
 

יא-יפ-יא :םוליצ הוואגה דעצמ

הלימ איה "ומוה" :הרדחב האגה הליהקה ירבח
ריעב הסג
םיברש אלפ אל ,"ונכותמ הבעותה תא עיקוהל" םיארוק הרדח תייריעב םיריכבשכ
"דורווה ןולסה" תצובק הכפה תאזה הביסהמ .ןוראב ראשיהל םיפידעמ ריעב
תפשוח הרדחב 'ומוה' הלימה" .האגה הליהקה ינב לש דיחיה םטלפמ םוקמל
עויס רסוחב הייריעה תא המישאמו הצובקה תזכר תרמוא ,"תיזיפ הנכסל ךתוא

הרדח ,האגה הליהקה :תויגת
,הרדחב "דורווה ןולסה" ירבח לש שגפמה תליחת ינפל תורופס תוקד 

ירבח םה שגפמב םיפתתשמה .לכוא יסומע םיריס םמע םיאשונ ,המינפ םורזל םיפתתשמה םיליחתמ
לע שדוחל תחא םישגפנ רשא ,)םילאוסקסיבו םירדנ'גסנרט ,םיאומוה ,תויבסל( תיב"טהלה הליהקה
.ריעב האגה הליהקה יניינעב ןודל תנמ

וסנכתה םה רבעש עובשה ףוסב
תא הליעפמש ,לכימ לש התיבב ןולסב
םידחא" .םינש שמחל בורק םישגפמה
,"אל םירחאו םיעובק םיפתתשמהמ
םיחוטב םישיגרמש שי" .לכימ תרפסמ
.תוחפ םיחוטב םישיגרמש שיו רתוי

רקיעבו ,םיטבלתמ ה'רבחהמ הברה
,'םיטסינורא' ה'רבח ןאכל םיעיגמ
."ןוראב ןיידעש הלאכ רמולכ

ךכל תוביסה תחא ,לכימ ירבדל
הלא םישגפמב םיבר םיפתתשמש
ינפמ איה ,ןוראב םירתתסמ ןיידע
תא דבכלו לבקל השקתמ הרדחש
הייסולכואל" .תיאומוהה הליהקה
ךתוא הליבומ הרדחב 'ומוה' הלימה" .הריבסמ איה ,"תויבסלו םיאומוה םע דדומתהל השק הרדחב
."תיזיפ םעפ אל העגפנש תחאכ הז תא תרמוא ינאו ,םיענ אל דואמ לועשמל ללכ ךרדב

,םיעבצ השיש תתומע ר"וי ,ןרוא ךורב םע דחי הצובקה תא המיקה ,24 תב תיבסל הריעצ ,לכימ
יכונא ,ןטק יכה םוקמה ךותמ דורווה ןולסה תא יתמקה" .האגה הליהקה ינב ןעמל תוליעפב תקסועה
והשימ יתיא שיו דבל אל ינאש תעדל יתיצר" .לכימ תרמוא ,"החוטב שיגרא ינאש ,ילש יטסיאוגאו

."תאזה הריסב

"הכוהו ןוראהמ אצי"

העובצ תראתמ לכימש תואיצמה לבא ,דורווה עבצה תא אשונ שגפמה תצובק לש המש םנמא
רופיס האיבמ איה ,"ריעב םינוכיתה דחאמ 17 ןב רענ יילא עיגה" .םיבבלמ תוחפ הברה םיעבצב
.ריעב םיאומוהה לש םיישקה תא שיחממש
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הנפ רוחב ותוא .םד בוז דע רפס תיבה לש םיתורישב םירענ ידיב הכוה אוה ,ןוראהמ אצי אוהשכ"
יכה ןפואב ול הרמא איה ,הרטשמל תונפל לש יסיסבה רבדהמ ץוח .הרזע שקיבו רפסה תיב תצעויל
רפס תיב תצעוי לש הבושת וז .'ןוראהמ םיאצוי אל הרדחבש תעדל ךירצ תייה התא' :רורב
."רחא םוקמב דומלל ךירצ אוה ילואש ול הרמא איה ?תילאיצוס תדבוע איה התרשכהבש

