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הטיש

 תקסועכ תימדנ וליפא וא תיארנ הניא איה ,הטישכ .יאלוזא תיליע לש הטישה לש ןושארה קוחה והז
 איה .תידיתע תונמא תדובע רובע העובק תרגסמ לכ העיצמ אל איה ,השעמל .תונמא תדובע לש הרוצייב
 ןוויכ וא הנבמ לע תורוהל םוקמב .יהשלכ תיתונמא הריציל "תורשפא יאנת"כ המצע תא תננוכמ אל וליפא
 ,הלועפ לכ םהבש םיבחרמב העות ,תטטושמ ,הרטמ תלוטנ תינמאה תא הריתומ איה ,ססובמו עבוקמ יתונמא
 ,תישאר .ףוס ילבו ףרה אלל ,בושו בוש הלאשב םילטומ איהש תיתונמא הווחמ לכ ,העונת לכ ,טבמ לכ
 הלאשב יפוסניא רקחמל הנופ איה זאו ,הלש םיטקייבואה רחא דימתמ שופיח ךות לא תקנזמ וזה הטישה
 רצונ דציכ תפשוח אלא ,םישדח םיטקייבוא תרצוי אל איה .ללוחתהש יפכ ללוחתה הז טקייבוא עודמ
 הלש םיטקייבואה רחא השופיחב .תונמאכ המצע תא העיצמ וז הפישח דציכו עודמ הארמו טקייבוא
 איצממ וזה הטישה לש "לופכה קוח"ה ,םהיעפומ לש םילגנ–יתלבה םהיתורוקמל רשאב יפוסניאה הרקחמבו
 םיטקייבואה ויה לוכיבכ .הטיש אלל םישחרתמ םהלש תֹוירוטסיההו םיטקייבואה ובש ,ןיטולחל רחא םוחת
 וליאכ .ןהל רבעמ םימייקתמו ןהל םימדוק ,תוינמז–ללחה ןויצה תודוקנ לכל םיינוציח םהלש תֹוירוטסיההו
 ,תינמז–ללחה תוינורכניסל םוצמצל םינתינ םניאש ,םירחא םיעפומ םהלש תֹוירוטסיההו םיטקייבואה ושרד
 אלל םמצע תא ףוסבל םילגמ וללה תֹוירוטסיההו םיטקייבואה ,וז תוינורכניסל ץוחמ לא םילטומ ,ךכו
 .ףרה
 ,הפיפטב טעמכ ,הענו תרבדמ איהש תעב יאלוזא תיליעל בישקמש ימ לש ותעדב הלועש לעה–תבשחמ יהוז
 תא ונל "הארמ" איהשכ .םהלש תֹוירוטסיההו הלש םיטקייבואה ביבס תדעומ ףא םיתעל ,תדקרמ ילוא
 םהש ,וללה םיטקייבואה ,םיטקייבוא ןיידע םה םאה) הלש וידוטסה ללחב םיפפוטצמה ,וללה םיטקייבואה
 םירחא םיטקייבוא רופסניא םיליכמה ,םיסורה םיניינב לש תוריק ירבש — (?...םיטקייבוא לש תובקעכ רתוי
 ,(...שומיש וא ץפח דוע וב ןיאש רבד לכ רתוי וא תוחפ ,קיטסלפ ילכ ,ירפ תוסיפ ,םירמסמ ,תורוגח ימזבא)
 וא תוכראותמ תורבחממ ופסאנש ,םשו הפ ורזפתהש תוריינ ,םיבוזע תשורח יתבב ופסאנש תועבטמ םג לבא
 םילפא תודוס ןיפצמ םהמ דחא לכ ךא רדס לכ םהב ןיאש ,םימולצת יפלא ,םימולצתו ,תוכראותמ אל
 םהל םורגל יאלוזא תא האיבמה ,הדיבכה חוכמ רתוי הזעה ,הקומעה הכישמה תא שוחל קר ןתינ — םימולעו
 זאמ םירבוד וללה "םיטקייבוא"ה ויה וליאכ ,םהלש םהיטפשמב ,שחלבו םר לוקב ,םהלש םהיתולימב ,רבדל
 רתוי יתועמשמ חרואב רבדל םילגוסמה םירבוד ,רמולכ ;םייפוסניא םירבוד — םירבוד ןכא םהו .דימתמו
 דחא לכ ןכש .רפסל םילוכי ונייה ונחנאש המ לכמ רתוי הבר היישותבו רתוי הבר תוקמעב ,רתויו
