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םיעוגיפ עצבלמ םיניטסלפ עיתרהל רמייתמש להונ
ומושיי רחאל םינש שולשכ רבוח
תעגונה ןמרביל תייחנה תובקעב םיניטסלפ יפלאמ הסינכ ירתיה לולשל אבצה סייגתה 2016 זאמ
ןיידע ךא ,םבורמ םירתיהה תלילשל הליעה תא ש"מעויה לטיב ךכ רחא םייתנש .םיעגפמ יבורקל
תולבגמה תוסחייתמ ימ יבגל רורב אל

תא הריכמ הניא )ש"פתמ( םיחטשב הלשממה תולועפ םאתמ תדיחיב עדימה שפוח קוח לע הנוממה

דרשמש תילהנימ הריתעב שדוחמ תוחפ ינפל םייקתהש ןוידב תאז הרמא איה .עדימה שפוח קוח

.םיעוגיפ יעצבמ לש החפשמ יבורק לש לארשיל הסינכ רתיה לוטיבל םינוירטירקה םהמ ריהבי ןוחטיבה

םיפיעס יפל )עדימל( ותשקב תא הלקש םאה הנוממה תא לאש ,קנלב רימת ד"וע ,הריתעה בתוכ

אל" :התיה התבושת .עדימ תריסממ כ"בשל ןתינש רוטפה תא םיככרמש ,עדימה שפוח קוחב םימיוסמ

."קוחה תא הריכמ אל .תעדוי

טסוגואב ,ןמרביל רודגיבא ,רבעשל ןוחטיבה רש ןתומהמ ףלשש הארוהל הרמ תפסות קר אוה הז יוליג

.לארשיל םהלש םיעובקה הסינכה ירתיה תא םיניטסלפ םיעגפמ לש םהיבורקמ לולשל :2016

החילצהש ,תרשקותמ אל תיטפשמ הכרעמב ןבדבודה איה עדימה שפוח קוח יפל הריתעה ,המצעלשכ

היחנהה תא ומשייש ימ .חטשב המושייבו ןמרביל תזרכהבש תויתורירשה תא םצמצל רבד לש ופוסב

)ק"תמ( רושיקהו םואיתה תולהנימו םיחטשב תולועפה םאתמ תדיחי ויה 2016 רבוטקואב לחה

,םיעצבמ ףגא( ם"גא תעינמ" רתיה לוטיב לש הז גוס הליחתב וניכ תולהנימב םילייחה .הל תופופכה

"היצקנס"ה תא ופילחה םה 2018–ב ."היצקנס :)ןכוסמ םיוסמ םדאש תנעוטה כ"בש תעינממ לידבהלו

."העתרה"ב

תטלחה םושייל הנושארה הנשב .יקוח להונ רדעיהב תלבלובמ איהש הריגסה תיטרקורויבה תכרעמה

וא םילארשי ופקתש םיניטסלפ תומשל םיהז םהיתומשש םירתיה ילעב םילעופ ,2017 ףוס דע ,ןמרביל

השעמל םהש — םהידיבש םירתיהה ,תאז םע .םימוסחמב רובעל ושרוה אל םנמא םתפיקתב ודשחנ

םה ,םימוסחמה תא םיפקוע םה םאש וליג ולא םילעופ .ולטוב אל — םקיסעהל םיקיסעמה לש םירתיה

ןתינ ,קיסעמה לש רתיהה ףקות גפשכש וליג םג םה .היעב אלל לארשיב םתדובעל בושל םילוכי

.היעב אלב ןכ םג ושדחל

וצרשכ .םיק"תמהמ תורישי לארשיל םהלש הסינכה ירתיה תא םילבקמש ,םירחוסה ועגפנ םתמועל

אלש ררבתה ,שטוו םוסחמ תובדנתמה ןוגרא תרזעב תובורק םיתיעל ,העינמה תרסהל השקב שיגהל

ק"תמ לכבש ןהל ררבתה ןמזה םע .תוליעפה תוינפל תונעלמ וקמחתה םילייחה .םיאתמ ספוט םייק

תומוקמב תרחא ךרדב השרופ היחנההו ,דיחא להונ היה אל לעופב :היחנהה תא הנוש ןפואב ומשיי

.םינוש

םירתיה לש םוצע רפסמ לטוב רבמצדב 14–ב .התשעתה תיטרקורויבה תכרעמהש הארנ 2017 ףוסב

יתחפשמה רשקהש תולומח ןתואמ םישנא תואמו תורשע ללכו בחרתה םיעגפנה לגעמ .תחא תבב
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םש קרו — רשק היה אל וליפאש וא ,דואמ קוחר אוה הפיקתה ןויסינ וא הפיקתה עצבמל םהלש

םילשוריב יזוחמה טפשמה תיבל שיגהל ןיד יכרוע המכ ולחה 2018 סראממ .ההז םהלש החפשמה

ךרוע .המושיימו הזרכההמ ועגפנש םיניטסלפ לש תוריתע )םיילהנימ םיניינעל טפשמ תיבכ ותבשב(

