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 ינא .יארקמה רופיסה תא השעמל תרתוס רשא הילא הוולתמה הרטפהה ןיבל הניבש רעפב תטלוב שגיו תשרפ

 ךרוצ ררועתמש ונתפוקתל ךכ לכ בר ןוימד םע ,הירוטסיהב רועיש ונתוא תודמלמ התרטפהו השרפהש ןימאמ

  .וננמז ןב ידוהיה םעב ערק עונמל ידכ ,םיריבעמ םהש םירסמבו םידגונמה םירופיסב תופיחדב ןייעל

 

 סחיה לע וחתר ףסוי לש ויחֶא .בקעי לש ותחפשמ תוקסרתהל איבהש עשפה תא השרפה תראתמ הליחתב

 ףסוישכ .רוכבה הנבל ןתונ אוהש ףדעומה סחיה לע םעז יאלמו םיעוגפ םישח םהו ,לחרל בקעי הליגש ףדעומה

 לש ופוסבו ,האנשל ךפוה םעזה ,םהב טולשל דיתע אוהש ךכ לע םידיעמה םיהולאמ לביקש םירסמב ראפתמ

 ראות לע ףסוי לש יזכרמה הרחתמה ,הדוהי .וגרוהל רמוא םירמוג םה תודשב ויחא תא רקבמ ףסוישכ ,רבד

  .ותימהל םוקמב םירצמב תודבעל ותוא רוכמל ויחֶא תא ענכשמ ,תיתחפשמה תוגיהנמה

 

 ,רוכינו המשא ,הקיתש לש םילבכב החפשמה ינב תא קזוא הווסומה עשפה .בקעי תא תסרוה ףסוי לש ותומלעיה

 אלו ותוא םחנל םילוכי םניא םה .ודבל ףסוי תא חלשש ךכ לע ומצע תא הקלמש םהיבא לש ךשמתמה ןוגיה לצב

  .תמאה תא ול רפסל םילגוסמ
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 באוש אוה .רז סירס לצא תודבע לש תולוצמל ףדעומו קנופמ דלי לש םייחמ השקה רבעמב החלצהב דמוע ףסוי

 ונודא תשאמ תינימ הדרטה דרוש םגו ונודא תיבב םיריכב םידיקפתל עיגמ ,םיימינפה ויבאשמ ינמכממ חוכ

 םדוקמ אוהש ליעומ ךכ לכ אוה םש םגו ,רבשנ אל אוה רהוסה תיבל ךלשומו ודמעמ תא דבאמ אוהשכ .הדיגבו

 בער קיודמב הזוח ,וימוטרחו ויצעוי ךכב ולשכש רחאל ךלמה תומולח תא רתופ ףסוי ,ימואתפ הנפמב .בושו בוש

 עצבמ להנמ ףסוי ,ךלמל הנשמ הנוממ אוה םירוסאה תיב ילבכמ .ץראב בער ענמתש הלועפ תינכת הגוהו ידיתע

  .היתונכש תאו תירצמה המואה תא לכלכמ רשא םידממ ריתע האובת ףוסיא

 

 ול הרשפיאש איהו ,תולעפתה תררועמ – םירצמ ץרא תא לואגל וב רחב םיהולאש – ףסוי לש תימינפה הנומאה

 רתונ ףסוי דחא דממב קר .)8-5 ,המ תישארב( וכרדמ רוסל ילבו הלולצ העדב חוכה תדימריפ שארל ליפעהל

 הסינ אל םלועמ ךלמל הנשמכו ריִזָווכ ןהיכ ןהב םינשה עבש לכב .ורבעמ קתנתמו ותחפשמל רכנתמ אוה :םוגפ

  .תונושארה בערה תונשב ותחפשמ ינב םע אל םגו בהואה ויבא םע רשק רוציל

 

 אל אוה תובערומה םהיתוחפשמל לכוא תונקל ואבש ויחא תא שגופ ףסוישכ .תותימצל הקדסנ בקעי לש ותחפשמ

 ונממ ,ןימינב ,אלמה ויחא תא קר שוגפל הצור אוה ילוא .םהב ללעתמו קחשמ אוה .עגעגתמ אלו םהילע למוח

