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 – היישעתו בושיי  רבדמ , הוונ  עבט , תרומש  ידג : ןיע 
רומישל חותיפ  ןיב  טקילפנוק  ןורתפל  המגוד 

ןיב דוגינה –  .םיקוצה  ןיב  םילחנב  םימ  םימרוזו  תונייעמ  םיעבונ  םלועב  רתויב  ךומנה  םוקמב  םחה , רבדמה  בלב  ידג –  ןיע  הוונ 
.הנימב תדחוימ  היווח  הווהמו  םישרמ , לחנה –  דרומב  םימרוזו  םיכפמש  םיננוצה  םימה  ןיבל  שביהו  םמושה  רבדמה 

התייה ידג  ןיע  .וצראב  לארשי  םע  תשרומל  רתא  איה  ידג  ןיע  תרומש  רבדמב , םימה  לש  יתורייתהו  יתייווחה  ךרעה  לע  ףסונ 
דרומב ורקיעב  יוצמה  ידג , ןיע  ןורדמ  .ינוטלשו  ינחור  יאלקח , זכרמו  הלודג  הרייע  תידוהי , תובשייתהל  סיסב  תילארשיה  הפוקתב 

יל ידוד  רפוכה , לוכשא   " .םירחא תואלקח  ילודיגו  םימשב  םיבנע , ןהב  ולדיגש  תוסרטב  הסוכמ  היה  תימלושו , ידג  ןיע  תונייעמה 
(. 14 א ,' םירישה , ריש  " ) ידג ןיע  ימרכב 

הזש םיבשות , בושייב כ-500  םויכ  .ידג  ןיע  ץוביק  םינש  ינפל 60  םקוה  תשרומה  רתאלו  עבטה  תרומשל  רבדמה , הוונל  דומצ 
ץוביקב םייחה  .עבטה  תרומש  םויקל  המורת  ללוכ  הז , בושיי  םויקל  ימואל  סרטניאו  הבר  תובישח  שי  .םתסנרפ  רוקמו  םתיב 

עבצהו יונה  לצה , דואמ  םיבושח  תולעמ ) לש כ-40  ץיק  תרוטרפמטב   ) רבדמב םיררוגתמל  .םיטושפ  םניאו  םילק  םניא  דדובמה 
הלעמב יוצמה  ידג  ןיע  ןייעמ  ימב  רישי  שומיש  לע  ססובמה  יטרפ , םזי  םע  ףותישב  ידג ," ןיע  ימ  , " יתיישעת לעפמ  ץוביקל  .קוריה 

.ןורדמה

.הביבסב הרומח  העיגפ  ךות  תויוליעפ , דוגינ  ךות  ץוביקהו  הרומשה  ומייקתה  תובר  םינש  ךרואל 

בצמה תא  רוקסל  ןורש , ירמעו  רואיכלמ  לאכימ  ברה  תושארב  תסנכב  תיתביבסה  הלודשה  ידי  - לע יתשקבתה , תנשב 2004 
לש תויעבהו  תוחלצהה  לעו  וז  הדובע  לע  יביטקפסורטר  טבמב  ןיינע  שי  ןכמ  רחאל  רושעמ  רתוי  .ןורתפל  העצה  איבהלו  םוקמב 

.תוצלמהה םושיי 
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רוניצ .ןוטבמ  הכרב  הב  המקוהש  הדוקנב  דוד , לחנ  הלעמב  ובאשנ  םימה  .ער  יכב  הרומשה  בצמ  היה  דיקפתה  תלבק  דעומב 
תדוקנל דע  םימה  ומרז  ומצע  לחנב  .םייאלקח  םיחטש  לש  היקשהל  םימה  תא  ליבוה  לחנה  ןורדמ  ךרואל  חנוהש  קיטסלפ 

ןיע תונייעמ  .שבי  היה  םינקה  תייחמצמ  רכינ  קלחו  הפרשמ , הקוזינ  ימורדה  ןורדמב  הייחמצה  .שבי  היה  קיפאה  ךשמהו  הביאשה ,
.ץוביקב יונה  ןג  תייקשהלו  תיתיב  הכירצל  םימ  תקפסאלו  םיילרנימה  םימה  לעפמל  םימ  ךילוהש  רוניצל  ורבוח  תימלושו  ידג 

םימה תסיפת  ןקתמ  .ןכ  ינפל  םינש  םוקמב  התייהש  תיעבטה  הייחמצה  המלענו  הלמק  םימ , ומרז  אל  דוד  לחנ  קיפאבש  רחאמ 
.םימ ומרז  אל  דרומבו  םרזה , הלעמל  ץוביקה  ידי  - לע זזוה  ןקתמה  .ןכל  םדוק  םינש  המכ  עריאש  ןופטישב  קוזינ  תוגורע  לחנ  דרומב 

, םידדצה ינש  ידג ." ןיע  ימ   " תמרחהל תואירק  לש  בצמל  דע  עבטה , יבבוחו  םילייטמ  דצמ  תומעזנ  תובוגתל  המרג  םוקמב  החנזהה 
לוהינל םימכסומ  םיללכ  וא  התואנ  תורבדיה  אלל  ינשה , תא  םישאה  דצ  לכו  בצמהמ , תחנ  ועבש  אל  ץוביקה , ירבחו  עבטה  ישנא 