המכ אוה םג שיגה — טפשמה יתבב גוצייה םשל וילא ונפ שטוו םוסחמ תוליעפש — קנלב ןידה

.תוריתע

דועש הריבסהב ,םינוידב הייחד בושו בוש השקיבשכ תלבלובמ איהש הריגסה הנידמה תוטילקרפ םג

הסינכ רתיה תלילשל םייקוח ןיכומיסו להונ םהל היה אל ,רמולכ .ןיינעב תויושרה תדמע השבוג אל

הנידמה ,ורתענ אלשכ .הייחדה תושקבל םיטפושה ורתענ הליחתב ."העתרה" וא "היצקנס"תרטמל

ובש םהו ,םירתועה לש הסינכה ירתיה תלילש לוטיב לע העידוה אלא הריתעל הבושת בתכ השיגה אל

תכרוע הגצייש הדגה ןופצמ םירתוע לש "ם"גא תעינמ" הלטובשכ ,2018 ילויב חתפנ רכסה .הדובעל

םולשת םיטפושה וליטה בושו בוש .ורתייתהש ,תוריתע תורשעב ומצע לע רזח רבדה .רקוס רומ ןידה

.הנידמה לע טפשמ תואצוה

לוטיב לע תורוהל אלא הרירב טילבלדנמ יחיבא הלשממל יטפשמה ץעויל התיה אל 2018 רבוטקואב

תוצעייתה םייקל שקיב אוה ,תאז םע .הלוכהלומחהמ העתרה לש תוביסמ לארשיל הסינכה תעינמ

קנלב דמל ךכ לע .עוגיפ עצבמ לש היינשו הנושאר הגרדמ החפשמה יבורק לע המושיי יבגל תפסונ

תיאבצ־תיטרקורויבה תכרעמהש ירחא םייתנש :רמולכ .שיגהש תוריתעהמ תחאל הנידמה תבושתמ

הליעה תא ש"מעויה לטיב ,םיניטסלפ יפלאמ הסינכ ירתיה יתורירשו ףרוג ןפואב לולשל ידכ הסייגתה

.ןידה יכרועו םירתועה לש לטובמ אל גשיה .םהמ לודג קלחמ םירתיהה לוטיבל

בורק ונה ןודינה" :האבה הבושתה תא לבקל קנלב לחה ,שיגהש תושדח תוריתעל הבוגתב ,זאו

םינוירטירקה תמישר תא אצמ אל קנלב ."לארשיל הסינכל םינוירטירקב דמוע וניא ןכ לעו עגפמל

2018 רבמבונב .םיחטשב תולועפה םאתמ רתאב םימסרפתמש לארשיל הסינכה ילהונב םימיאתמה

והמ ,םינוירטירקה ומסרופ ןכיה תעדל שקיב הבו ,עדימה שפוחל קוחה יפל השקב ש"פתמל שיגה אוה

םינוירטירקהו העינמה תפוקת ןהמו ררע שיגהל ךרדה יהמ ,ףקותב םה יתממ ,םהלש קיודמה חוסינה

העידוה ,2019 ראורבפ תליחתב ,םייתניב .ויתולאש לע התנע אלש הבושת לביק אוה .הנממ האיציל

הרשיב איה שדוח ותוא ףוסבו ,םינוירטירקה שוביגב תוקוסע תויושרהש םילשורי תוטילקרפ

.ןמרביל תזרכה םושייב לחוהש ירחא יצחו םייתנש טעמכ — המלשוה הכאלמהש

,והשימ עיתרהל םיצורשכ" .ושבוגש םינוירטירקה טוריפל תנכדועמ השקב ש"פתמל חלש קנלב

גיצנ ."ץראה"ל רמא ,"קוח תנידמל המיאתמ הניא םיעלקה ירוחאמו המומעה הרהזאה .םיריהזמ

תונוש תוקידב עצבל ךרוצהו אשונה תובכרומ רואל" הנעמה תייחד לע םימעפ המכ עידוה ש"פתמה

הריתע ,שטוו םוסחמ תובדנתמ 18 םשב ,קנלב שיגה 2019 טסוגואב זאו ."ןוחטיבה ימרוג לומ

.כ"בשו ש"פתמה/ןוחטיבה דרשמ :םיבישמה .ביבא לתב יזוחמה טפשמה תיבב םינוירטירקה םוסרפל

לע עדימל השקבל יקלח הנעמ הנתנ ,'א ,עדימה שפוח קוח לע הנוממה ,הריתעה השגוהשמ קר

להונ" הנידמה תבושתל ףרוצ ,2020 ראוניב 19–ב ,הריתעב ומצע ןוידה ברע קרו .םינוירטירקה

.ש"פתמה רתאב אצמנ אל ןיידעש ,"םילבחמ תוחפשמ רובע 'העתרה' — ם"גא תעינמ תרסה\תנזה

תרמוחל םיסחייתמש םינוירטירק ייניע דגנל האור ינא" .קנלב ןעוט ,דואמ יללכ להונב קר רבודמ

רגש דוד ןב ןיב םיניחבמש םינוירטירק יניע דגנל האור ינא .ןויסינ ןיבל עוציב ןיב םיניחבמש ,עוגיפה

