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 ןברד קר ,2012 זאמ רפסמב56־ה הרקמה ,רבעש עובשב דולבש התיבב הקראבזא םאהיס לש חצרה
ןקבאמ תא ףירחהל יברעה רזגמב םישנ דגנ תומילאב תומחלנש תוליעפה תא

 םישנ55 לש הכורא המישרל התומב הפרטצה ,דולבש התיבב םינפ לוער ידיב תוומל רבעש עובשב התרונש ,הקראבזא םאהיס
 תויתרבח תוליעפ םישנ ברקב תוררועתה ידיל ןמזמ רבכ ואיבה הלא תוחיצר .םויה דעו2012 תנשמ תיברעה הרבחב וחצרנש
.ןהייח ןוכיס ידכ ךות ,תילכראירטפה תיברעה הרבחהו הרטשמה,החוורה יפלכ המישאמ עבצא תונפמש ,תיברעה הרבחב

 תעכ תרמוא ,”תילארשיה הרבחהו תיברעה הרבחב תושידאו תויתפאב אלא ,םזיביטקאב הנומט אל םישנל תיתימאה הנכסה“
 .דול־הלמרב םישנ לש חצר ירקמ תרדס תובקעב2009־ב המקוהש,)זכרמב תויברע םישנ( ם”ענ תתומע תדסיימ ,המיאלס חאמס
 ”?ונדגנ דומעי ימו םינומה היהנ זא ,ןלוק ועימשי םישנה לכ םא לבא ,רבדל תודחפמש םרזה דגנ תוליעפ המכ שי“

 יכ תרושקתה יעצמאב חווד חצרה רחאל .ךכל הבריס התחפשמש םושמ חצרה רחאל המסרופ אל )30( הקראבזא לש התנומת
.םוי תשק השיא התייה הקראבזא השעמל יכו ,תועטב רבודמש תנעוט המיאלס ךא ,ם”ענ תתומעב תיתרבח הליעפ התייה איה
 ,"תורענ יפלכ דחוימב ,תומילאה םוחתב תיטסיביטקאו תיטנדוטס איה םויהו ,הרענ התייהש זאמ ונלצא הליעפש איה התוחא“
.המיאלס תרמוא

 םידומילה תא םילשהל החילצה אל ,החנזהבו ינוע תנוכשב היח איה ירעצלו ,דולבש התומעה לש דרשמל ךומסב הרג םאהיס"
 ףתוש אוצמל ,ןוישיר איצוהלו דומלל םולח הל היה .תיבה תלכלכב הירוהל רוזעלו התחפשמ תא סנרפל ידכ השק הדבעו הלש
."דול תוחצרנ לש המישרל הפרטצה איהו ,ועטקנ ולאה תומולחה לכ לבא ,החפשמ תונבלו םייחל

 לאנמ םג תרמוא ,”הז ללגב החצרנ אל איהש חטבו ,םסרופש יפכ תיטילופ הליעפ אלו תוכומ םישנל טלקמב התייה הקראבזא“
 תועצמאב יברעה רזגמב םישנ דגנ תומילאה תעפותב קבאיהל ידכ,רבעש עובשב תימשר הקשוהש ,ראדא תתומע תדסיימ ,יבלש
.ןוכיסב םישנ ןוחבאל יברעה רזגמב םיילאיצוס םידבועל םילכ ןתמ

 סרטניא ךותמ הליהקב םימרוג ידי לע ןווכמב הארנה לככ השענ רבדהו ,םישנה ונרובע ןכוסמ רבד השע הזה עדימה תא לגלגש ימ“
 ,תמאה תא בותכל הבוח .היפלכ תומילא דגנו השיאה תויוכז ןעמל קבאמו תיתרבח תוליעפ ינפמ תיברעה הרבחב םישנ עיתרהל
.”ןדגנ תומילאה תא רגמלו לועפל וכישמיו וררועתי םישנש ידכ

יוגש יוטיב

םוחת שארו יברעמ לילג תימדקאה הללכמב היגולופורתנאלו היגולויצוסל גוחהמ ילע דאהונ ר”ד לש הקיטסיטטסה יפ לע
 :ךכ קלוחמ םויה דעו2012־מ וחצרנש תיברעה הרבחב םישנ56 לש ןותנה ,ןוינכטבש ןמאנ לאומש דסומב הנידמ־םידוהי־םיברע
איה הקראבזאו ,םישנ2016-9־ב ,םישנ2015-14־ב ,םישנ2014-8־ב ,םישנ2013-15־ב ,םישנ9 וחצרנ2012־ב
.2017 תנשב הנושארה הייברעה תחצרנה

