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  םילבחמה לומ העתרהה תמליד :חטבומ דיתע ,סורה תיב

דוד ןב ןולאו ילאקזחי יבצ

 סורהל לארשי הרזח ,ש"ויב תונורחאה םייתנשב םילעופה םידדובה םילבחמה לגל הבוגתב
 יבצו דוד ןב ןולא ,רתויב ליעיה שנועב רבודמ יכ עבוקה רקחמ תורמל .םהיתב תא םוטאלו
 ןהייח תא תומקשמה תוחפשמ לש ,ןיטולחל תרחא תואיצמ ושגפו חטשל ואצי ילאקזחי
 םיעדויו םיחצורו םיפטוח םילבחמה" .תודבוכמ תואבצק תולבקמו םישדח םיתבב
"ףוס הזל תושעל םיחרכומ" ,יחרזמ ךורב לש ותנמלא המישאמ ,"וררחתשיש

 קיסעמש חוכיו איה רורט תולועפ עוציב ינפמ םיילאיצנטופ םילבחמ לש העתרהה תלאש
 ןושאר רקחמ אשונב םסרפתה הנורחאל .לארשיב ינוחטיבה גרדה תא םינש המכ רבכ
 לארשי הרזח וב - םיתב תסירה לש לבוקמה שנועה םא יעדמ ןפואב קדבש ,וגוסמ
.תואצות בינמ ןכא - תונורחאה םייתנשב שמתשהל

 'פורפ ןוחטיבב עבוק ,"רתוי בוט עיתרמש רורטב רחא המחול יעצמא םוש ונאצמ אל"
 םג עצובש ,רקחמה .תירבעה הטיסרבינואהמ תירוביצ תוינידמל החמומ ,יבר-רב דולק
 לש םירקמ תואמ קדב ,ב"הראב ןרטסוו'תרונ תטיסרבינואמ םירקוח תופתתשהב
 שי" :םינפ ינשל תעמתשמ הנניא ,יבר-רב תנעטל ,הנקסמהו ,םילבחמ יתב תסירה
."לבחמ לש תורישי אוה סרהנש תיבהשכ םיעגפמה רפסמב תקהבומ הדירי

 .הברהב תבכרומ איה חטשב תואיצמה ,תויעמשמ-דחה רקחמה תואצות תורמל ךא
 איה יכ ועבק םירחאש ירה ,עיתרמ דעצ ןכא איה םיתבה תסירה יכ םינעוטה שיש דועב
 םיפסונ םיעגפמ ןברדל ךרדב האנשה תא הבלמ קרו ,הכופהה האצותה תא הגישמ
 ,םילבחמה תא עיתרי יכ םיווקמ לארשיבש ,תוחפשמל קזנה םג .רורט יעוגיפ עצבל
.סאמחמו תיניטסלפה תושרהמ תולבקמ ןהש הכימתה חכונ םצמטצמ

  סרטיור :םוליצ תטרחתמאלהחפשמה .השייעובאראמעלשותיבתוסירה

 חצרש לבחמה ,דאווע דאיז לש ותיב תא ל"הצ תוחוכ וסרה ןורבחל ךומסה אנדיע רפכב
 תא תונבל רסאנ החפשמה לע .יצחו הנשכ ינפל רדסה לילל וכרדב ל"ז יחרזמ ךורב תא
 לש עקרקה תמוקב הנכתשה רבכו גג תרוק תרסוחמ הרתונ אל איה ךא ,שדחמ תיבה
 תומרוז ,םילקש 8,000-כ לש םוכסב ,סאמחמו תיניטסלפה תושרהמ תואבצקה .ןיינבה
.עונצה רפכב ללכ הער אל םייח תמר תורשפאמו שדוח ידמ

 דאווע .דאווע םאשיה ,לבחמה לש ודוד תוצרחנב עבוק ,"תועמשמ םוש ןיא הזה שנועל"
 םוש ןיא" :לארשי תניחבמ יוצרה טקפאה תא הגישמ אל םיתבה תסירה עודמ ריבסמ
 םיסרוהש ,ויתומדא תא ונממ םילזוגש ,שוביכ תחת אצמנש םע עיתרי הזכ רבדש יוכיס
."שיא עיתרה הזש האור אל ינא םויה דע .ויתוחפשמ תא םישרגמו ויתב תא

