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 לאירא הדגמ 'פורפ תונורכיז ךותמ קרפ - ינאו ןוינכטה

 

 הקיזיפהו הימיכה ידומילל תישפוח תעמושכ יתמשרנ תע ,1941-ב לחה ןוינכטה םע ילש רשקה

 .'א סרוקב

 יתינכות תא הללש המחלמה ,1940-ב ןודנול תטיסרבינוא לש תורגבה תניחב רחאל ,תאז הנשב

 םיעדמה ידומילל יתינפו יטסינמוהה לולסמה תא יתחנז .תורפסו תופש ידומילל ןודנולל עוסנל

 ןודנול תטיסרבינואל יתמשרנ ,תובר םינש ךשמית אל המחלמהש הווקתבו םייניב בלשכ .םיקיודמה

  .תיטירבה הירפמיאה יבחרמב םיינרטסקא םינחבמ המייק רשא

 .הימיכו הקיסיפ ,הקיטמתמב Intermediate Examination ןושארה ןחבמה תא רובעל היה דעיה

 תנמ לע .הקיזיפו הימיכ תודבעמב םיישעמ םינחבמ ,ףסונבו םייטרואית םינחבמ הללכ הניחבה

 יטרואיתה רמוחה תא .תישפוח תעמושכ ןוינכטב תומיאתמ תודבעמל יתפרטצה ,םינורחאל ןנוכתהל

 תודבעמב  - תוישעמה תוניחבב( ןחבהל םילשוריל יתעסנ .ןודנול םע תובתכתה ךרד יתדמל

 .ןהב יתדמע םנמאו )םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה

 ..B.Sc ראותל יידומילב ךישמהלו ןודנולל עיגהל ךרד לכ התייה אלו הכשמנ המחלמה ,עודיכ ,םלוא

 לש םילשוכה םיפדנמהמ האצותכ יתמשנש )S2H( יתירפוג ןמימ ליערה זגב הלערה תובקעב ,םייתניב

 יתטלחה יתמלחה רשאכ .ינמזמ םישדוח 8-מ רתוי הלזג רשא השק תבהצב יתילח ,הימיכה תדבעמ

 רוטפ םע ,ילש תוילגנאה תודועתה ךמס לע יתלבקתה .תימיכ הסדנהל הטלוקפל ןוינכטל םשריהל

 .הקיטמתמב הקיטסיטטס קרפ תמלשהבו !תירבעב ןחבהל השירדהו יתעצב רבכ ןתוא תודבעמהמ

 םיטנדוטסה רפסמ .)םויה קטעדמ םוקמ( למרכה רדהב ירוקמה ונינבב ההש ןיידע ןוינכטה הלא םימיב

 הסדנהב 3 ןהמ ,תונב 5-כ קר םהמו םיטנדוטס 110-כ ויה ,לודגל בשחנש ,ילש ןותנשב :ןטק היה

 .תימיכ

 יתלגרתה ןהב םינש 5 ךשמ .םידומילה תרגסמב  ינוציק יוניש יתיווח ןוינכטב םידומילל רבעמב

 לע דומלל יתמו המ טילחהל שפוחה תא יל הקינעה דחא דצמש ,הרקיעב ,תיתיב תרגסמב םידומילל

 דימתהל תוירחאה תא ילע הליטה ךדיאמ ךא ,Intermediate-הו תורגבה תוניחבל הנכומ עיגהל תנמ

 .ברהו ןווגמה רמוחב תיבטימ הטילשל יתעגה םנמאש בלש לכב אדוולו

-ב 3-ו תורגבה תוניחבב 5( תועוצקמ רפסמ ןיב ץמאמו ןמז תקולח הבייח תאז םידומיל תרגסמ

Intermediate( םינש ינפ לע סרפתמה דומיל רמוח לע.  

 Intermediate -ל ךא ,ירבע קודקדלו תילגנא ,תיניטלל םירומב יתרזענ דוע םנמא תורגבה תארקל

 .ידבל יתדמל

 ,"םידומילה לספסל םירבח" בוש יל ויה םואתפ .יתוהמ יוניש ,ןכ לע ,היה ןוינכטה תרגסמל רבעמה

 ידי לע טלחומו רגסוממ לוכה – תודובע תשגה ,תודבעמ ,רטסמס תוניחב ,םינחב ,בייחמ םינמז חול
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 "יטקדיד-וטוא"ה דומילה תונש רשא תונורתיה תא ריקוהלו ריכהל יתדמל הז רבעמב .תינוציח תכרעמ

 .יל וקינעה ,תרגבתמכו ריעצ ליגב ,ילש

 .תוליעיב םיאשונה לכל ושידקהלו הנובתב ינמז תא לצנל יתעדי דאמ רהמ – םימב גד ומכ יתשגרה

 סרוקל ,םישדוח רפסמ לש רוחאב ,ילא ףרטצהו 1943 ףוס תארקל אבצהמ ררחתשה ,םהרבא ,יחא

 תבחרומ הקיטמיתמ הללכ רשא תילגנאה תורגבה תניחבב ,ולש הרקמב ,בשחתה ןוינכטה .'א

 .םידומילה תנש תליחתמ ץימחה ותוא רמוחה תא םילשהל ול רשפאו ,הקיזיפו

 ,קוחד ונמזש יתחכונו תויה .םינוש םיינכט םיטוטרש רקיעב ,תיב תודובע תשגה וללכ תומלשהה

 תועדב םיעוגנ ויה םיצרמהמ קלח המכ דע הנושארל יתחכונ ןאכ .הלא תודובע ורובע יתעצבו יתעצה

 הז ,)יתדובע ירפ םהינש( ונשגה ותוא טוטרש לכ :היגולונכטל עגונה לכב םישנ יבגל םסחיב תולפמ

 !רתוי תודוקנ 5-ב הכז יחא לש ומש תא אשנש

  .הבר הדימב ול יתעייס ,תררחושמ יתייה הנממ ,תימיכה הדבעמב םג

 תודובע ירובע עציב ,םוחנל יתאשינ 'ב סרוק ףוס תארקל רשאכ :הבוט יל ריזחה יחא ,בגא ךרד

 ךכ ,)ןוינכטה תיירגסמב תישעמ הדובע תועש 5-ב 'ו ימיב םיבייח ויה םלוכ ,תאז הנשב( היירגסמב

 .)!שיא תעד לע הלע אל תופפכ לש ןויערה( יידי תופכ לע יתרמש

 ,היירפסה תולדב היה ירקיעה ישוקה .הרהמב םהילא יתלגתסהו ירובע םילק ויה ןוינכטב םידומילה

 ,הרירב תילב ,בייח בצמה .ךורא םתלבקל רותהו םיטעומ ויה הדי לע םיקפוסמה דומילה ירפס רשא

 לכל קיפה ןוינכטה ןתוא ,ידמל תולדה רזעה תורבוחו תוילטנורפה תואצרהה רחא בקעמב תוקפתסה

  .תועוצקמה

 תורכנ תואצוה ,הקפסה יישקב הכורכ התייה הילגנאמ תיעוצקמ תורפס תנמזה ,המחלמה תונשב

 ןודנול תטיסרבינוא תוניחב תארקל יידומילבש רחאמ ,ירובע בר ינוש הוויה רבדה .תלבגומ תונימזו

  .עוצקמו עוצקמ לכב םילועמ םיטסקט תידעלבה יתושרל ודמע

 עוצקמב שוכרל  היה ןתינש עדיה תדמל ירקיעה םרוגה התייה הצרמה תמר ,םהה םימיה לש ןוינכטב

 םש רבכש ירחא ,הינמרגמ םתיילע רחאל ,ןוינכטל ואב רשא םידחא םיצרמה לגס ןיב ויה ,ונלזמל .ןותנ

 .תיעוצקמ תולשבל ועיגה

 'פורפ :המגודל .ללכו ללכ הדיחא התייה אל םינושה תועוצקמב הארוהה תוכיא ,ןכ לע ,הלא םינשב

 שארב דמעו הינמרגב תובשחנה תואטיסרבינואה תחאמ טלפנש רחאל ןוינכטל עיגה רשא ,ףרודנלוא

 אלל ,ביבחו עונצ םדא .רתויב ההובג המרב הרשכה םיטנדוטסל קינעה ,למשח תסדנהל הקלחמה

 ףא לע( הלועמ הצרמ ותויהו למשח תסדנה יאשונב ותואיקבל רבעמ .ונידי לע ץרענ היה ,םינוניג

-ורטקלאו תינרדומ הקיסיפב האלפומ הטילש ןיגפה ,)ורובע השדח התייה תירבעה הפשהש הדבועה

 .הימיכ

 הרומ ,תפומ תומדכ ותוא תרכוז ינא ,םהה םימיה לש םידומילה תיווח תא רזחשל הסנמ ינא רשאכ

 םנברדמו ויעמוש םע רישי רשק רצוי ,דסחב הצרמ ,דדועמו עוגר ,םיריעצה םיטנדוטסל רוסמ ךרד

 .םיקפוא ביחרהלו םידומילב עיקשהל
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 הלאש וא ןויער לכל חותפ היה ,טנדוטסל הרומה ןיב קוחירה לע דיפקה אל ,םיצרמה בורמ הנושב

 .שקבמל תישיא תוסחייתה ךות ,תויעבטב ונתנ ותכימתו ויתובושתו

 ךרואל .ונילע השעש קומעה םשורב תרכזנ ינא ,םויה דעו ןוינכטב ימדקאה לגסה תרבחל יתכפה זאמ

 האצרהל רבעמ הארוהל ןמז תשדקה ,ישיא סחיש יתחכונו המוד ךרדב ידימלתב גוהנל יתיסינ םינשה

 דעש הדבועה ןהיניבו תואלפנ תואצות תובינמ ,הרזע טישוהלו םיריעצה תוקוצמב ןיחבהל תונימזו

 םימייקהו םתא ומקרנש םימחה םיסחיב םג רקיעבו יידימלתמ םיבר לש םתחלצהב תכרבתמ ינא םויה

 .םויה דע

 דסומכ וכרד תישארב ,םיעצמא לד ,ךרעל הנש 20 ןבכ היה ,סדנהמ ראותל יידומיל תונשב ,ןוינכטה