תרמוא ,הזה רופיסה
וכהש םירענה לע וליטהש שנועה המ תעדוי תא" .תדדומתמ איה םמעש םיבר ינמ דחא אוה ,לכימ
.ןטרסל הלוחל לומקא תתל ומכ הז .םימי השולשל םידומילהמ םתוא ועשה ?ןוראהמ אציש רענה תא
.םוימוי הלאכ םירופיס תעמוש ינא

הנומתל סנכנ ןאכ .טקשב לבא ,ומוה ינאש הדבועה םע דואמ הפי יח ינא' ,םירמואש םיאומוה שי"
איה תאזה הצובקה .םיחוטב שיגרהל םהל םורגלו הליהקהמ םישנא ןיב רבחל ותרטמש ,דורווה ןולסה
)האגה רעונה ןוגרא( "יגיא" םייק הינתנב .הפיחל הינתנ ןיב האגה הליהקב לפטמש דיחיה ףוגה עגרכ
."?ןוראהמ ואצי אל םלועמש 24 ינב ה'רבח תושעל םירומא המ לבא ,רעונב לפטמה

"ביבא לתל וכליש"

,רקיעב ילואו ,םג אלא ,הרדחב הייסולכואה יפלכ קר תונפומ ןניא "דורווה ןולסה" תצובק לש תונעטה
ףא איה ,הז אוהכ םהל תעייסמ הניא הייריעהש קר אל ,הצובקה ישנא תנעטל .הייריעה יפלכ
.םיישק המירעמ

תובקעב רצק ןמז רובעכ רגסנ אוה ךא ,ב"טהלה תדוגא לש תוליעפ זכרמ ריעב חתפנ 2002-ב םנמא
היה "ריעהמ הבעותה תא עיקוהל" הפוקת התואב ושרדש הלא ןיב .הרדחב םינוש םיגוח דצמ השירד
.ןדס לארשי לש הייריעה שאר ןגס שמישש ,ןטיבא םייח

יכ ריבסהו ,םהלש תוליעפה תא םש םייקל ידכ "ביבא-לתל תכלל" הליהקה ינבל זא ארק ןטיבא
.תודרטהמו םימויאמ הליהקה לש זכרמה לבס ותוליעפ תפוקת ךרואל ."תירדילוס ריע איה הרדח"
םיליעפה .םיפתתשמה לע ומייאו הצובקה לש םישגפמה דחאל ס"ש יליעפ וצרפתה םימעפה תחאב
.הרטשמה תוברעתה רחאל קר םוקמהמ וקלוס

םדקל דורווה ןולסה ירבח םיסנמ םויכ
ןעמל "תוליעפ רדח" לש ותמקה תא
השיש תתומע .ריעב הליהקה ינב
תוברתל זכרמל אשונב התנפ םיעבצ
השקבב הרדח תייריע לש יאנפו

הייריעה .תוליעפה רדח תא בצקתל
םלואו ,ביצקתה תרבעה תא הרשיא
לטוב אוה הליהקה ירבח תעתפהל
לשב הארנה לככ ,ןורחאה עגרב
םיידרח םימרוג דצמ םימויאו םיצחל
.הייריעב

ויה םהש ונל רמאנ הרדח תייריעב"
רדח תא ונל רשאל םיחמש
עדונ לבא" .לכימ תרפסמ ,"תוליעפה
.'םיריעצ זכרמ היהי אל ,םיאומוה הפ ויהי םא' יכ םיריעצה זכרמ ידרשמ דצמ םימויא ולבקתהש יל
.דואמ םרוצ לוקב תרבדמ איה ,תרבדמ היבופומוההשכ
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יאדווב .ונתוא םג בצקתל הכירצ יאנפו תוברתל התומעה זא ,תותומעל קלוחמש ינוריע ביצקת שי םא"
.םולכ הז .הנשב לקש 6,000-ב םכתסמ םישקבמ ונאש םוכסה .תוישדוח תועש ששב רבודמ םא
קר ונחנא .ונמצעב םינמממ ונחנא הז תא ,הידמ ימוסרפלו תוספדהל ביצקת םישרוד אל ונחנא
."רדח םישקבמ

