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ןתונ תוחרזאה קוח .הגגופתה השובה || תונשרפ תונעזגל היצמיטיגל
הילא םיטלמנה םידוהי-אל יפלכ לארשי לש ריפחמה הסחי ןיבלו תוחרזאה קוח ןיב רבחמ וק שי הכפה תידוהי הנידמ לש המויקל יאנתכ ידוהי בור לש ומויקל תימיטיגלה הגאדה .המחלמה ימיאמ הבעות השעמ לכ םיקידצמ המשבש ,היבופל לארשיב

זאמ 19-ה םעפה וז ,תוחרזאה קוחל העש תארוה תקיקחב תסנכה ונתוא התכיז ,הרגפל האציש ינפל
ילארשי חרזא( ברועמ יניטסלפ גוז ינבמ ענומ קוחה .2003 תנשב הנושארל ,המוד הארוה הקקחנ
יטרקנוק דשח וא תינטרפ הקידב לכ אלל ,תאז .לארשיב םתיב תא םיקהל )ךפהל וא ,הדגה תבשותו
ןיאש ףא )ישימח( שמא רשוא קוחה .הדגה תבשותכ הדמעמ חוכמ קר אלא ,תיניטסלפה גוזה תב יבגל
.היינשה הדאפיתניאה לש םיערה םימיב הבצמ תמועל םויה לארשי לש ינוחטיבה בצמה ןיב ןוימד ללכ
לש רדסה רשפאל ליגרת אלא וניא ינמזהש וא ,ינמזה רשאמ עובק רתוי רבד ונלצא ןיא יכ חכוה בוש
.ילארשיה רוביצה לש תולגתסהה רשוכל לובג ןיא יכ םג חכוה .עבק

סיסב םג בחרוה ,הזה הרשכהה ךילהל ליבקמב .לבוקמו רשכל הנוגמהו בעתנה ךפוה ,לגרהה חוכמ
.ריכזהלמ סה תניחבב התיה תיפרגומדה הייגוסה .דבלב תינוחטיב התיה הליחתבש ,קוחל הקדצהה
םיניטסלפה לש םרפסמ היה לכמ רתוי םתוא גיאדמש רבדהש קוחה יליבומב דושחל היה יואר זא םג

.ףלא 130 - 2006 דע 1994 תנשמ יקוח דמעמ הב ולביקו לארשיל וסנכנש

דשחב ורקחנש ימ רבדב ורסמנש םירפסמב :םישולק ויה וגצוהש םיינוחטיבה םינותנה ,תאז תמועל
42-ו 26( ינוחטיב עדימ ןיגב ךראוה אל ץראב םהלש הייהשה רתיהש ימו רורטב תוברועמל
וסרהנ םיתב המכ ,הלאכ תוריבעב ומשאוה המכ ,רורט תורבעב ועשרוה םהמ המכ ןיוצ אל ,)המאתהב
סיסב אוה יניטסלפה םחרה יכ ןועטל זא השייבתה תימשרה לארשי םלוא .רורטב תוברועמ בקע
."תיטרקומד" הנכתמה הנידמב הקיקחל

רשאכ :ריכזהל יואר .התומלעיהל תיבג חור ןתונ םואלה דוסי קוח רשאכ ,השובה הל הגגופתה ,זאמ
)קוחד בורב םנמא( ןוילעה טפשמה תיבב םיטפושה בור ויה ,קוחה דגנ תונושארה תוריתעה ונודנ
ותויה םושמ ,תאז .קוחה תליספמ גייתסה יול דנומדא טפושה םלוא ,קוחל תודגנתה לש הדמעב
.תנוכתמ התואב קוחה בוש קקוחי אל ,העשה םייתסת רשאכ היפל ותנומא ךמס לעו ,העש תארוה
הנתינש תעבש אלא ,וירמב דמע קקוחמה יכ 2007-ב ינשה תוריתעה בבסב יול טפושה הליג ותווהל
לע םעפה םג( םיטפושה בורו טפשמה תיבב תוחוכה יסחי ונתשה 2012 -ב הלא תוריתעב הערכה
יפלש העשב ,זא רבכ ונלש ןוילעה טפשמה תיב הארנ ךכ .קוחב דדיצ )ךופה קר ,לוק לש ודוח
ןמ יוניש ,ךכ לשב ,ןועטו ,ינויצ קיפסמ אל ,ילרביל רפיה דסומב רבודמ היה דקש הרשה לש התסיפת
 .דוסיה

