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ימלוע םידקת היהי תוריבסה תליע לוטיב
בוקע2023 ראוניב 12רימז קחצי

,ראשה ןיב ,קסוע רשל יערד הירא לש ויונימ תלאשב ןוילעה טפשמה תיבב ןוידה

ןוידה ינפלש םויב ?ריבס יתלב אוהש םושמ לטב יונימה םאה :תוריבסה תליעב

גיהנהל ותנווכ לע עידוה הבש םיאנותיע תביסמ ,ןיול בירי ,םיטפשמה רש סניכ

ןבומכ היה יותיעה .תוריבסה תליע תא לטבל םללכבו ,טפשמה תכרעמב םייוניש

הפוצל ,תושעל המ לבא .הער הנווכ לכ אלל ,ןיינעה תופיחדמ עבנ אוה :ירקמ

,רמא והשימש יפכ ,וא הטיחס ןויסינ ,טפשמה תיב לע םויא ומכ הארנ הז םימתה

.תיטרקומד הנידמב השעיי אל הזו .םיטפושה שארל חדקא דמצוה וליאכ

?תוריבסה תליע תא לטבל שי עודמ הלאשה תא תררועמ ןיול תעדוה ,םוקמ לכמ

איצמה ןוילעה ש"מהיבש ,איה התוא לטבל םישקבמה לע תלבוקמה הנעטה

תלפונ הניא רש לש תוריבסהש ןוויכ ,הריבס יתלב איהו ,80–ה תונשב תאז הליע

לכ אל ילואש הלוע וז הנעטמ .תולישמב תעגופ ףא איהו ,טפוש לש תוריבסה ןמ

לש הירוטסיהה תא םיריכמ ,ןוילעה לש ןיד יקספ וארק התוא םיעימשמה הלא

.התועמשמ תא םיניבמו הליעה

תוריבסה תליע תא ,תישאר .תכרפומ הנעטהש עדוי הליעה תא בטיה ריכמש ימ

ץראב הגהנוה איה .ןכל םדוק אלו 80–ה תונשב אל ,ןוילעה ש"מהיב איצמה אל

ףוסב ץראה שוביכ רחאל ,ירוטדנמה ןוטלשה ידי לע הנש האמ ינפל לארשי

,םדקתמ זא בשחנש ,ילגנאה טפשמה גהנוה ץראב .הנושארה םלועה תמחלמ

התיהש ,תוריבסה תליע םג הטלקנ רתיה ןיב .ןשוימה יקרוטה טפשמה םוקמב

.תוינוטלש תוטלחה לע תיטופיש תרוקיבל ,םינשב תואמ ילגנאה טפשמב הגוהנ

תאז רשפיאש ילגנאה טפשמה תלחה תא הכרבב םדיק ץראב ידוהיה בושייה

.הנושארל

דימ הלעפוהו ,ירוטדנמה טפשמה לכ םע דחי ,לארשיב הטלקנ תוריבסה תליע

תליעב ש"מהיב לטיב 1959–ב ,ךכ .50–ה תונשב ןוילעה טפשמה תיב ידי לע

א"ת תטיסרבינוא ,םולששופיחטווינ
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הבוח םולשת תונפסה תורבח לע ליטהש םושמ ,הרובחתה רש לש וצ תוריבסה

