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דצמו היציזופואה ישנא דצמ אישנה הוותמ לע םירטמומה םיחבשה תורמל

גיצהש הוותמה ,ובש םייבויחה תודוסיה ףרחו ,תירטשמה הכיפהל םידגנתמ

קזנ וב ךורכו ,וללכב תועט חקמ אוה גוצרה קחצי הנידמה אישנ )יעיבר( שמא

.יתימא

הכיפהל תועצהה תא ףקתשכ ,תמא לש עגר גוצרה גיצה וימואנמ דחאב

םייטרקומדה וניתודוסי תא תורערעמה תועצה :ןהש ומכ ןתוא ראיתו תירטשמ

טקנ ובש ירקיעה וקה תא ףקיש אל הזה עגרה ךא .רהמו םלועהמ ןריבעהל שיש

הווש ןפואב סחייתה גוצרה ןמזה בור .היגוסה תא ףוקתל לחהש זאמ אישנה

שקבתמש ,תוימיטיגל תודמע יתש לאכ ןהיפלכ תודגנתהלו הכיפהל תועצהל

ךכ .םידיספמ ויהי אלו םיחצנמ ויהי אל הבש עצמא תדוקנ רבעל ןהיניב ברקל

הממו ,ומצע הוותמה ןמ רוריבב םג הלוע ךכ .שמא הוותמה תגצה תעב םג השע

.אישנה רתאב םסרופש

הניחבמ ןיטולחל תתוועמו תמא לע תססובמ הניא איהש איה וזה השיגב היעבה

לע הל תודגנתההו תירטשמה הכיפהה תלבוה - תודמעה יתש תבצה .תירסומ

תעגופו ,הל העיגמ הניאש תירטשמה הכיפהל תוימיטיגל הקינעמ - רושימ ותוא

.הכיפהל תודגנתהב תושק

תוירסומה רסוחב םמוקמ אוה ותעינמ ןיבל היטרקומדה סרה ןיב ירוירפאה ןויוושה

םג הכיפהל םידגנתמה םייוצמ הבש תימויקה הדרחה תא ךיישל אוה לווע .ובש

ינש תבוחל ףוקזל אוה עוושמ קדצ רסוח .סירביהב םיאצמנש ,הכיפהה יללוחמל

א"ת תטיסרבינוא ,םולששופיחטווינ
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לכב ,הנידמל הכיפהה יכלהמ ידי לע םימרגנה םישקה םיקזנה תא םידדצה

