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 ביבא-לת תטיסרבינוא
 הכפהמה רוכב

 "ןרבע רקחמ, תוקבדמה תולחמה דיתע תא אבנל ןתינה"

4.5.2003 

 

 MAY"הקיתעה תיניסה הללקה תא םיריכמ םכבורש חינמ ינא  :ריצק םהרבא' פורפ

YOU LIVE IN INTERESTING TIME") "זא , ")םיניינעמ םינמזב ויחתש

' פורפ לש תמדוקה האצרהה. םיניינעמ םינמזב ולפנ הלאה תואצרהה םג

ששח היהו קריע תא ופקת םיאקירמאהש ינפל תועש המכ התיה , ןמנהכ

, תורחא תופקתה וא םיזג לש תופקתה ןאכ הנייהתשו, אובי אל הצרמהש

שיא 2000-מ הלעמל ואב, םישנא דואמ הברה ואב ןורחאה עגרב ןפוא לכבו  

םלואב הפצרה לע ובשי, לצנתהל תונמדזה ילוא תאזו, ןמנהכ לש האצרהל  

וחילצה אל שיא 200-כ דועו, אלמ היה הזו םלואב ןאכ ויהו, תואצרהה  

 .וחילצה אלו םשגב ואבש הלא ינפב לצנתמ ינא זא, סנכיהל

, הצרמהו, תותיבש ןמיסב אלא תומחלמ ןמיסב אל, תדמוע תאזה האצרהה 

תויהל ןוסא ךכ לכ אל הז (ישש םוי דע זירפב רוגס היה , ראיבוקרב' פורפ

אובי אוה םא . א םיגאדומ ונייה ונחנא, ןפוא לכב לבא) בשוח ינא, זירפב אולכ

התיה םא יכ , התיבש ןיא-התיבש שיש טילחי ץרפ כ"ח םא. בו, אובי אל וא

בשוח ינא , הזה הרקמב םג, ףוסבלו. תואצרהה תא הפ להנל ונייה אל התיבש

ךישמהל םי לוכי ונחנא זא, ןאכ ראיבוקרב' פורפו התיבשה הרמגנ ונלזמלש

תליחתב האצרהה תא ונעבק רשאכ , הרקמב, םג אוה אשונה. תואצרהב

ףיסומ הז םג זא , אמויד יניינעמ אשונ הנייהת תופיגמש ונעדי אל, ץיקה

 .תואצרהב ןיינעל

םישנא ןומה ןומהל , תומדוקה תואצרהב ומכ תודוהל הצור ינא, םוקמ לכמ 

םישנא ןומה ןומה , םינקידוונגסו רוטקרה בשוי ןאכו , ואבו םיאבו ועייסש

 .םלוכל הדומ ינאו, הלאה תואצרהל םיעייסמו ועייס הטיסרבינואב

, ינורטקלא ראודב םישמתשמש םכמ הלא, ולדתשתש שקבלו רוזחל הצור ינא 



T3-1117                                                                                                                        ב. צ.  

בוטה םושירה ןעמל-" רבח"   

2

הלודג תיפסכ םגו תינוגרא םג הסמעמ הז יכ ינורטקלא ראודב ומשרתש 

טעמכ םיחלוש ונחנא הז עגרב זא. םישנא יפלאל ראודב תונמזה חולשל  2000 

לש המישרב םישנא 800-כ רבכ םימושר. ףסכ הברה הלוע הז, ראוד ירבד  

ונל היהי , ומשרי םישנא רתויש לככו, הצופתה תמישרב, ינורטקלאה ראודה

 . האבה הנשב תואצרהה תא ץיפהל לק רתוי

תרדושמ היתומדוקכ תאזה האצרההש , דיגהל הצור ינאש ןורחאה רבדהו 

טנרטניאב םיפוצש םישנא יאדוובשיו, טנרטניאב םיפוצל ריבסהל הצור ינא .  

לש , היהתש הנומתה תא םג א"ת' ינוא לש רתאב םילבקמ םהש, טנרטניאב

 POWER POINT-ה תא(היהתש תגצמה תא םגו , האצרהה

PRESENTATION( ,ץחול הצרמהש םעפ לכ זא . ךסמה לש רחא דצב איהש

ךכ . תגצמה לש הנומתה תא ולבקתו וצחלת תיבב םתא םג, הנומת ריבעמו

תואצרהה םג תויוצמ , תואצרהה לש רתאב. הפי דבוע הז, רבעב ונישע

ןתינ , תומדוקה תואצרהה תא) הצימחה וא(ץימחהש ימ ןכל , תומדוקה

 .רתאב לכתסהל

לש תינקידה איהש , ןור הרואילא יתדידי תא ןימזהל הצור ינא וישכע

  .הצרמה תא גיצתש, םייחה יעדמל הטלוקפה

פורפ לע תאזה האצרהה תא חותפל החמש ינא , םכלוכל םולש. הבר הדות: ןור הרואילא'  

תולחמה דיתע תא אבנל ןתינה "ארקנש , תופגמ לעו תוקבדמ תולחמ

 ". ןרבע רקחמ, תוקבדמה

ונחנאש הריבסמ תופוכת םיתיעל ינא , םייחה יעדמל הטלוקפה לש ןקיד רותב

ונלש רקחמהחטשב הליגר יתלב הפוקתב וישכע םייח , רמא לו'צקש ומכ,  

םונגה רקחב תומיהדמה תויוחתפתהל םירע ונלוכ זא . תניינעמ דואמ הפוקת

ךכ לכ אל ונחנאש וליפאש םיחטש דוע שי םייחה יעדמב לבא . היגולונכט-ויבו

ונחנא ןמזה לכש םיחטשה הזו , םש םה, ןיינע וררועיו ואובי םהש םיצור

 . םהל םירע תויהל םיכירצ

היגולויבב תולודגה ךרדה תוצירפ לש האמה קר אל איה20-ה האמה האמה .  

ונילע םייאל תוקבדמה תולחמה ורזח הבש האמה םג איה20-ה   . 
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םיטיזרפ ילטוק םירמוחהו הקיטויביטנאה לש םילודגה םיגשיהה רחאל 

םידע ונחנא האמה ףוסב זא , )האמה עצמאב התיהש הפוקת וז(, םיקדייחו

ומלענש ונבשחש תחדקו תפחש ומכ תולחמו םיד ימע םינז לש תוחתפתהל

 .לודגב תורזוח, דיגהל רשפאו תורזוח, םלועהמ

דואמו תושדח תוימוהיז תולחמ רפסמ לש תוחתפתה וניאר םג וננמזב 

סראסה תלחמ וא , הקירפאב הלובאה תלחמ ומכ תולחמ ועיפוה. תומייאמ

הלחמ המ םלעתהל ןיא ןבומכו, הלא םימיב ונתוא הדירטמ ךכ לכ רשא

רשא סדייאה תלחמ תאזו , ןיקתה ונייח ךלהמ תא, ןלוכמ רתוי ילוא התנישש

תומלש תויסולכוא לסחל תמייאמו , אפרמ תרסח הרידא הפיגמכ תטשפתמ

 .םלועה לש

ומרג רשא , תורוחשה תועובעבאהו רבדה תלחמ ללגב הפוריאב הרקש המ 

םירחא םי רוזיאבו הקירפאב וישכע הרוק, היסולכואהמ שילשכ לש התומתל

ינפל הרקש המ לע םירקחמב רזעיהל רשפא םאה , הלאשה תלאשנו. םלועב

-לע םג ילואו, תופגמ לש תוחתפתה ןיבהל תנמ-לע, הפוריאב םינש תואמ המכ

אשונ , השעמל, הזו. וישכע םיגהונ ונחנאש הממ המכוחב רתוי גוהנל תנמ

 . םויה האצרהה

היגולויב -ורקימל' פורפ אוה ראיבוקרב ללה' פורפ: הצרמה לע וישכעו

ללה . חותיפו רקחמל אישנ ןגס םג אוהו םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב

ןוכמב םינש רפסמ דבע , םש ולש ךוניחה לכ תא לביק, תפרצמ הצרא הלע

םג היה אוה . תוקבדמ תולחמ ימרוג לש ירקחמ זכרמ אוהש, םסרופמה רטספ

 CENTER OF(' .יס.יד.יס'תארקנש הדבעמב , הטנלטאב, ב"הראב

DISEASES CONTROL  ( תולחמ לש רקחל םלועב בוטה םוקמה ילוא הזש

 .ןהלש תוטשפתההו תוקבדמ

, תוקבדמ תולחמ לש רקחמל הלועמ הדיחי ללה םיקה, תירבעה הטיסרבינואב

 .םויה ץראב רתויב הבוטה הדיחיה יתעדל וזו

 –םירנויגלה תלחמ , הטלמ תחדק, תפחש ומכ תולחמב החמומ אוה ללה

 1רפסמ אוהש יאדוו , הזכש רותב. תינרדומה האופרל ישממ רגתא תווהמה
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ינאו ץעילו דמלל םינוש תומוקמל ןמזומ אוהו , םלועב םיבוטה דחאו ץראב

