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 תינויצה הדובעה תעונת לש תימלועה תוריכזמה

7 .5 

vas po 

 ,אריפש .ז ,ץקפ .פ ,דשא .ש ,הסכ .י ,ןייטשלקניפ .ח ,רבוקנב .י ,ןרוק .י : ון ח כ נ

 ,יטזור ,מ ,ךרד .ש ,ןוסלדנמ .י ,רלקז .א ,יקסרלוטס .י ,ףלהטוג .י

 ,יקסנומסיו .י ,ןודרוג .א ,ןנער .ד ,סילר .א ,רלימ .ש ,רמירפ .ב ,יבכרה .י
 .סקל .ק ,יקצד'ו ."ג ,טקל .י ,ךלוו .נ ,דלפנרב ,א ,ריפס .פ ,"ול . 9

 TUE o ו ב"ןית

 ןמ הלוכ העונתה לש קומעה התועזעדזה תא עיבהל שקבמ ינא : ןרוק .י

 6 הלאל ונימוחנת תא תאז םעו "יובס" ןולמב עשפנה חצרה
 . רובע םימלשמ ונא דאמ רקי ריחמ .םיעוצפל ונילוחיא תאו םהיריקי תא ולכיש רשא
 תוסנל וניצמאממ ונתוא וטיסי אל הלא םיעשפ - תאז טיגדנ הבה - םלואו .ונתואמצע
 .ונינכס םע רדסהל עיגהלו

 ידומעמ היה שיאה ,רימנ יכדרמ לש ורכז םע םג םויה דחייתנ

 .הנידמה יגטיהבו הדובעה תעונת תודלותב ראופמ קרפ םשרו תישילשה הילעה לש ךוותה

 יש .ךורב ורכז אהי

 :רבוקנב ףסוי לש ןינעה בר ורפס איהו רוא תדוקנל תתע רובענ

 המכ לע קתרמה ורופיס אלא ןמור אל םגו היפר 6 וז ןיא ."הכורא ךרדמ םירופיס"
 הבושתה ,שיאב דחוימה המ ימצע תא לאוש ינא רשאכ .רבחמה לש הכוראה וכרדב ךרד ינבא
 םעו העונתה סע תטלחומו תישיא ,האלמ תוהזה ותומכ והדזהש םירבחה דאמ םיטעמש איה

 דועו םימי תוכירא ול לחאלו בל ברקמ רבוקנב תא ךרבל הצור ינא .היוואמו היקבאמ
 שי 6% .תירובצ הדובע עפש

 ינויצה סרגנוקל חוריחבה :ןוטארה ופיעסלו םויה רדסל ןאכמו
 és .1976 לש הינשה תיצחמה אוה ןדעומש

 יכ ריכזמ ינא ,תוריחבה תא תוחדל םישקבמה הלא יבגל :תישאר
 שי הנידמ לכב יכ אצמנ,קודבנ םאו - םיזוחא 90 תאזכ הטלחהל םישרדנ הקוחה יפ לע
 סהל ןיא - ווק סואטטס לע םירובידהש ןאכמ .םיזוחא םירסעל הרטע ןיב תוחפל ןימיל
 ,וכמסיס המ לע

 דיספה תסנכל תונורחאה תוריחבב יכ רוכזנש ונל יואר :תינש
 היצילאוקהש ןאכמ .אוה םג דיספה - קיתו ףתוש אוהש - יחרזמהו םיטדנמ 5 ךרעמה
 .בוריקב םיטדנמ 16 תלבקמ לארשי תנידמש םיטדנמה 190 ךותמ הדיספה תינויצה תורדתסהב
 / בצמ .םימושר יתלב םיפוג תרחאה ותיצחמבו םילרבילהו תורח וכזי דספהה ןמ תיצחמב
 ,םירבח 11 הנומה תוריחב הטמ םיקהל עיצמ ינא .דימו הכלהכ ךרעהל ונתוא בייחמ הז םירבד
 ךרדבו אחרוא בגא להנהת אל וזס ידכ ,תוריחבה תכרעמ לע וחצניו תולועפ ומאתי רשטא
 וטעי הלאש ידכ ,םימיוסמ םירוזיאל וא תומיוסמ תונידמל םיחילש רגשל םג ונילע .בגא
 ודבאי אלש תנמ לע ריעצה רודה םע בחרנ ףקהב עצבמ םוזיל יואר תאז םעו .קומע טירח
 בוסו .תוניוע תופקסהל םיסופמקב ףרה אלל םיפושחה םיריעצ םיליכסמו םיטנדוטס ונל
  ,הלא םימיב סממ תוריחבל ןנוכתהלו ליחתהל ונילע :םכסמו סיגדמ ינא



