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ןוקיתה תא וליחתי תומלצמה ,הרובש הרטשמה

וחתמ הלאשכו הרטשמ יניצק לש הצובק םע םימי הרשעכ ינפל שגפנ תימע קחצי ןוילעה טפושה

- ףוג תומלצמב שומישה לשב יכ הנע אוה ,טפשמה יתב לש הלקמ השינעכ ורידגהש המ לע תרוקיב

םיפידעמ םיטפושה ,תומלצמה תסינכ םע יכו "םעפ ומכ םירטושל םינימאמ אל רבכ םויה טפשמה יתב"

 .תיביטקייבוא היאר

רוא תדעו .םה קר אלו ,םירושע רבכ הרטשמל םינימאמ אל לארשי יחרזא .תימע טפושה ,בוט רקוב

דוע קיחרה ,וריבש לצרה ,רבעשל ש”חמ שאר .רקש תוברת שי הרטשמבש הנש 20 ינפל רבכ העבק

"םירטוש ןיב הקיתש לש רשק שי" יכ רמא 2007-ב תסנכה לש םינפה תדעווב םייקתהש ןוידבו רתוי

רובש ילכ איה לארשי תרטשמ ."ךרדה לכ ךרואל םה םישובישה .ינשה לע דחא םיפחמ" םירטוש יכו

לע ןנולתמה חרזא הבש תואיצמה תא ריכמ אל הארנכ תימע טפושה .רוביצל תנכוסמ ףא םימעפלו

 .רטוש תפיקת לע קית תיטמוטוא טעמכ ודגנ חתפנ ,רטוש דצמ הפיקת

תומלצמ ,תאז םע דחי .רתי יסמוע םה ולא םימעפל .םירטושה םינותנ םהב םיסמועלו םיצחלל רע ינא

אוה רתוי לודגה ןורתפה .הרטשמל בוטו חרזאל בוט - םייניב ןורתפ לש גוס ןה םירטושה ידמ לע ףוג

דומילו ,תומילא לע תחא הנולתמ רתוי ודגנ שיש רטוש לכ לש החדה ,הרטשמה לש שדחמ היינב

םינש חקיי הז .רוזאב רתויב הקזחה היפונכה אל ,רוביצ יתרשמ :םדיקפת תוהמ תא שדחמ םירטושה

וז איה הרטשמה ,לוכה ירחא .ךכל השש הניא לארשי תלשממ .םיביצקת דואמ הברה תיינפה בייחיו

ביצקת תא בוש ץציקשכ ןורש לאירא ונמזב ףיטה ,”יהנ ילבו יכב ילב“ .הלשממ ישארו םירש תרקוחש

.םידמה ישבול

.חרזא לומ רטוש לש הלימ לע דוע ךומסל רשפא-יאש דע ןוגראה תא הלכיע הרטשמב רקשה תוברת

.טפשמה תיב ידיב ולטוב םירצעמו וחתפנ אווש יקית - רופלב תאחמב םירטוש ולהנתה ךיא וניאר

אל הנורוק תוסנק ףלא 39-כ ןיגב לקש ןוילימ 11 םיניגפמל ריזחהל הנידמה הצלאנ רבעש שדוחב

רתוימ םילשורי חרזמב םישוע םירטושש המ לע .האחמה תא רובשל תנמ לע וקלוח םה .םייקוח

.םילימ ריבכהל

ףוג תומלצמ .בל-רב רמע ,םינפ ןוחטיבל שדחה רשה אוה ךוראה ןוקיתה ךילהת תא ליחתהל לוכיש ימ

ידיב ,ךכל רבעמ .ןתוא תובכל םילוכי םירטוש ,םויכ .ןותנ עגר לכב רטוש לש הלועפ לכ דעתל תורומא

.תולקב ךופהל לוכי בל-רב רשה הז תא .הליכמ המלצמהש עדימה לע הטילשה תאצמנ םירטושה

)תפתושמה המישרה( יביט דמחא כ"ח רובעב םדא תויוכזו ןויוושל "תלוז" ןוכמ חסינש קוח תעצה

תודוקפ תא ןקתל וידיב .הקיקחל ןיתמהל ךירצ אל וליפא בל-רב ,השעמל .ךכב קוידב תקסוע
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.ותוכמסב הז .הרטשמה

דגנ הנולת שיגהש חרזא לכשו ,תע לכב ולעפי תומלצמהש דימ עובקל םינפ ןוחטיבל רשל עיצמ ינא

עדימה .טפשמ יתבל תונפל ילב .ברועמ היה וב עוריאה לש אלמה דועיתה תא לבקל לכוי רטוש

דבוע ידי-לע רצונ אוה .רוביצה שוכר הרדגהב אוה תדעתמ רטושה ידמ לע תאשינה ףוגה תמלצמש

תוטושפ טע תועונת המכב לוכי בל-רב רשה .רוביצה ידיל עיגהל םג וילע ןכלו ודיקפת יולימ תעב רוביצ

לוכי וניא אוהש עדיי רטוש לכ ,ןימז היהי עדימהו ודבעי תומלצמהש עגרמ .בצמב ידיימ יונישל ליבוהל

 .ריחמ ךכ לע םלשל ילבמ םדא תויוכז רפהל דוע

"תלוז" ןוכמ לש יוגיהה תווצב רבחכ שמשמו 2006-1996 םינשב תסנכ רבח היה בתוכה
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