
	

	

	

 2018 ,רבמצדל 2 ,ט"עשת ,ולסכב ד״כ

  ,םירקי םירבח

 הילד ש"ע סרפה תא .2018 תנשל הארוהב תונייטצהל הימיכל תילארשיה הרבחה יסרפב תוכוזה לע בר גנועב םכל רשבל ינוצרב
                 ,םיבחרמ ירוזא ןוכיתמ ןמכוה יבוט ׳בג ,ש״ב ,רגר קחצי ןוכית ףיקמ ס״יבמ ןגד הנרוא 'בג :תוקיתו תורומ שולש וקלחי יקסבונש'צ
 .אבס רפכ ,גוצרה ןוכית ךוניח תיבמ םעליג היתניס 'בג איה תנייטצמה הריעצה הרומה .תשרב הימיכו םהש ןוכיתמ יולה הנפד ׳בגו
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 םירומה תליהקב ,הארוהב תונשדח הליבומכו הימיכה םוחתב תידוסיו הקימעמ הארוהב היגשיה לע סרפב הכוז ןגד הנרוא
 איה הידומיל םויס זאמ .ןוירוג ןב תטיסרבינואמ םהינש ,םיעדמה תארוהב ינש ראותו הימיכב ןושאר ראות תלעב הנרוא .רפסה תיבבו
 תיזוחמ הכירדמ איה הנרוא ,ףסונב .הימיכה עוצקמ תבהאו עדי הידימלתל הקינעמה ,הלועמ הרומכ העודי ,הימיכה תארוהב תקסוע
 ראבב םירומה תליהק לש תרגסמה .תויתריציו תושיגר ,תויעוצקמב עבש ראבב הימיכל םירומה תליהק תא הליבומ ,םורד זוחמב
 םודיקל םיבר םימוחתב הנרוא תמרות ,הליהקב התוליעפל ףסונב .םיאודבו םיברע ,םידוהי ןיב םויק ודל התמורתב תדחוימ הניה עבש
 םודיקבו םייניבה תביטחב םיעדמל תורומ לש היחנהב ,םישדח םירומ לש תוכנוחב ,עבש ראבב םידימלת סנכ ןוגראב ,הימיכה תארוה
 .תוינשדח תויכוניח תומזוי

 םירומה תליהקב ,הארוהב תונשדח הליבומכו הימיכה םוחתב תידוסיו הקימעמ הארוהב היגשיה לע סרפב הכוז ןמכוה יבוט
 תזכרכ הימיכה תארוהב תקסוע איה הידומיל םויס זאמ .ןוירוג ןב תטיסרבינואמ הימיכב ןושאר ראות תלעב יבוט .רפסה תיבבו
 תפשוחו רפסה תיבב הימיכה עוצקמ לש ונרק תאלעהל תלעופ יבוט .רפסה תיבב הבכש תזכרו תכנחמ איה ,ףסונבו ,הימיכל הרומכו

 הידימלת יכרצל הבושק ,הידימלתל תפומו אמגוד הווהמ איה .הימיכה םוחתב הקוסעתה תויורשפאל הימיכל המגמה ידימלת תא
 ראבב הימיכל םירומה תליהק תא הליבומ ,םורד זוחמב תיזוחמ הכירדמ איה יבוט ,ףסונב .עוצקמה תבהאלו תוניוצמל םתוא הליבומו

 םיברע ,םידוהי ןיב םויק ודל התמורתב תדחוימ הניה עבש ראבב םירומה תליהק לש תרגסמה .תויתריציו תושיגר ,תויעוצקמב עבש
 היחנהב ,עבש ראבב םידימלת סנכ ןוגראב הימיכה תארוה םודיקל םיבר םימוחתב יבוט תמרות ,הליהקב התוליעפל ףסונב .םיאודבו

