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רגתאהז":בלרמות ןרתנספה
 גישהל םינרתנספ 4 רובע יניצר
"תודחא
 הקיזומל ס"היב שארכ םג שמשמה ,בל רמות 'פורפ ןרתנספה
 אוה ובש ,"ונאיפיטלומ" םינרתנספה בכרה תא םיקה ,א"ת תטיסרבינואב
ל"וחבו ץראב תובשחנ תומב לע וידימלתמ השולש םע דחי ןגנמ

ינורמוש רמוע

>> בקעמל םיאשונהקיזומ יעפומתיסאלק הקיזומהקיזומםיאקיזומביבא לת תטיסרבינוא

 הטארמק תרומזת לש ןפוד אצוי טרצנוק ץראב תומלוא רפסמב עצובי עובשה
 ידי-לע םינש 4 ינפל םקוהש ,"ונאיפיטלומ" םירתנספה בכרה חראתי ובש ,םילשורי
 הקיזומל רפסה תיב שארכ ליבקמב ןהכמש ,)48( בל רמות 'פורפ ןרתנספה
 וידימלתמ םיפסונ םינרתנספ 3 בכרהב םירבח ,בלל ףסונב .ביבא-לת תטיסרבינואב
.תומב לע עומשל דואמ רידנש תוריצי עוציב תרשפאמש הדבוע ,םינייטצמה

 םיריעצה םינרתנספל רשפאל היה ירוקמה ןויערה" .בל רפסמ ,"ןטקב ליחתה בכרהה"
 הדבועה ,ליבקמב .המב לע העפוהב ןויסינ רובצלו ,יטקרפ ןויסינ לבקל ילצא ודמלש
 .ועצוב ישוקבו תודלקמ רפסמל ורבוחש תוריצי גיצהל הרשפיא םינרתנספ 4 ונייהש
 תונרקסו תובהלתה הארה להקה .ןיימדל היה השקש הרוצב וחתפתה םירבדה ןאכמ
 תונש 4-ב .ונבשחש הממ לודג רתוי והשמ ןאכ שיש ונבהו ,תוריציהו בכרהה יפלכ
 הקירמא ,קוחרה חרזמה ללוכ ,ל"וחב םירויס הנומשב ונייה רבכ בכרהה לש םויקה
 טרצומ לש יטר'צנוק ונטלקה םש ,ןודנולמ ונרזח ןמזמ אל .הפוריאו ב"הרא ,תימורדה
."ץראב תונוש תורומזת רפסמ םע םג עיפונ הנשה .תילגנאה תירמאקה תרומזתה םע

 םירתנספ 4-ל םג םיקוקזש ,םינרתנספ 4-ל םלשל ףסכ תורומזתל שי הפיאמ -
?םילועמ

 ןרק ביבא-לת תטיסרבינואב יתמקה הז ךרוצל .םילכה אוה בוצקיתב רקיה קלחה"
 ,םילכה תריכשב רושקש המ לכ תא הסכמ ןרקה .בכרהה לש תוליעפל תעייסמש
 לש םילועמ םייטרצנוק ףנכ ירתנספ 4-ב רבודמ .המודכו םהלש ןוויכה ,םהלש עונישה
 ונייה וזה הכימתה אלול .יתועמשמ ןוכסיחב רבודמ תורומזתה רובעש ךכ ,'יוונייטס'
."תיבב םיראשנ לבא ,תואלפנ תוינכות םיננכתמ
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 ,תינש .הרקיו תבכרומ הקיטסיגול שרוד הזכ בכרה .ינכטה ןיינעה ללגב לכ םדוק"
 םינרתנספ 4 רובע יניצר רגתא הז .םינגנה ינפב םג לודג ישוק ביצמ אוהש ללגב
 םג גואדל ךירצ ,ףסונב .ןמז ותואב קוידב דחי קיודמ דרוקא ןגנלו תודחא גישהל
 דחא םויכ ונחנא יתעידי בטימל .שער ומכ עמשית אל האצותהש ידכ ילילצ תוסיוול
."םלועב וגוסמ םידיחיה םיבכרהה

 דואמ המרב הזה בכרהב ברועמ התאש עמשנ הז -
.תישיא

 .םייחה עצמא לש העתפה אוה 'ונאיפיטלומ' ירובע"
 טעמכו ,המבב ןיינע יתדביא ייחב םיוסמ בלשב
 לע תויהל .הזה רבדה הרק זאו .עיפוהל יתקספה
 הז ,יתלדיג ינאש םיריעצ ,ילש םידימלתה םע המב
 הברה ירובע רביח הז .ילש םידליה םע ןגנל ומכ
 תפתושמ הדובעל ,דוביעל ,הארוהל ,המבל - תובהא
 תאיצמל םגו ,היגרנא יאלמ םיריעצ םינגנ םע
 םיישקה ללגב רבעב עצוב אלש רידנ ראוטרפר
 תחמש תא יל ריזחה 'ונאיפיטלומ' .םייטסיגולה
."המבה

