
ןולח רוגס

ףצרב תועש 26 םיחמתמ םיאפור דיבעהל רוסא :ד"היב
 םיאפור תקסעה רשפאמה ,הלכלכה דרשמ לש רתיהה יכ עבק קביפס ירוד טפושה

 שי" :תוריבסה םחתממ גרוחו יתדימ וניא ,תוכורא תועש ךרואל םילוחה-יתבב םיחמתמ
"ןושיל םינרות םיחמתמ םיאפור לש ךרוצב ריכמה ןזואמ רדסה עובקל
23/7/14בינ ישו תינעמ ןח

 תישענה תנוכתמב םיחמתמםיאפור תקסעה לע רסוא הדובעל ןידה תיב לש יטמרד ןיד קספ

 .םויה

 יכ ,קביפס ירוד ,ביבא-לתב הדובעל ירוזאה ןידה תיב טפוש )'ד( םויה עבק תטרופמ הטלחהב

 תועש ךרואל םיחמתמ םיאפור לש הקסעה רשפאמה ,הלכלכה דרשמ איצוהש רתיהל ןוקיתה

 ,תאז .תוריבסה םחתממ קהבומב גרוחו יתדימ וניא ,ףצרב תועש 26 דע לש תוכורא הדובע

.הכוראה תונרותה ךלהמב הנישל םיאפורה לש םתוכזמ תטלחומה ותומלעתה לשב

.תויקוח ןניא תועש 26 תוכשמנש םיאפור לש תורמשמ יכ עבק ןידה תיב - תורחא םילימב

 ןגיעו החונמו הדובע תועש קוח חוכמ ןתינש - רתיהה לש וניד יכ טפושה עבק ,הז םעטמ

.לטבתהל - 60-ה תונש זאמ םייצוביק םימכסהב הססובש הקיטקרפ

 תורדתסהה ,לארשי תנידמ דגנ םיחמתמ םיאפור השיש ושיגהש הריתע הלבקתה ךכב

.תיללכ תואירב יתורישו תיאופרה

 תוהש רשל תתל תנמ לע ,םישדוח 6 ךשמל התהשוה רתיהל ןוקיתה תולטב לע הזרכהה 

 ךלהמב הנישל םיאפורה לש םתוכז לע הנגהו תוסחייתה וב לולכל ונייהד ,רתיהה תא ןקתל

.ןידה קספב ראובמל םאתהב ,תונרותה

 רחא וא הז יפיצפס רדסה הז ןיד קספל םאתהב עובקל בייח וניא רשה יכ שיגדה ןידה תיב

 ןושיל יאכז היהי תונרותב אפור לכ ויפל ,םומינימ עובקל לוקשל רשל ץילמה אוה ךא ,הייגוסב

 םיאפורה לש םבור-בורל רשפאתמ םויה רבכש יפכ( תונרות לכב תועש 4-ל םייתעש ןיב

.רבדה רשפאתי אל םהבש םיגירח םירקמל ףופכב ,תאז .)תויונרות םיעצבמה

"הנישב ךסח םצמצל"

 םבור-בור היפלו ,תיתדבוע התייה תיללכה םילוח-תפוקו הנידמה לש הנגהה תונעטמ תחא 

 ןיבו שממ הנישב רבודמש ןיב ,תונרותה ךלהמב חונל םיחילצמ םיחמתמה םיאפורה לש

 .הלילה לכ ןיבל םייתעש ןיב םינמז לש בחר דענמב ,תאז ."המונת תסיפת"ב רבודמש

 תא קידצמ ונניא הז בצמ יכ קספ םלואו ,יתדבועה בצמה והז ןכא יכ םשרתה ןידה תיב 

 םיאכז הל רשא ,תוכזב תוכזב ןניקסע ןיא" .הנישל םתוכזמ רתיהב תטלחומה תומלעתהה

 תדימב ןושיל תוכזה תדמוע ,םהבש ןורחאה דע ,םינרותה םיאפורה לכל .'םיאפורה בור'