.םימה באשמ 

, ןוכנ לוהינב  הלוכי , ידג  ןיע  הוונב  םימה  תומכ  יכ  אצמנ  תובושח : תודוקנ  המכ  וררבתה  תוחישו , םינויד  תוקידב , ךלהמב 
ררבתה ןכ , ומכ  םייעבטה . םיצורעב  ומרזש  רחאל  םימב  שומישה  לע  רקיעב  ססבתמ  ןוכנ  לוהינ  .םיכרצה  לכל  קיפסהל 

םימה לעפמ  .הרומשה  לע  הרימשב  ןכו  יתמא  סרטניא  ץוביקלש  ךכ  תורייתה , אוה  ידג  ןיע  ץוביקב  רתויב  בושחה  ףנעה  יכ 
םע דימ  םימ  וילא  תוטהל  ןתינ  םשמש  רחאמ  ידג , ןיע  ןייעממ  אקווד  םימ  ךורצל  ביוחמ  בושייה , םויקל  ינויח  לעפמ  םיילרנימה ,

םירזהל ךרוצ  לכ  ןיא  ץוביקב  הכירצ  םשל  תאז , תמועל  .חטשה  ינפ  לע  םתמירזב  םהדזהל  םילולע  םילחנה  ימש  דועב  םתעיבנ ,
.ידג ןיע  ןייעמ  ימ  תא  אקווד 

, םימה תושרלו  םינגהו  עבטה  תושר  תלהנהל  ידג , ןיע  ץוביקל  תסנכב , תיתביבסה  הלודשל  טסוגואב 2004  ושגוהש  תוצלמהה ,
תבוטל לחנב  םימרוזה  םימה  לכ  לוצינ  רשפאתה  וז  הרוצב  .דרומל  םרזה  הלעממ  דוד , לחנל  םימה  תסיפת  םוקמ  תרבעה  וללכ 

תבצקומ םימ  תנמב  שמתשהל  ךישמהל  לכוי  ץוביקה  יכ  ץלמוה  .עבטה  תרומש  ךרואל  םתמירז  רחאל  קר  ךא  ץוביקה , יכרוצ 
הלעמל תוגורע  לחנמ  םימ  לש  ההז  המרזה  בייחי  ידג  ןיע  תונייעממ  םימב  ףדוע  שומיש  יכ  הנתוה  ךא  םיילרנימה , םימה  לעפמל 

.ידג ןיע  לחנ 

םימה קשממ  לוהינ  תונורקעל  הנמא  המתחנ  לירפאב 2007  .ץוביקהו  םינגהו  עבטה  תושר  םימה , תושר  ידי  - לע ולבקתה  תוצלמהה 
ימ  ) םיילוש םימ  לוצינל  רגאמ  םקוה  ןכו  הצלמהה , תונורקעל  םאתהב  םימ  תכרעמ  המקוה  .םינגהו  עבטה  תושרו  ץוביקה  ןיב 

, וכרוא לכל  דוד  לחנב  םימ  םימרוז  תוצלמהה  עוציב  זאמ  .ץוביקה  תושרל  תדמועה  םימה  תומכ  תא  לידגהש  רקיעב ) תונופטיש 
.ידג ןיע  ןורדמ  תייחמצ  םוקישל  לועפל  םילוכי  םינגהו  עבטה  תושר  ישנאו 

םיריבס םיאנתל  הגאדב  ןכו  ורומישבו , ידג  ןיע  הוונ  םויקב  ףתושמ  סרטניא  שי  יכ  הנבהה  תוכזב  רשפאתה  תוצלמהה  שומימ 
ןכו אלמ , ףקיהב  לועפל  ךישמי  םיילרנימה  םימה  לעפמש  ךכל  המכסה  התייה  עבטה  ישנא  דצמ  .בושייה  םויק  תא  ורשפאיש 

םניא רוזאב  םימה  יכ  וניבה  ץוביקה  ישנא  .הז  ירבדמ  רוזאב  םיררוגתמל  ץוחנ  ומויקש  ןג  ץוביקה , חטשב  יונ  ןגב  ךרוצה  לש  הנבה 
.באשמה לש  ףתושמ  לוהינב  ךרוצ  שי  יכו  םשומישל , קר  םידעוימ 

לש תואנ  יולימ  ןיא  הנורחאה  הפוקתב  .ולבקתהש  תונורקעה  לע  הרימש  יבגל  תוטלחהלו  הרקבל  תואנ  ןונגנמ  ןיא  יכ  ןייצל  שי 
םוקמ שי  ךא  בושייה , חטשב  ןוניגה  תא  חתפל  קדצומו  בושח  רומאכ , .ידג  ןיע  לחנל  תחטבומה  םימה  תומכ  תרזחה  יבגל  םכסהה 
שי רושעכ , ינפל  היהש  םוגעה  בצמל  רוזחנ  אלש  ידכ  .היקשהל  םירופא  םימב  שומישל  ילואו  רתוי  תוינוכסח  היקשה  תוטישל 

.רבדמה הוונ  ימב  ןיינעה  ילעבל  גוציי  וב  היהיש  לוהינו , הרקב  םורופב  ךרוצ 

הביבסה רומיש  ילוקיש  ןיב  בהזה  ליבש  תאיצמל  רושיגה  םוחתמ  תושיגב  ךרוצל  המגוד  אוה  הז  הרקמ  וז , המישר  תרתוכב  רמאנכ 
םניאש תונורתפלו  רקי  ןמז  זובזבל  םירתוימ , םיקבאמל  םיעיגמ  תינללוכ  השיג  שוביגל  הנכ  תכרעמ  ילב  .חותיפ  לש  םילוקיש  ןיבל 

.אמייק - ינב
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