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 - "סילופורקנ" הרדסה ךותמ ריפוא דעלגו רפוק יעור לש תודובע הלא םימיב תוגצומ ןודנולב ןרדומ טייטב
 ןודנולב תוגצומש תודובעה .1996-2000 םינשה ןיב וידחי ודבע הילעש - םישוטנ אבצ תונחמ לש םימולצת
 .רבעב וגצוה אלו הרבעש הנשב ןרדומ טייטה ידי לע ושכרנ

 )"בהז יחופת"ו "סילופורקנ" - תודובע תורדס יתש ליכמש גולטקב הוולמ( "בהז יחופת" רפוק יעור לש ותכורעת
 הפוקת רחאל תיאמצע הדובעל ותרזח תא הנמיסו ,)עלס הנור :תרצוא ,2001 ילוי-יאמ( הילצרה ןואיזומב הגצוה
 2.ןבל רוחשב םיסדרפ ימולצת ,השדח תודובע תרדס רפוק גיצה הכורעתב .ריפוא דעלג םע הדובע לש תכשוממ
 ,םימולצתה .רדה יצע םיפחרמ ומכ םהבש ,םירופא םיחטשמ לומ לא רתונ ךא םימותכו םיקורי שקבמ ןוימדה
 .דבוכ תשוחת םירציימו הפוצה לע םירגוסה ,םירופא םיפונל הכורעתב םיכפוה ,םיחותפ םיבחרמב ומלוצש
 "בהז יחופת"ב .ינופצה לובגה לא הצצה יכרח ורובע ורציו תושקונב הפוצה תא ירי תודמע ופיקה "סילופורקנ"ב
  .הנושמ השוחת ררועמ םישבוימ םירדה יעזג דצל םיריעצה םיסדרפה לש םארמ
 סותימה לע תידיימ הבישח םירציימ םה .ימוקמה רשקהב םהילאמ םירורב טעמכ םה רחוב רפוקש םיאשונה
 תקתנתמ ,תימוקמה הירוטסיהה תא תחכושש וזכ :תרחא תוננובתה לע רבדמ רפוק ךא ,ררופתמה ינויצה
 שיש הלועפ איה תוננובתה ;יביטטידמ חנומכ טבמה תא רידגמ רפוק .דדובה חישב תזכרתמו שבוימה סדרפהמ
  .ןנובתהל דציכ חוכשל ידכ לגרתל

 
 דחאמ טבמכ לדבהה

 
 .הילצרהב הגצוהש ,"בהז יחופת" הרדסה לע רפס :םלש תרפא
 טמרופב ומלוצש ,ןבל רוחש ימולצתמ תבכרומ איה .םייתנש ךשמב יתדבע "בהז יחופת" הרדסה לע :רפוק יעור
 תרבעהל המרג זכרמב הפנעה היינבה .םורדב רקיעבו ץראה יבחר לכב םיסדרפ יתמליצ .תינדי וספדוהו ינוניב
 םיעטונו ןורשב םיסדרפ םישביימ וא םירקועש הרוק ךכ .רתוי הלוז םש עקרקה .ינופצה בגנל םירדהה לודיג
 .ינופצה בגנב םישדח םיסדרפ
 דע ,תוארל םיליגר ךכ לכו ןמזה לכ וילע םילכתסמ ונלוכש המ .סדרפב ,ףונב תוננובתהמ הליחתה הדובעה
 בלב רוגל אוב" העדומה תובקעב םלצל יתכלה "בהז יחופת" לע הדובעה תליחתב .וב םיניחבמ אל רבכ ונחנאש
 .סדרפ םעפ היהש המב םירג דאמ רהמש םושמ ,ינמז ןיינע הז םיסדרפה בלב רוגל אובל ."םיסדרפה

 
  ?הנתשמ ףונה לע טבמה םג םאה .דימתמ יונישב ןותנש ףונ ךותב םלצמ התא :םלש
 אל אוה ילש םוליצה .רוב תודש ,םיחותפ תומוקמ וב שי .םעפ לש לארשי ץרא ןיעמ ראשנ ינופצה בגנה :רפוק
 אוה יתוא ןיינעמש המ ,יתוא ןיינעמ אל ומצע ףונה .הרדאה אלו תולעפתה ןאכ ןיאש םושמ יסאלק ףונ םוליצ
 .יתוא ליעפמש הז אוהו ,םוקמה
 תרחא תועמשמ שי םהילא סחיבש תומוקמ ,םהב ירשפא לכהש תומוקמ ,םדאמ םיקיר תומוקמ לע רבדמ ינא
 דומעל .תושגר וא תובשחמ ררועמש ,טבמה ולומו הרקיש והשמל הייפיצ רציימ בחרמה .טבמו בחרמ םיגשומל
  .ימסוק עגר לש השוחת ,ירשפא לכהש השוחת שי םוליצה ןמזב .אובל דיתעה לומ דומעל ומכ הז בחרמב

