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דוע האר אל אוה ,הירוטסיהה ירפסל סנכנש ירחא
ךישמהל םעט
התיה הבא וזניש לש הכוראה ותנוהכ ,ררחסמ בצקב םיפלחתמ הלשממ ישאר הבש הנידמב
ללכ העיתפמ הניא ,תאז תמועל ,דיקפתהמ ותשירפ .דחוימב הגירח

ןיבמ םיטעמ העיתפה ךא ,תוימלוע תורתוכל םנמא התכז הבא וזניש ןפי תלשממ שאר לש ותורטפתה
הלשממ שאר לש תעצוממ הנוהכ הבש הנידמב ,תאז לכבו .וצראב הקיטילופה רחא םיבקועה הלא
םגו )םינש עשת טעמכ( תללוכה ותנוהכש קר אל .ןפוד אצוי היה הבא ,םייתנש־הנש בורל תכשמנ
דימ .גירח ןפואב יטלחהו ליעפ םג היה אוהש אלא ,תינפיה הירוטסיהב רתויב הכוראה התיה הפוצרה
אוהו — סקימֹונֶּבָא — ומש לע היורק ףאש ,תצרמנ תילכלכ תוינידמ לע זירכה אוה דיקפתל ותסינכ םע
לש ימואלניבה הדמעמ תא רצבל םיבר םיצמאמ השעו ,ץוח תוינידמל םג הבר בל תמושת שידקה
.ב"הרא לע תונעשיהה ךשמה ךות וצרא

בורק ,רהצומב ןמואלו ןרמש יאקיטילופ אוה .ומלוע תסיפתמ העפשוה הבא לש ץוחהו םינפה תוינידמ
האירוק יפלכ ףיקת וקב לגד אוה םאתהב .היינשה םלועה תמחלמ ףוס זאמ רתויב ינוציקה יאדוול
.ונימי תא ,ותעדל ,םאותש ןפואב התואב שרפלו תיטסיפיצפה הקוחה תא תונשל ךרוצבו ,ןיסו תינופצה
םיקחשמה חוריאב הייכזב םג רישי ןפואב ברועמ היה אוה ,וצרא לש המש תא רידאהל ןוצרהמ קלחכ
2009–בש רחאל .תונורחאה םינשב םינפיה ייחב יזכרמה עוריאל וכפה הרהמ דעש ,םייפמילואה
תא ןכיס ףאו התרזעל ץלחנ הבא ,ץיקה יקחשמ תא חראל תוכזה לע ץורימב ןולשיכ ויקוט הלחנ
סונאובב ימואלניבה יפמילואה דעווה סוניכל ותעיסנ תא ול םירכוז םיבר םינפי .הנעמל תישיאה ותרקוי
לע הבא זירכה תרחמלו ,ץחומ בורב החצינ ויקוט .עוריאב תנצחומה ותופתתשה תאו ,2013–ב סרייא
.המישוקופב ןוסאה רחאל דבלב םייתנש תולודג תויפיצ הרציש ,םידקת תרסח תויתשתו יוניב תינכות

תווקתהמ תובר הייכזה רחאלש םינשב .ותנוהכ לש אישה עוריא הז היהש המדנ ,רוחאל טבמב
הלגמ הניא הבא לש ותוינידמ תניחב ,םירחא םימוחתב םג .גגופתהל ולחה תע התואב ושבגתהש
אלו ןפי לש ילכלכה הבצמ תא התניש אל סקימונבאה תוינידמ .הכורא הכ הנוהכ םימאותש םיגשיה
יפרגומדה הסירקה לולסמ תא תונשל ידכ רבד השע אל הבא ,תאזמ הרתי .תוינבמ תומרופר הללכ
ינפל אישה תמועל ןוילימ 12–ב םצמטצת התייסולכוא ,2030–ב רבכ ,יחכונה בצקב ;ןפי תדעוצ ובש
יונישל ולש ךלהמה םגו ,תיתועמשמ הנתשה אל ןפי לש הדמעמ ,תיאבצו תינידמ הניחבמ .רושעכ
רקיעב ,םירידת עבט תונוסא לש םלצב ודמע ותנוהכ לש תונורחאה םינשה ,השעמל .חלצ אל הקוחה
םיקחשמה לע ללוגה תא המתסו הלכלכב העגפש ,הנורוקה תפגמ הפרטצה םהילאו ,םיזע תונופטיש
.םייפמילואה

ותנוהכל תונושארה םינשב היה המדנ ,תילכלכ ףאו ,תיטילופ .ביזכה אל םג הבא ,ינש דצמ
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ןיס יפלכ תושיחנ הניגפה ,תושדח תודידי לש תשר ןפי התווט ותפוקתב .הרצענ תיללכה תורדרדיההש
חכונל .טעמ אל הז היה ,העיקשב איהש השח בר ןמזש הנידמב .יאבצה החוכ ןיינבב הכישמהו
"קזח" גיהנמל בשחנ ןכא הבא םא תונורחאה םינשב והת םיבר ,םימיה תכורא תיטילופה ותודרשיה
םינממסהמ םיבר .לארשי ףאו הירגנוה דעו ןיסו היסורמ ,תובר תונידמב ססבתהש לדומה תא םאותה
היה םאה ךא .ךכ לע ועיבצה ,תיִצנ תוימואלל ותייטנ דעו ותנוהכ ךשמ ,תיטילופה ותמצועמ ,ונוטלש לש
יטילופ לעוש היה אוהש םנמא רכינ ?ויתימע תא תנייפאמה תודרשיהה תלוכיו חוכהמ והשמ הבאל
.הרוצ םושב ףונהמ גרח אל אוה םלוא ,תינפיה הריזב ןפוד אצוי

