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 ?והינתנ לש הפיה ותעש

 הצצפה תא גישהל ןאריאמ ענמי אל ,תינסרה תיאבצ הפקתמ דבלמ ,רבד םוש
 ןובנ לאונמע

 שיו ,ארונ רקוב ותוא זאמ ופלח הנש הרשע-תחא .קרוי-וינב ןטהנמ םורדב יתייה רבמטפסב11-ב הנשה

 תחא גישה ןכ ןדאל-ןב ,תירוטסיה טבמ תדוקנמש אלא .ןדאל-ןב המסוא תא הלסיחש לע תירבה-תוצראל תודוהל
 .םיימאלסיא םירטשמב םיינקירמא-ורפה םייברעה םירטשמה תפלחה :ויתורטממ

 איה .הקירפא ןופצ לעו ןוכיתה חרזמה לע תימאלסיאה תוטלתשהב יזכרמ דיקפת תאלממ ןיידעו האלימ ןאריא
 שי יכ ונתוא תדמלמ הירוטסיהה .הפמה ןמ לארשי תא קוחמל תרהצומ הרטמב יניערג קשנ תגשהל תלעופ םג
 הנידמ םוש יכ ונתוא תדמלמ םג הירוטסיהה ךא .םתוא גורהל םימייאמה םידוהי יאנושל שאר דבוכב סחייתהל
.תוילכלכ תויצקנס לש ץחל ללגב תויניערגה היתופיאש לע הרתיו אל

 שוב.וו 'גרו'ג לש הז וליאו ,תיניערג המצעמ ךופהת ןטסיקפש הצר אל ןגייר דלנור ינקירמאה אישנה לש ולשממ
 תא וקיספה אל תונידמה יתש ,תויצקנסהו םיצחלה תורמל ךא .תינופצה האירוק לש התונערגתהב הצר אל
.ןהידעי תא וגישה רבד לש ופוסבו ןהיצמאמ

 התחינש תיאבצה הפקתמה לשב קרו ךא תאזו ,ןהלש ןיערגה תוינכות לע ורתיו ןכ ,תאז תמועל ,בולו קאריע
1981-בש רחאל ולש ןיערגה תופיאש תא חנז ןייסוח םאדס .תרחאה יפלכ וזכ הפקתמב םויאהו תחאה לע
 דימ ולש ןיערגה תינכות תא קיספה יפאדק רמעומ .םיתפרצה ול ומיקהש יניערגה רוכה תא לארשי הדימשה
 ןאריא וליפא .רותב אבה היהי אוה יכ וששח לשב ,2003-ב קאריעל תיטירב-תינקירמאה השילפה רחאל
 דימ .תינקירמא הפקתממ ששחה לשב קאריעל השילפה ירחא הלש ןיערגה תינכות תא תינמז התעשה
 תינכות תא וז השדיח ,ןאריא לש םייניערגה םירוכה תדמשה לש ןויערה תא שטנ שוב לשממ יכ ררבתהשכ
.הלש ןיערגה

 ,תישאר .תיניערגה התינכותמ לודחל ןאריא תא תוענכשמ ןניא תוילכלכ תויצקנסש אופא עיתפמ הז ןיא
 ןאריאב האורה היסור םג ומכ ,ןתוא הליעפמ הניא ןאריא לש טפנל הקוקזה ןיסש תויה ,תוכחוגמ ןה תויצקנסה
 טפנ תקסע לע תעכ תונתונו תואשונ םירצמו ןאריא ,ףסונב .ןוכיתה חרזמב תינקירמא הינומגה ינפמ ןורחא רוציב
-ב םירצמב תוממוקתהב הכמת ןאריא .יפוריאה דוחיאה תונידמל תוריכמ ןדבואמ הידספה לע ןאריא תא הצפתש

 ימאלסיא תירב לעב לש םיילכלכה תונורתיה תא תרצוק איה התע .יסרומ דמחומ תא ןוטלשל התלעהש2011
.שדח

ימויק םויא הווהמ הניא תיניערג ןאריא ב"הראל

 הנכומ איה יכ הזירכמה תוגיהנמ :ןתרטמ תא תוגישמ ויה אל ןה ,תופכאנ ויה ןאריא דגנ תויצקנסה ול םג לבא
 תמר לש תינמז הדרוה לע ןופצמ ירוסיי םושמ לובסת אל ,לארשי לש התדמשה ןעמל היחרזאמ םינוילימ בירקהל
.םיידיתעה היתונברוק לש הייחמה

