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 ךרואל ונבנש תומותס תוצלפמ
הירוטסיהה

 ןמ ,הירוטסיהה ךרואל ונבנש ולא תומותס תוצלפמ"
 קר אל ןה ,דועו בל-רב וק ,וני'זאמ וק ,תיניסה המוחה
 םיטנמונומ ידלש םג אלא ,ישונאה דחפל תובצמו םידירש
 ידיל וז הכורעתב םינמאה תא ועינהש םיקתרמ םיילכירדא
 .הנגה יווק" הכורעתה לע ןוטיס יליג "תולועפ תטיקנ
תיאטיסרבינואה הירלגב "רבעמו בל-רב ,וני'זאמ
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ה
גירש דעלא :םוליצ ,הבצה הארמ

 הגיצמ "רבעמו בל-רב ,וני'זאמ .הנגה יווק" הכורעת
 הנגהו לובג תומוח ;בל טבוצו רימכמ ירוטסיה ךתח ונינפב

.שארמ עודי ןולשיכ לש הקינורכ ןה םדא ידי השעמ

 לש םבוריס תגאס בקע דימתמ רתוי תעכ תילאוטקא הכורעתה
 םזיש המוחה תיינב ביצקת תא רשאל יאקירמאה לשממב םיקלח
 םירגהמ תסינכ עונמל הרומאו ,וקיסקמ לובגב פמארט אישנה
הכוראההתיבשה .ב"הראל וקיסקממ םימס תחרבהו םייקוח יתלב
 המוחה תיינבל תודגנתההו תירבה תוצרא לשהירוטסיהב
 םיחיכומ רשא םייטסיטטס םינותנ לע ראשה ןיב תוססובמ
 הדעונ ןתוא תועפותהתארגמלעייסתאל הארנה לככ המוחהש
 תמיצעו תוליסכה ,תוריהיה תא תאש רתיב תושיגדמו ,רוצעל
 תונולשכ-תומוחהה תרשרש לומו וללה םינותנה לומ לא םייניעה
.תישונאה הירוטסיהה רחשמ תחתמנה םיצרחנה

 ףוריצב גצומ ,28.11.19 -ב החתפנש ,הכורעתל הסינכב רבכ
 ףסא לש )םירטמ 4.5X4.5( םידממ םוצע םוליצ יאובנ םירקמ
 ןיב תונביהל הדיתעה המוחה לש סופיטבא םגד ראתמה ,ןורבע
 תונמא לש קנע בצימ דעתמ" ומכ רשא ,תירבה תוצראו וקיסקמ
 והבוגב המדמ םוליצה .הכורעתה טסקטב בתכנש יפכ ,"תיתביבס
 תונביהל הרומאש המוחה לש ירוקמה ההבוגמ תיצחמ ותבצהו
 ררועתהל הדעונש שואייהו ארומה תשוחת תא ריבעהל חילצמו
.םישלופה תא עיתרהלו לצא

 המוחה ןמ ,הירוטסיהה ךרואל ונבנש ולא תומותס תוצלפמ
 התנבנ ןהבש תרכומהו וסרהנו ונבנ תויניסה תומוחה( תיניסה
 ,וני'זאמ וק ,)הריפסל הרשע ששהו הרשע שמחה תואמה ךלהמב
 םג אלא ,ישונאה דחפל תובצמו םידירש קר אל ןה ,דועו בל-רב וק
 םינמאה תא ועינהש םיקתרמ םיילכירדא םיטנמונומ ידלש
 תווחמ לע תונעשנ תולועפה .תולועפ תטיקנל הכורעתב
 תוריהזמו תותתואמ ,תימויק הנכס לצב םייח תודעתמ ,תויגלטסונ
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 תגצה תרוצב הרושב תואיבמ ףאו םייתביבסו םיגולוקא םייונישמ
 הרואכל םייקה לובגה תא תורערעמ" הב תויומדה רשא ןורטאית
."תונמאו םייח ,תומדו רפסמ ,ןוימדו תואיצמ ןיב