 קר רפסל ונלוכי ונחנאש דועב :הנושמ ךופיה והז .ןנימב תודיחי תֹוירוטסיה רפסמ וללה "םיטקייבוא"המ
 תירחאו תישאר תדוקנ ןיב תומחתנ תופוקת הבש תיראיניל תירוטסיה תולשלתשה התוא ,הירוטסיה
 התויכשמה תא דימת םיחיטבמ םירוזחשו תוסירהש הירוטסיה התוא ,ןתונשיהו תופורטסטק ןיב ,תיגולואלט
— 
 ,הדגאַּכ ,רופיסַּכ שארמ הייפצלו םוגרתל תנתינה וזמ תרחא הרימאל חתפ ילוא םיחתופ וללה "םיטקייבוא"ה
 אוהש המ לכ לש ,ספתנ יתלבהו הארנ יתלבה 1,ףסּומה תא םיללוכ םה .וזכש הירוטסיה לש הגאסַּכ
 ,םמצע ינפב ,םיללוכ םה .תויגול–וירוטסיה–ונורכ תופוקת לש עובקה הנבמל םאתהב אלש לעופה ,ירלוגניס
 ,הערכה לש םישמושמה םיביטומל ץוחמ לא ונלש ונחנאה תא םיליטמ ,הירוטסיהב רפוס אל ןיידעש המ תא
 רופסמ תוברה ןנימב תודיחיה תֹוירוטסיהל המצע תפשוח יאלוזא תיליעו .היצרטסוליא ,היוותה ,רואית
 .םיטקייבואה לש ןנימב תודיחיה תֹוירוטסיהה רופסניא ביבס ףרה אלב תבבוס איה .וללה
 לכ לע תורפוסמ תויהל ולכוי ןהלש תויודחוימהו וללה תֹוירוטסיהה ובש םוקמה תא ,ןאכ ,העיצמ איה
 םשכ שממ ,הלש וידוטסה ימוחתל תלבגומ הניאש — םוקמ תקנעהו .ןדוחיי ,ןתוירירבש ,ןתמצוע ,ןהיבאשמ
 ,יאלוזא תיליע רובע ,העמשמ — איהש הכורעת לכ לש היתולובגמו תוריקה ןמ וגרחי תוגצומה היתודובעש
 ,הנְבַמ ,הרוצ תנתונ יאלוזאשמ רתוי ,ןכש .שלח וא ןידע אל םג ךא ,ימלוג וא םילא חוכ אל .חוכב שומיש
 בוש ונפייו וסחייתיש העיצהב םתפשל םתוא האיבמ איה ,וללה "םיטקייבוא"ה תא תזחוא וא תספות ,הניבמ
 הלא העבה ,יוטיב ,חוסינ תורוצ ,השעמל .םיעיבמ וא םיאטבמ וא םיחסנמ םהש הממ גרוחה המ–רבדל בושו
 םירבדמה "םיטקייבוא" לע תשקעתמ יאלוזא תיליע .תוקיפסמ יתלב תוארנ רבכ .תולדו תוינע תוארנ רבכ
 .איהש הרוצ לכל םוגרתל תונתינ ןניאש תורוצ .הלא ןיעמ תוידגיה תורוצל םוגרתל תונתינ ןניאש תורוצב
 תומשל רבעמ השחרתה לוכיבכ .םהלש תויצקנופה תא םג ומכ ,םהלש תומשה תא תוקרפמ םהלש תורוצה
 רבכ התייה ךא תידיימ ןיעל היולג הניאש ,םוצמצל תנתינ יתלב ,תרחא תויועמשמ תרדס תויצקנופלו
 עוריאל ונתוא תברקמ וז ןיעמ תוסומכ תויועמשמ תרדס .וללה "םיטקייבוא"ה יחוורמב תלתופמו היובח
 ,הווהמ אוה .םיעוריא לש המרדה ךרד ומצע תא ןתונ וניא הזה עוריאה .יאלוזא תיליע לש "םיטקייבוא"ב
:עוריאה תודוא לע תופסונ תולאשלו תולאשל חתפ חתופש עוריא ,"הווהמ" אוהש וילע רמול ןתינ ןיידע םא
?עוריאה תא סופתל םילוכי המו ימ
?עוריאה תא סופתל ןתינ םוקמ הזיאבו יתמ



?עוריאה תא סופתל םילוכי המו ימ
?עוריאה תא סופתל ןתינ םוקמ הזיאבו יתמ
?עוריאה תא סופתל שי עודמ
 וא/ו ותוירשפא לע ,עוריאה תודוא לע וז תינמז–וב תולאש תבצה .וז דצל וז תובצומה תולאש שולש
