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 ינב תא תבהוא ]םיהולא=[ 'יחצנה סומסוקה םויק תביס'ש איה תישארב רפסב רתויב הבושחה תילגתה ילוא

 הבהא יסחיל םדאה ינב תא םתור םיהולא ןכל .םוקמ לכבו הזה חינזה בכוכה לע םייחש "םיילאיווירט"ה התומתה

 איה תיפוסה הרטמהשכ ,תוישונאה תֹורבחה תא רפשלו האירבה ימגפ תא אתווצב ןקתל ידכ )תירב( םיבייחמ

 1.תוידוחיי דצלו ןויווש ךותמ תיפוסניא הכרעה לש סחיל םיכוז םישנא םהב םיגשגשמ םייח תריצי

 

 .ידממ-בר אוה וייחב עגר לכ ,תירבה תרגסמב יחש ימש הדבועה תא תפשוחו תישארב רפס תא תמתוח ונתשרפ

 םיסחי תוכרעמ ךותב תישענש הלועפ לכ .וילע עיפשמו הווהה ןמ קלח אוה דיתעה ךא ,עגרה תא םייח םנמא ונא

 .וינפל ויהש םייחל תויכשמה הווהמ םג אוה ךא ,ידוחיי אוה םויק לכ .תינמז וב םיהולא םעו םדאה ינב םע תשחרתמ

 .םיאבה תירבה ירבח ידי לע םיכשמנ וייח ,תירבב אבש םדא לש ותומ רחאל

 

 הרותה התליחתמ רבכ .ילאידיא םויק לש דיתע ןיבל הווהב תושונאה בצמ ןיב קימעמ רשק תרצוי תירבה תמגידרפ

 לע תבצועמו וישכעו ןאכ תישענ הלועפ לכ .תוירסומ/תויכרע תוימוימוי תויוגהנתה לש ןכרעבו ןתובישחב הריכמ

 טרפה לעו ,םלשומ םויק לש דיתע לא ןווכמ עגר לכ - תעב הבו ,תיוושכעה תואיצמה לש תויפיצו םירשקה סיסב

 דובכה תדימ תא ביחרהל שיש איה רבדה תועמשמ .הז דיתע םע דחא הנקב הלעתש הרוצב גהנתהל לדתשהל

 
 "תירבב תורגבתה לא עסמ" :אציו תשרפו "יחישמה םייחה חוכ" :בשיו תשרפ :אשונב ילש םירוביח ואר 1
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 אל הבש הרבחב םג רחאה יפלכ קדצה תדימ תא תובעל וא ,ילסרבינוא ןויוושמ הקוחרה הרבחב םג רחאה יפלכ

  .קוחה ינפב םיווש םלוכ

 

 םיסחי תוכרעמ םייקמ ךשמהב ךא הלוכ תושונאה םע םיסחי תכרעמב חצופ םיהולא דציכ ראותמ תישארב רפסב

 תובייחתהב ליחתמ תירבה עסמ .לארשי ינבו הרש ,םהרבאב ולחהש ,תומיוסמ תוליהק םע תודחוימו תויביסנטניא

 ארבנש ימכ ,םדא לכל עיגמה סחיה והזש םושמ ,)19 ,ח"י תישארב( "...טָּפְׁשִּמו הָקָדְצ תֹוׂשֲעַל ,'ה ְךֶרֶּד" תא רומשל

 הבש – הלחנ – תידוחיי השינ המצעל רוצית תישונא הליהק לכ ,רהבתתו ףשחית תירבהש לככ .םיהולא םלצב

 אוה םדאה דובכב םייזכרמה םיביכרמה דחא .לכל קדצו דובכ סיסב לע תילאידיאה הרבחה תא תונבל לדתשת

 שישו םוקמה לע םתוכזל רשאב קפס ןיאש ;תוישפוחב םיחמוצו שרוש םיכמ השיאה וא שיאה ובש םוקמ לש םויק

 ץרא אוה הזה םוקמה ,םהרבא יאצאצ לש הרקמב .םהלש תורבטצמה תויווחהו הפשה ,תונורכזה לש גוציי וב

  .)8-7 ,ז"י ;12-7 :ו"ט תישארב( לארשי

 

 תמאותמ תולהנתהו םייחב הכימת תאטבמ תימויק תוגהנתה לכ ,תררבתמו תדדחתמ תירבה ךרדשכ ,ןמזה םע

 תבצעמש )יניס רה דמעמו םירצמ תאיצי רחאל רקיעב( תיסקט תוגהנתה םג תחתפתמ .תירבה תורטמ םע

 ןותבש תנש ,תורשכ ,תבש ,הלימ תירב 'גודל( תידוחיי תירב תליהקב םירבח םהש םישנאל תוריכזמה תויוגהנתה

 תאיציל תופסונ תורוכזתו תוכוס ,תועובש ,חספ 'גודל( םיפתושמ תונורכיזו תודחוימ תוירוטסיה תויווח םע )דועו

 תויווחבו םייטרפה םהייחב םהלש תויוגהנתהל רשקֶה םיקינעמו םדאה ינב תא םיבבוס וללה ךרדה ינמיס .)םירצמ

