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לוח קר אל הז
לע הפירח הרימא איה םיד"הבה ריע לש המקהה תודובע תא תוחדל ץ"גב תטלחה
ןוחטיבה תכרעמ לש תיתיירורעשה תולהנתהה

1:44 7/3/2008 | איבל ביבא

םוקמל ורהד רבכ םיאנותיעהו תומלצמהו בצק תשרפב ןועיטה תקסע תא ולביקש ירחא תועש 48
,העש יפל ,םיד"הבה ריע לש המקהה תודובע :תפסונ הבושח הקיספ ץ"גב יטפוש ואיצוה ,רחא
.חטשה לע תולעלמ םיעונמ םירופחדה .ךרדל ואציי אל

תערכה ללגב אל .םמוקמ הז הדימ התואב טעמכש אלא ;דדועמ עגר הז תיתביבס טבמ תדוקנמ
ינוגרא תא רורגל ושקעתהש ,ל"הצו ןוחטיבה תכרעמ לש תולהנתהה ללגב אלאםיטפושה
רמאנש המ תא םיטפושהמ עומשל ידכ קר ,םיבצעו ףסכ ,ןמז זבזבל ,טפשמה תיבל הביבסה
.בושו בוש םיקוריה ידי לע םהל

הכ םניא ןוחטיבה תכרעמל הביבסה ינוגרא ןיב םירעפהש עדוי וזה הגאסה ירחא בקועש ימ
העינמ ןיאש םיעד ימימת םלוכ ;בגנל רובעל הכירצ םיד"הבה ריעש ,םימיכסמ םלוכ :םילודג
םירצויש יתביבסה םוהיזהש דבלבו ,בבוח תמרמ םירטמוליק העשת קחרמב התוא םיקהל
.לפוטי םילעפמה

ינפל דחא לייח וליפא םוקמב ןכשל רוסאש ,םימיכסמ םג - ץוחלו הפהמ תוחפל - םידדצה לכו
.ןכוסמ וניא םושנל דמוע אוהש ריוואהש םיחיטבמש

םיעגפמב םילפטמ ךכ רחאו תונבל םיליחתמ םדוק םאה :תולועפה רדס לע אוה חוכיווה
הנושארה הכרעמב הנבנש סיסבש ,דמלמ הניבמוקה תנידמב ןויסינה .ךפהל וא ,םייתביבסה
.ריוואה םוהיז לזאזעלו ,תישילשה הכרעמב סלכואי

םימיוסמ םימוחתב תוחפלש החיכומ הקוריה הנעטה לש ןויגיהה תא ולביק םיטפושהש הדבועה
לע הפירח הרימא תנמוט איה הזמ רתוי דוע לבא ,קדצ לש ןורחא ריקכ שמשמ ןיידע ץ"גב
.ןוחטיבה תכרעמ לש תולהנתהה

.םיקוריה לש היצמיטיגל-הדב התוול שארב שאר הביבסה ינוגרא םע תכלל ל"הצ לש תושקעתהה
םיקינדונכ ,בגנה חותיפל םידגנתמש םיחוחז זכרמ ישנאכ םתוא וגיצה םינורחאה םישדוחב
.האלמ הרשמב לארשי ירכועכו ,ירשפא חותיפ לגלג לכב תולקמ םיעקותש

תכרעמ ובש ,הדרפהה רדג ביבס קבאמל םיד"הבה ריע ןייפמק ןיב האוושההמ ענמיהל השק
שולק רשק םהל שיש םיסרטניאל םאתהב יאוותה תא טיסהלו ןמחתל םעפ אל התסינ ןוחטיבה
ןיא .רורטל עויסבו ףסכו ןמז זובזבב םלוכ תא המישאה טפשמה תיבב הפדהנש רחאלו ,ןוחטיבל
.)ןידו עבט םדא( ד"טא ילבו ץ"גב ילב םלועב תויחל חמש היה ל"הצ :קפס

