
ןושלה דעו תולועפמ 

תויעוצקמה תודעוב .א 

ךומס ץיקב התדובע תא הקיספהש 'ביבא-לתב למשחה יחנומל הדעוה 

ףרגלטלו ןופלטל ישומשה ןולמה רמג םע •לולאב התדובעל הדזח ,תועדואמל 

לש 'ב קלח) למשחל יללכה ןולמה רובחב התדובע תא הדעוה הכישממ 

הקיסיפל םיחנומ תעיבקל הדעוה השידקה תונורחאה היתובישי תא —•(ןמולש 

ךוגחה תקלחמ תשקבל םאתהב 'לארשי ץרא תלשממ לש תורגבה תוניחב יכדצל 

רכינואהמ יקסרובמס ד"דה הדעוה תובישיב ףתתשמ ץעוי רותב •הלשממה לש 
•תירבעה אטיס 

םילשוריב 

ולבוי תגיגחב 'הנש םיעבש ואלמ דלפנידג לאיחי 'ה למשחל הדעוה רבחל 

•איזמ •מ •א ד"ד חונמה 'דעוה אישנ םע דחיב ןושלה דעו ירבח ופתתשה 

תא 'וננושליב םוסרפל הניכמו התדובע תא תרמוג הקינטובל הדעוה 
•היתומישר 

וילע הלטוה דשא הדובעה תא דמוג ןילביר ףסוי ד"ד םיעבצל הדעוה כיב 

•תיברעב םיעבצה תמישר ןיכהל 

הטיסרבינואה לש הקיטמיתמל ןוכמה להנמ 'לקנרפ 'פודפה תעצה יפל 

ןושלה דעול תפתושמ היהתש הקיטמיתמה יחנומל הדעו תדסיתמ 'תירבעה 

לאיחי 'פורפה ץוחה ןמ רבח רותב וז הדעוב ףתתשהל ןמזוה •הטיסרבינואלו 

•יולסדבמ ןמטוג לכימ 

תואלקחלו םילישבתלו םילכל 'תותסל 'סופד יחנומל 'הכאלמל תודעוה 

•ןתדובע תא בורקה ןמזב הנשדחת 

תרבחו תירבעה ןושלה דעו תדובע לע ןובשחו ןיד .ב 

"תירבעה ןושלה ינומא" 

ץירת תבט - ט"פרת ןויס יחריב 

ןושלה ינומא" תרבח תכשל הביחרה ךיריצב ז"טה ינויצה סרגנוקה םע רשקב 

ןושלהייכדצ לש הדבסה"תלועפ הלהנתה •ץוח יפלכ התלועפ תא "תירבעה 
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•סרגנוקל ורחבנש םיריצלו ינויצה לעופה דעוה ירבחל םיבתכמ וחלשנ םגו תונותעב 

דעו יבתכ םע דחיב ךיריצל חלשנש 'סרגנוקה יריצ לא דחוימ זורכ םסרפתנ 

ידיב המותח סרגנוקה לש ביצקתה תדעול תימשר העצה החלשנ ןכ ומכ •ןושלה 

•ןושלה דעו ירבח 

•ש ריד דעוה ריכזמו גרבדלוג •ל •יו קילאיב נ •ח דעוה ורבח 

םע,ןתילו אשיל םמצע לע ולבק 'ץראל ץוחל סרגנוקל ךומס ואציש 'טדטשנזיא 

•ןושלה דעו לש וביצקת רושא רבדב סרגנוקה ינקסע 

'טסוגוא 'ט תבש-יאצומב סרגנוקה תפסאבו ביצקתה תדעוב ןתמו אשמ ידחא 

'בג 'ןואיסומ •ב ריד 'ףוהנזיד •מ יןיקשיםוא •מ 'ה דעוה ביצקת، לע ונגה הבש 

דלפצרה •א 'ןוסלנצכ •ב 'ןלפק •א 'ילאנבי יש םילעופה תעיס חכ-יאבו ץיסדפ יש. 

תדעוב ועצגהש و500 םוקמב) הנשל י"אל 250 לש ךס ןושלה ,דעול רשוא זמר •דו 

•(ביצקתה. 

