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ריאמ תינליא  תאמ  לב  לש  עסמה 

znoy

" לב לש  עסמה  : " ריאמ תינליא  תינמואהו  תרפוסה  םע  תיב  רוקיב 

 

וילע םוקמב  תויהל  ונתיאמ  דחא  לכל  עיגמ  יכ  הנימאמ  ריאמ  תינליא 
ונמצע תא  םישגהל  ןוכנה  ןמזהו  יותיעהש  ןיבהל  ונילע   " .םימלוח ונא 

הצרפ שפחל  ונילע  ןכלו  .םיאתמ  וניא  םעפ  ףא  אוה  םייחה  ץורמ  ךותב 
לע ןמזו  יותיע  בונגלו "  " םייח תארקנש  וזה  הלומהה "  " לכ ךותב  קדסו 
אל םאש  םייחב , םירבד  םנשי  יכ  ונמולח , תאו  ונמצע  תא  םישגהל  תנמ 

ליגל ךוניחב  תקסוע  תינליא  םלועל  ." לבקנ  אלו  ןכתיי  לבקל , שקעתנ 
ילככ תובובה  ןורטאית  תועצמאב  תוצובק  תחנמו  תישיא  תנמאמ  ךרה ,
לש תידוחיי  הקינכטב  בוציעב  החמתמו  תיאנבוב  איה  .יכוניח  ילופיט 

םידלי םיארוקל , קינעמ  שדחה , הרפס  דוביל .)  ) םישבכ רמצ  תסיחד 
דציכ םיכרד  עיצמו  תומולח  תמשגהל  תוצלמה  םירגובמ , םגו 
תובובה גתומ  תארשהב  בתכנ  רפסה  .םילושכמ  םע  דדומתהל 

, םירחאה היקוסיע  תארשהבו  תינליא ," לש  תובובה  , " תרציימש
.ךוניחה  םוחתב 

 

 

ריאמ תינליא   : םש
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2 האושנ +  סוטטס :

םירה סנ  בשומ  םירוגמ :

 

.ןוירוא םירפסה  תאצוהב  לב " לש  עסמה   " רפסה תא  הנורחאל  האיצוה  החיתפ : תיירי 

םינש הזמ כ-7  ךרה  ליגל  ךוניחב  תקסוע  תינליא  .םירה  סנ  בשומ  תבשות  תב 8 , זפוטו  ןב 11  גומלאל  םאו  האושנ  תב 32 , ריאמ , תינליא 
החמתמו תיאנבוב  .יכוניח  ילופיט  ילככ  תובובה  ןורטאית  תועצמאב  תוצובק  תחנמו  תישיא  תנמאמ  איה  ןכ  ומכ  .הדוהי  הטמ  תירוזא  הצעומב 

(. דוביל  ) םישבכ רמצ  תסיחד  לש  תידוחיי  הקינכטב  בוציעב 

 

ילופיט ילככ  תובובב  שומישהו  ןומיאה  םוחתב  ילש  תועצקמתהה  ינב 3-7 . םידלי  םע  הדובעב  תזכרתמ  םויכ  ילש  הדובעה   " יכ תרפסמ , תינליא 
בושחל יתוא  וליבוה  םהירוהו , םידליה  םע  תונושה  תויודדומתההו  .ןגב  תנווגמהו  תבכרומה  ךוניחה  דרשמ  תינכות  םע  תובלתשה  ךות  יכוניח ,
ןיב בוליש  אוה  יתוא  החנמש  וקה  רשאכ  םידליהו , תווצה  ןגה , יכרצל  תמאתומ  וז  תינכת  .תרגתאמו  תידוחיי  תירוקמ , הדובע  תינכות  לע 

". הדימלו האנה  תונמא ,

 

". תינליא לש  םירבחה   " תארקנש ןגב  תיעובש  תיתונמא  תינכות  תובדנתהב  תוחנהל  תינליא  הליחתה  םירמוח , ףוסיאו  ןויער  שוביג  רחאל 
, םמצע לש  הארמב  ןנובתהל  םהל  תרשפאמה  םידליה , לש  תיתרבחהו  תישגרה  תוחתפתהב  תקסוע  וז  תינכות  יכ  תרפסמ , ריאמ  תינליא 

.תובובה תרזעב  לוכהו  רחאה  לע  טיבהל  ליבקמבו 
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די תדובעב  הרצייש  רפסה  ירוביגו  רפסה  ריאמ , תינליא 

