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ףוסב "ב  הראב ושחרתהש  ןורכיזה ' תומחלמ   ' לש ןכשמה  המ  תדימב  אוה  םיקחדומה  תונורכזה  תיגוסב  רעוסה  ימוקמה  ןוידה 
םהה םיקבאמב  רכזנ  רפש , ןב  דג  .הימדקאב ד"ר  ןורכיז  ירקוח  ןיבל  לופיט  ישנאו  םיאנילק  ןיב  םיתומיע  וללכו  תמדוקה  האמה 

שארמ הנכומ  הירואת  ךילשהל  דצ  לכ  לש  הייטנה  לע  עיבצמ  אוהשכ  תואדוה  תיילשא  תא  םג  לבא  לפרעה , תא  רזפל  שקבמו 
ריהבמו עבטמ  ותוא  לש  םידדצ  ינש  תמיוסמ  הדימב  םה  יתמא  ןורכיז  תקחדהו  בזוכ  ןורכיז  תריצי  עודמ  ריבסמ  םינותנה , לע 

.יטפשמה  ןוידל  תיטנוולר  אל  ללכב  הקחדהה  תירואת  לש  התונמיהמ  עודמ 
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הלעמל רבכ  ריבעמ  ינא  םהיניבשכ  הזילנאוכיספבו , היגולוכיספב  םיסרוק  ביבא  לת  תטיסרבינואב  דמלמה  ינילק  גולוכיספ  ינא 
' ןורכיזה תומחלמ  ןויד ב' סרוקה  לש  וזכרמב  .ישונאה  ןורכיזה  לש  בוציעל  ןתינהו  שימגה  ועבטב  קסועה  סרוק  םינש  מ 10 

.ןהל התוולנש  תינילקהו  תירקחמה  תורפסבו  תמדוקה , האמה  ףוסב  םירושע , ינשמ  הלעמל  ךשמב  "ב  הראב ושחרתהש 

ירקוח ןיבל  לופיט  ישנאו  םיאנילק  ןיב  םיתומיע  וללכו  רזחושמ , / בזוכ ןורכיז  לש  תויגוס  ביבס  ובוסנ  "ב  הראב ןורכיזה ' תומחלמ  '
םתונמיהמ הדמע  ןבילבש  תועיבת  דקומבשכ  טפשמה , יתב  התייה  הלא  םיתומיעל  תויזכרמה  תוריזה  תחא  .הימדקאב  ןורכיז 
רדעה וא  החכש  לש  םינש  רחאל  שדחמ , ולעש  םייטמוארט  תונורכיז  רמולכ , .תינימ  הפיקת  לש  םירזחושמ  תונורכיז  לש 

איבה ינלשר  לופיטש  המשאב  םילפטמ  דגנכ  תועיבת  ביבס  םג  םיתומיעה  וזכרתה  ךשמהב , .ילופיט  רשקהב  בורל  תועדומ ,
.םהילפוטמב םיינסרה  םיבזוכ  תונורכיז  תריציל 

היח תוחכונל  תכפוהו  ונצראב  שדחמ  תמלגתמ  ומכ  "ב  הראב ןורכיזה  תומחלמ  לש  הבורקה  הירוטסיהה  תונורחאה  םינשב 
המוארטל ןורכיזה  לש  ויפוא  ביבס  בוסנ  ןוידה  לש  ורקיע  ונמזב , "ב  הראל המודב  ןאכ , םג  .דחי  םג  ימדקאהו  ירוביצה  בחרמב 
ררועתמ , 19 האמל ה - דע  עיגמו  ךראתמ  ובנזש  ןוידה , ןאכ , םגו  .הריכזב  םיברועמה  םייתוגהנתההו  םיישפנה  םינונגנמהו 

.םינושה םידדצה  תויודעב  ןיגוריסל , תוכמות , יכ  הארנש  טפשמ  תיב  תוקיספ  לשב  רקיעב  הבולמו 

לע ותב  סנואב  עשרוהש  בא  לש  ורוערע  ןוילעה  טפשמה  תיב  החד  וב  הרקמ  ירוביצה  בחרמב  ןוידה  תא  תיצה  הנורחאל ,
עדמ ישנא  לש  דגנתמ  תעד  יוליג  הררג  טפשמה  תיב  תטלחה  .סנואה  תמוארטל  רזחושמ  ןורכיז  ןזכרמבש  תויאר  לולכמ  ךמס 