המודב ,קר אלא ןיאושינ חוכמ רוזאה יבשותל לארשיב תובשות לש יטמוטוא דמעמ ןתמ עיצה אל שיא
תוחרזאל ופוסב ליבוהל לכויש ךשוממ יתגרדה ךילהת םייקתמ ובש ,יערא דמעמ ,םירחא םירזל
ינוחטיבה ןוכיסה לאיצנטופ לש תינטרפ הקידב םייקתהל הרומא וזה הפוקתה ךלהמב .האלמ תילארשי

דובכל תוכזה םלוא ,ןוחטיבה ימרוג לש תדחוימ תוכרעיה םנמא בייחמ רבדה .םדא ותואמ ףקשנה
הקידצמ ,רזה הביל ריחב םע התנידמב תיב םיקהל לארשי תיחרזא לש התוכז תא םג הפיקמש ,ישונא
.וזכש תוכרעיה

םיחרזאב רבודמ רשאכ .הלש וז תוכזב קפקפמ היה אל שיא ,היידוהי תיחרזאב רבודמ היה םאש רורב
םיחרזאכ ילארשיה ןוטלשה ידי לעו ידוהיה בורה ידי לע םיספתנ םהש םושמ ,הנומתה הנתשמ ,םיברע
החוטבו רתוי תיטמרה איה לארשיל הסינכ לש תטלחומ העינמש םג ןוכנ .הזמ הטמל אל םא ,'ב גוס
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דימעמ ,יטולוסבא ךרעכ ןוחטיבה תא ביצמש רטשמ םלוא .תינטרפ תינוחטיב הקידב רשאמ רתוי
םא - הזמ רומח .ןויוושל תוכזהו ישונא דובכל תוכזה תוברל ,ןלוכ תויוריחהו תויוכזה תא הילכ תנכסב
ידכ םהב שיש רתויב םיינוציקה םיעצמאה תא רישכהלו ןימזהל ידכ ךכב שי ,לוכה תוזח אוה ןוחטיבה
.ןוחטיבה תא ריבגהל

םיבשותה לש םנוחטיב ןעשנ המ לע ,תוינטרפ תוקידבל סחיב הרצק הכ ןוחטיבה ימרוג לש םדי םא
תושרהל לארשי הלוכי דציכו ?לארשיל םתסינכ הענמנש םינכוסמל םיפושח םירתונש ,הדגב םיידוהיה
התיא ופתישש םיניטסלפל תובשות קינעהלו םיחטשהמ םייניטסלפ םידבוע המוחתל סינכהל המצעל
ידי לע רצונש ינוחטיבה ןוכיסה תא ןובשחב ללכ איבמ וניאש הז אוה ינוחטיב חותינ ןימ הזיאו ?הלועפ
ןועיטב הערל שומיש השענ ןהבש תואמגודב הרישע לארשי לש הירוטסיהה ?תחפקמו הלפמ תוינידמ
ילארשיה רוביצה ךא ,)תויולחנתהה לעפמ תקדצהבו יאבצה לשממה תכראהב ,ןוגכ( ינוחטיבה
ירה - היהיש לככ שולק ,יפרגומד ןועיטב ותוא םילבתמ םאו .לכ-רישכמ םרוגכ "רמא כ"בש"ב קפתסמ
 .לזרבכ הקצומ הקדצה ונל

ןיבל - תובשות ןתמ לש רשקהב ללכ ךרדב הגוהנ איהש יפכ - תישיא תונכוסמ ןיב עירכמ לדבה םייק
.םיחטשה יבשות םיניטסלפ יבגל תוחרזאה קוח השועש יפכ ,הצובקל תוכייתשה לש סיסב לע תונכוסמ
לחה ,תישונאה היצזיליוויצה תודוסימ אוהש ,תישיא תוירחא לש ןויערל תדגונמ היינשה ךרדה
טרפה יפלכ תונקסמ תקסה .הלוכ םודס תא דימשהל שקבמה םיהולאה לומ לא םהרבא לש ותדימעמ
תוישונאהמ ,םדא לכ לש ותודחוימו ודוחיימ תמלעתמ ,הצובקל םיעגונה םייטסיטטס םינותנ סיסב לע
השיג וז .ולש תיתצובקה תוכייתשהה - דיחיו דחא דממל ותוא הניטקמו ,ולש המלשהו תבכרומה
הדעה ינב םילבוס ,וז השיג חוכמ .הצמשל העודי תינעזג הקיטקרפ איהו ,םדאה דובכ תא תללחמה
 .יטסיטטס-יעדמ סיסב וטנ תונעזגל קינעהל תרמייתמה ,רתי תפיכאמ תיפויתאה