 
 םיבחרמה .םימוסח תומוקמ לש ,הכופה השוחת םירציימ ךא םיחותפ םיחטשב םימלוצמ םימולצתה :םלש
 ?קוריפה תלועפ לש תובישחה יהמ .םיטרפ לש ףסואל םיקרפתמ תרביד םהילעש םיחותפה
 תוברקתהה .ולש תיעבטה הביבסהמ םלוצמה טקייבואה תא קתנל הסנמ ינא םוליצה תלועפב :רפוק
 .רבד ותוא והמ לואשל תנמ לע ומצע רבדה תא םלצל הסנמ ינא .החטשה תרציימו םתוא תדדובמ םיטקייבואל
 דמועש דומעה ןמ ןיינבה תא דירפמ הזכ קוריפ :םוליצב יתועמשמ ביכרמ לע רותיו אוה הביבסה לע רותיווה
  .ויתחת
 .םוימויב ףסאנש ילאוזיו עדיממ היונבה תוננובתה רשפאמ אל אוה .תיטמוטואה תוננובתהה תא לרטנמ קוריפה
 הארנש המ לע רחא ןפואב בושחלו תרחא הרוצב ןנובתהל ,ףסונ ץמאמ תושעל הפוצה תא חירכמ אוה
 עגרל דע תוחפל( תכפהתמ הבישחה תרוצ םג רוחאל תכלל םיטילחמ םא .םיסדרפו אבצ תונחמ ומכ ,ילאיווירט
 דמללו דומלל הסנמ ינא רצויכ .תונמאה לש דיקפתה יתעדל אוה הכופהה הבישחה רוציי .)הזל םג םילגרתמש
 .יביטמרונה טבמה תא רובשלו תונוש תוננובתה יכרד

 
 ?רתונ המו ,רבשנ ינושארה טבמה :םלש
 .שדח רבד רציימ קוריפה םצע ,קיפסמ הז יתניחבמ :רפוק

 
  .םומעש לש טקפא תרצוי ףא ילואו ,הפוצה לע הלקמ הניא הרזחה ?תויתרדס לע תושקעתהה עודמ :םלש
 היווחל ותוא חותפל זאו הפוצה תא "םידרהל" ,הזונפיהב ומכ איה הקיטקטה .הנווכב םמעשל הסנמ ינא :רפוק
 לע הרזחבש בשוח ינא .שארב םוקמ הנפמ וליאכש ,יביטטידמ והשמ הז .ילילש רבד אל אוה םומעש .תרחא
 דרומב תינשנו תרזוחה הדיריב םייוצמ רשואהו קופיסה - סופיזיס לצא ומכ ,גנעמ והשמ שי בושו בוש םירבד
  .רהה
 טבמב .ומצע דגנ דמוע הפוצה םצעב לבא הפוצה דגנ תודמוע וליאכ ןה .תודובעב הייפצב ישוק שיש עדוי ינא
 הפוכ ינא ךכ ,תויתרדסה טנמלא דואמ יל בושח ןכל .םיהז םיארנ םימוד םירבד .רבדה ותוא הארנ לכה ןושאר



 הנושה .ןושאר טבמב הארנ וניאש ,הנושה תא תוארהל ידכ הז דצל הז םימוד םימולצת םש ינא .הפוצה לע רדס
 המוד וניא דחא םירדה חישש הדבועה .ההז הארנש המ לע בושו בוש הרזחב ,הרדסה לע תובכעתהב הלגנ
 יתחלצה םא .רצענ ינא ןאכ .הילאמ תנבומ אל איה ינופצה בגנב סדרפ ומכ הארנ וניא ןורשב סדרפשו והנשמל
  .הצורמ ינא - יטמוטואה טבמה קוריפל ,םיקיקדה םילדבההו םיטרפה יוליגל ,תכשוממ תוננובתה ידיל איבהל

 
 לכה ףיצמ ,"השק" זא רואה .רתויב תילארשיה העשה ,םיירהצה תועשב דימת םימלוצמ ךלש םימולצתה :םלש
  .ילארשי רופאב םולח לש השוחת רציימו

