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רלטוק תא םתלביק ?דגוב ךיירדלוגל םתארק

תא ולאשת םא — הנטק היירורעש חתפתהל תמייאמ בושו ,לארשי יסרפ תקולח ןמז עיגה בוש

.סרפב הנשה הכז ,וכע לביטספ דסיימו יאמב ,יתונמא להנמ ,ןקחש ,רלטוק דדוע .דוכילה יעיבצמ

ונממ ענמ אל יטילופה לאמשה םע ויוהיזש הדבועה לע רלטוק טייפתה הטלחהה לע העדוהל ותבוגתב

.תוברת ייחב התעמ לושמת תיטרקומדהו החותפה הבשחמהש הווקת עיבהו ,סרפה תלבק תא

,הנש ינפל תיטסיתרקמ תוסגב ונממ ללשנ סרפהש ,ךיירדלוג דדוע 'פורפ תא ריכזהל חכש אל רלטוק

הטלחהה לע דיתעב עיפשי אל םיכוזה לש רבע תויואטבתהבו תועדב קוסיעהש הווקמ אוהש רמאו

.םייתונמאה וא םייעדמה םהיגשיה תא דבכל

השדח תיטסילרולפ חור התא האיבה תיחכונה הלשממה יכ רובסש ימל .הז לע תרמהמ יתייה אל

,דיקפתב המדוק תטלחה תא ץמאל הטילחהש איה ןוטיב־אשאש תעפי ךוניחה תרשש ,ריכזהל ךירצ

קינעהל" הלוכי הניאש ךכב התטלחה תא הקמינ איה .ךיירדלוג 'פורפמ סרפה תא עונמל ,טנלג באוי

."ילארשי ימדקא דסומ לע םרחל ארוקש ימל ,ויהיש לככ םימישרמ ,םיימדקא םיגשיה לע סרפה תא

סרפה תא םהזל הטילחהש איה ןוטיב־אשאש ,ולבקל יואר ךיירדלוגש העבקו הרזח סרפה תדעווש ףא

ןוטלשל תונמאנה תא ףידעהלו םייעוצקמה םיגשיהה לש םתובישח תא ןיטקהל ,םייטילופ םילוקישב

.רתוי בושח ןוירטירקכ

םואנה םע םינוטרסה תותשרל ולע סרפה תא רלטוקל קינעהל הטלחהה לע העדוהה םע דימ ,הנהו

.תוברתה םלועל ,בגר ירימ ,זא תוברתה תרש ןיב תופוכתה תויושגנתההמ קלחכ ,2015–ב אשנש

.לארשי יחרזא תיברמ לש םפוצרפב הקירי" איה רלטוקל סרפה תקנעהש ץייצל הרהימ ןבומכ בגר

לוכי וניא ,יוסישו תואשנתה ,תוריהי גציימה ,בבגו שק תוכחלמה תומהב לש רדע ונל ארק רשא שיאה

."לארשי סרפב רדהתהל

אוה ."תומהב לש רדע" הרדגהה תא יואר אל ןפואב םצמיצ רלטוקש איה היעבה יתעדל ?ירימ ,הלאוו

ימ לכ תא ;ךיירדלוג 'פורפמ סרפה תליזג תא הקיתשב לביקש ימ לכ תא הב לילכהל ךירצ היה

םושמ ךיירדלוג תא ףודרל ךישמהלו המדוק לש תוועמה השעמה תא ררשאל ןוטיב־אשאשל רשפאש

.שובכ חטש לע םייקתהל הכישממו המקוהש לאירא תטיסרבינואל תורשכ תדועת קינעהל בריסש

לש ינורכ ןורוויע םיגציימ םה .םויה םהילע תעגתשמ אל ינאו ,זא רלטוק לש וירבד תא יתבהא אל

םירחא םימיב .רדע אוה ימו המ הלאשל סחיב תילאוטקלטניאהו תיתוברתה הטילאהמ הלודג הצובק
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הרסחכ הלודג הצובק לש הרואיתב ןכוסמ דואמ והשמ שי .ימצעב בואה ןמ םתוא הלעמ יתייהש ןכתיי

.וללה םירבדהמ הלוע תויתדע לש םיענ אל חוחינ — הדונ ואובו ,תעד לוקיש

.םכלש םירבחה תא ושפח וכל :םסעכב םהילא ףרטצאש וויקש םירקיה םישנאל תרמוא ינא םעפה לבא

םתא וישכע זא .הלאב אצויכו לארשי אנוש ,דגוב ךיירדלוג 'פורפל םכיניבמ ארקש ימ לכ תא תרכוז ינא

.םירמואש ומכ ,דעווקתל וכל ?יבמופ יוטיב ול ןתאו רלטוק ירבד לע םכנובלעב ריכאש םישקבמ

םעו .תמלוהה הרקוהה אוה לארשי סרפו ,הנידמה תרקוהל יואר תוברתה הדשב רלטוק לש ולעופ

תוינבהל ץוחמ םיבשוחה םיילאודיווידניא גלש יתיתפ םהש םינימאמש הנשיה הידרווגה ישנא לכ ,תאז

.תומהבה ירדעו םיקידצה ירבקו תועמקה םע יד .טרסהמ ואצ — תוידמעמהו תויתרבחה ,תויתוברתה

— תונוצרו תונומא ,תוקושת םע םישנאכ םייטילופה םכיביריב וננובתתו הבוט ונלו םכמצעל ושעת

ךחילש ימ לכו םירחאה סרפה תולכו ינתח ,םינקתשה רזנממ רתוי לודג רדע ןיא ,דדוע .םכומכ שממ

.תיתוברתה הטילאה אוהש בשוח הזה רדעהו ,ןוטיב־אשאשו טנלג לש בבגהו שקה תא
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