םינוכיסהו םיקזנה לש םרוקמ .הנכסב הנידמה תדמעה ידכ דע ,םייחה ימוחת

.םהל תידעלב תוירחאב םיאשונש םה םיעיצמהו ,ןמצע תועצהב אוה הלאה

התיה םא .םולשלו קדצל הריתח לש םוליג הוותמב תוארל הרמויה םג תמרוצ

רתוי לק היה ,רתוי רומח קזנ עונמל ידכ שממ לש ריחמ ןאכ םלושמש ךכב האדוה

.וזה ךרדב רחב אל אישנה םלוא .הוותמה תא לכעל

חסונב חרכהב אל( םיחא תמחלמל הנכס לע עיבצמ אוה רשאכ קדוצ אישנה

ןוכיסה לולע ובש ןפואה לש ןוכנ חותינ ךרענ אל םלוא ,)שמתשה םהבש םינוטבו

שפוחו יוטיב שפוח תרשפאמה היטרקומד לארשיב תמייקתמ דוע לכ .שממתהל

וחיכוהש יפכ ,תומילא תטיקנ-יאל םיביוחמ הכיפהל םידגנתמהש רורב ,האחמ

רטשמהו ,היטרקומד תויהלמ לארשי לדחת םא .השעמל הכלה םתוגהנתהב

יללוחמ יפלכ תומילא טוקנל םייושע תוריחה יבהוא - תוצירעבו יוכידב גהני שדחה

.והער ןורגב שיא תזיחא ידכ דע ,תידגנ תומילא איבהל הלולע תומילא .יוכידה

תא ליצהל וילע הווצמ ,תומילא תעינמל תמאב ביוחמש ימ :התעמ ורמא

.אישנה גהנ ךכ אל .השפנ ישקבמ ידימ היטרקומדה

ראתל :רשיה ךרדל דמציהל וילע היה .ךרד אל ךרדב הליחתכלמ ךלה אישנה

תא עיגפמב שורדל ,קרסו לחכ אלל ותייווהכ הכיפהה ןויסינ תא הליחתכלמ

הקוח תיינבל ,תילרודצורפ הניחבמ ,ןוכנ ךלהמ עיצהלו יתקיקחה ךלהמה תריצע

תינענ התיה היצילאוקהש חינהל ןיא ,ןוכנ .לודג יתקוח ךלהמל תוחפל וא המלש

ינויחהו קדצומה ירוביצה קבאמל בושח עויס ךכב היה םלוא ,העצהל דימ

לש תוויע ענמנ היה - בושח תוחפ אלו .וב יולת לוכהש קבאמ ,ךלהמה תמילבל

רוערעל קומאה תציר תא רוצעל אישנה לש ותאירק רשאכ .תואיצמה תאירק

שופיחמ ענמיהל ךירצ היה – "עגרל רוצענ אל"ב התנענ ,היטרקומדה תודוסי

תונוירבה תא םיכפוה ,תרחא .רבג םילאד לכש םילבקמ תרחא .הרשפ

חדקא לומ ,רשויב ןיידתהל ןתינ אל ,תנגוה העצה עיצהל ןתינ אל .תמלתשמל

.ףולש

רשאכ ,רואנ םירמ ,ןוילעה טפשמה תיב לש החונמה האישנה הפי תאז הניבה

תטיש לע חוכיו לש ומוציעב דקש תלייא םיטפשמה תרש לש םויא לע הביגה

.הקיקחב הטישה יונישל לעפת איה המכסהל ועיגי אל םא ויפלש ,יטירוינסה
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עיגהל ןתינ אלש יאדו .םויא היה דוע לכו ,םויאה תחת ןיידתהל הברס רואנ

