
 טרפבו ,טנרטניאה תועצמאב גתומ וא םדא שויב לש העפות איה ,  גנימייש
 .םתמצוע תאו גנימיישה ירקמ רפסמ תא וביחרהש ,תויתרבחה תותשרה תועצמאב
 , םיפסונ םירתאבו םישלוג ירתא , תויתרבח תותשרב ץופנ רמאנש יפכ , גנימיישה
 רבד לכ לע וא םיוסמ ףדב רמאנה רבד לכ לע ביגהלו םסרפל םישלוגל רשפאמ אוהו
 תוברת לש םיקהבומה םינייפאמה דחא אוה גנימיישה .וילע רבדל ץפח שלוג ותואש
  .טנרטניאב םייקתמה יוטיבה שפוח שומימ תא אישל איבמ אוהו , טנרטניאה
 שמשמ אוה םיתיעל ךא , שלוגה לש  ותעד תעבהל ללכ ךרדב שמשמ גנימיישה
.ןווכמב םדא ינבב העיגפל
 גנימיישב םיאור םיבר  , אסיג דחמ , תקולחמב יונש אשונ אוה גנימיישה אשונ
 .תויתרבח תולווע ןוקיתל םילכ ןהב םיאור םירחא , ךדיאמו ."םינפ תנבלה"כ
: תוביס המכמ גנימיישה תעפות דגנ ינא
 םימש ונאש יפכ .הביד תאצוהו ערה ןושל ענמי הז , גנימייש היהי אל םא , תישאר
 םיעגופה "םיקבקוט" ןיבל תשרב תונוירבב ה /רענב העיגפ ןיב לדבה ןיא , בל
 םניאש םירבד , ןכ לע  .יתד וא יתדע עקר לע וא , םינקחש , תסנכ ירבח םיבילעמו
 ומשב ועגפיש תעדה לע תולעל ןיא , הרטשמה ידי לע וא קוחה תויושר ידי לע ותמוא
 .אוה רשאב םדא לש
 ערה ןושל תעיבת ןיקסיד ןועמש ןידה ךרוע שיגה , 2006 רבמטפסל ירישעב : אמגודל
 עגפנש ךכ לע יוציפכ םילקש ףלא םייתאמ םהמ עבות אוה יכו , "ץראה" ןותיע דגנ
 ולא םירבד תמיא אל "ץראה" ןותיעו ןותיעב הבתכ ודגנ םסרפש עגופ חוקלמ , ומש
 ףלא םישימח יוציפכ םלשל "ץראה" ןותיע לע קספ טפושה .הבתכה םוסרפ ינפל
 חתפ "ץראה" ןותיע , תאזמ הרתי .יאנת לע םילקש ףלא האמ דועו ןועמשל םילקש
 .ךרועה ןחלושל םתעגה םרטב הבתכ לכ ןחביש םצמוצמ לנאפ
 םסרפמ שלוג רשאכ .םדאה ינב לש םמש לע רומשי הז , גנימייש היהי אל םא , תינש
 , קוחה תויושרמ תומיא אלל , םדא םישאמה , בילעמו ינעגופ טסופל ביגמ וא טסופ
 תונוכת םדא ותואל "קיבדמ" אוה , םסרופש טסופל הבוגת וא טסופ ותוא ךרד
 טסופה םסרופש עגר ותואמ םדאה תא תוולמו , סיסב לכ אלל תונימא אלו תוירקש
 עיגמ םדא לכל .אוה רשאב םדא לכ לש ומשב עגופ הז גוסמ טסופ םוסרפ .האלהו
 ףאו , ויתועד ןה המ הנשמ אל , תדבוכמו תסמונמ הרוצב וילא ורבדיו ותוא ודבכיש
 םירבדה תא ןסרל יתמ תעדל ךירצ , ימצע יוטיבל תוכז טסופה םסרפמ ותואל שיש
.תדבוכמ הרוצב אטבתהלו
 תושר תכשל להנמ ,סינור לאירא לארשיב דבאתה 2015 יאמב : אמגודל
 ,תוריהמב םסרפתהש קובסייפב טסופב הילפאב םשאוהש ,ביבא לתב ןיסולכואה
