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הכיפהה לש תויוגשה היתוחנה
בוקע2023 ראורבפב 20יערדא 'מ ףסוי

לש תיטפשמהו תיטופישה ,תירטשמה הכיפהה לע םיחווידהו תועומשה חכונל

הנבמה תא םתנבהב םיגוש םה יכ ,ויפתושלו ול ריהבהל יואר ,ןיול בירי רשה

,םתחנהב תאטבתמ הלודגה האיגשה .לארשי תנידמ לש יתקוחהו יטפשמה

הפיסאה לש היתויוכמס לכ ,1995–ב יחרזמה קנב תשרפב ןידה קספ זאמש

םייוניש "דוסי יקוח" תועצמאב עצבל תכמסומ איהו ,תסנכל ורבעוה תננוכמה

תחת רותחל :הירבח לש םחור לע הלועה לככ םיירטשמו םייטפשמ ,םייתקוח

תויוכז תא לטבל וא קוחשלו הדסונ איה םהילעש תודוסיב רופכל ,הנידמה תוישוא

ידיל ואבש ,םיללכלו תונורקעל הפופכ תסנכה םג .רבדה ךכ אל .תויסיסבה םדאה

.תואמצעה תזרכה םשארבו לארשי תנידמ לש דוסיה יכמסמב יוטיב

.הנידמה תמקה םע תוירוטסיהה תויוחתפתהה חכונל תרהבתמ וז הנקסמ

ךרוצל — תקקוחמה תושרב אל — תננוכמ הפיסאב רחב רוביצה 1949 ראוניב

,םלואו ,רזפתהל הרומא התיה הפיסאה ךילהתה םויסב .הקוח רבחל :דבלב דחא

וענמנ תננוכמה הפיסאה לש הירחבנ .רוביצה ןומא תא רפה הב טלשש בורה

תושרל םמצע וכפה םה .רזפתהלו ,הקוח רבחל — םתוחילש תא םייקלמ

.תוכמס רסוחבו רוביצה לש ותושר אלל תקקוחמה

ןיגב םחנמ כ"ח היציזופואה גיצנ .הקוחה אשונב הנד תסנכה 1950 ראורבפב

תננוכמ הפיסא גשומהו ,תננוכמ הפיסאל תוריחבל ונלוכ ונכלה" :)קדצב( םעז

המק דוסיה תקוח ךמס לע ...םלועה לכב עודיו רדגומ ,קהבומ ידירוי גשומ אוה

הלטוהש הבוחה ...תטפושה תושרה ,תעצבמה תושרה ,תקקוחמה תושרה

."...תושדח תוריחב ךורעלו רזפתהל ךכ רחאו ,הקוח קקוחל :תחא איה םכילע

־דח העד עיבהו הטלחהה לע ןגה ,יאה־בר־רב דוד כ"ח ,היצילאוקה גיצנ

התע םילהנמ ונא ןיא" :תואמצעה תליגמב םישרופמה תונורקעל סחיב תיעמשמ

א"ת תטיסרבינוא ,םולששופיחטווינ
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העשה ללכב רבכ העיגה םא הלאשה םצע לע אלא ,הקוחה לש הנכות לע חוכיו