יחרזא ןונכת ךילה לכב דרפנ יתלב בלש הווהמש המ תא עצבל אבצה תא וחלש ץ"גב יטפוש
לע ופכ םצעב םה .ויתוגשה תא גיצהל לכוי רוביצה וירחאש ,ףיקמ ית עביבס ריקסת-הזה גוסהמ
הברה ךכ לכ לש םהייח לע עיפשיש ינונכתה ךילהתה לש ,יקלח תוחפל ,חורזא ןוחטיבה תכרעמ
.םישנא

תא תאז לכב ליחתהל תושר ושקיבו ,תירוחאה תלדב בנגתהל אבצה יגיצנ וסינ רוזיפ ינפל עגר
היהי רשפא ועייתסי אל םירבדה םא ,ורמא ,לוח לכה ךסב הז .ידיימ ןפואב רפעה תודובע
.לגעלגה תא ריזחהל

לע לבח אל לבא ,הרמא ,ריזחהל היהי רשפא רפעה תא :הבג המירה הי'צקורפ הליא תטפושה
.אל ל"הצלש הארנ ?ףסכה
90 שאלפ :םוליצ .זוזגא םושנל

החוטב אל העיסנ 2

זוזגאה תטילפמ תפכא ימל
םידליה תועסהב
הסנרפ םידליה תועסהב תורקפהה
.תורתוכ טעמ אל תונורחאה םינשב
,2004 ץיקב הדירחמה הנואתה
תויחאהו ץכ ביבא דליה וגרהנ הבש
ןויד העינתה ,דלפנזור םטולו לקד
ןפואב דקמתהש ,רעוס יתרושקת
- םייתרובחתה םילשכב יעבט
תוחיטב תורוגח לש ןרדעיה םשארב
.העסהה יבכרמ
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אלל ידירביה סובוטוא

וניא םהוזמ ריווא םימשונ םידלישכ םרגנה קזנה .בכעתהל חרט אל שיא זוזגאהמ טלפנש המ לע
.קסורמ סובוטוא לש הז ומכ יטמרד

םירע דוגיאל תוצלמה ךמסמ ןוינכטב ןמאנ לאומש דסוממ םירקוח תצובק השיגה םייתנשכ ינפל
.םידלי תועסהל סחייתה םיפיעסה דחא .םיבכרמ טלפנה ריוואה םוהיז תא םצמצל םיכרד ובו ןד
.רקחמה תא הזכירש ,ןולייא הריפוא ר"ד תרמוא ,"יטירקל הז תא םיכפוהש ,םיביכרמ המכ שי"

בישחת - לדוגל רבועו - םידליה לש המישנה תכרעמל בורק זוזגאה - הבוגב ליחתמ הז"
.ףוג םרגוליקל ליערה רמוחה תומכ ןיב סחיה לע ססבתמ םימהזמל הפישחה

םיזג לש הובג זוכירל הפישחה ,תוחתפתמ ןיידע םהלש תואירהו רתוי ןטק םפוגש ,םידלי לצא
.תיטמרד רתוי הברה םיליער
םה העסהל םיכחמ םידליהשכ ,ףסונב
תיבוריא תוליעפב םיקוסעו םיצצורתמ
."ריווא רתוי הברה םיסינכמ םהש ךכ ,תצאומ םהלש המישנהו

םיבכרה תא ריבעהלו תועסהה יזרכמב םינקתה תא תיתועמשמ רימחהל וצילמה םירקוחה
םע םישוע ללכ ךרדבש המ ?תוצלמהה םע השענ המו .םימהזמ תטילפ לש תועובק תוקידב
.תואסיכה ןיב ולפנ ןה :לארשיב הלאכ תוצלמה