והינתנ לש הלא ומכ( םילוספ םיישיא םיעינמ ידי לע תענומש העצה לומ הרשפל

תושקבמ הליחתכלמ תועצהה רשאכ תנזואמ הרשפל עיגהל ןתינ אל .)יערד לשו

.ללכ ץוחנ וניא םהמ רכינ קלחש ,םינוש םיעצמא לש הללוסב תיבה תא בירחהל

סרה לש דעיה תגשהל תלחותה תעגפנש ילבמ םהילע רתוול ןתינ ,ןכלו

םקנ תוואת ידי לע םיענומ םיעיצמה ןיאש לככ םהילע רתוול ןתינ .היטרקומדה

.םהיעינמ רוריבב םה הלא לבא .חוכ ןורכש ידי לעו תונובשח רוגסל ןוצרו

תויתריציל לובג ןיא

,תויגוציי רדענו ףוקש יתלב ךילהב רחבשכ היה אישנה לש ילנידרקה הגשמה

הוותמ לע הדובעה .יתקוח הוותמל יואר ךלהמל לעמ ורוגנק גוליד השענ ובש

הבישחל םישגינש ינפל ,ןבומכ .הלש חותינבו היעבה רותיאב ליחתהל תבייח הזכ

לולע ,םהיבגל תועט רמול אלש ,היעבה טוטרשו רותיאב קויד יא .תונורתפ לע

לש האירק ץומיאב ןכל רהזיהל ךירצ .תאז חיכומ אישנה הוותמו ,ילאטפ תויהל

,תאש רתיבו ,שושחל ךירצ ,ונמלועב .הל םינעוטש ימ שיש ינפמ קר תואיצמה

תוירחאה תרבעה ,לשמל :םהבש תויתריציל לובג ןיא .םיירקש םיביטרנ ינפמ

.טפשמה תיב לא תסנכהו הלשממה ןמ תוקתנתהה לע המשאהו

ידמ רתוי שי ,לארשיב תויושרה ןיב םיסחיב היפלש החנה לע יונב אישנה הוותמ

חוכ ידמ תוחפו )תטפושה תושרהו יטפשמה ץועייה( טפשמה ימרוגל חוכ

םינש הזמ ,םירקבל תושדח תילעומה הנעט אישנה ץמאמ ךכב .םיאקיטילופל

תייריעבו הלשממה ידרשמב יטפשמה ץועייב לקתנש( טרמלוא ימימ דוע ,תובר

.היציזופואה ןמ הלאכ םג ,םיאקיטילופ ידי לע )תותיחשל עירפמ םרוגכ םילשורי

התיבש הל התנקו ןוט ןובל הכפה איה – תובר הכ םימעפ הילע ורזחש םושמו

.הימדקאב םג ,רוביצב

לשוכ יאקיטילופל לק ןיא – תונקפסב וזה הנעטל סחייתהל םוקמ שי ,הליחתכלמ

םה טפשמה ימרוג - יטסילופופ םילקאב ;ונולשיכב טפשמה ימרוג תא םישאהלמ

היטרקומדה םאש רורב .האונשה הטילאה ןמ יזכרמ קלח םתויהב ,ביוא הרדגהב

ימרוגל םוקמ ןיא ,לבגומ יתלב תויהל ךירצ וחוכש בורה ןוטלש קרו ךא איה

עגונב ימואלניבה טפשמב דורמל שקבמש ימש רורב .םייטפשמה עוצקמה
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תססובמה הנידמ םיקהלו ,ןויוושהמו היטרקומדהמ דרפיהל ,םישובכה םיחטשל

