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 תינונכת היעבכ לארשיב ירפכה בחרמב תורומתה

 ןרימע דוד

 היפרגואיגל הקלחמה

 םילשורי ,תירבעה הטיסרבינואה

 ,תירבה־תוצרא לש תובר םירעב םויה ןמתסמ

 הייסולכואה ןמ קלח רשאכ ,ךופה ךילהת

 ,םירעה יזכרמ לא ״םירברפה״ ןמ רזוח תססובמה

 .שדחמ סולכיאו םוקיש לש ךילהת םירבועה

 אלא ,םימוד םיכילהתב ןיחבהל ןחינ לארשיב

 השולש דע םיינש לש רוגיפב שחרתהל ולחה םהש

 .הקירמא ןופצ תוצרא תמועל ,םירושע

 ידוהיה רפכה

 לארשיב ומיקה תינויצה העונתה תובא

 םירפכל .םיירפכ םיבושיי לש תפעוסמ תכרעמ

 רדס יפל ןלהל םיגרודמה ,םידעי השולש ויה הלא

 תא קפסיש יאלקח סיסב תריצי )א( :םתובישח

 לש התחימצ )ב( ;שדחתמה ידוהיה בושייה יכרוצ

 יתרבח סיסב ווהיש המדא ידבוע לש הבחר הבכש

 רחסמב חוורה קוסיעה םוקמב ,״אירב״

 םע עלקנ םהילא םירחא םיינוריע תועוצקמבו

 תורטמ תגשה םשל תולחנתה )ג( ;הלוגב לארשי

 .םירוזאה ןמ קלחב תויטילופ

 םה תובשייתהה יגשיה תיתומכ הניחבמ

 47-מ לדג םיידוהיה םירפכה רפסמ .םימישרמ

 רפכו ריע םיגשומה שוטשט לש וז העפות

 תובר תוצראב תונוש תורוצב יוטיב ידיל האבה

 בייח ןנכתמה .םימשה ןמ הריזג תניחבב הניא

 וא הדדועל שי םא טילחהלו הילע ותעד תא תתל

 ןיעמ תוחתפתה ורבעש םיבר םירוזאב .הנסרל

 .יבושייה םקרימה לש סרהב ןיחבהל ןתינ תאז

 םירוזא אוצמל ןתינ ,לשמל ,הדנק לש תוירירפב

 םיבושיי רשאכ ,םהיבשותמ ולדלדתנש םימלש

 שורדה ילאמינימה לדוגה ףסל תחתמ ודרי םיבר

 ,רפס־תיב ומכ םייתרבח םיתוריש לש םמויקל

 םייתרבח םיתורישו ,ראוד ,םייאופר םיתוריש
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 אובמ

 לש הינשה תיצחמב ץאומה רויעה ןדיעל דע

 ידמל הרורב הנחבה תמייק התיה תמדוקה האמה

 ןה ,ינוריעה בושייה ןיבל ירפכה בושייה ןיב

 הכלה זאמ .םלדוגב ןהו םיבושייה דוקפיתב

 רקיעבו ,תובר תוצראב וז הנחבה השטשטינו

 הינשה םלועה המחלמ זאמ .״יברעמה םלוע״ב

 הנחבהה לע םירתוומש ימ ףא םיאצמנ

 רבעל דוגינבש בל םישו( רפכו ריע ןיב תיתרוסמה

 םיריכמו )ןושארה םוקמה תא תספות ריעה

continuum) ירפכ־ינוריע ףצר לש ומויקב 

,.(Pahl 1966) .(urban-rural 

 .םירחא םיירחסמו (Dale 1972)., תאז תמועל
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 חוכל שוקיבה לש תיתועמשמ התחפהב רתיה