  .םהל תוידוחייה תוימויקה

 

 תירבל ת.רבוחמש ימב רבודמ םא ןיב ,םלוכ תלחנ ןה – רוביד ,הליכא ,הדובע – תוישונאה תויוגהנתהה תיברמ

 ידכ - רתוי הכומנ וא ההובג – תרחא וא וזכ המרב התרוצ תא הנשמש וזכ איה תירב לש תוגהנתה .ואל םא ןיבו

 וישנאו םהרבא ,ךכ .יפוסה בצמה תארקל תרחא וא וזכ הדימב ונתוא תמדקמ וא ,תירבה יללכ םע תמאותמ תויהל

 םירחא לש םימ תקפסא שבייל אל ידכ ,םימ תוראב םמצעל םירפוח םה הריצע םוקמ לכב ךא ,רקבו ןאצ יעור םה

 ךא ,הימטופוסמ יבשות גהנמכ חרוא ירבוע םיחראמ הרשו םהרבא .)32 ,25-18 ,ו"כ ;31-28 ,24 ,א"כ תישארב(
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 םינוב בקעיו קחצי ,םהרבא .)5-2 ,ח"י( דוביכה תא םיגרדשמ וא )5-2 ,ח"י( חרואה ןעמל ליגרהמ רתוי םיחרוט

 ,ב"י( ריכהל ודמל םהש םיהולאה ,תירבל םפתושל םתוא םישידקמ םה ךא ,הדות יחבז םילעמו םיהולאל תוחבזמ

  .)18 ,ג"י ;8

 

 ינוע - םייחה יביוא לע תורבגתהב ותוא רפשל איה הרטמה .םלועה לש טלחומ יונישל תנווכמ תירבה ,ךוראה חווטב

 ,המגודל .רבטצמו יקלח ןפואב תויוגהנתה שדחמ תבצעמ תירבה ךא .'וכו תולחמו תומחלמ ,ןויווש-יאו יוכיד ,בערו

 ןויוושה יא לש םוצמצו יטרפ שוכר העיצמ איה :םלשומ ילכלכ ןויוושל הנוזח תא תחא תבב תקפסמ הניא הרותה

 תטימש ,תיביר אלל תואוולה ,)הסנכה רוקמכ( ןהיתובא תלחנ לע רומשל תושקבמה תוחפשמל הרזע תועצמאב

 ינב תא דואמ תדבכמ תרבטצמה הטישה .םידסח תולימגו הקדצ תניתנ טושפ וא םינש עבש לכב תיתפוקת תובוח

 2% לש רופיש יכ הנימאמ תירבה תטיש .םייתגרדה םייונישל רתוי םיחותפ דחאכ םיינעו םירישעש םושמ םדאה

 םירבשמ וא דגנ תובוגת ונתיאמ וכסחיי ךכו ,100% לש האצותב םכתסי הירוטסיהה ךלהמב םימעפ 50 שחרתמה

  .דחא רודב ילאטוט יוניש ללוחל תונויסינ םישענ רשאכ תופוכת םישחרתמה

 

 ,ךכ םא ,תירבה תשיג .רוחאל גוסנ אלו גרדתשמו רפתשמ אבה רודהש יאנתב קר תדבוע תרבטצמה הטישה

 גואדלו יביטמיטלואה דעיה תא םינפהל ,אבה רודה תא סייגל ידכ ךוניחב תדמתמו הקזח תודקמתה תשרוד

 תירבל הסינכה תא שדחמ תווחל ומכ - תויסקט לש קזח ביכרמ תבלשמ תירבה תטיש .תדמתמ רופיש תעונתל

  .ווק סוטטסה לע רשפתהל אלו יביטמיטלואה דעיה תגשהל ףואשל ףחד ותוא תא ושיגרי םיידיתעה תורודהש ידכ

 

 .הלש חתפמה תויומד לש תוישיאב םימגפה תאו תוישונאה תולבגמה תא תפשוח הרותה ;ןוילע עזג וניא תירבה םע

 ינב ןיב האנק ,תוירופ-יאו תואירב ומכ תוליגר ירמגל תויעב םע ,םיילמרונ םה הרשו םהרבא לש החפשמה ייח

 איה רתויב תרגתאמה המישמה .'וכו םיכרעה תא דבאל ילב תושדח תויוברתב תועמטיה ,הריגה ירגתא ,החפשמ

 םיישק לומ לא הל ןמאנ ראשייו תירבה תמישמ תא ומצע לע חקיי אבה רודה יכ חיטבהל ןתינ דציכ :תויכשמהה

 ךילהתמ וקתנתהש )ושעו לאעמשי( םידלי ויה ,קחציו םהרבא לש תונטקה תוחפשמב ?ינוציח יתרבח ץחלו םיימינפ

  .םינוש םייח ינוויכו תוכלממ ,םיטבש םמצעל ורציו תויכשמהה לע קבאמה
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 תדחואמ ראשיהל החילצמ תאז תורמלו ,תירבה תודלותב הנושארה הלודגה החפשמה איה בקעי לש ותחפשמ

