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אלמה ןוידל  ןאכ  וצחל  .חיש  - ברמ קלח  אוה  הז  ןכות   

םינשה רשע  יקנ –  ריווא  קוח  ןוגינה :" רזוח  דוע  "
תואבה

םייח תמר  םיצור  ונלוכ  ןוחצינ ." תנומת   " אלל ךשמתמו  ףסאמ  ברק  אוה  יקנ  ריווא  ןעמל  ברקה  םג  הביבסה  תנגהל  קבאמ  לככ 
לש םיביכרמ  הלא  םגו  הלא  םג  .הייקנ  הביבסו  תואירב  יקנ , ריווא  םגו  דועו ,) למשח , יטרפ , בכר  "ל , וחל תוסיט  המגודל ,  ) תוחונו

ונאש םירבדהמ  דחא  לכ  לש  תויוצר  תומר  לע  םינוזיא , לע  טילחהל  ךרטצנ  .דחי  לוכה  גישהל  לכונ  אל  ונרעצל  ךא  םייח , תוכיא 
ונל תתלו  עבטה  יקוח  לע  רובגל  לוכי  וניא  םדאה  קוח  .המודכו  תויופידע  ירדס  םיריחמ , םיבאוכ , םירותיו  םימודא , םיווק  לע  םיצור ,
ןתונ אוה  ךא  לגעמה ," תא  עברל   " לוכי וניא  יקנ  ריווא  קוח  םג  .םדק  ימי  לש  המרב  חצ  ריווא  םע  דחי  םיגייס  אלל  ינרדומ  םייח  חרוא 

.רתוי יתביבס  ןוויכל  ול  םדקש  לקשמה  יוויש  תטסהל  םילכ 

תלבקמה תיתרבח  המכסה  יהוז  השעת .' לא  ו' השע '  ' יללכ לש  תכרעמב  יוטיב  םילבקמה  םינונגנמו  םילכ  לש  תכרעמ  אוה  קוח 
הגוהנ התייהש  השיגה  תמועל  םינקתב  רתוי  רימחהל  ךירצש  תרמוא  יקנ  ריווא  קוח  ןגיעש  תיתרבחה  המכסהה  .יטפשמ  ףקות 

תתחפהל תימואל  תינכות  גיהנהל  תוטילפ , תתחפהל  רתויב  תובוטה  תויגולונכטה  תא  שורדל  היישעתה , לע  רתוי  חקפל  םדוק ,
.המודכו הרובחתמ  ריוואה  םוהיז  תתחפהל  תוינכות  רוציל  ריווא , םוהיז 

קוחה םג  תאז , םע  .רתוי  יקנ  ריווא  רובע  רבעבמ  םיהובג  םיריחמ  םלשל  םינכומ  ונחנאש  קקוחמה  לש  הנבה  תונגעמ  קוחה  תועיבק 
רתוי דוע  רפשל  רשפא  םא  םינש  שמחל  תחא  ןוחבל  בייחמ  קוחה  ךכיפל , .ףוס  תדוקנ  ול  ןיאשו  ךשמתמ , ץמאמ  והזש  ךכל  עדומ 

ןוחבלו דעיה , יכרעל  רתוי  בורק  ונתוא  ליבותש  ידכ  ריווא  םוהיז  תתחפהל  תימואלה  תינכותה  תא  ןכדעל  ריוואה , תוכיא  יכרע  תא 
רצוי קוחה  ךא  היוצרה , ריוואה  תוכיאל  עיגהל  חילצנש  החטבה  לכ  ןיא  .םינש  עבשל  תחא  היישעתה  לש  הטילפה  ירתיה  תא 

.ןואפיק היה  רבעבש  םוקמב  הקימניד 

םא  ) םידרוי ריוואב  תינצמח  - ודה תירפוגה  יזוכיר  .םיברוצ  תונולשיכ  םגו  תומישרמ  תוחלצה  ויה  קוחה , תקיקח  זאמ  רבעש  רושעב 
יזוכיר ךא  העש , יפל  המלבנ  ןקנחה  תוצומחת  יזוכירב  היילעהו  קוחה ) תוכזב  קר  אלו  יעבטה  זגה  יוליג  תוכזב  םג  תמאה , לע  הדונ 

תינכות הנכוה  קבאה .) תופוס  תא  םיתיחפמ  םא  םג   ) יוצרהמ הברהב  םיהובג  ורתונ  םימישנה  םיקיקלחה  יזוכירו  היילעב  ןוזואה 
ינקת ורמחוה  .תמצמוצמו  תצצוקמ  ףוסבל  הרבעו  רצואה , דרשמ  ידי  - לע םייתנש  הבכוע  איה  ךא  ריווא , םוהיז  תתחפהל  תימואל 