 ןמ האיציה ךילהתב ינש דצמו ,תיאלקחה הדובעה

 .יברעמה םלועב רומאכ חוורה ,רפכה לא ריעה

 רתיה ןיב איבה רפכה לא ריעהמ רבעמה

 לדג לארשיב םרפסמש ,בכרה ילכ לש רכינ יובירל

 1987. ףוסב 881,999-ל 1951 תנשב 34,103.-מ

 םינש ןתואב לדג תויטרפה תוינוכמה רפסמ

 בכר היה 1951 תנשבש ןאכמ 696,712.-ל 9,578־מ

 1987 ףוסבש דועב תוחפשמ 27 לכל דחא יטרפ

 3).4 חול( תוחפשמ 1.6 לכל דחא בכר היה

 693-ל 1948,-ב 333-ל , 1931-ב 110-ל 1914 תנשב

 ,םלוא 1983. לש דקפמה תעב 880-לו 1972-ב

 .םייעמשמ־דח הכ םיגשיהה ןיא םינכתה תניחבמ

 ללכמ םיזוחא 9.8 קר 1983 דקפמ ינותנ יפל

 דועב ,םירפכ יבשות םה הידוהיה הייסולכואה

 הניחבמ 1). חול( םירעב םיבשוי םיזוחא 90.2-ש

 תעב םא .רתוי דוע הרומח הנומתה םקוסיע

 תידוהיה תונכוסה ידי־לע ךרענש יאלקחה דקפמה

 םיקסעומה ללכמ זוחא 20-כ וקסע 1926 תנשב

 דמע ןיידע 1931 תנשבו ,תואלקחב םיידוהיה

 םקלח דרי 1983 הנשב ירה ,זוחא 15.5 לע םלקשמ

 2). חול( דבלב זוחא 5־ל תואלקחב םיקסעומה לש

 לש התולעייחהב דחא דצמ הצוענ ךכל הביסה

 ןיב הוולמה ,לארשי לש תמדקתמה תואלקחה

 1987-1914 לארשיב םיידוהיה םירפכה 1: חול

 ללכמ זוחאכ םיבשות

 תידוהיה הייסולכואה

 רפסמ

 םיבשותה

 רפסמ

 םירפכה

 הנש

12.9 12,120 47 1914 
26.4 46,140 110 1931* 

15.4 110,600 333 1948* 
13.0 251,800 695 1961* 

9.8 263,800 722 1972* 
9.8 329,100 880 1983* 

10.2 370,100 936 1987 

 ;םילשורי ,׳א קלח - 8.11.1948) טי׳שת( םיבשותה םושיר (1955). ןורקיס.מ ,םהימ .ה ,ליג .ב ,יקב .ר

 50-51. /11,ב חול 39 (1988), לארשיל יטסיטטס ןותנש

 דועב 1986. הנשב זוחא 79-ל 1951 הנשב זוחא 28-מ הלע בכרה יצ ללכמ םייטרפה בכרה ילכ רועיש (1)
 ךס !זוחא 6674-ב םייטרפה בכרה ילכ רפסמ לדג ,זוחא 174-ב םינש ןחואב הלדג לארשי תייסולכואש

 .זוחא 2302-ב 1986-1951 םינשב לדג ,םיגוסה לכמ ,בכרה ילכ לכ
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 דקפמ *
A.Gertz A.Zanker ;(1947) Statistical Handbook of Jewish ,Palestine .Jerusalem תורוקמ: 
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 (1987-1926) םיידוהיה םיקסעומה ללכמ תואלקחב םיקסעומה 2: חול

 םיקסעומה זוחא םיקסעומה רפסמ הנש

 תואלקחב תואלקחב

199 (3,780) 1926% 

15.5 27,017 1931* 

14.5 99,717 1961% 

5.0 59,070 1983* 

4.8 59,798 1987 

 דקפמ *

 A.Gertz A.Zanker ;(1947) Statistical Handbook of Jewish ,Palestine .Jerusalem :תורוקמ

E.Mills ;(1933) Census of Palestine ,1931 ,Vol.11 Part .II .Alexandria Table .XVI p.283 

 חויטרפ תוינוכמ בכרה ילכ רפסמ הנש

 בכרה ילכ ללכמ זוחא רפסמ )םיגוסה לכמ(

28 9,578 34,103 1951 

1.6 696,712 881,999 1987 

 272; ׳ע /6,א״י 58; ,ע /21,ב תוחול 13 (1962), ,לארשיל יטסיטטס ןותנש :רוקמה

 517. ׳ע /18,ח״י 78; ,ע /25,ב תוחול 39 (1988),

 ,הלא םינשב זוחא 22-כ לש רועישב ,וז םיבושיי

 תיסיפה תיתשתה תמקהל קתע תועקשה הבייח

 תוהובג תופטוש תועקשה ןכו ,תיתרבחהו
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 תנש ןיב םיידוהי םירפכ 158 לש הפסוהה