לע ידעלב ןפואב תלטומ ךוניחה תכרעמב םידלי תועסהל תוירחאהש םירסומ ןד םירע דוגיאמ
.תוימוקמה תויושרה תוירחאב אקווד אצמנ אשונה יכ רסמנ ךוניחה דרשממ .ךוניחה דרשמ

.ןהלש העסהה יבכר יצ תא גרדשל )דבלב ןהלו( תוירוזאה תוצעומל דרשמה עייס ,תאז תורמל
,יפוריאה ןוירטירקה יפ לע רתויב םדקתמה ,4 ורוי ןקתל 35 ומאתוה םיסובוטוא 400 -כ ךותמ
.רבודמ םיסובוטוא המכב םושיר ןיא דרשמה ישנאל יכ םא ,3 ורוי ןקתל ףסונ קלחו

אל הארנכש תואיצמ ,ךוניחה תודסומל םידלי םיעיסמש בכרה ילכמ ןטק קלחב רבודמש רורב
.סובוטוא בטומ ילוא וא ,ןחלוש ךופהל וטילחי םירוההש דע הנתשת
ידירביה סובוטוא

תימדת-וטוא 3

הווש םיקוריל דרופ לש קנעמה
תחא תינוכמ ישוקב
ןוגראה ,רבעש עובשהמ לחה
רתוי תצק 'ג להנמש ןטקה יתביבסה
תורשע המכ דוע םע דחי .רישע
האחמה 'ג לביק ,םינוגרא יגיצנ
תיקנע תכרועש יתנשה סקטב
הנומשב הליעפמה ,דרופ תוינוכמה
םיקנעמ תינכות תונורחאה םינשה
.לארשיב הביבסה רומישל

תמקהל טקיורפ :הנשה םיכוזה ןיב
רפס תיבב תיראלוס חוכ תנחת ינימ
."םיינפוא ליבשב ביבא לת" תתומעו הנויצ סנ לש רכרוכה תועבג רומישל םורופה ,הברעב ןוכית

םיעצמא רתוי תצק םהל ויהי דרופ לש המורתה תוכזבו ,עויסל םייוארש תומזויו םינוגרא , ןכא
?ינבצע ךכ לכ התיבה רזח 'ג המל ,בוט לכה םא זא .יתביבסה םנוזח תא שממל

רסוח" ,רמוא אוה ,"שוו ןירג לש יסאלקה הרקמה הז" .ותוא ולצינש שיגרמ אוה יכ רקיעב
אל רבכ ינאו ,התוא םיפטועש רוביצה יסחיל הביבסל תיתימאה המורתה ןיב קהבומ היצרופורפ
.הביבסה תא תודדועמכ ןמצע תא תוגיצמ תוינוכמ תורבחש דרוסבאה לע רבדמ

הז .הלמרל שיבכה לע ,דרופ לש תינאוביה ,סורוטומ קלד ןיינבב - סקטה לש םוקימב ליחתמ הז''
תועסה ויה אלו תירוביצ הרובחת םשל ןיא ,םיינפואב וא לגרב וילא עיגהל רשפא יאש רוזא
.תצצופמ התיה הינחה יתעגהשכש אלפ אל זא ,תונגרואמ

ינימ לכ ,םיצפקומ ,ישוס םש ויה ,יתרקוי ילכלכ סנכ הזיאב רבודמ וליאכ - דוביכב ךישמה הז
טושפ לכואה לבא ,דסחתהל הצור אל ינא .יתביבס אל דואמ ,םיאבוימ םילכאמו םייפורט תוריפ
.ןורגב יל עקתנ

דרופמ םיבנועמ םידוקדוק ינימ לכ ואב זא" ,'ג ךישממ ,"הזה סקטב האגתמ דואמ דרופ"
,תימדתו תונצחימ חירה לכה .תויתביבס אל דואמ םיקסע תוסיטב ועיגה םתסה ןמש ,תימלועה
.םיקנעמ ולביקש תומזוי המכ לע ריוואהמ םלוצש ןוטרס ללוכ