 תֹוירוטסיהה תאו הלש "םיטקייבוא"ה תא הגיצמ יאלוזא תיליע ובש ןפואה ךותמ הלוע ,ותוירשפא–יא
 אלא הל םיינורקעה היציזופמוקה וא ןוגראה קר וניא "םיטקייבוא"ה לש וז הגצהב סומכ רתונש המ .םהלש
 ,הלש "םיטקייבוא"ה תגצה תא תרדסמ יאלוזא תיליעשכ .תרצוי איהש "טקפא"ה וא תחתופ איהש חתפה םג
 םושמ ?תימצע–הסירק עודמ .עוריאה תודוא לע תולאש ןתוא לש תימצעה הסירקה תוירירבש אוה רצונש המ
 םיבאשמו תורוקמ רופסניא שיש ,בטומ וא ,באשמ וא רוקמ לכ ןיאש קוידב אוה תוארמ וללה תולאשהש המש
 ,םהלש תֹוירוטסיההו "םיטקייבוא"ה תא הז דצב הז הגיצהב ,םיוסמ ןבומב .תונמאה עוריא שחרתמ םכותמש
 תסיפת םשל יד וב ןיא ,דיחי ירוטסיה ביטרנ ףא םג ןכלו ,דדוב באשמ וא רוקמ ףאש הארמ יאלוזא
 םצעל ,ֶהארמל ,הבשחמל חתפיהל לוכי תורוקמ לש עובק יתלב גראמ קר ."םיטקייבוא"ה לש םתועראתה
 םניא םלועלו ,םיעיפומ םניא םלועל םהלש תֹוירוטסיההו "םיטקייבוא"ה ,עמשמ ."םיטקייבוא"ה לש םתגצה
 "םיטקייבוא"ה ."םייטנתוא אל"כ םמצע תא םיגיצמ אל םג םה ךא ,"יטנתוא" ןפואב ,עיפוהל םילוכי
 הקולחה תרוצל ץוחמ ,םתועראתה לש תדמתמה תימצעה הסירקב קלח םילטונ םהלש תֹוירוטסיההו
 הגיצמש איה תונחבומ–יא לש ּתונפוא לוכיבכ — יתימא–ףיוזמ ,רקש–תמא ,יטנתוא אל –יטנתואל תיראניבה
 םרגסמל ילבמ םהלש תֹוירוטסיהה תאו הלש "םיטקייבוא"ה תא תAשרופ דימת יאלוזא ."םיטקייבוא"ה תא
 תא תקרפמ רבכ דימת הלש הטישה ןכש ."יטנתוא אל"ה לש ויוניגב וא "יטנתוא"ה לש תיריל החגהב
 רבעמ לא ,םמצע ינפב ,"םיטקייבוא"ה תא הליטמ הדועב ולא םימוחת תסרוהו תעסשמ — וללה תורגסמה
 :תנעוט הלש הטישה ,תאז םוקמב ."יטנתוא אל"ה אלו "יטנתוא"ה אל םיטלוש ןיא ובש םוקמ ,םמצעל
 תא הז םירתוסה תובקע לשו תובכש לש ,תויוטלחומ–יא לש עוריא אוה ,"טקייבוא" קר וניא הז "טקייבוא"
.תויטלחה לע זבזובמ וניא ןמז םוש ובש םוקמב הז
 טפשמב תונלבסב רהרהל שי .עוריאה תא םינקורמ רבכ דימת עוריאה לש עודמהו םוקמה ,יתמה ,המה ,ימה
 .וזה המויסקאה תא םיקעוז וללה "םיטקייבוא"ה ןכש .יאלוזא תיליע לש םיגצומה "םיטקייבוא"ה חכונל הז
 םיעגר הלא ויה וליאכ םהלש דיתעה תא וא םהלש הווהה תא וא םהלש רבעה תא םינקורמ קר אל םה
 םהלש םתוחיתפ לע וללה םינמזה תא םיליטמ םה אלא ,"םיטקייבוא"ה לש תוטושפ תונוכת ,םילדבנ
 .םיידוחיי–דימתה םהייח רבעל רמולכ ,םמצע ךותב םיירלוגניס םינמז לש הבורמ םויקב תנייפואמה
 ,ןיעה ןמ םייומס םקלח ,ןיעל םייולג םקלח — םיידוחיי–דימת םייח םיליכמ יאלוזא לש "םיטקייבוא"ה
 ,רתסנהו גצומה ןיב ,ךשוחו רוא ןיב אל .קחשמ .איהש תוארנ לכמ םיגוסנ םקלח ,ּתוארנל םכרדב םקלח