,הקוחה תורדגהב תיבה תא קיסעהל הסננ אל םא םג .דוסיה תקוח תא קקוחל

אוה הקוח לכב ידוסיה רבדהש ,רוכזל ונתוא םיבייחמ הזה חוכיווה יכרוצ ירה

לארשי תנידמש ,רמאנ תואמצעה תליגמב .הארנ הבה ...תונורקעה תעיבק

היהת ,היבשות לכ תבוטל ץראה חותיפל גאדת ,תויולג ץוביקל החותפ היהת

...לארשי־יאיבנ לש םנוזח רואל םולשהו קדצה ,תוריחה תודוסי לע התתשומ

וררשי הבש !ןימו תד ,עזג לדבה ילב ,היחרזא לכל ןויווש לע דיפקתש הנידמ

תומוקמה לע רומשת הנידמה .תוברתו ךוניח ,ןושל שפוח ,ןופצמ שפוח תד שפוח

ועבקנש תונורקעה םתואל תונמאנ לע רומשתו תותדה לכ לש םישודקה

םירבדה לע ףסונ דוסיה תקוחל והשמ ףיסוהל רשפאה .ם"ואה תליגמב

תונורקעל רתוי הצממ ,רתוי הבגשנ ,רתוי הפי הרוצ אוצמל רשפאה ?יתרכזהש

."?תונורקעה לע חוכיו אוה ונל רסחש המ םאה ?הלא

לש םמויק לע המכסה היה היצילאוקלו היציזופואל ףתושמה הנכמה ,ןכא

ךמסמה איהש ךכ לעו ,תואמצעה תזרכהב וטרופש םדא תויוכזו דוסי תונורקע

.הנידמה לש המויק סיסבב דמועש ןנוכמה

.הריד לש המרחה דגנ חרזא לש ותריתעב ץ"גב ןד 1948 יהלשב ,םנמא

תוכמות הנידמה תזרכהב וטרופש תויוכזה יכ ,ףיסוה אוה םיילמרופה וינועיטל

ידי לע התרכה ךרוצל הדעונ הזרכהה יכ ,ריעהו ויתונעט תא החד ץ"גב .ותדמעב

הב ןיא ךא ,ולש "ןימאמ ינאה" תאו םעה ןוזח תא תאטבמ איה .ימואלניבה קוחה

אלא .םיקוח לע תיטופיש תרוקיב ריבעהל רשפאמה ינויצוטיטסנוק קוח םושמ

וא הכלהב ללכ רבודמ אל יכ ,הלגמ םירבדה תולשלתשה לש יגולונורכה רדסהש

תוריחבה ינפל ,2.12.1948 םויב לבקתה ןידה קספ :תמייקו הרירש הטלחהב

ינפלו הקוח תביתכ לע הרתיווש ינפל ,התוסנכתהו תננוכמה הפיסאל

!התוגגופתה

תננוכמה הפיסאהש התיה ןידה קספ ןתמ םויב תיטופישה העידיה ,רומאל

דמוע הבותכ הקוח לש הנוניכו ,רתויב רצק ןמז קרפ ךותב רחביהל הדיתע

איה תואמצעה תזרכהש עבקי טפשמה תיבש יואר היה אל הלא םינותנב .רעשב

ךרוצה תא תרתיימ התיה תאזכ העיבקש םושמ ,ינויצוטיטסנוק דמעמ תלעב

.תרמגומ הדבוע הפיסאה ינפב הדימעמ וא ,תננוכמה הפיסאל תוריחבב
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ןיאש — הרומאה הרעהל סיסבה ,הכרפוה תיטופישה העידיה יכ ררבתהשמ