ןודד השמ  הדוהי , הטמ  תירוזאה  הצעומה  שארו  ריאמ  תינליא 

 

, הנבומ יכוניח  ילופיט  ילכ  וניה  תובובה  ןורטאית  : " יכ תרפסמ  תינליא 
תויתייווח תויוליעפ  לש  הבחר  הפינמ  םידלילו  יל  תחתפנ  ותועצמאבש 

". םהל םירכומה  םינושה  םייחה  ימוחת   ךותמ 

 

התוא ודמיל  התוא , ורישעה  םירגובמו  םידלי  םינווגמ , םישנא  לומ  הדובעה 
.הייחב הרבע  םתוא  םינושה , םיכילהתהמ  דבכנ  קלח  ואלימ  רקיעבו 

רותלא תלוכי  םע  דחי  ןוכנ , םילכ  זגראו  הבשקה  תלוכי  עדי , ןיב  בולישה 
ןוצרה תא  וררועו  ומרת  תויתריציו , רומוה  שוח  תימינפ , היציאוטניאו 

םע הירושיכו  היתונובת  תא  קולחלו  עיפשהל  םורתלו , םוזיל  ךרוצהו 
.םידליה רפס  םג  ול  דלונ  וז –  ןוזיא  תדוקנ  ךותמ  ןכאו , .םירחא 

ילש הביתכה  תארשה  ךתביתכב ? ךתארשה  תא  תבאוש  תא  ןיאמ 
ךותמ םג  .ךרדב  יתפסאש  תונבות  הברהו  םייח  ןויסינ  ךותמ  תעבונ 

םירגובמו םידלי  םינווגמ , םישנא  לומ  הדובעב  ילש  ןויסינהו  תועצקמתהה 
םיכילהתהמ דבכנ  קלח  ואלימ  רקיעבו  יתוא  ודמיל  יתוא , ורישעהש 

הבישחב יונישל  ךרד  ליבוהל  ןוצרה  ןבומכו , .יתרבע  םתוא  םינושה ,
ויתופיאש תאו  ומצע  תא  םישגהל  הצור  רשא  םדא  לכו  םידלי  םירגובמ 

.םייחב

ידוחיי םידלי  רפס  בותכל  ילש  םולחה  ךרפס ? תביתכ  הכרא  ןמז  המכ 
םינש יב  רעב  םיברב  יתרותו  יתנומא  תא  ץיפהלו  ויתונויערבו  ובוציעב 

תובובה בוציע  הביתכ ,  ) .םייתנשכ ךשמנ  ותיישע  ךילה  לכ  תובר …
(. עוצקמה ישנא  לומ  הדובעה  לוהינו  הרואפתהו 

ךיאו ובישקי  םידליהש  ךכ  רבדל  ךיא  " הנורחאל ? תארק  םירפס  הזיא 
תוגספ  " .שילזיימ ןיילאו  רבייפ  לדא  תאמ   " ורבדי םידליהש  ךכ  בישקהל 
וקיפ ידו  תאמ ג' יתוחא " תרמוש  " .ןוסנו רסנפס ג' תאמ ד"ר  םיקמעו "

.דיפל איהיל  תאמ  ליח " תשא  ו"

יתוא םישרה  דואמש  רפסהש  תבשוח  ינא   ? ךתביתכ לע  יהשלכ  העפשה  ול  התייה  םאהו  םלוכמ , רתוי  ךתוא  ומישרה  ויבתכש  רפוסה  ימ 
רפס .יטייק  ןורייב  תאמ  שיש " המ  תא  בוהאל   " רפסה הז  ייח , תולהנתהלו  ירפס  תביתכל  תונבות  הברהו  הארשה  ונממ  יתבאשש  קפס  יל  ןיאו 
תא אוצמל  ארוקל  עיצמ  הז   רפס.תימצע  המשגה  רחא  שופיחב  םיכרד  תמוצב  יתבצינ  הב  ייחב  תיתועמשמ  דואמ  הפוקתב  וילא  יתפשחנש 

.ץלמומ .םייח  תונשל  תולוכי  טלחהבש  תויתועמשמ  תולאש  עברא  ךרד  םייח  ארקנש  סואכה  ךותב  רשואהו  שפנה  תוולש 

