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תא ריכזהל הליחתמו ,הנתשמ םילחנתמה תומילא ןאלק סקולק וקה
תויפונכ םע ,םיתבה ךותל סנכנ תעכו ,םייניטסלפה םירפכל רבע ,םיחותפה םיחטשב ליחתה הז האורו ,הלאה םימורגופה יללוחמב ןנובתמ ינא .שא תותיצמו סרה תוערוז ,הליל ןושיאב תוטשופש לש םתומד ינב תא ונברקב ונרצי ךיא .תורוד ךשמב םהיתובא תא ופדרש ימ תא םהיניעב ?וניאנוש

ןמאתהל םוי ידמ וגהנמכ ,ןורבחב הדיימור־לת תנוכש בשות יניטסלפ ,הזע ףסוי אצי 2018 ינוי ףוסב
תרחבנב קחיש ףאו ןיטסלפב םיחיטבמה לגרודכה ינקחשמ דחאל בשחנו 22 ןב זא היה הזע .בוחרב
ןיא השובכה ןורבחבש אלא .18 רפסמ הצלוח תא שבל אוה םיימואלניבה םיקחשמב .תימואלה רעונה
.בוחרב םייתעש ךשמב םוי ידמ ןמאתהל ץלאנ הזע רשוכ לע רומשל ידכו םיניטסלפל םינומיא ינקתמ
,הכימס תוביכש ,חוכ יליגרת לש תורדס ,םיילגרלו םיידיל תודמצומה תולוקשמ םע הציר ללכ ןומיאה
.תולוקשמ ילב םיטנירפס זאו ,ןטב תופיפכ

ודדוע ףאש ,יל רפיס ךכ ,הלאכ ויהו ,הדיימור לת לש ןלגרודכה תא וריכה ןורבחב םיבצומה םילייח
ותואבו ,ןולשיכל ןודינ םלועב ילמרונ אל יכה םוקמב תוילמרונ רצייל ןויסינהש אלא .ןמאתהש תעב ותוא
םוקמל ועיגה ריעב תולחנתהה יבשות םידוהי םיריעצ המכ .שבתשה ןומיאה ץיקה תליחת לש םוי
וכילשהו הפצרה לע ריאשהש תולוקשמה תא וחקל ,ותוא ולליק בוחרה לש ינשה דצל ץר הזעש העשבו
םוקמ תברקב דמעש לייחל ארקו ושוכר תא ול וריזחיש םרבעל קעצ ,ךכב ןיחבה הזע .לבז תלוכמל
ךליישו םידוהיל ךייש בוחרהש הזעל קעצ םילחנתמה דחא .רדרדיה עוריאה תוינש ךותב .ברעתהל
זיתה ישילש לחנתמ .ותוא העצפו ולוסרקב העגפש ןבא וילע הדיי רחא לחנתמ .רחא בוחרב ןמאתהל
לא ותוא ןוויכו וקשנ תא ךרד ,המוהמה עמשל הצירב שומח עיגהש זגה זיתמ לש ויבא .לפלפ זג וילע
םירענה דחאו ץתונ הלש דיינה ןופלטה רישכמ ,התכוה שחרתמה תא דעתל התסינש תיניטסלפ .הזע
.השארמ ותוא ריסהו הלש בא'גיחה תא ךשמ םידוהיה

בתכש םיררע לש תוטויט לע יתרבעו ביבא לתב הפק תיבב יתבשי ,הלאה םיעוריאה ירחא הנש
םדאה תויוכז ןוגרא לש יטפשמה ץעויכ .הדוהיו ןורמוש זוחמ תרטשמ לש תוטלחה לע ילש החמתמה
ורבע םינשה ךרואל .םילחנתמ תומילאמ ועגפנש םיניטסלפ תובר םינש גציי ידרשמ ,"ןיד שי" ילארשיה
םיניטסלפ תונולתב הרטשמה לופיט תואצות לש הקיטסיטטסה .םיקית לש תובר תואמ ונידי תחת
דגנ םושיא יבתכ תשגה אלל ורגסנ תונולתהמ 92% ,יבקע ןפואב ,יצחו רושעמ רתוי ךשמב .תאכדמ
.יתריקח ןולשיכ לע תודמלמה תוביסנב התשענ הריגסה םיקית הרשעמ הנומשב ,ןכותמ .םיניירבעה