.ךכמ תרחא ירמגל אוהש המ לכ םגו — דחי םג רתסנהו גצומה ,ךשוחהו רואה לש הפושח הגצהכ אלא

תובקעו תומוקמ

 ולא תא םג ומכ ,םיחוכשה ,םיחונזה ,םידובאה תומוקמה תא קורסל הטבמל תרשפאמ יאלוזא תיליע
 .הנחבה אלל .היהיש םלועה ,הווהה םלועה ,היהש םלועה .ךכ םלועה .םייופצה ,םינווכמה ,םיננכותמה
 — םיידיתע תומוקמ וא רבע םנמזש תומוקמ ,רחא וא הז םוקמ לע ,יופצ יתלב ןפואב ,תעד ילבמ רצענ הטבמ
 םוקמ םיחיצנמה תוריק לע םיטלש ,הנש ידמ םיכלוהו םילדגה ריקב םיקדס ,לילכ סרהיהל דמועש ןיינב
 רשא — וסרהנש םינבמ תוברוח לש ןמוקמב םיבצינה םירזחושמ םיניינב ,החצנהל יוארה עוריא וב עריאש
 הלדח אל םעפ ףא יאלוזאו .םירחא םיטבמ רופסניא וכותב םיררחשמ אלא ,הטבמ תא םיליבגמ םניא קר אל
 וידוטסהמ ,הינמרגל לארשימ העסנשכ ,2013 ץיקב ומכ .הלאשב םדימעהל ,הטבמבש םיטבמה תא ןוחבל
 איה םעפהשכ ,קופיא לכ אלל ,התטיש תא בוש הפשחו ,ןילרבב תיוושכע תונמאל KW ןוכמל ופיב הלש
 ויהי ,ינוציק ןפואב םירחא םימדנ ,םינוש םימדנש בחרמלו קפואל ,ללחל ,םוקמל סחיב התוא תמשיימ
 הרזח התוא םג םהב הלגתמ — יאלוזא לש הלולצה תוננובתהה תוכזב — לבא ,םידגונמ ףא ורמאיש
 ןיב אופא לידבמ המ .בחרמו קפוא ,ללח לכב ,םוקמ לכב אוצמל ןתינ םתומכש םילדבה לש תיפוסניא
 תדוכלמל לופיל םוקמב ,וזה הלאשה תא ביצהל םוקמב ?וללה תומשה ינש ןיב דוגינה והמ ?הינמרגו לארשי
 הז םידגונמכ ,הזל הז םירחאכ תומוקמה תא ביצהל םוקמב ,תיגולויצוס–וכיספ תוילטנמ תאוושה לש הלקה
 ללכמ םיאיצומש םיירלוגניס םיוות אשונ םוקמ לכ דציכ הארמ יאלוזא תיליע ,הזל הז םיהזכ ףא וא ,הזל
 הינמרגו לארשי ןיב הקתהה .לודיב לע םא ןיבו תוהז לע העיבצמה וזכ םא ןיב ,הכרעה לש גוס לכ תורשפא
 דימת םה תאז םעו בוכראל םינתינ םניאש ,רופסמ םיברו םייפוסניא םירחא תומוקמ ןהיתשב תרצוי
 — שדוחמ טבמ הריתמ וא תרשפאמ קר אל איה .םירחא תובקעל ןתוא תחתופ איה ;והשלכ ןפואב םיבכרואמ
 הזה שדוחמה טבמב תקקוח ,תוריהבבו ץמואב ,םג אלא ,"ירוקמ"הו "יתוכאלמ"ה ןיב סחיה לע — ףסונ טבמ
 ןועטל לוכי וניא םוקמ ףא הבש ,תומימע לש לוטיבל תנתינ יתלב האצמה ,רמולכ — םיבורמ םיטבמ
 ,תאז התושעב .ףרה ילב םיגגופתמ תובקעה לכ הבשו ,רחאל סחיב ןיינק תוכזל ,תולעבל ,תויטנתואל
 דירפמש המ ,ךכיפל .הריעצה לארשיב ןה הקיתווה הפוריאב ןה תויטנתואה לש היזטנפה תא תפשוח הקתהה
 לש תינוציקה תולגתהה לש הביט הז .םולכ אלו לוכה אוה לארשיו הינמרג תומשה ןיב תוהז רצוי וא
 ביבסו הנבמה ןוקיר ביבס תבבוס איה ,ףרה אלל .תואל אלל וזה תולגתהב הזוח יאלוזאו .תוירלוגניסה
 המ ביבס תעב הבו ,"רוקמ" לש ןויגיהל םאתהב ,הזככ סוכינל ןתינ דחא עוריא קר הבש תולגתהה תלכלכ