םירועשב לינה ךסה תא םלשל הליחתה לארשי ץראב תינויצה הלהנהה 

•1929 רבוטקוא הידמ םיישדה 

טדטשנזיא •ש רד דעוה ריכזמו קילאיב •נ •ח דעוה אישנ ורקב סרגנוקה ירחא 

לש הרוש םעו ,ןילרב תלהק םע םירבדב ואבו םידחא תועובש ךשמב ןילרבב 

התיה רבמטפסב היכב •ידמחה וסוסבו דעוה-תדועת רבסה םשל םימכחו םינקסע 

לע דעוה ריכזמ הצרה הבש תיבמופ הפסא (36,ןמלודג בוחר)ירבעה םעה-תיבב 

הררוע דשא האצרה 'ךושלה דעו תדובעו לארשי ץראב תירבעה ןושלה תיהת• 

דעוה תלועפו ןושלה תיחת תולאש לע דמע קילאיב •נ •ח •הבורמ תונינעתה, 

•ןילרבב 'תידב-יגב• ימלואב הצרה רשא תיבמופה ותאצרהב 

ינומא،' תרבחל םירבחכ ומשרנ ןילרבב םידבעה דפסה יתבו ןילרב תלהק 

•"תירבעה ןושלה 

'דעוה ךישמה דבמונ שדוחב ץראל ריכזמהו דעוה ירבח לש םתריזח דחאל . 

ןושלה,ינומא' גוח תבחרהל תצמואמה ותלועפ תא <הלוגב שכרש םידידיה תרזעב 

ביבא-לת תיריע-•הקירמאבו הפוריאב תולהקל םידחוימ םירזוח וחלשב •'תירבעה 

לש .םיפינס דסוהל םידמוע •הנשל ייאל 24 המרתו ךושלה ינומאיב רבחכ המשרנ 

•הוקת-חתפבו הפיחב הרבחה 

ץראב "תידב-ינב،! תדוגא השגנ,קילאי.ב •נ •ח דעוה אישנ תעצה יפל 

•לארשי ץראב תירבעה ןושלה לש הימדקא דוסי םשל ףסכ ףסא תלועפל לארשי 
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ףסאתהל וגהנממ דעוה הנש הדובעה לש התובחדתהו התופעתסה לגדל 