ילב דושח לש יבילא תנעט תלבק ,הייאר ידעמ תודע תייבג־יא :תיסיסב הרטשמ תדובעב םה םילשכה
רתאל לק ולו ץמאמ לש העקשה יא ,םידושח לש םיתבב שופיח עוציבמ תינורכ תוענמיה ,התוא קודבל
ירדסמ לש טלחומ רדעיהו הריזה לש םיינלשר םידועית ,םיהזמ םינמיסו םיטרפ שישכ םג םידושח
יוכיס שי םהבש םירקמב .עצבל ךירצש ןיבהל ידכ סמלוה קולרש תויהל ךירצ אל תמאבש תולועפ .יוהיז
.תפכא היהי קוחה תפיכא תכרעמב והשימלש םיווקמו ררע םישיגמ ונחנא ,הריקח תומלשה עצבל
לש חיתרמ ןויכרא םה םינשה ךרואל ונשגהש םיררעה תואמ ,בורל השביה ,תיטפשמה םתפשב
לתב וישכעו .תיתכרעמ תינוטלש תושידא לש המוחב תולקתנה תירזכא תונעזג לשו הליפשמ תומילא
ובש הפקה תיבב תידנרטהו תצלועה הריוואהו ,יתארקש םיררעה לש ןכותה ןיב סננוסידה ,ביבא
.רתוי ינוציק תויהל היה לוכי אל ,יתבשי

ררבתמ .הזע לש ותנולת תריגס לע ררעה םג היה בשחמה ךסממ יילא וטבינש םיררעה תוטויט ןיב
תפיקתל דשחב רקחנ אוה .ויפקות תא אלו הזע תא ,ינייפוא המכ ,ורצע םוקמל ועיגהש םירטושהש
התכז ולש תולוקשמה תבינג לעו ויפלכ תומילאה לע ותנולת .ללכ ורקחנ אל םה .םילחנתמה
לייחה לש תודעה תא ,"דושחה" לש ותודע תא ,קיתה ירמוח תא ארוק ידועב .תטלחומ תומלעתהל
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רטושה לש חווידה תא ,תומילאל ורתחו היצקובורפ ורציש םה םילארשיהש רפיס הרידנ תונכבש
ירותסמ ןפואב הרדענ םליצש הנומתה לבא( ולגרב עצפנ וירבדכ ןכא הזעש הארו םוקמל עיגהש
הנושארה םעפה אל וזש .הזע ףסוי — הזה םשה תא יתעמש רבכש השוחתה יב הרבגתה ,)קיתהמ
לש םיירוחאה םיאתה תא בזע ולש םשה !ןטקה ףסוי !יאדווב ,הזע ףסוי ,הזע ףסוי .ותוא גציימ ינאש
תמדיקב בצייתהו ,םינשה ךרואל יתפשחנ םרופיסלש םיניטסלפה תואמל דעבמ רדח ,ילש חומה
.ןכל םדוק םינש 14 וניינעב ונלפיט ינאו ןיד שי .יתרכזנ :הרכהה
***
תחפשמ תיב .ךייחל ןיידע לוכי ובצמב םדא ךיא יתנבה אל .בחר ךויח םע תלדה תא חתפ הזע םאשיה
ןונגסב ,הניג ףקומ עקרק דומצ ןבא תיב .דואמ הפי קוחרמ הארנ ,העבגה עלצ לע םקוממה ,הזע
רדגכ תיבה תא תבבוסש ןפגה .תטלתשמ תורדקה םיברקתמשכ לבא .וב וכרבתנ ןורבחו םילשוריש
םירבחמש םיעזגה לכ תא רסינ והשימ :ךכל הביסה תא ןיבהל עגר יל חקל .םייח תרסחו השבי התארנ
,תיבה גגל רהה עלצ ןיב ,הניגה לעמ .םיאפר חור ומכ תיבה ביבס ריוואב תפחרמ איה .המדאל התוא
םילותיחו לבז לש תומירע העיריה לע .םימשה תא הריתסמש קיטסלפ תעירי החתמ החפשמה
הדעונ העיריה .העבגה הלעמב םירגש םילחנתמה וינכש ידי־לע וקרזנ םאשיה ירבדלש ,םישמושמ
ורצע םילייח 1994–בש ירחא תקתושמ ודי ,תולבגומ לעב ומצע םאשיה .הניגב תוחנל לבזהמ עונמל
.ריעה יריעצ ולתש ף"שא לגד דירוהלו למשח דומע לע ספטל וילע ודקפו בוחרב יארקא ןפואב ותוא
.ותסנרפ תא םג םוי ותואב דביא אוה ,הרפתמב דבעש ןוויכ .ופוג דצל היולת ודי זאמו למשחתה אוה