תואמצעה תזרכהל יכ ,טפשמה יתב וחינה זאמ .טמשנ — יתקוח דמעמ הזרכהל

.היגוסב הצממו קימעמ יטופיש ןויד לע ונל עודי אל םלואו ,יתקוח דמעמ ןיא

תסנכה .החתפתה לארשיב תיטפשמה תוברתה ןידה קספ זאמ ,תאזמ הרתי

תסנכ ירבח לש תוריתעו ,הידי ישעמ תא רקבל טפשמה תיב לש ותוכמסב הריכה

.תולבוקמל וכפהנ

,תונורקעה ירק ,הנידמה תוישוא טוריפ ,דחאה .םיביכר ינש הקוחל יכ רוכזנ

לוהינ םדיקפתש תודסומה תמקה ,ינשה .םדא תויוכזב הרכהו "ןימאמ ינא"ה

אל תננוכמה הפיסאל .ןושארה ביכרב הדקמתה תואמצעה תזרכה .הנידמה

,1950 ינוימ יררה תטלחה.תסנכל וריבעהלו ושוביג לע רתוול תוכמס התיה

ושבוגי ךילהה םויסבש דוסי יקוח רבחל הקוחה תדעו לע הליטה תסנכה הבש

.הנידמ לוהינל ינויח אוהש ,ינשה ביכרל קר תלבגומ ,הקוחל

,הנידמה תוישוא ןוניכ רתכ :םירתכ ינש ודעוי תננוכמה הפיסאל :התעמ ורמא

;ינשה רתכה תא קר תסנכל הריבעה תננוכמה הפיסאה .היתודסומ ןוניכ רתכו

תודסומ תרדסהל ודעונש דוסי יקוח קקוחל התוכמס תא קר הנממ השרי תסנכה

עוגפל תכמסומ הניא איה ,ןושארה רתכה תא השרי אל תסנכהו ליאוה .ןוטלשה

וטרופש חרזאה תויוכז תא קוחשלו יטרקומדה היפוא תא לטבל ,הנידמה תוישואב

דעונש ,תובשה קוח תא לטבל תכמסומ הניא םג איה .תואמצעה תזרכהב

ןיב תולפהל הל רוסא ךא ,םידוהיל טלקמ םוקמכ הנידמה לש הדועיי תא חיטבהל

.היבשותו היחרזא

העברא לש םתונכתיה תא ןוחבל ןתינ ,םקויד לע םירבדה ודמעוהשמ ,התע

.תיחכונה היצילאוקה לש התמזויב םיביכרמ

שי התמקה םוימש ךכ לע קולחיש ימ ןיא :לארשי תנידמב םדאה תויוכז רוקמ •

,טועימה ,שלחה ,דיחיה לע ןגהל ודעונש ,תויסיסב םדא תויוכז לארשי תנידמב

ןה .הנידמב ם"ואה תרצע תרכהל יאנת ויה םדאה תויוכז .בורה תוצירע ינפמ

,תננוכמ הפיסא רדעיהב .תואמצעה תזרכהב הנטקה ךתב לחרב וטרופו וצמוא

.ןלטבל וא ןהב םסרכל אל ךא ,ןמויק לע זירכהל וא ,ןללכשל תיאשר תסנכה
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תיב םהבש םירקמב תעפושמ ונלש תיטופישה הירוטסיהה :תורבגתהה תקספ •

תועצמאב הטלחהה תא הלטיב תסנכהו עבקש המ עבק ןוילעה טפשמה

ןקתל תיאשר תסנכה .םימלבהו םינוזיאה דיקפת הז .שודיח לכ ךכב ןיא .הקיקח

ךרוצבו תויסיסב םדא תויוכזב רבודמשכ אל ךא ,העט טפשמה תיבש הל הארנשכ

סומרל הסנמ בורה רשאכ .תסנכב גצוימה בורה לש ינסרודה וחוכ תא ןסרל

הנבומ סקודרפ םייקש ,ןאכמ .תאז עונמל תיטופישה תושרה תשרדנ ,םדא תויוכז

לע ןגהל טפשמה תיב תטלחה לע תורבגתה תקספב הריכמש השיפת לכב

עוגפל ךמסומ אל תסנכ ירבח 120 לש )ינסרודו( טלחומ בור םג .םדא תויוכז

תא קושעל טילחמ בורהמ 99% םא םדא תויוכז וליעוה המ ,ךכ אל םאש .טועימב

?טועימה

.תיאמצע תויהל תבייח תטפושה תושרהש ,אוה םירבדה עבטמ :םיטפוש יונימ •

ונייהד ,ןיינע ילעב ידי לע ונומי תוטפושהו םיטפושהש תעדה לע תולעהל ןיא

םיגציימש םיאקיטילופ :םייתקוחה םילבכהמ ררחתשהל םישקבמש םיאקיטילופ

.טועימה תא סורדל בורל ורשפאי הלאו ,םבבלכ םיטפוש ונמי ינסרודה בורה תא

יכ ,וריהבה )12.1.23 ,"ץראה" ,רימז קחצי( ינממ םילודג :תוריבסה תליע •

.הטיפשה ךילהמ דרפנ יתלב ךבדנ םה תוריבסה ינחבמ

הפיח תטיסרבינואב םיטפשמל הטלוקפה ןקיד היה יערדא )סוטירמא( 'פורפ
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