תיטילופ "הלוצא" תחפשמל רצנ אוה הבא ,תונורחאה םינשב םינפיה הלשממה ישאר תיברמ ומכ
,2011 לש לודגה ןוסאה יהלשבש קפס ןיא .תיתגלפמ־ךות םינוזיא תכרעמ לש רצותו םישרוש תקומע
אלמל עדי הבאו ,קזח גיהנמל המכ ינפיה רוביצה ,ןיס לש התיילעמ ששחו תילכלכ הגיסנ לש הפוקתב
ךיראת שי םיקזח םיגיהנמל םג ,היטרקומד קפס אלל איה ןפיו ,היטרקומדב םלוא .הזה ךרוצה תא
תישיאה ותמצוע .דבלב ינפי הדימ הנקב יכ םא ,קזח גיהנמ הבאל אורקל ןתינ ,הלא לכ לשב .הגופת
תא תונשל וחוכב היה אלש םושמ רקיעב ,םינכשה םיק וא יש לש וא ןיטופ לש וזל הברקתה אל םלועמ
קזח גיהנמ ונניא ,קחשמה יללכ תא תונשל לוכי וניאש גיהנמ ,תימואלניב הייארב .קחשמה יללכ
.תמאב

הלשממ שאר תנוהכש יפ לע ףא .ותורטפתהל ביבסמ לפרעה ןנע תא גיפהל םוקמ שי ,וז הייאר ךותמ
יתשל הגלפמה תואישנ הלבגוה רבח הבא הבש תיטרקומד־תילרבילה הגלפמב ,תלבגומ הניא ןפיב
םנמא חילצה הבא .הלשממה תושארל חתפמ הווהמ הז דיקפת ,תטלוש וז הגלפמ רשאכו ,תונוהכ
אליממ םייתסהל הדמע וז ךא ,תישילש היצנדקב תוכזלו םיללכה תא העמק ףפוכל םייתנשכ ינפל
תיתקלדה יעמה תלחמ םגו ,רבעב תורטפתהל ותוא וליבוה אל םיכומנ הכימת ירועיש ,דגנמ .2021–ב
יפ לע ףא .הכ דע דקפתל ונממ הענמ אל ,תורטפתהל הביסכ הרכזוהשו ,םינש הז לבוס אוה הנממש
ולשב ,וטאס וקסייא ובס יחא לש הפוצרה הנוהכה איש תא רבשש ירחא םוי ,רבעש עובשב ,ןכ
הכימת ,רצק הנוהכ קפוא דגנמו ,תימואלה הירוטסיהב חטבומ םוקמ םע .דיקפתה םויסל םיאנתה
לש ותנוהכ ךלהמב רבכ יאדוול בורק ומייקתיש םייפמילוא םיקחשמו הדירטמ הלחמ ,הגיסנב תירוביצ
.ךישמהל םעט דוע האר אל הבא ,ושרוי

ויניעב אל ,לשכנ אל אוה — "תוירחא חקל" אל הבאש ןייצל בושח ,תישיא המגודל םילחיימה הלאל
ןיידע שי תועינצל הבש הנידמב םלוא ,ויתורטמ תא גישה אלש הדוה אוה םנמא .וירחוב יניעב אל םגו
הליבומה ,ןפיב תוירחא תחיקל לש חוורה יומידה ,השעמל .ותוכזל תדמוע קר וזכ האדוה ,ךרע
םהש רידנ .םיאקיטילופ ברקב תוחפל ,סותימב ןיטולחל ךורכ ,תודבאתהל ףא םימיוסמ םירקמב
םירצוע םניא ,העשרהב םימייתסמה הלא ללוכ ,תותיחש ישעמ וליפא .םהישעמל תוירחא םיחקול
לרוגל ששחו תימינפ םיצחל תכרעמ לשב ללכ ךרדב תשחרתמ תוירחא תחיקל לש ןיע תיארמ .םדעב
.םעפה הרקמה אל הז .הגלפמה

המדנו ,קיתו דידיכ ונממ דרפנ והינתנ הלשממה שאר .הבאל עגעגתנ דועש ןכתיי ,תימוקמ תיווזמ
הלשממ ישארש םירוקיבה ללכמ תיצחמ וויה םילשוריב וירוקיב ינש .תמיוסמ הימיכ םהיניב הרצונש
ןניאש תונידמל ןכש לכ אל ,ונרוזאל םידחוימ םיטנמיטנס ןיא הבאל ,לעופב .םעפ־יא ןאכ וכרע םינפי
תנידמ יפלכ ןפי לש תגיוסמהו הריהזה התוינידמ ,םנמאו .תיתועמשמ תומכב זג וא טפנ תואציימ
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ךלהמב ם"ואב היתועבצהו םינפיה םירייתה רפסמ ,רחסה יפקיהמ הלועש יפכ ,הניעב הרתונ לארשי
גאדת ,רצונש ינושארה םוטנמומה תא ךישמת לארשיש תווקל שי ,תאז לכבו .הבא לש ותנוהכ תונש
ליכשתו ,ינמז היהי אל )רלוד דראילימ 3.5-כ( תונורחאה םינשה שולשב רכינש תועקשהב קוניזהש
.היכרצל ןפי לש םיימנידה םיינידמה םיסרטניאה תא לצנל

הפיח תטיסרבינואב היסא ידומילל גוחב ןפי רקוח אוה רנבוק םתור 'פורפ
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