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םילודג תפז  ישוג  .םימה  וקל  םיפסונ  םיבדנתמ  םע  דרויו  תופפכ , הטוע  תויקשב , יילענ  תא  ףטוע  ינא  ףוחב  תרתלואמה  הככסב 
םיקבדנ וא  תונטק  תוסיפל  םיערקנ  םיל , םירזוח  םהש  ינפל  םתוא  םירהל  םיסנמ  ונחנא  .תיעקרקה  לע  םילגה  םע  םילגלגתמ 

ךותל םתוא  םיפסוא  ונחנא  .םינטק  םישוג  רופס  - ןיאב דקונמ  לוחה  תלוספו , תוצא  ודכלש  תפז  יסיסר  םיפצ  םימה  ינפ  לע  .םיעלסל 
.רוחש חיר  שי  ריוואל  .תופפכה  לע  הקיבד  הבכש  תרתונ  רצק  ןמז  ךות  הכר , תפזה  .תלחות  תרסח  טעמכ  תיטיא , הדובעב  תויקש ,

.קומע םשונו  לוחכה  קפואל  שארה  תא  םירמ  תועמד , ילב  הכוב  ינא 

ָהנֹומְקִׁש ףֹוח 
םיִמְמֹוְדו םיִפּופְׁש 
תֶֶפז םיִטְַּקלְמ 

וז ייח , לכ  יתוא  הוולמ  םיה  .תומהוזמה  תויקשל  ןתוא  ךילשמו  תופפכה  תא  ריסמ  ףוסיאה , תדוקנל  רזוח  ינא  םייתעשכ  ירחא 
ףא ןיבנ  אלש  תיפוס  - ןיאה ותמכוחב  םינש , חקיי  הז  םא  םג  םילחי , אוה  .יתסנכנשמ  בוצעו  דבכ  ונממ  אצוי  ינאש  הנושארה  םעפה 

בגנמ ינא  לקמל , תקבדנ  תשקיעה  תפזה  ןטק , לקמב  רזענו  וכלכלתהש  םיילענה  תא  הקנמ  ינא  תינוכמה  דיל  .םייחה  חוכב  םעפ ,
.תוחפ יולג  םוקמל  תרבוע  קר  תמלענ , אל  הריאממ , איה  התוא , ריסהל  השק  .תוכלכלתמ  יידי  ריינב , התוא 

ףֹוַחּב ןֹוֵטּב  ריִק 
תֶֶפְזּב בַָתּכ  ּוהֶׁשיִמ 

הְָמראַק

םילימה ןיב 
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לש תונש ה-90  דעו  תונשמ ה-60  תוחפל  לארשי , יפוחב  ההשש  ימ  לכ  לש  היווחהמ  דרפנ  יתלב  קלח  התייה  םיילגרה  תופכב  תפז 
דרטמ םלענ  תונשב ה-90  .טפנ  חירב  הוולמ  םיילגרה  תופכב  םיפיזה  תשרבמ  לש  סגה  העגמ  תא  תרכוז  ןיידע  ינא  .תמדוקה  האמה 

דויצב שומיש  םימהזמ , לע  תוסנק  תלטהל  ואיבהש  תוימוקמ  תונקתו  ימואל  - ןיב הלועפ  ףותיש  תוכזב  ןיטולחל  טעמכ  תפזה 
.םוהיזה  רוקמ  תא  אוצמלו  רתאל  רתוי  הבוט  תלוכיו  טפנ  תפילד  תעינמל 

יקלד ךורצל  ךישמהלו  חוכשל  ונל  רשפאמ  הז  אסיג  ךדיאמ  לבא  תוחפ ," יולג  םוקמל   " הרבע וא  המלענ , תפזהש  בוט  אסיג  דחמ 
תאזכ תומכ  םע  .ןוכיתה  םיב  תוילכמב  םוי  לכ  תורבעומ  ימלוג  טפנ  לש  תויבח  ןוילימ  העבשכ  .תולדגו  תוכלוה  תויומכב  םיבצחמ 

.ןוסא הרקיש  דע  הלקת , שחרתתש  דע  ןמז  לש  הלאש  קר  וזש  ןיטולחל  רורב  ימלוג  טפנ  לש 

, םירופיצ לש  םתומל  ומרגו  לארשי  יפוחל  ועיגה  תפז  ישוג  .ונתנשמ  ונתוא  ררועש  ןועשה  הקזוחב  לצלצ  ראורבפב 2021  ב-17 
וקסעש םישנא  המכ  .םייעלסהו  םיילוחה  םיפוחב  םגו  חותפה  םיב  םג  הקיזמ  הליערה  תפזה  .דועו  םינטרס  םינודרח , םי , יבצ  םיגד ,