  

 הטוע ינשה דצה ןכס ,תוריחבה תארקל ךרעהל ונילְָקְס איה תמא : ריפס ,פ

 </"נאו ,םיטדנמה רפסמל תויהל הכירצ הגאדה .םירכינ םיצמאמ 10 ג

 תאז םעו .הלוגב תוכזל לָכונ תסנכל תוריחבה תואצות ללגב ונדספהש המ תא יכ ,ןימאמ

 םידקפיפ םע ךבתסהל אלט ונירבחל ץעיימ ינא :תפסונ הרעהו םוצמצב תויהל תוכירצ תואצוהה

 .קפסב תלטומ סתלעותו דבכנ סריחמש

RDPI ekתונודנ תוריחב ןיא הנוסארה םעפבש הדבועה םצע לע ךרבמ ינא  

 תוריחבה יכ ,ריכזהל טקבמ ינא םוקמ לכמ ,טממ ןורחאה עגרב

 החוכנ םירבדה תא הארנט בטומו ,ךכב תוצור - תורחאה תוגלפמה לכט םוסמ ומייקתי ןמצע

 : | .םאתהב ןגראתנו

 .תוריחב :הנוסארה הילוחה ילב ,היטרקומד לע רבדל רטפא יא : ארופס ,ז

ao ; 6תיטרקומד הרבח רוציל ידכ תושעל הברה סי ,תוריחב שי רשאכ םע . 

 א : | .היטרקומדה םוחתב המואמ ןיא ,תוריחב ןיאב לבא
rg 

 ןיאס ינפמ תישיא המגוד םיטמשמ םנ*אט סםינקסע ונכותב םירבטצמ

 הבש ךרדל תובישח םג שי לבא ,םיטדנמל הבר תובישח טי .םתוא רקביס רוביצ ארומ םהילע

a ADIתוריהב .םייונימ לס ךרדב ולבקתנ םא םלקשמ לע הברהב הלוע ורחבנש םיטדנמ לקטמ  

 Ea qr .וילא ףואסל םיכירצ ונאס יטרקומד ךילהת אופא סנה

 % 7 - תוכזל לכונ לארשיב ונדספהש חכה תאט תוימיטפואל ףתוס ינניא : יקסרלוטס ,י

 0 ידכ ןגראתהל המזויה לע ךרבמ ינא ,םוקמ לכמ .הלוגב הרזחב

 .תוריחב יכרוצל קר אל תאזו - םלועב ונתעונת בצמ תא רפסל

 םיסדוח המכ רבכ םיווצמ ונא תוריחב ןוגראל רטאב יכ ,רובס ינא : יקסנומסיו .י

 .תומדוקה תוריחבה תרחמל ןגראל םיליחתמ תוריחב יכ ,ידמ רחואמ

 .םיכלוה ונחנא הבש תינויערה ךרדה תניחבמ םג אלא ינוגראה טבהב קר אל םירומא םירבדה

 תא ליבוהל םיליהתמ םיסדה םיסנאו תורוד יפוליח םיסחרתמ הבס הפוקתב התע ס"דמוע ונחנא

 ,העונתה לש תינויערה הכרדל וללה םיטנאה לס תועדומהט ,חוסב יניא .העונתב םינוסה תונחמה