תויביטקאורטרה לש דואמ הכוראה הפוקתה תאפמ" :בתכנ ךכו .ערפמל ףקותב

המגוד ."טלוב קדצ־יאו לווע" םרוג אוה ןכש ,"תטלוב תוריבס־יאב וצה הקול

לע רסאש ןג תמר תייריע לש רזע קוח טפשמה תיב לטיב 1968–ב :תפסונ

לש ותקפסא תעינמ םושמ וב שי הז רוסיא" יכ קספנ .תבשב קלד תונחת תחיתפ

םיריבס יתלב םה" הז רוסיא םיעבוקה םיפיעסה ןכלו ,"רוביצל רתויב ינויח תוריש

תוטלחהל ףקות ןיא תוריבסה תליע חוכמ :םויה דע ןידה הז ."םילוספ ךכ לשבו

תולוכי קלדה תונחתו ,הכורא הפוקתל ערפמל ףקותב םיסמ תוליטמה תוינוטלש

.תבשב םג ץראה יבחרב תוחותפ תויהל

הניאש הנעטל רחש ןיא ףאו ,לארשיל תידוחיי הניא תוריבסה תליע .דועו תאז

תליע .תויושרה תדרפהב תעגופ וא היטרקומדה תונורקע םע תבשייתמ

ןהבש תונידמ ףא שי .ודוהו הדנק ,הילגנאב םויכ םג תלעפומו תמייק תוריבסה

תונידמ שיו ,הילרטסוא לשמל ,קוחב תוריבסה תליע תא עבק ומצע קקוחמה

,ב"הרא ,המגודל ,ךכ .תוריבס רסוח םג תללוכה ,רתוי תפרוג הליע קוחב ועבקש

איה םא תינוטלש הטלחה לכ לוספל ךמסומ טפשמה תיבש עבקנ הבש

הקיחרה הינמרג .ןוטלשל הנקומה תעדה לוקיש לש תוויע הב שי וא תיתורירש

איה םא תינוטלש הטלחה לוספל ש"מהיבל רשפאמ קוחהש דבלב וז אלו ,תכל

תעגופ איה םא תינוטלש הטלחה לוספל ותוא ךימסמ אוה אלא ,הריבס יתלב

לוכי וניא ש"מהיב הבש םלועב תיטרקומד הנידמ ןיאש הארנ ,םצעבו .רסומב

זא תוריבס לש תרתוכה תחת אל םא ,תוריבס יתלב תוינוטלש תוטלחה לוספל

קוח םייק הבש םלועב הנידמ ןיאש הארנו .תויתדימ ומכ ,תרחא תרתוכ תחת

?לארשיב אקווד עודמ זא .תוריבסה תליע תא לטבמה

ןמ ררחתשהל םיצור טושפ םימיוסמ םיאקיטילופש תורשפאה תא לולשנ םא

קר הרתונ ,ןוטלשה חוכב הערל שומיש עונמל ודעונש תויטפשמה תולבגמה

טפשמ יתבל האוושהב ,לארשיב ןוילעה טפשמה תיבש :תחא תירשפא הבושת

תוטלחה לוספל ידכ תוריבסה תליעב שמתשמו ערפתמ ,תורחא תונידמב

דוסי ןיא תאז הבושתל .הקדצה אללו תובורק םיתעל תובושח תוינוטלש

הבר תוריהזב תוריבסה תליע תא ליעפמ ןוילעה טפשמה תיב ;ךפיהל .תואיצמב

הטלחה לסופ וניאש ריהצמ אוה .תרחא תרוקיב תליע לכמ רתוי ,יברמ קופיאבו

תלבקתמ הניאש ,תינוציק תוריבס־יא לש הרקמב אלא תוריבסה תליעב תינוטלש
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תוטעמ תוטלחה אלא וז הליעב לספ אל לעופבו ,ליגרה םדאה לש ותעד לע

