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 ונוא תיירק תייריע .4

       זורמ ירפוע ד"ועו ץווש ןד ד"וע י"ע
 
                                                         

  הטלחה                                                                          
 

 המסרפ ונוא תיירק תייריעב הריכב תדבוע איהש 3 הבישמהש הדבוע תנעטב וז הריתע לש האצומ

 ןה ,הבישמה דגנכ ןה העינמ יווצ לש דעס עבתנ הז סיסב לע .2-ו 1 םיבישמה תבוטל הלומעת ירבד

  .הייריעה דגנכ ןהו 1 בישמה דגנכ
 

 תוביסנה
 .ונוא תיירקב רעונו םיריעצ תקלחמ תלהנמ איה ,)"ןורש" :ןלהל( לטנזור ןורש ,תישילשה הבישמה

 שדח תיב תכונחב חבתשמש )טסופ( בצימ הלש ישיאה קובסייפה ףדב ןורש המסרפ 5.10.2018 םויב
 םיפסונ רוביצ ירחבנ ינשו )ןהכמה הייריעה שאר( 1 בישמה תא חבשמ רקיעבו ריעב םיפוצ טבשל

 שאר תעיס איהש "תדחואמה המישר"ב םילולכ םיחבשה יאשומ תשולש .)"םוסרפה" :ןלהל(

  .תובורקה תוריחבב תדדומתמש הייריעה
 

 לש תויוליעפ לע רוביצה תא עדייל ידכ הלש )יטרפ( ישיאה קובסייפה ףדב שמתשהל תגהונ ןורש

  .הקלחמל םיעגונש םיניינעב התקלחמ לשו הייריעה
 

 םירתועה תנעט
 רובע תוריחב תלומעת אוה םוסרפהש תנעוט ,לברא תאיל תושארב "םיימוקמה" תעיס ,תרתועה

 הכימת עיבהל תגהונ איה .ותעיסבו הייריעה שארב העודי תכמות איה ןורש .ותעיסו הייריעה שאר
  .תורחא םיכרדבו ולש םישיא  םיבצימל תובוגת תועצמאב הייריעה שארב
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 התקלחמ תוליעפ ןיינעב ריעה יבשות עודייל יעצמאכ הלש קובסייפה ףדב תשמתשמ ןורשש הדבועה

 איה ותוא - הדיבש הלועפה ילכ תא הלצינ ןורשש ןאכמ .הייריעה תוחילשב תוליעפל עודייה תא השוע

  .תוריחב תלומעתל המב שמשיש ידכ - הייריעה תורשב השעמל הכלה הליעפמ

 
 תילהנמ תוכמס םהל שי רשא" תימוקמ תושר ידבוע לע רסוא )תוריחב( תוימוקמה תויושרה קוח

 הבש תימוקמ תושר ימוחתב תוריחבה תלומעתב קלח לוטיל "להק םע עגמ וב ךורכש דיקפת וא...

 הכורכ התוליעפו תוילהנמ תויוכמס תלעב תימוקמה תושרה תדבוע איה ןורש .תוריחב תומייקתמ
  .ותוא הרפה איהו הילע לח רומאה רוסיאה .להק םע עגמב

 

 .העפותה תעינמב ביוחמ היה ,ןורש לש התוליעפל ,תעדמ "ויניע םצוע" וא ,עדומש ימכ הייריעה שאר
 תוריחבה תלומעת יכרוצל תושרה לש תדבועב עייתסהש ימל ותוא השוע ענומ דעצ תטיקנמ ותוענמיה

  .ולש

 

 תוליעפמ ענמיהל טרפב ןורשלו ללכב םידבועל תורוהל התייה התבוח .הייריעה לע םג תלטומ תוירחא
 הרוסא תיתלומעת

 

 םיבישמה תבוגת
 אל איה .םהלש תוריחבה תכרעמב הליעפ התייה אלו הנניא ןורשש םינעוט ותעיסו הייריעה שאר

  .הלש יטרפה קובסייפה ףדב ןורש תלהנתמ הבש ךרדב הלחנו קלח םהל ןיאו םדי לע החלשנ

 