תחאש איה ונאובל הביסה .עשתה ןב ףסוי ונב ונל הכיח םש תיבה ןולסל ונתוא ליבומ םאשיה
הרבשו ףסוי תא הפקת ,הדיימור לתבש תולחנתהה לש םינאוורקב ,םהילעמ תוררוגתמש תולחנתמה
השיגה אקווד הרטשמה םעפה .לארשי תרטשמל הנולת השיגה החפשמה ןיד שי עויסב .ויניש תא
הדושחה לש היוכיזל איבהל )ונעדי אל דוע זא( ויה םידיתע הלש הריקחה ילשכ לבא ,םושיא בתכ
םילוכי" ,קיתב הנדש םילשוריב םולשה טפשמ תיב תטפוש הבתכ ,"םיישקהו תוטבלתהה" .הפיקתב
ןיבו יח יוהיז ןיב ,יוהיזה ירדסמ תא העציבו ,לבוקמה ןפואב הרטשמה הלעפ וליא ענמיהל ויה
."עוריאה רחאל ךומסב ,תונומתב

םילחנתממ תוכמ ףטוח ןיידע אוהו ,לגרודכב ןיטסלפ תרחבנ ןקחשל ךפה ןטקה ףסוי ,ופלח םינש 14
.םיילארשיה קוחה תפיכא ימרוג ידי־לע רקפומו
***
תורתוכל הנורחאל התלעש ,תיברעמה הדגב םשוכרו םיניטסלפ יפלכ םילארשי םיחרזא לש תוניירבע
העפות קר הנניא ,םידוהי־םילארשי םדא תויוכז יליעפל התנפוה איהש הדבועה תוכזב קר לארשיב
רצייל ידכ ונממ תינהנ לארשיש ילכ השעמל הכלה הווהמ איהו תויגטרטסא תוכלשה הל שי .תילילפ
.1967–ב השבכש חטשב התטילש תא ססבלו תוינידמ תוכלשה ילעב םייוניש ידדצ־דח ןפואב
םיניטסלפה תא יתטיש ןפואב תפחוד איהו הדגה יבחר לכב םוי־םוי תשחרתמ םילחנתמ תוניירבע
,םיעטמ תורקוע ,עורזה חוכב תומדא לע תוטלתשמ םילחנתמ לש תוילוח .םהלש היחמה יחטשמ
םילחנתמ ,םישלופ םה םהילאש םיחטשב .תומלש תוליהק לע המיא תוליטמו םיניטסלפ םיאלקח תוכמ
םירוזאב רקיעב שחרתמ רבדה .העובק תיניירבע תוחכונ םירצויו יקוח־אל ןפואב םיעטונ וא םינוב
.םילשוריבו ןורבחב םג לבא ,םיירפכה

,תויולחנתהה לש םייונבה םירוזאל םאתהב םילחנתמה לש תוחכונה יווק תא טטרשי דצה ןמ ןנובתמה
תואיצמה תא ןיבהל ידכ .העטמו תיקלח הנומת היהת וז לבא ,םתוא םיפיקמש םייתעבטה םישיבכה וא
תא וצחי םאש םכל ורפסיו קפואל ועיבצי םה .םיניטסלפה םיאלקחה םע רבדל שי תילאירוטירטה
.םילחנתמ ידי־לע הפיקתב םויכ םינכתסמ םה ,םהל שיגנ היה םעפש רוזא ,לודגה ץעה תא וא ידאווה
םיקחודו ףרה אלל םיענש תומילאה יווק םה הלא .םיארנ־יתלב ,םכל ררבתי ךכ ,םייתימאה לובגה יווק
,םויה תשבכנ לומתא ברקה תריז התיהש הקלחה .תוקמטצמו תוכלוהש תועלבומל םיניטסלפה תא
.השדחה קבאמה תריזל רחמ ךופהת רפכה יתבל רתוי הבורקהו הל הכומסה הקלחהו