 תא שוטנל ןאריא תא איבהל רתויב הבוטה ךרדה ןה תויצקנס יכ ,הנורחאל ןוטנילק ירליה הרמאש המ ,ןכל
 תדמוע הניא ,ןאריא תונערגתה לש הרקמב ,הלכה םג .ןויגיה לכ רסחו ךחוגמ טושפ אוה ,הלש ןיערגה תופיאש
 העתרהש ירה ,המחלמב החיתפמ מ"הירב תאו ב"הרא תא עיתרה חטבומ ידדה סרהב םויאהש דועב .קרפה לע
 לארשי דצמ תיניערג הפקתמ .םיינדבוא םה הליחתכלמש תויה ,םיטסימאלסיאב רבודמשכ תיטנוולר הניא תאזכ
.ןדעה ןגל הריהמה םתעגה תא חיטבת– םינימאמ םה ךכ–

.הצצפה תא גישהל ןאריאמ ענמי אל ,תינסרה תיאבצ הפקתמ דבלמ ,רבד םוש

 אל המבוא קרב תואישנל דמעומה ךא .ןאריא לש ןיערגה ינקתמ תא דימשהל תיאבצה תלוכיה שי ב"הראל
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 ריבס אל יכ אוה לארשי לש התניחבמ רתוי גיאדמש המו ,ולש תוריחבה-עסמ ךלהמב ןאריא תא תיאבצ ףוקתי
 תירבה-תולעב תיברמ תא הדביא ב"הרא ,לכה תולככ ירחא .וזכ הפיקת לע הרוי היינש הנוהכב אישנכ המבואש
 הגישה אליממ רבכ וזשכ ,ןאריא תא עיתרהל ןכ םא עודמ .םייטסימאלסיא םירטשמ תבוטל ןוכיתה חרזמב הלש
?םייטסימאלסיא םירטשמב םיינקירמא-ורפה םייברעה םירטשמה תא ףילחהל היתורטמ תא

 הבוגתמ ששח אלל ,ירקיע טפנ רבעמ הווהמה ,זומרוה ירצימ תא םוסחל םנמוא הלוכי תיניערג ןאריא ,תינכט
 יפכ ,ןכל .לילעב ינויגה יתלב השעמל אוהש דע ,ןאריא תלכלכל לודג הכ קזנל םורגי הזכ דעצ ךא .תינקירמא
 האירוקו ןטסיקפ ,ןיס ,היסור םע םויכ תויחל הלוכי איה ,תיניערג מ"הירב םע תויחל תלגוסמ התייה ב"הראש
 הווהת אל ךא ,החוכ תאו ב"הרא לש םיסרטניאה תא רתוי דוע רערעת םנמוא תיניערג ןאריא .תויניערג תינופצה
 .ב"הרא לע לבסנ יתלב םויא

 לשממהש דושחל תובוט תוביס שי לארשילו ,לארשי לע ימויק םויא הווהמ ןכ תינאריא הצצפ ,תאז תמועל
 לע תוחנומ הצצפה תא גישהל ןאריאמ עונמל תויצפואה לכ יכ ןעוט אוהשכ תמא רבוד וניא יחכונה ינקירמאה
.ןחלושה

 לא הלש יניערגה רוצייה תא הריבעמ ןאריא יכ הזירכה תימוטא היגרנאל תימואלניבה תונכוסה ,הנורחאל
 ןאריאש תורמל .םוק ריעה תברקב יניערגה הנקתמב הניקתהש תוגופירטנצה רפסמ תא הליפכמו המדאה הבעמ
 ,הפיקת ינפמ םיניסחל הלש םייעקרק-תתה יניערגה קלדה ינקתמ תא ךופהיש "תוניסחה בחרמ" רבעל תברקתמ
.םוטמיטלוא םוש תולומל ריבעמ וניא ב"הרא לשממ

 םולבל הסנמ ףא המבוא לשממש אלא ,ןאריא לומ הכרעמב הדדוב תרתונ לארשיש קר אל יכ אופא הארנ
 םימודא םיווק ביצהל ברסמ תימואלניבה הליהקבש ימ" יכ והינתנ ןימינב הלשממה שאר לש ותרעה .התוא
.ןיינעלו רשי התייה "לארשי ינפב םודא רוא םישל תירסומ תוכז ול ןיא– ןאריאל

 רשאכ התייהש םשכ ,1948-ב התואמצע לע הזירכה רשאכ התייהש יפכ קוידב הדבל תבצינ םויכ לארשי
 הלאה םירקמה לכב .1976-ב הדנגואב םיידוהי םייובש הליצה וא1967-ב ירצמה ריוואה ליח תא התיבשה
 תזרכהב הנוכמש המ לע הנעשנ ךא ,תינויגה יתלב הרואכל התארנש השק הטלחה תידוהיה הגהנהה הטילחה
."לארשי רוצ" תואמצעה

 היהת השדחה הנשה .תוגיהנמ לש התיצמת םה הלא– םיבשוחמ םינוכיס לוטילו תושק תוערכה עירכהל
.והינתנ לש הפיה ותעשכ רכזית וזש ןתיי ימ .תערכמ
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