תובוגתו םירמאמ  .תעדה  יוליגמ  שפנ  טאש  העיבמה  לופיט  ישנא  לש  תידגנ  המוצע  ול  הבוגתבו  הימדקאב , ןורכיז  ירקוחו 
תינמז הניה  העיגר  לכו  הלא , ןיעמ  תויגוסב  רבעב  היהש  יפכ  בטוקמ  רתונ  ןוידה  הדש  יכ  הארנו  דצ , לכמ  םורזל  םיכישממ 

.תואבה לע  תזמרמ  הניאו 

םגש יל  המדנו  הנושארה , .יחכונה  ןוידב  תולועש  הביל  תויגוס  המכל  סחייתהל  הצור  יתייה  וזה , תירוטסיהה  טבמה  תדוקנמ 
ןוידב תולועה  תוינילקהו  תויעדמה  תויגוסה  תרהבהל  לופיט  ישנאו  ןורכיזל  םיחמומ  לש  ןויסינה  םצע  איה  רתויב , תיזכרמה 

דחא הניא  םיפיוזמל  םייתמא  תונורכיז  ןיב  הנחבה  תלוכי  לבא  תיגולוכיספהו , תיאופרה  תויחמומה  ימוחת  םה  םיבר  .יטפשמה 
ןיאש םושמ  תאזו  םיפיוזמ , וא  םייתמא  תונורכיז  ןיב  ןיחבהל  םגו ) םג  וא  םירקוח , וא  םילפטמ   ) ונתוא רישכמ  וניא  שיא  .םהמ 

, בזוכל יתמא  ןורכיז  ןיב  ןיחבהל  רשפאיש  ןמיהמ  אצממ  ןיא  םויהל , ןוכנ  .וזכ  הרשכה  ןעשהל  לכות  וילעש  ןמיהמ  יתדבוע  סיסב 
.םייגולויסיפ םירטמרפ  תדידמ  וא  חמ  תקירס  אל  םייגולוכיספ , םינחבמ  וא  תונויאר  אל  הזכש - אצממ  בינתש  הטיש  ןיאו 

, רחא וא  הזכ  דצל  הטית  םיחמומה  תעד  תווחש  תופצל  םילוכי  ונייה  וזכש  הנחבהב  וכמתיש  םינמיהמ  םיאצממ  ויה  םא  ןכאו ,
הנכומ הירואית  תרגתאמ : הנומת  תלבקתמ  הלא , םיאצממ  רדעהב  .םהינפל  חנומה  הרקמה  לש  םידוחייה  וינייפאמ  ןתניהב 
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ןיב םג  אלא  םהינפב  אבומה  הרקמל  עגונב  קר  אל  עירכהל  םישרדנ  טפשמה  יתב  וליאכ  הארנו  םינותנה , לע  תכלשומ  שארמ 
םיאצומ םניא  קחדומה  / רזחושמה ןורכיזה  ידיסח  םיחמומ  תומדקומה , םהיתוחנהל  םאתהב  .תוינילקו  תויעדמ  תוירואית 

ןורכיזה ידיסח  םיחמומ  המוד , ןפואבו  ךדיאמו , בזוכ ; וניה  הלעש  ןורכיזהש  תורשפאל  תויאר  םהינפל  אבומה  םיוסמ  הרקמב 
לע הומתל  ונל  רתונ  לכה , ךסבו  .יתמא  וניה  םהינפל  חנומה  ןורכיזה  יכ  תורשפאל  תויאר  אוצמל  םיחילצמ  םניא  בזוכה 

ולש ותטישל  רשאכ  בזוכ  יטמוארט  ןורכיז  ןיבל  יתמא  יטמוארט  ןורכיז  ןיב  ןיחבהל  ארקנה  החמומ  לכ  לש  וטופיש  תונמיהמ 
אלש ירה  וינייפאמ , יפ  לע  ןורכיז  לש  תונמיהמ  טופשל  ןתינ  היה  וליפאו  .דבלב  דחא  גוסמ  תונורכיז  קר  בושו  בוש  שגופ  אוה 

