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 לש רתויב לודגה אוציה קוש המ ושחנ
ןאריא ?ו'גפ
 לש הקינורכ- ןאריאב םיקסע תושעל ךישממו ,טפנ םהל ןיא יכ חבטיהל םירוסל ןתונ ברעמה

תוילכלכה תומצעמה לש םייטילופה םיסרטניאה לע ןגהל ודעונש ,תויניצו תועיבצ

 יאדווב הזכש ימויק רוהרה ."בוט רתוי הברה היה ונבצמ ,טפנ ונל היה קר וליא"

 .ןוכיתה םיב זגה תוילגת ינפלש םינשב םילארשי טעמ אל לש םחומב רבע

 טפנ קיפסמ ול ןיאש ךכ לע רעטצהל ךירצ היהש ימ ,םינורחאה םישדוחב םלואו

.הירוס יחרזא אקווד םה

 םיימואלניבה םיסחיה תכרעמ לש תויניצהו תועיבצה ובש םוקמ אוצמל השק

 חבטב ברעמה לש תוברעתהה יא ומכ םילודג ךכ לכ םיאישל תועיגמ םלועב

 ןיב םיסחיב ,הבשחמ תררועמ םג יכ םא ,העיווזמ תוחפ הדימבו ,הירוסב

 .ויחיפסבו יברעה ביבאב הקירפאו ברע תונידמ ןיבל ברעמהו הפוריא תונידמ

.ילכלכ אוה הלא לכל סיסבהו

 חרזמבו הקירפאב םיבר םיילכלכ םיסרטניא ויה םיאפוריאלש לודג דוס הז ןיא

 ןכיס יברעה ביבאה .ןאריא דעו היסינותמ ,בול דעו בהנשה ףוחמ- ןוכיתה

 תבוטל תוברעתהל רתויב תטלובה המגודהו ,הלאה םיסרטניאה תא דואמ

.בולב התיה םיילכלכה םיסרטניאה

 ךכ לכ ורהימ )מ"ד ,ו"טאנ תירב( םהש הביסה וזו ,טפנ הברה שי בולב"

 םיימואלניב םיסחיל הצרמ ,ןובנ לאונמע ר"דTheMarker-ל רמא ,"ברעתהל

 ןוכנ לבא ,בוצע הז- הירוסב" .ביבא לת תטיסרבינואמ טפנלו הפוריאל החמומו

- ילוא תירקיעה הביסה אל וז .טפנ ול ןיאש ללגב ומעב חובטל ךישממ דסא-

.ןובנ רמוא הירוסב הלשמ םיסרטניא שי הלש ,"היסורמ םידחופ םג םה

 תויקפסה תחא איה בול- הפוריאל טפנה תקפסאל הנכס התיה בולב"

 ,הזה ןנעה תא םמצעל תושרהל ולכי אל םיאפוריאה .תשביה לש תוירקיעה

.ןובנ רמוא ,"וברעתה םה ןכל .ןאכל וא ןאכל הערכה םיבייח ויהו

 תכרעמ לש תויניצה תמר תא הלגמ הז .הזה ביכרמה םייק אל הירוסב"

 םגו ,בולב םיברועמ םה םגש ,םיקלטיאה ,טפנה תקפסא תניחבמ .וזה םיסחיה

."טפנה תקפסא תא םמצעל ורדיס ,םיתפרצה

 ךא ,דוס קוידב םניא ןוכיתה חרזמבו הקירפאב הילטיאו תפרצ לש םירשקה

 הלוע ,םויה דע תכשמנש תונידמה יתש לש הטובה תיטילופה תוברעתהה

.םדא תויוכז לש רשקהב רקיעב- םעפ ידמ תורתוכל

 אוציה קוש איה ןאריאש הדבועל עדומ ונתאמ ימ .םיתפרצה תא המגודל חקינ

 :םיאבה םינותנל בל ומיש ?ןאורטיס-ו'גפ תוינוכמה תיקנע לש רתויב לודגה

 התיה2010-ב .ןאריאב התובישחב היינשה איה בכרה תיישעת ,טפנה ירחא
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 ,הב ורצויש בכר ילכ ןוילימ1.6-כ םע ,םלועב13 רפסמ בכרה תינרצי ןאריא