 אל יכ ןועטל הסינ סינור .תונעזגב סינור םשאוה ובש ,היזיוולטב ןויארב ךשמהל הכזו
 רחאל ,ותיבב דבאתה םימי רפסמ רחאל .ועלבנ ויתובושת ךא ,הרקמב תונעזג התייה
 המסרפ סינור לש ותודבאתה לע עדונש רחאל .ויעינמ  תא גיצמה טסופ םסרפש
 .קומע רעצ העיבה הב העדוה ותוגהנתה לע הננולתהש השיאה
 , םויכ .יוטיבה שפוחב העיגפ איה גנימיישה תריצע יכ םירובסה שי יתעדל דוגינב
 .וירבד תא רזנצל ךירצ וניא שלוגה . תשרב תוישפוחב ותעד תא עיבהל שלוג לכ לוכי
 לש ודוחיי תא ןכותמ ןקורת , גנימיישה תריצע יכ םיריבסמ גנימיישה תריצע ידגנתמ
 .רוביצה לש יוטיבה שפוחב יתדימ אל ןפואב עגפתו תישפוח המבכ טנרטניאה
 םדאה דובכלו בוט םשל תוכזהש ינפמ הנוכנ הניא וז הנעטש בשוח ינא , םלוא
 תושפכה( ןכותה לע הרוזנצ ןיאש ןוויכמ , ימצע יוטיבל תוכזהמ רתוי הבושח
 העיגפ םוש ןאכ ןיא - ימצע יוטיבל יוטיבל תוכז אל ןה הלא לכו ,םסרפתמה )תוללקו
 .רחא םדא לש ומשב עוגפלו שיפכהל תוכז םדא ףאל ןיאש ינפמ , ימצע יוטיבל תוכזב
 ידכב םיכרד שולש עיצהל ינוצרב , גנימיישה תעפותל תועדומה תא תולעהל ידכ
: םוסרפה אשומ לש ומשב םיעגופו םיבילעמה , גנימיישה תעפות תא רגמל
 הרבסהו ךוניח ךרד איה , תוילילש תועפות רגמל רתויב הבוטה ךרדה , תישאר



: םוסרפה אשומ לש ומשב םיעגופו םיבילעמה , גנימיישה תעפות תא רגמל
 הרבסהו ךוניח ךרד איה , תוילילש תועפות רגמל רתויב הבוטה ךרדה , תישאר
 קלח םיחקול רעונ ינבו םידלי הבש רעונ תעונת לכ וא םיגוח , רפס יתבב , יתבב
 . רבד לש ופוסב , דיתעה רוד והז יכ , ליעפ
 ןווגמב , תוצוח יטלשו תומוסרפ , םינולע םסרפת הנידמה . הנידמב םוסרפ , תינש
 .תומוסרפ וידר , היזיוולט , תונותיעב :  םיכרד
 : ןוגכ , רוביצה ןוחטיב ןעמל , םתפיכאו םיקוח קקוחל הנידמה לע , ךכל ףסונב
 , םדא לש ומשב םיעגופ רשא םישנא יכ תרמואה , "םיטסיקבקוטה קוח " תקיקח
 שדחה טפשמה ךיא .םתוא עובתל ולכוי םיעגפנה ךכו , םסרופי םיעגופה לש םמש
."הדילקמה דיב תוומו םייח" רמוא
 תעפות תא רגמל בושח ףאו ץלמומ יכ תוארל ןתינ ליעל רומאה לכמ , ירבד םויסב
 , תשרב תומילא לש העפותה תא עונמל שקבמ , וז העפות רוגימש ינפמ , גנימיישה
 תובתכ וא טנרטניאב תוינעגופ תויואטבתה םימסרפמה םישלוג התרגסמב רשא
 ךופהל היהי ןתינ ךכו . םיקזנל ול םימרוגו םוסרפה אשומ לש ומשב םיעגופ , ןותיעב
.רתוי םייתוכיא תרושקת יעצמאל תרושקתה יעצמא תריז תא


