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הריציה סרפ 
םירוטיזופמוקל

הקיזומ  - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 יסילא - 5 ידי יפא  לע  0 םסרופ 

שאר םעטמ  הריצי  יסרפב  םיכוזה 
תנשל 2015 הלשממה 

םילקש ףלא  לש 402  ללוכ  יוושב  יתרקויה  סרפה   
הקיסומ תיירוגטקב  םירצוי : השישל  קנעוי 

, ץינוד היאמ  ורקו , ' זוק ויז  ןוסניבל , ןועדג  תיטרצנוק :
ןומגא ירוג  זא : ' גה םוחתב  �יראפ  סדהו  ןענכ  ןתנוי 

צחי םוליצ : �ורוקו  ' זוק ויז 

דרשמ ןומימב   הנש  ידמ  קנעומה  יתרקויה , סרפב  םיכוזה 
ללוכה סרפה  תא  הווש  ןפואב  וקלחי  טרופסהו , תוברתה 

ףלא לבקי 67  דחא  לכש  ךכ  םילקש  ףלא  ךסב 402 
תחיתפ לגרל  יגיגח  סקטב  םיכוזל  וקנעוי  םיסרפה  �םילקש 

רבמטפסב ךרעייש ב16  תילארשיה  הקיסומה  גח 
' בג "ר ,  וי ןילדי - ןורהא  סרפה : ינמאנ  דעו  ירבח  . 2015

' פורפ רלדא , לייא  ד"ר  איגש , הנולא  ד"ר  דוד ,  - ןב הרובד 
גרבנייטש ןתיא  פורפ ' ץרווש , ןורוא  "ד  וע יאתבש , - ןב ירא 

םוחתב טופישה : יתווצ  �קינרוקס  הדוהי  פורפו '
לבויו בירי  רמות  "ר , וי יאכז - הרימ  פורפ ' יטרצנוקה :

ןוריו הטנמאיפ  טרבלא  "ר , וי ןגמ - ילא  זא : ' גה םוחתב  �ןרוצ 
�דירפטוג

: םיטפושה יקומינ  ןלהל 

ןוסניבל ןועדג 

תונרקס םע  דאמ , הרורב  תוהזו  ישיא  לוק  םע  קיתו , ןיחלמ 
המוגרת תא  תאצומש  תולובג , אלל  תילאוטקלטניא  

םע םייפויב  םירידנ  םיילאקיזומ  םיגולאידבו  הריציב ,
" קדארדוא תייעיבר   " ותריציב אקפק  ץנרפ  ומכ  םירפוס 

םיאקיזומ השש   " תינורטאיתה ותריציב  ץלוש  ונורב  םעו 
יתרגש אל  םילכ  בכרהל  ץלוש " ונורב  רחא  שופיחב 

( סאבו הרצוצח  טינרלק , רוניכ , ןואידרוקא , ןולבמיצ , )
הביתכ �תוידיתעה  ויתוריציל  הבר  תונרקס  םיררועמ 

רקיעבו תירוטיזופמוק  - תינכט הניחבמ  תללכושמו  תקתרמ 
ןוסניבל לש  הפשבו  הקיזומב  שי  �דואמ  ישיא  לוקו  הרימא 

הפש לש  רורב  זכרמ  רכינ  הז  םע  דחיו  םיבר , תושימגו  ןוויג 
תרחואמ הקיטנמור  לש  ןיינעמ  בוליש  הב  שיש  תישיא ,

תרשקמ םיינשה  ןיבו  ךדיאמ , תקייודמ  תונתלכשו  דחמ ,
�הקימעמ םלוע  תייאר 

תיבה ףד 

���ןאכ שפח 
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ורקו ' זוק ויז 

דוסיב איה  חצנמכ , ברה  ונויסנש  ימוחת , בר  יאקיזומ 
תא בטיה  ריכמש  ןיחלמכ , תירוקמהו  תקתרמה  ותביתכ 
תונווגמ ויתוריצי  �בתוכ  אוה  םהל  םילכה  לש  יוטיבה  בחרמ 

תלוכי םע  תחטוב , דיו  תשבוגמו   הרישע  הפש  תולעבו 
םישרמ לופיטו  םייפהפי , םילולצמ  םע  םידבר , תבר  יוטיב  
אלמה הלוקב  ןהו  תרומזתה  ילכ  לש  םיינלוסה  תולוקב  ןה 

תברו תירוקמ  הפש  םע  ןמוימ  ןיחלמ  �בחרו  לודג  ףוגכ 
�ולשמ הפשו  העבה  יכרד  רחא  דימתמ  שופיח  םע  םיעבצ ,

, דחוימ ןויצל  היואר  ילאקיזומ  דבעמכ  ותדובע  םג 
לש םינושה  םירנא  ' זה ןיב  ותביתכב  רצוי  אוהש  םירוביחב 

