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הביבסה תנגהו םינפה תדעותועדוה

 םיטפסופ תיירכ תייגוסב דחוימ ןוידב םינפה תדעו ר"וי בגר ירימ כ"ח
 העיגפ ןאכ שיש ררבתי םא .לוכה לעמ םה םדא ייח" :רירב הדשב

 "היירכ אלו טולייפ אל עצבתי אל ,םדא ייחב
16:00 העשב ,ג"עשת ןויסב ב"י ,2013 יאמב 21

 הנווכה רואל רירב הדש תייגוסב ןוידל )21/5/13 ,'ג( םויה הסנכתה םינפה תדעו 
 ירבח קלח וחקל ןוידב .דרע ריעל ברוקמה רוזאב םיטפסופ תיירכ לש טולייפ םדקל
 יגיצנ דצל ,דרע יבשות יגיצנ  םג ומכ םינושה הלשממה יגיצנ םג ומכ םינפה תדעו

 היירכה תמזוי )לארשיל םילקימיכ( ל"יכ תרבח לש תבה תרבח טרפמא םתור לעפמ
.רירב הדש רוזאב
 לש רדסל ותעצה רואל דלונ ןאכ ןוידה" :הרמא ןוידה תא החתפש בגר ירימ כ"ח
 בגנ טרפמא םתור תרבח .םיטפסופב רשעומה רירב הדש תייגוסב ןמציל כ"ח
 רואלו םינוש םימרוג לש הקידבב אצמנ אשונה  תעכו טקייורפה תא םדקל תשקבמ
 שקבנ ,אל וא םדא ייח ןכסמ טולייפה םאה תודבועל רשאב תורתוס תעד תווח
 " תואירבה דרשמ תדמע לע שגדב םינושה םידרשמה תודמע תא םויה ןיבהל
 חתפ תואירבה רש ןגס דיקפתב םישדוח רפסמ ינפל דע קיזחהש ןמציל בקעי כ"ח
 רשפאל םילוכי אל תסנככ ונחנא .דרע יבשותל ןכוסמ םוקמה" :רמאו ןוידה תא
 םושו ינוחטיב סרטניא םוש .םיחרזא תואירב ןובשח לע ףסכ תושעל םישנאל
 ."ףסכ קרו ךא ,ירוביצ סרטניא
 וטורג  רמתיא 'פורפ תואירבה דרשמ גיצנל רובידה תושר תא הריבעה בגר כ"ח 
 תואירבה דרשמ ךמסנ הילע תעד תווח רביחש רוביצל תואירבה יתוריש שאר
 הפולחה הרחבנ ,תופולח שיש םיעדוי ונאו תופולח תוארל םישרוד ונחנא" :האורש
 תונבל וניסינ .העפשהה תאו דיתעה תא תוזחל ןויסינב רבודמ . רירב הדש לש
 םיקפומה םיקיקלח םתוא ונלש תוקידבה יפ לע .תואיצמל המוד היהיש לדומ
 םירקחמ " יכ וטורג ףיסוה דוע ."תואירבל םינכוסמש םירמוח םה היירכה ךילהתב
 דבעש ימ לצא  האיר ןטרסל 1.5 יפ לש יוכיס ואצמ תורכמ רפסמ ברקב ב"הראב
."הנש 20מ רתוי
 הביבסה תנגהל דרשמב םורד זוחמ להנמו הביבסה תנגה דרשמ גיצנ טמס איג 

:ףיסוה
 םיכישממ אל ונא ,האולחת שיש רמוא תואירבה דרשמש הממ םידרטומ ונא"
 ךכמ דרטומ רשה .תואירבה דרשמ לש ותדמע יהוז דוע לכ ונלש הדמעה שוביגב
 .התומת וליפאו האולחת םייופצ היירכה תוליעפמ האצותש רמוא תואירבה דרשמש
 .םירכמה רושיא יכילהב םדקתמ אל רשה ןכל
 תוולל ונלחתה 2008 ילויבש" רמא הזו רלה יבא ידי לע הגצוי םינפה דרשמ תדמע
 הבישיב רבכ . היירכה לש תועפשההו ,אשונה לש היגוסה התלעו תינכותה תא
 תיזוחמה הדעווב גיצנש תואירבה דרשממ שקבל הטלחה הלבקתה היינשו הנושאר
 הבש ךמסמה תא ונלביקש דע ןמז ףלח .תעדה תווח תא שבגלו היגוסה תא ןחבי