הליהקה לש לפאה דצה

םעטמ תלעופה יאנפלו תוברתל התומעה העיצמש םיתורישהמ קלח אוה "הרדח םיריעצ זכרמ"
.ריעב רעונה ינב לש ילמרופ יתלבה ךוניחה תויוליעפל תיארחא התומעה ,התוליעפ תרגסמב .הייריעה
םג גואדל בייח זכרמה ,דורווה ןולסה ישנא תנעטל .םיס"נתמה תשר תא הליעפמ התומעה ,ןכ ומכ
.םתחוורל

איה ונלש תוליעפה" .לכימ תרמוא ,"םיריעצה ללכ תא תרשל בייח ,אוה ןכ ומשכ ,םיריעצה זכרמ"
םוקמ תאיצמ לש תוליעפ ,ףותיש לש תוליעפ ,תירוביצ הגהנה לש תוליעפ וז .רבד לכל תיכוניח תוליעפ
אלש חטבו ,תוביסמ לע הפ םירבדמ אל ונחנא .הביבסהו הרדחב תיב"טהלה הליהקה ירבחל טלפמ
."םישגפמה תא ןממל הבריסשכ הייריעה ונל הזמרש יפכ ,םיינימ םישגפמ לע

ךסב םיישדוח תוריכש ימד תיב"טהלה הליהקהמ שרוד םיריעצה זכרמ ,םישגפמה תא חראל תנמ לע
םירעב" .לכימ תנטור ,"שפוטמ םגו רקי ונל הארנ תוישדוח תועש שש רובע הזכ םוכס" .לקש 600

.םיזכרמ ינימ לכו ס"נתמה דצמ תופתתשה שי תורחא

הלידגה ,לשמל ,ביבא לת תייריע"
אל ינא .האג ס"נתמ המיקהו שאר
םולח הז .האג ס"נתמ היהיש תשקבמ
,הרקי אל הז .הליהקה לש קוחר בוטר
םיצור ונחנא .הבורקה הנשב אל חטב
ילב .ןטק תוליעפ רדח לוכה ךסב
לע תריוצמש ןנעב תשק ילב ,םילגד
."תוליעפ רדח טושפ .תלדה

השיש תתומע ר"וי ,ןרוא ךורב ירבדל
רעונה ינבל יכ הדבועה ,םיעבצ
םתוהז יבגל םיטבלתמה ,הרדחב
תרדוסמ תבותכ םויכ ןיא ,תינימה
.תונכסל םתוא תפשוח ,הילא תונפל
הרדחמ רעונ ינבשכ ,ונרעצל"
.רמוא אוה ,"הלש םילפא רתויה םידדצל םיעדוותמ םה ,הליהקה ישנאל הנושארל םיפשחנ

הרבסהו ךוניח זכרמ( ןשוח ומכ תותומע לש דצהמ וא רעונ תוינכות ךרד ,יגיא ךרד םיפשחנ אל םה"
םידדצב םישגופו םיירוביצ םינגל םיכלוה םישנא ובש בצמ הרדחב שי ונרעצל .)האגה הליהקה לש
.הליהקה לש םירעוכמה

התוהז יבגל תטבלתמש 15 תב הדליש םיצור ונא .הלאה תויוכבתסהה תא עונמל םיצור ונחנא"
.'הרזע הצור ינא ,יל ערו יל השק' :ונל רמאתו תוליעפה רדח לש תלדה לע קופדל לכות ,תינימה
."הזה ירטנמלאה רבדה תא ריעב ןיא ,ירעצל

nrg - הספדה http://www.nrg.co.il/Scripts/artPrint/artPrintNew.p...

3 of 3 04/07/2011 01:52 PM