 .טפושה עבק ,"תונרותב ןתינה

 םינרותה םיאפורהש ךכל תוכזה תדמוע םילוחה-תיב ירעשב אבה רוביצה לכל םג" ,וירבדל

 ךסח תא םצמציש ןפואב ,תונרותה ךלהמב ןושיל ,ןתינה תדימב ,ולכוי םהבש םילפטמה

."רתוי בוט תוריש םהילפוטמל שיגהל םהל רשפאיו הנישה
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 ילייח תוליעפ ןיבל םיחמתמ םיאפור תונרות ןיב תוושהל םוקמ שי יכ בתכו ףיסוה ןידה תיב 

.םייח ליצהלו םדא ייח לע ןגהל ידכ םחליהל םישרדנ םיאפור םגו םילייח םגש ןבומב ,ל"הצ

 רדסה עובקל ל"הצב םידקפמ בייחל ךרוצו םוקמ אבצה תויושר ואצמש יפכ קוידב ,ונתעדל"

 ךכ - תיעצבמ תוליעפ ךלהמב םג ךא הרגשבש יאדווב ,ןושיל םילייחה לש ךרוצב ריכמה ןזואמ

 ,םילוחה-יתבב םינרותה םיאפורה לש םתקסעה סופד תא הרידסמה ,הלשממה הכירצו הלוכי

 .קביפס טפושה בתכ ,"םינרות םיאפור לש ןושיל ךרוצב ריכמה ןזואמ רדסה עובקלו אוצמל

 ירדחב םוי-םוי תשחרתמה םדא ייח לע המחלמה תשודקמ הז אוהכ טיעמהל ילבמ תאז לכ"

."לארשיב םילוחה-יתב לש תוקלחמה ראשבו חותינה ירדחב ,ןוימה

 הבוחה תלטומ ,תחקפמכ ןהו הקיסעמכ ןה ,לופכה העבוכב הנידמה לע יכ שיגדה ןידה תיב

 יכ" ,םינרות םיאפור לש חכומה הנישה ךסחמ םרגנש ןוכיסה תא ןתינה תדימב רעזמל תוסנל

."רבדה ונשפנב

"ןכוסמ תויהל לוכי הז" 

 ,קפא ןונרא 'פורפ ,תואירבה דרשמ ל"כנמ לש ותודע ךותמ אבה טוטיצב םתחנ ןידה קספ

 ףידע" .םייח ןכסל הלולע םינרות םיאפור לש תופייע םא הלאשל תידגנה ותריקחב סחייתהש

 ,ךלש תונרותה ףוסב אצמנו ףייע התאשכ טלחהבו ,ףייע אפור רשאמ ףייע אלש ןנער אפור

 תויהל לוכי הז ,ןכ .ריהז רתוי הברה תויהל ךירצ התאו ,הלחתההמ השק רתוי הברה ךבצמ

 .רמא ,"ןכוסמ

 תורדתסההו ;ןלוג איג ד"וע ידיב - תיללכ תואירב יתוריש ;תפי ןורוד ד"וע ידיב תגצוימ הנידמה

.ןיל הנראו השמ המענ ,רמק-רטניו רמת ןידה תוכרוע ידיב - תיאופרה

 טפשמל ימדקאה זכרמב תידיגאת תוירחאל ןוכמה תועצמאב להונ ולוכ ךילהה ,םיעבותה דצמ

 םהב ,םידבועה ללכ לש תנגוה הקסעהב תובישח האור תידיגאת תוירחאל ןוכמה" .םיקסעלו

 .רסמנ ,"לארשיב םידיגאת לש תיתרבחה םתוירחא לש הסיפתמ קלחכ ,םיחמתמה םיאפורה

-סלפ למרכ ,דרו-הדש לט ,ךאבסייו לט ,גרבצנל לאינד םיחמתמה םיאפורה - םיעבותה תא

 ,םיקסעלו טפשמל ימדקאה זכרמהמ ילאכימ יפא ד"וע וגציי - סיפסא יתיאו ןירוח הילדוא ,רדיו

