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 2022 רבוטקוא

 
 ,םיוותימ ןוכמ רקס יפל ,םעפהו .תוריחבל ךרענ ילארשיה רוביצה :םיוותימ ןוכמ דסיימו אישנ ,ןרוג דורמנ ר"ד
 לע הבורמ העפשה תולעב ויהי ,יניטסלפה אשונב – יפיצפס ןפואבו ,ץוח-תוינידמל עגונב תוגלפמה תודמע
 – דיפל תלשממ הליבומש םייזכרמה םיינידמה םיכלהמב הכימת ןיגפמ רוביצה .עיבצהל ימ דעב הטלחהה
 ,יפוריאה דוחיאל תוברקתהה ,היכרות םע היצזילמרונה ,ןדרי םע םיסחיה קוזיח ,םהרבא ימכסהב ןכות תקיצי
 אשונב תויצינ תודמע ללגב םיידיתע תוריפ ןכסל ןכומ אוה ,תעב הב ,םלואו .ןדייב לשממ םע רשקה רופישו

 היינבה תריצעב הכורכ היהת םא תידועסה ברע םע היצזילמרונ לע רתווי רוביצב בור ,רקסה יפ לע .יניטסלפה
 ךורכ תויהל ךישמי רבדה םא יפוריאה דוחיאה לש תובושח תוינכתל תופרטצה לע רתוויו ,תויולחנתהב
 .רוביצה לש ינידמה תויופידעה רדסב ךומנ גרודמ יניטסלפ-ילארשי םולש םודיק ,ללככו .תויולחנתה תגרחהב
 אשונהמ ינידמהו יטילופה גרדה תיברמ לש תיתייעבה תומלעתהה תא הנמאנ להקה תעד תפקשמ ,ךכב
 – תיניטסלפ-םינפה הריזב ןהו לארשי לומ ןה – תיברעמה הדגב תרבוג תוחיתמ לש םימיב ,םלואו .יניטסלפה
 הנשי .ןוכנה ןוויכב דעצ איה תונידמה-יתש ןורתפב דיפל לש הכימתה תרהצהו ,דחוימב טלוב שורדה יונישה
 תוטלחהה ילבקמ .לארשי לש ימואלניבהו ירוזאה הדמעמל תיניטסלפה הריזב השענה ןיב תיתועמשמ הקיז
 ובאל דיפל ןיב השיגפ םויק ללוכ – תיניטסלפה תושרה םע גולאידה תא קימעהל ,רוביצל תאז ףקשל םיכירצ
 .םימעה ינש ןיב םולש לש ישחומ קפוא רוצילו – ןזאמ
 
 תרצעב הלשממה שאר םואנ רחאל עובש .םיישעמ םידעצ ףידעמ רוביצה :ןוכמה ל"כנמ ,ונאיסרומ ליג ר"ד
 תא טורפל ןתינ ובש ןפואל יללכ ןוויכ דיפלל קפסמ רוביצה ,זכרמב תונידמה יתש ןוזח תא ביצה ובש ,ם"ואה
 ךוסכסה לש אלמ ןורתפ ומכ – םילודגה תונויערה יבגל ינקפס ילארשיה רוביצה .חטשב הלועפל הזה ןוזחה
 יעיבצממ םיבחרנ םיקלח ללוכ( ילארשיה רוביצה ,תאז םע .הזעב חווט תכורא הרדסה וליפא וא םיניטסלפה םע
 ,הלועפ ףותיש םודיקו ךוסכס תעינמל םייטקרפ תונורתפב – תוישעמ תויצפואב ךומתל הטונ )זכרמ-ןימיה
 36 קרש דועב אמגודל ךכ .תונידמה יתש ןוזח לש יתגרדה םודיקב תישממ תועמשמ עמתשמב ןקלחלש
 ונממ םיזוחא 62-מ הלעמל ,תיביטקא םדקל לארשי לעש ךלהמ תונידמה יתש ןורתפב האור רוביצהמ םיזוחא
 לע הכלשה ול שיש דעצ - ןדרי םעו םיניטסלפה םע םילשוריב תוחיתמ תעינמל ףתושמ ןונגנמ תיינבב ךמות
 חותיפל יביטקא ילארשי עויסב ךמות רוביצהמ תיצחממ הלעמל .םילשורי לש הבילה תייגוסב לארשי תונוביר
 ףאו .תושרב הנידמ תויתשת תיינבב עויס עמתשמב – תיניטסלפה תושרב םימ ןוחטיבו תיטגרנא תואמצע
 )םשמ הלאמשו ןימי-זכרמב טלחומ בור ללוכ( רוביצה תיצחממ הלעמלש היינשה הנשה וז – ךכמ בושח
 םיזוחא 57-ל הנשה היילע( יניטסלפ-ילארשי םולש םודיקל היצזילמרונה תונידמ םע םירשקה ףונימב ךמות
 םיידי תוציחל יעגרו ,םיירוטסיה תונורתפמ קחרה .)יברעה רוביצב ףונימב הכימתה תורבגתהל תודוה רקיעב
 םודיקל וישכעו ןאכ אצמנש המ תא תוצמל ןכומ ילארשיה רוביצה לש םירכינ םיקלח ,ןבלה תיבה תואשדמ לע
    .םולש
 
