
ןולח רוגס

 ענמיהל םילשוריב הפשאה רוזחימ תרבחל הרוה ש"מהיב
םיבוכיעמ
 התוא תרזחממו ריעה יבחרמ תלוספה תא תטלוקה "טנ ןירג" תרבח ,הייריעה תנעטל
 רבעמ םילקש ינוילימ דוע הל ומלושי אל םא יכ תמייאמ איהש ךות ,התוא טוחסל התסינ
הדובעה קספות - הזוחב םכסומל
14/9/16בירניו-יול הלא

 םילקש ינוילימ תורשע לש עויסב תלוספרוזחימל לארשיב וגוסמ ןושאר ידוחיי טקיורפ
 הליעפמה הרבחה ידי-לע םילשורי תייריע לש "םימויאב הטיחס" תונויסינל תונעט ,הנידמהמ
 תקולחמ ירקיע םה הלא - ריעב האורבתה יתורישב םישובישל דבכ ששחו טקיורפה תא
 יבשות תא עיבטהל תמייאמש ,םילשוריב יזוחמה טפשמה תיבב הלא םימיב הנודנש השדח
.םמצע לש תלוספב הריבה

 טנ ןירג" תרבח תא בייחמה ,ינמז העינמ וצ )'ג( עובשה איצוה םילשוריב יזוחמה טפשמה תיב
 תלוספה תטילק יתוריש תא םילשורי תייריעל קפסל ךישמהל "תלוספב לופיטו רוזחימ
 ,התוא טוחסל התסינ הרבחה הייריעה תנעטלש רחאל ,תאז .הרוזחימו ריעה יבחרמ הנופמה
 הזוחב םכסומה םולשתל רבעמ םילקש ינוילימ דוע הל ומלושי אל םא יכ תמייאמ איהש ךות
.ריעה יבחרמ הנופמה הפשאה תא טולקל הרבחה קיספת ,ןהיניב

 תונמל השקיב התרגסמב ,טפשמה תיבל הפוחד השקב הייריעה השיגה שדוחה תישארב
 ןירג" תרבח לש תלוספה תטילק ןקתמ תלעפהו לוהינל ינמז םיסכנ סנוכ וא דחוימ להנמ
 תורוהל וא )הפסאנש תלוספה תקירפל םילשורי תייריע לש לבזה תויאשמ תועיגמ וילא( "טנ
.ןקתמל הפשאה תטילקב םיבוכיעל םורגלמ ענמיהל הרבחל

 לארשיב וגוסמ ןושאר טקיורפ ביבס תבבוס טנ ןירגל םילשורי תייריע ןיב תקולחמה
 ינוילימ לש יפסכ עויסב ,תלוספ תדרפהו ןוימל ידוחיי ןקתמ "טנ ןירג" המיקה ותרגסמבש
 "טנ ןירג"ל םילשורי תייריע ןיב םתחנש םכסהל םאתהב םקוה ןקתמה .הנידמהמ םילקש
 םיתוריש הייריעל קפסלו לעפמה תא םיקהל הרבחה הבייחתה ותרגסמב ,2013 תנשב
.ןקתמל הייריעה ידי-לע תרבעומה הפשאהו תלוספה לכ תטילק

 הנשה ךלהמב יכ םילשורי תייריע הנעט ,הרבחה דגנ םיפוחד םידעס ןתמל השקבב ,םלוא
 ףיסוהלו העובקה הרומתה תא לידגהל תושקבב הייריעל תונפל "טנ ןירג" הלחה תפלוחה
 יכ הנעטב ,תאז .םכסהה תוארוהל דוגינב ,רוביצה יפסכמ םילקש ינוילימ לש םימולשת הילע
 תועט לע היתושקב תא הססיב "טנ ןירג" ,הייריעה תנעטל .תידספה ןקתמב תוליעפה
 םיצחל ליעפהל הלחה ףאו ,היתויולעל רשאב תורשקתהה יכרוצל התשעש תויאדכה יבושיחב
.ןידל דוגינבו הליע אלל ,תורשקתהה יאנת תא תונשל םיכסהל הייריעה לע