 םיסדנהמ םהב ,הניתשלפו הינמרג ,היסורמ םיאמדקא לש ינגורטה ץבקמ היה הארוהה לגס .ימדקא

 תותכב הארוהמ וגרדוש רשא םירומ רפסמ םג ויה .תויקלח תורשמב ודמיל רשא םיליעפ םיטקטיכראו

 .םיינוכית רפס יתב לש תוהובגה

 ןויסינו תיעוצקמ המר ילעב ,הינמרגמ םיפסונ םיצרמ ,ףרודנלוא 'פורפ ומכ ,ועיגה 1933-מ לחה

 דחה רבעמהו תלבגומ תירבעב םתטילש .הטעמה ןושלב ,הלק אל התייה םתולגתסה .םיחכומ

 רוסחמהמ :םיבר הכ ויה םיישקה .םיטנדוטסה םע רישי עגמ םבורמ וענמ םהל רכומהמ הנוש הביבסל

 םיינכט םיחנומל דעו הדבעמ ירישכמ ,דומיל ירפסב ,)'וכו םיאנכט ,םיטנטסיסא( ןמואמ רזע חוכב

  .םירסח ויה ןיידע רשא תירבעב

 ןיימדל לוכי אל – ודסוויהל הנש 100 גוגחי תורופס םינש דועבש – םויה ןוינכטה סופמקב רקבמה

 רשא םיברה תא ךרבלו תולחתהב רכזיהל ,םעפ ידמ ,יוארש יל הארנ .זא דסומה להונו הארנ דציכ

  .האלפומה ותוחתפתהל ומרת

    ;םיישיאה ייחב םיבר םירבד ורק סדנהמ ראותל יידומיל תונש עבראב

  .ימענ ונתב הדלונ 1947 תנשבו 1945 תנשב ונתחתה ,םוחנ םע יתדדייתהו יתרכה

   .ןותנשה ינייטצמ ןיב יתייה דימתו םידומילהמ יתינהנ

 .יכרד ךשמה לע טילחהל ילע היה ,"הימיכ סדנהמ" ראותה תלבקו יידומיל רמג םע ,1947 ילויב

 ,ןינב( זא תומייק ויהש תוקלחמה 5-מ תחאמ ,לבקל ןתינ ותוא דיחיה ראותה היה "סדנהמ" ,ןוינכטב

 ראותל םידומיל ןיידע וב ומייקתה אלו תוטלוקפ וב ויה אל .)הימיכו למשח ,תונוכמ ,הרוטקטיכרא

 .הובג

 דחוימבו םירוהטה םיעדמהמ רקיעב יתינהנ ,םייסדנהה תועוצקמה לכב םג הבוט יתייה יכ םא ,יל רשא

 .הימיכה

 החפשמ ונייה .תולבגומ ויה הדובע תאיצמ תויורשפאו הנידמה םורט תוכופהת תואלמ ויה םינשה

 היה ןתינ םש קרש ,םילשוריל רבעמש רורב היה – הפיחב ויח םוחנ ירוהו ימא .תקונית םע הריעצ

  .ירשפא יתלב היה ,הימיכב ךשמה ידומילל לבקתהלו תוסנל
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 יתיאר .יתלבקתהו יתדדומתה ,הימיכל הרומ לש הרשמ התנפתה רדהב ילאירה רפסה תיבב רשאכ

 רשאכ ןוינכטל רוזחל הווקת ךות ,ימענ םע ןמז רתוי תולבל יל תרשפאמה תרגסמ :ינמז ןורתפ ךכב

  .יידומיל ךשמהל תורשפאה וב חתפית

 תרגוסמ יד יתויהב ,וינפ לע .ללכ זא דע יתבשח אל וילא עוצקמ ,הארוהב יכרדל יתאצי ךכ

 רפסה תיב ותוא תא יתבזע זאמ ,םינש 9 רובעכ ,רזומ היה .זעונ דעצ ירובע הז היה ,תיטרבורטניאו

 לכ תא לבקל ילע היה ךכו הדיחיה הרומה יתייה ,הימיכ ,יעוצקמב .הרומכ וילא רוזחל ,14 ליגב

 הדבעמ תועש וללכנ הב הנושארה הנשה םג תאז התייה .שיאב ץעוויהל תורשפא אלל ייתוטלחה

 םעה דחא בוחרב ןשי ןיינבב ורכשנ רשא ,םירדח  ינש הדבעמל ךופהל ילע לטוהו הימיכה ידומילב

 םבורב ,םירמוחהו דויצה ,טוהירה תגשהמ ,תבכרומ המישמ תאז התייה .)רפסה תיב תברקב(

 ינפל רצק ןמזב ,שישק רפס תיב שמש לש הרזע םעו לבגומ ביצקתב ,םינוש תורוקממ םישמושמ

 .םידומילה תנש תליחת

 ךרוצה הלע בוש .תוהובגה תותיכה ורבע םשל הזוחאב םריב תיבב ףסונ ףינס חתפנ היינשה הנשב

 רחאל םויה דע ןכוש אוה וב םוקמה תא שכר םריב תיב( לודג ףירצב המקומ םעפהש הדבעמב

 םע ,םעפה .םישורבכע ץרש ,ילופיטל רסמנ רשאכ ,הז ףירצ .)יטירב יאבצ הנחמ םשמ הנפתהש

  .תפסונ הדבעמ יתמקה ,תצקמב ריבס ביצקתו םדוקה "ינויסינ"

 םירוחב לש לטובמ אל רפסמ הנמנ ,תורגבה תניחבל ןיכהל הרומא יתייה םתוא ,ב"י ידימלת ןיב

 .רורחשה תמחלמ תוברקב ופתתשהו םידומילה לספסמ וסיוגש רחאל ,אבצהמ התע הז וררחושש

 םיבר .םינכומ יתלבו םיכובנ םיקיתווה םירומה תא האצמ החושקה רפסה תיב תרגסמל םתרזח

 יוכיס היה אל ,םהירומ תבזכאל .םייח ינכסמ םיבצמב ודדומתהו רתויב םישק םישדוח ווח םירוחבהמ

 .הרושה ןמ םידימלת תויהל ורזחיש ילאיר

 ירבח רשק דואמ רהמ יתרציו םהילע רבועל תיטפמא יתייה ,הז ללגב ילואו ,םליגל הבורק יתויהב

 תאצל ךכ ולכויו תורגבה תוניחבב ודמעי וב בצמל םאיבהל :ףתושמ דעי ונל שי יכ םהל יתרהבה .םתא

 .םדקומה םסויג םע ופלשנ רבכ ,םתעדל ,םהילא "םירגובה םייח"ל בוש

 דע םישעוג םעפ ידמ ויה םירומל םידימלתה ןיב םיכוכיחה תועוצקמה ראשבש דועבש הרק ךכ

 .ץמאמב תופתושל תועדומו תידדה הכרעה ךות ,הוולשב ילצא ובשי ,תעמשמ רסוחו םינמוי תפירשל

 שדקומה ןמזה ךשמ ללוכ ,ויטרפל רועישו רועיש לכל ימצע תא ןיכהלו דיפקהל יתדמל הלא םייתנשב

 יתיכזו יתונשייב לע יתרבגתה יכ דע רועישה תרבעהב תזכורמו החוטב הכ יתייה וז ךרדב .אשונ לכל

 .הבושקו העוגר התכל

 יתבהא ,ןוינכטב הימיכה תועוצקמ ןיב .דומללו ךישמהל םיעוגעג יתשגרה רבכ  ,תאז לכב ,1949-ב

 בכרה לש תיתומכהו תיתוכיאה םתנחבאל תונוש תוקינכטל שדקומה ףנע – תיטילנא הימיכ דואמ

 וא קצומ ,יזג םתריבצ בצמו ,יתוכאלמ וא יעבט ,ינגרוא-יא וא ינגרוא םרוקמ היהי ,םהינימל םירמוח

 תוליחתמ קרו תונשוימ ורתונ ןיידע תולבוקמה תויטילנאה תוטישה יכ בל יתמש יידומילב רבכ .ילזונ

 .שידח ילקיזיפ רושכמ תומדקתה לע תוכמתסה ךות ,חתפתהל
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 חותיפל םורתל ילואו הימיכב ייתועידי םע תסדנהמכ יתרשכה תא בלשל לכואש השוחת יל התייה

  .ףנעה

 בורלו ,תויטילנא תוקידבל םיקקזנל שיגנ ןורתפ אצמנ אל םיבר םירקמב ,םויהל דוגינב ,םהה םימיב

 .תרדוסמו תיאמצע הדבעמ התייה אל םילעפמה

 .תואצותה תומיאל ךמסומו רכומ םוקמ היה אל ,הלאכ ויה םא םג ,ףסונב

 וא תוחפ ,התוול תוינילקה תודבעמה לש ןתוחתפתה ,םילוח תופוקו םילוחה יתב ,תיאופרה תכרעמב

 תואלקחה היישעתה יחטש לכב ,דגנמ .יברעמה םלועב האופרה יתורש תמר תומדקתה תא ,רתוי

 .לכל םינימז ויה אל תונורתפהו ץאומ בצקב הלדג השירדה ,׳וכו

 תיטילנא הימיכל הצרמה ,ןמרמיצ רבח 'פורפ דמע השארב רשא "תימיכ הקדבמ" חתפ ןוינכטה

 .תויאנכט 1-2-ו ןילופמ הימיכל רוטקוד ראות תלעב תיאמיכ וקסעוה הבו ,תימיכ הסדנהל הקלחמב

 תצלמהו ןוינכטב ינויצ ךמס לע .ףסונ יטילנא יאמיכ ושפיח ,תוקידבל תבחרנה השירדה רואל ,הרהמב

 לש הרוסמה ןתדובע ףא לעש יתיאר הקדבמב ןושארה עובשב רבכ .ןויסינ ישדוח 3-ל יתלבקתה ירומ

 ךא ,ןתושרל םידמועה םיאנתבו גישהל ןתינש לככ תוקיודמ םנמוא תולבקתמה תואצותה ,תודבועה

 .תיאכרא תצק השיגב תוגשומ

 ,השידח הטיש ירחא רותל הסינ אל שיא ,תמיוסמ הדובע תטיש רבכ התייה יהשלכ הקידבל םא

 .תרגתאמ יתלבו תמשוגמ התייה "רפסה יפ לע" הדובעה .הנממ תקיודמ וא/ו הריהמ

 הב תסטרכ תונבל יתלחתהו תושידח תוטיש ירחא הירפסב שופיחל עובשב םוי שידקהל יתעצה

 תונש תליחתב .ונחתפל תועיגמה תונושה תומיגדה תקידבל םיאתהל תויושעה תוטישה תא יתדעית