  הרטשמה רבוד תביטח ,דועיתה תדיחי :םוליצ 2014-בל"זךורבלשותיוולהביחרזמסדה

 לבחמ" .תונברוקה תוחפשמ ןה םינוא תורסח תורתונש ימ ,סרתמה לש ינשה רבעה ןמ
 ,יחרזמ סדה תרמוא ,"תיב היהי אל ולש החפשמל - עוגפל אצוי אוהשכש תעדל בייח
 לש לאידיאהמ קר אלו החפשמהמ תפכא לבחמל םא" ,התנעטל .ךורב לש ותנמלא
 ףוסבש םיעדוי הלאה םילבחמה לבא .םיימעפ בושחי אוהש החוטב ינא ,חוצרלו אובל
."ףוס הזל תושעל ךירצ ,וררחתשיו אלכב ובשיי םה

"רתוי לודג יתינב זא ,רטמ 250 לש תיב וסרה"
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 לצא אוצמל ןתינ םיתבה תסירה שנוע לש ,םיתיעל ,תוליעיה רסוחל תקהבומ המגוד
 ןושארה לצא .המסאווק ןאוורמו השייע ובא רמאע ,רבעש ץיקב םירענה תשולש יחצור
 ןאכ" .ותוא עיתרמ רבדהש ימכ עמשנ אל ויבא לבא ,החפשמה תיבמ םיקלח וסרהנ
 היה וחטשש תיב יל וסרה 1995 תנשב" :בייחתמו באה שיגדמ ,"ראשא ןאכו יתדלונ

 ומוקמב םיקא ,וישכע .םירטמ 1,150 לש הזה תיבה תא ומוקמב יתינב זא ,םירטמ 250
."םירטמ 4,600 לש שדח תיב

 .ונתוא עיתרמ אל הזה סרהה לכ" .םימוד םירבד העימשה השייע ובא לש ומא םג
 לש וירוהל ."ונלש תונתיאהו תושיחנה ,חוכה תא תוריבגמ ילארשיה אבצה לש תולועפה
 אל הבוט הביס שי ,ל"הצ חוכ םע תולקתיהב םהירבדל גרהנ םהלש ףסונ ןבש ,לבחמה
 סאמחמ תואבצק םילבקמ םה םג ,םילבחמה יבורק תיברמל המודב - שאייתהל
.החוור ייח תויחל םהל םירשפאמש ,שדוח ידמ םילקש 10,000 לש הבוגב תושרהמו

10 תושדח :םוליצ השייעובארמאעלבחמהלשומא ."תושיחנהתאהריבגמקרהסירהה" 

 ןיאו סרהנ התיבש החפשמ םויכ ןיא יכ אלמ הפב םידומ ,טוטיצל אלש ,זכרמה דוקיפב
 ,סאמחמ םג העיגמ תרוכשמהש תודוהל השק םנמא תוחפשמל .וב ררוגתהל םוקמ הל
 םילודגה םילעפמה דחא ,השעמל .וללה תוחפשמב בר ףסכ עיקשמ רורטה ןוגרא ךא
 אוה ,םיינוחטיבה םיריסאה טקיורפ דבלמ ,סאמח לשו תניטסלפה תושרה לש רתויב
.םהיתב תא הסרה לארשיש םילבחמ לש תוחפשמ ןתואב הכימת

 יבא ,רבעשל כ"בשה שאר ריבסמ ,"אל קלחבו ,תרזוע תיבה תסירה םירקמהמ קלחב"
 םחלנ התאשכ" .יניטסלפה רורטה תא םינש תורשע ךשמב בורקמ ריכהש ,רטכיד
 םא ."לוב דימת עולקל לוכי אל התא ,ונלצא הרוק הז םהבש םיפקיהב דחוימבו ,רורטב
 יתרכהש רתויב עיתרמה שנועה" :תיבטימה הפולחה יהמ רורב רטכידל ,הסירה אל
 תאו ותוא ושרגיש רשאמ טסירורט רתוי דיחפמש רבד ןיא .שוריגה אוה ייתונשב
."םהייח תרוצ לכ תא שבשמ הזש םושמ ,ותחפשמ
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 ילארשיה בלחה המל :תועובשל דחוימ
ויב חוטבה בלחה אוה
בלחה תצעומ
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