אווש תונעט .טפשמה תא לכסל ידכ לכה השעי – התדה לעו תידוהי תונוילע לע

יעצמא ןה - רתי תואמצעמו חוכ ףדועמ תלבוס איה וליאכ - טפשמה תכרעמ דגנ

תולילע לילעי ,ןידה תמיאמ ץלחיהל שקבמש ימש םשכ .הזה דעיה תגשהל קודב

."יטילופ שטופ" הל סחייו קוחה תפיכא תכרעמ לע אווש

ןיבש תושלחה ןמ איה יכ הלעמ תילארשיה תירטשמה תכרעמה לש יניצר חותינ

השלח איה הבש םינוסירהו םינוזיאה תכרעמ .תויושרה ןיב ןוזיאב תויטרקומדה

תכרעמ לש השלחה .טפשמה תכרעמ לע תידעלב טעמכ תנעשנו ,רתויב

הממ ךופהה ןוויכב דעצ הווהמ - אישנה הוותמ עיצמש המ הזו – טפשמה

,שקבתמ .לבגומ יתלב ןוטלשל ינויצילאוקה בורה תא תברקמ איה ןכש ,שרדנש

לש החוכ תא קזחל םג ומכ ,טפשמה תכרעמ תא קזחל - רומגה ךפהה ,ןכל

.תסנכב השעמל תלשומ הלשממה - םויהד בצמב ןכש ,הלשממה לומ תסנכה

.הקיר הצילמל ,ןכל ,אוה תויושר שולש לע רובידה

תיבו דובעל ןוטלשל ןתונ וניאש ינסרוד יטפשמ ץועיי לארשיב שי ןהיפל תונעטה

הנידמב יתימאה טילשה אוהו רבדו ןיינע לכב ברעתמש יטסיביטקא -רפיה טפשמ

רמולכ ,ןורחאה רושעה לש הזמ יביטקא רתוי היהש טפשמה תיב .תוירקש ןה

דעיכ ביטרנה ירצוי ידי לע רחבנש קרב קר אל( קרבו רגמש לש טפשמה תיב

תולחנתהה לעפמ תא להנל לארשיב ןוטלשל רשפא )תישיא היצזינומדל

להנל רצוא רשכ והינתנל רשפא ,ימואלניבה טפשמל לילעב דגונמה םיחטשב

לש ירברבה דעצה תא רשיא ,תושלחה תובכשה תא הסרדש תילכלכ תוינידמ

זאמ .תואמגוד דועו דוע ריבכהל ןתינו ,םיפח תשינע איהשכ םג םיתב תסירה

יניצה םשה תא אשונה קוחה תא רשיא קרבו רגמש ירחאש טפשמה תיבש

תיבכ גהנתמ אוה )תויניטסלפ תוחפשמ דוחיא תעינמל קוחה( "תוחפשמ דוחיא"

תונוילעה קוח תא רשיא אוה .ןסר תרסח תיטילופ הפקתה תחת ,הננגמב טפשמ

אוהש הלשממ שאר תנוהכ לש עגפמה תאו ,םואלה קוח הנוכמה ,תידוהיה

קוח ומכ ,םיתוועמ םיקוח לש הרושב תוברעתהמ ענמנ ;םילילפב םשאנ

תוגהנתהה .)דחא ףיעס טעמל( םרחה קוחו הבכנה קוח ,םייתליהקה םיבושייה

תניחבמ תרדרדתמ תיטילופ תוברת לש בצמב תמייקתמ טפשמה תיב לש וזה

לש תוביוחמב השק הגיסנו ,ללכב תובוטה תודימבו ,תודימה רהוטב לוזלזה

תובסנב רבודמ ,רמולכ .םיילרביל םיכרעל תילארשיה הרבחה לשו הקיטילופה
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הנועבו תעב תישענ היטרקומדה רמשמ לע טפשמה תיב לש ותדימע ןהבש

.שומימל רתוי השק םג ,תעב הבו ,םעפ יאמ רתוי השורדו תינויח םג תחא

תשלחה ידי לע ןוטלשה תא קזחל שי היפל ,הוותמה דוסיבש דוסיה תחנה ,ןכל

החנהה תושרתשהל אישנה תמורת .הרקיעמ היוגש איה ,תיטפשמה תכרעמה

היטרקומדה תניחבמ חלוסי אלש עגפמ איה )היציזופואה ידי לע הצומיאלו( וזה

עירכמה בורה הזו ,וזה החנהה דוסי לע םש עצומש המ לכ ,אליממ .תילארשיה

.םוקמ ול ןיאו סיסב ול ןיא – םש יוצמש המ לש

תרוקיב תעינמ :תואמגוד לש ןטק רפסמב קפתסא ןכלו ,טרפלמ העיריה הרצק

יפל ,ושעיי םנוקית וא םתקיקחש ךכ לע תססובמה( דוסיה יקוח לע תיטופיש

ובל תורירשל יברעה טועימה תא הריקפמ )סחוימ בורבו דחוימ ךילהב ,הוותמה

תסנכה לכות ,לודג בור גשוי קר םא .ותוא דהוא וניאש ידוהיה בורה לש ותוצירעו

יתלב ןוטלשב תיצמתמ היטרקומדה ,אישנה הוותמ יפל .הלבנ רבד לכ קקוחל

העיגפה םג .חצנויו ררשואי תידוהיה תונוילעה קוח .סחוימ בור לש לבגומ

ארקיי הלאל םאה .חצנות הרות ידמול סויג יאל עגונה לכב ןויוושב תיביסאמה

?"קדצ"

