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 בושייה תא ביחרהל ץוביקה טילחה תע - "ונויבצ תא הניש םחנמ רפכ בושייה"
 תעכו" - "תיתליהק הבחרה" תרגסמב תופסונ תוחפשמ 150 ויתורושל טולקלו
 רוביצה ינבמב שומישה תורטמ תעיבקל הביטגוררפה תא ריתוהל דוע ןתינ אל
 ,םחנמ-רפכ יבשות ןיבמ השולש םינעוט ,"דבלב ץוביקה ירבח ידיב בושייב
 .ץוביקה ירבח םע םינמנ םניאש

:םיצוביקבתסנכה יתב לע דוע

ץוביקב תסנכ תיב להנמו תונברה םע בר•

ץוביקב תסנכ תיב תמקה דגנ לודג בור :דירש•

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

 יכרוע םורימ"( םורימ יבקמו םורימ איגש ,םורימ יגח ןידה יכרוע תועצמאב
 םיילהנמ םיניינעל )יזוחמה( טפשמה תיבל השולשה םירתוע ,)"ןיד
 ,באוי תירוזאה הצעומל ,םחנמ־רפכ ץוביקל הרוי יכ השקבב ,עבש־ראבב
 - םחנמ-רפכ ימוקמה דעוולו "םימקש" היינבלו ןונכתל תיבחרמה הדעוול
 יבשות שומישל ,תסנכ תיב לש המקה ךרוצל בושייב םוקמ םתושרל דימעהל"
."בושייה

 םיבשות 140-כ לש םנוצר תא םיאטבמ םהש םירתועה םישיגדמ הריתעב
 .בושייב תסנכ תיב לש המקהב הכימת תעדוה לע ומתחש ,םחנמ-רפכמ

 ינבמל םידעוימה םנוד םיעבראמ הלעמל בושייבש םגה יכ םירמוא םירתועה
 דימעהל םתשקבל ץוביקה וא ימוקמה דעווה ,הצעומה ונענ אל - רוביצ
 עקרק תסיפ" םהל תוצקהל וא םייק ירוביצ הנבמב רפסמ םירדח םתושרל
 םיניינועמ םניא" יכ םישיגדמ םירתועה .תסנכה תיב תמקה ךרוצל ,"הנטק
 רשפאיש רדסה לכ הכרבב ומדקי םהו ,ץוביקה לש ינוליחה ונויבצ תא תונשל
."ץוביקה ירבח לש םירוגמה חטשמ קוחר ,עונצ תסנכ תיב םיקהל םהל

 הנוכש לש המקה 2000 תנשב םזי ,1939 תנשב םקוהש ,םחנמ-רפכ ץוביק
 תא ץוביקה חתפ" ,םירתועה םיראתמ ,הנוכשה תמקהב .וילא דומצב תיתליהק
 אלש ,ץוביק ירבח תויהל ושקיב אלש םישדח םיבשייתמ ינפב בושייה ירעש
 םמלוע תושיפתו םהיתודמעשו ,תוימינפה ויתוטלחהל םאתהב לועפל ובייחתה
 ."וירבח תאו ץוביקה תא ונייפאש הלאמ תונוש
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)לגמ תימע :םוליצ( הבחרהה יבשות לש העיבת .ץוביקב תסנכ תיב

 תנמ לע עקרק הצקת יכ השקבב הצעומה לא םירתועה ונפ 2011 יאמב דוע
 וזכש היינפ יכ םהל הבישה הצעומה .םחנמ-רפכב תסנכ תיב םיקהל ולכויש
 תעדב תובשחתה ךות ,בושייה תודסומ ךרדו תועצמאב תושעיהל הכירצ
 .םיירוביצה םיחטשהמ םיאתמ חטש ןומיסו םיבשותה

 וא םיאתמ הנבמ םהל תוצקהל תינונכת וא תיזיפ העינמ ןיא ,םירתועה תעדל
 ירבחש םושמ קר ,םהירבדל ,תוחדנ ךכל תורזוחה םהיתושקב ךא ,עקרק
 ץרחנ ןפואב םידגנתמ" ,בושייה יבשות בור םהש ,וילהנמו םחנמ-רפכ ץוביק
 לע םהל עודי יכ םיפיסומ םה ."בושייב תסנכ תיב תמקהל רשפתמ-יתלבו
 תיב תמקהב םיכמות ףאו ,םידגנתמ םניאש ץוביק ירבח לש לטובמ-אל רפסמ"
."בושייה חטשב תסנכ

 תויושרה לעו ,םירתועה םיפיסומ ,תיתקוח דוסי תוכז איה ןחלופ םייקל תוכזה
 רשפאל הבוחה" - ימוקמה דעווהו הצעומה םהבו ,םיימוקמה ןוטלשה יפוגו
 היהי אלש לככ ,וז םתוכז תא שממל ,בושייב םירחא םיבר םיבשותלו ,םירתועל
 לש וא בושייה לש םירחא םיסרטניאב יתדימ-יתלב ןפואב עוגפל ידכב ךכב
 ."ויבשות

 תא םייקל ול רשפאתי יכ שקבמה םיבשות לש טועימב יד ,םירתועה תדמע יפל
 יעקרקמ .ךכל םיבאשמ תאצקה קידצהל ידכ ,בושייב תסנכ תיבב ונחלופו ותד
 ,םירתועה םירמוא ,בושייה יבשות תא קרו ךא שמשל םילוכי בושייב רוביצה
 םה - םהיתוינפמ ימוקמה דעווהו ץוביקה תומלעתהו ולביקש תובוגתה חכונלו

 םהל תוצקהל הרויו "טועימה תויוכז לע ןגי" יכ םישקבמו טפשמה תיבל םינופ
.תסנכ תיב תמקה ךרוצל ןיעקרקמ

 הדוגאהו ימוקמה דעווה ,ץוביקה םעטמ םחנמ-רפכ יבשותל האציש העדוהב
 - תיתליהקה
 םייתנש הז יכ רמאנ
 השולש ם ע  םימייקתמ
 השירדב ונפש ,םיבשות
 תסנכ תיב תמקהל
 תוחיש ,םחנמ-רפכב
 ,הדוגא ה דעווב םינוידו

 תויתשתה תווצב
 י נב" ,תויטרפ תוחישבו

 םייקל םתוא ענכשל ןויס
 ללכ  ם ע  םיחותפ םינויד
 תומכסהל עיגהלו רוביצה
 .תיתרבח ה  המרב

 חוכב  שומישב  ורחב םה"
 תומכסהב םוקמב
 רמוא ,"תויתרבח
 ונינעש יפכ וא" ,ץוביקה
 ןודמו ביר יכרדב ןיינעה תא בשייל ךישרמ תריחב יכ הארנ :םהלש ד"ועל רבעב
 ןיא רשא ילכ הווהמו ,ךלמה ךרד הניא ,תויטפשמ תואכרעל תונפל ךכ ידכ ךותו

 תורשע  ונל תולעל  לול ע יטפשמה ךלהמה לוהינ .םהיתורטמ תא תרשל ידכ וב
 ךילהתב תומכסהל עיגהל םינכומ ויהיו םירתועה ותשעתי םא אלא - ח"ש  יפלא
."ןיד יכרוע תרזעב םייקתי  רשא   , יתרבח

 :םחנמ-רפכ לש הדוגאה דעווב ץוביקה יגיצנמ דחאו הליהקה ר"וי ,דקש ימולש
 םלוא ,הבחרהב םירבח השולש םעטמ העצבתה תסנכה תיב תמקהל היינפה"
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