
 תוכלשהו תויועמשמ :"רחשה תולע" עצבמ
 ירטסוד רמוע ר"ד

 רסמ הריבעה ,הדגנ העיגפל םימויא לשב קר הזע-תעוצרב יאבצ עצבמל תאצל לארשי לש התטלחה
 תולוכיב יתועמשמ ןפואב עגפ עצבמה .ןונבלב הללאזחל ףאו סאמחל ,ימאלסאה דאהי'גל עיתרמ
 ןפואב עוגפל תנמ-לע וכיראהל הכירצ התייה לארשי ךא ,ימאלסאה דאהי'גה לש תויאבצהו תוינוגראה
 .הזע-תעוצרב ןוגראה לש תויאבצה תויתשתב רתוי בחרנ

 

 לש ןויסינה חכונ תואיצמה תביוחמ התייה "רחשה תולע" המיחלה בבסל תאצל לארשי לש הטלחהה
 לומ ףיקעה ךוויתה יצמאמ ףרח .רפסמ םימי ךשמב הנידמה םורדב םירוזא קתשל ימאלסאה דאהי'גה
 דגנ ולש הפיקתה תונויסינמ תגסל ימאלסאה דאהי'גה בריס ,םירצמו רטק תועצמאב ,דאהי'גהו סאמח
 תוחוכ ידי לע ,ידעס-א םאסב ,ןורמושו-הדוהיב ימאלסאה דאהי'גה שאר רצעמ רחאל( תוילארשי תורטמ
 ןוגראה דגנ ל"הצ לש תוליעפה תקספה ומכ( תויתואיצמ אל תושירד הלעה ףאו ,)ןינ'ג רוזאב ל"הצ
 .העיגרל איבהל ידכ )ןורמושו הדוהיב

 ןויסינ לע ריחמ תובגל ,ימאלסאה דאהי'גה לש המילא תוליעפ לכסל התייה יחכונה יאבצה בבסה תרטמ
 הנשמ תרטמ .תויאבצה ויתולוכיב עוגפלו ,דיתעב םימד םירקמ תונשיה ינפמ ותוא עיתרהל ,ותפיקת
 תעוצרב "ףתושמה םיגלפה ל"מח" יביכרמ תא לצפלו ,יאבצה בבסב ברעתהל סאמחמ עונמל התייה
 ןוגראב ריכב דקפמ לש לוסיחב חתפנ אוה םגש ,"הרוחש הרוגח" עצבמ תא הריכזמ וז תולהנתה .הזע
 תורטמב העיגפב לארשי הדקמתה וב םגשו ,2019 רבמבונב ,אטע-לא ובא אהב ,ימאלסאה דאהי'גה
 .ברעתה אל סאמחל תותיא ךות ,ןוגראה

 יאבצה וחוכ תא םצמצל לוכי ל"הצש אוה סאמח ןיבל ימאלסאה דאהי'גה ןיב לוציפב ירקיעה ןורתיה
 יפלאו ,םייאבצ םיליעפ םיפלא תרשע הנומה( הזע תעוצרב ותמצועב ינשה רורטה ןוגרא לש יתיתשתהו
 תגהנהב הזע תעוצרמ רורטה תמצוע אולמ תא שוגפל ילבמ ,)םיינוניבו םיכורא םיחווטל ןהב ,תוטקר
 ןורתי .המיחלל רתוי בחרנ המישנ ךרוא לארשיל תרשפאמ הזעמ תלבגומ שא תמצועב לופיט .סאמח
 .םינוגראה ינש ןיב תוחיתמהו םיכוכיחה תקמעהל עגונ ףסונ

 עצבמה תעב תוילארשי תופיקתמ סאמחל הרואכל "תוניסח" ןתמ אוה םינוגראה ןיב לוציפ לש ןורסיחה
 תורבגתהל דיתעב ליבוהל לולע הזכ בצמ .הזע תעוצרב ןובירה ןוגראה אוהש הדבועה ףרח ,יאבצה
  .סאמח דצמ תוירחאמ תוקמחתה ךות ,"םיררוס םינוגרא" דצמ לארשי דגנ םירוגיש