- יריפמאה רקחמב  בושו  בוש  םגדומש  יפכ  הז - חווידו  ונורכיז , לע  םדא  לש  וחוויד  אלא  הקידבה  ןחלוש  לע  םיחנומ  תונורכיזה 
.ןווכמ תנווכ  אלל  םג  הטומ  תויהל  יושע  אוהו  לעופב , ןורכיזל  ץימא  רשק  חרכהב  ול  ןיא 

ןתינהו שימגה  ועבטב  םיריכמ  םידדצה  ינש  .הבר  הדימב  בטוקמ  יטפשמה  / יעדמה ןוידהו  לכב , יורש  קפסה  בר , אוה  לובלבה 
ןוויכל קר  תשמגתמה  וזככ  ןורכיזה  לש  ותושימג  תא  ספות  םידדצהמ  דחא  לכש  הארנ  ךא  ישונאה , ןורכיזה  לש  בוציעל 

, רמולכ .ןיאמ  שי  המוארט  לש  בזוכ  ןורכיז  רצייל  ןתינ  ךכ  לכ  אל  ךא  המוארט , קיחדהל  ןתינ  המוארטה , יחמומ  דצמ  .וינועיט 
רצייל תולקב  ןתינ  ךא  הקחדהה , ןויערל  סיסב  ןיאש  ןורכיזה  יחמומ  םינעוט  םתמועל , .ףסוותהל  תוחפ  ךא  םלעהל  לוכי  ןורכיז 
תוחפ ךא  ףסוותהל  לוכי  יטמוארט  ןורכיז  םרובע , .תואיצמב  שחרתה  אל  רבדשכ  םג  וינייפאמ , לכ  לע  המוארטל , בזוכ  ןורכיז 

.םלעהל

ותוא לש  וידדצ  ינש  תמיוסמ  הדימב  םניה  יתמא  ןורכיז  תקחדהו  בזוכ  ןורכיז  תריציש  הבשחמב  ןויגה  שיש  הארנ  ןיידעו ,
םדא לש  ותועדוממ  החדנ  הרקש  עוריאה  םא  רמולכ , .בזוכ  ןורכיז  ברעמ  קחדומ  ןורכיז  ויפל  ןויערב  םיוסמ  ןויגה  שי  .עבטמ 
תא ספות  רצונש , העשמ  בזוכ , ןורכיזש  חינהל  ינויגה  ןיפוליחלו , .החכשה  רוח  תא  אלמל  ארקי  בזוכ  ןורכיזש  ריבסש  ירה 
רתוי האלמו  תיביטרגטניא  הסיפתב  ךמות  ןויגהה  קר  אל  ךא  .לעופב  שחרתה  ןכאש  המ  לש  קיחדמ -  רמול , אלש  ומוקמ – 

תינילקהו תירקחמה  תורפסהמ  תולועה  תויודעה  לולכמ  השעמל , .ישונאה  ןורכיזה  לש  בוציעל  ןתינהו  שימגה  ועבט  לש 
.ןיאל שי  ךופהל  םגו  ןיאמ  שי  אורבל  .ןוויכ  לכב  ויתוסיפת  תא  תוועלו  טימשהל , רוציל , לוכי  ישונאה  ןורכיזהש  ךכב  תוכמות 

, וזה הנעטהש  הארנ  היצאיצוסידה ? וא  הקחדהה  תירואיתל  יעדמ  סיסב  ןיא  היפל  ןורכיזה  ירקוח  לש  םתנעט  יבגל  המ  זא 
םעטה .תוחפל  םימעט  ינשמ  הלוע  וז  תויתייעב  .תילעומ  איה  ותרגסמבש  ןוידה  טסקטנוקב  תיתייעב  איה  המצעלשכ , הנוכנה 

, ןוכנ וניא  הקחדה  תודוא  ןויערה  יכ  רבד  לש  ושוריפ  יעדמ  סיסב  רדעה  וליאכ  םיאצממכ , םיאצממ  רדעה  תאירק  אוה  ןושארה 
רבד .תייוסינ  המגידרפב  תויתא , תוביס  לשב  רקחנ , אל  ןיינעהש  ןייצל  אלא  הב  ןיא  יעדמ " סיסב  ןיא   " הרהצהה .איה  ךכ  אלו 