 יונשה חנומה עקר לע ושחרתה חצרה ירקמ בור .תונורחאה םינשה30־ב תויברע םישנ40תוחפל וחצרנ ןדבל הלמרו דול םירעב
.”החפשמה דובכ לע חצר“ תקולחמב

 תונשמ“.ילע ר”ד ןעוט ,”תונורחאה םינשה15־ב רקיעב תמייקו לארשיב תיסחי השדח איה החפשמ דובכ לע חצר לש העפותה“
 תיברעה הרבחה רשאכ ,הצואת ספת הזה חנומה.החפשמה דובכ תחת חצר לש םיינש וא דחא הרקמ היה60־ה תונש דעו40־ה
 רבגה לש יתרבחה חוקיפה לובגמ ואצי ,הדובעלו םידומילל ואצי ,תואמצע שורדל ולחה םישנו,היצזינרדומ לש ךילה רובעל הלחה
 אוה החפשמה דובכ תיברעה הרבחבש רוכזל ךירצ,ליבקמב .תיברעה תילכראירטפה הרבחב תומייקש תומיוסמ תומרונמ וגרחו

.”הז עקר לע םישנ חצריהל ולחה80־ה תונש תליחתב ,ךכו .ןוילע ךרע

אלש םושמ ,דוסיהמ ותוא רגמל שיו ,ודוסימ יוגש אוה החפשמה דובכ לע חצר יוטיבה“.הזה חנומב שומישל דגנתמ ודצמ ילע ר”ד
 קלחש וארה ילש םירקחמהש םג המ“.רמוא אוה ,”החפשמה דובכב העגפ וליאכ המש תא םימיתכמ םג אלא ,החצרנ השיאהש קר
 ’החפשמה דובכ לע חצר‘ יוטיבה ,ףסונב .תולותב ויה ןהש ררבתה רבד לש ופוסב- החפשמ דובכ לע וחצרנש תוריעצהמ רכינ
 הגשמהו ץורית תחת הלש תבה תא תחצורש החפשמ .הרקי הזש רוסאו ,תיתוברת היצמיטיגל ול קינעמו עשפה תרמוחמ דירומ
 .”תיברעה הרבחה לש םירטסניימה תא תפקשמ הניאש חטבו ,דובכ הל ןיאש החפשמ וז- דובכ לש

תרמוחב תיחפמ אוה יכ ,הקירה תירבגה העדותהמו תילארשיה הרבחה לש ןוקיסקלהמ הזה יוטיבה תא איצוהל ןמזה עיגה“
 בשוחש הביבסב ןכוסמו םילא רבג שייכ ,תורבחה לכב עצבתמ ירדגמ חצר" .המיאלס םג תרמוא ,"רבד לכל חצר אוהש ,השעמה
 םישנל ביאכהל ,ץחל ליעפהל ידכ ול שיש םילכהו םיעצמאה לכב שמתשמו ותטילשל ענכיהל תוכירצ ותביבסב םישנהש ןימאמ וא
."ןתוא חוצרל ףאו ןהב טולשל ידכ
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וא יברע־ידוהיה טקילפנוקה ,ןויווש ומכ םיאשונ ינפל דוע תורתוכ הנורחאל ספות תיברעה הרבחב םישנ דגנ תומילאה אשונ“
 ןמצע רידגהל תודחפמ אל רבכ םישנ“.ילע ר”ד רמוא ,”ןהיפלכ תינפומש תומילאב קבאיהל וליחתה םישנש םושמ ,הלכלכה
 תומילא לש אשונב תיברעה הרבחה תולהנתה דגנ םיסוטטס תובתוכו תרוקיב תולעמש םישנ שי .תויטסיביטקא תויהל ,תויטסינימפ
 .”םינש שש ינפל דע לבוקמ היה אלש המ ,םישנ דגנ

 תולעופה תיברעה הרבחב תותומע רתויו רתוי שי“ .תומילאב קבאמבש תובישחה תא וניבה תיברעה הרבחב םישנ ,המיאלס ירבדל
 .תואמב הלע תומילא דגנ ליעפ קבאמב תופתתשמש םישנה רפסמ ,לועפל הלחה ם"ענ תתומעש זאמ“ .תרמוא איה ,”םישנ ןעמל
."לצנתהל ילב ,תויולג םינפבו ,תואמ תודמוע םויה זא ,השיא לש חצר דגנ תוניגפמו תמוצב תודמועש םישנ שמח ונייה םעפ םא