הלאכ תוטלחה רשעמ רתוי אל ,עדוי ינאש לככ .םייתלשממ םיפוג לש דואמ

.שממ לש תימואל תובישח םהל ןיאש םיינטרפ םיניינעב ןבורו ,ןורחאה רושעב

ךוניחה דרשמ טילחה 2005–ב :תוריבסה תליעב שומישל תואמגוד יתש הנה

יונישהש עבקו ,הרז הטיסרבינואמ רוטקוד ראותב הרכהל םיאנתה תא תונשל

םיאנתה יפל רוטקוד ראותל ל"וחב דומלל ועסנש הלא לע םג ,ערפמל לוחי

ךוניחה דרשמש םישדחה םיאנתב ברעתמ וניאש קספ טפשמה תיב .םינשיה

הלאב העיגפה לשב ,הריבס יתלב איה ערפמל הלוחתהש קספו ףיסוה ךא ,עבק

.הלטב איה ןכלו ,הרז הטיסרבינואב דומלל ועסנשכ םינשיה םיאנתה לע וכמסש

םיקהל םידרו רפכ תימוקמה הצעומה בוריס יכ ש"מהיב קספ 2014 תנשב

ןכלו ,הליבט לע תודיפקמה םוקמה תובשותב הקדצה אלל עגופ המוחתב הווקמ

ךותב הווקמ םיקהל תימוקמה הצעומה לע הוויצו ,תוריבס רסוח לשב לטב אוה

.עבקש ןמז קרפ

ויה אלש ןיד יקספ םג שיש חינהל רשפאו ,תקולחמב םייונש ןיד יקספ שיש רורב

םלועב טפשמ תיב ןיא לבא .תוריבסה תליע לע םיססובמה הלאכ ללוכ ,םייואר

םיעגופ םה םא ףאו ,םייוגש ןיד יקספ שי םא םג .הלאכ ןיד יקספ םג ןתונ וניאש

שומיש עונמל ידכ םלשל יוארש ריחמ והזש לבוקמ היטרקומד לכב ,תולישמב

.חרזאה תויוכז לע ןגהלו ןוטלשה חוכב הערל

קוח תועצמאב תוריבסה תליע לוטיבל תיניינע הקדצה םוש ןיא םייקה בצמב

ןכסי ,קוחה ןוטלשל דבכ קזנ בסי לוטיבה .םלועב וגוסב דיחיהו ןושארה היהיש

יתלב תוטלחה לבקל תינוטלש תושר לכל ךרדה תא חתפיו ןיקתה להנימה תא

,ןתוא לטבל תישעמ תורשפא אלל ,תותחשומ הז ללכבו ,תעדה לע תולבקתמ

.תרחא ךרדב וא טפשמה תיבב

תא דרשמה ל"כנמל תונמל טילחמ הרובחתה רשש ,ירמגל יטרואית ןפואב ,חיננ

ןיגב רסאמ שנוע תוצרל םייס התע הזש הגלפמה זכרמב רבח וא ,ונייחא וא ,ויחא

יתלשממ ףוג לע ץחול הלשממה שאר דרשמ ל"כנמש חיננ :תרחא המגוד .דחוש

םאה .םיקסעב ולש ףתוש היהש ,ולש בורק רבחל הלודג היינב תדובע רוסמל

תוטלחה לספ רבכ אוה :ןכ איה הבושתה ?הלאכ תוטלחה לוספל לוכי ש"מהיב
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תוריבסה תליע םא הלאכ תוטלחה לוספי אוה םאה .תוריבסה תליעב הלא ןיעמ

לע ונומי םיטפושה ןיידעו ,הנושת אל םיטפוש תריחבל הטישה םא ףא ?לטובת

.תעדל ןיא ,םייטילופ םילוקיש ךותמ אלו תיעוצקמ תורישכ יפ

םושמ ,תוינוטלש תוטלחה תרוקיבל הריבס הליע טלחהב איה תוריבסה תליע

הז חוכ ליעפי ןוטלשהש הפצמ םעהו ,םעה ןמ תונמאנב וחוכ תא לביק ןוטלשהש

ןוצר תא תושעל יוארו רישכ רחא ףוג ןיא .תותיחשב וא תורירשב אלו ,ריבס ןפואב

תובישח םג שי תוריבסה תליעל ,ךכל רבעמ .ש"מהיב ומכ הז ןיינעב םעה

ןכש ,תאז הליעב תולספנ תוטעמ תוטלחה קרש הדבועה תורמל ,הבר תישעמ

לכ ליעפהל םהילעש ,ןוטלשה ימרוגל הרהזא רורמתו היחנהכ תשמשמ איה

.ריבס ןפואב תוכמס

היהיש ,הזכ קוח .תוריבסה תליע תא לטביש קוחל הקדצה םוש ןיא ,םוכיסל

תודימה רהוט לע ,קוחה ןוטלש לע רומח םויא הווהי ,ימלוע םידקת רומאכ

םיידי קוביחב תבשל רוסא .ישממ הז ,יטרואית אל הזו .םדאה תויוכז לעו ןוטלשב

.הז םויא חכונ

ןאקידו ןוילעה טפשמה תיבב טפוש ,הלשממל יטפשמה ץעויה היה רימז 'פורפ

תירבעה הטיסרבינואב םיטפשמל הטלוקפה

:אשונב םינוכדעל ןומעפה לע וצחל

ןיול ביריןוילעה טפשמה תיב
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