 לא/תיבה רה בחרמב םיחתמו תוירקת :יניטסלפ-ילארשי םולש םודיקל תינכתה להנמ ,סרהל רואיל ר"ד
 הנשב .תיניטסלפ-תילארשיה הריזב תומילאו םיתומיע לש םיבבסל זרז ושמיש םילשוריב ףירש-א םרח
 םדקלו רבעה ירקממ םיחקל קיפהל לארשי התסינ ,ןאדמרה תפוקתב המלסהמ ששחה עקר לע ,הנורחאה
 דסמל ועיצה םינוש םימרוגו ,המלסהו רבשמ עונמל הרטמב םיניטסלפו םינדרי םימרוג םע םיעגמ שארמ
 ,אשונה תושיגרל עדומ ילארשיה רוביצהש הארמ םיוותימ ןוכמ לש שדחה רקסה .עובק ןונגנמל ולא םיצורע
 ןונגנמ םיקהל העצהב הכימת ועיבה םילאשנהמ םיזוחא 61-ו ,וז היגוסב םידדצה ןיב םואיתה תא דסמל ךרוצלו

 .םילשוריב םישודקב תומוקמב חתמו המלסה תעינמל לעפיו ,ןדריו םיניטסלפה ,לארשי תא בלשיש םואית
 ששחהו םילשורי חרזמבו תיברעמה הדגב תרבוגה תוחיתמה חכונ ,ולא םימיב דדחתמ הזכש ןונגנמב ךרוצה
 ןדריו םיניטסלפה לארשי ןיב םואיתה קוזיח .םיגחה תפוקתב םישודקה תומוקמה ביבס המלסהו םיתומיעמ
 עייסלו ,תופסונ תויגוסב םג הלועפ יפותיש םודיקל רתוי הבוט תיתשת חינהל לוכי םישודקה תומוקמה אשונב
 .םולשה םודיקו ינידמה ךילהתה תענתהל ךרדה תלילסב
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 ךכב ריכמ רוביצה יכ תופקשמ רקסה תואצות :םיוותימב תימילקא-תינידמ תומייק םוחת תזכר ,טרופפר רב
 םהבש ,םילקאה רבשמ תמגודכ םיימויק םירגתאו ,םימו היגרנא תמגודכ תויסיסב תוימויק תויתשת ןנשיש
 קוזיחב הכימת הנשי יכ תוארל ןתינ ,ןכל .לארשי לש ןסוחה לע רישי ןפואב עיפשמ םיניטסלפה לש םנסוח
 ירגתא םע תודדומתהל םיניטסלפה םע תופתושמ תולועפ עוציבבו ,םיניטסלפה לש היגרנאהו םימה תויתשת
 םייזיפ םיבאשמ לע תורחת םדידל ןיאש הלאככו ,םייפואב "םיכר"כ םיספתנ ולא םיאשונ יכ הדבועה .םילקאה
 יפותיש .םידדצה ןיב הלועפ יפותיש תולק רתיב לבקל רוביצל תרשפאמ ,םיניטסלפהו לארשי ןיב םיילובמיס וא
  .יניטסלפ-ילארשיה םייחה םקרמב םיקסועה םיפסונ םימכסהל תיתשת שמשל םילוכי ולא הלועפ
 