תריז תעונת לש ררמצמו יבקע ךילהת לע םיעיבצמ ןוגראה תוליעפ תונש 17–מ ןיד שי לש םינותנה
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ךותל ףא תונורחאה םינשבו ,םיניטסלפה םירפכה לא םיחותפה םיחטשהמ תיזכרמה תומילאה
ןהירבח .ןאלק סקולק וק ןונגסב תופקותו הליל ןושיאב תוטשופ םילחנתמ לש תויפונכשכ ,םיתבה
,ולא םינשב םהב ונלפיטש םיקיתה 1,500 טעמכ ןיבמ .שא םיתיצמו תונולח םיצפנמ ,םינבא םידיימ
יעוריא ,12% ,רתיה לכ טעמכו ,תומילא תוריבע שילש ,שוכרב העיגפ לש תוריבע ויה תיצחמ טעמכ
.ונילא ועיגה אלש םירקמ יפלא יאדווב שי .ןיד שיל ועיגהש תונולתה קר הלאו .תומדא לע תוטלתשה

תיגולואידיאה תוניירבעל ,תולשממה לכ תחת תויושרה לכ לש ,תוילארשיה תויושרה לש סחיה
NSO–ל לארשי תלשממ לש סחיה ומכ תצק .ילטנמורטסניא השובה הברמל אוה ,תאזה תינעזגה
יבחרב תורוטטקידלו םינדורל הרכמנ םייאנותיע םיריקחת יפ־לעשו החתיפש סוסגפ בקעמה תנכותלו

םג ךכ ,סוסגפ םע ומכ .רטשמ ידגנתמ םדא תויוכז יליעפבו םיאנותיעב םתמחלמב תשמשמו םלועה
םיתעל ,התוא תוריתמו המע הלועפ תופתשמ שממ םיתעל לארשי תולשממ ,םילחנתמ תוניירבע יבגל
— הלכהל השק יתימדתה קזנהשכ — םיתעלו ,ןיע תומילעמ םיתעל ,ןיע תצירקב התוא תורשפאמ
.ןיינעב לפטל תוחיטבמו תונגמ ,ןינת תועמד תוליזמ

הנה .תויעמשמ־דחו תובר ןה םילחנתמ תוניירבעל לארשי תלשממ הקינעמש עויסל תויארהש אלא
לש המילא תולפנתהל תסבוכמ הלימ( "םיכוכיח" שי םהבש םיחטש תריגס לש תוינידמ :תיקלח המישר
דוביעו םשקובמ תא םילבקמ תויולחנתהה ינוירבש איה התאצותש ,)םיניטסלפ םיאלקח לע םילחנתמ
לש דגנמ הדימע לש בטיה תדעותמו הצופנ הקיטקרפ ;לילכ ענמנ וא לבגומ םיניטסלפה ידיב עקרקה
ןגהל םהילע הלחש הרורבה תיטפשמה הבוחה תרפה ךות ,םילחנתמ לש תויוערפתה לומ לא םילייח
אל ילואש ,ל"הצ ידקפמ לצא ,הלעמל הרוקמש הקיטקרפ וז .םיפיקתמה תא רוצעלו םיפקתומה לע
יטילופה םחוכב ושמתשי םילחנתמה ישארש הבשחמהמ םייסנכמב םיניתשמ לבא ןאריאמ םידחופ
ריאשהל םהידוקפ תא םיחנמ םהש תישיא יל ורמא תוביטח ידקפמ .תוגרדה םלוסב םתיילעב עוגפל
םיניירבעהו עצובת הריבעה עיגת הרטשמהש דעש םיעדוי םהש תורמל ,הרטשמל םילחנתמה תא
ךכ ךרוצל תומדא תעקפה ללוכ ,םילחנתמ ידיב תיקוח־אל תיביסמ היינב לש דבעידב הרשכה ;ומלעיי
תוארוהב אבצה רישכה תונורחאה םינשב .)"הנידמ תומדא לע הזרכה" — סבוכמה םשה םע להונב(
המ ,ראתמה תוינכותל דוגינבו היינב ירתיה אלל ונבנ םלוכש תונוכשו םיזחאמ תורשע ינידמה גרדה
דעונ היינבו תומדא לע תוטלתשה ליבגמש קוחהש רסמה תא םילחנתמל רורב ןפואב ריבעהש
אל ןיידע םירושיא ולבקי אל םא םגו דבעידב םירושיאה תא ולבקי ונבי םאשו ,םהל אל ,םיניטסלפל
םתמר םע המלשה ;םוקמב תיקוח־אלה םתבישי תא רשפאיו םהילע רומשי אבצהו ,םתונפל ולעפי