תא רקיעב  םיישיא , םינמויכ  ובתכנש  םירפס  יתבהאש  יל  רוכז  רקיעב  ךא  .םירפס  אורקל  יתבהא  דואמ  הדליכ   ? ךתודליב תארק  םירפס  וליא 
דואמ התייה  רדפ  ןור  הלילג  לש  הביתכה  ךרד  ..הרדסב .) םיבר  דועו  היתבו  ןויצ  יצחו , חא  ימצע , לא   ) רדפ ןור  הלילג  לש  םירפסה  תרדס 
יתלחתה רדפ  ןור  הלילג  לש  הירפסל  ילש  הפישחה  תובקעב  ונממ .  קלח  יתייה  וליאכ  רופיסה  תא  תווחל  ארוקכ  יל  המרגש  הרורבו  תשגרמ 

ליגב 12 הלחה  םייחב  ילש  תינושארה  הביתכה  תיווחש  רמול  הלוכי  טלחהב  ינא  .םויה  דע  ילצא  רומשש  תודלי  ןמוי  ..ישיא  ןמוי  בותכל  ימצעב 
.יתארק םתוא  םירפסל  הפישחה  תובקעב  ישיאה  ינמוי  תביתכב 

תוחיר רוכזל  ידכ  ימצע – " לא   " רפסה תא  םיאבה : םירפסה  תא  יתיא  חקא  דדוב  יאל  ךלא  םא  דדוב ? יאל  ךתיא  יחקית  םירפס  השולש  וליא 
רפסו .ייחב  יתועמשמה  עסמל  יתאצי  הב  םיכרד  תמוצה  תא  רוכזל  ידכ  שיש -" המ  תא  בוהאל   " רפסה תא  ךויחה  לע  רומשלו  המימת  תודלי  לש 

.םיאבה תועסמל  חכ  בואשל  ידכבו  םייק  רבכש  בוטה  לכ  לע  דימת  תודוהל  רוכזל  ידכ  - םיליהת

םיבר ינימ  דחא  והז  יכ  הווקת  ילוכ  .רואל  אצויש  ןושארה  ירפס  והז  ןושארה ? ךרפס  אוה  הזש  וא  םיפסונ  םירפס  רבעב  תאצוה  םאה 
.ךרדבש

שגרמו ןיינעמ  עסמל  תאצוי  העיסנ , ךרוצל  היבאמ  הדירפה  תובקעבש  לב "  " המשו הדלי  לע  תרפסמ  הלילעה  תבתכש : רפסה  לע  תצק  ירפס 



ריאמ תינליא  לש  תירוקמ  די  תדובע  לב , לש  עסמה  רפסה  תרוביג  לב ,

ריאמ תינליא  תאמ  לב  לש  עסמה  ךותמ 

תרזענו ךרדבש  םיישקה  םע  דדומתהל  תדמול  לב "  " .רשואה ךאלמו  החלצהה  ךאלמ  תואירבה , ךאלמ  םיכאלמ : השולש  רחא  שופיחב 
תא האנהב  תוולמה  תוינועבצ   תונומתב  עפוש  רפסה  .תקזחתמו  החוכ  תא  לב "  " המיצעמ ךכב , .עסמב  התוא  החנמו  הוולמה  דמגה " וניטקב  "

.רפסה תרוביג  לב ,"  " לש םוסקה  עסמל  האיציב  ארוקה 

תא ונא  םיחכוש  םיתיעל  םייחה , תרגישו  ןמזה  תצורמבש  הנבותל  עיגהלו  ונביבסש  המ  לע  לכתסהל  ונתוא  דמלמ  רפסה  יכ  תרפסמ , תינליא 
ליבומה בושח , לכשה  רסומ  לעב  שגרמ  רופיס  וניה  לב  לש  עסמה  .ונייחב  תמאב  בושח  המ  ונלוכל  ריכזי  ילש  רפסה  .םייתועמשמה  םירבדה 
םע דדומתהל  דציכ  םיכרד  עיצמו  תומולח  תמשגהל  תוצלמה  םירגובמ , םגו   םידלי  םיארוקל , קינעמ  רפסה  .הנבותו   המצעה  הכרעהל ,

יקוסיע תארשהבו  תינליא ," לש  תובובה  , " תרציימ ינאש  תובובה  גתומ  תארשהב  בתכנ  םידליל  גני  ' צואק רפס  לב , לש  עסמה  .םילושכמ 
.ךוניחה םוחתב  םירחאה ,