 יפכ ,םיתמ ולש םיחאה ,ותניחבמ .סייפתהל ןיינועמ אל אוה ויחא רתי םע ךא ,תובר םינש ינפל תוירזכאב דרפוה

 "יִֽבָא תיֵּ֥ב־לָּכ תֵ֖אְו יִ֔לָמֲע־לָּכ־תֶא ֙םיִֹהלֱא ]החכיש - היישנ ןושלמ[ יִנַּׁ֤שַנ־יִּֽכ" :השנמ ורוכב םש תא קמנמ אוהש

 ךא .םלועל םתוא תוארל אל בושו םכרדל ויחא תא ררחשל זאו ןימינב תא תוארל ןווכתמ ףסוי .)41 ,א"מ תישארב(

 ותוא קיזחהל ףסויל רשפאתו ןימינב תא לילפתש תינכת תוגהל ותוא תחלוש ןימינב ולצא ררועמש תושגרה תרעס

  .םירצמב
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 ןורבש רואית :אופקה ובלל דיחיה חתפמה תא רתאמו ףסויל תורישי שגינ הדוהי .העיתפמה הרתהה תשחרתמ זאו

 םירצמב תודבע ייח תויחל עיצמ הדוהי .בוהאה ונבל עגעגתהל קיספה אל םעפ ףאש בקעי לש ךשמתמה בלה

 .לחר לש ריעצה ןבל בקעי לש תינשוכרה הבהאל תומילאב ביגמ אל רבכ הדוהי ,תורחא םילימב .ןימינב םוקמב

  .ויבא בל תא בוש רובשי אלש דבלבו וייח תא בירקהל ןכומ אוה

 

 ,תולילצ לש עגרב .לכמ רתוי ותוא בהאש ויבאל עוגעג ףצומ אוה .תרערעתמ ףסוי לש וביל לע הרגסש המוחה

 הכפה הייחדה תא דרשש הדבועה .לוגד גיהנמ לש דמעמל חומצל ול רשפיא ויחֶא לש ירזכאה השעמהש ןיבמ ףסוי

 דבכ בערמ םירצמ תא ליצהל תיהולאה תינכתב ילככ ומצע תא שמממש םדאל ומצעב זכורמה טסיסיקרנמ ותוא

 םתוא איבמ אוה .ותחפשמ ינבלו ויבאל רסמ ריבעהל שקבמו תועמד דע שגרתמ ףסוי .ןולדיחמ ותחפשמ תאו

 לש יסינ טעמכ דוחיא לע הארשה דדועמ רופיס והז .ןהירחאו בערה תונש ךלהמב הבהאב םתוא חפטמו םירצמל

  .תומלשל דע המוקישו בקעי לש תקרופמה החפשמה

 

 הדבוע תראתמ הרותה תאירקל הוולתמה הרטפהה ,השעמלו ,יתימא תויהל ידכמ בוט טעמכ אוה הז רופיס

 תוכרבה לילבמ ןיבהל ןתינש יפכ ,חטשה ינפל תחתמ הכשמנ תוביריה .בוט ףוס היה אל הזה רופיסל :המוגע

 םהיבא תומ ירחא ףסוי לש המקנ ינפמ שושחל וקיספה אל םיחאהש ךכמו ,םינושה וינב תא בקעי ךרבמש תוללקהו

  .)26-15 ,'נ ;ט"מ תישארב(

 

 טלוב ןפואב שטינ תונוילעה לע קבאמה 1.תויטבשה תויוביריה םהיניב ןנקל ורזח ןענכ ץראב לארשי ינב ובשייתהשכ

 המוא קזחתל וחילצה ,הדוהי טבשל םיאצאצ ,ונב המלשו ךלמה דוד .הדוהיל ,ףסוי לש ונב ,םירפא טבש ןיב

 
  .ףצרב םיטפוש רפס 'ר 1
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 שלח טילש היה ,המלש לש ונב ,םעבחר ךא 2.םתירב ינבו םירפא טבש םהיפלכ וליגש תוניועה ףרח תדחואמ

 הדוהי תכלממו )םיטבשה תרשע לכמ טעמכ תבכרומה( לארשי תכלממ :םיינשל התצחנ הכלממה ותרמשמבו