 רמוש" עצבמ ךלהמב .תלבגומ תלעות שי הזע תעוצרב רורטה ינוגרא ןיב לצפל ןויסינל ,רבד לש ופוסב
 ,םדוקה עצבמבש יפ לע ףא ,הז דצל הז ומחלו ימאלסאה דאהי'גהו סאמח ורזח 2021 יאמב "תומוחה
 .המיחלב ברעתהל אל סאמח ףידעה ,"הרוחש הרוגח"

 "רחשה תולע" עצבמב ל"הצ יגשיהו המיחלה ינייפאמ

 המזוי :יחכונה המיחלה בבסב ל"הצ לש תויעצבמה ויתולוכיל םיעגונה םיטלוב םיגשיה המכ ןייצל ןתינ
 העדות יצמאמב החלצהו ,תוטקר טורייב םיעוציב רופיש ,תוכיא תורטמב העיגפ לע הרימש ,תיפקתה
 .העפשהו

 תיפקתה המזוי

 תולע" עצבמ ,"הרוחש הרוגח"ו "הקוצי תרפוע" עצבמל המודבו ,םירחא םייאבצ םיעצבמל דוגינב
 םג ,עצבמה תחיתפל םדקש תוליעפה רבצמ ןמתסמש יפכו ;םוזיו יפקתה ךלהמב חתפנ "רחשה
 דאהי'גב הזע תעוצר ןופצ בחרמ דקפמ לש בושח לוסיחל הליבוה תיפקתהה המזויה .האנוהב
 ליעי ןפואב ביגהל חילצה אלו ,םיוסמ םלהל סנכנ ימאלסאה דאהי'גה יכ רכינ .ירבע'ג ריסית ,ימאלסאה
 םיפסונ םיליעפב תאש רתיב עוגפל ל"הצל רשפא הז בצמ .לוסיחה רחאלש תונושארה תועשב
 .ןוגראה לש תויאבצ תויתשתבו

 םילגר תוחוכ ולעפ ,הזע תעוצרב ל"הצ לש )םידחוימ תוחוכו ןוירש( תויתשביהו תויריוואה תופיקתה דצל
 םצמצל ל"הצל רשפא הזעב יאבצה עצבמה .ןורמושו הדוהי יבחרב ימאלסא דאהי'ג יליעפ תורשע רצעמל



 ,תונורחאה םינשב תיטילופו תיאבצ המצוע ןוגראה רבצ םש ,ןורמושו הדוהיב דאהי'גה לש וחוכ תא
 .ןינ'ג תפנב דוחייב

  תוכיא תורטמ תפיקת לע הרימש

 הפיקתה איה הנושארה הטישה :תוטיש יתשב ,ללכ ךרדב ,ל"הצ לעפ הזע תעוצרב םינורחאה םיעצבמב
 ,לשמל ומכ( ףקות אוהש תורטמה "תוכיא" ףס תא הלעמ ל"הצ ןמזה רבועש לככ הבש ,תגרודמה
 ףוס תארקל שממ דאהי'גהו סאמח יריכב לש םירוגמ יניינב ףוקתל ל"הצ לחה ובש "ןתיא קוצ" עצבמב
 הבש ,הכופה תגרודמ הטיש איה היינשה הטישה .)עצבמה םויס תא ביואה לע תופכל הרטמב ,עצבמה
 לככו ,)הזעב תומוק יבר תלפהו םיריכב לוסיח ללוכ( תוכיא תורטמ דגנ תובר תופיקתב ל"הצ חתפ
 ,תוטקר רוגיש תורובב העיגפ ומכ ,רתוי הכומנ תוכיא תולעב תורטמ תפיקתב קפתסה עצבמה ךשמנש
 תפיקת ,המיחל יעצמא ינסחמ תפיקת ,תוטקר חותיפל םישמשמה םירמוח תנסחאל םינסחמב העיגפ
 "הרוחש הרוגח" עצבמב ומכ( םירטוז רורט יליעפ לוסיחו ,םינומיא ינקתמ תפיקת ,םיבצומו תודמע
 .)"תומוחה רמוש"ו