 הדיריל תטלוב הריתסב תדמוע 1983 הנשל 1972

 הפסוה .תואלקחב םיקסעומה לש תדמתמה

 בכר ילכ 3: חול

 342. ׳ע /10,ב״י חול 500; 39 (1988), ,ע /10,ז׳׳י חול 14 (1963): לארשיל יטסיטטס ןותנש
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 ותיתשתב העקשהב ינונכת ןויגיה וא הקדצה לכ

 ותישארמ סלכאמה שדח ירפכ בושיי לש

 בורל איהש ,ינוריע דוקפית תלעב הייסולכוא

 הייסולכואל םיתוריש .םיממוי לש הייסולכוא

 ;לדוגל ןורתיה לש ילכלכה ללכל םיפופכ תאזכ

 תצובק םא .םירפכ אלו ,םירע הומייק הרובע

 ןמ ,רפכב רוגל התוכז לע תדמוע תמייוסמ םישנא

 ךכמ תושקבתמה תואצוהב אשיתש ןידה

 .ירוביצ דוסביסמ הנהית אלו ,איה היתורוקממ

 לש ןיינע אוה תוממוי לש סיסב לע בושיי תלעפה

 הארבהב ךרוצה םע בשייתמ וניאש תורתומ

 םג הקימעמ הלא ןיעמ תורתומ לע האצוה .קשמה

 איהש םושמ ירוזאהו יתרבחה ןויוושה־יא תא

 לש ןתארבהלו ןחותיפל תושורדה תועקשה הענומ

 החני ינונכתה ןויגיההש אוה ןידה ןמ .חותיפה ירע

 .הז םוחתב ונחוא

 ,רהה שארב םיבר םייברע םירפכ ומקוה רבעב

 1958, ,לארשי סלטא( םישיגנ יחלב תומוקמב

 ינפב ןנוגתהל ידכ XI/2) הפמ ,הנושאר הרודהמ

 הקדצה לכ ןיא םויה 6.םידדוש ינפבו םיבייוא

 לש םתמקה .הז ןיעמ םוקימב שדח רפכ םיקהל

 סלכואמה ,ןומכ רה שארב ןומכ ומכ םירפכ

 תלילס בייח ךא ,תוחפשמ לש ירעזמ רפסמב

 רטמ 370 הלועה ,מ״ק 7־ל בורק וכרואש שיבכ

 ,לאימרכ הבורקה ריעל לעמו ירוזאה שיבכל לעמ

 לכו ,בושייה רתאל םימ רוניצ תאלעה ךירצמו

 יבושיי ךרעמ סימעמ תיתרבח הניחבמ .םתקזחאל

 לש רכינ סמוע הייסולכואה לש דבכנ קלח לע הז

 קיחבו תיבב תוהשה םוצמצל םג איבמו תוממוי

 הז ךרעמ איבמ םיבר םירקמב .החפשמה

 לע ילכלכ סמועלו ,םיתוריש לש המר־תתל

 ךומנה הסינכה ףס ללגב םיירוביצה םיבאשמה