 יניעל עיבהל השקיב ןורש .הריתעה סיסבב יוצמש םוסרפב לוספ וא םגפ לכ םיאור םניא םיבישמה
 םירבדה .לוספ לכ ךכב ןיא .םיפוצה רובע תיבה תכינח לש עוריאה לגרל התחמש תושגר תא םיבשותה

 םידמועה םירחבנה לש םהיתומש בצימה ןמ ורסוה הריתעה תשגהל םדוקש ינפמ דחוימב םירומא

  .הריחבל בוש
 

 וב תרכזומ אל וזו תוריחבה תכרעמל רושק וניא הריתעה אשונ בצימהש ןעטנ הייריעהו ןורש םעטמ

 .הלש יטרפה קובסייפה ףד תועצמאב התקלחמ תוליעפ ןיינעב רוביצה תא עדייל תגהונ ןורש .רקיע לכ

 םידמעומ םהש הרשמה יאשונ תומש בצימה ןמ ורסוה קפס ריסהל ידכ .הזה ןיינעב םג היה ךכ
 .תוריחבב

 

 ךכ בגא .התוליעפמ עבונה ץוחנ עדימ רוביצה תעידיל איבהל הייריעה לש התבוח וליפאו התוכז
 .חבשל יוארה השעמב הייריעה שאר לש וקלח ןויצ תוברל ,התוליעפב חבתשהל םג תיאשר הייריעה

 אשונ םוסרפה תא תוארל שי ךכ .תינשמ איה חבשה תעבהו רקיעה איה עדימה תריסמש יאנתב לכה

  .הריתעה
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 .איהש הלועפ לכ טוקנל הייריעה ידבועמ ימ וא ןורש תא התחנה אל הייריעה יכ םיבישמה םינעוט דוע

 הווהמ וניא רבדה .הלש ישיאה יוטיבה שפוח שומימ רדגב אוה ןורש התשעש המ רבד לש ורקיעב

 ]רוכרכ-הנח סדרפ תצעומ 'נ רוגי ירפ רגה 72-21 מרת[ תוריחבה יניד לש הרפה
 

 ןויד
  :קוחה הרומ ךכ .תוריחב תלומעתב קלח תליטנב םירוסא תימוקמ תושר ידבוע

  ...תילהנמ תוכמס םהל שי רשא...תימוקמ תושר לש דבוע ןכו ...הנידמה דבוע

 םוחתב תוריחבה תלומעתב קלח וחקיי אל ,להק םע עגמ וב ךורכש דיקפת וא

 תויושרה קוח לש )א(75 ףיעס[ תוריחב תומייקתמ הבש תימוקמ תושר
 ])"תוריחבה קוח" :ןלהל( )1965 – ה"כשת )תוריחב( תוימוקמה

 

    )תוריחבה קוח לש ט קרפב )5(93 ףיעס( הריבע איה תימוקמ תושר דבוע ידיב הארוהה תרפה

 
 תפוקתב םגש יתקספ רבכמ אל הז .תוריחבה תכרעמב קלח תליטנ רדגב אוה ןורש המסרפש בצימה

 תצקממ ענמיהל רשפא יא הז רדגב .היתולועפ תא רוביצה תעידיל איבהל הייריעל רתומ תוריחב

 תוריחבב םידמעומ לש תומש רוכזא ילב תושעיהל ךירצ רבדה ןתינה לככ .םכשה לע תימצע החיפט
 עדימ תריסמו חוויד איה תירקיעה תילכתה רשאכ הז לכ .ךכמ םג ענמיהל ןתינ אל םימעפל ךא

 תוריחב תלומעת תמייקתמ םש ,חבשה ירבד םה רקיעהו ינשמ חווידהו עדימה םוקמ רשאכ .רוביצל

  .הרוסא

 
 הידוהו חבש ירבד ולוכ לכ .רוביצל עדימ תריסמ לש ץמש אל וליפא בצימב ןיא  .ןנד ןיינעב רבדה ךכ

 הדבועל תועמשמ לכ ןיא .תוריחבב תדדומתמה תחא העיס םע םינמנש רוביצ ירחבנ תצובקל

 השק .םוסרפה תילכת המ איה הלאשה .ומסרופש םירבדב זמרנ וניאו רכזנ וניא "תוריחב" יוטיבהש
 יפלכ ותוטהלו רוביצה בל תא תונקל תנווכמש םירבד תגצה תלוז יהשלכ תילכת םוסרפב תוארל