 "רחשה תולע" עצבמב ל"הצ רמש ,יחכונה עצבמה לש רצקה ןמזה ךשמ לשבו ,םירחא םיעצבמל דוגינב
 עצבמה לש החיתפה תכמב ירבע'ג לש ולוסיח דצל .עצבמל םינושארה םיימויב תוכיא תורטמ תפיקת לע
 עוגפל הרטמב חטשב דאהי'גה ביצהש םיקנט-דגנ םיליטה ירוגיש תוילוח תא לכסל ל"הצ חילצה
 דאהי'גה לש םורד בחרמ דקפמ תא ל"הצ לסיח תרחמל .עצבמה תחיתפ ינפל דוע תוילארשי תורטמב
 לסוח ןכ .יסאמע באטיח ,ןוגראב רוסנמ לש ונגסו חיפר תביטח דקפמ תא ןכו ,רוסנמ דלאח ,ימאלסאה
 לש ונימי דיו ימאלסאה דאהי'גה תגהנה רבחו ,חלאס תפאר ,דאהי'גה לש תוטקרה ךרעמ שאר םמיע
 .דאהי'גל תכיישה תיפקתה רורט תרהנמ הצצפוה ,ףסונב .ללדומ-לא דאיז ,רוסנמ

 רכינ ןפואב ל"הצ םצמצ יאבצה עצבמל ןורחאהו ישילשה םויב ,יחכונה עצבמב םג יכ ןייצל שי תאז םע
 רורט יליעפבו תוטקר ירגשמב העיגפו לוכיס ןויסינב ל"הצ דקמתה הז םויב .תופיקתה תומיצע תא
  .רוגישל םיארחאש םירטוז

 תוטקר טורייב םיעוציב רופיש

 הזע תעוצרמ לארשי רבעל ורגושש תוטקרה טוריי זוחא תא ל"הצ רפיש "רחשה תולע" עצבמב
 תוטקר טורייב החלצה יזוחא 97 הזה עצבמב ל"הצ גישה לוכה ךסב ."לזרב תפיכ" תכרעמ תועצמאב
 ,החלצה יזוחא 75-כ ל"הצ גישה "ןנע דומע" עצבמב ,לשמל ךכ .םימדוק םיעצבמ תמועל שדח איש –
 .החלצה יזוחא 90-כ "תומוחה רמוש"בו "הרוחש הרוגח"בו החלצה יזוחא 80-כ גישה "ןתיא קוצ"ב

 תרבוע "לזרב תפיכ" תכרעמש םיכשמתמה םיגורדשהו םירופישהמ תעבונ ךכל תירקיעה הביסה
 תומיצעו תומכ לשב ,תיסחי רידנ אוה תכרעמה הרבצש יעצבמה ןויסינה .היטוריי תא םילעיימה ,הרגשב
 תמא ןמזב ןוחבלו ,רופישל תודוקנ תוהזל תכרעמל םירשפאמ הלא .םלומ תדדומתמ איהש םירוגישה
 םהיפלש םימתירוגלאה ירופישמ רקיעב עבונ הנורחאה הנשב רופישה .הב ועמטוהש םימדוק םירופיש
 .ליטבו ם"כמב ,הטילשה תכרעמב םירופישמ םגו ,תכרעמה יביכר םילעופ

 העפשהו העדות יצמאמב החלצה

 לארשי לש ימואלה הרבסהה ךרעמו ל"הצ רבוד ,כ"בשה ,ריוואה ליח ןיב ליעי הלועפ ףותיש תועצמאב
 השיש וגרהנ הבש ,הילב'גב תירקתל רשקב רומח ימואל-ןיב יתרושקת רבשמ עונמל לארשי החילצה
 תילאוזיו החכוה ללוכ ,ןימא הקידב אצממ תוריהמב בינה הלועפה ףותיש .םישנא תורשע ועצפנו םידלי

 .ימאלסאה דאהי'גה לש לשוכ רוגישמ האצותכ השחרתה הילב'גב הידגרטה יכ חכוה הבש ,תמלוצמ
 םיחרזאב העיגפל ומרגש םילשוכ תוטקר ירוגיש םיארנ םהבש םיפסונ ואדיו ינוטרס ומסרופ ךשמהב
 םיימואל-ןיב תרושקת ילכש ךכל הליבוה תיעוצקמהו הריהמה תילארשיה הבוגתה .עשפמ םיפח םייתזע
 .עוריאל תוירחאב לארשי תא םישאהל וססיה