 ףוסב המייקתהש הבישיב .2013 דע 2008מ לחז הז .תעד תווח שבגל םיכלוה
 לש קלח תחקל אוה ןויערה .םיעדוי אל םיסנמ אל םא -טולייפה ןויער הלע 2012
 דרשמ ידי לע ושבוגיש תויחנהל םאתהבו רתויב קחורמה םוקמב םנוד 100

 אל הז גוסמ טולייפ .הלועפה תא רוצעל היהי ןתינ ,ףסה ירמוש ויהי םהשו תואירבה
" .טולייפל ץלמומ םוקימ ונאצמו תווצ ונאצוה ןיינעה תבוטל .דחא םויב תושעל ןתינ
 גיצנ םאה ,תוביטנרטלא םתקדב םאה"  םינפה דרשמ גיצנ תא הלאש בגר כ"ח
 ועיגה אל םיגיצנ" יכ םינפה דרשמ גיצנ בישה ךכ לע  ?רויסב היה תואירבה דרשמ
 לע טולייפ תושעל טלחוה .תורבחה םעטמ םיגיצנ ויה" ,ףיסוהו ,"תואירבה דרשממ
 רויסל .םייעוצקמ םימרוגמ הצלמה יפל תונוע 8 לש הפוקתל םנוד 150 לש חטש
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 םה ךא הביבסה תנגהו תואירבה דרשמ םג ומכ ,םורדה זוחמ םעטמ םיגיצנ ונמזוה
 ".ועיגה אל
 םיצור דרע יבשות" ןוידב רמא  ילאכימ יפא ד"וע דרע ריעהמ םיבשות תתומע גיצנ
 תנידמל תוכייש םה ,לארשי תנידמל תכייש םיטפסופל תויוכזה .תורכמ אלל תויחל
80ה תונשב לארשיל םילקימיכ לש הטרפה ינפל דוע .הרבח םושל אלו לארשי

 .יטרפ םזי לש ןיינע אל הז . בגנב םיטפסופ תודוקנ תורשע המצעב האצמ הנידמה
 תובקעב בצמ רצונ .הנידמה לש ןה תויוכזה .טפסופה תא האצמש וז איה הנידמה
 ללגב ,ןכל .לארשי תנידמ אלו םיטפסופה תא תלהנמ םתורש העטומ היצפסנוק
 איה רירב הדשב הרכת אל איה םאש תרמוא םתור ,וזה תיעטומה היצפסנוקה
 .באשמה ךייש אל םתורל .באשמה תא תלהנמש וז איה הנידמה לבא .ללכב הרכת
 הרוזפהמ בושיל דואמ הבורקו דרעמ םירטמוליק 4 תקחורמ תירוקמה תינכותה
 ןכוסמ הזש רמוא תואירבה דרשמש םיבשות 50,000ב רבודמ .הפייסו .תיאודבה
 רבוע אל עדימה ,ןטרסמש םוינרוא שי טפסופב :הלאכ םה תונכסה .םרובע
 שי . םדא ינבל דואמ ןכוסמ הז .הז לע רבדמ הביבסה תנגהל דרשמה םג .םידבועל
 :ומצע יוסינה יבגל .ףילחת ןיא רוביצה תואירבל .תענומה תוריהזה ןורקע יפל לועפל
 ןיאש תיביטיזופ תיעדמ החכוה ךירצ .םייתנש לש יוסינב אל יעדמ רקחמב ךרוצ שי

 יוסינה ךלהמב םש ורוגי םישנא 50,000 ,םדא ינבב יוסינ הז .הזכ רקחמ ןיאו הנכס
 אל -ןכוסמ אל הזש קפס לכל רבעמ חיכוהלו הרבחה לע תויהל ךירצ לטנה .ומצע
 ידכמ רצק יוסינהו חווט יכורא םה םיקזנה ,הנורחא הדוקנ .םיבשותה יגיצנ לע
"קזנ לש תורשפאה תא ליכהל
 םודיקב תדדצמה ודרשמ תדמע תא גיצה םימהו היגרנאה דרשממ רגרובצרו יסוי