 ןיא יאלקחה רפכל דוגינב .ידמ םינטקה םיבושייב

 .תידוקפית הניחבמ הקדצה ולא תואצוה תפסותל

 קיתווה תובשייתהל דוגינבש איה ךכל הביסה

 דעיה גצוה ,ליעל ונייוצש הידעי תשולש ןיב רשא

 לש ירקיעה הדעי ,ןושארה םוקמב תידוקפיתה

 .יטילופה דעיה אוה השדחה תובשייההה

 התלכלכש ,םינומשה תונש ףוס לש לארשי

 לוקשל תבייח ,םיצרמנ ןוכסיח יעצמא הבייחמ

 תיתשתה חוחיפב עיקשהל הל רהומ המ בטיה

 המרב ןהו דיחיה בושייה המרב ןה ,התלעפהבו

 וחותיפל העקשה תקדצומ יתעדל .תירוזאה

 הרצוה רצויה ,יאלקח ירפכ בושיי לש ותחוורלו

 היהשה יבגל קדצומ רבדהש קפס ןיא .היאלקח

 םג סונמ ןיא ילוא .םירעל תיתרבחו תיסיפ

 םג תמצמוצמ הדימבו ,תיתשת לש המויקמ

 ותישארב היהש םייק ירפכ בושיי לש וחותיפמ

 אצמנ ובש יאלקחה רזגימה רשאו יאלקח רפכ

 ,יתיישעת רזגימב הבר הדימב ףלחוה וא הגיסנב

 יתעדל ןיא 5.םיצוביק לש בר רפסמב עריאש יפכ

 רבע אוהו ,חואלקחה לע בורל ןעשנ רשא ,רפכה לש ילכלכה סיסבה רערעתה םהב םיינוציק םירקמ שי (2)
 חא םייקל דוע ןחינ אלש הז גוסמ םידמימל העיגה הלאכ םירפכ לש םתכיעד םא .רויע לש ךילהה
 תוחפשמה לש !הרבעהו ,ךכב ךורכה רעצה לכ םע ,המוזיה ותשיטנ חא וליפא לוקשל שי ,רפכה

 ,תוצרא רפסמ וסנתה חאמ תוחתפתהב .רחוי םיניקה םייח ןהל ורשפאיש םירחא תומוקמל תורתונה
 םיבושיי 139״ הנומ טואילק .לארשיב ידוהיה בושייל םג הרז הניא איה ,טואילק תירונ התארהש יפכו

 1980). ;טואילק( /״ושדוח אלש םיבושיי 73 םכוחמ ,ושטונש

 ומויב םוי ידמ תשגל רשפיאש קחרמה תיצחמל דע דוביעה יחטש םוצמצל ט ׳יה האמל דע םרג הז רבד (3)
 1948). ),רנלק( ןרימע האר( .המדאה הדובעב קוסיע םשל רתונש ןמזה חחפ ךכמ האצוהכו ,תודשל
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 שדח ירפכ בושיי יבגל םירומא הלא םירבד ןיא