 םינימאמ םיבר םילארשי :ןוכית חרזמ-לארשי יסחיל תינכתה תלהנמ ,הבולטבס הינסק רבעשל כ"ח
 57-כ – םיניטסלפה םע םולש םודיקל היצזילמרונ המע וננוכש ברע תונידמב רזעיהל הכירצ לארשי תנידמש
 תא ושדחי תיניטסלפה תושרהו לארשי רשאכ שממתיש דואמ בושח לאיצנטופב רבודמ .ךכב םיכמות םיזוחא
 רחסמו הלכלכב קרו ךא םכתסהל םיכירצ םניא םיברעה וננכש םע םיסחיה .םולשה םודיקל ןתמו אשמה
 שי היצזילמרונה תונידמלו - םיניטסלפה - הלש םידיימה םינכשה םע םולשל הקוקז לארשי .תינוחטב הישעתו
  .יתועמשמ דיקפת ןאכ
 

 םע ומתחנש םהרבא ימכסהב האור )םיזוחא 53( ידוהיה רוביצב בור :להנמ דעו רבח ,הדופ ילא 'פורפ
 םילאשנהמ םיזוחא 31 קר םלוא ,ןוכיתה חרזמב לארשי לש התלבקב הנפמ תדוקנ וקורמו ןיירחב ,תויורימאה
 תונידמה שמח ןיב תללכנ הניא תיברע הנידמ ףא ,וזמ הרתי .ןוכיתה חרזמהמ קלחכ לארשי תא םיאור
 הילגנא ,הינמרג ,היסור ,תירבה תוצרא רחאל( ישישה םוקמב תאצמנ םירצמ :לארשי רובע רתויב תובושחה
 תא לארשיל שי הל ,ןדרי .ירישעה םוקמב תויורימאהו יעישתב היכרות ,ינימשה םוקמב הידועס רשאכ ,)ןיסו

 םאתמ ןיא ,תורחא םילימב .לארשי יסחי לש תובישחה תניחבמ 11-ה םוקמב קר תאצמנ ,רתויב ךוראה לובגה
 חרזמב לארשי לש המוקמ יבגל ןה ,םתמיתח לש תועמשמה ןיבו םהרבא ימכסהל תסחוימה תובישחה ןיב
 דירטמה אצממה תא שיגדהל יואר .לארשי םע םיסחי תומייקמה תויברעה תונידמה תובישח יבגל ןהו ןוכיתה
 ,)דבלב םיזוחא 35( םיניטסלפה םע תונידמה יתש ןורתפב הכימתמ ידוהיה רוביצה ברקב תיתגרדה הגיסנ לש
 לוהינ ךשמה וא )םיזוחא 18.3( םידוהיל רתי תויוכז םע תחא הנידמ תמקהו חופיסב םיכמותה רועיש דועב
 בור יכ הכרעהה תא רשאמ הז אצממ .היילע תמגמב אצמנ )םיזוחא 15.2( "לחוז חופיס" םודיקו ךוסכסה
 ןורתפה תא וב האור וניא ףא אוהש אלא ,תונידמה יתש ןורתפ שומימל יוכיס האור וניאש קר אל ידוהיה רוביצה
 .יוצרה
 
