
המבוא ךורב תא לבקל
ןמזה עיגה .תירבה תוצרא אישנ יפלכ תילילש ךכ לכ השיג ץמיאש ךכב העט ןימיה
רתוי תצק וב ונימאי ש"וי יבשותש

 יוצמ תוריחב לש ףירח חירשכ םלועב הקזחה המצעמה אישנכ תיעיברה ותנשל סנכנ המבוא קרב
-ומכ תויפיצ הנובש ימ ,ללכבו ,ויפלכ בועית םישח ב"הראב םיבר– לק אל יתלחתהה ובצמ .ריוואב
 ףא ,ינש דצמ .ונוזח תא שממלו תוסנל בלשה עיגישכ וינימאמ תא בזכאי חרכהב וביבס תויחישמ
 ימכ הארנ וניא זירמיירפב םהיבירי םד תזקהב תעכ םיקוסעה םינקילבופרה םידמעומהמ דחא
.תולקב המבוא תא סיבהל חילציש

 םג תמייקתמ תיצרא-םינפה הקיטילופב לאמשל ןימי ןיב תיתרוסמה הקולחהש הארנ ?ץראב המו
 לע ץחל ליעפמו םמולח תא םישגמ אוהשכ דחוימב ,ותוא םיבהוא לאמשב– ב"הרא אישנל סחיב
– ינשה ומש תא שיגדהל םיבהוא ,לארשי אנוש לאכ וילא םיסחייתמ .ותוא םיבעתמ ןימיבו ,לארשי
 .ב"הרא לש ןושארה רוחשה אישנה רותב ויפלכ תינעזג המינ םג תעמשנ תובורק םיתעלו ,ןייסוח

 ,אדירג תיניינע הניחבמ ,לכ םדוק.המבוא יפלכ תילילש ךכ לכ השיג ץמיאש ךכב העט ןימיה
 והשימו יאקיטילופ יתייה אל םא וליפא"ש םש רמאו תורדשב רקיבש ימ .לארשי אנוש ונניא המבוא
 ידכ לוכי ינאש המ לכ השוע יתייה ,תונשי ילש תונטקה תונבה יתש ובש תיבה לע תוטקר הרוי היה
לתוכה ינבא ןיב ןמטש ימו .לארשי אנוש ונניא– "ןכ תושעל לארשי לע םגו ,ותוא רוצעל
 .לארשי תשרומל רכונמ ונניא ,ןבלה תיבב הנש לכב רדס ליל םייקמו הרהוימ לצניהלהליפת

 ןחבמב םג לבא ,תויטילופ תוביסמ קר השענ הז לכש רמולו תויניצב ךכל סחייתהל ןתינש ןבומכ
רושימב ןה ,םיעירכמ הערכה יתמוצ המכב לארשי ןעמל ץלחנ המבוא ,האצותה ןחבמ ,רתוי בושחה
 תופכל תיניטסלפה המיזמה תא לכיס הב ם"ואה תרצעב דחוימבו ,ילכלכה רושימב ןה ,יגטרטסאה
 .לארשי ץרא לש הבלב תיטסירורט הנידמ ונילע

תילאיצנבורפ תוגהנתה

 ינונטקו ילאיצניבורפ הז ,ונתנידמ לע לכ םדוק בושחנ םילארשי רותבש ימיטיגל הזש תורמל ,ללכב
 אל ,תירבה תוצראב יתלדג .תילארשיה תיווזהמ קרו ךא הרז הנידמ לש אישנ לא סחייתהל
זא עמשנ אישנ םעפ יא היהי רוחש רוע לעבש ןויערהו ,הנש םישולשכ ינפל אלא תודבעה תפוקתב
 .ךרפומ

 םג השק העיגפ העגפש תינעזגה חורה לע ןוחצינ ,םדאה חור לש ןוחצינ היה המבוא לש ונוחצינ
 אל ,ןייקמ ןו'ג תא2008תוריחבב יתפדעה ישיא ןפואבש ףאו ,הירוטסיהה ךלהמב לארשי םעב
רותב ,ןכ ומכ .המבוא לש ונוחצינמ שגרתהל אלש יתלוכי
 םדא ינב לא תונפל םעט שיש ךכב ןימאמ המבואש הדבועה תא דואמ ךירעמ ינא ,ךוניח שיא
 .וכרד תקדצב םענכשל תוסנלו

שארל סחיבו ללכב לארשיל סחיב השע אוהש תושקה תואיגשה ןמ םלעתהל ןוכנ אל ,תאז לכ ירחא
תיבה ןמ ונילא הבשנש הערה חורה לש הרוקמש חוטב אל ללכ ינא יכ םא ,טרפב והינתנ הלשממה
 לשממה לע תופכל וסינו םדיקפתב ולעמ רשא םידוהיה וירזועב אלו ,ומצע המבואב ןבלה
 םעפ ותא ןוכיס תחקל הצרי אלש ימ תא ןיבא טלחהב .תוילאמשה םהיתודמע תא יאקירמאה
 .םיקדצומ םניא שיאה יפלכ הנטשהו האנשה לבא ,תפסונ

עיתפהל המבוא תא ןימזהל ונילע

רוסאש בשוח ינא ,תידוהיה תובשייתהה לע רומשל ןיינועמו ןורמושו הדוהיב ותיב תא הנבש ימכ
דדצל ונרחבשכ ונישעש תירוטסיה תועט וז .דחא לסב ונלש םיציבה לכ תא חינהל ,םיבשייתמה ,ונל
 .הילע רוזחל לבחו ,תוגלפמה ללכ םע םיחותפ םיצורע לע רומשל םוקמב דוכילב טלחומ ןפואב

םיבושייב רקבמשןושארה יאקירמאהאישנהתויהלו,עיתפהלהמבואתאןימזהלונילעש בשוח ינא
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 םשב ותונכל גהונינא ןכאו ,'ךורב'אוההמבואלשיטרפהומשתועמשמ.ןורמושוהדוהיב םיידוהיה
אוה םאו ,םייוכיסה לכ דגנכ םרה ודיקפתל רחבנש ךכב ךרוב אוה ,ןורשיכב ךורב אוה .המבוא ךורב
 .רתוי הברה ךורב היהי יאדו אוה ,ןורמושו הדוהיב תידוהיה תובשייתהל תילילשה ותשיג תא הנשי

-םישנא זופת לש הילאוטקא םורופב הז לע רבדל ךישמהל ואוב
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