שומימה אוהש  הדבעמב , יריפמאה  רקחמל  רתוי - תוצרחנ  םילימבו  ךרפוה , אל  רבדו  ךמתנ , אל  רבדש  עמשמ  רקחנ , אל 
.הקחדהה תירואית  תונמיהמב  ןוידל  תיתועמשמ  המורת  בינהל  תלוכי  ןיא  ןורכיזה , לש  ינדפקה  רקחמה  רובע  דיחיה  קפסמה 

יתבב םג  המוארטל  םיחמומ  תויודע  ידי  לע  תמדוקמ  איהש  ףא  המצע , הקחדהה  תירואיתש  הארנש  אוה  ינשה  םעטה 
, טפשמה יתבב  בורל  אבומ  אוה  הב  הסרגב  היצאיצוסידה , / הקחדהה ןויער  .רומאה  ןוידל  תיטנבלר  ךכ  לכ  הניא  טפשמ ,

רוכזל אלש  ןתינ  םאה  הלאשהש  אלא  .םירחא  םיילטנמ  םינכת  וא  ןורכיז  לש  תעדומ , אל  תיביטקא , תיתנגה  המיסחל  סחייתמ 
םלגתמש יפכ  המוארטל  ןורכיזה  לש  וביטב  ןוידה  זכרמב  תדמועה  וז  רתוי –  רחואמ  דעומב  הב  רכזהלו  התרקש  המוארט 

ריכמ ןורכיזה  לש  יריפמאה  רקחמה  םג  השעמל , .הזכש  ןונגנמ  תברעמש  הבושת  הכירצמ  הניא  םייטפשמה -  םירקמב 
תונורכיזה ומכ  שממ   ) החכש לש  םינש  רחאל  תועדומל  םילועכ  תוארהל  םילוכי  םייטמוארט  תונורכיז  הבש  העפותב 

הנופו הקחדה '  ' וא היצאיצוסיד '  ' וזכ העפות  סיסבב  דמועה  ךילהתה  תא  הנכמ  אל  ןורכיזה  רקחמ  ונלש .) םיליגרה  םיימוימויה 
אל ו" תעדל "  " לש בוריע  ןיעמ  תועדומל , ץוחמ  הקיחד  ירק  אשונה ,' לע  הבשחמ  יא   ' לש רתוי  םייאזורפ  םינונגנמ  רבעל 

התואל דע  חכשנ  וליאכ  תרחואמה , תורכזיהה  דעומב  הווחנ , ךא  ףיצר  ןפואב  חכשנ  אל  עוריאהש  הארמ  ףא  םיתעלו  תעדל ,"
תונורכיז לש  םתוליבקב  לוכיבכ , יעדמה  ןוידה , תיברמ  טפשמ , יתבב  םויכ  םינודנש  םירקמב  תוחפל  ךכיפל , .תורכזיה 

.םיחמומה תויודע  תאירקמ  המדנש  יפכמ  יטנבלר  תוחפכ  הארנ  םיקחדומ ,

רצייל ןתינ  ויפל  ןויערב  םיכמותה  םיבר  םירקמ  לש  דועיתמו  לודג  ירקחמ  ףוגמ  םלעתהל  יואר  אל  ליעל , רומאה  לכ  דצל 
ןורכיזב יאדוו  ןורכיז , לכב  קפס  ליטהל  ונל  אורקל  ןורכיזה  ירקוח  תא  החנמ  הז  ןויער  .הל  הצוחמו  הדבעמב  םיבזוכ , תונורכיז 

לש םימוטפמיסב  תואטבתמש  הלאכ  םא  ןיבו  תויבצמ  םא  ןיב  הלא , תוביסנ  .ןורכיז  יתוויע  רצייל  תודעומה  תוביסנב  הלועש 
םדאה לוכי  ןתועצמאב  תורחא  תויודע  רדעה  תוביסנ ? ןתוא  ןהמ  .תיטפשמה  הריזב  םעפ  רחא  םעפ  תולוע  הרואכל , ןברוקה 

