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תחצנמ תושידאה תרחא .םיגולידב טטושל יאדכ ,ביבא-לת ןואיזומב התע תגצומה הכורעת- "תונקורתה"ב .

תרבח ,גבס ןורוד ףסואמ תודובע– תונקורתה"ב ןנובתהל םיכרד יתש שי ORS ןתינ .ביבא-לת ןואיזומב תעכ תגצומה ,"מ"עב 
 ,17-ה האמה ןמ יתפרצ רויצל שדקומה םלואל םיסנכנה ,רבולב םירקבמ ונייה לשמ הכורעתב תוגצומה תוריציה ןיב טטושל

 לולכמ לא תוסחייתה– היינשה ךרדה .ונביל תמושת תא תודכולה תודובע חכונל קר םירצועו ףסואה ןמ םיקלח ינפ לע םיגלדמ
 הווהמ תודובעה ץבקמש הדבועה ןמ םלעתהל ןתינ אל הזכ הרקמבש םושמ ,תוחפ תצלמומ– המלש הכורעת לאכ תודובעה

 .ןוירוטקריד תובישיב ובצוע הינכתו היביכרמ יכ רכינש הכורעתל הצבוקש ,תיתנפוא יאצמ תמישר לכה ךסב
 העפותכ ןוקירה ךילהת תא הגיצמש היטה– תונקורתה– המשב רבכ הליחתמו הכורעתה ןמ הלוע תוירחא רסוח תשוחת

 ,ןתריצי יאנת תא רשפאש םלועה ןיבו תוריציב עיפוהל היושעש קירה תשוחת ןיב רשק ןיא וליאכ ,םיימש ידיב הנותנה תיביספ
 רוטפל םישקבמ ,התוא םיוולמה םירבסהה םג ומכ ,הכורעתה לש המש .תוגצומ ןה וב ןפואב ןואיזומב ןתגצהו ףסואל ןתשיכר

 .תונקורתה– תונקיר אל ,ןוקיר אל .ןיינעה לע תעדה תא תתל ךרוצה ןמ הירצוי תא
 בוטה הרקמב םיפפור ,הריציה תפוקת דבלמ ,ןהיניב םירשקהש תוריצי ןווגמ דחא גג תצבקמש ,המצע תורצואה תדובע

 יתימא יטרואית ןויד רדעיהבש ידמל ירירווא גשומ איה תונקורתה .תוירחא רסוחב איה םג תנייפואמ ,ערה הרקמב םיכרפומו
 םוכחתל שטינ ןמרה לש לעוגה ןיב ,'גרו'גו טרבליג לש רומוהל ילארשי זרא לש סותאפה ןיב המ .ןכותמ קיר ומצע אוה םג רתונ

 וסנ ?הכורעתב םלוכ םיגיצמש ,ןמפ'צ סוניידו ק'ג לש תויקסטורגל ןניק הילט לש םיקמקמחה םיזמרה ןיב וא ,טסרב תינגד לש
 לש בצימ ,רגנילוד הירלגב בוט םש לאגי לש םימולצת :הלא םימיב תוירלג ינמ לכב תוגצומה תונוש תוריצי לע םג עגרל בושחל

 יל המדנ .ומצע ביבא לת ןואיזומב םירוצ יש לש םילספ ,45 ןיטנרולפב יתרפא באוי לש םימושיר ,הגנב רפוע עימש יטנ
 תחת םג ,הדימ התואב ,ילואו ,"תונקורתה"ה תיירטמ תחת ,היפכב וא ןוצרב ,ןלוכ תא קוחדל היה ןתינ תומוד תוביסנבש

תואלמתה" תרתוכה ". 

ןולח- דנמד סמות

 לש רויצב ליחתהל רשפא .םיניינעמ םישגפמ ךרוצל תוריצעו םיגולידב איה הכורעתב טטושל הנוכנה ךרדהש הארנ הזכ בצמב
 ללחב הרושק ,"ילש תיטרפה תוקירה" ןמאנ לש התדובע .הכורעתל הסינכב םיגצומה ,וסור ןרק לש ואידיו טרסו ןמאנ לכימ

