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ךוניחה רשל הירוטסיהב רועיש

וניא אוהש ול עידוהשכ תוגרדמה לכמ טנלג ךוניחה רש תא לגלגש ךיירדלוג דדוע רוספורפ השע ןוכנ
16-ב תיטילופה ותוליעפו תומוצע לע ותמיתח תוביסנ תא ןוחבל שקבמש "עומיש"ל בצייתהל ןווכתמ
"הקידב ךילה" תארקנש הריפחמה הסראפה תרגסמב עצבתמ "עומיש"ה ךילהת .תונורחאה םינשה
.לארשי סרפל ותודמעומ תלאשב

היה ,"םזיתראקמ" יוטיבה עבטנ ומש לעש ,יתראקמ ףזו'ג :ךוניחה רשל רצק הירוטסיה רועיש הנה
םקלח ,םיאקירמא לש תובר תואמ לש םהייח תא סרהו ףדר 50-ה תונשבש יאקירמא ינקילבופר רוטנס
,םילאוסקסומוה תפידרב ,ךכמ תוחפ אלו - םזינומוקב הכימת לש תבזוכ המשאהב ,םידוהי לודגה
עיקוה םהבש סרגנוקב םיעומיש תרדס תועצמאב הז תא השע אוה .םייוזב םילגרמל ויניעב ובשחנש
וא תוחכוה ילב דימת טעמכ ,םיטוירטפ םיאקירמא םיחרזא ויה טלחומה םבורש םיאומוהו "םידגוב"
תא סרהו ,עונלוקו היזיוולט ,וידר ישנאבו םינמאב דקמתה אוה הלחתהב .ירקש עדימ תועצמאב
.םתוא קיסעהל ומיכסה אל תונחתו םינפלוא תונמאנ רסוחב ודשחנש רחאלש ,םהמ םיבר לש הריירקה

,הנידמל םינמאנ ויה אל ותעדלש אבצו הלשממ ידבועב לפטל רבע אוה ךכ רחא :וכח וכח ?רכומ עמשנ
הגלפמה לש ןוטלשה תונש 20-ל ארק אוה .חידהל לשממהמ שרד םתואש םידבוע לש תומישר שביגו

,היינשה םלועה תמחלמב םיצאנה תסבה תא ראשה ןיב וללכש ,ולש היצנדקל ומדקש תיטרקומדה
תורוש תא קיפסמ רהיט אל ותעדלש ללגב ראואהנזייא אישנה תא ףקתו ,"הדיגב לש הנש םירשע"
ידי לע ונומש הזמ ץוח החכוה םוש ילב ןבומכ - "םילגרמו םינרתח" ויה ותעדלש םידבועמ ןוטלשה
.ןפי לע םוטאה תוצצפ תא ליטה ראשה ןיבש ,ןמורט יראה םשב עודי דגוב - םדוקה אישנה

לש םילודגה םיגשיהה דחאש ריכזהל הווש קר ,ןכ םא ?רכומ עמשנ הזה הירוטסיהה בותכש םג
ותעדלש םירפס קיזחהל יאקירמאה ץוחה דרשמ לש תוירפס לע הרסאש היחנה התייה יתראקמ
המ ,וללה םירפסה תא ףורשל תויאקירמא תוירפס טעמ אל ליבוהש המ ,םיינרתחו תקולחמב םייונש
.הירפסב רפס ףא אורקל דחפל אל םיאקירמאב ריצפה ומצעב ראואהנזייא אישנהשכ קר קספש

ויגשיהל רבעמ רוכזכש ,ןייטשנייא טרבלא היה יתראקמ לש םיריכבה םידעיהמ דחא :הנורחא הירכוס
ודמעמ תא ןכיס ןייטשנייא .לארשי תנידמ לש ןושארה האישנ תויהל ול עצוה םג םירידאה םייעדמה
דחא היהש קרוי וינמ רפס תיב הרומ לע ןגהל ידכ יתראקמ לש הדעוול בתכמ ומשב בתכו ב"הראב
ליחנהל וחילצה םיילקידר םיאקיטילופ" הקירמאבש הדעוול בתכ ןייטשנייא .םיעומישה תונברוקמ
וחילצהשכ תעכ .ץוחבמ םימויא לע תומשאה תיירז תועצמאב ילאוטקלטניא השעמ לכמ דחפ רוביצב
ענכיהל םיברסמש הלא לכ לש הדובעה תומוקמ תלילשלו הארוהה שפוח יוכידל םירבוע םה ,ךכב
.הזה ןייטשנייאה היה דגוב הזיא וארת ,חחא ."םהינפב