 ץיבומרבא הנירמ לש םתדירפ עסמ תא תדעתמש ואדיוה תדובעב
 ןמ םירטמוליק 2500 ךרואל םיבהאנה ינש םידעוצ ,יילואו
 השיגפל ,ינשה רבעל דחא ,חרזמל ברעממ ,תיניסה המוחה
 .םייעוצקמהו םייטנמורה םהיסחי םויסו הדירפ התועמשמש
 תויטמגינא ףונ תוסיפ םיראתמ ,םיביהרמ הדובעה ימוליצ
 םותב .עבטה ינתיא לומ לא ותמוחו םדאה תונטק תאו תוימולחו
 השיגפהו םינמאה ףוס ףוס םישגפנ ךרעל תוקד הרשע ששכ
 תודידבה ,המוחה .ןיעה תא תחלחלמו הטיטרמ ,תשגרמ הפוצמכ
 תעפעפמ םיפוצ רותבו רוחאמ קחרה םירתונ עבטה יפיו ,הקומעה
 ,ץיבומרבא .ומלשוה דוחיאהו עסמה ,הנהש אוושה תווקת ונב
 וא התבהא אשומ לא הטבמ תא הרישימ הניא ,הייכובו תשגורמ
 עסמה תומלש תורמלש העידיה רוריבב הב תרכינו המלצמה לא
 ותמירפ תא םינמסמ השיגפהו הזה ןורחאה ברקה ,ותמלשהו
 הרופאטמ איה הזה הרקמב תיניסה המוחה .רשקה לש תיפוסה
 תסרוקו תענכנש וזכ ךא ,תוצראו םימע ןיב "הדרפה"ל תמלשומ
.באודה בלה תחת
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גירש דעלא :םוליצ ,הבצה הארמ

 לע ומלוצש וני'זאמ וק לש םימוליצ תרדס תגצומ הנוילעה המוקב
 הכורעתמ קלחכ הגצוה רשא ,הרדסב .ה'זנקריג רדנסכלא ידי
 דעתמ ,2016 לרא לש םוליצה לביטספב ,"וקה" ,ףקיה תבחר
 לש וידירשו םירקנובה לש תושוטנה םהיתוברוח תא ה'זנקריג
 םה םימוליצה ןמ קלח .םיקחשמ שרגמ ורובע ושמיש דליכש ,וקה
 המוחה לש ןייוולה ימוליצ תא םיריכזמ רשא וקה לש ריווא ימוליצ
 "ףונ םוליצ"כ וגווסל ןתינש רנא'זב םלצמ םנמא ה'זנקריג .תיניסה
 תובכשו לתפתמ סוסיק ,םיקוצמ ןיב ונטבמ תא ליבוהל חילצמ ךא
 קנעה לש ןווינהו תובילעה ,היולבה היגטרטסאה תפישחל דע בחט
 רודחל ידכב םוליצה תודחו קמועב רזעיהל םג לק .הזה יאורהה
 תשירחמ הממדהו םילמקה םידירשה ,ךובסה הטעמה תא ונטבמב
 הרוטקטיכרא םרובטב תולגלו םימוליצה תא םיפפואש םיינזואה
 םלועלש עבטה תא םג ךא ןובזיעה תא דעתמ ה'זנקריג .תסבומ
.ןמזה תכימש תא םהילע שרופו םילתכה ןיב לחדזמ
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 וק תא תדעתמה םימוליצ תרדס תגצומ הכורעתה לש ףסונ םלואב
 םקלחשכ ,םע-רב הכימ לש 1974-1969 םינשה ןיב בל-רב
 תלעת ךרואל םקוהש ,הז םירוציב וק" .הנושארה םעפב םיגצומ
 ברצנו םירופיכה םוי תמחלמב טטומתה ,םירצמל לארשי ןיב ץאוס
 המחלמה לש לדחמה ילמסמ דחאכ ירוביצה ןורכיזב
 המוארטה תא דעתמ ה'זנקריג םא .טסקטב בתכנ ,"תיטמוארטה
 ,הכופה הלועפב טקונ םע-רב יזא קתושהו םמודה ףונה תועצמאב
 לש הביל בל תא דכולו ,ןבומכ תויטנוולרה םינשה תרגסמב
 תא קזחמש המ .היצאוטיסה תרדאהו המצעה ךות תושחרתהה
 ספתיהל םילוכי ויה ןמזה קחרממ תעכש ,םימוליצה תיווח
 ירטנמוקודה טרסה אוה ,םינשוימ וא םייביכרא ,תשרומ ימולצתכ
 לש ירצמה ביטרנב קסוע רשא ,"ונחצינ םאה" איבל לעי לש
 תקתרמו הרידנ טבמ תדוקנ האיבמ איבל .םירופיכה םוי תמחלמ
 םירצמה לש הקירבמה ןוחצינה תייגטרטסא תא תשרופ רשא
 התוא איה וז הללוס .תילארשיה לוחה תללוס טוטימל הליבוהש
 יכ בושחל תילארשיה הגהנהה תא האיבה תוננאשה רשא המוח
 .םידקת תרסח ברק תמולהמ גופסלו הריבעו הרידח יתלב איה
 עוריאה ירוחאמ תדמועש המיהדמה הקפהה תא תשרופ איבל
 וליפא םירצמה ועיתפה דציכ דעצ רחא דעצ הגיצמו הזה ןנוכמה
.עצבמה תחלצה םע םמצע תא