 'םימויא' רחאל" יכ בתכנ - םיסינ ינדו טלבדלוג םולש ד"הוע תועצמאב השגוהש - השקבב
 םכסה תרפהב טסוגוא ףוס תארקל ,'טנ ןירג' הלחה ,ןכ תושעל התנווכב יכ הליחת םייללכ
 תא טולקל - םכסהה יפ-לע התובייחתה םויקמ תינודזו תנווכמ תוענמיה לש ךרד לע תנווכמ
 תא ןווכמב שבשל תנמ-לע ,הייריעה תויאשמב תשקבמה לש הנקתמל הנופמה הפשאה לכ
 יבחרמ הפשאה יוניפב תנווכמ םישוביש תמירג ךות ,םילשורי ריעב האורבתה ףגא יתוריש
."םילשורי ריעה

םיילושב תונעט

 תטילקל ןקתמה תמקה דעומל דעו תורשקתהה דעוממ לחה יכ "טנ ןירג" תרבח הנעט דגנמ
 תעב שארמ הייפצל תונתינ ויה אלש תלוספב לופיטה קושב תורומת ושחרתה ,תלוספה
 הנידמב תלוספה תנמטהו לופיטה תויולעב תיטסרד היילעל ואיבהשו ,םכסהה לע המיתחה
 תיילע התייה ןכא יכ אצמו אשונה תא קדב הביבסה תנגהל דרשמה ,הרבחה תנעטל .הלוכ
.םוחתב הריבס אל םיריחמ
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 טקיורפה לש ותונשדחמ ועבנש עדימ ירעפ דצל ,ושחרתהש םייטמרדה םייונישה ,ןעטנ ךכ
 .םילקש ןוילימכ לש ישדוח דספה לחנ ןקתמהש ךכל ואיבה ,הייריעה דצמ םכסהה תורפהו
 ףטוש םולשת הל הריבעה אלו ,םילקש ןוילימ 15-כ הל תבייח הייריעה ,הרבחה תנעטל דוע
.םכסהה לוטיבב התוא תוכזמ תורחאו ולא תורפהו - םילקש ןוילימ 8-כ לש

 םהל םיתורישה תא הייריעל קפסל ךישמהל "טנ ןירג" לע הרומה ינמז וצ ןתמל ותטלחהב
 הייריעה דוע לכ ,"טנ ןירג"ל הייריעה ןיב םכסהה יפל יכ ץנימ דוד טפושה ןייצ ,הבייחתה
 תא הל קפסל ךשמהל תביוחמ הרבחה ,םכסהה תוארוהל םאתהב הרומתה תא תמלשמ
15 טנ ןירגל תבייח הייריעהש חכוי ןכא םא יכ ריהבה טפושה ,םלוא .םיבוכיע אלל םיתורישה
 הל קינעהלמ לודחל הרבחה תיאשר ,םכסהה לש תופסונ תורפה העציב איה יכו ,לקש ןוילימ
.םיתוריש

 עגונב הרבחה לש תיזכרמה התשקבב ןודל הז בלשב םוקמ ןיא יכ טפושה ןייצ ,תאז םע
 הניא ףא וזו ,קושב תוביסנה יונישל םכסהה לש יזוחה ריחמה "תמאתה" תא שורדל התוכזל
 הכרעש תויובתכתההמ יכ אצמ טפושה .הייריעל םיתורישה תקנעה תא קיספהל הביס
 הרבחה לש "הייוואמ שארב"ש רורב ןפואב דומלל ןתינ תפלוחה הנשב הייריעה םע הרבחה
 דצמ םכסהה תרפהל תונעט ללכ ולעוה אל הליחתו ,הרומתה רועישב יונישה קרו ךא דמע
.הייריעה

 ןה זא םג ךא ,תורפהה לע תונעטה ץוצל ולחה תקולחמה לש םדקתמ בלשב קר יכ ,אצמנ דוע
 תא לטבל 'טנ ןירג' ינפל ךרדה המוסח" ,טפושה עבק ,ולא תוביסנב ."םיילושב" ונעטנ
."םכסהה

-יתלב דע השק ,םויה" יכו ינויח אוה הייריעל הרבחה הקינעמש תורישה יכ טפושה ןייצ דוע
 הימוחתב תרבטצמה תלוספה תא ריבעת הייריעהש ךכ ,'רוחאל לגלגה תא ריזחהל' ירשפא
 ,המוצע תוכרעיה שורדת וז ןיעמ הלועפש ךכל רבעמ .תלוספה רוזחימ אלל רבעבכ תונמטמל
."הביבסה תוכיאב רתויב השק ןפואב עגפת איה
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