ךכ ידכ דע ,םילחנתמ תוניירבעב קבאמל םידעוימה קוחה תפיכא ימרוג לש הכומנה תיעוצקמה
;דבלב פוא־וטופ יכרוצל הדעונש ןוטרקמ הרטשמ ,המשנ רסח לילחד לש גוס איה י"ש זוחמ תרטשמש
יכה םימורגופה םיאצוי םהמש תוידוהי תויאלקח תווחו םיזחאמ לש ירוביצ ןומימו תיטילופ הכימתו

.תויניטסלפ תוליהק דגנ םישק

ןפואב השוע לארשי תלשממ :תיברעמה הדגה לש דוהייהו לושינה תכאלמב היגרניסה תגשומ ךכו
םיניירבעה םילחנתמהו ,הל תורשפאמ תויטילופהו תוינידמה תולבגמהש המ תא יולגו ימשר ,רודס
םיזזוב םהילייחש ןמזב תנגוהמ תוזח לע םירמוש הישארש עשפ תחפשמ ומכ .םיללחה תא םימילשמ
,ןהב שומישו תומדאל םיניטסלפ לש השיג תענומ םילחנתמ תוניירבע .הכרדב דמועש ימ תא םיעצופו
רחא שופיחב םירחא תומוקמל תורבועש תוחפשמ לש טקש רפסנרטל תמרוג ףא םימיוסמ םירוזאבו

.ידוהי חותיפל הרותב הצקמ הלשממהש םיחטש הנפמ איה ךכו ,רתוי םיחוטב םייח וא תיפולח הסנרפ

תוכיישש תומדאל םילחנתמ תוחפשמ המכ ושלפ 2021 יאמב :רתיבא זחאמה תא המגודל וחק
לכ .םוקמב םינאוורק וביצהו תויתשת וחינה ,םיכרד וצרפ םה .אתיב יניטסלפה רפכל תילפיצינומ
תויעובשה תונגפהב .םישרדנ םירושיא ורדענו ,תויקוח־יתלב ,ןהבש הנורחאה דע ןלוכ ,תולועפה
העשת םויה דע וגרהנ ונממש יח יריב אבצה ביגה זחאמה תמקה לע האחמב אתיב יבשות ומייקש
תא ןוחבל ןוחטיבה רש לש תובייחתהל םאתהב זחאמה יבשות ונפתה ילויב 2–ב .רפכה יבשותמ
.יחרזא בושייל ךשמהב ךופהתש הבישי םש םקות תיטרפ אל איהש ררבתי םאשו עקרקה דמעמ
הנידמ תומדא לע הזרכהל הוותמה תא רשיא ,טילבלדנמ יחיבא ר"ד ,אצויה יטפשמה ץעויה הנורחאל
םה םיניירבעהו הלשממהש הארמ רקיעבו קוחה ןוטלשמ קוחצ השועש הוותמ ,בושיי ןונכתו םוקמב
ןיבש ףצרה קותינ ךות רוזאב תויולחנתה המכ ןיב ףצר רצוויי שממתי הוותמהשכו .עשפל םיפתוש
.ןלבקו אמתי ,ול םיכומסה םירפכה ינשל אתיב רפכה
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***
םימרוז םהמש תומוקמ שי .םוקמה גהנמל וכפה םהינכש לע םילחנתמ תופקתהש הדגב תומוקמ שי
ןהבש תויולחנתה שיש םשור השועש ךכ ידכ דע .תבש לכ םילחנתמ תומילא ינוטרס ילש דיינה ןופלטל
לע םינבא יודיי "תווצמ"ל םירבגה תרזעמ אצוי להקה ,תסנכה תיבב הליפתה םויס םעש אוה גהונה
םהל שי ,יטילופ חוכ םהל שי ,תוחרזא םהל שיש םישנא לש תורובח־תורובח .ןכשה רפכב םיניטסלפה
עוגפל .שרה תשבכ לש הבינגה תמישמל םיאצוי ,תויוכז םהל שיו םתוא הבגמו םהילע רמושש אבצ
,םהלש חרזאה תויוכזמ םיטשפומ םירושע יצחו השימח הזש הליהק ינבו תונב לש הלדה םתסנרפב
ישיאה םנוחטיבש .םלרוג עבקנ ובש חוכ דקומ ףאב תוגיצנ םהל ןיאו םירחבנ םניאו םירחוב םניאש
םרובעש ולא ינפמ םהילע ןגהל ,םיערופה תויחאו יחא םהש ,םירטושו םילייח לש תונוכנב יולת
.תבש גנוע איה תינעזגה תוערפתהה