האוושהב םיאקיטילופה לש םחוכ תא וריבגיש - םיטפושה יונימ ךרדב םייונישה

יונימ אלו םינמאנ יונימ איהש לארשיב םייונימה תוברת עקר לע ,םיטפושל

יניע .התואמצעב ועגפיו תכרעמה לש תיעוצקמה התמר תא ודירוי - םימיאתמ

.םיטפשמה רש לא דחוימב ,םיאקיטילופה לא ונפוי םודיק םישקבמה םיטפושה

תופקשה ןווגמ תא ,םיטפוש יונימב ,יוטיב ידיל איבהל םיבייח הבש הטישב

תויוכזל תוביוחמ ןניאו תוינתוכמס ןהש הלא םג( טופישה תרות םוחתמ םלועה

םהש ,םיילרביל יטנא םיטפוש קר תונמל שוחנ יטילופה בורה רשאכו )םדאה

תניחבמ הערל הינפ תא הטיפשה תכרעמ הנשת - יטסילופופ ןוטלשל ןה ירמוא

תחת ןכוסמ יוניש הרבע רבכש ירחא ,םיילרבילו םייטסינמוה םיכרעל תוביוחמה

תילרביל היטרקומד תויהל לכות אל לארשי .םיטפשמה תרשכ דקש לש התנוהכ

.תילרביל-תיטרקומדה הנשמל םיביוחמ ויהי אל היטפוש וליפא םא

ינש לש בורב קר – קוח תארוה לש הליספל יאנתה ףסוותמו אב ,ךכב יד אל םא

תליספ יכ חיטבמ םירבדה ףורצ .ןוילעה טפשמה תיבב בכרהה ירבחמ םישילש
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שיחרת ינפמ הקיטילופה לש הארומ םג רוסי .ללכב םא ,רידנ עוריא היהת קוח

ונלש תויוכזה אליממו ,הליעי יתלב היהת םיקוח לע תיטופישה תרוקיבה .הזכ

םשה ,ךכ םאו .ריינה לע ןדע תחונמ וחוני – תרוקיב התוא ידי לע תונגומה

."םעה דגנ הוותמ" בטומ ילוא .יתימא אל עמשנ "םעה הוותמ"

הקומיצ תועצמאב ,הלשממה לע תיטופישה תרוקיבה לע םג תתחנומ המולהמ

תוינידמ לש תוטלחה לע לוחת אלש ךכ ,תוריבסה רסוח תליע לש קדצומ יתלבה

אל ,ודיב ועייסש ימו ,אישנה יכ המוד .םייטילופ םייונימ לעו )?תוינידמ ונניא המו(

החכוה ךירצ היה םא .הלשממה לש התולהנתהל םיעדומ םניאש וא ןאכ םירג

,םייטילופה היונימ לעו הלשממ לש התוינידמ לע יטופישה חוקיפה ינויח המכ דע

תוינידמ ,רעצה הברמל .ומויב םוי ידמ שדחמ תוקפוסמ הלאה תוחכוהה ירה

ויהיש לוכי םייטילופ םייונימו ,היוזה תויהל ,תואיצמב ,לעופב ,היושע תיתלשממ

לוכי ,תוארמ וניע וחטש ימ קר .רתויב ינויח ,ןכל ,אוה יטופיש חוקיפ .םייתיירורעש

,הקדצה לכ אלל ,יטפשמה ץועייה תשלחהל םג איבי הוותמה .וזכ העצה עיצהל

יושע תולוספ םיכרדב תויתטישב להנתמש רש .קוחה ןוטלשב עגפי אליממו

אלממ ןורחאהש םושמ אקווד ודרשמב יטפשמה ץעויה תא רטפל חילצהל

.ודיקפת תא הכלהכ

רורב אל .הקוח לש הרדעיהמ ,ראשה ןיב ,עבונ םייוצמ ונא ובש ףירחה רבשמה

תאז ןוחבל שקבתמ לבא ,ךכ םשל הצוחנה ,הבחר המכסהל עיגהל ןתינש

.וזה הניחבה לש םכסומ ןפוא לכש םושב שבגל הליחת שרדנ .קמועלו תוידוסיב

שמשל אישנה תיבמ םיאתמ ןיא ,יעוצקמו יגוציי ,ףוקש ךילה םייקל תואיי םא

תרזוחו הלוע .ומצע הוותמב יוצמ המוד ןויערל יוטיב .וזכ הניחבל הינסכא

.ךכב קפתסהל אלש אישנה רחב עודמ :הלאשה
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