 

דובילב תובוב  בוציעב  החמתמ 

איה תינליא  .התריצי  ירפ  םה  םג  רפסב , תידוחייה  הרואפתהו  תובובה  בוציע 
םישבכ רמצ  תסיחד  לש  הקינכטב  הרואפתו  תובוב  בוציעב  החמתמו  תידוחיי 

תובובה .םישדוח  ךשמנ כ-4  רפסל  הרואפתהו  תויומדה  בוציע  ךילהת  דוביל .) )
םג ךכו  רחא  םלועל  ןתוא  ךיישמו  תחא  לכ  דחיימה  יפוא  תולעבו  תוידוחיי  ןניה 

.הרואפתה בוציע 

 

 

ףסונ רפס  איצוהל  תנווכתמ  וא  ףסונ  רפס  הלא  םימיב  תבתוכ  תא  םאה 
דיימ ימצעל , קר  יצחו  הנש  ךשמב  יתרמשש  דוס  הלגא   ? הבורקה הפוקתב 
והשמ יכ  יתנבהו  לב " לש  עסמה   " ילש ןושארה  רפסה  תא  בותכל  יתמייסשכ 

זא ילש , אבה  רפסה  תא  יתבתכ  יתבשי  ..שפוח  לבקמו  ררחתשמ  ילש  המשנב 
.תונלבסב ותאצל  ןיתממו  בותכ  רבכ  אבה  רפסה  ךתלאשל  ןכ 

ןאל תעדל  ןיאש  עסמל  האיצי  איה  רפס  תביתכ   ? ליחתמ רפוסל  ךלש  פיטה  המ 
ןוזחהו םולחה  עיגהל , וצרת  וילא  םוקמ  ורחב  עסמל  ואצתשכ  ןכל  ויביתנ , וליבוי 

ומדקתת טאל  טאל  ךכ  םידעי , ורידגהו  תושיחנ  ולג  .עיני  םכתאש  ךירדמה  אוה 
ומרגת .וינפמ  ורתתסת  לאו  די  ול  ונת  דחפב , םתשגפ  ךרדב  םא  .םייחה  יליבשב 
, ךרדבש תובושח  תונבות  ופסאו  וכישמה  וילא , םתא  אלו  םכילא  ףרטצהל  ול 

תוירחא ולג  ךרע , תולעב  ןה  תונטק  ןה  םא  םג  תוחלצהה  לכ  תא  וחיצנה 
ןנסל וחכשת  לא  .הריחבה  ונידיב  יכ  ורכז  דימתו  הריבש  תודוקנב  םג 

, ובהאת עסמל  האיציב  בושח  יכהו  תובוטה ." תומשנה   " לכ תא  םככרדמ 
 . תונהיל םג  ולדתשתו  וחמשת 

 

 

לש עסמ  לא  תאצל  רחואמ  אל  םעפ  ףאש  רוכזל  בושח   : םכסמ טפשמ 
.אל םעפ  ףא  רשאמ  רחואמ  ףידע  .תימצע  המשגה 

.םימלוח ונא  וילע  םוקמב  תויהל  ונתיאמ   דחא  לכל  עיגמ  יכ  איה  יתנומא 
םייחה ץורמ  ךותב  ונמצע  תא  םישגהל  ןוכנה  ןמזהו  יותיעהש  ןיבהל  ונילע 

לכ ךותב  קדסו  הצרפ  שפחל  ונילע  ןכלו   . םיאתמ וניא  םעפ  ףא  אוה 
תא םישגהל  תנמ  לע  ןמזו  יותיע  בונגלו "  " םייח תארקנש  וזה  הלומהה " "
… לבקל שקעתנ  אל  םאש  םייחב , םירבד  םנשי  יכ  ונמולח , תאו  ונמצע 

תולוכי יל  שיש  רמול  הלוכי  ינא  הוואגב  םויכ  םלועל … לבקנ  אלו  ןכתיי 



ריאמ תינליא  תאמ  לב  לש  עסמה  ךותמ 

.הריחבה הנותנ  ונידיב  יכ  ןותנ  עגרו  עגר  לכב  ילש  םייחה  תא  תרצוי  ינאש  יתדמל  רקיעב   . וישכעו ןאכ  יתויהל  הביס  שיו  עיפשהלו  םורתל 