היצביטומ תורחא , תוביסמ  וא  ףלחש  ןמזה  לשב  םא  ושחרתהש -  םירבדה  יבגל  לופרע  ונורכיז , תונמיהמ  תא  ףקתל  רכוזה 
.דועו היטסגוס , תלבקל  תונכומו  היזטנפל  הייטנ  ןואכיד ,) וא  הדרחכ   ) והשלכ ישפנ  בצמל  רבסה  אוצמל  תימינפ 

, לעופב השחרתהש  תינימ  תוללעתה  תובבוסש  הלאככ  קוידב  תעכ , ורכזוהש  תוביסנה  תא  גיצמ  ינילקה  רקחמה  וננובאדל ,
עייסתש תרחא  תואיצמ  ןיימדל  הרקש , המ  לע  בושחל  אל  ןוצרה  לובלבה , ץחלה , .םירדח  ירדחב  השחרתהש  וזכ  רקיעבו 

לש תוירשפא  תורזגנ  ןה  הלא  לכ  עייסיש , רבסהב  וא  םדאב  תולתהל  ןוצרה  תואדוה , יא  תדרחמו  באכהמ  רוזמ  אוצמל 
ללגב קר  אל  המוארט , לע  תועיבצמכ  תורחא  וא  הלאכ  תוביסנ  וא  םימוטפמיס  לע  ךכיפל  ךמתסהל  השק  .המוארטל  הפישח 

םינייפאמ םתואש  םושמ  םג  אלא  תוירשפא , המכ  ןיבמ  תחא  הדיחי  הביס  לע  האצותמ  רוחאל  הקסה  לש  יגולה  לשכה 
ותויה םצע  ןורחא , ךוביס  ףיסוהל  ידכו  .השחרתה  ןכא  המוארטש  תוריבסב  ןהו  םיבזוכ  תונורכיז  רצייל  תוריבסב  ןה  םיכמות 



והשמ דוכלי  בזכהש  ינויגה  אברדא , .שחרתה  ןכא  וילע  דיעמ  אוהש  המש  תורשפאה  תא  לולשל  ידכב  וב  ןיא  בזוכ  ןורכיז  לש 
ךותמ ןגראתמ  אוה  ירהש  ןורכיזב , הרמתשה  אל  וא  השחרתהשכ  הספתנ  אל  וז  םא  םג  לעופב , השחרתהש  תואיצמהמ 

.תואיצמהמ תעפשומ  המצע  איהש  שפנה 

קפסה לשומ  וב  םוקמב  .ירוביצהו  יעדמה  ןוידה  לש  בוטיקהמ  קלח  ילוא  הריבסמ  ןאכ , ראתל  יתשקיבש  הכובסה  הנומתה 
ןיחבהל ןויסינב  ומכ  .ויתודמעב  תושקונב  קבד  דחא  לכו  תעדוי , תוכמסבו  תואדווב  ךרוצה  תאש  רתיב  הלוע  לופרעהו ,

האור אוהש  המל  תויארב , הרואכל , ןיכומיס  אוצמל  דצ  לכל  רשפאמ  לופרעה  םיימשב , םיננע  םירצויש  תורוצו  םיפוצרפ ' ב'
, ותביתכ תישארב  דוע  ןורכיזה  לש  שימגה  ועבט  תודוא  הקירבמ  תיביטרגטניא  הירואית  בגא , חסינש , דיורפ , .וחור  יניעב 
ףייזנ ו" ונל " עודי  רבכש  המ  תלוז  רבד  אצמנ  אל   " תרחא תונווכומ , וא  הייפיצ  לכ  אלל  םהילפוטמל  בישקהל  םילפטמל  ץילמה 

.תונושה ויתוריזב  יחכונה , ןוידב  קלח  םיחקולה  לכל  םג  הבוט  ותצלמהש  ןימאמ  ינא  וב ." ןיחבהל  םילגוסמ  ונאש  המ  תא 
לש ללושה  יכילומ  היתוריפ  לע  רתוולו  העידיה  יא  באכ  תא  תאשל  ונילעש  הארנ  ירשפא , רבדהש  לככו  תמאה , יוליג  תבוטל 

.תואדווה תיילשא 

 

 

(: APA  ) יפרגוילביב טוטיצל  תינבת 
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