 תרמוא ,”רבדבש הנכסה תורמל תואחמ תוליבומו תוניגפמ ,רתויו רתוי ןלוק תא תועימשמ ןהו ,ןברוק תויהל סאמנ תויברעה םישנל“
 שי“ .הריטב רעונ םודיקל הקלחמב תילאיצוס הכירדמו תיברעה הרבחב םישנ םודיק ןעמל תיתרבח הליעפ)50( הראמס רמס םג

– ןהיפלכ תומילא לע תוננולתמ םישנ רתויו רתוי .ןהיפלכ חצרהו תומילאה אשונל תיברעה הרבחב םישנ לש סחיב ףרוג יוניש
 תונורחאה םינשה שמחבש ,לשמל ,הריטב םישוריגה רועישב תאזה תוררועתהה תא תוארל ןתינו ,תיזיפ וא תילכלכ ,תינימ תומילא
.רבעב הרוק היה אלש המ ,תומילא ללגב תושרגתמו ןהיפלכ םילאה סחיל תודגנתמ םישנ .60%־ב הלע

דגנ תומילא לש אשונ לע תורבדמו םיתב ןיב תורבועש םישנ לש תוצובק ,תיברעה הרבחב תיב יגוח לש גהונה ליחתה ,ףסונב
 המצעה לע תורבדמו רפס יתבבו םיתבב תורבועש ,הלאכ תוצובק יתש שי הריטב ונלצא .ךכל תועדומה תא תולעהל ידכ ,םישנ
.”תיברעה הרבחב השיאה דמעמ תא םדקל ידכ ,תישנ

"שארמ תודיספמ"

 תחת תאצמנ תאשכ ךייתודמע תא עיבהלו ךלש לע דומעל טושפ אל הז“ .דבכ ריחמ םעפ אל הבוג תאזה תוליעפה ,רומאכש אלא
 יתלביק םישנ יפלכ תומילא דגנ ילש תוליעפהו העימשמ ינאש תרוקיבה ירבד תובקעב“ .המיאלס תרמוא ,”םייח תנכסבו תנחוב ןיע
 תא התיסמ ,םישנ םע ןימ יסחי תמייקמ ינאש ובתכ .’תאזה החרפהמ ורהזת‘ :םש ובתכו קובסייפל ילש הנומת ולעה .םיבר םימויא
 םיידי קוביחב תבשוי אל ינא יכ ,קיתשי אל שיא יתוא לבא .גנימייש יל ושע.תדהמ םתוא הקיחרמו הער תוברתל הליהקה ינב
 .יוניש היהי הככ קר יכ ,תאז תושעל םג תורחא םישנ הנימזמו םיעצמאה לכב תמחלנ ינא .יתוא ליציו ילע רומשיש והשימ תשפחמו

.”םהלש םוקמה לע תומייאמ ונחנאש םושמ ,תוקזח םישנמ וקחרתי דימת םירבג יכ ,ריחמ הזל שיש רורב

 תויטסביטקא םישנ שי“.יבלש תרמוא ,”רבדל תדחפמ אל ינאש םושמ דובכ לש סחיל הכוזו הנש20־מ הלעמל תיטילופ הליעפ ינא“
 ןהל שיו ,ןהלש םייחבו החפשמב ,תויגוזב ןהל עגפי הזש תודחופ ןה יכ ,יאשחב ןהלש תוליעפה תא תושועו ששחב תובבותסמש
 ילוק םירהל ךישמא תאז תורמלו יתוליעפ לע ישיא ריחמ תמלשמ לבא ,םימויא יתלביק םרט ישיא ןפואב ינא.ולא תוששחל סיסב
.”הליהקב םישנ חצרו יוכיד דגנ

 לוכיבכ לארשי תרטשמ" .ןתוינידמ תא תונשל תובייח החוורהו הרטשמה ,הליהקב אבה חצרה תא עונמל ידכ ,המיאלס ירבדל
 דולב שי ,לשמל ,ךכ" .תרמוא איה ,"םייטוקא םיאשונב תברעתמ אל איהו ,ומצע תא להנל יברעה רוביצל הימונוטוא הקינעה
 חצרה ירקמ בור ?תויפצת ןיא המל ?ןתוא רוצעל אל המל זא ,ןימז קשנ ןהל שיש בטיה הרטשמל תועודי עשפ תוחפשמ הלמרבו