 "רחשה תולע" עצבמ לש תויגטרטסא תוכלשהו תויועמשמ

 לא איראס" ,ימאלסאה דאהי'גה לש תיאבצה עורזה תרמצב השק העיגפ עגפ "רחשה תולע" עצבמ
 םירוזאה ידקפמ הבש תיאבצ הצעומ ןיעמ לש תרגסמב היונב ןוגראה לש תיאבצה עורזה ."סדק
 תיאבצה עורזה שאר( דחא יאבצ גיהנמ רדעיה לשב תאז ,ףתושמ ןפואב תוטלחה םילבקמ תוביטחהו



 לוסיח .)ןונבלב בשוי ,הלא'חנ-לא דאיז ,דאהי'גה ל"כזמ וליאו ,הירוסב יח ,ירו'גע םרכא ,דאהי'גה לש
 תיאבצה ןכו תיגטרטסאה-תינוגראה תלוכיב העיגפ התועמשמ הזעב דאהי'גה לש תינוחטיבה תרמצה
 המלש הגהנה תרדש לוסיח ,ףסונב .דאהי'גה לש חטשה יגרד תורושב לובלב וערז םילוסיחה .חטשב
  ."השורי תומחלמ" הנלחתש םג ןכתיי .ואלמל ןמז חקייש יתוגיהנמ םוקאו רצוי

 .סאמח רובע םג עיתרמ רסמ שי המצעלשכ תיפקתהה המזויב ,ימאלסאה דאהי'גה דגנ העתרהל רבעמ
 )הבוגתכ אלו( תוילארשי תורטמב העיגפל דבלב הערתה לשב םוזי יאבצ עצבמ תחיתפ לע הטלחה
 לוסיח תוברל ,יאבצה עצבמה לש ויתואצות ."עגתשה תיבה לעב" לש תמיוסמ תימדת לארשיל הוושמ
 תויניעידומה תולוכיה לע הדיעמ ,ימאלסאה דאהי'גה לש תינוחטיבה הגהנהה תרשרש לכ טעמכ
 רופיש םג .רותב םיאבה תויהל םייושע םה יכ סאמח יריכבל תתואמו ,ל"הצ לש תוקיודמה תויפקתההו

  .יתועמשמ ןפואב לארשיב עוגפל סאמח לש תווקתה תא תולכסתמ "לזרב תפיכ" תוכרעמ תולוכיב

 םילעופ ףלא 14-כ לש לארשיב הדובעל רבעמ תעינמ ,תורוחס לש אוצייו אובייל םירבעמה תריגס
 תויועמשמה המ סאמחל ושיגדה ,קלדב רוסחמ לשב הזעב חוכה תנחת תוליעפ תקספהו םייתזע
 םצעתהל ךישמהל ךרוצה לשב( וזה תעב ןיינועמ אוה ןיא ובש ,יאבצ בבס לש תוילכלכהו תויחרזאה
 תוביסה תחא םג וז .)הזע תעוצר תא תילכלכ בצייל ןויסינהו ,"תומוח רמוש" עצבמ רחאל תיאבצ
 תונויסינ סאמח השעי דיתעב המוד בצמב יכ ןכתיי .יאבצה בבסל ףרטצהל סאמח ןאימ ןייטעבש
 .םיילארשי םידעי דגנ הזע תעוצרב רורט ינוגרא דצמ הפיקתל תונויסינ רוצעל רתוי םיענכשמ

 םייאמ יעישה רורטה ןוגרא .ןונבלב הללאבזיח לומ םג לארשי לש העתרהה תא קזחל יושע עצבמה
 רדסהל ועיגי ןונבלו לארשיש ינפל "שירכ" רגאממ זג קיפת וז םא לארשי תא ףוקתל םינורחאה םישדוחב
 ,הללארצנ ןסח ,הללאבזיח ל"כזמ יושע יחכונה עצבמה רחאל .תירבה תוצרא ךוויתב ,םיימי תולובג ןומיס
 .הביא ישעמב חתפיש ינפל םיימעפ בושחל