ןופצמ וניתונכש  יפוחב  ףאו  םכרוא  לכל  לארשי  יפוחב  העגפ  תפזה  .יאופר  לופיטל  ונפוהו  ערב  ושח  תפזה , ידא  תא  ופאשו  יוקינב 
.םורדמו     

הגוס אוה  ןובייה  .םירוחש  םילג  ןובייהה  תא  בתכש  הטיק  ירוא  אוה  םהמ  דחא  .תפזה  יוקינב  רוזעל  םיפוחל  ועיגה  םיבדנתמ  יפלא 
ביטימ םילימב  ןוכסיח  אקווד  םימעפל  .קוידבו  תוימיטניאב  תושיגרב , תנייפואמו  וקייה , ירישמו  רצק  הזורפ  טסקטמ  היונבש  תינפי 

לע תוניגמ  תופפכו  םיילענה  תא  תופטוע  תויקש  קפואמ : רואיתה  .הזכ  לדוג  רדסב  יגולוקא  ןוסא  לומ  לא  שגרה  תמצוע  תא  עיבהל 
, תויקשל תקבדנו  תררופתמ  תפזה  .םיל  ורזחיש  ינפל  םתוא  סופתל  םיסנמ  םיקנמהו  תפז , ישוג  םיאיבמ  םילגה  .םיידיה  תופכ 
אלל אוה  יכבהו  לוחכה , קפואה  לא  טסומ  טבמה  .רוחש  חיר  אוה  ףירחה  החיר  .םיעלסה  תאו  לוחה  תא  רוחשב  תעבוצ  תופפכל ,

.תועמד

ךרוצ ןיא  לוכה , םירמוא  הפופשה  המוקה  הקיתשה , םלהה , תפז ." םיטקלמ  םיממודו  םיפופש   – " הלועפ ראתמ  ןושארה  וקייהה 
.םילחי םיהש  ךכב  המחנ  אצומו  ותוא  רקבמ  אוהו  הלוח , םיה  בתוכה –  לש  ויתובשחמב  םיוסמ  דוביע  רבוע  באכה  .םילימב  ריבכהל 
קר םעפ , ףא  תמאב  תמלענ  אל  הריאממ , איה  , " םיידיה תא  םיילענה , תא  תכלכלמ  תפזה  ךכב –  קפס  ליטמ  אוה  תינוכמה  דיל 

.תפזב תמתכומו  תיקלח  המחנה  וליפא  תוחפ ." יולג  םוקמל  תרבוע 

השעמ וא  הלועפ  איה  טירקסנסב  המראק  גשומה  לש  תילולימה  תועמשמה  .המראק  ריקה –  לע  תבותכה  העיפומ  ינשה  וקייהב 
ומכ ונילע , העיפשמ  הביבסהו  הביבסה , לע  עיפשמ  םישוע  ונחנאש  המ  .המראקה  לע  עיפשמ  םישוע  ונחנאש  המ  .ינוציחה  םלועב 

ךרד ותלבוהו , ותקפה  טפנה , תביאשב  לחה  םילקאה –  יוניש  תא  הציאמו  םימוהיזל  תמרוג  טפנל  ונלש  תורכמתהה  .םילג  תוודא 
.םיארחא ונלוכ  .וירצותבו  וב  שומישב  הלכו  קוקיזה 

הז ךיא  עוריאהמ –  תולוע  תובר  תולאש  .דואמ  ישיאו  יתרבח  עוריא  םג  אוה  יתביבס  עוריאש  ונל  הריכזמ  תימיטניאה  הביתכה 
ביגהל ןתינ  םאהו  םיקפסמ , תוכרעיהל  םיצקומה  םיבאשמה  םאה  ידיתע , םוהיז  עונמל  ידכ  תושעל  רשפא  המ  ותוא , םרג  ימ  הרק ,
קומע חקל  עוריאהמ  דומלל  ליכשנ  םאה  המראק –  הלימהמ  הלוע  רתויב  הבושחה  הלאשה  ילוא  ךא  .דיתעב  רתוי  הליעי  הרוצב 

ןועשה לש  םיינשקעהו  םיפוכתה  וילוצלצמ  םלעתנו  ןושיל  ךישמנש  וא  ונייח  חרואב  ילקידר  יוניש  תושעלו  עצפה  תא  אפרל  לעפנו 
? ריקה לע  תועיפומו  תובשש  תובותכהמ  ררועמה ,
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