 .רידס ןפואב ךא תלבגומ תומכב תיעוצקמה תונותיעה לש םינוש םינוחרי הירפסל עיגהל ולחה 50-ה

 קנזל תנמ לע םילשהל ילעש רמוחה בר המ יל הריהבהו השק התייה הליחתב םירמאמה תאירק

 טאל .ונורסחב שח אל וליפאו ריכה אל ונתדבעמ שארש רמוח -  תינרדומה הקיטילנאה םלועל

 ,יתבתכ .תובר הקידב תוטיש יתצמיא וא יתיניש ,יתרפיש ,ויתונוהב לע ךורדל ילבמ ,תוריהזבו

 .ןצמאל יואר עודמ ,הברהב ינממ תורגובמה ,ייתותימע ינפל יתמגדה ףאו םירבסהו תוארוה ,תירבעב

 ןוחטיבה תא יב ולתש ולא םייתנש ,יל רשאב .הלע הלש ןיטינומהו התוליעפ תא הביחרה הקדבמה

 הזועתה תאו בכרומו שדח רמוח דומילו תוצמת ,שופיח ירושיכ יתשכר ,ףסונב ;ןוכנה ןווכב יתרחבש

 .השעמל הירואיתהמ וכפהלו תוסנל

 דימתהל ץמאמה תויאדכב ןענכשלו ןתא ייתועידי תא קלחל יתדמלו הדבעמב ייתורבח םע יתדדייתה

 ילעב םיטנדוטס תלבקב לחוה םג ךכל ךומסבו הימיכל הטלוקפה תוינכטב החתפנ רשאכ ,ךכ .רפשלו

 הימיכב תיטנטסיסאכ יתלבקתהו יתמשרנ ,םיהובג רתוי םיראת תארקל םידומילל ןושאר ראות

 .תיטילנא הימיכב טרוטקוד היה םעפה ילש דעיה .תיטילנא

 הקדבמב תנווגמ תישעמ הדובעבו הארוהב ילאירב יתיליב ןתוא םינשהש רבתסה דואמ רהמ

 תיטנטסיסאכ שדחה ידיקפתב םושייל םינתינה ,דואמ םיליעומ ןויסינו םירושיכ יל וקינעה ,תיטילנאה

 .הלוהינל האלמה תוירחאה תא ידיל יתלבק םירופס תועובש רובעכ .םיטנדוטסה תדבעמב
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 רפסמ ,םהינימל הניסרחו תיכוכז ילכ ,הפירשו שוביי ירונת ,םיינזאמ :ןשוימ היה הדבעמה דויצ

 םירשעה האמה תליחתמ טנדוטס – ןזנוב ירעבמ ,)!שודיחל זא ובשחנש( םיילמשח םישחוב ,םיפדנמ

 .םולחל קר היה רשפא רתוי שידח יטילנא רושכמ לע .הב חונ שיגרמ היה

-ב תיטנדוטסכ הב יתדמל זאמ ללכ טעמכ התנתשה אל יתדקפוה הילע הדבעמהש תולגל יתרעטצה

 הבשחמ השרד אל הדבעמב החלצה .תונושה תוקידבה עוצבב הקינכטהו קוידה לע היה שגדה !1944

 לש ןבכרה תעיבק רשפאמה יטילנא ךוניח םהל הקינעה אל ללכו םיטנדוטסה תא הרגתא אל ,הבר

 .םייחהמ תובכרומ תומיגד

 תוישיא לעב היה ,ועוצקמב תויומדקתהה ירחא בוקעלו ךישמהל הסינ אל וליפא רשא ,ןמרמיצ 'פורפ

 הירטסואמ םש לעב ידוהי יאמיכ ,לגייפ 'פורפ לש ותצלמה יפ לע ןוינכטל עיגה אוה .השקונו תבכרומ

 ;בוזעלו ותדובעמ שורפל לגייפ ץלאנ ,1938-ב הירטסואל םיצאנה תסינכ םע .טרוטקודב ותוא החנהש

 הסינ ,דבלב ינמז יונימ לעב ,ןמרמיצ .םשל עיגהל ול רזע ץיוושב הצרמ רבכ זא היהש ןמרמיצ

  .הצלמהה ןאכמו ןוינכטל לבקתהל

 תוטישב רבודמ .םינש ךשמב חתיפ ןתוא ")Spot tests( ןיפטה תוטיש" יחתפמ ןיב היה לגייפ

 תוריעז תומיגדב םינוש םיביכרמ לש םתוחכונ תא )תיתוכיא( עובקל ןתינ ןתרזעבש תויטילנא

 ירקיעה שודיחה ,םיבושח םנמא ויהש ,עוציבה תקינכטב םייונישל רבעמ .)אוהה ןמזה לש םיחנומב(

 .יטילנאה םילכה זגראל איהה תעב ופסוותהו עיפוהל ולחהו וכלהש םיינגרוא םיליעפמב שומישב היה

 תוקידב עוציבל תיזיפ םימאותמה םינוש הקימרקו תיכוכז ילכ וחתופ .םילכה תנטקהב היה רבודמ

 תומיגדה ואבוה םהילא םיריעז םיעקש םע תוישגמ ושמש תוסוכ וא תונחבמ םוקמב .תוריעז

 .'וכו תוריעז תוטפיפמ ןהינפ לע ופטפוט םיליעפמה .תוקדבנה

 ,םימרגורקימ לש םייונישל תושיגרה "תויתומכ תויטילנא-ורקימ" תוקידבל םג ורבע ךשמהב

  .'וכו ירטמיברג-ורטקלא יופיצל תונטנטק תודורטקלא

 ,תוריעז תומיגדל תורכומ הזילנא תוטיש שיגנהלו שיחהל הפאש םהה םימיה לש  "הזילנא-ורקימ"ה

  .תאזה הפוקתב ודקש םחותיפ לע רשא םייפיצפס םיינגרוא םיטנגאיר בוליש ךות

 תא תוכפוה ותוינווג ברו ותושיגר ,ותושיגנש רושכמ םויה תולצנמ תושידחה תויטילנא תודבעמה

 .שדחתמל יסאלקה רבעה ןיב ,הפוקתה יכרוצ תא םאות ילוא ,רבעמ בלשל זא לש הזילנאורקימה

 ביכרמ תוחכונ יוליג לע אל רמולכ ,הזילנאורקימה לש יתומכה קלחב זכרתהל רחב ןמרמיצ 'פורפ

 ילקיזיפ לופיט ידי לע תאזו ,)תיתומכ( הב ותומכ % לע אלא )תיתוכיא הקידב( המיגדב )םיוסמ(

 ,םייפיצפסה םישידח םיינגרוא םיליעפמ בולישו )םילכ ,םישתכמ ,םיינזאמ( הריעז המיגדל םיאתמה

 .עובקל םיצור המיגדב ותומכ תאש ביכרמל ,םימיוסמ םיאנתב

 תחכוהו המיגדה לש םיריעזה הידממל הטישה תמאתה הקינכט לע הדפקהב ןייטצה הז רקחמ

 .הבר הבשחמ אלל תיפיזיס הדובע .תוגציימ תוקידבב התוישומיש

 תוירקמב ,הבר הדימב ,יולת היה ןיידע ,וכרד תליחתב ןוינכטל ימדקאה לגסה סויג ,ןיוצ רבכש יפכ

 דיקפתל ותורישכו תיעדמה ותמר תכרעהל דסוממ ךילה ןיידע היה אלו דמעומה תעפוה תונימזו
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 'פורפ לש ןכותבו ףקיהב הלדה וימוסרפ תמישר תקידבב קמעתה והשימ םא ינקפוסמ .שרדנה

  .ידמל םימימשמ ויה ונל עיצה םתוא רקחמה יאשונ .ןמרמיצ

 ).M.Sc ראותה תארקל םלתשמה  טנטסיסאל הקנעוה תאזה הגרדה( הכירדמכ תונושארה םייתנשב

 םוסרפל םירמאמ ינש יתחלש ףאו רקחמה תדובע תא יתמדיק ,םישרדנה תועוצקמה לכ תא יתמלשה

 לע ,רומשה – ןושארה םוקמב םושר ןמרמיצ 'פורפ לש ומש ,ןבומכ ,םהב רשא( רכומ יטילנא ןותיעב

  .)ליבומה רקוחל ,גהונה יפ

 םיינויעה םילוגרתהו  םיטנדוטסה תדבעמב הכרדהל ףסונב :תנווגמ התייה הארוהב יתקוסעת

 לכל דעונש עוצקמ( "תיללכ הימיכ" םג תוצרהל ילע לטוה ,ןמרמיצ לש ויתואצרה תא םיוולמה

 ).םייסיסבה םייעדמה תועוצקמה לש המלשהכ ,תוטלוקפה לכמ ,הסדנה 'א הנש לש םיטנדוטסה

 .הקירפאמ םירוחש םיטנדוטסל ,תילגנאב תפסונ םעפו "ברע ןוינכט" תרגסמב םעפ ,ונתינ ייתואצרה

 אל םדיש םימשרנל ןוינכטב םידומילה תא שיגנהל וסינ "ברע ןוינכט"ב :דאמ תונוש ויה תורגסמה יתש

 "ברע ןוינכט" .ימדקא ראותל עיגהל ופאש תאז לכבו םידומילל םנמז ברמ תא שידקהל תגשמ התייה

 .םייתנשל הב דמלנה תא סורפלו הנושארה הנשה ידומיל תא קלחל ,םתסנרפל דובעל םהל רשפא

 ראותה תגשהל םינש 5 ושרדנ ,םנמא ,תאז ךרדב .ברעב ומייקתה ,ןכ לע ,תודבעמ ללוכ ,םידומילה

 הדרי תינכותהו ומצע תא חיכוה אל ןויסינה .תמיוסמ הדימב לקוה ילכלכה לטנה ךא ,)4 םוקמב(

  .קרפהמ

 הריעצה לארשי .םירבג םלוכ ,םיאליגו םיעקר ,תותד ,תוצרא ןווגממ ועיגה הקירפאמ םיטנדוטסה 