הקיטמתמל לארשי סרפ תא לולשל טילחהש ,טנלג רשל ןיא ילוא וישכע :הירוטסיהה לש רזוח רודיש
אל אוהש איה תמאה לבא ."םיקיודמה םיירוטסיהה םיטרפה" תא ריכהל תונלבס ,ךיירדלוג רוספורפמ
וירבח תובידאב ,תאזה הירוטסיהה לש רזוח רודיש הווהה לש לארשיב םילבקמ ונחנא יכ ,ךירצ
לש םיביצקת לוטיבו ,םינמא תפידר .ק'צ - תונרתח לש תומשאהב רוביצ ידבוע תחדה :הלשממב
לכו םיחטשב ושעש המ לע הקיתש ורבשש םילייח ןומיס .ק'צ - "רורט"כ תראותמש שוביכה לע תוגצה
קדצבו םדא תויוכזב םיכמותש םישנא יפלכ האנש תצפה .קי'צ - "ישימח סייג"כ שוביכה דגנ רבדמש ימ
.ק'צ - םויק-ודו ןויווש םימדקמש םירפס בותכשו רוזנצ .ק'צ - יתרבח

דחאל ךפהו הריירקה תא רמג יתראקמ :ףוסב הרק המ הז ,טנלג רשה רוכזל ךל רתונש ןורחאה רבדה
תפרוטמה תוללותשהה ללגב סרגנוקה ידי לע הנוגש תיאקירמאה הירוטסיהב םידדובה םירוטנסה
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םיבופומוה םימשיטנא לש שארב קר ןבומכ התייה ב"הראב תיאומוה-תיטסינומוק-תידוהי המיזמ .ולש
ודריו םהיתוחפשמ תא ודביא םהמ םיברש ,ודי לע ומשאוהש ולאל רזע אל הז לבא ,יתראקמ ומכ
.םהילע ברח םמלועש ירחא דבאתה ףא םהמ ןטק אל רפסמו ,םהיסכנמ

ןיבל לארשי ןיב הנחבהה תא שטשטל םיסנמ ךלש םירבחהו התא - קוריה וקב רצוע ןבל לוחכ
םילוכי םתא .ותוא םישוע ךיא ךל םירפסמ אל דוע לכ ,רדהנ :הייקינקנכ שוביכל סחייתהלו ,םיחטשה
םכלש "הבהא"ה םא םולכ הווש אל הז לבא ,הנידמה תבהא לע לופונומ םכל שיש רחמ דע בושחל
.שוביכה ידגנתמ תפידרו תאנשל ,היצמיטיגל-הדל ףוקש יוסיכ לוכה ךסב איה לארשיל

ונחנא יכ הרזחב קבאיהל ךישמהלו ונלש םיכרעב םיאג תויהל ,דחפל אל אוה חקלה ?חקלה המ
ןובקירה ,לוכשה ,םדה תזקה ,םימדה ריחממ ,ונתיאמ הבוג שוביכהש רתויב דבכה ריחמהמ - םיקנחנ
שרודו בהואש רוד ןאכ לדגיש ידכ קבאיהלו ךישמהל .תיטרקומד הרבחכ ונלש התחשההו ,ירסומה
לש תויזטנפה תא אלו הלאה םיכרעה תא ףקשמש םוקמל לארשי תנידמ תא ךופהל .היטרקומדו ןויווש
,תידיאונרפ הנידמ :ולש האובבל רתויו רתוי המוד היהת לארשי ,רהזינ אל םא .טנלג לש וגוסמ םישנא
ףס לע םיבצינ ונא .היצנטופב םיביוא םה היחרזאש הנידמ ,הפונחל ההמכ ךא "תונמאנ" לע תרבדמה
.טנלג לש םיטסיתראקמה וינפ ונילא םיפקתשמ תיעקרקהמו ,םוהת
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