הכירצבו הייסולכואב  לודיגה  לשב  תורתוימ ) הארנכ  ןהמ  קלחש   ) תובר תופסונ  חוכ  תונחת  תונבנ  ךא  חוכ , תונחתל  הטילפה 
בכר ילכמ  ריווא  םוהיז  תתחפהל  םייגולונכט  םיעצמאב  בר  ףסכ  עקשומ  .הביבסה  םע  םיביטימ  םניאש  םיפסונ  םילוקישמו 

ןהמ תחא  לכ  םנמוא  .תוינוכמ  יפלא  תורשע  ץראה  ישיבכל  תופסוותמ  הנש  לכב  ךא  םינשיו ,) םידבכ  לזיד  יבכר  טרפב   ) םימהזמ
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הביבס יכרע  ועבקנ  .םיקקפב  הדימעב  דואמ  בר  ריווא  םוהיז  תוטלופ  ןה  דחי  ךא  העיסנ , לש  רטמוליקל  רבעבמ  םוהיז  תוחפ  תטלופ 
ךלוה םגש  םדקתמ  רוטינ  ךרעמ  םקוה  .םלוכב  םידמוע  אל  ונא  ךא  ריווא , ימהזמ  לש  הנטק  אל  המישרל  רבעבמ  רתוי  םירימחמ 

היה קוחה  ידעלב  .יקנ  ריווא  קוח  שיש  הנידמל , הל , בוט  לוכה  ךסב  .םייד  םירטונמ  םניא  םיבר  ריווא  ימהזמ  ןיידע  ךא  רפתשמו ,
.הנפדה ירז  לע  חונל  םילוכי  םניא  תואירבהו  הביבסה  תוכיא  ירחוש  תאז , םע  .רתוי  ער  הארנכ  ונבצמ 

ידכ םיפסונ  םילכ  םע  יקנ  ריווא  קוחב  ןהב  שמתשהל  ךירצש  םינש  תואבה –  םינשה  רשע  לע  םג  לכתסהל  ךרוצ  שי  ךכיפל ,
: תונמל רשפא  םדקל  םיעיצמ  ונאש  תומישמה  ןיב  .ריוואה  תוכיא  תא  רפשלו  ךישמהל 

תביתכ תעשב   ) ךלהמב 2018 עצבתהל  קוח , יפ  לע  דיתעש , ריוואה , םוהיז  תתחפהל  תימואלה  תינכותה  ןוכדע  אודיו 
וצקוי יכו  םדוקה , בלשהמ  רתוי  ינתפאש  ןפואב  השעיי  ןוכדעהש  אדוול  ךירצ  הטויט .) המסרופ  םרט  םירבדה 

.םישורדה םיבאשמה  תינכותל 
םייגולונכט םילכב  קפתסהל  ןיא  .םירעה  יזכרמב  טרפב  הרובחתמ , ריוואה  םוהיז  תתחפהל  תויניצר  תוינכות  םודיק 

המוקת היהת  אל  ךא  חנומ , םמוקמב  םדובכ  םינצמחמ .) םייטילטק  םיריממ  וא  םימישנ  םיקיקלח  תודוכלמ  ןוגכ  )
, תוליעי םינומה  תעסה  תוכרעמ  תבוטל  םייטרפ  בכר  ילכב  העוסנה  לש  רכינ  םוצמצ  אלב  םירעב  ריוואה  תוכיאל 

.רשפאה לככ  תויקנו  רוביצל  תולוז  תושיגנ ,
, תשדחתמ היגרנא  לש  תורוקממ  למשחה  רוציי  לש  תיתועמשמ  הלדגה  םיבצחמ , יקלדמ  למשחה  רוציי  םוצמצ 

תלדגה תא  רשפאתש  הריגא  םודיק  םע  דחי  תאז  לכ  למשחב , ןוכסיחלו  היגרנא  תכירצב  תולעייתהל  םילכ  םודיקו 
.תשדחתמ היגרנא  רוצייל  םיימואלה  םידעיה 

תוכיא לוהינ  תא  ורפשיש  תמא  ןמז  לש  תוכרעמבו  קוחרמ , השיח  לש  םימדקתמ  םיעצמאב  ריוואה  רוטינ  םודיק 
.ןוציק יבצמב  טרפב  ריוואה ,

, הביבסה תנגהל  דרשמה  םעטמ  הפיכאהו  חוקיפה  תא  רפשל  ורשפאיש  ךכ  יתביבסה  עדימה  תוכרעמ  לש  חותיפ 
.רוביצל תופיקשה  תא  לידגהל  תינמז  - ובו

(: ןבומכ רחא  רשקהב   ) ןמרתלא ןתנ  בתכש  תורושה  תופי  ונניינעל  םג 

אוושל תחנזש  ןוגינה  רזוח  דוע  "

" ...ךרואל תחקפנ  הנדוע  ךרדהו 
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