 םע םירישי הלועפ יפותישב םהרבא ימכסה לש םירורבה תונורתיל רבעמ :תוינידמ תתימע ,הגז ןרומ ר"ד
 םלועל עגונב םילארשי לש תוסיפת לע רתוי הקומע העפשה התיה םימכסהל ,וקורמו ןיירחב ,תויורימאה דוחיא
 הדמעמש םינימאמ )םיזוחא 53( םילארשיהמ תיצחממ הלעמלש אצמ םיוותימ רקס .ןוכיתה חרזמלו יברעה
 םע הרבעש הנשל האוושהב רתוי דוע םישרמ הז ןותנ .םימכסהה תובקעב רפתשה ןוכיתה חרזמב לארשי לש
 חרזמב לארשי לש התלבקב הנפמ תדוקנ םה םהרבא ימכסה יכ םיבישמה רועישב םיזוחא 19 לש היילע
 תפקומ הנטק הנידמ" רבעב התיהש תילארשיה הסיפתב שממ לש הכפהמב רבודמ יכ קפס ןיא .ןוכיתה
 תונידמב הליבקמה העדה ןיבל ילארשיה רוביצב תחוורה העדה ןיב רעפ םייק יכ ןייצל שי ,תאז םע דחי ."םיביוא
 םיזוחא 23 -ו םיתרימאהמ דבלב םיזוחא 26 יכ אצמנ ןוטגנישוו ןוכמ ידי לע עצובש רקסב .ברע
 תיממע הכימתל ךרדה .רוזאה לע םהרבא ימכסהל תיבויח העפשה םיסחיימ םיניירחבהמ
 םולשה תא ססבל ונתוירחא וז .הנפדה ירז לע חונל ונל לא ,ןכל .םולשה תונידמב םג ,הקוחר ןיידע לארשיב
 ןתינ .םישנא ןיב םירשקבו היטמולפידב ,תוברתב ,ונרוזאב לארשי לש הלבקהו לומרנה תגשהל לומעלו
  .ונכותב לחה רבכ יונישהשכ רקיעב ,תיבויח איה המגמהש ךכב דדועתהל

 
 תא ףקשל ךישממ הנשה םיוותימ רקס :הפוריא-לארשי יסחיל תינכתה תלהנמ ,והיקדצ-ןואיש היאמ ר"ד
 דוחיאהש םיבשוח )םיזוחא 40( תו.םילאשנה בור ןיידע םנמא .יפוריאה דוחיאהו לארשי יסחיב רופישה תמגמ
 המגמ אטבמ הז ןותנ ,ןמזה ריצ לע תואצותה תא םימש םא ךא ,לארשי לש דידי רשאמ בירי רתוי יפוריאה
 ורבס םיזוחא 55 זא ,2018 תנשב םיוותימ רקס תואצות זאמ לארשיב רוביצה תעדב רופיש לש תכשמתמ
 הארמ רקסה .םידדצה ןיב םיסחיב ישממ רופיש אטבמ להקה תעדב רופישה .לארשי לש בירי רתוי דוחיאהש
 ףוס תא ןייפאמה הגרדמה לפש זאמו ,יפוריאה דוחיאהו לארשי יסחיב תינידמה המגמה תא ןיבמ רוביצהש
 ךישמה ,דיפל ריאי ,הלשממה שאר םויכו ,ץוחה רש .רוביצה תודמעב תכשמנ רופיש תמגמ שי ,םדוקה רושעה
 .יזנכשא ץוחה רש לש ונמזב לחהש יפוריאה דוחיאה םע שדחה ףדה תחיתפו םיסחיה םוקיש ךילהת תא
 ולוקל רתוי המוד יביטמרונ לוקב רביד דיפל .ךפהל ,דוחיאה דגנ התסהו יוסישב הטקנ אל תיחכונה הלשממה
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 דוחיאה םג .)הניארקוא-היסור תמחלמל רשקהבו ימלועה ילרבילה רדסה רומישל רשקב לשמל( דוחיאה לש
 תצעומ סנכתהל תדמוע רושע הזמ הנושארל .הלשממל יוניג תורהצהב טעמכ אצי אל ודיצמ יפוריאה
 השק .םישדח הלועפ ףותיש ימכסה לע חלצומ ןתמו אשמ םייקתה ,"שבוי" תונש המכ רחאלו ,היצאיצוסאה
 ,תיבויחה הריוואלו םישדחה םינוטל השיגר ונזואש המדנ ךא ,םינושה םיינידמה םידעצל עדומ רוביצהש חינהל
 .רקסה תואצותב בטיה אטבתמ הזו
 
 .תיתועמשמכ תספתנ הנניא ןיידע םילקאה יוניש תייגוס יכ הארמ רקסה - להנמ דעו רבח ,ןריע דוהא ר"ד
 תמקה .םיאשונ השש ךותמ ,יעיברה םוקמל קר הכז ,אשונב תורחא תונידמ םע הלועפ ףותיש ,לשמל ךכ
 ,)10 דע לש םלוסב( 7.21 לש  רשופ ןויצ רוביצה ברקב הלביק ,אשונה םע תודדומתהל תירוזא תרגסמ
 ,ליבוהל הגהנהה לע הב היגוס ,ןכ םא ,ונינפל .הרבעש הנשב וזכש המזויב הכימתה ןמ הלק הדירי תפקשמו
  .הז םוחתב יתועמשמ ירוביצ ץחל יופצ אל יכ הארנש םושמ ,להקה תעד תא בצעלו םוזיל
 

