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יצוביק םוקיש

 אצוי ץוביקה .ןותנח
 ךרדל
 ינור תובידאב השדח
דיסח

םירבחל רזחוה ץוביקה לוהינ - קוריפה םת :ןותנח

- קרפמ ידי לע ןותנח ץוביק להונ ןכלהמבש םינש הנומש  ירחא

תילכלכו תיתרבח , תודוגאה םשר טילחה  םקושו ליעפמ

םירבחה ידיל . ירגוב תצובקב  לוהינה תא ריזחהל תויפותישה

םיחותפ ןיידע םיעצפה - דמולהו דבועה רעונה " ץוביקהמ ונופש "

ןשב קירא

08:35 ,07.07.14 :םסרופ

 החמשה - םינש הנומש ירחא תוריחל קוריפמ ןותנח ץוביק אצוי וב םויב םג
 ינפל םשמ הקלוסש ,"דמולהו דבועה רעונה" ירגוב תצובק ברקב .המלש הניא
 םינכומ םניאש ימ שי ןותנח ירבח ןיב םג .םיחותפ ןיידע םיעצפה ,יצחו הנשכ
 .זאד תיצוביקה העונתה יגיהנמל אלו ,םיריעצ םתואל אל - חולסל

:ןותנח ץוביק תשרפ לע דוע

ןותנח ץוביק תא ונפי ל"עונה ירבח :עבק ץ"גב•

ןותנח ץוביק תא קרפל :לקוש תואלקחה דרשמ•

mynet לש השדחה היצקילפאה תא ודירוה :ירלולסב םג םירופיסה לכ•

 ,ןהכה ןורימ ד"וע ,תויפותישה תודוגאה םשר ןותנחב רקיב רבעש עובשב
 רשיבו ,םורימ איגש ד"וע קרפמהו הבחרהה יבשות ,ץוביקה ירבח םע שגפנ
 ריזחהלו קוריפה ךילהת תא קיספהל ,םינש הנומש רחאל ,ותטלחה לע םהל
 .םירבחה ידיל לוהינה תא

 אוה ליעפמ-קרפמ ידי לע ץוביקה להונ ןהבש םינשה ךלהמב יכ רובס םשרה
 הלהנה דעו רחב ףא הנורחאל .תילכלכו תיתרבח הניחבמ "םיספה לע הלע"
 םע ץוביקה תלהנה המייקש הבישיב םג ןיוצ יגיגחה עוריאה .וירבח ברקמ
 לייא ,לאערזי תירוזאה הצעומה שארו ,ישורב ןתיא תיצוביקה העונתה ריכזמ
 .רצב

לוסיח אלו הארבה

 העונתה םע בולישב תיצוביקה העונתה ידי לע 1984 תנשב םקוהש ,ןותנח
 תיברמב .עקרקה לע ותיילעל הנש םישולש רגוס ,לארשיב תיביטברסנוקה
 תצק ינפל ,היה המדנ רשאכ םג .המילב לע דמע ריעזו ריעצ ץוביקכ ויתונש
 .ךשמהב קסרתה אוה - הרוק ןנערו שדח והשמש ,רושעמ רתוי

 םתסינכל זאד ץוביקה ירבח 11 ומיכסה רשאכ ,2003 תנשב שחרתה רבדה
 לבא ,ץוביקל )ל"עונה( דמולהו-דבועה-רעונה תעונת ירגובמ םיריעצ 35 לש
 .םירבחכ םתלבק תא רשאל ףקות לכב ובריס

 שקיב ,רחא םוקמ שפחלו ץוביקה תא בוזעל םיריעצה ולקש רשאכ ,2005-ב
 .ראשיהלו "העונתה ןיד" תא לבקל ,רוש )הלוולו( באז ,זאד ריכזמה םהמ
 ןיאש ,ןמגילז ירוא ד"וע ,םדוקה תודוגאה םשרו הלוולו וניבה רבכ תע התואב
 לע ומכיס ןכלו ,םיריעצה תא טולקל םיקיתווה תא ענכשל הנוממה דעווה חוכב
 ."ליעפמ קרפמ" לש דחוימב רידנ יונימ