ךכ לע יול דנומדא טפושה דמע )לארשיב ונתינש רתויב םיבושחה ןידה יקספמ( ינשה וניד קספב
םילארשי לש םהיתויוכז תרצה איה תקהבומה התאצותש ,תואיצמ תורצוי" תוחרזאה קוח תוארוהש
ינב לש םחופיק – ונלש דוסיה תוסיפתל רז ןויערל היצמיטיגל תונקמ ןה .םה םיברעש םושמ ךא
ימכ ואולמו םלועכ ,דיחי לכ ,דיחיה לש ותומד תא תושטשטמ ןה ...הלאכ םתויה לשב ךא טועימה
אל םמוקמש ,םיפסונ הקיקח ישעמל חתפ תוחתופ ןה" ,יול טפושה יפל ."אוה-וישעמל תוירחאב אשונש
היטרקומדה תא תרמשמה הסיפת רבע לא ףסונ דעצ ונברקל תומייאמ ןה .תיטרקומדה הסיפתב םריכי

."הנכותמ דירש ריתוהל ילבמ ,התפילקב

ןהל קינעמו ןתוא קימעמו קזחמ אוה תעב הבו ,תוחוור תוינעזג תוסיפת לע ןעשנ הזכ יתקיקח ךלהמ
רתוי םהל תועיגמש םירובס םידוהיה ןמ 48%-ש ,הזה עקרה לע ,אלפתהל ןיא .הקזח היצמיטיגל
תסנכ ,וז הדמע שורישל לעפנו וניניעמ הניש רידי רבדהש םוקמב .םיברעה םיחרזאל רשאמ תויוכז
לש התוידוהי תאו תונויצה תא ףקשל םירמייתמה ,הז גוסמ םיכלהמ .רומגה ךפהה תא השוע לארשי

תאו לארשי לש תימצעה התסיפת תא םירערעמ םה .ער םש ןהל םיאיצומו ןהיתחת םירתוח ,הנידמה
 .ילרביל-יטרקומדה ברעמהמ קלח תויהל התרמוי

םידוהי-אל יפלכ לארשי לש ריפחמה הסחי ןיבלו ,םואלה דוסי קוח ןיבל תוחרזאה קוח ןיב רבחמ וק שי
לש ומויקל תימיטיגלה הגאדה .הכותב םייחה טלקמה ישקבמ יפלכו ,המחלמה ימיאמ הילא םיטלמנה
השעמ לכ םיקידצמ המשבש ,היבופל לארשיב הכפה תידוהי הנידמ לש המויקל יאנתכ ידוהי בור
לכ היפל תכרפומה הסיפתה ןיב קודה רשק םג שי .תידוהי תואשנתהו תונוילעל חותפ קש ,הבעות
לש הבוריס ןיבל ,תוחרזאה קוח סיסבב איהש ,דימתלו חרכהב לארשי יביוא םה הדגב תבשותו בשות
.םישובכה םיחטשב - לדחמבו השעמב - םינושה היכלהמלו םיניטסלפה םע ןתמו אשמ להנל לארשי

 .הלש היטרקומדה ראווצ לע קנח תבינע הנידמה תרגוס ,הדמתהב ךא ,הגרדהב

,הב תופתושה תוגלפמה בור תכימתב ,תינעזג הקיקח םודיק םשל ינעזגה ןימיל תרבוחש הלשממ
.םינפ תדמעהב החמתמש ,ךשמה תלשממ איה .יוניש תלשממ הנניא ,םיניטסלפה םע ןודל תברסמש
יתימאה לודגה יונישה .וזה הלשממה לש תויתמאה הינפ לע דמעמ הקיזחמ אל הכסמהש אלא
שיא היהש ,יול דנומדא טפושה לש ותמגודכ ילרביל ןימימ - ילארשיה ןימיב ךפהמה אוה שחרתהש
.ילרביל-יטנאה ,יוושכעה ןימיל ,תוריחה תעונת
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