יבבו 'ולסכ יבב :תובישיל סימעפ שלש סנכנו 'תיללכ הפסאל הנשב םעפ 

•תבט א"כל תישילש הפסא עבק םגו תבט 'יבו 

דעוה תדובע לע ןובשחו ןיד תריסמל תשדקומ ■דתיה הנושארה הבישיה 

התואב ונד ןכ ומכ •לרחל ריכזמהו דעוה-ירבח תעיסנ לעו ץיקה-יחדי ךשמב 

'דעוה לש ידמחה וסוסבל םיכרדה לעו רכשב םייעדמ םידבוע תנמזה לע הבישי 

•ש 'ה דעוה-ידבחמו תואישנהיירבחמ תבכרמ תדחוימ הדעו רחבל ٢١ :וטילחהו 

םע םירבדב ואביו םיחמומה-תנמזה תלאשב ונתיו ואשיש 'ץישפיל •מ •או ןויצ ןב 

ץראב םידבעה דפסה-יתב לא דחוימ רזוח חולשל (2 •ךכל םיוארה םישנאה 

ילמינימ םולשת) 'תירבעה ןושלה ינומא" תרבחל ףרטצהל םהל עיצהלו לרחבו 

ץוחב תולהקה לא תונפל (3 ."וננושל" לע םותחלו (התכ לכמ הנשל רלוד '/2 לש 

תא ךישמהל <4 •-תירבעה ןושלה ינומא" תרבחל תומורת תמרה רבדב ץראל 

הדעו רוחבל (ة •ץראב "ןושלה ינומא"ל םימרות םירבח תשיכר םשל הלועפה 

'ביצקתה ינינעל (יקצינבר •ח•י 'יקסבוזרג •י 'גרבדלוג •ל •י 'קילאיב •נ •חי תדחוימ 

•תויעוצקמה תודעול הבוח-תונקת עבקל (6 

ביבא-לתבש םירבחה ןמו םילשורימ דעוה ירבח ופתתשה ולסכ 'כ תבישיב 

םגו םיחמומ-תנמזה רבדב ןתמו אשמה ךשמנ וז הבישיב •גרבדלוג •ל •י קר אב 

•ביצקתה יגינעל הדעוה ייע שגוהש 'لو30 תנשל ביצקתה לבקתנ 

'תמדוקה הבישיל ךשמה שמשל הכירצ התיהש 'תבטב 'י םויב דעוה תבישי 

הבישיה •לבא-תבישיל איזמ •מ •א 'ה דעוה אישנ לש ימואתפה ותומ תמחמ הכפהנ 

•ותחפשמ ינב לש םתוחכונבו חונמה לש ותיבב !דתיה 

הבישיל םויה הנה ונפסאנ :רמאו 'הבישיה תא חתפ קיל אי ב •נ •ח 'ה 

איה םויה ונתדועתו 'איזמ •מ •א ר"דה ונאישנ ונכותמ רדענ •ללכה ןמ תאצוי 

קיתוה ורבח •ןושלה דעוב הנמאנהו הרוסמה 'הירופה ותדובעל חצנ תבצמ ביצהל 

לע ןודל ונילע לטומ ןכ ומב •ותדובע תשרפ לע רפסיו ותוא דיפסי ןילי דוד 'ה 

ול הדקי !רתיהש דעוה תדובע רוצבלו ורכזל הבצמ תמקהל תובושח תועצה 
•וימי לכ 

ורכז תא םידבכמ דעוה ירבח לכו חונמה תא דיפסהל םק ןילי דוד 'ה 

התיהש 'וז הפסא לע טלחוה - ןילי דוד 'ה רמא — םיעובש ינפל - •המיקב 

לע םירבדב ךיראהל ןיא •לבא-תפסאל תכפהנ איה םויכו ותוחכונב תויהל הכירצ 

•ןושלה לש שדקה תדובע תא דחי ותא ודבעש םירבח לש וז הבסמב חונמה ונרבח 

ףתתשה אוה •ושפנ לכב דעוה תדובעל רסמתה אוה •קיתו רבח םשל יואר חונמה 

ןב לש ותומ ירחא הזמ והוענמ אל הדרטו הלחמ םושו תובישיה לכב תועיבקב 
הלמ לכל דרח היה אוה •דעוה תדובעל רצימו גאוד היהש ידיחיה אוה היה הדוהי 
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ידכ תומישרה לכ תא לבקל דיפקמ היהו התרוצ םגפת אלשו התכלהכ עבקתש 