 . תאזה האצרהל ונילא אובל ןמזה תא אצמ אוהש החמש דואמ

בצייתהל הכירצ ינא רקובב 9העשב רחמ . והשמ דוע םכל רפסל הצור יתייהו  

הנותאב ןווי לשתיעדמה הימדקאב וישכע תויהל הכירצ יתייה השעמלו ,  

תא דיספהל הנכומ יתייה אל יכ , הליל יצח סוטא ינא הז םוקמב. םשל סוטמב

תא יתפלחה ינא המל וניבת , האצרהה ירחאש החוטב ינאו. ללה לש האצרהה

 )םייפכ תואיחמ(. ללה השקבב זא. סיטרכה

ינא , הרמא הרואילאש המ ירחא יכ םילימ המכקר , ליחתמ ינאש ינפל: ראיבוקרב ללה' פורפ

רבעב הרקש המש הז , הפ ינאש תירקיעה הביסה לבא. קימסמו שגרתמ שממ

ןבב תוניינעתהו ץראה יפלכ שגר ילצא ררוע ריצק ןורהא– לזמ יל היהו , םדא- 

ונחנאו , הפ אצמנש ריצק םירפא םע דובעל, םינש המכ ירחא ץראל יתאבש

לש יפורג תויהל יתכפה ינא םצעבו תווהתמ תול חמל זכרמ וניניב םיווהמ

, ריצק תחפשמל הדות זא. ריכמ וישכע ינאש, ישילשה יל רסח היהו ריצקה

תואיחמ (. םירפא הדות. םכל הדות. וישכע יתוחכונו יתיילע לש קלח איהש

 ).םייפכ

יתיצר יכ , תוקד המכ יל הכסח רבכ הרואילא. אשונה םע ליחתנ ואוב זא 

םאותמ אל הזו-םתוא םע ליחתהל ןדיע לע םינותנ םתוא םע -   

' 70-ה תונשב השגרה ונל הנתנש םייטויביטנאה םירמוחה, הקיטויביטנאה

', 69, חריל ונכלה, רבעש רבד היה הזו. תוימוהיזה תולחמה לכ םע ונרמגש

רשפאש םיחוטב ונייהו , תוילאירטקבה תוימוהיזה תולחמה לכב לפטל ונעדי

 .תויעב ילב האלה םדקתהל

אל היגולויבה . הכישממ היגולויבה, וטוטוא: ונל ורמאש תויודעה ואב זא 

דובעל הכישממו , ךכ לכ םימדקתמ ונחנאש תבשוח אל, תונותיעה תא תארוק

תולחמ המכב םיאצמנ ונחנא -םויהש הפוקת הליחתה זאו. תויצטומ תחתפמו  

םישנא ומכ–תוילאירטקב תוימוהיז  התי ה אלש' 30-40-ה תונשב םיאפורה,  

םיכירצ ונחנאו , רבד לכל םידימע םיקדייח לומש, תיטויביטנא הפורת םוש

םיקוקוליפטסמ וא םיקוקוטפרטסמ , 2003-ב םיתמ םישנא תוארלו לכתסהל
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 .תוקיטויביטנאה לכל םידימע, רקיעב

ונחנאש םיבשוחש , םיעונצ תצק תויהל םיכירצ ונחנאש הארמ הז לבא 

לש תרגסמב האב ילש האצרההו , םויההרוקש המו . ירמגל עבטה לע םיטלוש

הפגמהמ םידחפמ תוחפ ויה , רתוי םירע ויה םישנאה םאש םירבד ינימ לכ

 .הנורחאה

תיפיגנ , תילאריו הלחמ העיפוה םינש המכ ינפל, הפ םיאור םתאש ומכ 

ימ , רשקב היהש םדא-ןבה תא גרוה, םדא-ןבל םימסרכממ ץפוקש הקירפאב

והזו השק תימוהיזהלחממ תמ םג םדא-ןבב לפטל אבש ףיגנ הז , תרמוא תאז.  

, ןושארה רשקה תא גורהל לוכי, םדא-ןבל היצטפדא רבע אלש םימסרכמ לש

 .םדא-ןבל םדא-ןבמ רובעל לוכי אל אוה כ"חא, ינשה רשקה תא

הזה ףיגנה יכ , תחלצומ אל לבא תינלטק דואמ הלחמ לש אמגוד הז זא 

ומכ , םירחא לבא. םדא-ןבל היצטפדא רובעל, םצעב, חילצה אל הקירפאמ

הלחמש םואתפ וניליג ' 80-ה תונשב הז, ירוליפרטקב-וקילא, אבה קדייחה

הלחמה , םצעב םרוגשו סרטסל התוא םירשקמ, םיריכמ םלוכש תיגולויזיפ

תמרגנ איה . סרטס י"ע קר תמרגנ אל, סוקלוא וא, הביקה ביק הל םיארוקש

לכ לש 10%(הצופנ התיהש הלחמו , לפטל וישכע ונחלצהו. קדייח י"ע רקיעב  

לופיט םילבקמ . םילבוס אל טעמכ םויה, )הזמ הלבס תיברעמה היסולכואה

םירחא םירבד דועש בושחל רשפא זא . תיטמוס-וכיספ הלחמ דגנ יטויביטנא

םיקדייחהמ האב ןמזה לכ איה-העתפה ךירצ הז. תורקל םילוכי קדייחה הז .  

 .הפי, הזכ דמחנ אוה הזה

להקה תא ןכ םג הדיחפה , םדוק התוא ונרכה אלש', 76ת ונש לש תרחא הלחמ 

םימב םינש ןוילימ אצמנש קדייח הז םצעבש , םירנויגלה תלחמ הזו בחרה

, תולק ילקב ותוא רזפל ונלחתה, יזכרמ ריווא גוזימ חתפל ונלחתהש ללגבו

בוט רתוי םימשונ ונחנא , ונמדקתה, תרמוא תאז. תיגולוקא השינ ול היה אלש

חנא–ץיקב  ןגזמ םע הרוק אל הז (םינינבב םייזכרמ םינגזמ ליעפהל םילוכי ונ  

היה אלש שדח קדייח ונלביק זאו , )םילודג םיניינבב קר. וגאדת לא, יטרפ

 .רוריק ילדגמה ךרד, עבטהמ ונילא ותוא ונאבה לבא, שדח
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ץיוושב אפורש , השדח תיסחי הלחמ לש ןמיס םג אוה, הזה ילרוטספה ףונה 

ב "הראב ליחתה הזשכ לבא. וילא סחייתה אל דחא ףאו םינשהאמ ינפל ראית 

דחוימ סיליפיס ןימ איהש ' סיאסיד ןייל'הל םיארוקש הלחמ , ןוטסובל בורק

םויהש השדח הלחמ ' 80-ה תונשב וניליג, תויצרק ךרד םדא-ןבל לייאמ רבועש

דואמ יאוול תועפות םע םלועה לכב תרזפתמ איה . הווהתמ הלחמ איה

תבגעבומכ, תויניצר . בלה רירש לש יאוול תועפות, תויגולוריונ יאוול תועפות:  

תויח ןיב עבטב התיהש הלחמש , אמגוד דוע הפ ונל שי טושפש םכל הארמ הזו

םיפשוח םג ונחנא עבטל תכלל םיבהוא ונחנאש הז םע , םהלש תויצרקהו רב

םתוא ריבעהל םיחילצמ ונחנאו ונליבשב תוליגר ויה אלש תולחמל ונמצע תא 

 . ונילא

ה תונשמ םיעדוי םלוכש.H.I.V-ה הז, הריכזה הרואילאש הלחמ דוע  דועו ' 80- 

ב "הרא לש סוריו הז יכ, םכתא דירטמ אלש רחא סוריו דוע. רופיסה רמגנ אל

לצא אצמנ הזה סוריוהש , סוריו הטנא לש סוריו םגש, הפוריאב טעמו רקיעב

תוינומואנפל קר םרג הז יכ םישנא הברהל עירפה אל הז הלחתהבו םימסרכמ 

םילוח ויהו , רב םימסרכמל בורק, עבטל םירושק ויהש םינאידניא לש

 . הינומואנפמ

לע 4בכר לש חותיפ , עבטל הרזח', 90-ה תונש םע, םעפ דוע  םיסנכנ םישנא , 4 

הזה סוריו הטנאה זאו , רב םימסרכמל בורק רתוי םיסנכנ, עבטל קומע רתוי

תמרוגש , ןכ םג תגרוהש, ב"הראב וישכע הצופנ יד היגולותאפ תויהל ךפוה

אל םייתניב . המוד דואמ רופיס הזו, סראסל םימוד דואמ םיינילק םינמיסל

אל וא עבטל ךלוה אוה וא דחא לכ לש היעב הז זא םדא -ןבל םדא-ןבמ רבוע

הלוחו הנהנ–עבטל ךלוה   .הלוח אלו הנהנ אל וא,  

הברה םיריכמ אל ונחנא יכ ו נתוא דיחפמו וילע םיעמוש םלוכ, סראסה, וישכע 

לש רקיעב סוריול ךייש אוה םצעב הז , םיריכמ ונחנאש המ. וילע םירבד

לושלשל םרוג הז םיריזח לצא . םיריזח לש סוריול בורק דואמ אוה. םיריזח

-ןבל ץפק הזה סוריוהו, ורק תויצטומ המכ הארנכו. רתוי הברה אל, םצעב

, קתרמ דואמ אוה סראסה לשרופיסה . הרקי המ םיעדוי אל ונחנאו םדא
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םעפ דוע-הארמ אוהו םיילאיצוס -ורקימ םיאנת י"ע ונבשח ונחנא םאש,  