 יגח ד"וע לש ןבה( םורימ איגש ד"וע ,העונתה תצלמהב םג ,לביק דיקפתה תא
 תורשפאה תא םורימ ד"וע החד דיקפתל ותסינכ רחאל רצק ןמז לבא - )םורימ
 יוניפ יווצ םדגנכ ואצוה ףא 2010 תנשב .תורבחל ל"עונה ירגוב תא טולקל
 טפשמ תיבמ רתויב - תוניידתהו םינויד לש הכורא תכסמ תובקעב .ןותנחמ
 תיב וצ יפ לע ,וצלאנ םה .טבשל םיריעצה לרוג 2013 תנשב ץרחנ - דחא
 .תותימצל ןותנח תא בוזעל ,טפשמה

 ןותנח ץוביקב ויח 2006 תנשב יכ םורימ איגש ד"וע רשאמ וז הבתכל וירבדב
 ויה ץוביקה תויתשת ,ח"ש ןוילימ 55 לע הדמע בוחה תבצמ .דבלב םירבח 11

 עורקל ושקיב" ,וירבדל ,"העונתה יחילש" וליפאו ,םיסרטניא ילעב .תועוער
 ."ויסכנב סוגנלו ורשבמ

 תוביסנב" :עובקל םשרה תא האיבה ,םורימ ד"וע ךישממ ,המוגעה תואיצמה
 וב םישדח םירבח תטילקו ץוביקה תארבהש רורב ןותנח ץוביק לש תודחוימה
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 .םורימ איגש ד"וע
 אוה ליעפמ-קרפמ"
 :םוליצ "ימיטיגל ילכ
ןיד יכרוע םורימ

 תוא" .ןיקטולפ ליג
 לכל הרהזא
 ןורש :םוליצ "ץוביק
רוצ

 .ןהכה ןורימ ד"וע םשרה
 :םוליצ קוריפה תא קיספה
ימורד בקעי

םוטיא ,תולבוה:אמגודל

הפיח ,ביבא לת:אמגודל

 דושחה לש ויבא
 ןויארב חצרב
 ימלוע :ידעלב
ברח

 היטפמיס יל ןיא
א"תל

 הלקט ימת
 אלש שובלב
 הברה ריאשמ
ןוימדל

תובוגת 103

תובוגת 91

תובוגת 66

 לסחל ודיקפת רשא קרפממ לידבהל ,ליעפמ-קרפמ ידי לע קר עצבתהל הלוכי
 ."דיגאתה תוליעפ תא

-קרפמ תועצמאב ץוביק םקשל" ,םורימ ד"וע רמוא ,"ןושאר ןויסינ הז היה"
 תא וניבה אל" ,ןעוט אוה ,"זאד תיצוביקה העונתה ישארש אלא .ליעפמ
 לשוכו רתוימ יטפשמ קבאמב ח"ש יפלא תואמו םינש עברא וזבזבו תונמדזהה
 ןוילימל בורק ץוביקל םלשל 'העונתה יחולש' וביוח ופוסבש ,וירבחו ץוביקה לומ
 .ח"ש

 ד"וע האג ,"ץוביקה הנתשה ,ליעפמ-קרפמכ יתשמיש ןהבש םינשה עבשב"
 ,תפרה ,םיקיתוול השרפוה היסנפ ,וערפנ תובוחה" .ךפהמה לע רפסל םורימ
 תויוצמ תופסונ םירשעו ונבנ תושדח תוריד םירשע ,םיגשגשמ הממחהו לולה
 הנוכשב תויתשת גורדשלו 'תידדה הרזע'ל תונרק ורבצנ .היינב יכילהתב
 האמ לש ןקתל המאתהב ושלושי םימה תסכמו תצבשמה חטש .הקיתווה
 .וצפוש םירחאו ,רוביצ ינבמ ופסונ .תולחנ

 .תיתליהקה הבחרהה םע הרופ גולאיד תמייקמו ,תגשגשמו הליעפ הליהקה"
 תיאבצ-םדק הניכמ ודסיי ץוביקה ירבח .ץוביקה יליבשב םיצצורתמ םידלי 150

