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תיב לש  ותערכהל  ועיגהש  םירוערע  עקר  לע  ץרחנ , תעד  יוליג  היגולוכיספה ב םוחתמ  םילארשי  םירקוח  ואצי 47  הנורחאל 

, םימותחה םירקוחה  .תודליב  תינימ  תוללעתה  לש  םיקחדומ  תונורכיז  לע  תוססבתמ  םהב  תונעטה  רשא  ןוילעה  טפשמה 

םיעיבצמ טופישהו  ןורכיזה  ימוחתב  םירקחמה  יכ  ונעט  ישפנ , לופיטב  קסוע  םהמ  ןטק  טועימו  הימדקאב  םיריכב  םהמ  םיברש 

תונעט וגיצהש  העד  רמאמ  ףרטצה ל תעדה  יוליג  .הנמיהמו  הליבק  היאר  הז  גוסמ  תויודעב  תוארל  ןיאש  ךכ  לע  קהבומ  ןפואב 

לארשי סרפ  ןתח  הפיח , תטיסרבינואב  היגולוכיספל  גוחהמ  ןובנ  דוד  פורפ ' םימתוחה , דחא  ידי  - לע הנורחאל  םסרופש  תומוד ,

המסרפ תינילקה , היגולוכיספה  םוחתב  םיאקירמא  םירקוח  לש  הדוגא  , SSCP-םג ה .םיעדמל  תימואלה  הימדקאה  רבחו 

.ילארשיה הרקמל  עגונב  המוד  העדוה 

טפשמה תיב  לש  ןיד  קספ  דגנ  תאצויה  הרימאכ  גצוה  אוה  ןכש  תופירח , תוירוביצ  תובוגת  ררוע  תעדה  יוליג  םוסרפ  יותיע 

ןעטנ ראשה  ןיב  .סנאה  הכז  םהל  םיגירחה  םייתרושקתה  הכימתה  ייוטיב  ךכב ל תפרטצמו  ותב , סנואב  בא  עישרהש  ןוילעה 

יכ ןעטנ  דוע.המצע  תעבותל  טרפבו  םהיתונורכיז , םע  םידדומתמה  תינימ  תוללעתה  ילוצינל  ישפנ  קזנ  םרוג  םוסרפה  יותיע  יכ 

דועב תעבותה –  לש  םולח  ךמס  לע  לבקתה  וליאכ  תרושקתב , ןידה  קספ  גצוה  ובש  ףלוסמה  ןפואה  תא  קזיח  תעדה  יוליג 

םעטמ ןה  םיחמומ  ודיעה  העיבתב  תונושה  תואכרעה  ינויד  תרגסמב  .םתערכהב  םיטפוש  ועייס ל תורחא  תובר  תויאר  לעופב 

תויגוסהש הנעטב  רמוז , ילא  פורפו ' ןמגילז  היבצ  ד"ר  םינורחאה , תעד  תא  ולביק  םיטפושה  םלוא  העיבתה  םעטמ  ןהו  הנגהה 

הנגהה . םעטמ  םיחמומהמ  הנושב  םנויסינו ," םתויחמומ  בלב   " ןה תקולחמב  תויונשה 

םירקמב תילופיטה  הדובעה  תא  יכ  עודי  תינימ , תוללעתה  יעגפנ  םע  הדובעב  םיחמומל  דחוימבו  וניניבש , לופיטה  ישנאל 

תויוסחייתהב השודג  תילופיטה  תורפסהו  היה ," אל  וא  היה   " הלאשב אטבתמה  דירטמה  קפסה  דימת  הוולמ  הלא 

תוקולחמ םירקוחו , םיאנילק  ןיב  תופירח  תוקולחמ  םינורחאה  םירושעב  ררוע  היגוסה  לש  יטפשמה  טביהה  .התובכרומל 

ומשאוהש םירוה  ידי  לע  המקוה  ןרקה  יוגשה ב-1992 . ןורכיזה  תנומסתל  ןרקה  תמקה  םע  רקיעב  תירבה  תוצראב  וחמצש 

.תאז הריבעב  אווש  תומשאהמ  ועגפנש  ימ  לע  ןגהל  הרטמב  תינימ , תוללעתהב  םתב  ידי  - לע

ומכ םינמיהמ  וארייש  אווש  תונורכיז  ליתשהל "  " ןתינ יכ  הירקחמב  התארה  ןכא  סוטפול  תבזילא  העודיה  ןורכיזה  תרקוח 

תודוא םייודב  םייפרגויב  םיעוריאב  םיקדבנ  וענכוש  תונוש , תויצאיראווב  תובר  םימעפ  ורזחושש  הייוסינב , .םייתימא  תונורכיז 

לש םירקמב  הנגהה  םעטמ  טפשמ  יתבב  םיחמומ  םידעכ  תובר  םימעפ  ושמיש  היתובקעב  םיכלוהה  םירקוחו  סוטפול  .םמצע 

תוקינכטב שמתשהל  םייושע  םילפטמש  איה  הלש  תעדה  תווחב  תרזוחה  תיזכרמה  הנעטהו  תינימ , תוללעתהב  תומשאה 

בור יכ  המוארט  יעגפנ  םע  הדובעב  םיחמומ  םינעוט  דגנמ  .הייוסינב  איה  התשעש  ומכ  אווש  תונורכיז  תריצי  תודדועמה 

לש אווש  תונורכיז  לע  תונקסמ  קיסהל  ריבס  הז  ןיא  יכו  תסחייתמ , סוטפול  ןהילאש  תוקינכטב  םישמתשמ  םניא  םילפטמה 

.הברהב םיטועפ  םיעוריא  לש  אווש  תונורכיזב  םיקסועה  םייוסינמ  תינימ  תוללעתה 

לש םהיתויוכזל  הגאד  ללכב , תונברוקו  םילפוטמ  לש  םמולשל  הגאד  ברעמו  לקשמ , ידבכ  םינועיטב  שודגו  ןועט  אשונב  ןוידה 

חמשנ עוצקמ –  ישנא  .ילופיטה  הדשל  ימדקאה  רקחמה  הדש  ןיבו  תונוש  תוירואית  ןיב  תויושגנתה  םג  ךא  םתחוורו , םימשאנ 

.תירבע היגולוכיספ  לש  תועדה  רודמב  וא  תובוגתב  ןאכ  ןיינעב , םכתעד  עומשל 
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