םידעומ םה רפסה יתבמ תושפוחה ימי םג עובשה יפוס דבלמש תעדוי הדגב םדא תויוכז תליעפ לכ
יריעצמ קלח רובע איה םיניטסלפ םיאלקח לש םלובי תבינגו תיז יצע תריקע .תונערופל םידעומ
.םייופש רתוי תומוקמב םירענ רובע הניה קוטקיטל םינוטרס תאלעהו בויטויב הייפצש המ תויולחנתהה

םיגיהנמ םהל םישמשמש רתוי םירגובמבו ,האנשהו תונעזגה יפרטומ ,הלאה םיריעצב ןנובתמ ינא
תא ופדרש םימשיטנאה לכ תא האורו ,תידוהי תונוילע לש םיליער תונויער םהב םירידחמה ,םיינחור
לש םהינפ םע ישארב םיפלחתמ םהינפש םיעגר שי .תורודה ךשמב יַרוה־יֵרוה תאו םהירוה־יֵרוה
תסנכה יתב יפרוש םע ,הניארקואו היסור תוברעב םימורגופה יעצבמ םע ,דרפסמ םידוהיה ישרגמ
הרק ךיא ?וניפדור לש תומדה־ינב תא ונברקב ונרצי ךיא .םינש תואמ ךשמב םלועב תומוקמ תורשעב
הז ךיאו ?ונילע אונשש המ תא וניערל םישועש ונחנא הלא םויה ,וניררוצמ ונררחתשהש ירחאש ונל
?םידוהיה תנידמ תלשממ לש יוביגהו הכימתהמ תינהנ תאזה השדחה תוימשיטנאהש
***
אלמ ןפואב טלשנ תוידוהיה תויולחנתהה תויוצמ ובש קלחה .הקלוח ריעה ,ןורבח לוקוטורפל םאתהב
םתטילשל יאבצה יוביגהו םילחנתמ תומילא .םילארשי 800–כו םיניטסלפ 34,000 .לארשי ידי לע
תובוחרהמ רקיעב ,ריעה לש הזה קלחהמ םיניטסלפ לש תילילש הריגהל תוביסה תחא איה בחרמב
התיבב הראשנ ישוקה תורמלש תוצימאה תוחפשמהמ תחא איה הזע תחפשמ .תויולחנתהל םיכומסה
ןמזב ותפיקת תריקח לש שדחמ החיתפל םנמא איבה ףסוי רובע ונשגהש ררעה .הדיימור לתבש
םאשיה םייאופר םילופיט לש םינש ירחא ."עדונ אל ןיירבעה"ש קומינב ,תינש רגסנ קיתה לבא ,ןומיאה
ומולח לע רתוולו 18 רפסמ הצלוח תא תולתל ץלאנ ,ירקיעה סנרפמל ךפהש ,ףסויו ,דבוע אל ןיידע
.ןיטסלפ תרחבנב קחשל

רפסה רבחמ ,המחלמ ינידבו םדאה תויוכז לש ימואלניב טפשמב החמתמה ןיד ךרוע אוה דרפס לאכימ
"םדא תויוכזל יטפשמה קבאמהו ןיטסלפ לארשי :רעשהו המוחה"
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