 רוביצב בור ,םיוותימ רקס יפ לע :יפלקב דחאו בלב דחא :להנמ דעו רבח ,קש לאינד רבעשל רירגשה
 הז .תוריחבה םויב עיבצהל ימל םתטלחה לע עיפשת ץוח תוינידמ אשונב תוגלפמה תדמעש ןעוט ילארשיה
 הנושב( תוריחבה אשונב להק תעד ירקסב ,לעופב .תואיצמ רשאמ "ןוט ןוב" רתוי םיפקשמש םיאצממה גוסמ
 לודג קלחלו ,ללכב םא ,רחובה לש םילוקישה גוריד תיתחתב םיאצמנ ץוח יאשונ ,)םיוותמ לש רקסהמ
 תובישחל רוביצה ןתונש )7.30( הובגה ןויצה ,המוד ןפואב .הלא םיאשונב תורהצומ תודמע ללכ ןיא תוגלפמהמ
 ץוחה דרשמ .םיאקיטילופה לש חישב אל וליפאו ירוביצה חישב והשלכ יוטיב ידיל אב וניא ,ץוחה ךרעמ רופיש
 איבהל רצואה רש וא ץוחה רש לע יטילופ וא ירוביצ ץחל םוש רכינ אלו קתשמו ךשוממ הדובע ךוסכסב יוצמ
 .בלב רקיעב םתוא בהוא אוה לבא ,ויגשיה תאו ץוחה דרשמ תא בהוא טלחהב רוביצה רמולכ .ומויסל
 
 הנידמה תא רידגהל םיבהוא לארשיב .מ"עב תילרביל היטרוקמד :םירקחמה להנמ ,קירביק יעור ר"ד
 לארשי לש היסחיו התוהז תא קזחל תנמ לע וז תימדתב שומיש תושעלו ,ןוכיתה חרזמב הדיחיה היטרקומדכ
 יחרזא ,יחכונה רקסהמ םג הלועש יפכ ,םלוא .םלועב תוחתופמה תוילרביל-תויטרקומדה תונידמה ןודעומ םע
 םייטמגרפ תלעות-תולע יבושיח בורל םיפידעמו ,לבגומ ןפואב תוילרביל-תויטרקומד תודמעב םיקיזחמ לארשי
 )םיזוחא 49.9( רוביצהמ בור ,לשמל ךכ .ךוראה חווטל םייטרקומדה תומרונהו םיכרעה םודיק ינפ לע םייעגר
 ןתנ טועימ קרו ,תורחא תונידמ םא לארשי לש םיסחיה תעיבקב לוקיש תויהל ךירצ וניא ןוטלשה גוסש בשוח
 דיקפתל יברע רש יונימ תורשפאב םיכמות םיזוחא 40-כ קר ;)םיזוחא 36.2( תויטרקומד םע םירשקל תופידע
 רתי תויוכז תקנעהו תיברעמה הדגה חופיסב ךמות )םיזוחא 20-כ( לודג טועימ ;ץוח תוינידמב קסועה דרשמב
 הניארקואב המחלמל עגונב "תופיטה ןיב תכלל" לארשיל םיצילממ )םיזוחא 53.3( םילארשיה תיברמו ;םידוהיל
 הכומנ תוביוחמ םימיגדמ ולא םינותנ .ילרביל-יטרקומדה ברעמה תדמעבו הניארקואב אלמ ןפואב ךומתל אלו

 םיטרקומדה ןותימה יכילהתל תפרטצמה הדבוע ;ץוחה-תוינידמב םג םייטרקומד תומרונלו םיכרעל לארשי לש
 .תיטרקומד הנידמכ התוהזו התימדת תא םישילחמו ,המינפ הכותב םג הילע םירבועה
 
 

 
 