ךא םישגהל , הצרנש  םולח  שי  ונתיאמ  דחא  לכל  יכ  תרמוא , ריאמ  תינליא 
קינעמ הזה  דחוימה  רפסה  םיישקה ? לע  םירבגתמ  דציכו  עסמל  שורד  המ 

םוקמ ורחב  תומולח : םישגהל  םהל  ורזעיש  תובושח  תוצלמה  םיארוקל 
תושיחנ ולג  עיני ; םכתאש  ךירדמה  אוה  ןוזחהו  םולחה  עיגהל , וצרת  וילא 

םתשגפ ךרדב  םא  םייחה ; יליבשב  ומדקתת  טאל  טאל  ךכ  םידעי , ורידגהו 
םתא אלו  םכילא  ףרטצהל  ול  ומרגת  .וינפמ  ורתתסת  לאו  די  ול  ונת  דחפב ,

, תוחלצהה לכ  תא  וחיצנה  ךרדבש , תובושח  תונבות  ופסאו  וכישמה  וילא ;
הריבש תודוקנב  םג  תוירחא  ולג  ךרע ; תולעב  ןה  תונטק –  ןה  םא  םג 

וחמשת ובהאת , עסמל  האיציב  הריחבה  ; ונידיב  יכ  ורכז , דימתו 
לא םלועל  םכייחבש , בוטה  לכ  לע  רתויב : בושחהו  תונהיל  ; םג  ולדתשתו 

(. רפסה ךותמ  עטק   ) תודוהל וחכשת 

תויחנהו תובובה  עויסב  רשא  םידליל  גנ  ' יצואק רפס  וניה  לב  לש  עסמה 
יכוניח ילכל  ךפוה  אוה  רפסה  ףוגב  תינליא  תוצלמומה ע"י  הדימלה 

םיבוט םילכ  תוגהנתהו , החיש  תוברת  חותיפל  תולוכי  הנקמ  אוה  .יגוגדפו 
.תומילא תתחפהל  םרות  וליפאו  םילוכסתו  םילושכמ  םע  תודדומתהל 

 

, םייחה עסמב  שאייתהל  ןיא  .תומולח  תמשגהב  עויסבו  הנבהב  וידיב  עייסי  אוהו  רפסב  ומצע  אוצמל  לוכי  םדא  לכ  יכ  דוע , תנייצמ  תינליא 
.תינליא המיעטמ 

 

לב לש  עסמה  ךותמ 

 

.הָקָזֲחַו הָציִּמַא  יִיֲה  ְךִיַּיַח , עָּסַמְּב  ְךֵּמִמ  ׁשֵּקַבְמ  יִנֲא  הָרָקְיַה , יִתָּדְלַי  "

" .עַרָה תֶאְו  בֹוּטַה  תֶא  בֶצֶעָהְו , סַעַּכַה  הָחְמִּׂשַה , תֶא  ׁשֹּגְפִל  יִצְּלַאְּת  םַעַּפ  אֹל 

                               

בוצע    תצק  ךל  היהישכ   םג  םיחמש  םיעגר  יִאְצְמִּתֶׁש  הָּדְלַי , יִל , יִחיִטְבַה  "

.בוהא םדא  וא  רבח  ףתשל  ילכות  דימת  ךרוצ  ישיגרת  םאו 

 

, סַעַכַּבֶׁש עגורה  תֶא  יִאְּצִמ 

דַחַפַּבֶׁש ץמואה  תֶא 

טַעְּמַּבֶׁש       , הֵּבְרַהַה  תֶאְו 
עַרָּבֶׁש       בֹוּטַה  תֶא  יִאְּצִמ 

" .הָריִחְּבַה ּוניֵדָיְּב  יִּכ  דיִמָּת  יִרְכִזְו 

: יִתָכְרִּב תֶא  יִלְּבַק  "

.רֶׁשֹאְו תּואיִרְּב  הָחָלְצַה , ְךִיַרְמֹוׁש , ּויְהִי  םיִכָאְלַמ  הָׁשֹלְׁשּו  ןֵּתִי  יִמ 



ריאמ תינליא  תאמ  לב  לש  עסמה  ךותמ 

" .יִאְצְמִּת םַּג  םָתֹואְו  ןֵּתִי  יִמ 

 

 

 

תנש ןוירוא ,"  " םירפסה תאצוה  ריאמ , תינליא  תאמ  לב , לש  עסמה 
.םידומע  60 , 2012
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