 ינש הרצי ףא לארשי תכלממו תיתדה המרב ןהיניב ורחתה תוכלממה .)יול טבשמ קלחו ןימינב ,הדוהי רקיעב(

 אל ,רעצה הברמל .תיתליהקו תיתד תוליעפ םשל םילשוריל לגרל היילע עונמל ידכ ,ןדבו לא תיבב ,ןחלופ ידקומ

 תא ןקתל םיחלצומ קיפסמ םיאיבנ אלו תוכלממה יתש תא דחאל וחילציש םיבוט קיפסמ םיטילש רוזאב זא ויה

  .תוועמה

 

 לודגה חוכה התייה איה יכ םיחיכומ םייגולואיכרא םיאצממ ,תובר תוכיפה העדי לארשי תכלממש תורמל

 ץרא תא ושבכ םירושאה רשאכ הקסרתה וז תואיצמ .תינייוול הכלממ תופוכת הל השמיש הדוהיו רתוי יטננימודהו

  .תורחא תוינתא תוצובקב םתוא ורימהו היבשות תא ולגה ,לארשי

 

 ךא .היבשות תיברמ תא התלגהו הדוהי תא השבכ השדחה תילבבה הירפמיאה ,םינש האממ הלעמל רובעכ

 לארשי תכלממ ןברוחל הבוגתב דחוימב - תונשנו תורזוח תויתד תויושדחתה התווח הדוהי תכלממ םייתניב

 םיאיבנה לש תוליעפ דצב - הלאו ,לארשי תכלמממ רתויב םיקודא םיטילפ לש הלודג הצובק תטילקמ האצותכ

 ורזח ,הלפנ תילבבה תורסיקהשכ ,ןכל .הדוהי תכלממ יבשות לש ימינפה החוכ תא ולידגה ,תויתד תומרופרו

 בור ,הדוהיל רבחש לארשימ קלח ותואל דוגינב .תיתדה םתוהז תא רמשל וחילצהש רחאל הדוהי ינב םתדלומל

 תמרב השלח הרתונ איהו ,םינש לש תובר תואמ ךשמב הדוהי לש יתדה ןפה םע עגמב האב אל לארשי תייסולכוא

 
 .'א םיכלמו 'ב+'א לאומש 'ר 2
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 דבא םקלחו םימעה ןיב וללובתה לארשי יטבש תרשע ,הידגרטה הברמל .תירבה לש הליהקו תיתדה תוהזה

  3 .תידוהיה הירוטסיהב

 

 תכלממ תומלעיה רחאל הנש האממ הלעמל לבבמ אבנמה לאקזחי לש ןוזח תראתמ שגיו תשרפ לש הרטפהה

 אוה רחא ץע לע ."וָרֵבֲח לֵאָרְׂשִי יֵנְבִלְו ,הָּדוהיִל" םילימה תא וילע בותכלו ץע לוטיל הארוה לבקמ לאקזחי 4.לארשי

 בשומה דחואמ םעל למס - םיצעה ינש ןיב דחאל חיטבמ לאה ."וָרֵבֲח לֵאָרְׂשִי תיֵּב-לָכְו ,םִיַרְפֶא ץֵע ףֵסֹויְל" בתוכ

 תא רבחל הטלחהה ירוחאמ תדמועה תיל"זחה ההימכה תא םיניבמשכ בלה תא תרבוש הרטפהה תאירק .ונכ לע

 רמאש איבנ וא יטילופ גיהנמ ףא היה אל םינש תואמ ךשמב ,"שגיו"ב הדוהיל דוגינב .עובשה תשרפל לאקזחי ןוזח

 ומויק ךשמה תא חיטבהל תוחפה לכל וא לארשי תא ליצהל ויה תויושעש םילימ ,סויפו הנומא לש תודחאמ םילימ

 אטבמ איבנה .בוש ילבל םיטבשה תרשע ודבא ,לאקזחי אבינ הבש הפוקתל ועיגהש דע .תולגה תונשב םג םעה לש

  .םהינש תא ךכב ליצהלו תודהיה יזכרמ ינש דוחיאל וצמחוהש תויונמדזהה לכ לע ןנוקמו תודחאל ההימכ

 

  - םלועב םיידוהי םיזכרמ ינש םימייק ונתפוקתב םג .התרטפהו השרפה ןמ ונילא רבועה יוושכעה רסמה הזו