 תובקעב הקירפאב וצצ רשא תונושה תוצראה םע םירשק רוציל ,םילדה היעצמא ףא לע ,הפאש

 םירטשמה תסירק רחאל ,תואמצעל רבעמה םע .היינשה םלועה תמחלמ רחאלש םייטילופה םייונישה

 ןמוימ םדא חוכב רומח רוסחמ רצונ ,ריכבה יתלשממה רזגמה ברמ תביזעב התוול רשא ,םיילאינולוקה

 תשגהל תובר תומזוי וצצ ץראב .'וכו תואלקחה ,הארוהה ,האופרה ,הסדנהה ,להנמה יחטש בורב

 תדובעל םיבדנתמ וחלשנו ,תיסחי ,תורצק ןמז תופוקתל ,םייפיצפס םירנימס וחתפנ :תידיימ הרזע

 הפשב ,הנושאר הנשב םייסיסב הסדנה ידומיל םרת ןוינכטה .תובר תויאקירפא תוצראמ הכרדה

 ,תילגנאה הפשב ויה תונושארה תוילטנורפה ייתואצרה ,הכירדמכ היינשה יתנשבש הרק ךכ .תילגנאה

 וליפא םיתעל  ,דאמ תינגורטה התייה הצובקה .םיאקירפא םיטנדוטס 30-כל ,תיסיסב הימיכב

 השאכ ,ילא םסחי ;רתויב תיסיסבל דאמ הבוט ןיב הענ תילגנאה הפשב םתטילש ;יטבשה םשובלב

 לש םייסיסבה םיסופדל לגתסהל השק היה םקלחל .דבכמל ססוהממ טאל טאל ךפה ,הריעצ הנבל

 .ימדקא דומיל

 הצרמ ואצמ אל :הרירב רסוחמ החקלנ םתוא דמלל יב אקווד רוחבל הטלחההש יל הארנ דבעידב

 תיבב( שרדנה רמוחה תא יתרבעה רבכ תירבעב יכ ועדי .תקפסמ הרוצב תילגנאה הפשב טלושה

  .הפי יתרדתסה רבד לש ופוסב !בוטל וויקו )ילאירה רפסה

 רקחמה תא ביחרהל ,רמולכ /טרוטקוד תארקל םידומילל רישי לולסמל ינריבעהל טלחוה 1953-ב

 תגרדל יתילע ,ליבקמב .ישוק אלל םוסרפל לבקתה ירמאמש רחאל תאזו , .M.Sc-ה תניחב לע רתוולו

 ."ריכב ךירדמ"
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 הלא .ועוציב יכרדו רקחמה אשונ :תיסיסב היעב רתפ אל ייניעב םלוא ,תילהנמ חיטבמ הארנ הז לכ

 .תממעושמ ידו םוקמב תכרוד יתשגרה ,ייתופיאש תא ומאת אל

 תירבה תוצראב  .תפסכנה ךרדה לע ףוס ףוס יתילע ויתובקעב רשא יתוהמ הנפמ לח ,ילזמל ,ןאכ

 תופוקתל ולא תוצראמ םיטנדוטס תאבה ידי לע "תוחתפתמ תוצרא" םדקל המזוי הימדקאב הרצונ

 ןיב ."תחתפתמ ץרא" רורבב התייה זא לש לארשי .םירחבנ םיימדקא תודסומב תורצק םידומיל

 םיריעצ םיאמדקאל ,1953 ץיקב םישדוח 3 לש הפוקתל רנימס היה ומסרופ רשא תויורשפאה

 MIT )Massachusetts Institute of בשחנה דסומה ידי לע עצומה ,םירוהט םיעדמב וא הסדנהב

Technology( םשה לעב םזימה .ןוטסובב FSSP )Foreign Students Science Program( עיצה 

 תלשממ רשאכ ,דסומה לש רקחמה תודבעממ תחאב הליעפ תופתתשהו ןוטסובב םישוח 3 לש תוהש

 הפוקתה .דאמ יל המסק העצהה .םיטנדוטסה תונועמב םירוגמהו הסיטה תואצוה תא הסכמ ב"הרא

 התייה אל הכירדמכ ידוקפת תניחבמש ךכ םיטנדוטסה לש ץיקה תשפוח תא הפפח רנימסל תעצומה

 תיטילנאה הדבעמב תישעמ תוסנתה לש תלעותה ,רקחמה תדובע תניחבמ ;ינררחשל היעב ןוינכטל

 הדובע תוטיש ריכהלו םיבר תולוכיו םירושיכ שוכרל זפ תונמדזה התייה MIT לש תמדקתמה

 .םישדח םירישכמו

 תרש הב רורחשה תמחלמ ןמזב הנגהב ותורישל טרפ ,עגרל ונדרפנ אל ינאו םוחנ ,וניאושינ זאמ

 רזח ,םייעובש תרש אוה ,החפשמ סנרפמו תב + יושנ ותויהב .הפיח לש תיתחתה ריעב םחולכ

 .הלילח רזוחו םייעובשל קנבב ותדובעל

 ונמע הרג ימא ,6 תב התייה ימענ .המכסהו ןוביל ,ןכ לע שרד םישדוח 3 ץראהמ רדעהל ןויערה

 .תוקנימ הלדיג התוא ,ימענל תיתפומ הגאד ךות ,תיבה תא הלהינו

 ונכמת םיפתושמה ונייח תליחתמ .ול השק היהת הכורא הדירפש יתעדיו דאמ שיגר היה םוחנ

 .ונינשל תיעוצקמ תוחתפתה רשפאל תנמ לע םיידדה םירותיו ונישעו ,וזב הז הנבהבו המכסהב

 תא ביחרהל ייתומולחלו ילש החנמה לש תיעוצקמה ותמרמ ילוכסתל עדומ היה וניתוחישמ רשא ,םוחנ

  .יתיכז ןכאו תאז ץיק תגלמב תוכזלו תוסנל יתוא דדוע ,ירקחמ קפוא

 )Constellation( ףחדמ יסוטמב וסט .תזעונ יד התייה ,הנש עברל ב"הראל עוסנל 1953ב הטלחהה

  .דבלב רלוד 10 תחקל היה רתומ ל"וחל אצויל .ענצ רטשמ ררש לארשיב ;םיימוי הכרא הסיטהו

 תונועמב הטילקל ,MIT גיצנ ידי לע הפועתה הדשמ ףסאיהל ונייה םירומא ןוטסובל ונתעגה םע

 ונעדי םג .תודווזמ ןדבא וא ,תואירב חוטיב לע בשח אל שיא :המגודל .רדתסי לכהש תווקלו דסומה

 םוחנ ןהש רורב היה .ידמ רקי היה ןופלט .םיקרבמ וא םיבתכמ רקיעב – יטא היהי תיבה םע רשקהש

 .םיטושפ אל םישדוח 3-ל םייופצ ,ינא ןהו – תיבב םירתונה – אמאו

  תא טעמ העיגרה םש ותוחכונ .רוזעל ןכומו םכח ,םח םדא היה ,ב"הראב זא יחש ,יבוק ,םוחנ לש דוד

 יתחמש ךא ,ימצע תוחוכב רדתסהלו תוסנל השוחנ יתייה .וילא תונפל לכונ הרצ תעבש ועדויב םוחנ

 .ויתונמזהו ובל תמושת תא לבקל דאמ

 תא יתשקיבו ,הטלוקפה ןקיד ,גרובצניג דוד 'פורפל יתשגינ ,יתודמעומ תא שיגהל הטלחהה תלבק םע

 רובעכ .FSSP-ה תלהנמל טרופמ הצלמה בתכמ בתכו ןויערב ךמת ,בהלתה אוה .יתינכותל ותמכסה
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 יתא דחי ;תינכותה לש ןושארה רוזחמה הז היה .הגלמב יתיכז יכ העדוה יתלבק תועובש רפסמ

 .ביבא לתמ ריעצ טקטיכרא ,ףסונ ילארשי לבקתנ

 הפסונ ,תוממי 2 לש הסיטו זירפב תחא הקספה םוקמב :הטושפ התייה אל הקתפרהה לש הלחתהה

 סוטמהו רעוס ריווא גזמב התייה הסיטה .סוטמב הלקת ללגב ,)Gander( ,דנלנירג ,רדנגב הקספה

 תומשובמ תוריעצ יתש התוול רשא ןרהטמ "םדאמ" הבשי ידיל ,לכמ עורגהו ;תובר תועש ךשמ לטלוט

 ןוטסובב יתדרי רשאכ .השק הליחבל יל םרגו סטמה תא ףיצהש ,קתקתמ םשוב לש תורהנב

 .יילגר תחת תדרלו תולעל הכישממ המדאהש ,תועש רפסמ ךשמ ,יל היה המדנ ,סוטמהמ

 ונתואו תונועמל וניתודווזמ תא חלש רשא ,ץרמ אלמ ,ריעצ MIT שיא ידי לע ונפסאנ הפועתה הדשב

 ,תיממע הדעסמב ונבשי :תולוקש אל ךא תובוט ויה ויתונווכ .ריעה למנב םיירהצ תחוראל חקל

 קר וניצר ונחנא .)תיקלטיא הדעסמ הארנכ( ןבל-םודאב תוצבושמ תופמ םיסוכמה םילוגע תונחלושל

 לש םימי 3 ירחאו ,החרז שמשה ,ץוחב ונבשי ;םירהצ תעש התייה העשה ךא .ןושילו ץחרתהל תכלל

 קייטס חנ תחלצ לכ לע !לכואה עיגה התעו .הבער יתשגרה אל ללכ .חצ ריווא םושנל בוט היה הסיט

 ללכ יתיסינ אל .תובר םינש ,ללכב םא ,ץראב ואר אל התוא הנמ וז התייה .החטשמ גרח רשא קנע

  .דואמ הנוש ץראל יתעגה יכ יל שיחמה רבדה ךא ,ותא דדומתהל

 ונלביק .ינאו תיניפ ,הילגנא ,היקרוט :תונב 4 ונייה .םיפתתשמ 30-כ ויה FSSP 1953 תצובקב

 ,ינאירוטקיוה תיבה .ןוטסובב הנשיה ריעב יתרקוי רוזאב םקוממה תויטנדוטסה תונועמב םירדח