 ןוט ןוילימ 500 הליכמ דרע תרקת .80ה תונשב הדעו התייה" ןוידב רמא טולייפה
 ךשמל היירכ תושעלו םורדה רוזאל תכלל ךירצש תרמוא 88ב רבכ הדעוה ,טפסופ
 תרמואש תפסונ הדעו העיגה .הרוק המ תוארלו תוששחה תא רתאל ידכ םייתנש
 הז תא םיקדוב ןכלו ,הז תא קודבל שי לבא תויעב שיש םיחוטב אל -רבד ותוא תא
 וחקל הרופ-לא תא ומיקהשכ .הביצחו היירכ רוזא הז .ריעהמ רתוי רטמוליק 7
12 קודבל ךירצ יכ ,םישדוח 36 תויהל ךירצ טולייפה .היירכהמ רטמוליק לש העוצר
 קודבל שיש םוקמה הזש הרמא לארשי תנידמ .וישכע בצמה המ ןכ ינפל םישדוח
 לש הייחנה םע טולייפ תושעל םיבייחש איה םימהו היגרנאה דרשמ תדמע .ותוא
 ".וירחא אלו טולייפה ינפל ןולשיכ והמו החלצה יהמ הביבסה תנגהו תואירבה דרשמ
 דואמ הברה שי בגנב :הפ םיאצמנש םידבועל" :ףיסוה ש"דח תעיסמ ןינח בד כ"ח
 .םירחא תומוקמב תורכל לכות םתור, רירב הדשב רשפאתי אל םא םגו םיטפסופ
 הדמע שביג תואירבה דרשמ .םתוא קזחל שיו םייעוצקמ םימרוג שי לארשי תנידמל
 רסח רבד הרק ותדמע תא גיצה תואירבה דרשמש זאמ .הרורב דואמ תיעוצקמ
 ונחנא .םהלש תעדה תווח לע רערעל םיסנמו םיפקתומ םה :רתויב רומחו םידקת
 םזכרמבש םייתביבסה תונורקעה יפ לע לועפל םיביוחמ הביבסה תנגהל הדעווכ
 עיבהל הכירצ הדעוה .םדא ינבב תונויסינ םישוע אל ונחנא .תענומה תוריהזה
 תנגהל דרשמהו תואירבה דרשמ לש תיעוצקמה ותדמעב תיעמשמ דח הכימת
."הביבסה
 תא החנמש יתביבס ןורקע -תענומה תוריהזה ןורקע" :דוע הרמא גרבדנז רמת כ"ח
 ונחנאש קזנה הסננ םא אקווד .טולייפמ ךפהה תא עבוק ולאכ םירקמב תולהנתהה
 .תושעל אל תויהל הכירצ לדחמה תרירבש הזכ תויהל לולע ןיידע ותוא םיעדוי אל
 הביבסה לומ הדובעה םהב םימיה .םידבועה תסנרפב עוגפל הצור אל דחא ףא
 ."ידיתע ,שדח הרכמ והז ,הריגס לע רבדומ אל .ומת
 .הטושפ אל היצאוטיסה" :הב תאצמנ איהש המלידה תא הגיצה דרע תיירע שאר
 תובושת תתל ךירצש ימ .אל וא ןכוסמ הז םאה ,הנקסמל עיגהל ונלוכ םיכירצ ונחנא
 יתייהש המ ןכל .תונוש תודמע תואירבה דרשמב םג .עוצקמ ישנא תיעמשמ דח הז
 םישנא -טולייפ תועצמאב אלו תפסונ הקידב לש היצפוא לוקשל הז תשקבמ
 ונשי םישנאש ידכ תובושת תתל םיכירצ םתור ידבוע ללוכ ,ונלוכ .םידחפמ ,םיגאוד
 ."הלילב בוט
 הנכס שיש םיעדוי ונייה םא" :רמא דדח השמ םתור לעפמב םידבועה דעו גיצנ
 לכ -50ה תונשמ םש םידבועש םידבועכ ונחנא .םידגנתמ ונייה דרע יבשותמ דחאל