ךלהמ םע הררועתנש 'תישומש הלאש לכל ןורתפ אצמלו םינולמב שפשפל 

התיה תורפסה יזנג לכב המוצעה ותואיקבו ברה ונורכז דבלמ •ןושלה לש התיחת 

ושפנ תא ךשח אל אוה •הסדנהבו האופרב דוהיב 'עדמה יפנע לכב ותעידי הבודמ 

חרטו ןוה לכו הלא תועצקמב דיהייבתכ תאו םידפסה תא ומצעל שכרו למע לכמ 

ןואיזומב ותדועתל םיצוחנה דיה-יבתכ תא שפחל ןודנולל םג ךלה אוה •ול ורקי אל 

םישדקומ ויה ויתונויערו ויתוחכ לכ •םלשומו אלמ םירפס תיב ול רדס אוה •יטירבה 

האירק םשל םירוענ הכבו הדמתהב תיברע דמל אוה ןושלה דעולו תירבעה ןושלל 

תוזירזב דובעל דעוה ידיב היה אל םימעפ המכ •םינומדק האופר ירפסב ןויעו 

ומצע םשב םילאושל תובושת בישמ היהו ןיתמהל היה לוכי אל חונמהו היוצרה 

תואירבה-תדותל הדומכ •וילא הנופ היה הריהמו התואנ הבושתל קוקזה לכו 

ךותמ םא יכ 'עוצקמ רותב סד אל הז ועוצקמל דוסמ .דיה םידומל שרדמה תיבב 

עבטה-יחנומ תא דיתעל םידומה תרזעב ץיפהל הפיאש ךותמו ןושלל הקומע הבח 

•בושיה ינומה ךותב האופרהו 

•ויתועצה לע דיפקמ היה הז םושמו רוקחל קימעמו ותדובעב קידמ היה אוה 

היהש שדח ןולמ לכ •וירבח תעד תא לבקמ היה 'בורל ענכנ םג היה אוה םלוא 

ןורשכהו תואיקבה דיכ 'חתנמו קדוב 'רקבמ היה םיחנומ לש המישר לכו רואל אצוי 

ריהז היהו הלש תרוסמה-יכרד לע דמשו ןושלה תרהט לע דיפקה אוה •ולש 

•תורחא תוימש תונושל ךותמ קר ןושלה ייוקל תא םילשהל 

היהשכ םעפ לכב חמשש דע 'ךכ לכ הלודג התיה תירבעה הפשל ותאנק 

.דתיה ותואנק •תירבעה הפשב 'ותעד יפל 'ןדוסיש םילמ תויפוריא תופשב אצומ 

ץראל ץוח יליכשמ דצמ המחלמה המקשכ •ןושלה לש הדובכל םג הלודג 

ןגהל םעפ לכב חונמה אצי '"םילמל תשורח תיב- םשב ותוא ונכו דעוה-ישודח דגנ 

אבש 'דלפנרב •ש ריד דגנ המר דיב אצי דוחיבו •היחה ןושלה דובכ לע המד דיב 

וא ןושלה דעו דגנ המחלמ הלהנתהש םעפ לכב •ןושלה דעו תא ץקעלו גועלל 

ביבא-לתב הדסונ רשאכ •הפונת תמחלמל אצי ותוכמס-חכ תא שילחהל ןויסנ השענ 

המש חונמה עסנ 'המצעל ןושלה שודחב קוסעל התצרש םירומה ףינס לש הדעו 

ןושלה דעו תרטע תא ריזחהלו הז ןינעב רשפל האר ליז םעה דחא םע דחיבו 

•ןושלה שודחל ותלועפ התיה וייח תחמש •הנשויל 

'ץראב ןושארה ירבעה ןורטאיתה תריציב םינש תורשע ינפל ףתתשה םג אוה 

ןנוחמ שיא רותב •והכ לכב ול רזעו 'ןושלה תצפהל בושח רישכמכ ותוא הארש 

הזחמה 'ילבבה" הזחמל וסנכנש דבמיא ירישל תוניגנמ םג רבח ילקיסומ ןורשכב 

•לארשי ץראב תירבעב גצוהש ןושארה 

לכמ הלד וז הרטמל •האופרבו עבטב יעדמ ןולמ רובח התיה וייח תדובע 
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'דהמ אל אוה לבא 'םסרפל םינינעו םיבתכ הבדה ול ויה •ודיל ואבש תורוקמה 

םסדפש המב קר קפתסה אוה •םיעטק םיעטק םירבדה תא םסרפל הצר אלש תמחמ 

•הדוהי ןב לש ונולמב וישודח תא 

ןיאש 'תידסומה 'השודקה .דבוחה-תא ונינפל םיאור 'ןושלה דעו ירבח 'ונחנאו 

•דואל האיצוהלו וייח-תדובע תא ותריטפ ירחא םילשהלו רדסל 'הנממ ררחתשהל 

•ןושלה דעו תדובעל וימי לכ ומצע תא שידקהש 'קיתו רבחל היוארה הבצמה יהוז 

'םיבתכה תומש תא'ארוקו דפסהה-ירבד תא םילשמ קילאיב •נ •ח 'ה 
•חונמה לש ונובזעביודאשנ דשא 

םע 'דרופסקואו ןכנוימ י*כמםיםולצ'אפור.דידוהיה؟סארפס-(א 
רפסה לש י"כב דוע ןייעל שי יכ 'רמוא-.דיה• חונמה '•סופדל ןכומ 'תודעה 

•המלשה ןועט הז רבדו 'הצוחנה היפדגוילביבה-תא רדסלו 

•ל"נהידפסל (יזעולו ידבע ב"א)ןושלה יחנומ לש תורבוח יתש (ב 
•תויזעול תופשל םוגרתב 'חותנהדומכחל םיחנומ (ג 