 בושייב םא ,היישעה לע ותישארמ ססבתמה

 יכרצ 10.ירפכה רוזיאב יוצמה זכרמב םאו ומצע

 יוסיכ לבקל םיבייח ולש םידחוימה תיתשתה

 יבגל לבוקמה ךילהתבו םייביצקתה תורוקמהמ

 .היישעת ילעפמ לש םתמקה

 םיקפסמ םניאש םישדח םירפכ ,ףוסבלו

 םיממוי םהיבשותמ לודג קלחו םוקמב הקוסעה

 ,הפיח ,ביבא-לת םירעה ידגא ־ תוישארה םירעל

 רשא םייאלקח םירפכ רדגב םניא ,םילשוריו

 תא םיבייחמ םהב רוצייה תא םיעבוקה םיבאשמה

 .םיריעז םירייועמ םיבושיי אלא ,בחרמב םרוזיפ

 םייח תוכיא״מ תונהיל םהיבשות לש ןוצרה

 תא ןממל הנידמה תא בייחמ וניא ,,תירפכ

 בושיי לש הרקיה תיתרבחהו תיסיפה תיתשתה

 בושיי לש הסינכ ףסל עיגמ ונניאש ריעז ינוריע

 ךירצ וניא םג ויבשות ןוצר יפלו ,ןיקת ינוריע

 הנידמהש אוה ןידה ןמ .הז ילאמינימ לדוגל עיגהל

 הז ןיעמ רייועמ רפכ לש תיתשתב עיקשת

 לש קלחב העיקשמ איהש ולאל םיהז םיבאשמ

 םע דחי .ינונכת דרוסבא אלא הניא 1980,-ב תאז

 ךכב שי ,ןומכל העיסנה לש תיתימאה תולעה

 אל רפסמו ,ןומכ .ירוביצ ןוה לש עוושמ זובזב

 הדוהיב ,לילגב םימוד םישדח םירפכ לש לטובמ

 ,יבושייה ןויגיהל תוינע תדועח םה ,ןורמושבו

 אוה ילכלכה וסיסבש בושיי .רקי ינונכת לדחמו

 ןיב םיבייחמ םירפכ .רפכ תויהל בייח תואלקחה

 דוביעה יחטשל םדימצהל ידכ בחרמב רוזיפ רתיה

 ירכיא״ לש הלא ןוגכ תועפות עונמלו םהלש

 (1958 ״בהראב (suitcase farmers) ,,תודווזמ

Kollmorgen ,Jenks).7 תניינועמ התויהב 

 אוה ןידה ןמ ססובמו קצומ יאלקח סיסבב

 תיתשת 8םייאלקח םירפכל קפסת הנידמהש

 רבעב יאלקח היהש רפכ .התואנ תיתרבחו תיסיפ

 וא םוקמב ,יתיישעת קוסיעל ןמזה ךשמב הנפו

 תיתשתה תקזחאמ תונהיל יאשר ,רוזאב

 תואלקחב יקלח קוסיע םייק דוע לכ ,התבחרהמו

 תיברמ םויה םיכייש הז גוסל 9.תאז בייחמה

 .םיפסונ םיבושיי רפסמו ,םיצוביקה

 ילבמ םירכינ םייאלקח םיחטש ונפחה רשאכ ,,תודווזמב דוביע״ ינמז ןפואב גהנוה הנידמה םוק רחאל (4)
 םיצוביקל וצקוה ,ינופצה בגנבו םורדב רקיעב ,הלאכ םיחטש .םתוא ודבעיש םיאלקח םדיל ויהש

 .תונטק עקרק תוצבשמ םילשהל ידכ ןהו ,םדוביעל גואדל ידכ ןה ,םייערא ,,המלשה יחטש״כ

 בורל .תואלקחמ רפכב תוחפשמה לש עירכמה בורה סנרפתי םירפכה ןמ דבלב ןטק קלחב קר תואיצמב (5)
 ךרוצ ,ןכ לע ,שי .ירקיעה קוסיעה ףנע תואלקחה היהה תוחפשמה היצחמ דע עבר לצא קר יכ אצמנ
 םנמא איה רפכה תואלקחש אדוול שי ןכ .יאלקח רפכ לש גוויסה תא רפכל קינעמה ןותחת ףס עובקל

 בושיי לש תובטהב תוכזל קר הנניא תיאלקחה תוליעפה ךשמה לש הרטמה יכו ״תיתימא״ תואלקח
 .ול קנעומה דוסביסבו יאלקח

 .ןלהל םינודנה םישדחה היישעתה ירפכל תומיאתמה םיכרד ןתואב לפטל שי ידוסי יוניש לש הרקמב (6)

 םילבוי יתליהקה בושייב לשמל םגדומ תוממוי ינפ לע ומצע בושייב םקומה היישעה לעפמ לש ןורתיה (7)
 מ״ק 35־כ( תוממויה תדריטמ ענמיהל ידכ .הפיח רוזאב ל ׳,אפר ידבוע םה ויבשות תיברמ .בגש שוגב

 טעמכ הקוסעת קפסמה תמכחותמה היישעתה םוחתב דרפנ לעפמ םילבוי דיל םקוה )דצ לכל רתוי וא
 .םוקמבש תוחפשמה תיצחמל
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 תונורחאה םינשה תורשעב ולדג הלא םיבושיי