.הינטירבבו הילטיאבמ רתוי

 הגעב ארקנש המ- םיביכרה תא הנוק איה ?תוינוכמ ןאריא תרציימ דציכ םלואו

 ובכרוה2011 רבוטקואל סראמ ןיב .תויתפרצ תורבחמ- "םיטיק" תיעוצקמה

 לש1 רפסמ אוציה קושל ןאריא הכפהנ ךכב .ו'גיפ תוינוכמ ףלא418 ןאריאב

.ןאגול ונר ימגד םהמ ובכרוה םש ,ןאריאל םיטיק ףלא33 האציי ונר םג .ו'גפ

 לש םיקוושה לע הנגהמ קזח רתוי דוע סרטניא ןאריאב שי תפרצל ,תאז םע

 הקפסא ןיא םיאפוריאל ,טפנה לש םוחתב" .טפנ :הלש תוינוכמה תוינרצי

 תא אלמל ידכ הקיפסמ אל הידועס וליפא.ןאריאמ םילבקמ םהש וזל תיפולח

 לש שוקיבב דומעל םילוכי אל םידועסה .הקפסאב ןאריא לש המוקמ

 ,הפוריא לש טפנה וגרבמא םויא( םהלש תוגצהה לכ תורמלש ךכ .םיאפוריאה

 רקיעב ,טפנב ידמ היולת ןיידע תימלועה הלכלכה .לעופל אציי אל הז ,)מ"ד

."הרובחתה ללגב

 רמא אוה .שרופמב תאז רמוא ,תפרצ אישנ ,יזוקרס אלוקינ" יכ ףיסוה ןובנ

 לארשיש ול רמול ידכ הלילה עצמאב ותוא וריעיש אוה ולש לודגה טויסהש

 ףוקתת לארשי רשאכו םא יכ ,ותוא ריעהל וכרטציש אל .ןאריא תא הפקת

 ותשא ילוא .הרקמ לכב תוריחבב דיספי אוה- אישנ היהי אל רבכ אוה ,ןאריאב

."ול רפסל ותוא ריעת

בהנשה ףוחב תטלוש תפרצ

 םרועיכב וטלבתה הקירפאב תורחא תונידמו הילטיא ,תפרצ לש םיסרטניאה

 ,יזוקרסו ,רבעשל הילטיא תלשממ שאר ,ינוקסולרב ויבליס וסינ הבש הפוקתב

.בולב יפאדק רמעומ לש ונוטלש תא ברעמב רישכהל

 ןומראל יפאדק תא ונימזה םה" .ןובנ רמוא ,"רשכהה תדועת תא םזי יזוקרס"

 רבד לש ופוסב .םיסוטמ יפאדקל רוכמלו תוקסע תושעל הצר אוה .הזילאה

 הרבעש הנשב( ותוא ץצופל ךלה יזוקרסו ,םיסוטמה תא הנק אל יפאדק

."ול רוכמל הצר אוהש םיסוטמ םתוא םע )בולב םיחרזאה תמחלמב

 ןפואב ,הרחיא תפרצ .תורירב הברה ויה אל יזוקרסל ,ץרפ יברעה ביבאהשכ

 לש םיטרקוטואה דגנ תיממעה האחמה דצל בצייתהל תונמדזהה תא ,ךיבמ

 קראבומ ינסוח- םיקיתו תירב ילעב ויהש םיגיהנמ וחדוה הבש ,ןוכיתה חרזמה

.היסינותב ילע ןב ןידיבע לא ןיזו םירצמב

 תושעל יזוקרס תא הבייח תפרצ תגהנהו יזוקרס לש תימואלניבה תימדתה

 ודמעמ תא םקשל ןויסינמ .ןובנ ירבדל ,"רחמל םויהמ" לש תינפת בולב

.יפאדק דגנ ו"טאנ לש ץמאמה תא ליבוה יזוקרס- יפאדק לש ימואלניבה

 היסור לש תיאבצה תוברעתהה דגנ יזוקרס לש םימואנה לע עיבצמ ןובנ

 יזוקרס" .בהנשה ףוחב לעופב תטלוש תפרצשכ ,תיטילופ תועיבצכ היגרואיגב

 חוכב חדוהש בהנשה ףוח אישנ( ובאגב ןרול תא איצוהל ולש אבצה תא חלש

 .רקנובהמ )תוריחבב דספה רחאל ואסיכ תא תונפל בריסש רחאל ,ודיקפתמ

 לכ ,בהנשה ףוחמ תועיגמ תפרצ לש תוסנכהמ דואמ לודג קלח ?המל

 ."םיבאשמב דואמ הרישע הנידמ איהש ,בהנשה ףוח לש םייעבטה םיבאשמה

 תורבח ןה ,ןובנ רמוא ,בהנשה ףוחב תולודגה תורבחב הטילשה ילעב

.תויתפרצ

 הצלאנ יראמ-וילא לשימ תיתפרצה ץוחה תרש .היסינותב לחה יברעה ביבאה

 התליבו ,השפוחב היסינותב התהש איה תוממוקתהה ןמזבש רחאל ,רטפתהל

 .ןובנ רמוא ,"םלוכ לש ריחמה תא המליש איה" .ילע ןב ,זאד אישנה לש סוטמב

 ךירצ הרמא איהש הז ביבס היירורעש התיהו הז לע השבלתה תרושקתה"
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 הז יכ ,םלוכ תאו יזוקרס תא ךיבה הז .תוממוקתהה תא אכדל ילע ןבל רוזעל

."םיבוט םירבח םלוכ המכו םיקודה םירשקה המכ הליג

 ןעוט ןובנ .תויקנ אל ,םירוסל עייסלמ התע םיענמנש ,םיאקירמאה לש םהידי םג

 העיקשה ב"הראש רחאל" .םירצמב יאבצה ןוטלשה ךשמהב תניינועמ ב"הראש

 לכש הצור אל איה ,דיוויד פמק זאמ םירצמב הנשב םירלוד ידראילימ

."םימלסומה םיחאה ידיל ורבעי הנש30 לש תועקשהה
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