דע) תינויצה הלהנהה' לש תואירבה דעו ליבשב םיחנומ תומישר (٦ 

•(ا תוא 

ךליאו ןאכמ •C — ג—תויתוא עבטה יעדמב לודגה ןולמל תומישר (ה 

'ןונאקה לכמ תואקתפ ןכ ומכ !דובעו רודס תונועטה תוטקולמ תואקתפ יפלא 

•דוחל תויזעולו תוירבע 'תויברע 

•םיחנומה לש תויברעו תוירבע תומישר םע ם"במדהל השמ יקרפ (ו 

תומישר םגו ("האופרה שרדמ ומכ،') םיספדומ םירפסב תובר תורעה (ז 

•םינוש תודסומ ליבשב רבחש םיחנומ 

םסרפלו םילשהל ידכ 'לכה תא השעי ןושלה דעו 'חונמה לש ונובזע והז 

יכ 'תירמחה התופתתשהבו החפשמה ןוצרב יולת לכה םלוא •םיבושחה םיבתכה תא 

המ לכ תושעל הנכומ איה יכ 'העידוה החפשמהו םיבורמ םיעצמא ךכל םיצוחנ 

•ןושלה דעול רוזעל ידכ החכבש 

ארקיש 'דחוימ ירודמב חונמה לש ותדובע תא ךישמהל ךרוצ שי הז דבלמ 

החפשמה• •איזמ •מ •א ריד םש לע תיאופרהו תיעבטה היפרגוקיסקלל ןוכמ םשב 

הירפסה לש םירדחה ינש דבלמ יכו םמוקמב וראשי םיבתכהו םידפסה לכש הצור 

•תודעוהו דעוה תובישי ליבשב ישילש רדח הנפי 

דרפנ יתלב קלח ןושלה דעו היהי תירבעה ןושלל הימדקא םעפ רצות םאו 

•הנממ 

•םייללכה היתודוסי קר םה הלא •תינכתהייטדפב קוסעל רשכומ ןמזה ןיידע ןיא 

םא יכ 'ןושלה דעו תודלותבו ויבתכב קד אל רומש היהי חונמה לש ונורכז 

•ןושלה לש יחצנה הרצואב שפנ תוראשה ול שי 'ימינונא אבה םלוע ול שי 
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؛דחא הפ טילחמ דעוה 

ןוכמ דסיל (2 •דעוה תיבב חונמה לש ותנומת תא תולתל (1 
חונמה לש ויבתכ תאצוה םשל ,ומש לע תיעבטו תיאופר היפדגוקיסקלל 

עוצקמב םידפס-תיבל דוסי חינהל (3 •הז עוצקמב םידחא םימכח יבתכו 

ירפס לש תטרופמ היצזיגולטק) חונמה םש לע ןושלה דעו דיל תונשלבה 
יטרפ רבדב החפשמה םע םירבדב אובל תואישנה-ירבהל רוסמל (4 •(חונמה 

ותריטפל םישלשה םויב רדסל (5 יביצקתה תעיבקו תוטלחהה תמשגה 
ינמז" רבזגכ תונמל (6 •םידחא םייעדמ תודסומ תופתתשהב יבמופ דפסה 

•ןוסקזיא יבצ 'ה ונתח תא חונמה םוקמב 

תירבעה ןושלל הימדקאה תדעול ןושלה דעו דצמ חכ-יאב תריחב 

תבט א"כ-ב היהתש הבורקה דעוה תפסאל תיחדנ "תירב ינב םע תפתושמה 
•ביבא-לתב 

תויעוצקמה תודעוה ליבשב הבוח-תונקת 

לארשיץראב תירבעה ןושלה דעו די לעש 

תודעוה תחאל ףרטצהל בייח תירבעה ןושלה דעו ירבחמ דחא לכ •1 

.ןתדובעב ףתתשהלו וריעב תומייקה 

השעמל ףתתשה אלש וא תודעוה תחאל ףרטצהל םיכסה אלש רבח לכ •2 

הבס ילב הנש ךשמב הב רבחל הנמתנש הדעוה התוא לש התדובעב 

.ןושלה דעו ירבח תמישרמ קחמנ תקפסמ 

ןתריחבו ישומשה ךרצה תדמ יפל תואישנה ידי-לע תונמתמ תודעוה •3 
•ביבא-לתו םילשורי ידעו תפסא ידי-לע תרשאתמ 

עוצקמל םיחמומ ינשמו ןושלה דעו ירבח תשלשמ תבכרמ הדעו לכ •4 

•ןושלה דעו ירבח ןיב עוצקמ ותואל החמומ ןיא םא ,ןודנה 

תמכסהב קר ץוחה ןמ םישדח םירבח הילא ףרצל הדעול תושר שי •5 
.תואישנה 

הנודנה הדעול םידבה םניאש ןושלה דעו ירבח לכל תושד הנותנ •6 

•היתובישיב םנוצר יפל ףתתשהל 

דחא םוי תוחפל תעבוקו ריכזמו שאר בשוי המצעל תרחוב הדעו לכ •7 
.היתובישיל עובשב 

התבתכ תא העידומו היתובישיל םיאתמ םוקמ המצעל תעבוק הדעו לכ •8 
.דעוה תכשלל 
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בייח אוהו ןושלה דעו יפלכ התדובעל יארחא הדעוה שאד בשוי 