�ץראב תרצונה   הקיזומה 

ץינוד היאמ 

ןמא �תיוושכעה  הקיזומה  תנצסב  דחוימו  ןיינעמ  לוק 
םישנא עינהל  תלוכי  תונויער , לש  לודג  עפש  םע  שפחמ ,
םע הקימעמו  תיבחור  תורכיה  תלעבו  הריציל  םירחא 

ץמואה �םתא  קתרמ  גולאידו  םינווגמו  םינוש  םירנא  ז'
שומישה תירשפא , תיוז  לכמ  היתוריציב  תולובג  קודבל 

תרוסמב קימעמ  עדי  םע  דחי  תומדקתמ  תוקינכטב 
ךרעהו דממה  תא  התדובעל  םינתונש  םה  תיסאלקה ,

קוניז תדוקנב  אצמנש  ןמאב  םישפחמ  ונא  ותוא  ףסומה ,
יבכרה םע  הלש  שימגהו  ךשמתמה  גולאידה  �תיתועמשמ 

דנואסה יבצימ  םלועבו , ץראב  הלאמ , הלא  םינוש  הקיזומ 
ישפוחה רותליאה  תלוכי  הרציש , תויתמיבה  תודובעהו 

הלא לכ  היתוריציב , םג  יוטיב  ידיל  האב  רשא  התניגנב ,
יכ קפס  ןיאש  תרצוי , תינמא  לש  הרישע  הנומת  םיביצמ 

�תילארשיה הקיזומה  םלועל  תובר  םורתת 

ןענכ ןתנוי   

תימוקמה הקיזומה  הדשב  דאמ  דע  ירוקמו  ןנער  לוק 
ןיחלמ �םירחא  םירנא  ' זל תומישרמ  תוחיג  םע  תיסאלקה 

תונונגס ןיב  ןרמתל  תולוכי   לש  בחר  ןווגמ  םע  ןיינעמ 
רומוהה �םלוכב  ההובג  תוכיא  לע  רומשלו  תיסחי  תולקב 

, טסקטב ולש  שומישהו  ללחל ," ץורמהו  הטרג   " הרפואב
ילכ ןווגמל  ויתוריצי  �ןויצל  םייואר  היגרוטמרד , לש  הנבהה 

, הבמירמ ןופוסקס ,  ) םיילוקו םיילכ  םיבכרה  ולוס ,
…( דועו הלפק  הלהקמל א- לוקל , הפישנ , ילכ  לבמסנא 

יפותיש �העבה  ינפוא  לש  דימתמ  שופיח  לע  תודיעמ 
םיריש  " ןמל םילארשי   םיררושמ  םע  ולש  הלועפה 

עפומל דעו  תירטש , םולש  ימס  ררושמה  םע  תידודשאב "
השיג לע  םידיעמ  םותרפ , םעונ  תררושמה  םע  ףתושמה 

רכינ םלוכבו  םינוש , םירנא  ' זב תוסנתהל  תינרקסו  החותפ 
שודיחל תוביוחמה  תא  עגרל  דבאל  ילב  יסאלקה  עקרה 

עצבמכו ןיחלמכ  ולומ  דמועש  ירוקמה  טסקטלו 

יראפ סדה 

םיקתרמ תונויסנו  הלשמ , הפש  םע  םיכוזה , תריעצ 
, תולוקו םילכ  לש  העבהה  תויורשפאו   דענמה  תחיתמב 

ילטנמירפסקאה קוסיעה  �םייעבטה  םהיתולובגל  רבעמ 
תויטסוקא - ורטקלא תוכרעמב  שומישהו  הלש 

םה דנואס , דוביעלו  לוקב  שומישל  תויביטקארטניאו 
םיפוגהו הניחלמכ  הקיזומב  סדה  לש  הכרדל  םיידוחיי 

הל םירשפאמ  םלועבו , ץראב  הלועפ  תפתשמ  איה  םתא 
התמורתש קפס  ןיא  �דאמ  דע  ןרקסמ  ילאקיזומ  יוטיב 

תיתועמשמ היהת  לארשיב  תיוושכעה  הקיזומה  תמיבל 
�הרישעו

ןומגא ירוג 

, ההובג תיתונמא  המרב  תונייפואמ  ןומגא  ירוג  לש  ויתוריצי 
םירנא ' זב בחרנ  עדי  תופקשמה  תוירוקמו  ישיא  לוקב 

תבר היישע  לעב  ןומגא  ירוג  �תיתרומזת  הבישחו  םינוש 
לע העפשה  לעבו  ןומיר  ידסייממ  ךוניחה , םוחתב  םינש 

�ץראב םיטלוב  םיאקיזומ  לש  םלש  רוד 

הינתנב טרצנוקב  ךרעיי ב-16.9  םיסרפה  תקנעה  סקט 
תילארשיה 2015. הקיסומה  גח  תרגסמב 

 

םכתא וניינעי  ילואש  תובתכ  דוע 