130 תפסות הרשיא לארשי יעקרקמ תושר .םתולעבב יטרפ בקי ומיקהו
 םירבחל תורידה וכיושי םיבורקה םישדוחב .ץוביק ירבחל םידעוימה םישרגמ
.1155 הטלחה תרגסמב

 וירבח 145 ידיל רובעי ,אירבהש ,ץוביקה .'קוריפה' םייתסי םיבורקה םימיב"
 םידיעמ םינותנה" .תוימיטפואב םורימ ד"וע םכסמ ,"תיאמצע ךרדל אציו

 ,'ולוסיחל' אלו ץוביקה תארבהל האיבה ליעפמ-קרפמכ יתוא תונמל הטלחההש
 תלצהל ליעיו ימיטיגל ילכ אוה ליעפמ-קרפמש חכוה .םיזיעלמה ונעטש יפכ
."'אירבמ' קרפמ תויהל דובכה יל היה .בושיי

)ץוביקה רתא ךותמ :םוליצ( "הלוע וילא שוקיבהש ץוביק הז" .ןותנחב יתרבח עוריא

 תוהז םיבצעמ

 רובס ,ןותנחל הפרטצהש תיביטברסנוקה הליהקה ישארמ ,ידנא באוי ברה
 דורווה דיתעה תא אקווד תוארל שי אלא ,רבעב ידמ רתוי שוחבל םעט ןיאש
 .הדוקנל ףקשנה

 תיאבצ-םדקה הניכמה שארכ ןהכמו יכוניחה זכרמה שארב דמועה ,ברה
 ונחנא" .םרובע הדובעה תא ושעש ,םירחאלו םורימ איגשל הדומ ,ןותנחב
 ונחנא .ונמצע תושרב דומעל תורגבו הנובת ונל שיש המ ןמז רבכ םישיגרמ
 .רמוא אוה ,"רצק-אל ןמז הז לע םידבוע

 ץוביק הז ;30-45 ינב םבור ץוביקה ירבח :ונלש הליהקל אירבו בוט הז"
 בושיי תיינב םע תדדומתמ ובש הליהקהו עציהה לע הלוע וילא שוקיבהש
 ונחנאש השוחת ןאכ שי ,ץראה תווצק לכמ הלודגה הטילקה ללגב .ברועמ
."ונלש תוהזה תא שדחמ םעפ לכ םיבצעמ

 רבח( ןותנח לש "םיקיתווה" תצובקמ ,ןוסמס ןבואר רבחה ,ידנא ברה תמועל
 טעמ-אל ןאכ ונרבע" :"םיעשרה" תא חוכשל רהממ וניא ,)1988 תנשמ
 תא הנכמ ינא ךכ ,ולש ם"קתה ירענו וישנא הלוולו לש םיילגר תמיש ,תושפכה
 ףיסומ אוה ,"וב בתוכ התאש ןותיעה רשאכ .ןאכ ויהש ל"עונה ירגוב תצובק
 ץצופל הצורמ דואמ ינא .תוקולחמה תא הבלמו רפוש רציימ" ,הרודמל םיצע
."ןאכ םתחפינש הליעגמה העובה תא ףוצרפב םכל

 יחכונה ריכזמה ,ישורב ןתיאל לשמל ,רמול תובוט םילימ המכ םג שי ןוסמסל
 םע ןותנח לש תירוקמה המרגורפה תרזחה תא סחיימ אוה ול ,העונתה לש
 .העונתה תרזע לע לודגב רמהל אל ותוא דמלמ רבעה ןויסינ לבא .תולחנ האמ
 .הנוכנה ךרדה לע ונילעו עקרקב ונזחאנ העונתה דצמ תובוט ילב ,יל ןמאה"
 אוה םויה .תויתוכיא תוחפשמ טלק ,וירבח רפסמ תא שליש ףאו ליפכה ץוביקה
."העונתה יצוביק לכ דצמ האנקל אשומ

הרוחסכ ץוביק

 ש"ע םיכנחמ ץוביק" ירבח - ןותנח לש הגאסהמ םירישיה םיעגפנה ברקב םג
 ליג .תופפכה תא ריסהל ןיידע םינכומ םניאש םיבר םנשי - "ןורהא ןב קחצי