תופסאבו "וננושל לש תועידיה קלחב וז הדובע לע ןובשחו ןיד רוסמל 

•ןושלה דעו לש תויתנשה 

תא תועבוקהו ב"עדת תנשב ןושלה דעו ידי-לע ולבקתנש תונקתה 

(תורוקמה •3 •דעוה תדובע •2 •דעוה דיקפת •1) תימינפה ותדובע רדס 

תונקתה .הזה םויה דע תודעוה לכ ליבשב הבוחיתוארוה תושמשמ 

תורבוחב ונשנו "ןושלה דעו תונורכז לש 'א תרבוחב ומסרפתנ וללה 
•8-7 ימע ט"פדת םילשורי ,הינש הרודהמ ,ג-ב-א 
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ץ'דת תנשל —לארשי-ץראב תירבעה ןושלה דעו ביצקת 

؟הסנכה 

הנשל י"אל 250 ...... תינויצה הלהנהה תאמ 
" " 300 • • . ٠ ביבא-לתב גרבדלוג .ל .י 'ה תאמ 

50 • ٠ • • םילשוריב איזמ •מ •א ר"ד תאמ 

"24 ביבא-לת תידיע תאמ 
" " 50 םייעוצקמ םינולמ תאצוה םשל םידחא תודסומ תאמ 

י 132 ٠ לארשיךדאב "תירבעה ןושלה ינומא ירבח תאמ 
" " 60 ٠ ٠ ל"וחב "תירבעה ןושלה ינומא ירבח תאמ 

" 240 ٠ . ٠ ٠ ٠ 'וננושל ןועברה תריכממ 
י " 50 דעוה יבתכ דאש תריכממ 

הנשל י"אל 1156 •،•לבה ךסב 

ץ"רת תנשל - לארש^אב תירבעה ןושלה דעו ביצקת 
:האצוה 

،נידפוס רכשו הכירע רכש ,סופד ,רינ :"וננושל תאצוהל 

י"אל 85 תרבוח לכ 

ןושלה דעו יגולמ תאצוהל 
ייאל 18 שדוח לכב םיחמומל רכש 

2 " " םיחמומה תועיסנ 

" 20 " " ריכזמהרכש 

" 3 " " ריכזמהתועיסנ 

2 " " תוגובשחלהגמ 

1 " " שמשהרכש 

2 " " הביתכ"יכרצ 

2 " " ראודה תואצוה 

٠ תובישיל דעוה ירבח תועיסנ 

הריד רכש 

תודעוה ליבשב תומישר תקתעהו שומש"ירפס 

תונוש תואצוה 

הנשל י"אל 340 

 72

 216 "

 24 " "

 240 " "

 24 " "

 12

 24 " "

 24

 30 " "

 24 " "

 50 " "

 30 " "

.הנשל י"אל 1156 האצוה לכה ךסב 
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רזוח בתכמ 

