס־ןיאה הנתמהה ,שובייהו  
םעפ םהל ובסהש תומשנה לש סנאיס תונחלושל

אסיכ־יתב דמצ ,תנוולוגמ תכתמ לספ בצינ ןושארה ןוילעה ללחה לש ורובטב  
השעמל םהש ,הזל הז םירבוחמה החדה ילכמ ינשו תולסא יתשמ בכרומה  
רחאו תולסאל דחא םימ סלפמ ,םיבולש םילכ לש תודרפנ תוכרעמ יתש  
לש םייתמיכס םיפוג לא ילאירה שודקה דירשה תא טישפמ ןמלוא .םילכמל  
תפשל הרז ותוירמוח ,תילטורב טעמכ תוחישק ןירקמה לספ והז .ומצע רבדה  
ףושח תוצוח לספל החשקוהו הנצחוהש תיתיב־תינפוג תוימיטניא ,רוקמה  
לאונוב לש וטרסב שיש וזכ ,תירזממ הינוריאו רומוה םג וב שי ךא .רקפומו  
ידמ ,שומיש־יתב לע םיבשוי ןחלושל ובסהש םינגרוב ,''ינגרובה םסקה דוס''  
םג ןבומכ ןאכ היוצמו .םינטק םירדחב רתסב לוכאל םיבנגתמ םעפ  
ןאשוד לש ''הנתשמה''
םעפהש ,ריינ לע תודובע לש לגעמ יולת ביבסמ תוריקה לע ,המלשהו דוגינכ  
הדובע לכב .ויבא לש היהש ץע אסיכ לש ופוג — ןיערגכ ןמלוא תא שמשמ  
םימ תילולשב ץבור ,ריינה לע חנומ ,אסיכ ותוא לש רחא דצ ותוא שמשמ  
םרטב םמודה תא םיטישפמו םיסיממ םימהו ןמזה .עבצב העוגנ־אל־העוגנ  
ףוגה לש הימוטנאל תומדנ תודובעה םיתיעל .יפותישו ישיא ןורכיזל היה  
לש ותויצרא דגנכ .ריינב עבטומה םצעה רכז תוישק תא תלכעמה ישונאה  
השודק לש הליה שי ריינה תודובעב ,לספה

לכ לע ,תחא הדובעל םירבחתמה תוריינ העבראמ בכרומ לגעמב ןפודה אצוי  
ץעה עבורמ לש 'זאטורפה ןיבש דוגינב ןחלוש ילגרמ תחא תעבטומ םהמ דחא  
ןיעו ,םימל שא ןיב קבאמכ ,ריינה לע ונממ הטשפתהש תוליזנל ימלוגה  



ןיעו ,םימל שא ןיב קבאמכ ,ריינה לע ונממ הטשפתהש תוליזנל ימלוגה  
ידוקדוק תעבראמ ישממה ןחלושה תא תרבחמו רסחה תא המילשמ הפוצה  
וילגר

אוה .עובצ ותויהב גרוח ,תכתמ ןחלוש ךפוהמב ץבור ימינפה רדחה עצמאב  
הכירבה .שדחמ ולסופו וחשקוהש תוימיטניאו תויתיב ןתוא לא רבחתמ  
םיכפוה ,וילגר ישאר םג ךכו םימב האלמ ךופהה ןחלושה חפנ לש תינבלמה  
הירלקפסאל הדובעה התיה ךכ .םיבולש םילכ לש ףסונ לוגלגל ןחלושה תא  
תחא ,ביבסש תודובעה עבראמ תחא לכ תופקתשמ הבש ,ללחה ןבולב הרוחש  
תודובע .תרחא הדובע תפקתשמ םעפ לכב ,ביבס גח התאשכ .עלצ לכל  
גפסנ םרכזש ,םיכורע תונחלוש לש תויריל ונרוטקונ תונומתכ תוהכו תורוחש  
יפוג ,םיניכס יבהל ,תוגלזמ ידוח םיקהוב ךשוחה קיחמ .דחאכ דדחתמו  
החכישכ ,יטאופ יוקילכ ,תוסוכו תורעק ,תוחלצ