.הרטשמה ידי לע ללכ םיחנעופמ םניאו םינפ ילוער ידי לע םיעצבתמ םישנ לש

 המ זא .לפטמ אוה םהבש םיקית250 שי ילאיצוס דבוע לכ לעו ,םיביצקת רדעיה שי דולו הלמר ומכ םיציפנ תומוקמב אקווד ,ןכ ומכ
 הרבחב האבה השיאה חצר תא עונמלו םישנ דגנ תומילאב םחליהל ידכ ?ןוכנה ןמזב הקוצמב השיא רתאי דבוע ותואש יוכיסה
.”שארמ תודיספמ ונחנא תרחא,החוורו הרטשמ ,תיתרבח תוליעפ ןיב בלשל ךירצ ,תיברעה

,םינוא רסוח ינפב םידמוע םימייקה ולאו ,תומילא לש אשונב םיחמתמה םיילאיצוס םידבוע לש הקוצמ שיש איה תיזכרמה היעבה“
 דציכ לש תדחוימ הרשכה ולביק אל םלועמ םה“ .יבלש הפיסומ ,”םישנ יפלכ תומילא םע תודדומתה לש אשונה לכב םילכ ילוטנ
התוא איצוהל יאדכ םאו יתמו היח איה הבש תונכוסמה תדימ תא ןחבאל ךיא ועדי אלש חטבו ,תוללעתה תרבועש השיא לומ דומעל
 םינקת קיפסמ ןיא יכ הז םע תושעל המ ןיאו,הנכסב ןהש ועידוהו וכלהש ,חצרב תומיואמ םישנ80 לע עודי םויכ דולב קר .תיבהמ
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 ןיב הלועפ ףותיש ךירצ ,ןתחיצרו םישנ דגנ תומילאה אשונ לכב שממ לש יוניש תיברעה הרבחב היהיש ידכ .םיילאיצוס םידבוע לש
.”האבה השיאה תא ליצהל ידכ סייגתהל םיבייח םלוכ .ונלש תותומעלו הלש תודסומל הנידמה

 שמח ,ללכב םישנ11 גוז ןב ידי לע וחצרנ2016" :רסמ החוורהו הדובעה דרשמב החפשמב תומילאל יצראה חקפמה ,ילת דיעס
 הרבחב םישנ רשעל עשת ןיב וחצרנ לכה ךס ,תויברע עברא ןכותמ ,רחא החפשמ ןב ידי לע וחצרנ םישנ הנומש ,תויברע ןהמ
 אל חצרה תביס .תויברע ןה תוכומ םישנל םיטלקמל תוסנכנש םישנהמ40% .רהבוה םרט אשונה תירישעה יבגל יכ ,תיברעה
.ילכלכ ךוסכס וא תישפנ היעב ,םישוריג יכוסכסב םיתעל ,החפשמ דובכ לע חצרב רבודמ םיתעל,הרורב דימת

 הנורחאה הנשבו תיברעה הרבחב םיאצמנ םהמ30 ,החפשמב תומילא תעינמו לופיטל תודיחיו םיזכרמ102 םויכ םילעופ ץראב
 םושמ,םיילאיצוס תומילא ידבוע60־ל44 ןיב תיברעה הרבחב שי ,ירעצל .תיברעה הרבחהמ תוחפשמ1,700־כ םהב ולפוט
 םיזרכמ ,לשמל .תיברעה הרבחב בכרומ ונהש ,הז םוחתל סנכיהל אלש רחוב םייברעה םיילאיצוסה םידבועהמ לודג קלחש
.ןדסל שיטפה ןיב תויהל םידחפמש םיברע םיילאיצוס םידבוע לש תונעיה אלל ורתונ דול הלמר- זכרמבו םורדב ונמסרפש

 םידבועה לש הדובעה לע השקמ הזו החפשמה ידי לע םימיואמ םה םיתעל ,ינש דצמ ;םתדובע תא עצבל םיבייח םה ,דחא דצמ
תורשכה רתויו רתוי םישידקמ ונחנאו ,ונתוא קיסעמ םישנ דגנכ תומילאב לופיט.החפשמב תומילאב לופיט לע םינומאה םיילאיצוסה
 היהיו יברעה ילאיצוסה דבועל יפיצפס הנעמ ןתחיש ידועי סרוק חתפיי בורקב .תיברעה הרבחב תוחפשמ רובע םחילאיצוס םידבועל
 ."הליהקב לופיטב םילקתנ םה ןהב תויגוסל םאתומ