.הלוגבו לארשי ץראב תוברתה יגקסעלו םירבעה רפסה יתב ילהנמל ,םירומל 

؛דאמ םידבכנ םידכח 

תנשב הרדנב לארשי ץרא ירומ תדיעוב הנושארב רחבנש ,תירבעה ןושלה דעו 

תא ךתוחה ךמס ןב דברמ דסומל יהיו ומויק תונש שמחו םירשע ךשמב לדג ,ד''סרתה 

,ונצראב ירבעה רובדה יכרצל תורוצו םיחנומ עבוקו היחה תירבעה ןושלה לש הלרוג 

ץראב תודהיה' יסלכוא ךותל םיבורמ תורונצ ךרד םירדוח ןושלה דעו לש וישודח 

תועוצקמה ירדגב דוחיב הפשה לש התמלשהלו הלולכשל םימרוגו ץראל ץוחבו 

.הישעתבו הכאלמב ,האופרב ,הקינכתב ,תואלקחב :םיישומשה 

םיחנומו תורוצ תעיבקב םיקסועה םיחמומו םינשלב לש תודעו בישוה ןושלח דעו 

הרוש רואל ןורחאה ןממ איצוה דעוה ,הרופשו ןושלה תבחרהבו םינושה תועוצקמל 

דואל איצומ אוה ,םיחמצה טוקליו ףרגלטו ןופלט ,למשחל ,הקינכתל :םינולמ לש 

,תרבודמה תירבעה ןושלה רקחל שדקומה "וננושל" םשב דחוימ ןועבר הינשה הנשה הז 

לשו םירוטה לש םבלל רתויב הבורק תויהל הכירצ ןושלה דעו לש וז ותדובע 

,ןושלה תיחת תעונתב דחי ונתא םיפתתשמה הלא לכל ,םהיתומוקמל תוברתה-ינקסע 

לוכי והומכ יטו םייחה תועפותל םיאתמ יוטב אצמל םוי לכב קוקז ירבעה הרומכ ימ 

,ןושלה תוריצי תא אבו ךלוהה רודה ןיב ץיפהל 

תוברתה ינקסע לעו םירומה לע ,םירבעה רפסה יתב ילהנמ לע תלטומ הז םושמ 

םילמה תא םיברב ץיפהל ,ןושלה דעו םע דימת-ירשק עבקל תלפוכמו הלופכ הבוח 

תונבל — ומכש לע םיטעה רשא השקה ותדובעב ול רזעלו עבוק אוהש םיחנומהו 

,לארשי תמדא לע תירבעה ןושלה לש הימדקא ססבלו 

תיתנשה ותפסאל ביבא-לתב הז ולסכ 'ד םויב סנכתנש תירבעה ןושלה דעו 

העצהב םכילא תונפל טילחה איזמ ,מ ,א רידו ןילי דוד ,קילאיב .נ ,ח היה תואישנב 

:השקבבו 

,הנשל רלוד 2ا/ل המיתחה דיחמ/"וננושל" לע םותחי ירבע רפס תיב לכש ,1 

,'תירבעה ןושלה ינומא תרבחל םרות-רבח רותב םשרי ירבע רפס תיב לכש ,2 

,ותוחתפתהלו ומויקל םיצוחנה םיעצמאה תא ןושלה דעול קפסל המצע לע הלבק רשא 

,התכו התכ לכל הנשל רלוד יצח ךפב תוחפל ותמורת תא סינכיו 

םיימוקמ םיפינס דמיל םמצע לע ולבקי םוקמ לכב תוברתה ינקסעו םירומהשו ,3 

.הזב תופוצרה תונקתל םאתהב "תירבעה ןושלה ינומא" תרבח לש 
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ןיבו לארשי ץראב ןושלה דעו ןיב ןילמוג סחיו ידימת רשק ורצוי ךכ ידי לע 

.םוקמ לבב תירבעה ןושלה תטלשה םשל ומע םילמעה םיגקסעהו רפסה יתב 

בורקב יכו בר ןוצרב םכדי לע לבקתת ןושלה דעו תטלחה יב ,םיחוטב ונא 

."תירבעה ןושלה ינומא" תרבח ימרות ןיבו "וננושל" ימתוח ןיב םכתא הנמנ 

לארשי ץרא תכרבבו בר דובכב 

.לארשי ץראב תירבעה ןושלה דעו 

םילשורי-"תירבעה ןושלה ינומא" זכרמ 

."וננושל" ןועברה תלהנה 

תידוהיה הלהקה תואישג דובכל 

؟הלוגבש םידבכנה ונייבח 

ןושלה תירבעה ןושלה ידיב רודו י רוד לכב םירופמ ויה ונמע לש םלועה ייח 

העיבה הבשו חור תרמגו בל ץמא הקני ונממש ,המואה לש ינחור עקרק השמש 

.התלואג תווקת תאו היתולפת תא 

לש ורובד תפש יהתו ונצראב היחתל המק ונתפש .הווקמה םויה אב הנהו 

ץראה ירעב םינקת תוקונית תפשל ,םתדלומ עקרקב םירועמה ,ןמואהו לעופה ",רכאה 
.היתובשומבו 