םימעפל אצומו רציימ ןיידעו דבוע ןיידע עבטה םצעב , תויעבה לכ ונחתיפש

הקינאפל בושח דואמ רוקמ הזש בשוח אל ינא . ונל םימיענ אלש תונורתפ

םדקתי אוההקינאפ ילב וא םע. תושעל המ ןיא יכ, תימלוע תומל רשפאו ,  

אלו , יתעד יפל, ןורחאה עגרה דע תונהל ףידע. ץוחל דואמ תומל וא עוגר

 . ץוחל ידמ רתוי תויהל

הז , ינומכ םישנאו תוימוהז תולחמ ליבשב. דומללו עונמל ידכ םיעצמא שי זא 

 . תמדוקה האמה לש עוצקמכ בשחנ היהש, ונלש עוצקמב הווקת שיש הארמ

לש םרוג לע וא תחא הלחמ לע הז םכל דיגהל םויה הצור ינאש המ, וישכע   

לש וא ונלש תותבסה לש רופיס הזש םיבשוח םלוכש , תפחשל םרוגש הלחמ

 .תפחש רתוי טעמכ ןיא יכ, ילאוטקא ברעמב רופיס אל הזו, ונלש םירוהה

םגו תיעדמה תורפסב תועיפומש תומודק תועיד המכ םכל תוארהל הצור ינא  

א יתייה-ה עדיב םכל תוארהל הצור ינאו , םלוכ לש עדיהו הבשחמה, רמו 

תופצל םילוכי ונחנא , הלחמה םעו הזה קדייחה םע הרק המ דמלנש הז י"עש

 .םירחא םימרוגל הרקי המ לע בושחלו

אל תפחש המל ועדתש קר , תוטושפ יד לבא תויעדמ תורדגה המכ, וישכע 

ירקמה לכ לש2%-מ תוחפש, ברעמב םויה דחא ףא ןיינעמ , םויה תפחש לש ם 

םויה תפחש לש םירקמה לש98%. ברעמב םה  8-9ומכ והשמ תרמוא תאז ,  

הנש לכ םיתמ םישנא ןוילימ3, הנש לכ םישדח םירקמ ןוילימ הזה קלחב םה ,  

, לארשיו ב"הרא, הפוריא, ברעמ: ונלש הגועה לש קלחהו). הארמ(הגועה לש 

הרבח םוש ןיא , ןבומכ, האצותכ. העירפמ אל. תיסחי הרידנ הלחמ תמאב הז

תופורת םצעב יכ , שדח ןוסיחב וא תופורתב עיקשהלו הזב עיקשהל הנכומש

זא . םלשל לוכי אל ןתוא ךירצש ימו, ריבס ריחמב ןתוא רוכמל ךירצ תושדח

. רוזיפה הזו. ודוה לשו הקירפא לש תפחש םע םיראשנו ןתוא םיחתפמ אל

הזש תוארל םילוכי ם תא). ףקשב גיצמ(תפחש רתוי שי , םודא רתויש המכ

תא תוארל םילוכי םתא הפו םלועב םיינע םירוזיא לש , םצעב, הלחמ

םתא תורפסה לכב . המלענ איהש םירמואש, תאזה הלחמה לש תוחתפתהה
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לע םילכתסמ םא , ןוכנ הז. 'היעב אל איה תפחש'םירמוא םישנא וא , םילוכי

הנש לכ םיבשות ףלא100רפ םישדח םירקמ רפסמ הז ברעמ  םיאור ונחנ א.  

תצק , רתוי םילכתסמ םא ביצי יד והשמ שי םצעבש, םויה דע' 70-ה תונשמ

 . הלחמה לש תורידתב ןכ םג הדירי

תאזה הלחמהש םיאור ונחנא , היסא לעו הקירפא לע םילכתסמ םא לבא 

הקירפא םאה , םויה םכתא לואשל הצור ינאש הלאשהו. דואמ תמדקתמ

', ןבלה רבד'םיארוקש ועמש וא םירכוז םלוכש הפיגמה ףס לע היסאו 

הפ םלוכו . תיתיישעתה הכפהמל הרושק איה ונלש תועדומה לכבש, תפחשה

םילוחש םישנאהמ30%. תמ וא הלחש, החפשמב והשימ םיריכמ םיתמ ,  

אל הז םויהש םיעדוי לבא הזל םיעדומ םלוכו תינלטק הלחמ וז , תפחשמ

שי , היסאו הקירפאבש םיאור ונחנאו םידליל היעב היהי אל הז, םידכנל היעב

איה םאו . הלועש הלחמה לש תורידתה תניחבמ תרחא ירמגל תוינוויכ ונל

םתאשכ , אמגוד קר. קאבטיפכ הז תא לבקנ ונחנא, ולאה תוצראב הלעת

יהלד -וינב שולש-םייתעש ינפל היה הזה סוטמה םא םילאוש אל םתא םיסט

הברה רציו סו טמב םש לעתשה והשימ םאו. גשומ םכל ןיא. הקירפאב וא

 . הז תא לבקל דיתעב, תעדל ילב, םצעב םילוכי םתא, תפחש

םצעבש םיבשוחש םישנא לש תיטסיאוגא הלאש קר אל איה ילש הלאשה זא  

םע רדתסהל םהל ןתינו םייתאיסא וא םיאקירפא לש קר היעב איה היעבה 

הכירצש , תמאב היעב הז לבא. הרבע הפוריאש ןויסנ ותוא ורבעיש, הז

רישי יתלב ןפואב ןכ םג ונתואדירטהל  . 

קיתע.D.N.Aהז המ לע םייעדמ םילימ יתש , ואוב זא  תולחמ רוקחל ידכ .  

גולואיכרא תויהל יתיצר םעפ ינא . היעב וזו םינבואמ ונל ןיא, רבעב תוימוהיז

, םיגולואיכרא לומש הזמ יתלבס ןמזה לכו היגולויב-ורקימ יתישעו

 . םינבואמ ונל ויה אל, םיגולואיז

וא , עבטב גודל ונל םירשפאמש תוטיש המכ וחתפ, םינש המכ ינפלש ררבתה

קדייחה אל . קיתע דואמ יטנג רמוח לש תויראש, עבטב ועבקנש תואמגודב

תא ריאשמ קדייחה לבא , ותוא תויחהל םילוכי אל ונחנא, ולוכ וא ומצע
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י "ע רשפאו רומש קיפסמ יטנגה רמוחה, לזמ ונל שי םאו ולש יטנגה רמוחה

ע רשפא.P.C.Rםהל םיארוקש תוטיש םע , ולש הרבגה ןייפאל , הרבגה י" 

, ללכה ןמ םיאצוי םילכ םויה ונל שיש תרמוא תאז. ותוא אוצמלו ותוא

תואמגוד שיו–קודבל ונל םירשפאמש   15-ה האמב תולגל וחילצה תבגע:  

תוארלו הרוחא תכלל םילכ ונל שיש תרמוא תאז . תערצ םגו תפחש, הפוריאב

עבטב שיש דלש הזיא וא הפוג הזיא וא-והשימ םא הלח אוה ןמזב הלוח היה ,  

 .יח וא

לש הימומ )ףקש גיצמ(הימומב אמגוד הזו  תוקבדה הפ םיאורו הנש3,000    ,

םיחקול םא , םשו. תפחשל םינייפואמש ןטבה ללח לש תוקבדה םיאור םצעב

 תרשפאמש תירלוקילומ היגולויב לש תוליעפה תא םישועו הנטק הכיתח

הפ אצמנש.D.N.A-ה, םינגה תא ליבגהל תפחש היה םא תעדל םילוכי ונחנא ,  

 .אל וא

יתלחתהש ינפל תושעל וחילצהש המ . תויסיסב תויעב לע רובענ ואוב זא

םיניינעמ דואמ םירבד המכ תוארל וחילצה םצעב , הזה אשונה לע דובעל

 .תואשילק המכו

. ב"הרא לכל, שדחה םלועל תפחש ואיבה םינבלהש, אוה תחא האשילק

, ב"הראל סובמולוק תעגה ינפל הפוקתהמ ויהש ןויבורב תוימומבש ררבתה

םינבלהש םירמוא ןמזה לכש , ינכפהמ רבד רבכ הז זא. תפחש היהש ואצמ

 .רבכ התיה תפחשש םויה דיגהל םילוכי ונחנא. הקירמאל תפחש ואיבה

תופוקת המכב ונלש רוזיאב ונאצמש הארנ ונחנא, ןיינעמ יד, ןכ םג והשמ  

תדבועש הטיש וזש םכל תוארהל קר הז לבא–תונוש  , הז תא ואצמ םצעבו,  

ואצמ , הקיתע תערצ ואצמ הטיש התוא םע, רזוח ינא םעפ דוע לבא, תפחש

תחדק ואצמ1720לש , ייסרמב תומצעמ, 1700-ב. רבד תבגע לש םרוגה ואצמ ,  

 .האלה ךכו

נומתה וז)ףקש גיצמ(. תפחשל רוזחנ ואוב, וישכע  . תפחשה לש תיסאלקה ה 

תוארל םילוכי םתאו . ליגה יפל, םיתמש םישנאה רפסמ םיאור םתא הפ

םישנא הברה 1850-ב: ןיינעמ דואמ והשמ םיתמ ) ליג הזיא בושח אל( 
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דע -1881-ב; תפחשמ תוחפ90  תוחפ הברה1911;   תוחפ רתוי הברה1936;     .

לש יוליגה הז הזה ךיראתה יכ , הזה ךיראתה תא יתחקל הרקמב אל ינאו

רורב ןפואב דיגהל רשפא זא . ןושארה ילאירטקב-יטנאה רמוחה, ןימנופלוס

, )הפוריאל םיסחייתמש םירפסמ הז(הפוריאב תפחשה תלחמש , קפס ילבו

ילבו ןוסיח ילב הלש תובישחה תא רומגל לש ןוויכב התיהו הדיריב התיה 

המ ל כ הפוריאב םצעבש, םירע םלוכ אלש תחא הדוקנ וז. הקיטויביטנא

ונישעש המ לכו ' 50-ה תונשב ועיגה םילופיטש, תילופיט הניחבמ ונישעש

תפחשש הז –תפחש לש הדיריהש תרמוא תאז . הז ינפל הרק, ןוסיח תניחבמ  

וז . םינוסיחל אלו לופיטל אל תורושק אלש תוביסמ המלענ איה, המלענ

קיתעה.D.N.A-ה םא תוארל הסננ ונחנאו תיניינעמ הלאש םילוכ י ונחנא םא,  

םילוכי םתא . םירבד ינימ לכ ורמא םלוכ יכ. תאזה העפותה תא ריבסהל

יתקדב ינא . המלענ תפחשש תירקיעה הביסה וזו הרפתשה הנוזתהש אורקל

תפרצב1880- ו1860ןיב   . הרפתשה אל הנוזתה, םידבוע לש רוורפב,  

ל דבה ןיא. תולודג רתוי תוריד ולביק םה יכ תוחפ ולח םישנא, ורמא םישנא 

המל םויה דע , םצעבש תרמוא תאז. ולאה םינשה ןיב, ברעמב םירעב תופיפצב

רזוח ינא-היה אלש תמייוסמ הפוקתב, הפוריאב המלענ תפחש לופיט אל ,  

 . התוא ריבסהל הסננ ונחנאש המולעת וז, ןוסיח היה אל, יטויביטנא

. הזה רוזיאב םיאצמנ ונחנא, םויה םיאצמנ ונחנא הפיא לכתסהל םיצור םאו 

 . ברעמב הרידנ דואמ הלחמ איה תפחש םויה תמאבש, תרמוא תאז

דירוהל ונחלצהש הזו לופיטה תחלצהו לופיטהש ובשח םישנאהמ קלח , וישכע

תכלל םישנאל ורשפאו םילוב ונקש הז י "ע היה, תפחש לש תובישחה תא

 .תונהיל, םיפלאל, םוירוטנסל

יב םש שי–רוונד , םיריכמ םתא םא, ב"הראב  לשמל שיאו 'ג'ול םיארוקש ח " 

לש , ידוהיה ןושארה םוירוטנסה היה הזה' לטיפסוה שיאו'ג'ה. 'לטיפסוה

 .U.V-הו שמש םש שי, הבוגב הז יכ רוונדל םתוא וחלשש קרוי-וינ ידוהי

, הרק הז יכ ללכב רזע אל לבא, בוטו דמחנ היה הז לכ זא. תפחשה תא םיגרוה

 . תפחש לש הדיריה, םוירוטנסל םישנא וחלשש ינפל, םדוק םתיארש ומכ
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תכלל םיכירצ ונחנא , תפחשה םע הרק המ ןיבהל םיסנמ ונחנא םא, וישכע 

לע םכל הארא ינאו , תורפס לע ךמתסהל םיכירצ ונחנא, הרוחאו. הרוחא תצק

D.N.A.הנוכנ תורפסהש החכוהכ  . 