 /,ינוריע בושיי״ לש םידמימל רפכ לש םידמיממ

 ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה לש גוויסה יפל

 םיקוסיעמ הבר הדימב תסנרפתמ התייסולכואו

 76 םיווהמ וז לדוג הצובקב םיבושייה .םיינוריע

 13םייברעה םיינוריעה םיבושייה ללכמ םיזוחא

 הייסולכואה ללכמ זוחא 37 םיררוגתמ םהבו

 שי ,תאז תמועל ידוהיה ינוריעה רזגימב .תיברעה

 2,000 ןיב הנומ םתייסולכואש םיבושיי 38

 ללכמ זוחא 40 קר םיווהמ םהו םיבשוח 10,000-ל

 ללכמ זוחא 5 םהבו ,םידוהיה םיינוריעה םיבושייה

 .תינוריעה הייסולכואה

 ידוהיה יבושייה רזגימה לש הנבמה םא םג

 יברעה רזגימה לש הנבמה ירה ,ילאמיטפוא ונניא

 ורקיעב אוה הז הנבמ .יוצרהמ תרכינ הדימב גרוח

 לא רפכה ןמ הריגהה לע תולבגמה לש הדלות

 .תוחתפתמה תוצראה בורב דאמ החיכשה ,ריעה

 ןייפאמה יהרבחה הנבמה הא ףיסוהל שי״ :יתאזל

 לע הלומחה הרמוש הב ,היברעה הרבחה הא

 ,רצח התואב ,ןחינ םא ,רבעב ,םירוגמה הברק

 תונוכשה תחאב וא רפכה ותואב תוחפל םויהו

 .םירפכה ילושב תוחמוצה תושדחה

 ךכל ומרג םיינוציח םיצוליאו םייחה חרוא

 יבשוחמ זוחא 27־מ תוחפ וקסע 1982 הנשבש

 דקפמ( תואלקחב םינטקה םייברעה םירפכה

 2, ,סמ םוסרפ ־ 1982, א״משח רפכהו תואלקחה

 םייברעה םירפכב 112). ,ע /3,ו חול ,ה״משת

 תוחפשמ תורג וב )ריעב הנוכשב וא( ריעה

 שרפהה .ןודנה ״רפכ״ה לש הזל המוד רפסמב

 ןיבו תינוריע הנוכש ןיב השורדה העקשהה הבוגב

 תויחל ףאושה לכ ןכלו 1 ו ,רכינ אוה רייועמ רפכ

 )ינונכתה ןויגיהה הניחבמ( הלאכ תורחומ יאנחב

 תיתשתה תולע לש שרפהב ומצעב אשיש ןידה ןמ

 ןומימ .םיינתפאש םיממוי לש רפכ ןיבל ריעה ןיב

 הנידמה ידי־לע תיתשתה לש תישממה הולעה

 המכ תחא לעו ,תויתרבח תומרונמ הייטס אוה

 ומכ קוחד ילכלכה הבצמש הרבחבש המכו

 ,הלאכ םייסננ םירפכ דסבסל הקדצה ןיא ,לארשי

 םירפכ יבגל םיגוהנה יוסימ יאנתב םתוכזל

 תויומכב םימ םהל תוצקהל וא ,םייאלקח

 .םייאלקח םיבושיי יבגל םיגוהנה םיריחמבו

 יברעה רפכה

 לודג רפסמב ןייפאתמ ידוהיה ירפכה ךרעמה

 תעצוממה הייסולכואה לבא םירפכ לש היסחי

 395 לע 1987 הנש ףוסב התלע אל רפכ לכב

 39, ,לארשיל יטסיטטס ןותנש( דבלב תושפנ

 ירפכה ךרעמב 50-51). ימע 11/2, חול (1988),

 ויה ,חאז תמועל 12קוריה וקה םוחתב יברעה

 הרכינ הדימב הלע םלדוגש םירפכ 54 תע החואב

 תושפנ 1663 :םיידוהיה םירפכה לש הז לע

 טלוב יברעה רזגמב ,ןכ לע רחי .רפכל עצוממב

 םיינוריעה םיבושייה 58 לש ברה םקלח

 .שפנ 10,000-ל 2,000 ןיב םינומ םהיבשותש

 ,דבלב תוחפשמ הורשע רובע תיתשתה יביכרמ רתיו םימ וק ,שיבכ מ״ק 7 ידכל עיגמ אל אוה םא םג (8)
 .ליעל ורכזנש הבורקה םינמכמ לשו ןומכ לש הרקמב ומכ

 .קוריה וקל רבעמש יברעה רזגימה לע םיליבקמ םייטסיטאטס םינותנ ןיא (9)

 הייסולכואה ללוכ( םיינוריע םיבושי 76 םהמ ,םייברע םיבושי 130 קוריה וקה תולובגב ויה 1987 ףוסב (10)
 .םיירפכ םיבושי 54־ו )הפיחו ,ופי־ביבא־לת ,םילשורי לש תידוהי־אלה
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 ריעה ,טהרב .תואמגוד יתשכ קר ורכזוי ינופצה