 רחא קוחרמו בורקמ םיבקועו םידקמתמ ןבלב רימעו רפואל עטנ
 .תיניטסלפ-תילארשיה הדרפהה תמוח בקע םינתשמש עבטה ייח
 תמקה בקע היגולוקאבו הביבסב העיגפ לש אשונב םיקסוע םה
 ןבלב לצא .ףונה תא הנשמ וא לצפמ רשא יטטניס ילכירדא הנבמ
 המדנ ךא ,חנומ ומוקמב ישונאה לבסה לש לש ודובכ רפואלו
 םה .םייחה ילעב לש םלבס ,ףסונ לבס לע עיבצהל םישקבמ םהש
 ,חוכו ןוטלש יפחד לוטנ ,ילסרבינואו ינמוה דצ ררועל םישקבמ
 ,ילואו רתויב םיחושקה לש םבל תא םג סמהלו דחאל לוכיש הזכ
 תולובגה תא ססומל עיצהל ,תינדיתעו תיביאנ ,תיפוטוא היזטנפב
.וז הלתמאב
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גירש דעלא :םוליצ ,הבצה הארמ

 רשא םיבכוכ תכרעמכ הרוצא "הנגה יווק" הכורעתה ןכ יכ הנה
 איה .המוחה – תחאכ תברוצו הריאמ שמש לש הריצ ביבס תבבוס
 לש ןלצב ,תודובעהמ תצלחמו הווהה לעו רבעה לע ונתוא תדמלמ
 תרומש ,תויטנמורה תוברוחה תא ,תופירח תוימיספ תונבות
.תירשפא יתלב הבהא וא ,תילרוטספה עבטה

 בר עותעתכ ונילע לעופ "תואיצמ תודכול" תוידמ תגצהבש קוידה
 תא סכנמ רקיעב תודובעה ןמ ףקתשמש יתונמאה טבמה .םינפ
 וא תיגלטסונ ,תינציצמ תושחרתהל הריזכ וללה םיטנמונומה
 םיעלקה ירוחאמ תדהדהמ תיטילופה הדמעהו תירטנמוקוד
.יאמצעהו לדבנה ,קתושה סקודרפה ןמ אקווד תעבונו

"רבעמו בל-רב ,וני'זאמ .הנגה יווק"
ביבא לתב תיאטיסרבינואה הירלגה
באז-רוג הילג :תרצוא
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ןוטיס יליגתונמא תרוקיבןורבע ףסאה'זנקריג רדנסכלא

׳ץיבומרבא הנירמםע רב הכימתיאטיסרבינואה הירלגה

ןבלב רימערפואל עטנ
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