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 .ןכ ינפל היה המ רוכזל השקש דע הליהקב תוליעפה לע ךכ לכ ליפאה הנורוק לש רבשמה ף"שת םירופ זאמ
 םוי לש תיגיגחה הליפתה ,םירופ תביסמ ןוגכ םייקל ונלוכי אלש הליהקה ייחל םיבושחה םיעוריא ויה
 םישודיקה ןבומכו ,םילשורי םוי דובכל תישילש הדועסו רויס ,האושה םויב תיתנשה תרצעה ,תואמצע
 רוגסל ונצלאנ ןושארה רגסב .הליגרה םתנוכתמב ומייקתה אל םיליגרה םירועישה .הליהקה לש םיישדוחה
 .הליהקה ייח לש קותיש היה וינפ לע .תועובש המכל תסנכה תיב תא

 תוליעפ ורשפיאש םירבח לש תונוש תומזוי ואר הלאה םישדוחה .וינפ לע בצמה תא קר ראתמ הז םלוא
 הנושארה תילאוטריוה תבשה תלבק תא תושגרתהב םירכוז ונלוכ .םּוזב ומייקתה םירועישו תוליפת .הפנע
 ןיאשו םישדח העבש ירחא ונתא ראשיי בצמהש וניימד ונתאמ םיטעמ .תסנכה תיב תריגס ירחא המייקתהש
 ,ךכ רחא םגו רגסנ תסנכה תיבש הפוקתב םינוש םירתאב "ןייוול" יניינמ ומזי םירבח .קפואב בצמל ףוס
  .לבגומ היה םיללפתמה רפסמ רשאכ

 תויחנהל הרהמב ביגהל ךרוצ היה .ןיינמה ןמ אלשו ןיינמה ןמ תובישיל סנכתה דעווה הפוקתה לכ ךשמב
 דימ ונשדיח תסנכה תיבב הליפת בוש התשרה הנידמהש ירחא .םירקבל תושדח ואציש הנידמה לש תונוש
 היה דעווה .ץוחב קר םימעפלו תסנכה תיב ךותב הליפת וריתה םימעפל .תויחנהל םאתהב הליפתה תא
 דעו ,תילמינימ התיה הליהקה ירבח ברקב האולחתהש חוודל רשפא .הדיפקב תויחנהה תא םייקל שוחנ
 .הליהקה תוליעפ ללגב הקבדה לש הרקמ ףא היה אל םויה

 ףתתשהל אל וליפאו הליהקל עיגהלמ םינעמנ יאופרה בצמ ללגבש םירבח לש הקוצמל עדומ היה דעווה
 קספ קליו ברהש רחא תבש יאצומבו לוח ימיב םּוזב תוליפת ומייקתה הפוקתה לכ .םימייקה ןייולה יניינמב
 .תומיוסמ תויתכלה תולבגמ םע םילאוטריו םיניינמ םייקל תויורשפאה לע

 ךכב הצרש הרבחו רבח לכל רשפאל ךרוצ היה .םידחוימ םירגתא ונינפל וביצה םיארונה םימיל תונכהה
 ילעבו הליפת ילעבו םימיאתמ םירתא אוצמל ךרוצ היה .ההובג המרב הליפתב חוטב ןפואב ףתתשהל
 ידכ .האצותהמ ןוצר תועיבׂש ועיבה םיבר םירבחו הליהקה תודיכלל םרת ץמאמה םצע .םירחא םידיקפת
 .ןוושחרמ דע התנוהכ תא ךיראהל הליהקה תמכסה לביקו שקיב דעווה םיגחה תפוקתל ךרעיהל

 ןטק רפסמ םע תוליפת םייקל ןתינ .ץוחב הליפת םהב םייקל השק היהיש םימי רתוי ויהיו ונינפל דוע ףרוחה
 תותבשב .קזח ןוליינ םע הסוכמ הציחמה רשאכ תולוסּפק יתשל םיקלוחמה תסנכה תיב ךותב םיללפתמ לש
 .9:00 העשב דחאו 7:00 העשב דחא םיניינמ ינשב ללפתהל ונלחתה רבכ רקובב

 וב ךורעלו ןונקתה תא ןוחבל הדיקפתש ןונקת תדעוו סנכל ונחלצה הנורוקה תפיגמ תוצרפתה ינפל דוע
 טוריפ לכ ןונקתהמ ונאצוה .ןשיה לע יונב שדחה ןונקתה .תסנכה תיב תואיצמל ותוא םיאתהל ידכ םייוניש