 ותוא ,)םינכוממ םייאלקח םילכ םירציימה םילעפמ ילעב( McCormick תחפשמ לש הליווחה ורוקמב

 ללגב .תממעושמו תינדפק תיב םא ידי לע להונמ ותוא ונאצמ ונעגה רשאכ .MIT תבוטל המרת

 תושרל ףתושמ חבטמו םירוגמ ירדח ,הפי םידייוצמ םלוכ ,םיבר םייונפ םירדח וב ויה ץיקה תשפוח

  .תוריידה

 וליפאו ריווא גוזימ רדעיהבו ,ןוטסובב ריוואה גזמ תא םינייפאמה ,םיחלהו םימחה ץיקה ימיב

 ףוסבל םייופצ יתלבה םשגה יחטמו םישותיה ,תוחלה .אשדה לע תיבה תניגב ןושיל וניסנ ,םיררוואמ

 .ונירדחל ונתוא וריזחה

 ונעגה תונועמה תיב ירדס תא ריכהלו סיטהמ ששואתהל תורשפא ונל ונתנ וב דחא וב דחא םוי רחאל

 תצובקל ןייאורמה לש ותמאתה תא קודבל וסינ וב רצק ןויאר ירחא  .הרצק םינפ תלבקל ,MIT-ל

 ולש רוטנמה היהי רשא  "ימדקא הוולמ"כ םיימוקמה םיטנדוטסהמ דחא ורובע רחבנ ,הנותנ רקחמ

 הצובקב בלתשהל ול רוזעיו דסומב ינושאר הרכה רויס ותא ךורעי ,רנימסה לש םישדוחה 3 ךשמל

 .ויקפוא תא ביחרהלו

 הירפסב ,ותדבעמב דחא לכ ,םימלש םימי MIT-ב הלבנ םהב םימיכ 'ה-'ב ימי ועבקנ ,תילהנמ

 .תישיאה ותינכת יפ לע ,תואצרהבו

 תוססובמ בורל ,"MIT-ה ידידי" תוחפשמ יתבל ,3-5 לש תוצובקב ,םינמזומ ונייה ,בורל ,עובש יפוסב

 ץוחמ תוזוחאב וניהש םעפ אל .םהיתבב ונתוהש תא םיענהלו ונחראל ןוצר תואלמו תילכלכו תיתרבח

 .הביבסב םילויט ונתא וכרע םג וניחראמו ןוטסובל
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 ריכהל דחוימ סובוטואב ונאצי םהב ,הצובקה לכל םיפתושמה םילויט 3 םג הללכ FSSP-ה תינכת

 ,היפלדליפ ,קרוי וינ תא וללכו םימי 2-3 וכשמנ הלא םילויט .ןוטסוב תביבסל ץוחמ תומוקמ רפסמ

 םימואל לש ספיספ ויה רשא הצובקה ינב תא בורקמ ריכהל ונדמל וז ךרדב .םתביבסו ןוטגנישוו

 םורד ,הירגינ ,םיירצמ( הקירפא ,)הינטירב וליפאו היקרוט ,דנלניפ( הפוריא :תושבי 3-מ ואבו םיעבצו

 השאמ רתויל םקלח ,םיאושנ םג ויה םירבגה םיטנדוטסה ןיב .)לארשיו ןפי ,ודוה( היסאו )'וכו הקירפא

 אמיא םג אלא האושנ התייה קר אל רשא הדיחיה יתייה תויטנדוטסה 4 ןיב ;םידליל תובאו תחא

  .6 תב הדליל

 תונושללו הצובקה לש תוינגורטהל לגרתהל ושקתה הלחתהב ונלש םיאקירמאה םיוולמהש יל הארנ

 ריזחמ םיענמנה םימלסומ ,רקב רשבמ םיענמנה םירוהה :לכוא ילגרהב ,לשמל ךכ .היפתתשמ

 םהיתומילגמ םירגינהו ולש ןברוטהמ דרפנ אלש יקיסה – שובל .'וכו )םינוליח םלוכ ויה םילארשיה(

 .תוינועבצה

 !הנוש תוזח ילעבל םיבשותה סחיב הרורבה הילפאה תא ונשגרה ,רתוי םיימורד םירוזאל ונעגהש לככ

 םידרפנ םיתוריש ,םיסובוטואבו םיקראפב רוע יהכל םידרפנ םילספס ויה ןיידע היפלדליפבש בל ונמש

 .דועו

 םיטנדוטס רסירתכ ודבע ,יתפרוצ הילא ,תילטנמורטסניא תיטילנא הימיכב רקחמה תדבעמב 

 תוטיש חותיפב וקסע םבורבו םינווגמ ויה רקחמה יאשונ .טרוטקוד וא רטסאמ תארקל םימלתשמ

 .)"ילטנמורטסניא" םשה ןאכמ( ילמשחו יטפוא רושכמ תולצנמה תויטילנא

 תושדח תוטישל תויסאלק תוינדי תוטישמ רבעמל םינושארה םידעצה ושענ הב הפוקת תאז התייה

 תויתוכיא תועיבקל ,'וכו למשח ימרז ,רוא תמצוע ןוגכ םיילקיזיפ תותוא תדידמ תולצנמו תוססבתמה

 .תוקדבנה תומיגדה יביכרמ לש תויתומכו

 סנכיהל הזעה יתקושתו יתומעפתה יל הרוכז ןיידע ,תאז הדבעמל יתסנכנש ירחא הנש 65 ,םויה

 .ותוחתפתהב קלח תחקלו הז חיטבמ םוחתל

 קוידבו תוריהמב קפסל התלוכיו התושיגר ,התוינוגבר לע ,םויה תיטילנאה הימיכה בצמב ןנובתמה

 םינצינ הזיאמ ראתל השק ,קוחרמו בורקמ ,הריבצה יבצמ לכב ,םירמוח לש קנע ןווגמ לע היצמרופניא

 דואמ יתמשרתה ,קרפה תליחתל הדע התייהש ימכ .וחתפתה תושדחה תונילפיצסידה לכ םינטק

 הימיכה תא םירישעמה ,האלפומה תומדקתההו םישודיחה עפש תא תוארל יתיכזש תרשואמ יתייהו

 .ומויב םוי ידמ תיטילנאה

 הדבעמה תדיוצמ םהב םינושה םירישכמה תא ריכהל ינוצרב יכ יתרהבהש רחאל .1953-ל רוזחנ ךא

 םיקהל םיכלהמה תא ןוחבל תנמ לע תאזו ,ןושאר ראתל םיטנדוטסל תדעוימה תילטנמורטסניאה

 םירישכמה ורחבנש רחאל .MIT-ב יתוהשל הדובע תינכת ירובע הנכוה ,ןוינכטב המוד הדבעמ

 ,ורקחמ חטשו ורות יפל דחא לכ ,םדקתמ ראתל םימלתשמ םיטנדוטסמ ושקיב ,םייסיסבהו םיירקיעה

 תורפסל יתוא תונפהל ,רישכמה תלעפהב תוסנתהל יל רשפאלו ותדובעל םייעובש דע עובשל ינפרצל

 .ולועפתו ותשיכר ריחמ תא דומאל יל רוזעלו םיקפס תמישרב ינדייצל ,תיטנבלרה
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 תענכשמו תטרופמ תינכותל קקדזאשו יתועמשמ ביצקת שרדיי ןוינכטב תאזכ הדבעמ תמקהלש יתעדי

 .ןוינכטה תודסומ ידי לע לבקתתש תנמ לע

 וכלה ךא ,םיססובמו םיעודי רבכ ויהש םירישכמ – םירטמירולוק ,הכלוה ,pH ידמב יתיסנתה ךכ

 .'וכו םירטמוטופורטקפס ,םיפרגורלופל יתרבעו ,ורפושו

-ב ןושאר ראתל םיטנדוטסה תא השמשש יפכ הדבעמ יליגרת תרבוח גישהל יתדפקה רישכמ לכ יבגל

MIT, םריחמ ללוכ ,םעוציבל םישרדנה םירמוחהו דויצה תמישר ןכו. 

 םיקרפ ןה( ויתודוא רמוחה לכ תא יתמכיס ,ינשל דחא רישכממ רבעמ ינפל :יתטיש ןפואב יתלעפ

 ייתומישר ןהו ,םריחמו םיימיכה םירמוחהו רישכמה תשיכרל תומוקמ ,םיליגרת תורבוח ,דומיל ירפסב

 ינעטממ קלחכ הצרא הרבעהל ןתינ אל ברה רמוחהש יתוארב .)תישיאה יתוסנתה תא תוראתמה

 ראד תליבחב וזכרל ,םיוסמ אשונ לע יתדובע םויס םע ,יתטלחה ,)רכינה ולקשמ ללגב( סוטמב ישיאה

  .דימ הצרא וחלשלו

 ויה םה .יל רוזעלו םנמזמ תונפל הדבעמב םיטנדוטסה לש הברה םתונוכנ תא ןייצל םוקמה ןאכ

 ימולח תא םהל יתרהבה רשאכ .טרפב םיטנדוטסה ייח יבגלו הריעצה לארשיב םייחה יבגל םינרקס

 .םתלוכי לכב יל רוזעל ומתרנ ,המדקלו ונלש תנשוימה תיטילנאה הדבעמה תא ץיפקהל

 לוקשה וסחיב תעפשומ איה המכ דע בל יתמשו תאז הדבעמב הרושה תיבויחה הריוואהמ יתמשרתה

 רוזעל ןוכנ ,ךדיאמו םידומילבו רקחמב תוזכרתה לע הדפקה שרוד ,דחא דצמ :הדבעמה שאר לש

 תווצ חור חתפל בושח המכ דע יתדמל .ינשב דחא רזעיהל םיטנדוטסה תא דדועמו תויעב ןורתפב

 .היהי רשא םדמעמ היהי ,הדבעמה ירבח ןיב ידדה ןומאו דובכ לע םיססובמה שונא יסחי לע דיפקהלו

 יכרד ךשמה תא הבר הדימב ועבק ,1953-ב הלא ץיק ישדוח תשולשש הארנ ,רוחאל טבמב

  .תיעוצקמה

 לש הארוהה תינכתב שרדנה יונישה תוינויחב גרובצניג 'פורפ תא ענכשלו תוסנל השוחנ הצרא יתרזח