 ביבסו הנבמה ןוקיר ביבס תבבוס איה ,ףרה אלל .תואל אלל וזה תולגתהב הזוח יאלוזאו .תוירלוגניסה
 המ ביבס תעב הבו ,"רוקמ" לש ןויגיהל םאתהב ,הזככ סוכינל ןתינ דחא עוריא קר הבש תולגתהה תלכלכ
 לש תירשפא תכרעמ לכ סרוהש יוביר ,תוירלוגניס תועפות רופסניא לש תובורמ תויולגתה רבכ דימת ןהש
 תא התוארהב .םלוכ תובקעהו תומוקמה לכב .תוירוקמו רוקמ ,תוימצעו תויטנתוא ,סוכינו תולעב
 יאלוזא ,יתוכאלמה תועצמאב תויטנתואה ןדבוא תא הגיצהב ,ןיפולחל וא ,יטנתוא הנּוכמה לש תויתוכאלמה
 ןאכ ,תומוקמה לכ לע עיבצמ הלש שגדה ,ךכו .דחי םג יתוכאלמהו יטנתואה לש תועמשמה רסוח לע תשקעתמ
 ויתוינבהב) "יטנתוא"ה רחא שופיחה דציכ התוארהב ,הינמרגב .לשמל ,לארשיבו הינמרגב ,םשו
 ;המלש "תּויתוכאלמ" תלכלכ שורדלו עובתל ,תולעהלו ריכזהל יושע (םירוזחש םג ןהש ,תוילכירדאה
 ןמיס תויהל תולוכי ןהלש "תויטנתואה רסוח" ףאו היתוינבה לש "תויתוכאלמ"ה דציכ התוארהב ,לארשיבו
 העונת וא יחצנ
 תויהל ילבמ תואל אלל תלעופה ,וז תימינפ הריתס .יהשלכ "תויטנתוא"ל הרמוי לכ ןקורל תלגוסמה
 םאתהב אלש ,רמולכ — "יטנתוא אל"הו "יטנתוא"ה ןיב ?יביטיזופ ןפואב עיצהל היושע איה המ ,תיביטגנ
 וא הבישח המסחו הענמ ,הלכיס ,םויה ןכ זאכ ,דימתמו זאמ רשאו תילאנב הכ התשענש הימוטוכידל
 ויהי אל "יטנתוא אל"ה םגו "יטנתוא"ה םג רשאכ שחרתי המ ?עיפוהל לוכי וא יושע המ — הבישח תורשפא
 רבעמ תויביטיזופכ הרקי המ ,רמולכ ?"עיגמ"ה תא ,"ARRIVANT"–ה תא לבקלו ףוסאל ידכ דוע םש
?יביטגנל
.עוריאל רֵחאש המ ילוא
 הניא ךכמ האצותכו הקספה תרשפאמ הניא םלועל יאלוזא תיליע לש תונמאהש ןכתי ?םכסל לכונ םאה
 תAשירפ לש הווחמה לעו ומצע לע רוזחל קר חרכומו לוכי יחכונה שופיחה ילוא .םוכיס יומד והשמ תרשפאמ
 ךכב אוה וז תונמא לש החוכש ןכתי .עוריאה תַּתמל םמצע תא וליבגיו ומצמציש םרטבו רַחַאל םילדבהה
 הAשירפ דוע ובש ,םעפ יא הארנ םרט ותומכש "דֹוע"ל ,םלועב "םיטקייבוא"ה תא ,םלועה תא תחתופ איהש
 :עוריאה תא שדחמ הרידגמ איה .תויכשמה אלא ,הקספה אל .החצנה אלא ,היהשה אל .םילדבה םדקת דימת
 דימת אוה תאז םוקמבו ,םוכיס ,הנממ ךפהה וא הלחתה תדוקנ טושפ בשחיהל ברסמש המ לא ותוא הליטמ
 תירחא לוטנו תישאר לוטנ עסמ :ףוס אללו הלחתה אלל ,םיבורמ םיעוריא לש םתושחרתה תא ֵשדחמ רבכו
...םלועה לש "םיטקייבוא"ל תוניב ,סוכינל תונתינ יתלבהו רופסמ תוברה םלועה תוכופהת ךותבו םלועב

 ,בוציעו תונמאל הימדקא לאלצב ,תויונמאב ינש ראות ידומילל תינכותה שאר ,ףוסוליפ ,ילרוא–ירוגז לאפר ר"ד
 .םילשורי
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