ולאה םינתשמה לכ ךיא תעדל הצורו ,ותא רשק לכ ול ןיאו תרחא ריעב רגש ימ ןיבל ,עגפמל תונכשב

."ץראה"ל קנלב רמא ,"החפשמה בורק לש העינמה תפוקת לע םיעיפשמ

הניחבמ" .םישדוח השישל תופקת )העתרה תרטמל אלש( תוליגר ם"גא תועינמש רמא םג אוה

לבקמ אוהו ,ךושח רדחב ,הטלעב םדא םימשש ומכ הז" ,םעמועמה להונה לע קנלב רמא ,"תישונא
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הנש םירשעו רשע ודבעש םישנא ועגפנ םהילא ונפשחנש םיברה םירקמב .הפיאמ עדוי אלו םיפורגא

סינכמש להונ שי םואתפו .םיינוחטיב םיניינע לש ,הזה לגעמב םדוק ויה אל ללכב םה .לארשיב

."ךוסכסל המלש החפשמ

תריסמב תוהמהמתהה לשב ,עדימה שפוח קוחב לוזלזל תונעט התחד ביבא לת זוחמ תוטילקרפ

הבתכ ,"ויכרצל םייק עדימ דבעל וא ,הנופ תשקבל שדח עדימ רוציל תבייח הניא תושר" .הבושתה

םילודג םיצמאמ" ושעש םיבישמה תא חבשל יוארש הפיסוהו ,טפשמה תיבל עובשה ושגוהש םימוכיסב

יכ תוטילקרפה הריבסה דוע .")גווסמה( יטנוולרה להונה לש תגווסמ יתלב תינכדע הסרג רצייל ידכ

םיעצבמה תביטח ידי לע רורט עוגיפכ יטנוולרה עוריאה לע הזרכהל םאתהב איה" עגפמ תרדגה

,םימוכיסב בתכנ ,העינמה תפוקת ללוכ — קפוס אלש רחא עדימ לכ ."הזככ לבחמב הרכהו ל"הצב

."םיחטשב תולועפה םאתמ לש הדובעה להונ ךותב עמטוהו יללכה ןוחטיבה תוריש ידי לע רצונ"

הריתעה ןיד ןכלו ,קיזחמ וא רצי ,ףסא כ"בשש עדימ לכ גירחמ ,תוטילקרפה הריכזה ,עדימה שפוח קוח

לכב הפתוש התיה איהש בתכנ ,קוחה תא הריכמ הניא איהש ,קוחה לע הנוממה תודע יבגל .תוחדיהל

הרכז אלש הדבועהו תינטפשמ הניא" איה ,םיבישמה תוינידמל תועגונה הנורחאב ומייקתהש תובישיה

."הדיקפתב האיקב הניא יכ התועמשמ ןיא קוחה ךותמ םיפיעס ירפסמ

םדאהש הדבועה תא ריבסמ אוה ךיא ש"פתמה תא "ץראה" לאש תוטילקרפה ימוכיס םוסרפ ינפל דוע

,ןעטנל דוגינב" :רסמנ ש"פתמהמ .קוחה תא ריכמ וניא עדימה שפוח קוח לע הנוממ דיקפתל הנומש

םוחת תרגסמב תשקבתמה תויעוצקמבו ןועשל ביבסמ הנמאנ הדיקפת תא האלממ תרבודמה הניצקה

תולועפ םואיתל הדיחיה יניצק ללכ לש םהילגרל רנ םיווהמ ל"הצ יכרעש םשכ תאז .התוירחא

תנידמ ןוחטיב לע הרימשה ןעמל םילעופו ,יאבצה םתורישב תוחילש םיאורה םיחטשב הלשממה

געלב עריאש הרקמה תא גיצהל ןויסינה תא הפי ןיעב םיאור ונא ןיאש יפ לע ףא .היחרזא לעו לארשי

ןיינע — תעה התואב הנותנ התיה ול ץחלהמו האלמה הנומתהמ תומלעתה ךות ,תוריהב רסוחבו

."רבדב םיעגונה עוצקמה ימרוג ידי לע ידוסי ןפואב קדביי הבישיה לוקוטורפ

טפשמה תיבב תודעה ךלהמב הניצקה יניע דגנל ויה אל קוחה יפיעסש הדבועה יכ ןייצנ ,הז דצל"

ולו דיעמ וניא הז ינטרפ הרקמ רשאכ תאז .הנממ שרדנש יפכ קיודמ הנעמ ןתמב ישוקה תא הריבסמ

ונא .דיקפתב ןושארה המוימ דוע עדימה שפוח קוח םע הניצקה לש הקימעמה התורכיה לע טעמב

םדקל תנמ לע התלוכיבש לככ השועה הדיחיב הניצק לש בוטה המש תא שיפכהל הריחבה לע םירצמ

ש"פתמ תדיחיב רוביצה תוינפ תקלחמ יכ םישיגדמו ,קוחה םושיי לע הדיפקמו תעדל רוביצה שפוח תא

."שדוקה תדובעב ךישמת
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