ש אוצמל רשפא19-ה האמב הילגנאב היסולכואה לש 50%-  ראותמ הז יכ ( 

ךרעב1600-מ, הילגנאב תולחמ לש קייודמ יד םושירונל שי , בוט לש 50%).    

 . הלופוחס לעב איה הילגנאב היסולכואה

עוגנ בלח םיתושש הזמ האבש תפחש ללכ ךרדב , תפחש לש הרוצ וז הלופוחס

האמב היסולכואה לש50%לבא . תועוגנ תורפ לש , ןילרבב. תפחש תלעב, 19- 

םש םידלי לש53% –םימותי תיבב  םישנאש תוארל םילוכי םתא . תפחש םע,  

הובג רתוי אוה 1805-ב, בוט םושיר ונל שיש הפיא, קרוי-וינב תפחשמ םיתמש  

 . 1860-ב םכל יתיארהש הממ

ינפל הליחתה תפחשה לש תובישחהו תורידתהו םירקמהש תרמוא תאז 

, יתפרצ, םסרופמ דואמ אפור תוארל םילוכי םתא הפו. תינכפהמה הישעתה

תמ אוהו )ףקש גיצמ(פוקסוטטסה תא איצמה אוהו , ינטירבמ אבש קנאל  

 .תפחש םע םילוח הברה קדב אוהש ירחא, תפחשמ ריעצ יד ליגב

אלש ימ . תפחש ילב םייק היה אל, םזיטנמורה בורש םיעדוי ונחנא, ןבומכ

היה אל , 30ליגב לעתשה אלש ימ , דנאס' זרו'ז םע היה אלש ימ, תפחש ול היה

בוטררושמ היה אל, בוט רפוס תפחשה . יגולויצוס ןחבמ לש גוסמ היה הז.  

לאוטקלטניא היה אל אוה–ול היה אלש ימש , זא הצופנ ךכ לכ התיה   . 

 18-ה האמה לש תורבקב רקס ונישע ונחנא, הרוחא םירזוח םא, וישכע

םיקמנ 40%, הפוריא חרזמב דחא רבקב ונאצמ, םיגולופורתנא םע, ונאצמו  

תרמוא תאז . תפחשל םייפיצפס םהש םיעדוי ונחנאש, תומצעב םימגפ וא

תומצעב העיגפ םע תפחש םהל היה םישנא לש46%, 18-ה האמב רבכש    .

 5%קר , תפחשב םילוח םישנא םא, הליגר היסולכואבש םיעדוי ונחנא םויה

, הזה ןמזה םאש חינהל ריבס. תומצעב העיגפ לש םייגולותאפ םינמיס וחתפי

ועיגפ םע ויה ונאצמ םידלשה לש46% התיה היסולכואה לכש תרמוא תאז , ת 

 .תיתפחש
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הרעמב םישנא ורבקש לזמ ונל היהש הפיא , הירגנוהב יפיצפס הרקמב, וישכע

לע רומשל ורשפאו , בוט ושבייתה תופוגהש, בוטה רורוויאה ללגב ךכל המרגש

םיקדייחה לש.D.N.A-ה םע תושעל ונחלצה ונחנא הירגנוהב הזה רפכב ,  

תוארל רשפאו תמייוסמ הפוקתב הזה רפכה לכ לש ם יחותינ, ןמלגיפש' פורפ

ונקדבשכ לבא . תואירב תפחש לש םיינייפוא דואמ דואמ םיקמנ, תויזל הפ

םע ויה םישנא לש 30%, 20%תמאבש ונאצמ , תאזה הפוקתב רפכה לכ תא  

םינגה תא ולאה תומצעהמ איצוהל ונחלצה . םינגה תא דדובל ונחלצהש תפחש

 . םיאתמ דואמ הז, ליגהיפל תוארל םילוכי םתאו 

רתוי , תפחש םע םיליעפ םישנא לש הובג דואמ זוחא שי, םזיטנמורב ומכ 

הזו . םיריעצ רתוי םידלימ הובג רתויו םירגובמ רתוי תצק םישנאמ הובג

, םש, 18-ה האמב היגולוימדיפאהש דיגהל רשפאו תפחשל שממ ינייפוא

לש רוזיפהש תרמוא תאז . םויה לש היגולוימדיפאה ומכ התיה, הירגנוהב

 .םויה ונל שיש המל םיהז דואמ ויה, םיינילקה םינמיסה םג הארנכו הלחמה

רבכ ןייפאל רשפא 18-ה האמב, םצעב הז, תאזה הדובעה לש םוכיסה לש 60%   

הפיגמ הז 60% –הפגמה רבכ זא . תפחשמ ולחש םישנא רוזיאב אל ונחנא –   

הזינפל הברה ונחנא, תיתיישעתה הכפהמה לש ןמזב וא הברה םיזוחא םע ,  

 .  םיהובג רתוי

םימושירב ןכ םג אוצמל רשפא 17-ה האמהמו הרוחא רוזחל וניסינ, וישכע  

התמש היסולכואה לש20%-ל בורקש, הילגנאב הזל וארק . תפחשמ התמ,  

תפחשמ םיתמש םישנא לש 20%. תפחש היה הז לבא' סיזיטש' , םכל יתרמאו( 

םילוח םישנא לש30% היסולכואה לש60%תוחפלש תרמ וא תאז, )םיתמ,     ,

תפחשמ17-ה האמב רבכ העוגנ התיה , הפיגמה, הימדיפאהש תרמוא תאז.  

הרוחא רזוח ינא -הפיגמ אל רבכ איה  הכפהמה לש הפיגמ אל איה -   

זא . 17-ה האמב רבכ הבושח דואמ, הליעפ דואמ הפיגמ איה. תיתיישעתה

דואמ ןפואב רמוא אוה . 14יאול אוצמל םילוכי ונחנאו הרוחא רוזחל וניסינ 

ה יאול-ש רמוא אוה, הנשי תיתפרצב, םכל ארקא ינא. ינטשפ םויש עידומ 14-   

םהל שיש םילוחב עוגנל ןכומ היהי אוהש , )חספ לש םוי הזש(אבה ןושאר 
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 10-ב, רבול הד ירלגב ולאה םישנאל הכחמ אוהשו. תפחש לש תוינילק תועפות

אל אוהש ללגב הז , אובי אלש ימו עדי אל אוהש דיגי אל דחא ףאשו, רקובב

 .םצעב הצר

, לביק אוה יכ. הבושח דואמ התיה ךלמה לש תוליעפה, 17-ה האמה ףוסב זא

םישנאב עוגנל התיה , תילאיצוסה ולש תוליעפהו םיהולאמ המזויה תא, ןבומכ

 . םתוא אפרל ידכ

ךלמה םא . הבושח הלחמ איה תיגולויצוס הניחבמ םג הלחמה, תרמוא תאז 

רקובב 10-ב, חספ לש ןושאר םויב עוגנל ןכומ אוהש ריהצמ ) םדקומ יד הזש( 

 .תאזה הפוקתב, רבכ הלחמה תובישח לע הארמ הז, םישנאב

הפ ותוא םיאור םת)ףקש גיצמ(ינשה לראש , הילגנאב, ןוכנ רותב םישנא ,  

םא , איה קר אל לבא. תפחשמ םתוא אפרל ידכ, םהב עגי אוהש םיכחמו םיאב

רמא אוה . ילותאק היה אל אוה יכ, םסרופמ יעיברה ירנא, הרוחא םירזוח

תויהל ךפהו הסאמה תא רמג אוהשכ השוע אוה המ לבא , הסאמ הווש זירפש

וב ועגי םהש ידכ תפחש םע םישנא600ול םיכחמ ? רוהט יאמור-ירצונ ינפל .  

לש האיציב ול םיכחמ לבא אפרל לוכי היה אל אוה , רשכ היה אל אוה הז

םישנא600םאדרטונ  םיאורו . יתימא ךלמ אוהש תוארהל ליחתי אוהש ידכ,  

 .םאדרטונמ אצוי אוהש תאזה הנומתב הפי דואמ הז תא

רבכ 15-ה האמבש תרמוא תאז חוטב 16 –  תרכומ הלחמ התיה תפחש –   

הדבועה תא רשאל ונחלצה ונחנא טעמ דועש הארנ ונחנאו תיגולויצוס הלחמכ 

 . אוהה ןמזה לש תומצעהמ, םויה לש םייגולויב םינותנ י"ע, תאזה

 הלחמ איה תערצ . תפחש לש תובישחה תא הארמש תניינעמ דואמ הדוקנ דוע

הלחמ התיה תערצ . הבורק דואמ החפשמב קדייח י"ע תמרגנה, החפשמ לש

, עיגה הז. הפוריאב םייניבה ימיב, תימדיפא דיגהל רשפא, תימדנא דואמ

שי 14-ה האמה דע, 4, 3-ה האמהמו, םיאמורה םע ונלש רוזיאהמ, הארנכ  

ויה םהש םיילקיזומה םילכה תא םיריכמ םלוכו הפוריאב תערצ ןומה 

םילוכי םישנאש ידכ , םיעיגמ םהש תוארהל ידכ, םתיא בבותסהל םיכירצ

הברה םישועש ולאכ םילכ , םירופב ומכ הז, יתאבה אלש לבח. רהמ קחרתהל
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םיתבבו םירזנמה ל ש תורפסב םיאור ונחנאש המו. וקחרתי םישנאש ידכ שער

התיה יכ . לודג חוכיוו םש שי, 14-ה האמה ףוסב תפחש ילוחב םילפטמש

תאזה הישעתהו יתערצה הלוחה תא םימש ויה ובש םוקמ לש הלודג הישעת 

קר יל שי זירפ לש רוזיאב , תרמוא איה. תסעוכ איהו םיטניילק הל ןיא

תא קיזחא ינ א ךיא. ףסכ רתוי יל תתל הצור אל ןורבה זאו, תחא תערוצמ

יליבשב םידבועש םישנא20-ה תאו םוקמה , היומס אל הלטבא םואתפ שי?  