 .תוריחב תכרעמל ונתוא ךילוהל ולכוי םהש ידכ הקומע ק*פסמ איה

 םיביריה תונחמה יכ ,קפס לכל לעמ יל ררבתה הלוגב ירוקיבב : רמירפ .ב

 ונל רוסא ךכ םוסטמו תוריחבה תארקל הפונתה אולמב םיכרענ ונל

 .ונלש הכרעמה תנכהב דוע תוהתסהל

emהניחבמ ,ץראב תוריחב עונמל ידכ"לכה תוטעל ונילע :תישאר + ןייטסלקניפ  

 .ירמגל טקש יטרקומדה ינופצמ וז

 6 ,ריבס יוכיס טי יכ ,רובסו ל"וחב תוריחב דעב ינא :תינס

 1 .הזמ רתוי וליפאו ץראב ונדספה תא זזקל לכונ ל"וחבס

 תוריהב הטמ תמקה לע טילחהל םיאתמה ןמזה אוה םויה :תיסילס

 .רבכמ הז וכרענ תוגלפמה רתי רשאכ דוחיב

 ונברקב טלתשהל הלחהש תוימיספה דגנ ינא :תיטאר .תורעה המכ : ןרוק ,י

 תוהוכ סויג ידי לע .םירחאה ומכ תוחפל העונתה תא ריכמ ינאו

 םיכלוה ונחנאט הנידמ לכב ונירבחל עידוהל ילע .בצמב יוניסל איבהל טלחהב םילוכי ונא

 .םירבדה ינפ תא תונשל הנווכב תוריחבל 5

 .תוניחב הברהמ תאזו לארשיב תוריחב םייקנ אל :תינס

 .הלוגב ןתוא םייקנ לבא

 1975 תנס לע זירכהלו תוריחב תדעו םיקהל ונילע :תיסילט

 .העונהה קוזיחל סויג תנסכ

 דציכ םיטדח םיליבט ספחל ולחה ריפס לס ותמזויב :תיעיבר

 הברהב הז ךלהמ תוולל הכירצ העונתה יכ רובס ינאו הילעל ועינהל ידכ דיחיל עיגהל

   ,הנבהו הדהא
 



 ינפב תודמוע תינויצה הלהנהה ר"ויכ ידיקפת ףקותב יכ םא : ריפס .פ

 ,םיפסכ ףוסיא לש תכלוהו הרימחמה וז ןהיניב ,תובר תויעב

 .הילעב יזכרמהו ירקיעמ ידיקפת תא האור ינא ירה

 ןיידע .םתונסל םילוכי ונאו ונב םייולתש םירבד יאדוב סי

 לווע יסעמ דאמ הברהו תורדתסהבו תויריעב הלשממב תידוהיה תונכוסב היטרקוריבה תמייק

 .םהיתונולתל סיסב ןיא םימעפלו תוקדצומ םילועה תונולת לכש רמוא אל ,םילועל םישענ

 תואלפנ תועפות סי .םיעזעזמ םירפסמל עיגנ דבלב תוקדוצה תונולתה תא סנכנ םא לבא

 הנהו םיאלפ הרבעש הנסב הדרי הללכב הילעה ךא .ונימיב םג תשגרמ תויצולח טי ,הילעב

 טא טא .אל יאדווב הקירמאב ,ךלי אל הז תולבוקמה םיכרדב יכ ,הכרעה ילצא הטבגתנ

 םיארחא םהש םטכ .הילעה אסונ לע םידקפומ תויהל םיבייחש םה םיאקירמאה יכ הנקסמל יתעגה

 .הילעל םיארחא תויהל םהילע ןכ - היד החילצמ הניא םא תולילב תדדונ םתנטו תיבגמל

 סנכ ונכרע ,תילעל ב"הרא ידוהי תא ועיני רשא םה םיאקירמאה יכ ,וז הטלחה הלפנ רטסאכ

 יתרמא ירבד תליחתב .תירבה תוצרא יבחרב םירע 60-מ הלעמלמ םיגיצנ 200 ופתתסה ובס דופי

 | ."ונרובע לודג םוי והז" :םַהל

 אופא ךירצ .םייקתת אל איה .הילע ילב המוקת ןיא לארסיל

 ודיגי םימי .הווקת אלמ ינא יתאצי סנכה רחאל .הקירמא ידוהי תילע תא תאזה | 'ךרדב תונבל

 .וז הלודג הווקתל סיסב היה םא

 .החלצהבו םכל הבר הדות .1 רוק

 - הלעננ הביטיה -

  
   