 תוצלמהו תונקסמ

 הנפומ ימואל-ןיבה בשקהשו ,המיחלב ברעתמ וניא סאמח ובש בצמה תא לצנל םוקמ היה יכ ןכתיי
 שותכל הרטמב םיפסונ םידחא םימיל תילארשי תיאבצ תוליעפ ךשמהל ,םלועל רתוי םיבושח םיניינעל
 ךרעמב העיגפה תא קימעהל ךישמהל הלכי לארשי ,לשמל ךכ .ימאלסאה דאהי'גה תיתשת תא רתוי

  .תוטרחמבו המיחל יעצמא ינסחמבו ,ימאלסאה דאהי'גה לש יטקרה

 אלב תבחרנ העיגפמ האצותכ םא ,המיחלל ףרטציי סאמחש ןוכיסב ךורכ היה בבסה ךשמה םנמוא
 וליא יכ חינהל דואמ ריבס ,םלוא .ויתויתשתב וא סאמח יליעפב העיגפמ וא ,תועטמ האצותכ םיברועמ
 התייה המיחלה םאו ,ימאלסאה דאהי'גה םע םיהוזמה םידעיב קרו ךא דקמתהל הכישממ לארשי התייה
 ,רבד לש ופוסב .ברעתהל אלו דגנמ דומעל ךישממ סאמח היה יזא ,דבלב םירופס םימיב תכראתמ
 תויאבצה ויתולוכי תיינב ךשמהב דקמתהל ףידעמו ,לארשי םע וזה תעב המיחלב ןיינועמ וניא סאמח
 .הזע תעוצרב ונוטלש קוזיחו ילכלכה בצמה בוצייבו

 תויתמצועה תופיקתה ףרח ,תישאר .םייסחי םיגשיה גישה ימאלסאה דאהי'גה ,תרכינ העיגפ גפסש ףא
 ךשמתמו ףיצר ,הובג שא בצק לע רומשל ימאלסאה דאהי'גה חילצה עצבמל םינושארה םיימויב ל"הצ לש
 הרוגח" עצבמב םג גצוה הז שא בצק .שאה תקספה הזרכוהש ירחא דע ללוכ ,עצבמה יבלש לכ ךרואל
 תמועל לארשי רבעל ולש םירוגישה תומכ תא לידגהל חילצה ימאלסאה דאהי'גה ,ףסונב ."הרוחש
 וליאו ,םיימוי ךלהמב תוטקר 450-כ ימאלסאה דאהי'גה רגיש "הרוחש הרוגח" עצבמב .ןורחאה עצבמה
 העיגפ לע רומשל ןוכנ ,ל"הצ תניחבמ .םימי השולשב תוטקר 1,100-כ רגיש אוה יחכונה עצבמב
 תורטמב עוגפל תנמ לע ירשפא עגר לכ לצנל לארשי לע .שאה תקספה דע תוכיא תורטמב תכשמתמ
 .אבה עצבמב וא בבסב הדגנ תונווכמ תויהל תולולעש רורט

 ימאלסאה דאהי'גה חילצה סאמחמ יעצבמה לוציפה תורמלש הדבועל עגונ דאהי'גה לש ףסונ יסחי גשיה
 )ףתושמה םיגלפה ל"מחמ קלח םה םהמ םיינש( םיפסונ רורט ינוגרא השולש תוחפל ודיצל סייגל
 ידודגו ןיטסלפ רורחשל תיטרקומדה תיזחה ,אצקא-לא יללח ידודג :לארשי רבעל תוטקר םה םג ורגישש
 "תודגנתהה" חוככ הזע תעוצרב ימאלסאה דאהי'גה לש ונרק תא תולעהל הלוכי וז תואיצמ .ןידיה'גומה
 הכירצ לארשי ,הז רשקהב .העוצרב סאמח לש ותטילשבו ותימדתב טעמ עוגפלו ,הזע תעוצרב טלובה
 ביוחמ אוה יכו ,העוצרהמ המילא הלועפ לכל יארחאה ,הזע תעוצרב ןובירה ראשנ סאמחה יכ ריהצהל
 .הזע תעוצר חטשמ לארשי דגנ לועפל םינוש רורט ינוגראמ עונמל