ונל ןיא : תרמואש, 14-ה האמה ףוסב תורפס ןומהו סעכו, תיתימא הלטבא

, הארת: םירמואו רהמ רושיק םישוע םישנאה לכ זאו. תערצ םע םילוח רתוי

תוררקתה לש ,14-ה האמה ףוסב הפוקת היה יכ, המלענ תערצ. רורב דואמ הז  

ריוא גזמ םע תויהל הכפה הפוריא םא זא . תיפורט הלחמ וז, עודי, תערצו

 . המלענ תערצ, רק רתוי

-ב הרק, יאפוריא ימוקמה, תערצ לש ןורחאה הרקמהש, םיעדוי ונחנאש המ

היגוורונב ןגרבב1953 -ב הפוריא לש המח יכה ריעה וז ןגרבש וילאמ ןבומ הז.  

רבסה אוה , המלענ תערצש ךכל םרג רורקה םואתפש הזה רבסהה זא. 1953

 .בוט רתוי הברה רבסה ונל שי. בוט אל

ונחנא , ןכ םג םדא-ןבב תייוסינ הניחבבו תילטנמירפסקא הניחבב ררבתה

םדא -ןב. תערצ לבקל לוכי אל אוה. תערצל דימע תפחש הלוחש םיעדוי

הקירפאב םינורחאה םירקחמה .B.C.Gול םיארוקש , תפחש דגנ ןסוחמש  

דגנ ןגמ אוה לבא , םירגובמ לצא תפחש דגנ ןגמ אל הזה ןוסיחהש םיארמ

תפחש לומ הקירפאב רבד םוש הווש אל.B.C.G-ה םאש תרמוא תאז. תערצ   ,

תפחש לש הפיגמה 15-ה האמב םאש ריבסהל רשפא זאו. תערצל בוט אוה  

 . המלענ תערצ, הלודג רבכ התיה

םיריכמ םלוכו)ףקש גיצמ(התוא םיריכמ ונחנאש תאזה הרוחבה , וישכע   ,

לש , הזה רויצל תינמגודכ הדמע איהש ירחא שדוח ךרעב תפחשמ התמ איה

 .יל'ציטוב

הזיאל ונכלהו דואמ הצופנ רבכ התיה תפחש 15, 14-ה האמבש, תרמוא תאז  

י "ע קר םייקתהש רפכ הז יכ. רדגומ דואמ ןמזב אוה ולש תורבק תיבהש רפכ
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מל רבע חלמהשכו חלמ ורכמ םה-ןכוס ונחנא זא . םלענ הזה רפכה, רחא םוק 

ךרעב הנש50לש הפוקתב םה ולאה תורבק יתבה לכש םיעדוי  ימי ףוסב ,  

לש 25%-ש ונרשיא ונחנאו, תפחש ונאצמו תומצעה תא ונקדב םשו. םייניבה  

, הכפהמ ונל שי רבכו. תפחשב עוגנ היה רפכה, םייניבה ימי ףוסב היסולכואה

האמה תלחתהב תמלענ תפחשהש םתיאר ם תאש, תילאוטפצנוק, רמוא יתייה

הכפהמה לש , הלש אישהמ, קיפהמ תמלענ איהש אל הז םצעב, 20-ה

םדא -ןבה תא תפקות איהש ךורא דואמ ןמז ירחא תמלענ איה. תיתיישעתה

, 14-ה האמב הפיגמכ הליחתה, הארנכ תפחשהש תרמוא תאז. הפוריאב

הנש500. 19-ה האמה דע הכישמהו  600, 500-ו. המצעב הדרי איהש ינפל.  

. תמ, תומל ךירצ היהש ימ. הזה קדייחל ביגי םדא-ןבהש ידכ קיפסמ היה הנש

תושעל רומאש , ליעפ אוהשכ תמ אוה יכ, םיאצאצ ול ןיא, ריעצ תמ, םתיארו

םיראשנ זאו . תמ. םידלי השוע אל אוה. תיטנג הניחבמ ולש ךשמהה תא

הביסהו הזה ר בסהה, םצעבו. םידימע רתוי תצק םהש ולא לכ םייחב

הנש 500ונילחש הזמ אב , ברעמב תפחש לש תובישחה לש הדירי לש תירקיעה  

רבד לש ופוסב לבא , רחמ הרקי אל הז. סראסל הווקת שי זא. הזה קדייחהמ

םתאו רבדמ ינאש הדבוע . הפ ונחנא. תושונאה תניחבמ רבד םוש הרק אל

 . םיקחוצ

. םוקמב המודק העיד דוע םישל ידכ, יטנקיפ רתוי תצק רופיס לע רובענ ואוב

תורפ לש ללוחמ אוהש 1: תוצובק שולשל םויה קלוחמ, תפחש ללוחמה  

םוירטקב -ורקימ, םדא-ןב לש אוה דחא; סיבוב םוירטקב-ורקימ ול םיארוקו

םיארוקו , םילא תוחפש, הקירפאמ אבש רחאו; ןבלה םדא-ןבה, סיזולוקרבוט

דואמ םיחא וא םידוד ינב םלוכ םצעב . םונקירפא םוירטקב-ורקימ ול

רמוא היה , םיריכמ םתאש רוטספהו רופיסה לכ. םינטק םילדבה םע, םיבורק

ןמזב זאו . רב תויח לש תויב תושעל ונלחתהש ללגב תפחש ונפטח ונחנאש

בלח ונתנ תורפ , תורפ ונאבה, הנש ףלא הרשע שמח, םיפלא תרשע ינפל תויבה

 .תפחשב הלח םדא-ןב, תפחש ריבעה בלח, בלח התש םדא-ןב) חספב ומכ הז(

דצ1תטלק םות (    A( 
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דצ 1תטלק (  B( 

םג . רוטספה תא םיריכמ םלוכו םירפסה לכבש פיצנירפה הז: )ךישממ(ראיבוקרב ללה ' פורפ

תפחש ףוטחא אל ינאש ידכ םעפ20בלחה תא החיתרמ התיה ילש אמא  יכ ,  

 . תורפמ האב תפחששש רורב היה הז

תשולש ןיב ןיחבהל םילוכי ונחנא , םיירלוקילומ םינמיס י" ע-םיארמ םינותנה 

לכ לש 5%-מ רתוי היה אל םעפ ףא, תורפמ האבש תפחש. וללה םיקדייחה  

רוטספ ול וארק–רוטספ . םירקמה יכ , רוטספ הזל וארקיש עדי אל רטספו,  

. בלחה ותוא ןיינעמ היה אל. ןייה תולחמ ליבשב רוטספה תא איצמה רטספ

. בלחל ללכב רושק היה אל הז לבא, רטספ ש"ערוטספ הזל וארק כ "חא קרו

ידכ םתוא םמיח אוה . ולקלקתי אלש ןיי אפרל ידכ הז תא איצמה רטספ

 . בלח אלו, תוירטפו םיקדייח גורהל

תא דירוהל רזע רוטספהש ובשחו האמה תלחתהב רוטספה תא ואצמ זא  

 . םידדוב םירקמ היה הז. רבד םוש? םתיאר. תפחשה

לזמ ונל היה ? אב הז הפיאמ זא, הרפהמ אב אל הז םא. היעב ונל שי, וישכע 

דואמ רוחב לפנש , דחא ןוזיבמ םצע ונלביק. םייאקירמא םיגולופורתנא םע

) הלפופ הזל םיארוק תיתפרצב(םצעב אוהש , הטוקד ןופצב רוח הז. ןיינעמ

לודג רוח שיש תויחהמ ריתסמו , הפיט הלועש חוטש חטש שיש תרמוא תאז

ו תוצר תוצרןה זא. הז ירחא הנש ףלא40-  תולפונ הנש ףלא30,   תולפונ ןהו .  

תולעמ7(רירק םשו , הבכש ירחא הבכשב, בוט רוחהו . ןיוצמ ררקמ ומכ הז)  

המ לע דומלל םישנא הברהל רשפיא , תויח תדוכלמ', פאטר'ול םיארוק הזה 

איצוהו , ךתח השע יאקירמא רקוחו. תובכש תובכש ויה ןה יכ, תויחה ויה

תויחה המו ' הנופ'ה המ הככ ונעדיו, הבכש ירחא הבכש, תומצע ירחאתומצע 

הנש ףלא30, םצעב, ב"הראב ויהש   . 

הכיתח םג חלשו ןוזייב לש וזה םצעה תא ונל חלש אוה , ןיינעמה, וישכע 

תפחשל םימיאתמ תומצע לש םיקמנ םש ויהו , ונל דיגהל ילב הילגנאל תרחא

ןמזה ינפל הנש 17,500היחש היח ל ש תפחשה לש םינגה תא איצוהל ונחלצהו  

הז , תרמוא תאז, )םירצונה תריפס ינפל םירמוא אל, םויה םירמוא הככ(הזה 
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רבדמ ינאש םויהמ הנש ףלא20ךרעב   . 

, םלועה לכמ הזה קדייחה לש םינג הברה ונקדב ונחנאש הז י"ע םיעדוי ונחנא

הנש ףלא30ינפל עקרקהמ אצי םצעב הזה קדייחהש  ונל היה ש תרמוא תאז.  