 תוליפתה ןונקת .באב העשתב תורמאנה תוניקה לש המישר ללכ ןונקתה ,אמגודל .תוליפתל עגונב
 תאו הליפתה חסונ תא עבוק ןונקתה .ןונקתב אלו הפיסאהו דעווה ידיב היהי תסנכה תיב לש םיגהנמהו
 .תסנכה תיב יגהנמ לע רומשל הבוחה

 לעו התומע ירבח לש איה הפיסאה קוחה יפל .תסנכה תיב תתומעל תופרטצה לש ךילהה ריהבמ םג ןונקתה
 תאו הפיסאב לוק םיאנתב דמועה רבח לכל תתל ידכ התומעב תורבחה תא ביחרהל ךרדה תא לולסל שי ןכ
 םישדח םירבח תלבק תוחדל וא רשאל תוכמסה תא וידיב ריאשי דעווה .דעוול רחביהלו רוחבל תורשפאה
 דעווה .םינוקיתו תועצה ,תורעה ונשקיבו תועובש השלשכ ינפל םירבחה ןיב ץפוה ןונקתה תטויט .התומעל
 .הפיסאב עצּויש ןונקתל םינוקית ונסנכהו ונלביקש תורעההמ המכ לביק

 ףוקש ךילהתב ₪250,000-ל בורק הקליח הקדצה ןרק 2019 תנשב .ליח תושעל הכישממ הקדצה תדעוו
 .תוליפת םויקמ תוחפ אל התוא תנייפאמ דסחו הקדצ לש תוליעפש הליהקל דובכל .םירורב םינֹוירטירק יפלו

 הנורוקה תפגמ ינפל םג ץוחנ היה תסנכה תיב רורויא רופיש .רורווִא תכרעמ תסנכה תיבב ונקתה הנורחאל
 ללפתהל ךישמהל ונל רוזעת תכרעמה תאזה תעב .הפ לא הפמ אלמ היה תסנכה תיב תובורק םיתִעל רשאכ
 .תוחותפ תותלדה לכ תא ריאשהל השק היהי רשאכ ףרוחה ישדחב תסנכה תיב ךותב

 דוע ךישמהל לולע בצמה ,ירעצל רשאכ הפגמ לש םיאנתב הליהקה תא להנל ךישמהל ךרטצי סנכנה דעווה
 לע רומשל תופסונ םיכרד לע בושחל דעווה לע .הנידמה לש תויחנהה תרמוחב תודיריו תוילע םע בר ןמז
 רבשמ ףולחיש ירחא םג היהיש המל המידק בושחל ליחתהל ךירצ םג דעווה .הלא םיאנתב הליהקה תודיכל
 ונרבעש הממ דומלל לכונ המ ,יבויח ןפואב ?רבשמה לש ךוראה חווטל תוכלשהה הנייהת המ .יתואירבה
  ?תיתרבחו תידומיל ,תינחור הניחבמ הליהקה ייח תא רפשל ידכ

 חורב דימת ולהנתה דעווב םינוידה .הרצק הארתהב םימעפל סנכתהל םינוכנ ויהש דעווב ירבחל הדומ ינא
 שמחל דעוו ירבח לש היצנדקה תא ליבגהל להונ ונעבק םייתנשכ ינפל .תועד יקוליח ויה רשאכ םג הבוט
 להונ ללגב .הנש לש הקספה ירחא בוש רחביהל םג לוכי בזועש רבח .שדחה ןונקתב עבקנ םג הז להונ .םינש
 ןונקתהו םירבח 7-9 ןיבל דעווב םירבח רפסמ עבוק שדחה ןונקתהש ןוויכמ .דעוו ירבח העברא ושרפי הזה
 תא ועיציש םישדח םירבח ינש קר ׂשפחל הלחה רותיאה תדעוו ,םירבח 9 לש םומינימ רפסמ עבוק ןשיה
 םידיקפת ואלימש דעוו ירבח םניאש הליהק ירבח םג שי .הפיסאה תירחבל םיכישממה תעבש םע דחי םמצע
 אלל .והשימ חכשאש ששחמ םהיתומש תא ריכזא אל .הליהקל הבהאו תוירחא ךותמ ובדנתהש םיינויח
 .ועציבש ,תונטקו תולודג ,תומיׂשמה לכב תאׂשל דעוול השק היה םהלש תוסייגתהה

 ,הבוט תואירבל הכרבב
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