   .בצימב םירכזנה םידמעומה

 

 תוירחא  .דבלב תדבועה לש החתפל תלפונ ול תוירחאהש אדירג יטרפ םוסרפ ונניא רומאה םוסרפה
 םירשאמ םיבישמה .הייריעה שאר לע םג הז חוכמו הייריעה  לע תלטומ הזה ךלהמה לע תמיוסמ

 תלהנמכ התוליעפ יניינעב רוביצה תא עדייל ידכ הלש יטרפה קובסייפה ףדב שמתשהל הגהנ ןורשש

 דמועה לש ותבוחו הייריעה לש תיללכה התבוח ןכ לע .הייריעה תאשרהב ןכ התשע איה הקלחמ
 וברעתי אל המשב וא הייריעה רובע עצבמ דבועש תולועפבש וחיטביש םיעצמא טוקנל איה השארב

  .הלומעת ימוסרפ
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 ןאכמו םוסרפה תא עצבל ןורש תא וחנה הייריעה ימרוגמ ימ וא הייריעה שארש עובקל דוסי יל ןיא

 הייריעהו היריעה שאר לש תוירחאה .הלומעת םשל הייריעה יבאשמב שומיש ידכ הלוע וניא רבדהש

  .הניקת יתלבה הלומעתה תעינמ ילדחמל איה

 
 הטלחה
 איצוהל איה 1959 – ט"ישת )הלומעת יכרד( תוריחבה קוח לש ב17 ףיעס חוכמ יל תינקומה תוכמסה

 ןאכמ הלעמל רומאכ .תוריחבה קוח יפל הריבע ישעמ רתיה ןיב ,הריבע ישעמ עונמל ידכ העינמ וצ
  .קוח ותוא לש )5(93 ףיעסב העובקה הרבע איה תוריחבה קוח לש 75 ףיעס תארוהל דוגינב תולהנתה

 

 הלולע איהש ישממ יטרקנוק עדימ שיש הריבע וא תעצבתמ הריבע דגנכ איה העינמה תוכמס
 ןמ ורסוה םירחבנה תומש ןכ לע רתי .וענמל ןתינ אלו עצוב ורקיעב השעמה הז ןיינעב  .עצבתהל

  .העינמ וצל םוקמ ןיא .תידיתע הריבע לע תיטרקנוק העידי ןיאש יפלו םוסרפה

 

  .הייריעהו הייריעה שאר יפלכ העינמ וצ ןיינעב םג רבדה ךכ
 

 ידי לע ןכ ושעי םלועל רוביצה ןומאב בוש תוכזל םישקבמה םינהכמ רוביצ ירחבנו הייריע שאר

 םידמעומל חונ םירבדל תונימא סחויתש ידכ .הנוהכה תפוקתב םהלש תיבויחה תוליעפה תשגדה
 ששחה בר ןכל .םיטומ יתלבו םינימא הרואכל םהש םיריכבה תושרה ידבוע יפב אשניי םחבשש

 .עצבתתו בושת ,תושרה דוע יפמ ,רוביצל יביטקייבוא חוויד ןיעכ תועצמאב הפיקע הלומעתש

 

 םיברועמה םימרוגהש ידכ ונוכמ לע ןידה תא דימעהל אוה וז הטלחה לש תירקיעה התילכת ךכיפל
  .םחקל תא וקיפי

 

  .)םרוג לכ ח"ש 500( ח"ש 1500 ךסב תרתועה תואצוהב ואשיי ןורש הבישמהו הייריעה ,הייריעה שאר
 

 ל"אודב םידדצל חלשיתו )20:17 20/10/2018( ט"עשת ,ןושח א"י םויה הנתינ

 

                                                                            		                                                       
            קירדומ דדוע 'פורפ                                                            
 ביבא לת יזוחמה טפשמה תיב לש )סומידב( אישנ ןגס                                 

  1959 ט"ישת ) הלומעת יכרד( תוריחבה קוחל ד17 ףיעס יפל הנוממ טפוש                 