 .הטלוקפב תיטילנא הימיכ

 הימיכל םיטנדוטסל תודעוימה ,MIT-ב תויטנבלרה דומילה תוינכת לש תטרופמה המישרב תדייוצמ

 .ינרדומה ןדיעל ונתדבעמ תא םדקלו ליחתהל ול יתעצה ,ןוינכטב םייקתמל ןתאוושהו תימיכ הסדנהו

 רוחמתהו רושכמה תשיכר יבלש יבגל יתכרע ותוא ברה רמוחב ןייעל םיכסה ,בישקה גרובצניג 'פורפ

 םיטנדוטסל הצרי ימ הלאשה התלע אל ללכ הז בלשב .האבה ונתשיגפל ףסונ דעומ עבקו ינכדעה

  .םינודנה םיאשונב

 ונטלחה .העוציב יטרפב ןודל שיו הלבקתנ יתעצה ,תינורקע יכ יתחכונ ,היינשה השיגפב ,עובש רובעכ

 לכבו ,תוגוזב ודבעי םיטנדוטסה וב ,םירישכמ "בבס" לע ססבתת תישעמש ךכ הדבעמה תא ןנכתל

 הז רבד .גוס לכמ דחא רישכמב קפתסהל הלחתהב לכונ וז ךרדב  .רישכמל רישכממ ורבעי עובש

 תואצרהה תא םייקל ,תיטרואית הניחבמ םינכומ הדבעמל ועיגי םיטנדוטסהש חיטבהל תנמ לע ,בייח

 רשואו עצוה ."תילטנמורטסניאה הדבעמה " תא םידקמה  רטסמסב "תילטנמורטסניא הזילנא"ב

 עוצקמה תפסוה הרשוא ,ןכ ומכ .ומוקימל רשכוהש רדח אצמנו ,רחבנה רושכמה תשיכרל רכינ ביצקת
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 הווקתב ,בורקה רטסמסהמ לחה ,הימיכל הטלוקפב םידומילה תינכותל "תילטנמורטסניא הזילנא"

 .תמאותה הדבעמה חתפית בקועה רטסמסבש

 הימיכל הדבעמה שאר" ימשרה ודיקפת ףא לע ,ןמרמיצ 'פורפש הדבועל רע היה גרובצניג 'פורפ

 ,ייפתכ לע ועוציבל תוירחאה תא ליטה ןכ לעו ,ונלש טקיורפכ לפטל לגוסמ היה אל השעמל ,"תיטילנא

 רמגו הדבעמ יליגרת תרבוחו תואצרה תרדס תנכה ,ותטילקל רדחה תרשכה ,דויצה תונמזהמ לחה

 תוארוהה יפ לע םיליגרתה לכ תא עצבל ושקבתנ ךכ םשל( הב ךירדהל ילש רקחמה ידימלת תרשכהב

  ).חוסינ וא תוריהב - יא הב ןקתל ךרוצה תדימבו תרבוחב

 יתילעוה ,הז לכמ האצותכ יקלחב ולפנש לוהינהו הארוהה ידיקפת יפואו ףקיהב רכינה יונישה רואל

  .טרוטקודל יתומלתשה תא יתמייס םרטב דוע הצרמ תגרדל

 לע הב חווד התליחתב דועבש הרק ךכו שדחה רושכמה יתושרל דמע רבכ הזיתה םויס תארקל

 .ןנערמו רורב הנפמ ונמיס רשא םישודיח הב ויה הפוס תארקל ,דחוימ שודיח אלל םירקחמ

 .ןוירהל יתסנכנ ,ירקחמ תואצות לע ססבתמה ןורחאה רמאמה תאו הזיתה תא יתבתכ םהב םישדוחב

 .הדבעמה יליגרת לע חקפלו ימוקמב תוצרהל לגוסמ וניאש ועדייב הקומע הדרחב הקל ןמרמיצ 'פורפ

 הדגמ תרבג ?השענ המ" ורמואב ,יבמופב ותגאד תא אטבמ אוה יכ יל ורפסו וצצולתה םלוכ הטלוקפב

 "!דחוימ בצמב

 אלל רמגית םידומילה תנשש גאדאו ביבאה רטסמס ףוס תארקל קר תדלל היופצ ינאש ותוא יתעגרה

 הדובעל רוזחלו הירחא ןחבהל ,הדיל תשפוחל יתאיצי ינפל הזיתה תא שיגהל יתטלחה .םיעוזעז

 .ןוינכטב ץיקה תשפוח םותב הרידס

 ,הלא תוניחב חתפב .הניחבל דעומ עבקנו הרשוא ילש הזיתה ,ינויב דלונ ימא ;1956 התייה הנשה

 תללוכה ,םינחובה תדעו לש םהיתולאשל הנוע הירחאלו הרצק הריקסב ורקחמ תא גיצמ טנדוטסה

 .תומיאתמ תוחמתהו תוגרדב ,ןוינכטל ץוחמ דחא תוחפל ,םיפסונ םינחוב ינשו רקחמה החנמ תא

 .םיפיקשמכ הניחבל ףרטצהל םיאשר ויה הטלוקפה תצעומ ירבח ןכו הטלוקפה לש ןקידה

 הטיסרבינואהמ רזלג 'פורפו )ונלש הטלוקפהמ( יאגולק 'פורפ ,ןמרמיצ 'פורפ ,ןכ םא ,ויה ילש םינחובה

 ןווכל ועדי אל ךא ,הזיתה תא וארק הארנכ םינחובה .אוה ףא עיגה ,גרובצניג 'פורפ ,ןקידה .תירבעה

 תויאכרא ןבור ,הדובעל ינויגה רשק לכ אלל תולאש ולאש ,תאז תמועל .ןודנה רמוחל םהיתולאש תא

 ירוד ינב רשאכ 1956-ב תאזו – "זג יסנפב זגה םרוז וכרד לוורשה יונב םירמוח הזיאמ" :ןוגכ ,ןנכותב

 ךייחל הברהו עשעושמ היה ,םינחובה ירוחאמ בשייתה רשא ,גרובצניג 'פורפ .םהייחב זג סנפ ואר אל

 הרמגנ הניחבה הלק העש רובעכ .תיניצר םינפ תשרא לע רומשל ילע השקה רשא רבד ,יל ץוקלו

 .יתחלצה לע יתוא וכרבו

 ).M.Sc( ינש ראות תארקל הידומיל תא המייס איה ףא רשא ,יבג לש התניחב םג הכרענ םוי ותואב

 .תיטילנא הימיכב הכירדמ התייהו ןמרמיצ 'פורפ תכרדהב

 הפיצ אוה .דיתעה לע החישל ןמרמיצ 'פורפ ידי לע ונמזוה ,הדובעל ליגרכ ונבצייתה ,תרחמל ,רשאכ

 עומשל חמשאש יתרמאו תסמונמ יתייה .םימוסרפל ומש תא ףרצאו ירקחמב ותוא ףתשל ךישמאש

 אלש אשונ ,תילטנמורטסניאה הזילנאה חותיפב ךישמהל יתנווכ תא ול יתרהבה םלוא ,ויתועצה תא
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 טרוטקודל ךישמהל שקבת יכ הפיצ הנממ ,יבג :ורובע השק םוי הז היה .המואמ םורתל ותלוכיב היה

 .ילש הנושארה רקחמל תיטנדוטסל יבג התייה ךכ .החנמכ יב רוחבל התעדבש ול הריהבה ,ותכרדהב

 .רבח 'פורפ תגרדל העיגה ףוסבלו הטלוקפה לגסל הפרטצה ,טרוטקודה תלבק םע

 טעמכ ןוינכטהש בל ונמש אל ,הניחבל ונסנכנשכ ,רקובב .תפסונ הביסמ בטיה יל רוכז הניחבה םוי

 הטלוקפה ירבח לכמש ונאלפתה אל םג .רצחב םיבבותסמ םידדוב םיצרמ קרשו םיטנדוטסמ קיר

 .הז םויב לחה שדק עצבמ יכ ונל רהבוה המויסב קר .ףיקשמכ הב חכונ דבלב גרובצניג 'פורפ

 ,רקחמל םיטנדוטס אלל ראשנ ןמרמיצ 'פורפש הדבועל טרפ ,ורדסכ לחה 1956 לש ףרוחה רטסמס

 אוה :תעדומ יתייה אל הל תינכות התייה גרובצניג 'פורפל ,םלוא .יתייחנהב דובעל הליחתמ יבג דועב

 תועוצקמל תוירחאה .תמדקומ היסנפל ןמרמיצ 'פורפ תא איצוהל ךרד אצמו םישדוח רפסמ הכיח

 .ייפתכ לע התעמ הלטוה םלוכ תיטילנאה הימיכה

 םהידומיל תא םייסל םידמועה םיטנדוטסה ןיב הרבע הדבעמב הרושה השדחה חורה לע העומשה

 .הובג ראותל ךשמה תארקל החנמ תריחב לע םיבשוחו ןושאר ראות תארקל

 .ידי לע םיעצומה רקחמה יאשונב וניינעתהו תילטנמורטסניא הזילנאב ייתואצרה תא ועמש רבכ םקלח

 ןושמש ,רנזייא הילימאו ירוא תא ,רלקומש יבגמ ץוח ,ללכ יתצובק לש ןושארה ןיערגה ,ברה ילזמל

 ,םרקחמ םודיקב קר אל עיקשהל םינכומו היצביטומ יאלמ ,םירשכומ םלוכ ,יקצינרי םייחו דלפסטוג

 .םיטנדוטסה תדבעמ לש ךשמתמה החותיפב םג אלא

 .הברקו תודידי ירשק יל ויה ,ןוינכטב יתיליב ןתוא תוברה םינשב םיפסונ םיבר םעו ,םהמ דחא לכ םע

 ץראב ,הלשממ תודסומבו היישעתב םיליבומ םידיקפתל וא תוהובג תוימדקא תוגרדל ועיגה םיבר

 .ל"וחבו

 התייה ,םינושארה היבלשב ,הדבעמה תוחתפתהל םתמורת רשא םינושארה הז ויה ,הלא לכמ םלוא

 .הוודחב המישמל ומתרנו חופיטו חותיפ שרד ןיידע לכה רשאכ ילא ופרטצה םה .רתויב תיתועמשמ