 תמגוד ,הכורעתב תוגצומש תופסונה "תויונקורתה"ה ןמ תובר ינפב הרהזא רורמתכ אקווד שמשל היה לוכיש ימוקמ-ישנ-יתונמא
 הכפה ולש תילירטסה רבעה תונקירש בכוכ ,טסרה ןאימד לש השדחה ותדובעב רוחש דבל םיקבדומה םיתמה םיבובזה יפלא
 תועצמאב םלוצש ואידיו טרס הגיצמ וסור ןרק .)ילכלכה ךרעה דבלמ( ףסומה וכרע המ רורב אלש יניצ שדוגל תונורחאה םינשב

 ךובמב העות ,תפוניט לש םרזב הטש המלצמה .הילגנאב סקסא ריעה לש בויבה תולעתל הסנכוהשתיטובורבקעמ תמלצמ
 לא רובעל רשפא הנרקהה רדחמ .רוועמה םויה רוא לא האיציה םע ,דבעידב םיגגופתמה ןירותסמו דחפ לש עסמב ןוטבה

 .םירחאו רטסיוט יאני ,גנואל גנוצ הצ ,סרדנו םיו ,דנמד סמות לש תודובעב ןנובתהלו– הכורעתב קזחה םוידמה– םימולצתה
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 םיבשוי ,םיאפוריא ףרוח ידגבב םישובל םירבג גוז ,יקסרוג סאירדנא ינמרגה םלצה לש )1989( םדקומ םולצת ,"ונורב ונדרו'ג"ב
 הייחמצה תא ושבייו לוחל ותמדא תא וכפה תרוצב וא השק ןוסאש קראפ ומכ הארנש המב םיפקומ ,םיחחושמו לספס לע

 לע הינוריאב טיבמה םולצת הז .)םתחישב ךישמהל םירבגל עירפמ אלש המ( תקרופמו היוהד הברוחל ךפהש דע ,וב הלדגש
 לודג תונשרפ בחרמ םולצתה ריתומ ,םוקמו ןמז לש תיטילופ תרגסמב ןגועמ אוהש תורמל .חמצ הכותמ תיטנמורה תרוסמה

 לש תורחא תודובעב םג ומכ ,ןאכש המדנ יכ םא ,סטרופסס תידוהי לש םושירב םג עיפומ הקיטנמור לע ףסונ טבמ .הפוצה רובע
 דאמ ינאש ןמא ,ןמלוא הכימ לש ותדובע תא םג תנייפאמ המוד היעב .היצזילאוטקלטניא ףדועמ עפשומ הזה קוסיעה ,תינמאה

 לע םינמיס וריתוהו וררגנש ,םדמדא לוחב םיאלוממה דולח לזרבמ אסכו ןחלושמ בכרומה בצימ הכורעתב גיצמה ,כ"דב בהוא
  .רתוי םיניינעמ ולש חטשה ילספו ןמלוא לש וימושיר .תיטנגלאו תיבוציע הצירקל סותאפ ןיב בוליש וז הדובעב שי .הפצרה

 הז .ויתושגרב עוגפל תולולע הב תוגצומה תודובעה יכ רקבמה ינפב םיעירתמ "תונקורתה" הכורעתל הסינכב םיבצומה םיטלש
 רבסהה םג לבקתמ המוד תושידאב .ירמגל םתוא תוספספמ ףאו תושגרב תועגופ ןניא תודובעה בור .אווש )תחטבה וא( םויא

 תויתרבח תומכסומב טועבל םישקבמ הצובקה ירבח" יכ רמאנ וב ,ןיטל'ג תיאניוה תונמאה תצובק לש התדובע תא הוולמה
 םדא חוכ תרבח ידי לע שכרנש ,ףוג תשרפה יומד םוח לזונ הריגמה תתוועמה תומדה לספל סחייתהל השק ."תונמאה םלועבו

יקקמ בהלתהל ןואיזומה ישנא לש הייטנה , םג יוטיב ידיל האבש התכורעתב ללכבו , תומכסומב , ןואיזומב גצומו , הטיעב לאכ
ןוויגו תוינכדע , ינפסאה םויה רדס ףשוח ידמל תיטתפ . דצל הרבעש הנשב ןייטשניבור הנלה ןתיבב הגצוהש , יקסקר צ' לש היוז

   .ךיבמ הז יתוא .סירתמ הזש ובשחיש שי .ימצע עונכשב הוולמה תונרתח לש אווש גצמ

תרבח ,גבס ןורוד ףסואמ תודובע– תונקורתה ORS  מ"עב 
תונמאל ביבא-לת ןואיזומ

ןרוג ילינו אירול היא :תורצוא
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