 תמושת םיטיסמ לצהו רואה .םיפייפייתמה םיללצה לע רתוול ידכ ,םויה עצמאב ,םיירהצב םלצל רחוב ינא :רפוק
 .הביבסה תא קתנמ ינאש ומכ קוידב ,םתוא קתנלו לטבל הסנמ ינא ןכל .ןיינעמ אל יתוזח םרוג םה ,אשונהמ בל
  .םיטרפה לכ תא תקחומו תרוונסמ שמשהשכ ,םויה אישב ,םיירהצב םלועה תא ארב םיהולאש יל הארנ
 רשפא וילאש לצ ןיא .דקמתהלו זכרתהל יתוא בייחמש ,יזיפ ישוק םירציימ םוחהו שמשה םיירהצה תועשב
 המ דגנ ,שמשה דגנ ,רואה דגנ - "דגנ םוליצ" והז יכ ,דואמ ילע עיפשה ץומא הילד לש םוליצה ,הז ןבומב .חורבל
  .תרחא הבישחו ץמאמ ,זוכיר תבייחמ והשמ דגנ םילעופ הבש היצאוטיס .לבוקמש

 
 תינוויכ-וד תוננובתה

 
 ?ימוקמה םוליצה לע ךתעד המ :םלש
 בותכל םיסנמש וליאכ .הרוקש רבד לכ תואכרמל סינכהל ,ףופצו ןטק ךכ לכ לכהש ללגב ,ץראב הייטנ שי :רפוק
  .תווהתה לש בלשב ןיידע םירבדהשכ הירוטסיה
 לוכי םוליצה .םוליצב ןויד אלל "םוקמ" לע רבדל םויה ירשפא יתלב טעמכ ."םוקמ" גשומה תא איצמה םוליצה
 וניאש םוליצב היעב האור ינא .תוימוקמו הביבס ,ףונ ומכ ,ץראב הפ דחוימב םייתועמשמ םהש םיגשומ ראבל
 תויגשומה תויורשפאה תא קדוב אלו הקיטתסאב קוסעש םוליצ ,וללה םיגשומב יתוהמ ןויד רצייל חילצמ
 תא סופתל ,םוקמו םייח תנומת ףקשל ןויסינב קר קוסעש - "ידועית" הנוכמה םוליצה ןכל .םוידמב תונומטה
 הזכ םוליצ .קפסמ וניא - יגשומה דצה תא ןחוב וניאו ,הפיה רואה תאו היציזופמוקה תא ,עגרה תא ,יטנתואה
 תוארהל ינטשפה ןויסינהמ ררחתשמ אלש םוליצ הז .יתייעב אוה םויכ ולש םושייהו ,-50ה תונשב לבוקמ היה
 .טבמה תא ןנוכמש הז אוה ,זכרמה אוה םלצה .םוקמה תא "סופתל" רשפא יאש ןיבהל ליכשמ אלו ,תואיצמ
 תא סרסמ "ידועית םוליצ" חנומב ברה שומישהש יל הארנ ןכל .יתועמשמו ןיינעמל םוקמה תא השוע םלצה
 .םוליצה
 ףקות לעב אוה םאה ,תניינעמ הדמע רציימ אוה םאה :תויטנוולרה תלאש יפ לע טפשנ םוליצ ,רבד לש ופוסב
 ,יוושכע םוליצ ,םיניוצמ םירבד םג ןאכ םישענש ןבומכ .ול הצוחמ השענש המ םע םג רשקתמ אוה םאה ,יוושכע
 המל רבוחמו עדומ םוליצ הז .םירחא תומוקמב םג ףקת ךא ץראב השענש ,ילאקול םוליצ .ינשדחו יתרוקיב
 .יתועמשמ דואמ הזו ,םלועב הרוקש

 
 הכורעתה ירחא ,החתפנ הילצרהב ןואיזומב .ןודנולב ןרדומ טייטב ריפוא דעלג םע דחי וישכע גיצמ התא :םלש
 ?תיטירבה הנצסל תימוקמה הנצסה ןיב רשק אצומ התא םאה .יטירב םוליצ תכורעת ,ךלש
 תועקשה הברהו תונמאל רפס יתב רתוי שי הינטירבב .תיתומכה הניחבהמ הנוש תיטירבה תונמאה :רפוק
 ,יפסכה ךרעל תעדומ איה ינש דצמו תויתורחתלו ןמזל ,םוקמל תעדומ היישעה דחא דצמ .תונמאב תויפסכ
  .תונמאה קוש לש הלכלכהמ דרפנ יתלב אוהש
 ,תומכה תא ,ןווגמה תא תוארל ןתינ ,הילצרה ןואיזומב בילטוג המחנ הרצאש ,"ךידעלב םלוע ןיא" הכורעתב
 ,ינשה תא דחא םיריכמש םינמא ןיב יולג גולאיד םש םייק .תודובעהו םינמאה ןיבש הקימנידה תא רקיעבו