 בר עדיו םיירוקמ תונויער לעב ,יקצינרי םייח .לבגומ היה ,התישארב הדויצ רחאל ,הדבעמה ביצקת

 לש המלש הרדס הנב םג ,הטלוקפה לש ינכטה תורשה לש תווצה תרזעבו ןנכת ,הקינורטקלאב

 םיינשדח םיליגרת תסנכהו םיטנדוטסה תדבעמ בוציע לע ודקש םלוכ .הכומנ תולעב ,םירישכמ

 תא קודבל תנמ לע ,ליגרתה תלחתה ינפל םיטנדוטסה לואשת לש ינדפק להונ ונעבק דחי .םירגתאמו

 .ומויסב ח"ודה תשגה יבגל תושירדה תא ריהבהלו עקרב םתטילש

 העומשה .םירמאמ תרושב םסרפתהל וליחתה םינושארה םיטנדוטסה לש רקחמה תודובע תואצות

 דימעהל  ךרוצ היה .םיפסונ םיטנדוטס ונחתפל ואיבה ונתדבעמב הררשש תירבחהו הריעצה חורה לע

 שיגהל יתיסינ ,רתוי םיקיתווה םיטנדוטסה לש םדודיעב ,הנושארל ,הז בלשב .ףסונ דויצ םתושרל

 ארקנש ,ב"הרא לש םינקתה ןוכמ םע רשק רוציל יתחלצה ילזמל .ןוינכטל ץוחמ רקחמ יפסכל תושקב

 יפסכל רוקמ הוויהו םינשה ךשמ קדהתה הז רשק . National Institute of Standards (NIS):זא

 .הדבעמה תא חתפלו ךישמהלו רושכמ שוכרלו תונבל יתלוכי םתרזעב ,םייתועמשמ רקחמ
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 .לבגומ תוטלוקפה רפסמו ןטק היה ,הלא םימיב ,ןותנשב ןוינכטב םיטנדוטסה לש ןטקה םרפסמ 

 תונידמב םייקל תוותשהל הלוכיה תינרדומ המרב היינבו היישעת חתפל הפאש הריעצה הנידמה

 .תימואל המישמל הכפה וב םידומילה תמר תאלעהו ןוינכטה לש ותבחרה .תוחתופמ

 הנידמה תמקהב ואר הכותב םיבר רשא ,תוצופתה תודהי .ןוינכטה לש ובצמל רע היה ןוירוג ןב דוד

 םיסדנהמו םינעדמ ;םיבידנ ןומימ תורוקמ ואצמנ .רוזעל המתרנ ,האושה יכשחמ רחאל הווקת ץוצינ

 ואצמי קר םא ,דסומה לגסל ףרטצהלו תולעל וליפא וא ןויסינ תפוקתל עיגהל םינכומ ויה הלוגב םיבר

 .םיתואנ הדובע יאנת וב

 ,למרכה רדהב ,זא דע ומוקימ( שדחה ןוינכטה תיינבל רתאה תא רוחבל תנמ לע הפיחל עיגה ןוירוג ןב

 חטש דסומל תוצקהל ןויערה תא לספ אוה ,הפיחב רויס רחאל .)יאטיסרבינוא סופמק תיינב רשפא אל

 םוקמ םג שפחל שי יואר חטשל רבעמש עבקו )ם"תמ תביבס( ריעה לש םיימורדה היתואובמב לודג

  .ביהרמ ףונ לע ףיקשמה םיידי בחר חטשב הדיל רחבו הנטקה ןנאש הוונ תנוכשל עיגה ךכ .הפי

 הטלוקפל דעוי ןושארה ןיינבה .רבוגו ךלוה בצקב ךכ רחאו טאל הליחת ,המדקתה היינבה

 הגרדהב ,הירחאל .חטשב רתויב הובגה םוקמב התנבנ ,ןוינכטב השדח וז הטלוקפ .הקיטואנוריוואל

 הרבע הימיכל הטלוקפה .תורחאה תוטלוקפל םיניינבהו םיטנדוטסה תונועמ ,טנסה ןיינב ונבנ

  .בוצקת ילוקישמ הבכעתה םעפ אל רשא ,היינבה תומדקתהל םאתהב תיתגרדה

 סופמקב ונתינ רבכ ייתואצרה דועב ,הנש ךשמבו רותב הנורחאה התייה תיטילנא הימיכל הדבעמה

 הדנו הענ יתייה ךכו ,יטרפ בכר יתושרל דמע אל ןיידע .למרכה רדהב ומיוק ןיידע תודבעמה ,שדחה

 .תוינומב םירתאה ינש ןיב

 הלודג הטלוקפ תיירפס :םירפושמ םיאנתמ ונינהנ ,םלשוה ןנאש הוונל רדהמ רבעמה ,ףוסבל ,רשאכ

 ,תויתוחיטבו תושידח תודבעמ ,הבש םייעוצקמה תעה יבתכבו םירפסה ןכותב ןוצר תעיבשמ תיסחיו

 .'וכו םירנימסו תואצרה ירדח ,תוריכזמ יתוריש ,ינכט תוריש

 יתדמע ,לשמל ,ךכ .םיפסונ תוליעפ תודשל הגרדהב יתסנכנ ,תיטילנא הימיכב רקחמהו הארוהה דיל

 םע דחיבו ןוינכטה לגס תגיצנכ ,הב תינוינכט ללכ לגס-םיטנדוטס תדעו שארב תובר םינש ךשמב

 תויתרבחו ,תוילהנמ ,תוימדקא תויעבב ונד ,דמול אוה הב הטלוקפה תא דחא לכ םיגציימה םיטנדוטס

 .םיטנדוטסה ללכל תועגונה

 ,םיריעצ םינעדמ חופיט דיל :םירהצומ הארוה ידיקפת ינש ויה הימיכו הקיסיפ ,הקיטמיתמל תוטלוקפל

 תוריש ונתנ םג הלא תוטלוקפ ,תמיוסמה הנילפיצסידב םכרד תא וכישמי םהידומיל םותב רשא

 .הלא תועוצקמ השולשב שרדנה יסיסבה עדיה תיינקהב תורחא תוטלוקפ ידימלתל

 טנדוטס לכ טעמכ רובע הנושארה הנשב הבוח עוצקמ היה "תיללכ הימיכ" הדבעמהו עוצקמה

 רשא םיבר םיכירדמ  הקיסעהו םוי ,םוי םירוזחמ רפסמב בורל הלעפ הדבעמהש ןבומ ןאכמ .ןוינכטב

 .הטלוקפב הובג ראות תארקל ומלתשה ןמזה רתיבו תיקלח תרגסמב םיטנדוטסה תודבעמב ודבע

 ושקב ןה ,קדצבו ןמזה םע ."תוחוקל" השעמל ויה ,תורישה תא תולבקמה ,תויסדנהה תוטלוקפה

 ןנוצר תא עיבשהל תנמ לע .םייפיצפסה םהיכרוצל "תיללכ הימיכ" עוצקמה ןכות תמאתה תא קודבל

  .תמיוסמ הטלוקפ םאותה ןויבצ הדבעמל תתל ךרוצ היה ,תורישה לע רתוול םתייטנ תא לטבלו
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 תוריש תנתונה הדיחיה( תחא הדיחי ויה תיטילנאו תינגרוא יא ,תיללכ הימיכ ,תינוגרא הניחבמ

 ,הנש ידמ השדוחש השתה תמחלמב יתיסנתנו השארב יתדמע תובר םינש .)םיבר הכ םיטנדוטסל

 .תיללכ הימיכל הדבעמה ןכות תא תונשל/ץצקל ושקב תוטלוקפ רשאכ

 .רשקה לע רומשל ונל בושח היהו םיטנדוטסה רפסמב תולודגה ןיב התייה למשחל הטלוקפה

 רובע דחוימב וחתופ רשא הימיכורטקלאב םייוסינ תרוש יתקדבו םיבר הבשחמו ןמז יתשדקה

 רובע דחוימב הבתכנ רשא הדבעמ תרבוחל םייוסינה םיבר ונסנכה .למשח תסדנהל םיטנדוטס

 .הכרבב לבקתנ יונישה .שרדנה יטרואיתה עקרה ללוכ ,ונלצא למשח תסדנהל םיטנדוטסה

 ןרק" הדסונ ;לארשיל ץוחמ םינעדמ םע םירשק ביחרהל תויורשפא לגסל ופסונ ןוינכטה תוחתפתה םע

 ונמזוה ;ןותבש תנשל הכז עובק לגס רבח םינש 6 לכ ;םיסנכל תאצל היה ןתינ התרזעבש "תומלתשה

 .ל"וחב םיטנרוטקוד טסופכ ולבקתה ,הובג ראות תלבק רחאל ,ונלש םיטנדוטסו ל"וחמ םיחרוא םיצרמ

 ,ץראב קר יתאצי ןותבשל .םיבתכמ רשקב יתייה םתא םיתימע רקבלו ל"וחב םיסנכב עיפוהל יתלחתה

 .שדוחל רבעמ דרשמהמ רדעיהל היה לוכי אל םוחנ יכ

 יתוהש רחאל הדלונ תוריהמו תושיגר תויטילנאורטקלא תוטיש חותיפל ירקחמ תא תונפהל יתריחב

  .היפרגורלופל הנושארל יתפשחנ םש ,1953-ב MIT-ב הרצקה

 ירקחמל םג שמיש רשא ,ףרגורלופ םג היה תילטנמורטסניאה הדבעמל שכרנש רושכמה ןיב

 .םייח לש ונונכת ירפ םיפרגורלופ דוע ופסונ ןמזה םע .םימלתשמה םיטנדוטסה

 ךכו תוישממ תויעב ןורתפל תויטילנאורטקלא תוטיש םשיילו תוסנל תורשפאה יל המסק הליחתב

  .חלמה םי ימב טרוק תוכתמ עובקלו תוסנל ונטלחה

 תוכרעמ ונרקח ףאו ,ןמושייו תונוש תודורטקלא תוכרעמ חותיפל ונרקחמ תא ונבחרה ךשמהב

 FIA Flow( המיגדה יביכרמל יאלגכ הדורטקלא לוצינ ךות םרזל תומיגדה תקרזה תופרצמה

Injection Analysis,(.  