ולש םייתימאה םייחה לש ןושארה שילשב היה אוהש קדייח אוצמל לזמ 

, וצפק דחא םויו עקרקה לש םיקדייח ויה תוירטקב ורקימ הז ינפל יכ. תויחב

זאו , תניינעמ דואמ היגולואיכרא הפ ונל שיו. םדא-ןבל כ"חאו תויחל, הארנכ

מזה ינפל הנש17,500, רמוא ינא, ןוזיב הז. קודבל רשפא לש רבעמה . ונלש ן 

ינפל םש התיה תפחשו ב "הראל תויעב ילב רובעל רשפא, חותפ אוה' גנירב'ה

 . ןוזיבב, םישנא

גיצמ (. תוטישה לע הפיט רובעל הצור ינא? הזה יוליגה דמלמ המ, וישכע 

םילוכי םתאו םיקדייח לש הבוט היצזיפיט תושעל תרשפאמש הטיש וז ) ףקש

םילוכי ונחנא .D.N.Aלש תונטק תוכיתח , םימייוסמ םינג י"ע הטמל תוארל  

םיטופסה לכ ול שי םייוסמ קדייח םא תוארלו היצקיפילפמא םהל תושעל 

םיטופס הברה לעב תויהל לוכי םייוסמ קדייח . םיטופסהמ קלח קר וא הלאה

. ןז ןז, קדייח קדייח תוהזל םילוכי ונחנא הזה ליפורפה יפלו, תוחפ וא ולאכ

תיפוקשה .  )ףקש גיצמ(ןוזייבה לש עזגה םע תושעל ונחלצהש המ הזו 

תוטיש , תומוד תורטמ, תונוש תוטיש םעש דיגהל ידכ קר התיה תמדוקה

ילש תפחשה אל הז םצעבש רשאמ הז . רבד ותוא ואצמ, הילגנאב תונוש

 .הזה ןוזייבב היהש תפחש התוא התיה תמאב וז, יתיליגש

הפ תוארל םילוכי ונחנאש המ)ףקש גיצמ(  -ןבה לש תפחש ונל שי, לשמל,  

םיטופס הברה–ולש ליפורפה הז , םדא לש וא , תורפה לש תפחשה הז הפו,  

שיו , הפ םירסחו הפ םיטופס םירסח, םיאור םתאו) רבד ותוא הז(ןוסיחה 

אלה קדייחהש דיגהל םילוכי ונחנא הזה ליפורפה יפל זא , )הארמ(הפ םיפסונ 

 .רחא והשמל וא הזל, הזל ךייש היהי, עודי

םוירטקב -ורקימל ךייש אוה ןוזיבהש ונאצמ, הלאה םיליפורפה לע ססובמ 

ךייש תוחפ הברהו , םדא-ןבה לש סיזולוקרבוטל ךייש תוחפו םונקירפא

אוה –רב ימסרכמה לש , הבורק דואמ, תפחש דוע שיו. תורפה לש תפחשל  
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ונחנאו , הפ הרוקש המ םצעב יכ ןיינעמ דואמ והשמ רהרה הזו. ךייש אל ללכב

האב , ןוכנ הז תפחש הארנכ, תפחש לש היגולופורתנא םישוע שממ, םירזוח

הארנכ . אל הז. תורפה לש תפחשהמ אל לבא, ןוזייב וא תוחפ ךרד םדא-ןבל

עירפמ אל הזו , ונקירפא םויה הל םיארוקש תפחש התיה תירוקמה תפחש

 out ofהז זא . הקירפאמ אצי לכה, ואצי תויח, אצי םדא-ןבש דחא ףאל

Africa וא םדא -ןבל הז תא וריבעה ןוזייבהו, תפחשה ליבשב רבד ותוא ונל שיו

הזילנא הז , )םינוויכה ינשב תויהל לוכי, גשומ ונל ןיא(ןוזייבל םדא -ןבה

היצולובא הרבע תאזה תפחשה םצעבו , תרחא הטיש םע רבד ותוא הארמש

היה אל הז , תורפמ ונשכר ונחנאש המו. ליבקמ ןפואב םדא-ןבבו תורפב

םיאבשכ , ולש תפחש םצעב הז, שכר םדא-ןבהש המו תורפה לש תפחשה

 . תירוקמה תפחשה אוהש, םונקירפא םוירטקב-ורקימהמ

אוה תויב ; םרוגה אוה בלח: ובשח םעפש טפצנוק הפ וניניש, תרמוא תאז 

לש הביסה איהש ונבשח אלש תרחא ירמגל היצלובא היה . אל ללכב. היעבה

 . םדא-ןבב הרוקש המו תורפב הרוקש המ ןיב, ןכ םג, שיש םילדבהה וא ןוויגה

לש תפחשה לש םיעזגה תא ונקדבשכ , ןכ םג ינשדח דואמ רקחמב, וישכע 

םוירטקב -ורקימ תוימומה לצא םיאצומ אל םשש םיאצומ, םירצמב תוימומה

םג םונקירפא םוירטקב -ורקימ םיאצומ. םויה לש םדא-ןבה לש סיזולוקרבוט

תא םיאצומ ונחנא , הרוחא רתוי םיקדוב ונחנאש המכש תרמוא תאז. ןכ

םוירטקב -ורקיממ םילא תוחפ אוה יכ, ןיינעמ דואמ הזה קדייחה

הזו . תורפב סיבוב םוירטקב-ורקיממ םילא תוחפו םדא-ןבב סיזולוקרבוט

הלחתהבש קדייחש : אבה רבדה הארמ הזו, הפיט ונתוא דירפהל ךירצש רבד

, הפירח הלחמל םרוג אל םונקירפא םוירטקב-ורקימ יכ, םילא אל תיסחי היה

תא גרוה אל אוה בוט ליפט : רמואש םירפסב בותכש ומכ אלו היצטפדא רבע

 .ותיא םינש הברה ךישמהל ידכ, ולש ןסחאמה םע דמחנ אוה. ולש ןסחאמה

רבע , ןמזה םע ולש תומילאה תא דירוהל םוקמבש, ער ליפט םיאור ונחנא הפ 

, תורפב םג, םשו, ינש דצב םדא-ןב לצא םג, דחא דצמ תורפ לצא םג היצטפדא

 . םדא-ןבב םגו ולש תומילאה תא ריבגה
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לבא , הזמ חיוורה קדייחה המו תויהל לוכי הז ךיא, סנכיהל םויה ןמז ונל ןיאו 

חיוורה אוהש , ולש תומילאה תא ריבגה אוהש הזב חיוורה אוהש רורב הז

, אל םא יכ. הבוט רתוי הרבעה, תורפל תורפמ וא םדא-ןבל םדא-ןבמ הרבעה

ול התיה אלו םלענ היה אוהש תויהל לוכי , םילא תוחפ ראשנ היה אוה םא

םתוא םיגרוה . םדא ינב םתס גורהל םיבהוא אל םיקדייח יכ, הארנכ הרירב

רהמ ידמ רתוי גרוה אוה-אל אוה םאו םייקתהל ךישמהל לוכי אוהש יאנתב   ,

, תודבאתה לש בצמלעיגהל אל ידכ םימעפל לבא . דבאתמ אוה. םג םלענ אוה

םילוכי םתאש הממ ךופה טפצנוק הזו . םילא רתוי םימעפל תויהל ךירצ אוה

אוה םינש המכ דועו , םילא דואמ אוה םויה סראס םירמוא םישנאש, אורקל

, הפ אמגוד ונל שי. ןוכנ אל. םילא תוחפ היהי אוהו םדא ינבל היצטפדא רובעי

אל אוה יכ , םינש המכ דועב םילא רתוי היהי סראסש תויהל לוכיש הארמש

-ןב םע קודה רושיקו הקידב םויה שרוד אוה. םדא-ןבל םדא-ןבמ בוט רבוע

רובעל ידכ , עקרקה לע הקירי לש םילגרה הל שיש היסולכוא ךירצ אוהו םדא

המכ ירחא יכ , קיבדמ אל אוהו בוט רבוע אל אוה, םיקרוי אלש תורבחבו. בוט

יכ , םירמוא אל הזו. םילא רתוי היהיאוהש תויהל לוכי . ץוחב תמ אוה םימי

אוה . קזח דואמ אוה וישכע, שדח הז םירמוא. םישנא דיחפהל םיצור אל

הארמ תפחש . חרכהב אל, אל. םולשב, טקשב דחיב היחנ ונחנאו ונילא לגרתי

הרקש ךופה הזש הנש ףלא20לע    . 

םה םימעפל יכ , םינעדמה וא תונותיעב םיבתוכש המ ונימאת לא, וישכע 

לכ לש טנווקיס תושעל וחילצה . יתרמאש המל היצמריפנוק הזו. םיעטמ

םוירטקב -ורקימ לש םיעזג המכ, סיזולוקרבוט םוירטקב-ורקימ לש, םונגה

יטנגוליפה ץע הזל םיארוק-וושה זאו, םיעזג המכ לש, סיבוב , קיתוו יכה ימ,  

 היצולובאה לש עזגב םדקומ דואמ ליחתמ םונקירפאש תוארל םילוכי םתאו

סיזולוקרבוט םוירטקב-ורקימ לש, תפחש לש םא רחואמ רתוי ואצי ונממו ,  

, רחואמ רתוי יט ורקימ םאו סיבוב םא םאו םדא-ןבה לש סיזולוקוטרבוט

 . רחואמ רתוי דוע סיבוב םאו

, ןושאר: םירבד ינש, הזה הרקמב הפ םכל תוארהל יתיצרש המ, םצעב זא 
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היהי לכה םירמואשכ . תואנותיעה לעו םיקדייחה לע ךומסל רשפא יאש

חרכהב אל–ינשל דחא לגרתנ ונחנא , רדסב , רחמל םויהמ הרוק אל הז לבא.  