 ףתושמ ןוכישב וירבחמ 17 דוע םע דחיב םויה בשוי ,הצובקה ישארמ ,ןיקטולפ
 חכוש אל ןיידע אוה לבא - םידלי השימח םמעו ,םיאושנ תוגוז םקלח - הפיחב
 .חלוס אלו
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!וסנכםיפסונםיטרפל

 ןורחא שרגמ
הירסיקב הריכמל

 הירסיק ףלוגה תנוכש
 הריכמל ןורחא שרגמ
>>ץחל םיטרפל

 תורבח תמקה
ל"וחב

 תורבח תחיתפ
ל"וחב קנב תונובשחו

םיטרפל וצחל

 תענומ -ייאליבומ
םיכרד תונואת

 הדיחיה תכרעמה
 ןיבל ךניב דירפתש
הנואת
וצחל םיטרפל

 תחקל דמוע
 ?אתנכשמ

 תועצה 4 לבק
 םיקנבמ אתנכשמל
םיליבומ
םויה דוע

 ןופלטל הכחמ
 ?הלאראמ

 לבקו ךיטרפ ראשה
הנתמ
 ץחל םיטרפל

 .ןותנח ץוביק תא ליצהל תיצוביקה העונתה ידי לע ונחלשנ םינש 12 ינפל"
 תיילע םע .םישדח םירבח טולקל ובריסש ,דבלב םירבח 11 הנמ ץוביקה
 םתכיפהו םיצוביק קוריפל השדח הטיש םלועל האב םוקמה לש ינ"לדנה ךרעה
 עגרה ןמ הלבוה וז הטיש"" .ותנעטל ,היאיצממב םעזב ףילצמ אוה ,"הרוחסל
 ,ישורב ןתיא ידי לע ןושארה
 הצעומה שארכ
 ,םויהש ,תירוזאה
 העונתה ריכזמכ
 לע ךרבל אב ,תיצוביקה
 .רמגומה

 םגד םא םיצוביקל יובא"
 ,"שרתשיו ךישמי ןותנח
 ןותנח" .ןיקטולפ עירתמ
 ומע איבהש םגדה אוה
 תורשפאה תא םלועל
 םיבשייתמ קלסל
 ץוביק להנל ,םתיבמ
 םינש הנומש ךשמב
 לוזגלו ,קרפמ תועצמאב
 לש םיסכנו עקרק
 רובע תובשייתהה
 ,וז תדספנ הטישל תיצוביקה העונתה ריכזמ לש ללהה ירבד .םיינוציח םימרוג
 םלרוגש ,וב הרבחו רבח לכלו שדחתמ ץוביק לכל הרהזא תוא תווהל םיכירצ
."ונלרוגל המוד תויהל לוכי

 ינא" :הדודמו הנותמ ,רוש )הלוולו( באז ,העונתה לש רבעשל-ריכזמה תבוגת
 ץוביק ןאכ היהי םא ודיגי םימי .תיתרבחו תילכלכ לדגי ץוביקהש הווקמ דואמ
."חרופ

 תא .ישיא ןפואב הבוגת הלבקתה אל ישורב ןתיא יחכונה העונתה ריכזממ
 רשא העונתה םעטמ רוזאה זכר ,)ערזמ( שמש יזוע רסמ העונתה הטמ תבוגת
 לש קומעו יניצר ךילהת לע םיכרבמ ונחנא" :בר ןמז ךשמב ךילהתה תא הוויל
 הריהב הרוצב תוהזל ןתינ םכותמ אקוודו ,םילודג ויה םיישקה .רבשממ האיצי
."המידק וזה הליהקה השועש יתועמשמה דעצה תא הלולצו
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עוריא םש ,הגצה םש ,ןמא םש

םימוחתה לכץראה לכ

 םלשת חוטיב תרבח הזיא

?רהמ יכה םכל

)טסילכלכ(

 "תידרוסבא" תקולחמ :רוגי

ררוב תרשפב המייתסה

 קובקבמ םשגתה המ

 תושנ לש תולאשמה

ץוביקה

 - תוומו רדגמ לע תולאש

יתרגש אל יצוביק עונלוק

 לע עירכמ ןויד :עובשה

םיצוביקב היינבה

 רוזחל רשפא םימעפ המכ

 בשחיהל ילבמ תועט לע
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