.הור הדוהי דרשממ דרו ןור ד"ועו תשע ודיע ר"ד ד"וע

 םורתל ידכ וב שיש ,בושחו ימידקת ןיד קספב רבודמ" :ורסמ ילאכימו תשע ,דרו ןידה יכרוע 

 לע קהבומ ןפואב עיפשהלו םיחמתמה םיאפורה לש הבושחה םתדובעל תערכמ המורת

26 לש תורמשמב הקסעה סופד היפל ,ונתדמע תא לביק ןידה תיב .יאופרה לופיטה תוכיא

 תטלחומה ותומלעתה לשב ,תוריבסה םחתממ קהבומב גרוחו יתדימ וניא הניש אלל תועש

  ."תונרותה ךלהמב הנישל םיאפורה לש םתוכזמ

 ותחפשמ ינבמ דחאש הצור היה אל דחא ףאש ,בוט קיפסמ אל יאופר לופיט תנתונ ינא" 

"רובעי

 אפור .תוחמתהבש םיאפור לע לטומ לארשיב םיירוביצה םילוחה-יתבב תויונרותה לטנ רקיע

 אלל םיתעל ,ףצרב תועש 26 דע 24 ךשמב ,ללכ-ךרדב ,קסעומ תונרות עצבמה החמתמ

 .הניש

 הל הנתינו ,2011 תנשב םתחנש יצוביק םכסהב הנורחאל הרשוא וז הקסעה תנוכתמ

 ת"מתה רש םתח וילע ,םיחמתמ םיאפור תקסעה רבדב יללכ רתיהל ןוקיתב תיקוח אקנפשוג

.2012-ב )הלכלכה רש םויכ(

 רוביצה יגיצנו קביפס ירוד טפושה ינפב הנודנו םיחמתמה םיאפורה תשש ושיגהש - העיבתב

.תונרותה ךשמ רוציק תא םיעבותה ושרד - דרו ןרו לאירונ הענ
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 תועש 26 ךשמב דובעל דבועמ שורדל ,דואמ השק וליפאו ,לק אלש ומיכסה םידדצה לכ