 יפרגואיג קחרמ בולישב םייטילופ םילדבה ,ידדה עויסו תוירדילוס תונש האמ ירחא בושו .םלועבו לארשיב

 תומגמ יכ םינעוטו שפנ תוולשב ןיינעל םיסחייתמ םיבר .םיסחיב ערק םירצוי תיתוברת/תיתד תוקחרתהו

 הרהזא ןה הרטפההו עובשה תשרפ ךא .ןודנב תושעל המ ונל ןיאו םתוחתפתהב ודימתי תויתוברתו תויגולויצוס

 תשדוחמ הבשחמ ךותמ םלועהו לארשי ידוהי ןיב רוביחל ריבכ ץמאמ עיקשהל ונילע .רבעה תויועט לע הרזח ינפמ

 .הזמ הזו הז םע הז דומלל תלוכיה לעו תודחאה תקמעה לע

 
 .ז"י ,'ב םיכלמ 'ר  3
 .15-28 :ג"ל ,לאקזחי 4
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 2019 תנשב קשוהש טקייורפ (Our Common Destiny), ונלש ףתושמה דועייה  ןוגרא תא חבשל ןייצל שקבמ ינא

 לש טוהר ךמסמ לע ססובמ טקייורפה .םיפתושמ םיכרעב תודקמתה תועצמאב תוידוהי תוליהק ןיב ברקל הרטמב

 םידוהיה ןיב ורביחש דוסיה תונורקע תא רידגמה )Declaration of Our Common Destiny( תונווכ תרהצה

 130,000-מ הלעמל ללכש ימלוע ץמאמב ץוח רוקימ עציב ןוגראה ,הרהצהה חסונ רושיאל .םיבר תורוד ךשמב

 תוצופתל לארשי ןיב ורשקיש תויתליהק עבק תוינבת ףיסוהלו וז הרהצה לע ךמסיהל ונילע .םלועה יבחרמ םידוהי

   .םיזכרמה לש םינושה םיכרצב ףותישל ליעי ץורעו םלועה תודהיל קזח רשק וחיטביו

 

 םלועה ידוהי תא תושיגפמה תוינכתב עיקשהלו םהיתורוש תא ביחרהל םיכירצ הקירמא ןופצ ידוהיש ןימאמ ינא

 םיפלאהמ לחה ,ןושאר רוקממ לארשי תא ווחש םידוהי לש רגאמ תורצוי הלא תוינכת .םילארשי םע רישי ןפואב

 תפוקתב םיריעצל תונווכמה תוברה םידומילה תוינכתל דעו תילגת תוינכת תרגסמב םימי הרשע לש רוקיב וכרעש

 ולטנש םישנא .ץראב תוליהקבו תודסומב ובדנתהו םיילארשי םיקסעב ודבעש ולא םגו - םיראת ןיב וא ןמז קספ

 תוגירחה תא ליכהל םילגוסמ םהש ךכ לארשיל רוביחו םילארשי םע םיסחי םיחתפמ וללה תוינכתב קלח

 ןיבהלו ריכהל םילארשי תונימזמה תוינכתה רפסמ םג .לארשיל תוקומע םירבוחמ ראשיהל ןיידעו םיטקילפנוקהו

 םע תורכיהל רותחל םילארשי רתוי סייגל ידכ תפסונ החימצל םוקמ שיו ,תיתועמשמ לדג הקירמא ןופצמ םידוהי

 הלא תוינכת .תידוהיה ּתויִמַעה לש התובישח תא ילארשיה ךוניחב טילבהלו םלועה תודהי לש רישעה ןווגמה

  .לארשי תנידמ ידוהי םע םידחואמ ראשיהל – םלועה ידוהי ,רמולכ – "םירפא" לש ותוביוחמ תא תוגציימ

 

 תא לצנת לארשיש הווקמ ינא ,תירבה תוצראבו לארשיב תונתשמה תויטילופה תוחורה םע ,המישנ התואבו

 תויתד תועונת תרדהכ ,םלועה תודהיב תועגופ רשא תונורחאה םינשב התשעש תויועט המכמ תגסל תונמדזהה
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-אל םיידוהי םיסקט םויק רשפאמה הרשפ םכסהל תושחכתהו ןמעטמ ןיאושינבו םירויגב הרכה-יא ,תוילרביל