 17,0000 הנומה ,ץראב הלודגה תיוודבה

 תונוכשה הא זכרל ןויסינ השענ ,םיבשוח

 לש רורבה המוחית לע הרימש ךות ,תויתלומחה

 הרוצב החמצ ,תאז תמועל ,רעורע .הדיחי לכ

 טלוב ןפואב םיגדמ הלש הנבמהו תננכותמ תוחפ

 .יוניבה תולילדו בחרה רוזיפה תעפות תא

 יברעה ירפכה רזגימה יכ הארנ םוכיסל

 הייסולכואה לש ןה ,קוריה וקל רבעמו לארשיב

 לש ןהו תינרדומה התוחתפתהב תיחאלפה

 רוזיפמ לבוס ,עבק תולחנתהל ורבעש םיוודבה

 תולעב התואנ תיתשת תנקתה לע השקמה בחר

 .הריבס

 ןונכתל םיחנמ םיווק

 ףרגואגל םיחנמ םיווק רפסמ ןייצנ םוכיסל

 לש תוביסנב לארשיב ירפכה בחרמה לש ןנכתמה

 ןונכתה יכילהת תא תונייפאמה תולבגמבו ,םויה

 תבייחמ ןונכת לכ לש ותוהמ םצע .םתוללכב

 הטלחהו םיכרע לש גוריד ךמס לע תורטמ תעיבק

 )תוביטנרטלא( תופולח ןיב תויופידע רדס לע

 הבו םייוסמ דעי גישהל הרומא הפולח לכ .תונוש

 תואיצמב .םירחא םידעי לע עדומב רתוול תעב

 ןכל ,םייוצרה םידעיה לכ הא גישהל ןתינ אל

 ןורתפה תגשה תויהל הכירצ הרטמה

 תא תוחנהל םיבייח רשא םידעיה .ילאמיטפואה

 ,םתופידע רדס יפל ,יתעדל ,םה םויה ןנכתמה

 :ןלהלדכ

 תעינמו הבוט תיאלקח המדא לע הרימש )א

 ךיפה יתלב אוהש ךילהת ,יונב חטשל התכיפה

 לש םתמקה תא עונמל שי ךכ םשל .תואיצמב

 ליבקמה רועישה( רתוי דוע ךומנ הז זוחא םילודגה

 רפכב םא ).םיזוחא 18,16 אוה ידוהיה בושייב

 ירה ,תוממוי לש רבוגו ךלוה ביכרמ יוצמ ידוהיה

 .רתוי תצאומ תאז תוחתפתה יברעה רפכב

 יבושיי השעמל םה םילודגה םייברעה םירפכה

 ),םיבושיי (72 םהמ רכינ קלח .םיממוי לש הניל

 םיבשות 2,000־מ הלעמל 1986 תנש ףוסב ונמ

 הז גוויס .םיינוריע םיבושייכ םויה םיגווסמו

 הניחבמ םהינייפאמ תא ,קפס אלל ,ףקשמ

 ,בורל ,םהל םיאתמ אוה ןיא ךא ,תידוקפית

 .םהלש יסיפה הנבמה תניחבמ

 יברעה רפכה לש תירקיעה תינונכיתה היעבה

 לש ןהו תונוכשה לש ןה ,בחרה רוזיפהמ תעבונ

 תילכחב דגונמ הז הנבמ .םיבושייה ךותב היינבה

 דוע ץראב ץופנ היהש ,יתרוסמה יברעה רפכל

 הז רפכ .םירשעה האמה לש הנושארה תיצחמב

 םויה ךא ,הפופצו תסנוכמ הינבב רבעב ןייטצה

 וניעלג לש הזמ המכ יפ לודגה חטש הסכמ אוה

 םיצבקמ וא ,תונוכש תונוכש יונב אוה .ירוקמה

 הלומח סלכאמ םהמ דחא לכש ,םירירפכ לש

 לש הנשמ־תודיחי וא ,תולומח לש תוצובק ,תחא

 ינפ לע סורפ יוניבה הנוכש לכ ךותב םג .הלומח

 התנקתה לע רתויב דיבכמ הז רוזיפ .בחרנ חטש

 רפסמל סחיב ההובג התולעש ,התואנ תיתשת לש

 .תרשל הרומא איהש תוחפשמה

 יבושיי תיברמ תא םג תנייפאמ המוד העפות

 תיוודבה הייסולכואה לש רבעמה .םיוודבה

 ךא ,תיבויחו תיעבט תוחתפתה איה עבק יבושייל

 תונוכש תונוכשל בושייה לש לוציפהו רוזיפה

 ףרגואגה לש ותואר תדוקנמ יבויח רצות ונניא

 ;ריבכמל תואמגוד ךכל שי ,וננובאדל .ןנכתמה

 בגנב היקל וא יברעמה ןותחתה לילגב ריזרז רוזא
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