לכה ךסב רבודמ לבא ,המוהמה תא םיקידצמ ויה םיקלחמ םהש םיסרפה םא הפ הצופ יתייה אל"
.םינוגרא תורשעל םיקלוחמש רלוד ףלא 67 -ב

.הקורי היצמיטיגלו םוסרפ ןומה םילבקמו ,תחא תינוכמל ךרע הווש אוהש םוכס םימרות םה''
םירקמהמ קלחבשכ ,ולבקי םהש ק'צה הבוג המ גשומ םהל ןיאשכ סקטל םיעיגמ םינוגראה יגיצנ
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טפסנוק םירטסרייא דרופ ריוואב למשח

.החידב וז .דחא שדוחל דבוע לש םומינימ תרוכשמ ,רלוד 2,000 - 1,000 -ב רבודמ

םא םג ,תושעל המ יכ יתקפאתה לבא ,הנצס השעא המבל הלעאשכש יתבשח עוריאה ךלהמב''
הז םלומ םידבוע ונחנאש םירחא םימרותו תונרק םע .ותוא םיכירצ דואמ ונחנא ןטק ףסכב רבודמ
.הטקשו תיניינע הרוצב הרוק לכה ,תרחא הארנ

הלועפ ףתשל ער שיגרמ ינא .תומורתה ךסמ ההובג רתוי התיה עוריאה תולעש השגרה יל שי''
רגיצנד רפסה תיבמ ה'רבח לשמל ,הלאכ םש ויה .הרירב הברה יל ןיא לבא ,הזה קחשמה םע
.רלוד ףלא ולביקו סובוטואב ועיגהש ,הנומש תיירקב

הז בוצע יכהש המו .סובוטואה לע ומלישש ירחא םהל ראשנ המ ןיינעמ ,יחכונה רלודה רעש םע''
."םעפ דוע ובצייתי םלוכ האבה הנשבש

,סורוטומ קלד ידי לע ומרתנ ,םש םינעוט ,דוביכהו ןיינבה .המהדתב תרוקיבה תא ולביק דרופב
רוקיבב והש אליממ סקטב וחכנש הרבחה יריכבמ השישו ,ביצקת לד היה םיכוזה לע טרסה
.ץראב הדובע

דבוכמ עוריא םירהל ונצמאתהש הז לע" ,לארשיב הרבחה יגיצנמ דחא םערתמ ,"תונעטה המ לע"
"?תומיעט יכה תוניבגה תא שיגמ אל התא םיחרוא ךילא םיאבשכ ?הפיו

-מ רתויב םיקנעמ ,י"לש ןרק םע ףותישב ,דרופ הקליח לארשיב היתונש הנומשב"ש רסמנ דוע
לש הכרד אוה סקטה .הביבסה רומישל םינמאנה םידדובו םינוגרא 120 -כל לקש ןוילימ 2.25

."היתובקעב אובל םירחא םידיגאת תדדועמו התינכותב האג הרבחה .הדות םהל רמול דרופ
אבוימ ונניאש ,דרופ לש ילמשחה
?המל .לארשיל

ספאמ תוחפ 4

לש שדחה הקשמב ןיא המו שי המ
הלוק הקוק
תפקות הלוק הקוקש ינפל עגר
תרדחהל ינלוק םוסרפ עסמב ונתוא
הלוק הקוק( הלש שדחה הקשמה
רשקה לע תורעה המכ הנה ,)וריז
:תואירבו הביבס ,הלוק הקוק ןיב

ןודקיפה קוח תבחרהל דגנתמ עודיכש ,ה"לא רוזחמה דיגאת תולעבמ איה לארשי הלוק הקוק .1
.יצחו רטיל יקובקבל