 םתורב .תימגדמ קודבלו הייסולכוא לכ לומ דומעל םינכומ ונחנא ,םיאירב םידבועה
 ךלוה רגאמה .בגנב תוחפשמ 10,000 ישילשו ינש לגעמ ,שיא 1200כ םידבוע
 הרכמה תא םיצור ונחנא ןכל .רתוי טפספ תורכמ ויהי אל םינש 7-8 ךותו רמגנו
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 תתלו אל וא הנכס שי םא תיעמשמ דח עובקל ידכ טולייפה תא םיצור ונחנא .שדחה
 ."תוחפשמ 10,000ל הקוסעת
 ,2004 ב הביבסה תנגהל דרשמה"  יכ רמאו םכיס רועסי ירוא םתור לעפמ גיצנ
 .תינכותה םודיקל תודגנתה ול ןיאש רמא הביבסה לע העפשהה תא קדבש ירחא
 .תוחודה תורמל ןויסינ תושעל שרד דרשמה תאז תורמל .תיתביבס העפשה ןיא
 תעד תווח 5 תואירבה דרשמב .תוביטנרטלא דוע ןיא .קחרתהל םג םימיכסמ ונחנא
 הבהא ךותמ וניתוחפשמ תא םילדגמו ןאכ םייח ,בגנה תא םיבהוא ונחנא .תונוש
 "םיבשותהו םידבועה לש םנוחטיבל םיגאודו בגנל
 תסנכ ירבח םע דחי ותנווכב היפלו הרעהה ףיסוהל םויס תארקל שקיב ןמציל כ"ח
 ."הפ הרוק המ וקדביש", הנידמה רקבמל  תונפל םיפסונ
 ידכב רירב הדשל אצת הדעווה יכ העבק רעוסה ןוידה תא המכיסש :בגר כ"ח
 וניביש עגרב ,ןכלו .לוכה לעמ םדא ייח .המליד ןיא יל" היגוסה לע בורקמ דומעל
 םיצור ונחנא .היירכה תאו טולייפה תא ועצבת אל םתא םדא ייחב העיגפ ןאכ שיש
 .םדא ייחל קר אלא הדובע  תומוקמל רשק םוש ןאכ ןיא לבא הקוסעתה תא ריבגהל
 ,תוביטנרטלא קודבנ .חטשב םתיא דחי רויס השענ ,תואירבה תרש םע יתמכיס ינא
 .תונוש תודמע איבנו םיטפסופ לש היירכו הארנ חטשה ךיא תוארל םיצור ונחנא
 הרשה ידי לע תלבוקמש תחא תיפוס תעד תווח ואיבת אבה ןוידל -תואירבה דרשמ
 שי .הילע ךמתסהל לכונש תעד תווח ואיבת .םילבוקמ םייאמדקא םימרוג ידי לעו

 הרוזפבו הנומידב האולחת לע םינותנ םג לבקל חמשא ינא .הנכס ןיא וא הנכס
 ןוחבל הצור ינא .םלועב םירקחמ יבגל היצקידניא םג לבקל הצור ינאו .תיאודבה
 ונחנא אל .יניינע ןויד םייקנו םייעוצקמ םימרוג לש קר היהי רויסה .תופולח תקידב
 םימרוגה םשל ואובי .תמייק איה הז ליבשב -יזוחמ ןונכתל הדעו אלא עבקנ
 דע סנכתת אל תיזוחמה הדעוה .הטלחהה תא ולבקי םהו םייטנוולרה םייעוצקמה
 ."היגוסב ףסונ ןוידו רויסה תא ךורענ ונחנאש ירחא

קובסייפה דומעב םיפסונ םינוכדע 
תסנכה לש רטיווטהו

רשק תריצי

רושיקב טרופמכ ,םיישילש םידדצל וא תסנכה - לארשי תנידמל תורומש תויוכזה לכ 2014 ©
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