 תוכזה תא תוידרחה תוגלפמל תוקינעמ תולשממהש םושמ ורשפאתה הלא לכ .יברעמה לתוכב םייסכודותרוא

 שחרתהל לוכי לופונומה תריסמ הֶגְשִמל ללוכ ןורתפ .ןתכימתב תוכזל ידכ ,תד יאשונל רושקה לכב תוינידמ עובקל

 יטילופה םחוכ תא ולידגיו ולדְגִי תויאמצע תויתד תוצובקו םיילרביל םייתד םירזגמ רשאכו םא ,אבה רודב קר

 דדומתהל שקעתהל וילע .תואמצע חתפל ךירצ 'החותפה היסכודותרואה' לש ילרבילה ףגאה םג .לארשי תנידמב

 ,םלוא .תיטסילרולפ תיתלשממ תוינידמל תלדה תחיתפב עייסל ידכ ,םירידמ םיקסופו תוקיספ ,תוכלה ירגתא םע

 םיקדס תרצויה תוינידמה תא רעזמל ליחתהל וישכע רבכ ךירצ ,חווט תכורא םייוניש תינכת לעופל איצונש דע

  .ידוהיה םעב

 

 תימשר תחא המרונש הנעטב )םילארשי רקיעב( לארשיב תדה יניינע לע ידרחה לופונומה תא םיקידצמש שי

 ריכת אל לארשי תנידמש דע ידוהיה םעה תא דחאל רשפא יא ךא .ידוהיה םעה תודחא לע תרמוש אקווד תרכומו

 לארשיש םינעוטה שי ,המוד ןפואב .םלועה תודהיב םייטננימוד םימרוג םהש ,תוינוגברבו יתדה םזילרולפב תימשר

 לג תא דורשל לגוסמ יסכודותרואה םרזה קרש םושמ תוילרבילה תוליהקה לע רתוולו היסכודותרוא דדועל הכירצ

 תודהיל תרכנתמה הילפא לש תוינידמ קידצהל ידכ החסונש אווש תאובנ יהוז .לארשי דצל דומעלו תוללובתהה

 הלשממ איה תוללובתהה םויאל הנוכנה הבוגתה .לארשיל הידגרט וז היהת ,םשגתת האובנה םא .תילרבילה

  .תיתוברתו תיתד תושדחתהבו ךוניחב םיבר םיצמאמ עיקשתו םלועה תוליהק םע דחיב דובעתש

 

 ךומתל ונילע .םזילרביל וא היסכודותרוא ,ןימי וא לאמש םיישארה וניבטומ ויהי לא .וזב וזו הזב הז עיקשהל ןמזה הז

 הניא םלועה תודהיש ךכב ריכהל תילארשיה הגהנהה לע .םדי לע ךמתיהלו רשפאה לככ בחר חווט ינפ לע םידוהיב

 .תורחא תונידמ לש וזבו תיאקירמאה הקיטילופב דבלב תחא הגלפמב תכמות אלו תחא םלוע תפקשה קר תקלוח
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 םצמצל ןמזה עיגה .הלש םייתגלפמ-אהו םיביציה הכימתה תודוסי רומישב ריבכ ץמאמ עיקשהל הכירצ לארשי

  .תידוהיה תודחאה תא ןושארה םוקמב דימעהלו תילארשי-םינפ הקיטילופמ םיעבונה םישעמו הדובע תוטיש

 

 רוביחל יאליע ץמאמ עיקשהל שי .בוש התוא תויחל ןודנ הירוטסיההמ דמול אלש ימש תסרוג תמסרופמה הרימאה

 םישקבמ ונא .ינשה זכרמה תא תיתועמשמ שילחנו תודהיה יזכרממ דחא תא דבאנ ןפ ,םלועהו לארשי תודהי ןיב

 תודהיה יזכרמ ינש ןיב ברקל תופאושה תוינכתב דקמתהל ,תונוכנה םילימה תא עימשהל םירפאו הדוהי יגיהנממ

 .ףתושמ םויקו תידדה הכימתב יחו ,הריחב םגו לרוג חרוכמ רבוחמש דחא םע תריציל דע

 