תואקשמ רפסמב ,ןטרסמ רמוח ,ןזנב תויראש תירבה תוצראבו הינטירבב ולגתה 2006 -ב .2
זוכיר יכ הנעט הרבחה .הלוק הקוק תיבל 'גנרוא הטנאפ טאידו הטקוש הטנאפ םהיניב ,םילק
.ןכוסמ וניאו ךומנ הלגתהש םירמוחה

ורבעש םימכ קווש הקשמה .הינטירבב ינאסד םימה גתומ תא הלוק הקוק הקישה 2004 -ב .3
רגאממ םיקבקובמ זרב ימכ הלגתה םלוא ,א"סאנב וחתופש תוינשדח תוטישב רוהיט יכילהת
םיפדמהמ רצומה תא דירוהל הצלאנ הלוק הקוק .ןודנול לש ירוביצה םימה

הייתשה יקובקבב רזחוממה קיטסלפה תומכ תא לידגת איהש הלוק הקוק הריהצה '90 -ב .4
השימחכ לע םיקובקבב רזחוממה קיטסלפה תומכ הדמע ןכמ רחאל םינש 17 .זוחא 25 -ל הלש
.2010 -ב םיזוחא הרשע לש דעי לע הריהצה הרבחהו ,םיזוחא

שומישל רתיה הלביק הרבחה .םינצינב הקיזומה רפכ תא הלוק הקוק הליעפה 2006 ץיקב .5
ינוגרא לש םמעז תא הררועו הסינכה רובע םולשת התבג ,שדוח ךשמל ףוחה תא הרגס ,גרוח
.הביבסה

ןיפיקעב תינהנ הלוק הקוקש ןעט 2004 תנשל "שטוו סטייר ןמוי" םדאה תויוכז ןוגרא חוד .6
,םידלי יפלא תודשב וקסעוה ,חודה יפ לע .רודוולס לאב רכוס הנק תודשב םידלי תדובע לוצינמ
םיקיסעמהמ תרצות תונקל הכישמהו ןיע המילעה הרבחהו ,םישק םיאנתב ,הנומש ינב םקלח
.םהלש

ללגב הלוק הקוק תא הפוריאו תירבה תוצראב תואטיסרבינוא תורשע ומירחה 2005 ךלהמב .7
הרבחה ילעפמב םידבוע דעו ירבח וחצר םישומח היצילימ ישנא םהבש םירקמ לש הרוש
.םירקמל רשק לכ השיחכה הרבחה .היבמולוקב

הרבחה ילעפמש הנעטב ,הלוק הקוק דגנ תירוביצ האחמ הנש התואב הללוחתה ודוהב .8
תוקידבב .ורגסנ םילעפמהמ קלח .םימה תורוקמו המדאה םוהיזלו םימב רומח רוסחמל םימרוג
.םיליער הרבדה ירמוח תויראש לש תוהובג תומר ליכמ ודוהב רכמנש הקשמה יכ הלגתה הדבעמ

הנוזתל הצרמ ,לסנ ןוירמ 'פורפ הריבסמ ,)תרנכ תאצוה( "לוכאל המ" ןיוצמה הרפסב .9
שולש ינפל תירבה תוצראב קשוהש שדחה הקשמה ירחאמ דמוע המ ,קרוי וינ תטיסרבינואמ
.םינש
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תונצחי םינצינב הלוק הקוק לש הקיסומה רפכ

הקוק-שדח גשומ וגה ,העיתרה תא גיפהל ידכ ."טאיד" הלימהמ םיעתרנ םיבר םישנא ,הירבדל
אוה ,תאז תמועל ."ןיאפק ספאו עבצ ספא ,רכוס ספא ,תומימחפ ספא ,תוירולק ספא" :וריז הלוק
.םיקיתממכ םישמשמה םייתוכאלמ םילקימיכ ריתע

.רכוס תויפכ רשע שי הלוק הקוק לש תחא תיחפב ,"ריהמה ןוזמה תמוא" רפסה יפ לע .10
,''הלוק הקוק'' לש הקיסומה רפכ
2004 ץיק
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