 .תוינשדח תויכוניח תומזוי םודיקבו םייניבה תביטחב םיעדמל תורומ לש

 תארוה לעו הימיכה ידומילב תויסולכוא ןווגמ בולישל םיכרד תאיצמ לע ,הימיכה תארוהב תונייטצה לע סרפב הכוז יולה הנפד
 תארוה םוחתב ךוניחב ינש ראותו ,תיתפורת הימיכב ןושאר ראות תלעב הנפד ."תשרב הימיכ" ,הימיכב ילאוטריווה ןוכיתב הימיכה
 תומד איה הנפד .הימיכ תזכרכ תשמשמו הימיכה עוצקמ תא תדמלמ איה 2001 תנש זאמ .ןליא רב תטיסרבינואמ םהינש ,םיעדמה
 םיבר םידימלת הירחא תפחוסו הידימלת ייחב תברועמ ,הידימלתל הרוסמו תיתפכא ,הירביא ח"מר לכב תכנחמו הרומ ,תיטמזירכ
 הפרטצה תונורחאה םינשב .הימיכה ידומילב םיטנרובלה תווצל דחוימ רשק הל שיו םישדח םירומב תכמות איה .עוצקמה תבהאל
 םיבר םידימלת םידמול ובו ,עדמל ןמציו ןוכמב יעדמ ךוניחל ןוסדיוד ןוכמב להנתמה ,"תשרב הימיכ" ילאוטריווה ןוכיתב הארוהה תווצל
 דומילה ימוחתב יוניש ליבוהל ןוצר ךותמ ,ידרחה רזגמל הימיכה תארוהב תרושקת יצורע החתפ איה .דומיל תודיחי 5 ףקיהב הימיכ
 .תורגבל הימיכ דומלל ןהל רשפאל ידכו ,תוידרח תודימלתל םינימזה

 דומיל תוטישו םיכרע םע בחרנ עדי בוליש לע ,הימיכה תארוהב תונייטצה לע הריעצה הרומה סרפב הכוז םעליג היתניס
 היגולויבו הימיכב ןושאר ראות המייס היתניס .הימיכה ידימלת רפסמ תלדגה לעו הימיכה תבהאל הידימלת בוריק לע ,תונווגמ
 ןוכיתב הימיכה תארוהל 2013 תנשב הרבע ,תיאופר הגיצנכ םינש רפסמ רחאל .ביבא לת תטיסרבינואמ תינגרוא הימיכב ינש ראותו

 תושדח םיכרד תשפחמה ,תיתריצי הרומ איה היתניס .ןורשה תמרב גרבטור ןוכיתו ,םויה דע תדמלמ איה וב ,אבס רפכב גוצרה
 ,רומוהו ןיינע ייוור םירועיש םיראתמ הידימלת .םוי םויה ייח לע שגד םע ,הרישעמו תיתייווחל הדימלה תא ךופהל ,םידימלתל עיגהל
 תארוהב היגשיה .הליהקב תיתרבחה תוברועמה םוחתב הידימלת םע תלעופ היתניס ,ףסונב .םירגתא תבצהו היגולונכטב שומיש
 היתניס הליבוה ,הריעצ הרומ התויה ףא לע .הדמיל םהב רפסה יתב ינשב הימיכה ידמול רפסמב תיתועמשמ הלדגהל ואיבה הימיכה
 םירומה תוליהקב תפתתשמ איה .הארוה יחרפל הרומכ השמשו םידימלת יסנכב תואצרה האשנ ,הימיכב עוצקמ יזכרל תומלתשה
 .תיעוצקמ חתפתהלו םלתשהל הברמו הימיכל
 .2019 ,ראורבפל 12 -ב ,א"תב לטנניטנוקרטניא דיוד ןולמב הימיכל תילארשיה הרבחה לש 84-ה סנכה תרגסמב וקנעוי םיסרפה
  !ןהיגשיה לע היתניסו הנפד ,יבוט ,הנרואל תוכרב

         