הנש ףלא20דוע , תונלבס ךירצ  .ןושאר רבד הז. רהמל אל,  

 -ורמא, תיתיישעתה הכפהמל קהבומ ןפואב הרושק התיהש תפחש, ינש רבד 

הז דגנ רבד םוש יל ןיאו –תרמואש תיקנע תורפס שי  המכ–  עונמל בושח הז    

רצעש המ הזו 11ליגל תחתמ םידלי תדובע עונמל , הלילב דובעל םידלימ  

הכפהמל הרושק יתלב הרוצב הרצענ תפחשש םכל יתיארה ינא -תפחש  

יכ הרצענ רבכ איה . רוידה לשו ןוזמה לש רופישל הרושק יתלב, תיתיישעתה

ורתפ ונאצמו תפחשל םידימע ונכפה ונחנאו םינש600הרבע איה   .ונמצעב ן 

םיאור םתא הפ)ףקש גיצמ(  םידומילהמ , תיגולוימדיפא הניחבמ, םצעב,  

הארמש , םדוק היהש וירניצסה תא ירמגל תונשל םילוכי ונחנא, רבעהמ

הדרי תפחשה לש תורידתהו , 17, 16-ה האמב היה ימדיפאה קיפה, םצעבש

םייל איצוס םיעצמא םוש ילב, רופיש םוש ילב, יטויביטנא לופיט םוש ילב

 .םייחה תא ורפישש

לע םגו , הירוטסיהה לע טבמ לכ הנשמו ונאצמ םצעב ונחנאש רבד הז זא 

ויה המ , תויהל לוכי הז ךיא הז, תוארל ןיינעמש המ. תפחש לש תיזחת

האמב הנוש היה המ . 15-ה האמב ךכ לכ חתפתהל תפחשל ונתנש זא םיאנתה

 . כ"חאו תמדוקה האמהמ תאזה

יחתמ15-ה האמב םצעב  לש אל הרוצב ותוא ראתא ינאו יטאמרד יוניש ל  

והזת םתאו תרחא ץראב הרוקש המ לש הרוצב ותוא ראתא ינא . הפוריא

 . המ קוידב

םידבוע םישנא לש85%, 90הבש תיאלקח הרבחמ   ילב , ולש רפכב דחא לכ,  

ריעמ רובעל , רפכל רפכמ רובעל רוסיא םע ריכזמ ינאש הנידמב וא, רשק

לשמל יקיינ ול םיארוק –םזו י אב םואתפ, ריעל לעפמ הזיא הנוב–  איבמ ,  

היהש הממ הלודג רתוי הברה תרוכשמ , הדובע םהל ןתונ, םירפכהמ םישנא

אוה זאו םיאתמ רויד םוש ילב , םיאתמ יאופר לופיט םוש ילב לבא רפכב

תא הלק הרוצב םיריבעמ , םהלש תופיפצב וא רושיקבש םישנא הברה זכרמ
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רחא םיאיבמ םיתמשכו,ריוואה ךרד ללוחמה תרמוא תאז -85%דוע שי יכ ,    

ולאה םינטקה םילעפמל אובל םיכחמש םישנא ןוילימ900ומכ והשמ  הזו .  

ואב , םינטק הישעת יתב וליחתה. הפוריאב םייניבה ימי ףוסב הרקש המ

ויה , תינוריע הרוצב רתוי הברה ויחש םידוהי. וחתפתה, ולח, רפכהמ םישנא

רורב ןפואב הז תא םיעדוי ונחנאו . םידימע רתויל וכפהוםדקומ רתוי םיפושח 

ל ועיגהש םיריאהמ תוחפ שולש יפ ולחlower east side-ל ועיגהש םידוהיש   -

lower east sideםינש ןתואב אל יכ דנלריאמ וחרבש םישנא ויה םיריאה לבא .  

ףא םינוריע ויה אלש , םיאלקח, המדא חופת לש ףיגנ היה. לוכאל המ היה

היצקלס ורבע אל ,םעפ םיבובז ומכ ותמו הנש500    . 

ויה םהש הזב , תואטגב תפחש לש, הבוט היצקלס םע רבכ ויהש םידוהיה 

םילוכי ונחנאש המ הז . םידימע רתוי הברה ויהו ויח, רתוי ינברוא רוזיאב

 .דומלל

ןיסב רקיעב–היסאבש , תצק ונתוא דיחפהל ךירצ הז, תרמוא תאז  ינא ,  

הפוריאב הרקש המ הרוק ןיסב םצעב –ןיס תא םתנייפא ם לוכ םתא, יתרכזנ  

הז (ןיס לש הנושארה הירפמיאהמ רוסיא םע , ירמגל תיאלקח ץראש, 1450-ב

םישנא קר . םירע ןיבו םירפכ ןיב תועונתל רוסיא היה) םויה לש רוסיא אל

לש תובברעתה ילב , תרמוא תאז. םירושיא םע, עוסנל םילוכי ויה םירעהמ

םילצנמ ונחנאו , יארפה םזילטיפקה ירחא הצרש ץרא םיאור וישכע. םישנא

הרקב םוש ןיאש םילעפמב זכרתהל םתוא םיאיבמו תולוז םיילענ םע הז תא 

םוש עיקשנ אלש דחפמ אוה יכ הרוק המ דיגהל הצור אלש ןוטלש םע , ןכ םגו

 .רתוי יקיינ הנקנ אלו רבד

, תפחש אלמ, ךירצש ומכ לופיט ורבע אל םה םא, םינוק םתאש יקיינה, וישכע 

היעב היהת אל הנש500דועב . הרירב ןיא יכ, סראס אלמ רתוי ויהי םה ,  

 .םתוא תונקל היעב היהת אל לבא םירקי

. יקע ןפואב קר. םויה ברעמה לש היעב אל איה תפחש םצעב, רמוג ינא הז םעו 

ודוה םג לבא ןיס רקיעב , היסא ומכ תוצראה לכ לש תיניצר דואמ היעב איה

, םתוא םיזכרמשכ, תויסולכואה ןיב לוברע הברה ילב תויאלקח תוצרא ויהש
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אלו , תויחב וא עבטב רידנ תיסחי אוהש הזה קדייחל תורשפאה תא םינתונ

ןבמ רקיעב הז ללכ ךרדב–ךפיהלו םדא -ןבל תויחמ רבוע זא , םדא-ןבל םדא- 

. והזו תמלענ החפשמ רבכ זא, תפחש ףטחו רחוס הזיא הארו דמוע והשימ םא

לש הרורב היצקיפילפמא םינתונ , םתוא םיזכרמ הפ. רפכה לכ אל לבא

היהי הז ףסה –הימדיפא לש , הלחמ לש, יתעד יפל, ףס לע ונחנאו הלחמה  

הנש200לש חווט לע , תפחשל תיסחי החיתפ תויהל םילוכי םלוכ , רחמ אל.  

דע 1400ןיב םתיאר , םינש תואמ המכ חקול הז. הרקי אל רחמ, םיטקש  1800 

 . ןוסא היהי הז לבא. דרי הז זאו, אישל עיגהל

ה האמב היסולכואב20%, רזוח ינא  תפחשמ התמ התיה17-  , םויה הלחמ ןיא.  

התמ הלש היסולכוא לש20%-ש תולחמ לע שער הברה םישוע ונחנא .  

הזמ תולבוסש היסולכואה לש4%, 3%הז לבא תויטווינ  הדומ ינא . 20%אל ,  

 )םייפכ תואיחמ(. םכל

קר היה אל הז . תפלאמה האצרהה לע ראיבוקרב' פורפל הבר הדות: ןור הרואילא' פורפ

ינאו היגולויצוסו הירוטסיהו םירחא םירבד הברה היה הז , היגולויב-ורקימ

 .תולאש המכ לע תונעל םיכסי אוהש החוטב

 ?תפחש דגנ ןוסיח םג שי םאה :הלאש

הבוט הנגה ןתונש ארגו דמלק ליסב ו  א.B.C.Gול םיארוקש ןוסיח שי . ןכ: ראיבוקרב' פורפ

תצק ןגמ . רגובמה לש תפחש דגנ ןגמ אל. קוניתה לש חומה םורק תקלד דגנ 

תאז , ליעי תויהל ךירצ אוהש תוצראב הנגה םוש ול ןיא. םויה הפוריאב

 .רגובמה לש תפחש דגנ ןגמ אל אוה הקירפאב, היסאב תרמוא

 ?היסולכואה לדוגל היצטפדאה תוליעפ לש ןיינעל רשקה המ :הלאש

הא-ינא? המל היצטפדא ןיב רשק, הלאשה: ראיבוקרב' פורפ שיש רורב הז ? םדא-ןבה לש,  

הקיטנג הז -םש אוצמל תורשפאהו היסולכואה לש לודיגה ןיב קהבומ יד רשק  

, םהמ דחא. םינג הברה הז הארנכ. דחא ןג אל הז, הטושפ ךכ לכ אל. הטושפ

קיבדהל הסינש דחא ידוהי היהש םיעד וי םתא. .H.I.V-ל רשקב וילע ורביד

, ןוכנה ףיגנב שמתשמ אל אוה ורמא םלוכו. חילצה אלו, הינרופילקב ומצע תא

-מ קבדנ אל םדא-ןבש תויהל לוכי הז ךיא, ולאש. חילצה אלו ףיגנ דוע וסינ זא
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H.I.V. ול םיארוקש רוטפצר הזיא ול רסחש םויה ררבתהו  C.C.R.5 אוהש  

