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תמאה לע תללוכ הפקתמ איה תירטשמה הכיפהה
בוקע2023 ץרמב 07 ,06:00ןנוג הנעוי

םילבקמ תירטשמה הכיפהה דגנ םיניגפמה :ןורחאה עובשה תושדחמ טעמ

ומסחיש ידכ תויאשמ יגהנל םימלשמ האחמה ינגראמ ,הינמרגמו ןאריאמ םולשת

,האחמה תונגפהב ברועמ יא־ייא־יסה ,'ץניל ןויסינ הרבע והינתנ הרש ,םישיבכ

ירחא ,ןזואב םירפתל הקקזנ תרטוש ,תירבה תוצרא תא םויכ להנמ המבוא קרב

םינווכתמש םיניגפמ לע ןיעידומ שי הרטשמלו ,ביבא לתב תונגפהב הפקתוהש

.והינתנ גוזה תאו ריבג ןב רמתיא תא חוצרל

תושדחכ ןודזב וגצוה םלוכ ךא .ןבומכ ,תמאב הרק אל הלאה םירבדהמ דחא ףא

תילג ,ריבג ןב ,והינתנ םהב — ןימיהמ םיאנותיעו םיאקיטילופ ידי לע תויתימא

דע וצפוהו — ק"ב הרשו וגודרב בקעי ,לגמ ןוני ,תירטש יטק ,ןאירבטא־לטסיד

בורקב ,הזה בצקב .תויתרבחה תותשרה לש הריגה תאלעה רוניצ תועצמאב ארז

ןוטנילק ירליהו תויח רתסא תולהנמש היליפודפה תשר לע עמשנ הארנכ

.ןיבר רכיכב הירציפ לש ףתרמהמ

םא םג ,הריתסלו הקידבל םילקה ,םישרופמהו םיטובה םירקשה קר הלאו

.םינוקיתה תא םסרפל וחרטי אל םלועל םהיציפמ

,המצע תואיצמה תשיפת לע ךשמתמה רוערעה אוה רתוי הברה רומח

ריבסמ ןמטור החמש :יביטלופינמ גניטיילזגו תוכרפומ תונעט תועצמאב

ביטית םיטסילטנמדנופ םינרמש ידי לע תילרבילה טפשמה תכרעמ תשלחהש

ימב ףזונ זאו ,"הראווח תא קוחמל ךירצ"ש רמוא 'ץירטומס לאלצב ;םישנ םע

יבא לש ותליפנש ןעוט לגס תימעו ;הראווח תא קוחמל ךירצש רמא אוהש ורמאש

התיה האחמהש ךכל החכוהה איה — ודגנ האחמה תוכזב השחרתהש ,זועמ

הזיחא לעו תויפש לע רומשל שאונ ץמאמב םוי דוע ול ףלח הנהו .תרתוימ

.תואיצמב

א"ת תטיסרבינוא ,םולששופיחטווינ
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תועונת לש ןתיילע לע ,"היטרקולופופ" רפסה תרבחמ ,יקסייפ ןירתק

עובק ןייפאמ םה םיטוב םירקשש הרקחמב התליג ,הפוריא יבחרב תויטסילופופ

םיררועמ ףאו ןווכמב םייולג הלאה םירקשה ,הירבדל .תיטסילופופ הקיטילופ לש

םיללכל תייצמ וניאש ,רבודה לש "תויטנתוא"ה לע דיעהל םדיקפת :הצרעה

.תיסיסב תוניגהלו תמאל תוביוחמ לש םייטסיטילאו םיילרביל

לש רטיווטה דומע לע םעפ־יא ףרפירש ימ לכ :הז ליבשב םירקחמ ךירצ אל וליפא

לש בויב ךותב החש וליאכ שיגרהו ,ל"גס לארא לש םיגולונומה לע וא לגמ ןוני

.ןפרחמ הז המכ דעו רבודמ המב בטיה ןיבמ ,תימצע תוחיחזו םיינחוכ םירקש

.ןפרחל קוידב איה הרטמהו

תדרפה לעו ץ"גב לע הפקתמ איה תיחכונה תירטשמה הכיפההש ינפל הברה

םיבזכה תשערה תא ךירפהל ןויסינה .תמאה לע תללוכ הפקתמ איה — תויושרה

תראתמ יקסייפ .לובמ דרויש ןמזב תיפכב םיה תא ןקורל ץמאמל לושמ הדבכה

.ודגנ יטרקומדה ביריה לש וחוכב שמתשמש ,"יטילופ וסטי'ג וי'ג"כ םזילופופה תא

יוטיב ידיל אבו ,הטארק ומכ רתוי הארנ הזה וסטי'ג וי'גה ,תיוושכעה לארשיב

.טורמו שושת רוביצ לש ופוצרפב תומולהמ לש קסופ יתלב ףצרכ

לזלזל םיסנמ ויכמותו והינתנ .םהל סאמנש םישנא דועו דוע איה האצותה

,הזה בלשב :םיעוט אל םה .המרופרה לע אל ללכב איהש הנעטב האחמב

תונובלעבו זוינ קייפב םיעוקשש םיאקיטילופ דגנ תובוחרל םיאצוי םישנא

,תואירב ,ךוניח ומכ תוטוז ,"םמצע םייחה" תא ןיטולחל םיחנוז םדועב ,רטיווטב

םוקמב ,םילוח יתבל ץמח תסנכה לע רוסיאב הקוסעש הלשממ דגנ ;רוידו החוור

יתלבה השוחתה ללגבו ;תואפורו תוטימ קיפסמ שי הלאה םילוחה יתבבש אדוול

התוא ררופמ והשימו ,תועבצאה ןיב םהל תררופתמ המצע תמאהש תלבסנ

.הנווכב

:אשונב םינוכדעל ןומעפה לע וצחל

היטרקומדןיול־והינתנ תינכות
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