 ןענכ ץראמ םתריקע ףרחו ,חא-חצרל הליבוה טעמכש טקילפנוקו תובירי לש הפוקת תורמל .תירבה להוא תחת

 יתלבה ותחלצה תורמל .תדחוימ תירב תרבח תריצי ןוזחל הנמאנ ,שדחמ תרבחתמ החפשמה ,בערה ןיגב

 ןוזחהמ קתנתמ אל אוה םג ,תירצמה הרבחה לש רתויב םיהובגה םיגרדל האלפומה ותקיסנו ףסוי לש תרערועמ

 הווש קלחל םיאכז םה יכו החפשמה קיחל ולבקתי ,השנמו םירפא ,וינב ינשש םימכסמ בקעיו אוה .יתחפשמה

  .)6-1 ,ח"מ תישארב( ןענכ ץראב םהיתובא תלחנב

 

 ובש םוקמב קרו ךא שרוש הכי אוה :ויניעב תירבה לש התויזכרמ תא םינפ ינשל עמתשמ וניאש ןפואב ריהבמ בקעי

 םהרבא םירובק הבש הלפכמה תרעמב ,ותדלומב ותוא רובקל ףסוימ שקבמ אוה ,ךכיפל .תירב ייח תויחל ןתינ

 .וינבל ולש תוכרבה – בקעי לש הנורחאה ןוחצינה תנצס םג העיפומ יחיו תשרפב .האל ותשאו הקברו קחצי ,הרשו

 לש סוטטס םהל דעיימ בקעי ,םהמ קלח יפלכ השק תרוקיבו תוברועמ תושוחת דצל .תירב לש תחא החפשמ יהוז

  .)ט"מ תישארב( לארשי יטבש רשע-םינש

 

 ידכמ הובג תירצמה הרבחב ודמעמ .תכשמתמה תירבה תחפשמל תינושארה ותוביוחמ תא אטבמ ףסוי םג

 הווההמ יזכרמ ביכרמ הווהמ דיתעה ,יתירבה ןונגסב ,תאז םע דחי .םירצמב עוגפל ילב םירצמב הרובקל דגנתהל

 וא םה רשאכש ול עבשיהל ויָחֶאמ שקבמ אוה .ןענכ ץראל ובושי לארשי ינב הבש תידיתע תואיצמ הזוח ףסויו

 הנחת לכש רמול ידכ וליאכ ,תירבה ץראב ןתוא ורבקיו ויתומצע תא םמיע ולעי ,לארשי ץראל ובושי םהיאצאצ

 םנמא .תחטבומה ץראב תילאידיא תידוהי הרבח אוה יביטמיטלואה דעיה .תוהמב תינמז איה ידוהיה עסמב תרחא

 ולעי - םהיתומישמ תא ועצבי םהשכו תירבה תרשרשב הילוח םיווהמ םיאבה תורודה ךא ,וייחב וילא עיגי אל ףסוי

 םיידיתעה םהייח ךכ ,םהלש םתדובע תא ורשפיא ותדובעו וייחש יפכש וניבי םה .ףסוי לש ויתומצע תא םתיא

  .העוטק יתלב תחא תרשרשב הילוח םיווהמ תורודה לכ .ולעופ תאו וייח תא וששאיו וממורי
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 תפוקתב םידעיה תא םישגהל ןתינ אלש תויה .תירבה ייח לש תפסונ תיזכרמ הנוכת יחיו תשרפ ונתוא תדמלמ ,ךכ

 עוציבב בקעי לחה ,ויתומאו ויתובא םע דחי .המישמה תמלשהל םיידיתעה ויאצאצ לע ךמוס רוד לכ ,תחא םייח

  אוה תירב ייח לש םייזכרמה תונורקעה דחא .םיבר תורוד רובעכ קר ןבותש המישמה

 תא םיכנחמו ונמצעב ןוקיתה ךילהתב םיליחתמ ונא 2."הָּנֶּמִמ לֵטָּבִל ןיִרֹוח ןֶב הָּתַא ֹאלְו ,רֹומְגִל הָכאָלְּמַה ָךיֶלָע ֹאל"

  .הלשבהל המישמה תא ואיבי םיאבה תורודהש ןוחטבבו הנומאב םיזחוא ונא זא וא .הליהקה

 

 םידמול םה ,ךכב .םינומדקה םהיתומאו םהיתובאלו תירבל םינומא ועבשיי םיאבה תורודהש םישקבמ ףסויו בקעי

 לש תוביוחמ איה תירבה .םדאל םיהולא ןיב תיחצנ תובחב קר רבודמ אל .תירבה לש ףסונ ישונא דממ ריכהל

 ונרשבמ רשבש ןימאהל ילבמ ותוא םייסל ןתינ אלש עסמל תאצל םעט ןיא .תושונאה לש םינושה תורודה ןיב הבהא

  .ונמשבו וננעמל םתוא ומילשי וניתומישמו וניתומולח תא ה.ומע םיקלוח ונאש ימ לכו וניתומצעמ םצעו

 

 .הבהא לש תותובעבו תפתושמ הווקת לש רשקב הזב הז םיכורכ תורודה לכ ייח ,ךכ
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