הבוגתה תא תצק דירומש רוטפצר אוה םגו .H.I.V-ל ףתושמש רוטפצר  

אל םיתמ ונחנא , תוימוהיזה תולחמה בור. תוימוהיז תולחמ דגנ תיתקלדה

תא םיגרוה ונחנאו תמזגומ הרוצב םיביגמ ונחנאש ללגב . ללוחמה ללגב

תצק םעו , )הז םע יתלחתה(יתרמאש המ הז , םיעוגר רתוי ונייה םא. ונמצע

, םיללוחמ הברהל ונלש הבוגתה תא םידירומ ונייהו, היצטידמ תצק, הגוי

הזהC.C.R.5-ה זא. הבוט רתוי הרוצב הז תא םירבוע ונייה רוטפצר אוה ,  

אמגוד זא-ל הבוגתל הזיא שי , יביטקלסה ץחלה, היסולכואה לדוגש רורב,  

 . הזל הז ןיב ןוזיא

לש ןונגנמה (טאל טאל תרצענ איה ךיאו , הלחמה לש לודיג לע תרביד התא :הלאש

ןתואב . ךופההו ינוציקה הרקמה.... לבא , )יל רורב ךכ לכ אל הריצעה

םייללכ םירבד דיגהל לוכי התא ... אל הז המל  ... 90, 80, 70ויהש תופיגמה 

 -ענמ המ םירמואש םירקחמ שי וא, םישנא לש... הקיטסיטטס ... ענמ המ 

הככ אוה דחאלדומ. םילדומ המכ שי לבא, הפ ןמז הברה יל ןיא: ראיבוקרב' פורפ רמואש ,  

 -הברה, םיסוריו טעמ, םיקדייח טעמ םא, קבדנ אוה המכ יולת, קבדנש ימש

. וילא ףושח אוהש םיפיגנה וא םיקדייחה תומכב יולת אוה דורשל יוכיסה זא

, ללכ ךרדב יוכיס רתוי ול שי, םיפיגנ טעמ, םיקדייח טעמל ףושחש ימ זא

ה תימוהיז הלחמ-הז. םימרוגה בורב. דורשל אל ונחנא , לקשמ יוויש הזיא או 

לש םימוד םירוטפצר ונל שי , תעלותמ היצקלס ונרבע ונחנא. ירמגל םייביאנ

הברה דגנ תיפיצפס יתלב הנגה ונל שי . תוימוהיז תולחמ םיענומש תעלות

וא סנכי ללוחמהש ולש יוכסה , ללוחמ דואמ טעמ םע קבדנש ימ זא. םיללוחמ

םא , םג ןסוחמ אוה הזה םדא-ןבה םירקמהמ קלחב זא. ןטק אוה, חתפתי

המל ריבסמ הזו , תנסוחמ היסולכואהמ קלח רציימ התא זאו. ףושח היה אוה

 .םיתמ םלוכ אל

ףושחש ימ , תיתאיר רבד. דבוע אל הזש םיעדוי ונחנאש םירקמ שי, וישכע 

. זוחא האמ הז. םימי השולש ךותב תמ, םילוסוריואה ךרד, לוס-הרב קדייחל

היסולכואה לש50%קר םייניבה ימיב גרה הז המל יל די גהל לוכי התא זא יכ ,  
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רטמ 20-30התא םא . וילא ברקתהל ךירצ. הלוחל בורק םיפושח ויה םלוכ אל  

םלוכ אל זא . ונממ רטמ המכ תויהל ךירצ התא. לוסוריאה תא לבקמ אל התא

ידכ ולש לוסוריאה תא םושנל וצר , הטימב היה, הלוח היה והשימכ, וצר

הארנכו , ןטק םולוקוניא הלביק קלח. הלח אל היסולכואהמ קלח זאו. תומל

לש הזה ןגה תא ול היה אלש ימ רמולכ . היצקלס רבע, םירבסההמ דחא הז

 .תמ, ול היהש ימ. דרש אוה, הקזח רתי תבוגת

תוימוהיז תולחמ ... לש הבוגתה תא  ...  ש םרוגה יבגל תחאה. תולאש יתש :הלאש

תולחמ ... הז לע עיפשהל לוכי תפחשה לש ... המ האצותכ ולש ןוימה םאהו

 .הילע הביגמ תוחפ הלאכ

ןיבמ םיתמ 5%- ל6ןיב לע , סראס לע םויה םירבדמ: הינשה הלאשהו   

יאנתב 40%, 30, 20-ל ליבקמ הז םאה, ונימי לש האופרה יאנתב. םיקבדנה  

 ?םייניבה ימי לש תיביטימירפה האופרה

םילבקמ אל םה םא תפחשמ םישנאהמ 30%םג םיתמ ם ויה, לכ םדוק. אל: ראיבוקרב' פורפ  

אוה םייניבה ימי לש וא םויה לש םרוגה . הנתשה אל הז. יטויביטנא לופט

תוחפ שי הקיטויביטנא שיש הפיא , התומת לש, םויה לדבהה. םרוג ותוא

םיתמ םישנאה לש30%, הקיטויביטנא ןיאש הפיא. התומת -8ךותב , יתרמא.  

םישדח םירקמ ןוילימ10 תפחש לש  הנש לכ םיתמ ןוילימ3,   תרמוא תאז .  

 .האוושה תושעל רשפא יאו לדבה ןיאש

, דורשל ברעמב םישנאל ונתנש ולאה םינגה לש היצקלסהש רורב הז, וישכע 

ינא . םיעדוי אל ונחנאש םירחא םירבד ינימ לכל הרישי יתלב היצקלס איה

היהיו עובש קיז חי אוהש ידכ חרפ היצקלס ונישע. םיחרפה. אמגוד םכל ןתא

ינא , הנווכב הז תא ושע אל םישנא. חירה תא ונקרז תעדל ילב. קיהבמ עבצ ול

םיחרפ וצר . 'חיר ילב םיחרפ השענ'ורמא אל םה , ךל חיטבהל לוכי

 . חירה לש םזילובטמה לכ תא דירוה הז זא, ןמז הברה םיקיזחמש

 . עדוי אל ינא, תודימעה, תפחש ירוחאמ שיש המ 

 ?הנושארה םלועה תמחלמ ירחא הללותשהש תעפשה המלענ ךיא :הלאש

תחא הארנכש , הככ הל וארק, הבוהצה תעפשה וא תידרפסה תעפשה: ראיבוקרב' פורפ
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ןיבל המרג –זא הרטפנ םג ילש תותבסהמ  רתוי וא םיתמ ןוילימ 40- ל20   

ןיא . המולעת טושפ הז? רצענ הז ךיא. המרג הנושארה םלועה תמחלמש הממ

רצענ הזשךיא גשומ ונל , הבוט הלאש ןיידע הז, טושפ. םירחא םיסוריו ואב.  

 .הבושת ילב

 ?הקיטויביטנא םע ךרדה הצקל ונעגה םאה :הלאש

לש היעב אל אוה , םויכ יטויביטנא חותיפ לש היעבה. בשוח אל ינא, אל:  ראיבוקרב' פורפ

, תיתימא היעב שיש הפיא. ףסכ תעקשה לש היעב אוה. ןוימד לשו עדמ

ברעמב תושדח תופורת םיאצומו ףסכה תאםיעיקשמ תופורת שיש הפיא .  

. תועיקשמ אל תורבחה זא, תודבועש תולוז רתוי תוירנג תופורת וא תומייקש

ןיינע הז , םישדח םייטויביטנא םירמוח לש טעומה רפסמהו ונלש ןוימדה

לש ןוימדל רושק אל הז . תולודגה תופורת תורבחה לש יגטרטסא ילכלכ

 .ל"וחב ואץראב םירקוח 

 .אל. הככ בושחל וא דיגהל הביס ןיא, אל 

 ?...הקיטויביטנאה דגנ והשמ דיגהל לוכי התא םאה  :הלאש

, תונוט םע, םישוע ונחנאש ומכ בחר יטויביטנא לופיטש רורב יד, ןכ: ראיבוקרב' פורפ

, יתרזח ינאו. תוידימעה לש תירקיעה הביסה אוה, םדא-ןבל הירנירטוהמ

קוקוליפילטסלע יתרביד, יתרמא לבא , הזכ הרקמ ונל היה אל ץראב ונלזמל.  

םירמוח לש ץראב רשאמ בוט תוחפ הברה שומישהש , ב"הראב

ןיאש קוקוליפטס לש , הנש לכ םירקמ תורשע המכ םהל שי, םיקיטויביטנא

םיכלוהו םדא -ןבה לע םילכתסמו. הפורת ןיא. הזה קדייחה דגנ הפורת

שממ הזו . תושעל המ ןיא. רחא רבד לכמבוט רתוי לתוכב קתפ זאו . ללפתהל

םירמוחב שומש לש ' גאנוטל רושק קיטסיטטס הז תא תוארהל רשפאו קהבומ

תושעל וטילחה ץראב םילוח יתב המכו . הז תא רוצעל רשפאו. םייטויביטנא

רתוי . םיאפורה י"ע םיקיטויביטנא םירמוחב שומש לש, תיכוניח, הבוט הרקב

ףוסב לבא . תועטל רשפא יא זאו, םירבד הברה הסכמש הפורת תתל לק

 .תויוצר אל תויודימע ינימ לכ םירציימ

  .....D.N.A-ה... המ תעדל יתיצר ..... לבקל .... לע ךתוא לואשל יתיצר  :הלאש



T3-1117                                                                                                                        ב. צ.  

בוטה םושירה ןעמל-" רבח"   

26

הברה יד םיעדוי ונחנא : םירבד המכ םיעדוי ונחנא תורוחש תועובעבא לע: ראיבוקרב' פורפ

גו םיקבדנה לש30%, הפוריאבהנש תואמ ךשמב גרה הזש תוקיטסיטטס  רנ ' 

יכ רובצ יסחי תניחבמ ינואג שיא טושפ היה , הפוריאב ןוסיחה תא איצמהש

תרמוא תאז . םיניסהמ הז תא ולביק רבכש םיכרותהמ הז תא לביק אוה

הז . ןיסב עודי היהש קיתוו דואמ ןוסיח אוה תורוחש תועובעבא דגנ ןוסיחהש

בשוח ינא יכ , ןסחת תילארשיה היסולכואה לכש דעב יתייה ינא. בוט ןוסיח

איביש יטסילאודיווידניא רורט תויהל לוכי שממ הז . ןיסוח םדאס ךכ לכ אלש

ונייהו תנסוחמ היהת ונלש היסולכואהש הצור יתייהו תורוחש תועובעבא ונל 

אל וא ןסחל טילחי אבה רודהשו הנש30דועל םיטקש   .םג,  

תבשוח ינא לבא , הזה ןיינעמה ןוידה תא קיספהל תרעטצמ דואמ ינא: ןור הרואילא' פורפ

 . םכלוכל הבר הדות. שושת חטב רבכ ראיבוקרב' פורפש

 .ןוידה םות

 

 

  

 

  

 