 ינאב ,ימצעב זוכיר לש השוחת תודובעב שי .יוושכע םרז תורידגמה תודובע םירציימשו רפס יתב םתואב ודמלש
 היוור תוינועבצ ,םיתיעל תמזגומ תופייפייתה ףא לע תאז .תיתרבח-תיטילופה תואיצמהמ קותינ אלל ךא ,יטרפה
 החילצה "ךידעלב םלוע ןיא" הכורעתה .תונמאב םיניינעמה םירבדה םירוק ובש םוקמה איה הינטירב .לדוגו
 לכ לש תודובע דוע תוארל ןוצר לש השוחת הריאשמ איהו ,תיטירבה הנצסה תא תוגציימש תודובע ןאכל איבהל
 תודובע אלו ,גיצהל ןוצר היהש תודובע הב תוגצומש השוחתה אוה הכורעתב םישרמש המ .םינמאהמ דחא
 .גישהל היה ןתינש
 ,רשק םייק םא .תיטירב תונמא לש הרישי העפשה ןאכ ןיא .םימרז רצוויהל םיחילצמ אלו םוליצ טעמ שי ץראב
 םיירפה ןויקינ ,עבצב שומישה ,לדוגה - הנורחאל ןאכ םישענש םירבד לש תוארנב קר ילוא םייק אוה .ףיקע אוה
 .יטרפב קוסיעה ץופנ תוחפ .הדובעה לש תויטלחההו

 
 ?ךתעד המ .ימונוטוא םוידמכ ומצע חסנמ םוליצה תונורחאה םינשבש המדנ :םלש
 תנוכת ללגב ,ינש דצמ .ורובע תינורקע תואמצעה הזככו תויתרוקיבל תלוכי םע ילכ אוה םוליצה :רפוק
 םיתיעל? ,תומלש תוירואית ןהל תונבנ ךכ .יטננמיא דימת וניאש ,בחר רוביד ןימזמ םג םוליצה ,ולש תויתרוקיבה
 יתלב תולק ןיעמ וב שי .וילע רבדל םיבהוא םלוכש והשמ השענ םוליצ .ירקמ אוה םוליצה ןיבל ןניב רשקה
 אוה המלצמ קיזחמש ימ לכ אלש רורב .םירבדה םה ךכ אל ךא ,וילע רבדל לקו ותושעל לק הרואכל .תלבסנ
 אוה םוליצש השוחתה תא תרציימ רתוי תוכורא הירוטסיהו תרוסמ שי רויצלש הדבועה םג ילוא .םלצ חרכהב
  .וילע רבדל לקש םוידמ
 תוננובתה תרשפאמ השדעה .תינמז וב הצוחהו המינפ ןנובתהל ץלאמ אוה .תוננובתה ךרד לכ םדוק אוה םוליצ
 לש האובב םג אוה לבא ,תואיצמב םייקש םוקמו היהש עגר הארמ - םולצתה - םוליצה לש רצותה .תינוויכ-וד
 ינא ץע לומ דמוע ינאשכ .המצע היווחב ךרוצ שי .הקיפסמ הניא םימייק ץוחהו םינפהש העידיה .ימינפ ךילהת



 .יכותב אלא ,ץעב אל - הרקי והשמש ןיתממ
 
 ?ץע לומ היווחה יהמ ריבסהל תוסנל לוכי התא :םלש
 רשקב ,השוחתב םייתסמו טבמב ליחתמש והשמ הז .םינפב והשמ הרוק ,תולעפתהב ךרוצ ןיא ץע לומ :רפוק
 הלמחבו המינפ תוננובתהב םיפלחתמש ,רוגה יפלכ הלמחו ינושאר טבמ שי :םיבלכ רוג אוצמל ומכ הז .קומע
 ץעה העש ירחאו ץעב םיטיבמו העש ךשמב םיבשוי ;היצטידמ תושעל ומכ איה ץעב תכשוממ תוננובתה .תימצע
 .םש אל רבכ