 תבכרומהו הדבכה תוירחאה וילע תלטומש ,אפורב רבודמשמ רמוחו לק ,הניש אלל תופוצר

.םהב יבטימ לופיטלו וילפוטמ לש םפוג תומלשו םהייח לע הרימשל

 ,הניש ךסחמ האצותכ םדא לכ לש םייביטינגוקה םידוקפתב תחכומה העיגפה ףרח ,תאז םע 

 תפדועה תוריעה תועשש לככ תמצעתמ וז העיגפש ךכ לע תקולחמ ןיאש הדבועה ףרחו

 םיחמתמה םיאפורה תויונרות רדסהל תוקדצה לש הכורא הרוש תומייק ,תוכראתמו תוכלוה

.גהונה

 דינואיל ,תיאופרה תורדתסהה ר"וי ,תואירבה דרשמ ל"כנמ ,רתיה ןיב ,ודיעה ךילהה תרגסמב

 .לארשיב הנישה רקח םוחתב םיריכב םיחמומ לש הרושו ,ןמלדיא

 םיאפורה םיבצינ וינפב לודגה ישוקה תא וראיתש תויודע ועמשנ ןידה תיבב ןוידה ךלהמב

 םידלי תקלחמב הדבעש ,דרו-הדש לט ר"ד ,תועבותה תואפורה תחא .םתדובעב םיחמתמה

 יתלב אוה םויה תדבוע ינא ובש בצמה" :ךכ םירבדה תא הראית ,רמושה-לת םילוחה-תיבב

 תמייסמ ינא .תועש 27 דע 24 ןבורש ,ףצרב תויונרות 3 ןורחאה עובשב יתישע .לבסנ

 ריכב אפור שישכ ,יתוירחא לע םידלי לש םייח הקיזחמ ינא ובש ץרמנ לופיטב תויונרות

 ינאש השיגרמ ינאו ,תיארחא ינא ,תומוקמ רפסמב האייחה שישכ ךא ,וב ץעייתהל רשפאש

  ."רובעי ותחפשמ ינבמ דחאש הצור היה אל דחא ףאש ,בוט קיפסמ אל יאופר לופיט תנתונ

  בינ יש / םייצוביק הדובע יסחיב שדח ןדיע :תונשרפ

 הלכלכה ידרשמ רקיעב( הנידמל השק הכמ הווהמ הדובעל ירוזאה ןידה תיב לש הקיספה

 .תיאופרה תורדתסהל םגו )תואירבהו

 לש תונרותב םיחמתמ תקסעה יכ ןידה תיב ינפב הנידמה יגיצנ ודוה 2012 תנש ךלהמב רבכ

.החונמו הדובע תועש קוח םע תבשייתמ הניא ףצרב תועש 26

 תועש קוח תרגסמב שדח רתיה המסריפ ?וזה הנכה האדוהה תובקעב הנידמה התשע המ

."אליממ הגוהנה המרונל םאתוי" קוחהש ךכ ,החונמו הדובע

 תתוועמ - תואיצמל קוחה תא ומיאתה ,קוחל תואיצמה תא םיאתהל םוקמב ,תורחא םילימב

.היהתש לככ תיתייעבו

 ןוגראש םוקמב .רתוי ףא ילואו ,הלודג תוחפ אל תיאופרה תורדתסהה הגפסש הכמה

 ופוסבו ,ןנוגתמ ומצע תא אצמ אוה ,םיחמתמה תונרות תא רצקל השירדה תא ליבוי םידבועה

.םייזכרמה םיעבתנה דחא - םוי לש

 םיחמתמה הלא ויה ,2011 טסוגואב םתחנש יצוביקה םכסהה לע ןתמו-אשמה תרגסמב רבכ

 רוציק תייגוס לבא ,שדוחב 6 ידכל לבגוי תויונרותה רפסמש ךכל איבהל וחילצהו ושרדש

.םכסהל ץוחמ הרתונ תונרות לכ לש הכשמ

 תרגסמב הזכש רוציק ומצעב ליבוהל הסינ ,ןמציל בקעי ,זאד תואירבה רש ןגסשכ וליפא

 םיאפורמ הלוככ הבור תבכרומש - םיאפורה תגהנה ידי-לע אקווד ףקתוה אוה ,םכסהה

.תוקלחמ ילהנמו םיריכב

 םידבועה תאחמל המודבש ,2011 ץיק לש םיעוריא םתואל תרוכזת הווהמ םויהמ הקיספה 

 רקיעבו ,םייצוביק הדובע יסחיב שדח ןדיע ורצי ,ןכל םדוק הנש םהלש דוגיאה דגנ םיילאיצוסה

 לע הנידמה יגיצנ לומ םתוח ןוגרא םהבש םימיה ופלח :וירבחל םידבוע ןוגרא ןיבש םיסחיב

.םהילא עגונ םכסההש םידבוע םתוא ינפב ותוא גיצמ ןכמ רחאל קרו ,םכסה

תימלוע המגמ

 תרבוגו תכלוהה הרכהה לשב ,תימלוע המגמ אוה םיחמתמ םיאפור לש תונרותה ךשמ רוציק 

 .ךכ-לכ תובר תועש ףייע אפור תקסעהב תונומטש תונכסב
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 תועש 32-36 לע רבעב הדמע החמתמ תונרותש רחאל ,םיוסמ ךילהת הרבע לארשי םג

 :תוחפ אל תויזכרמה תויעבה תחא תא רותפי אל תונרותה רוציקש איה היעבה .ףצרב

.םיירהצה-רחא תועשב הקלחמב ודבל רתונ החמתמהש הדבועה

 ,2011 תנשמ םכסה ותואב המידק םידעצ המכ הכלה אקווד תיאופרה תורדתסהה 

 לש םצמוצמ רפסמ עצבל החמומ אפורמ םג שורדל לכוי הקלחמ להנמש ךכל המיכסהשכ

 ךכ לע תרוקיב הגפס ףאו ,)דבוכמו הובג ףירעתל ףופכב( שדוחב תויקלח וא תואלמ תויונרות

.םיריכבה םיאפורהמ

 ילהנמש םושמ רתיה ןיב ,תונרות םיעצבמ םיחמומ םהבש םירקמה םיטעמ ,תאז םע

  .םיחמומה לומ ןיינעב תוכמס ליעפהל םישקתמ תוקלחמה
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