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העקפהה ייוציפב םג ובשחתי ןיעקרקמב העיגפ ייוציפב יוושה תעיבקב :םידקת
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 החבשה ילטיהו םייוציפ ןיינעל ררעה תדעו תטלחה לע ושגוהש םיילהנמ םירוערעב רבודמ
 םירערעמה םיאכז םהל םייוציפה ימוכס תא םושל הנומש יאמש ד''ווח הלטיבש הפיח זוחמ
 יא ,תיאלקח עקרק לאיצנטופ ןיינעל ויתועיבקו, תעגופ תינכת לש המוסרפ תובקעב
 העיגפ ייוציפבו העקפה ייוציפב תונוש תוקיספ רוסיא תעיבק ןכו היינב תאפקהב תובשחתה
.דועו עקרק התוא 'סע
 אלו –םיעקפנה תולעבב תויוצמה) תויאלקח תועקרק העקפהל הדעיי 2005 תנשמ ע''בת
 הצוח ןיב ,בחור שיבכ אוהש) עשת שיבכ תרטמל ,הרדח םורדב (הנידמהמ תיאלקח הריכחב
.םינורשו הרדח הינבו ןונכתל תוימוקמה תודעוה לש ןמוחתב תואצמנה ,(ףוחה שיבכל לארשי
 העקפה ךילהב :ותצמתנ ןלהלו ,ךוראו לתפנ םילושכמ לולסמ ןאכ ןוכנ ולאכש םילעבל ,עודיכ
 תושר תשקב כ"חאו העקפהל תדעיימה ע''בתל תודגנתה שיגהל הליחת שי רוביצ יכרצל
 הרשואשמו .ןוילע ש''מיבל רוערע ילואו תילהנימ הריתע כ"חאו ,תיצראה הצעומל רוערע
 ךרע תתיחפ לע) העיגפ ייוציפל העיבת – הרושיאמ םינש שולש ךות שיגהל שי -ע''בתה
 לע .(רוכזכ העיגפה רקיע הזש ,רחא ירוביצ דועיי וא ךרד לש חטשל יאלקח חטשמ ןיעקרקמה
 רוערע 'כחאו (תוביסנב יולת) עירכמ יאמשל וא ,ררע תדעול רוערע תוכז שי הלא םיכילה
 (צ''עמ -וא) תימוקמה הדעוהשכ -ליבקמב .ןוילע ש"מיבל תושרב רוערע 'כחאו ילהנימ ש''מיבל
 יוציפ ןתייש םינפה רשל השקב ליבקמבו העיגפ ייוציפ תעיבת שיגהל שי ,עקרקה תא ועיקפי
 -ו ב''ותה קוח תועקפהב 40%) העקפה ייוציפמ "רוטפ" הרואכלש חטשה רובעב "דסחה ןמ"

 עקרקה ילעב לע ףסונבו ןוילע ש''מיבל רוערע שי הז ךילה לעו .(הדוקפה תועקפהב 25%
 ייוציפכ והשמ ךל םלשל תונכומ תויושרה םא !אקווד עירכמ יאמש יונימ תשקב לוקשל
.ילהנימ טפשמ תיבל כ''חאו ררע תדעול רערעל שי הלא םיכילה לעו .העקפה
 תמלשמ הנידמהש ילבמו !אוה ונובשח לע ללמואה עקפנה להנמ וללה םיכילהה לכ תא ,בגאו
!רבד םיתיעל ול
 רכמ עקפנהש תונעוטש סמה תויושר תוברעתמ דימ ,והשלכ יוציפ תמלשמ הנידמה רבכ םאו

 םאה .חבש סמב בייחל שי ללכב עודמ תלאשנה הלאשה .(!ןבומכ חיוורה ףאו) עקרקה תא
 דועו ??ח''ש 400 קר עקפנל ראשיי לבא עקפוי לשמל ח''ש 500 יוושב יעקרק שוכרש ןוגה הז
 םיכילהו ,ול ךבתסמו ןינעה ךלוה הככו !וליפא החבשהה לטיה תא םגו מ''עמ תא ונרכזה אל
.םהל םימרענ םיכילה לע
 םיוסמ תיאלקח עקרק יווש יפל העקפה ייוציפ עבק יזוחמה ש''מהיב ,הזה הרקמב
 ןיינעל ההז יד יווש עבקנ ,העיגפה ייוציפל ןיינעה עיגהשכו (בוריקב םנודל ח''ש 140,000-כ)
 יוושה התיחפה תאזו ררעה תדעול ורערע העיגפה ייוציפ ךילהב תויושרה ךא .העיגפה ייוציפ
!ח''ש 45,000 -כל
 הזש םילעבה תונעט ורזע אל .עקרקה יוושב לאיצנטופ ללכו העט יאמשה ררעה תדעו תנעטל
.תולעבב תויאלקח תועקרק ורכמש ריחמה



.צ''עמ לומ רוערעב וכז םיעקפנה יוניש םשלו םרוערע תא לביק הפיחב ילהנימה ש''מהיב
 יאמש ד''ווח לע רערעל תוכמסה תא ליבגהל שי יכ עבק קמונמו טוהר ד''ספב לוקוס טפושה
 יואר אל ירהש ,העקפהה ייוציפ תעיבתב יוושהמ דומלל שי יכ קספנ ףסונב .ץעיימ/עירכמ
.עקרק התואל הנוש יווש ועבקי ,םינוש טפשמ יתב ינשש
 הרתיו ,רכמנ הזש קושה יווש םא יכ ,ידיתע לאיצנטופ ללכ אל עבקנש יוושה יכ קספנ ףסונב
 ,ןהב ובשחתי אלש אוה יואר -ירוביצה דועייה בקע תוכומנ ויה תומיוסמ תוקסע םא םג -ךכמ
.ירחא יוושה תא אלו ינפל יוושה תא דומאל שי ירהש ,תעגופה ע''בתה תאצות ירה ןה יכ
 ומצע ןיכיש ךירצ ,ירוביצ ךרוצל תודעוימ ויתועקרקש העבק ע''בתש ימ יכ רמאנו םכסנ
 עקפנל םורגלו יוציפה תלבק לע תושקהל -תחא ותרטמש לתפנו ךורא םיתחתח לולסמל
100% םהל קספייש היה יואר ,וירבדל .העיגפו העקפה ייוציפ תוחפש המכ לבקל ,ללמואה
.ןיפיט ןיפיט יוושה םהל קספייש אלו (!וליפא רתוי תצק ילואו) יוציפה
 אל ? םייתניב ךכמ סנרפתמ ימו !ומייתסנ םרט רשא ,םינש 11 ךילהה ךשמנ הזה הרקמב
 ??ךכ לכ טושפ ןינע ךכ לכ ךבסל שי עודמ .ותחפשמו עקפנה -ךכמ לבוס ימו .עקפנה
!?"חרזאה תא רטרטל המל .אל ותו אה !םלשת ?תעקפה
 םע דחי גציי ןלדנב קסועה 'תושו ןוסב ,ןייטשנרוב ,יבטרה ד"וע דרשממ ןוסב דוד ד"וע
.תועקרקה ילעב תא (םירחאו סחוימ ,רנזלג) םיפסונ ד"וע