 ,המוד רוקממ תומיגד תזילנא לש ריהמ עוציבל היצמוטואל ךרדכ המירז תוכרעמב ןיינעתהל ונלחתה

 .םייטפוא םיאלג םג ךשמהבו ,ימיכורטקלא יאלג ינפ לע תרקובמה ןתרבעה ידי לע

 םיבכרה תעיבקל תויטילנא תוטיש חותיפל םיפתוש ונייה ,ב"הראב םינקתה ןוכמ םע רשקה תרגסמב

 תואיצמ תורקי ויה הלא םינבא ,םירבדה עבטמ .חריהמ םיטואנורטסא ידי לע ואבוה רשא תומיגד לש

  .תירעזמ המגודב תוקפתסמה תויטילנאורקימ תוטיש חתפל חרכה היהו

 רדחב ,םיימוי תב הגוצתל ,תפסכב ,םינבא רפסמ ואבוה ,הלועפה  ףותיש לע הכרעה הווחמכ

 .הימיכל הטלוקפה לש םירנימסה

 הרבע )תימיכ הסדנהמ התדרפה( התמקה םע :ירעזמ הלחתהב היה הטלוקפה לגסב םישנה רפסמ

 יבגו היינשה יתייה ינא ;רוטקוד ראות אלל ךא ןוינכטב קתו תלעב ,הריכב הצרמכ יקצרובד 'בג ונילא

 ,םלוא .תוריכב תוגרדב םישנה רפסמ ןתאו הלע תויטנדוטסה רפסמ ,םינשה םע .תישילשה רלקומש

 הימיכל הטלוקפב .ינאו ןולש לחר 'פורפ :טנסב םישנ 2 קר ןיידע ונייה רוספורפ תגרדל יתילעוה תע

 .םירבג ויה ,יל טרפ ,םינקידה לכ ,הימיכל הטלוקפב ,םויה דע .הדיחיה ןבומכ יתייה



 16 

 וא הנוש יתשח אל ,לוהינו רקחמ ,הארוהב יקוסיעב תזכורמ דימת יתייהש הדבועל תודוה ילוא ,תישיא

 ילא הנוש תוסחייתהמ שושחל ילבמ תאז יתישע ,דיקפת אלמל יתשרדנ רשאכ .תירדגמ תילפומ

 ןיב ןכ לעו תוחפ אל םיבושח םיפסונ םידיקפת יל ויה ,תבו היער ,םאכש רורב ,ךדיאמ .השיא יתויהב

 ."הרבחהמ תחא" יתייה אל הדובעל ייתימע

 היה ילש םינמזה חול .יתבהלתה אל ,1980-ב תונקידל םידמעומה ןיב ללכיהל םיכסהל יל עצוה רשאכ

 ךות ,יתמכסה ףוסבל .בר ןמז ולזגי ,שרדנכ םלוכ תא אלמא םא ,ןקידה ידיקפתש יתעדיו אליממ שודג

 ,םירוספורפהמ םיינשש בל יתמש ךא ,לודג בורב יתרחבנ יתעתפהל .רחא דמעומ רחבייש הווקת

 תורשפא םע םייתנש לש היצנדקל רחבנ ןקיד .ןקידל השא תריחב םע חונ ושיגרה אל ,תוחפל

  .1984 - 1980 םינשב ןקידכ יתנהיכ .תינש םירחבנ םהו הדימב ,תופסונ םייתנשל הכראהל

 ןוחטב רתוי יתלבק .תויגוצייו תויניינע ,תוינוינכט-ללכ תויוליעפל רתוי יתפשחנ ,ןבומכ ,הלא םינשב

 .םיאשונ ןווגמב תוטלחה לבקלו םינוידב קלח תחקל יתססה אלו ימצע

 ,םירבדה עבטמ .יטירק אשונ היה ,ןוינכטה תלהנה ידי לע עבקנה ,תוטלוקפה לש יתנשה ביצקתה

 בייח היה ןקיד לכ .וסייגל הלהנהה תלוכיל רבעמ םוכסל ומכתסה תוטלוקפה לש ביצקתל תושקבה

  .היפיעס ברימ רושיא לע םחליהל ןכומ תויהלו בטיה תקמונמ השקב גיצהל

 םיתוריש ,תודבעמל םיפסכה תקולח – "תיטלוקפ םינפ" השרפ הלחה יפוסה ביצקתה רושיא םע

 יפסכ ;םתוליעפ תא ןממלו םיפסונ לגס ישנא ףרצל תורשפאה :םיבר םילוקיש וסנכנ ןאכ .רקחמו

 יתוריש תבחרה ,שידח רושכמ תסנכה ;םיינוינכט-ץוח תורוקממ לגס ירבח ידי לע ואבוה רשא רקחמ

 .דועו םיינכטה םיתורישה ,היירפסה

 תיסחי לודג םוכס שדקוה רשאכ ,םימעפלו םלוכ לש םנוצר עיבשהל היה ןתינ אל םירבדה עבטמ

 השרדנ .רחא ןמזל התחדנ ביצקת תפסותל םתשקב רשא הלא לצא הבזכא השגרוה ,תמיוסמ הרטמל

 לגס ירבח תודעווב יתרזענ .ביצקתה לש ולוצינ לע ועיפשה רשא םילוקישה תרהבהל הבר בל תמושת

  .המכסהב תוטלחה לבקל תנמ לע

 ,תימוטא היגרנאל הדעווב הרבחכ יתינמתנ ,רקיעבו ןוינכטל ץוחמ יתוליעפ הבחרתה םג הלא םינשב

 .70 ליג דע יתנהיכ הב

 לגס רבח תריחב רשפאל תנמ לע הנשב יתשירפ תא תוחדל יתשקבתנ .68 אוה ןוינכטב השירפה ליג

 .ימוקמ תא אלמי רשא שדח

 םיסחיה .םינוש םיאליג ינבו םיבר ויה יתכרדהב םרקחמ תא ועצב רשא ,הובג ראותל םיטנדוטסה

 חילצה לודגה םקלח .םינוש הדובע תומוקמב וטלקנו ראותה תא ולביקש ירחא םג בורל ורמשנ םהיניב

 .םיאנ םיגשיהל עיגהו

 וב הטלוקפב ןויע םוי רבעשל יידימלת ונגרא ,הארוההמ יתשירפ דעומ עיגהב ,רבד יתעדיש ילבמ

 ומרתו םהילע ועיפשה יתכרדהב וליב ןתוא םינשה המכ דע ןויצ ךות ויגשיה תא דחא לכ וגיצה

 .םתחלצהל
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 המכ םגו יתחפשמ ,הטלוקפה ירבח .תואצרהה ימלוא ןיב בחרמב דוביכ ןכוה תואצרהה ןיב הקספהב

 םיקודהה םיסחיהמו תדחוימה הריוואהמ ועתפוה ,ונמזוה רשא ,תימוטא היגרנאל הדעווה ירבחמ

 .תרשואמו תשגרנ תודוהל יתילע סנכה םויסב .סנכה יפתתשמ ןיבל  יניב םימחהו

 ,תיעדמה םתוליעפב ךישמהל םנוצרבו הדימב ,םיאכז ןוינכטב יטירמא םירוספורפ ,םתשירפ םע

 םדיב שיש יאנתב תאזו ,הדבעמל ,רקחמב םיליעפ ןיידע םהש הדימבו תוריכזמ יתוריש ,דרשמל

 םורט םירוספורפל תיסחי טעמ תנטקומ ,תומלתשהה ןרק .םיינוינכט-ץוח רקחמ יקנעממ ביצקת

 .'דכו רזע חוכ תקסעה ,םיסנכל תועיסנ תרשפאמו תכשמנ ,םתשירפ

 ראותל םיטנדוטסה .הטלוקפה ייחב יתפתתשהו 80 ליג דע ןוינכטב תיזיפ יתראשנ תאז תרגסמב

 .םירמאמהו תוזיתה תביתכ תעב רקיעב ,תובורק םיתעל יב ורזענ יבגו םייח לש הובג

 .תויעוצקמ תעד תווחו ץועייב תינוינכט-ץוחה יתוליעפ תא יתכשמה

 יתבזע .אתווצב תונורחאה וניתונשמ תונהיל ונטלחה ,ודרשמ תא רוגסל טילחה ,82 ליגב ,םוחנ רשאכ

 .ותרבחב תורשואמ םינש 13-ל יתיכזו הטלוקפב ירדח תא

 דועב .תכשמתמה ותוחתפתהמ קופיסו תולעפתה ךות ,קוחרמ ןוינכטב השענה רחא תבקוע ינא זאמ

 ןיידע םיטנדוטסהמ םיברו ינממ םיריעצהמ קלח ,םמלועל וכלה רבכ םירוספורפה ייתימעמ םיבר

 .יתא רשקב םיאצמנ

 םימיל רקחמה דסומ לש םייונימה תדעווב הרבח ןיידע ינא :דבלב תחא הרתונ תירוביצה יתוליעפ לכמ

 .דסומל שדח לגס תלבקו הגרדב תואלעה תרשאמה ,םימגאו

 םירקוחה לש תניוצמה םתמרמ ,הברה יתחמשל ,יתמשרתהו הכרעהל םיקית 6 יתלבק הנורחאל קר

 .םתודמעומ תא םישיגמה םיריעצה

 ינב לש תורוד 3 .וירגוב םע םינמנ ,םהיתורודל יתחפשממ םיברו ,ץימא ראשנ ןוינכטה םע ילש רשקה

 ,ל"ז ימענ יתב ;ירד םנבו יתור םתב ,ל"ז הלמו יבמב ,יתסיגו יחא :ןוינכטה ירגוב םה הבורקה יתחפשמ

 .ריפוא ותשאו רימא ,זרא :יידכנמ םיינשו ןונמא ינב

 םתא ייתוחישמ .תונוש תוטלוקפ ירגוב םהיניב ,לדגו ךלוה ברה  םירגובה רפסמ תבחרומה יתחפשמב

 .םימישרמ םיגשיהל ןוינכטה תא תמדקמ רשא תססותה תושדחתההו הקימנידה לע תדמול ינא

 תרשואמ ינא ,בורקמ ןוינכטה תוחתפתה רחא תבקוע ינא ןהב םינש 73-מ רתוי לש רוחאל טבמב

 .ומודיקל יקלח תא םורתל תוכזהו תורשפאה יל הנתינש
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