ןייוטב תא תואצומ הבש ,לארשי ץרא לש תימשר הפש איה תימעה הפשה 

.דמגהו ינוניבה ,יממעה ךונחה להנתמ הב ,ץראב תינידמה הגהנההו ןוטלשה תולועפ 

.םעהתואימו רחסמה ,הישעתה ,תואלקחה ידסומ םיקוקז .דל ,וניסולכוא לש 

םיאטבמ הברה הל םירסח .תורוד ךשמב שומש רסוחמ המגפנ ונתפש םלוא 

דמח רצואכ עוקש דוע תימעה היפרגוקיסקלה לש לודג קלח .םיקד םיינכת 

םייחה-יכרצל לוגפו שוטל ,יולג ןועט אוהו הקיתעה ונתורפס יזנגב 

הנרק תמרה םושמו רודה ךרוצ םושמ הב שיש ,וזה הבושחה הדובעה לכב 

ץראב תירבעה ןושלה דעו םינש שמחו םירשע הז קסוע ,הלוכ המואה לש 
.ץראב ירבעה רובדה יצולחמו ןונגפ-ילעבמ ,ןושל-ירקוחו םידמולממ בכרמה לארשי 

ותדובע ישחומ ןפואב הבחרתנ ,בושיה לש ותוחתפתהו ולודג תונש ,תונורחאה םינשב 

,הקינכתל ,תואלקחל ,םינוש תועוצקמל תודחוימ תודעו בישוה דעוה .ןושלה דעו לש 

אוה .ימו םילישבתל ,םירפס תכ-רכו םופד-יחנומל ,הניגנל ,םיעבצל ,הכאלמל ,היטיחל 
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؛ומכ ,םיישומש םינולמו היחה תירבעה ןושלה רקחל םישדקומ םירפס המב רואל איצוה 

הז דכלמ .םיחמצה טוקלי .3 .ףרגלטו ןופלט ,למשחל ןולמ .2 .הקינכתל ןולמה .1 

תריקחל שדקומ אוהש ,"וננושל" םשכ יעדמ ןועבר הינשה הנשה וז ןושלה דעו איצומ 

.םלועה לכמ םירבע םידמולמ םיפתתשמ ובשו התבחרהלו ןושלה 

.אובל דיתעלש תינושלה הימדקאל ידוסיה ןיערגה אוה תירבעה ןושלה דעו 

תא דובכבו הבחב ןהלש תוימדקאל תוקפסמ םלועה תומוא לכש העשב םלוא 

בצמב וישכע דע תירבעה ןושלה דעו יורש ,ןתוחתפתהלו ןמויקל םיצוחנה םיעצמאה 

םיחמומל יבש םלשל תלוכי ול ןיא ,ויתואצוה יכרצל קיפסמ רוקמ חיכ ןיא ,קוחד 

םשל םדי לע םיעבקנה םיחנומה תא םיברכ םסרפלו םהיתוחכ בטימ תא ול םישידקמה 

ומצעל שוכרל תלוכי לב דעוה ללושמ ןכ ומב .בושיה תלעותלו םייחה-יכרצ קופס 

םיצוחנה תיללכהו תימשה תונשלבה עוצקמב םייעדמ םינותעו םינולמ ,שומש-ירפפ 

.וירבח תדובע םשל 

איה התרטמש ,"תירבעה ןושלה ינומא" תרבח הדסונ הזה ערה תא ןקתל ידב 

הליחתה וז הרבח .ויכרצל םיצוחנה םיעצמאה תאצמה ידי לע ןושלה דעול עיסל 

תודסומ .ץראל ץוחבו לארשי ץראכ םירבח לש רפסמ הל השכר רבכו התדובעב 

םירבח רותכ םשרהל םמצעל דובכלו הבוחל ואר םינוש תומוקמב םינקסעו םיירמצ 

.םהירעבו םהיתוצראב םידחוימ םיפינס וז הרטמל דמילו ונתרבחל םימרות 

המורת ונתרבחל הבצקו היתורבח ינפל הצולח האצי ןילרבב לארשי תלהק 

.המואה-ייח רוקמ םעו תירבעה ןושלה םע דימתמ רשק העבק ךב ידי לעו תיתנש 

יפל ,תחא לכו וז ךרדב ןה םג הנכלת לארשי תולהק ראש יכ ,םיוקמ ונא 
התמורת תא םירת ,תודהיל וז העירכמ העשב תימואלה התסיפת בחור יפלו ,דחכ 

.לארשי תמדא לע היחה תירבעה ןושלה ןינב םשל תיתנשה 

ןושלהו ץראה תכרבב 

"תירבעה ןושלה ינומא" תרבח 
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