ראוטרפר תואקתפרה

 םיעיפומ םה הלא םימיב .תוילארשי תורומזת 3 םע הנשה ועיפוי "ונאיפיטלומ" ירבח
 םינרתנספה 4 ךותמ 3 םיפתתשמ וב טרצנוקב ,םילשורי הטרמאקה תרומזת םע
 - הינתנ תרומזת םע ונגני ינויבו ;הפיח תרומזת םע ועיפוי לירפאב ;הייעיברב
 תחאב קר עיפומ ללכ-ךרדבש ,דיחי ןלוס םע לבוקמל דוגינב .תיצוביקה תירמאקה
 ךרואל תורומזתה דצל בכרהה ירבח ונגני ,טרצנוקב תועצובמה תוריציה ןיבמ
.ולוכ טרצנוקה

 תואקתפרה אוה שדחה בכרהב רתויב םיניינעמה םירבדה דחא יכ ןייצמ בל
 .רמוא אוה ,"םיריצ המכב השענ ראוטרפרה שופיח" .קפסמ אוהש ראוטרפרה
 .םירתנספ המכ לש בכרהל רוקמב ורבוחש ,תורכומ אל תוריצי אוצמל אוה ןושארה"
 ישילשה .עוציב ידכל ןתוא םילשהלו ,ומלשוה אלש תוריצימ םיעטק אוצמל אוה ינשה
 םיבכרהל רוקמב ובתכנש ,תומייק תוריצי םירתנספ רפסמ לש בכרהל דבעל אוה
."םירחא

 רבודמ .הז גוסמ דוביע םילשורי הטרמאק תרומזת םע בכרהה עצבי בורקה טרצנוקב
20-ה האמה יניחלמ יבושחמ ,ןיטרמ קנרפ יציוושה ןיחלמה תאמ תחכשנ הריציב
 תורפסב לבוקמ םש ,"הטנטר'צנוק הינופמיס" אוה הריציה לש המש .הפוריאב
 תמחלמ ךלהמב הבתכנ איה .םינלוס רפסמ םע תינופמיס תרומזתל הריציל תיסאלקה
.תימלוע הרוכבב השדח הסרגב עצובתו ,היינשה םלועה

 תורומזת יתשו רתנספ ,ולבמ'צ ,לבנ לש רידנ בכרהל רוקמב הבתכנ וזה הריציה"
 תוריצימ תחאכ ונמזב הבשחנש ,תיטמרדו תרעוס הריצי וז" .בל רמוא ,"םירתימ
 יתלב תויטסוקא תויעב רצי הלש ידוחייה םילכה בכרה לבא .המחלמה רוד לש תפומה
."םויכ תעצובמ הניאש טעמכו החכשנ איה ןכלו ,תוריתפ

 ,היפיפי הקיזומ הלגמ )בויט-ויב הנימזה( תירוקמה הסריגב ןטרמ לש הריציל הנזאה
 תרוסמה ןיבל 20-ה האמה תישאר לש תינרדומה הפשה ןיב תבלשמש ,תקתרמ
.תוקד 23-כ ללוכה הכרואו ,םיקרפ ינשב הבותכ הריציה .תיטנמורה

 המבה לא ןטרמ לש ותריצי תא ריזחהל וטילחה ןוריב רנבא חצנמהו בל
 ףנכ ירתנספ 3-ב םיפלחומ םיירוקמה םינלוסה תשולש ובש ,שדח שובלב
 יתשו םירתנספ 3-ל בותכש ,שדח וטר'צנוק איה האצותה" .םיינרדומ
 ,"תויטסוקא תויעב ילב עוציבל ןתינ אוה ,הז בכרהב .םירתימ תורומזת
 יתעמש דליכ יכ ,לגעמ תריגס היהי הזה עוציבה יתניחבמ" .בל רמוא
 דיקפת תא הנגינ ימיאו ,םילשורי תרומזת םע תירוקמה הסריגב ותוא
."ולבמ'צה

?םיירוקמה םילכה לש םינושה םיעבצה תא רתנספב גישהל רשפא ךיא -

 םיהז םילכ 3-ל בותכל - וזה הריציל דוביעב רגתאה היה תמאב הז"
 ,ןויערהמ ובהלתה דואמ ןטרמ לש םיוותה תאצוהב .ןוויג לע רומשל ןיידעו
 ידכ ,תימשר אסריגב םג דוביעה תא ואיצוי םה םהיניעב ןח אצמי דוביעה םא .עוציבה תא טילקנש ושקיבו
."רתוי ההובג תורידתב ותוא עצבל היהי רשפאש

.)םירתנספ ינשל וטר'צנוקה( טרצומו

 רתאב םיאלמ םיטרפ .)21.11( בקעי ןורכזו )20.11( ביבא-לת ,)19.11( תובוחרב ועצובי םיטרצנוקה
 .םילשורי תילארשיה הטרמאקה

!הלאוו רתאל

וטניפ ברה לע תובתכ בקע ןייד הנליא לע םימויא

”םלוכ תא וחצרו השבלהה רדחל וסנכנ םיחצורה”

ודלאנור לש וכרד תא םייסל לוכיש וקיסאלקה
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