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גחל ןורוד
היה רפוע ימס ,ביבא לת ןואיזומב הררשה לע רתוול עדי אל רמוע יטומ
תא תולעהל ידכ תוכורעת םיכירצ אל םינפסא ,ןואיזומה לש קנע שושקיפ
תורבח יפלכ האנש ורצי 'ץיבומיחי ילש ומכ םישנאו םהלש ףסואה יווש
רידגמ ,לארשיב םיבושחה םינפסאהמוORS ילעב ,גבס ןורוד .םדא חוכ
תונמאל ףסכ ןיב רשקה תא שדחמ

 ןוידה אוה וניניב ןחלושה לע חינמ גבס ןורודש ןושארה אשונה
 ןואיזומ לש תקולחמב יונשהו קזחה להנמה ,רמוע יטומ 'פורפב
 דחוימב הכורא הנוהכ ירחא ,ןורחאה ינויב ומלועל ךלהש ביבא לת
 דגנ ,יטומ דגנ םיסעכ ןומה ורבטצה" .הנש17 הכשמנש
 ,"דיחי ךלמכ ,ןואיזומה תא להינ אוה ובש ןפואהו ולש תויזוכירה
.גבס רמוא

 ףנעב איקבש ימ .העונצ עמשיהל הלולע תאזה הרימאה תונמאה םלועל ץוחמ םישנאל
 היינשה םדאה חוכ תרבח ,ORS לש הילעב ,)56( גבס :יניצר םערב רבודמש עדוי

 םיקיתווה םינפסאה דחאל בשחנו ןואיזומה לש ויכמות ילודגמ אוה ,לארשיב הלדוגב
 תא תובגל ,ראדרל תחתמ דימת סוטל דיפקמ לבא- ימוקמה תונמאה םלועב םיכרעומהו

 תנמסמ רמועב החישה תא חותפל ולש הריחבה .תרושקתב אטבתהל טעמלו ןואיזומה
.ובאט ןאכ ןיא ,תונמאב ומכ .תררחושמו היולג ,ותיא הגוסמ הנושאר החישל ןוטה תא

 ינוילימ תווש ןקלחש ,תודובע ףלאכ ללוכו ,ןאכ וארנש םימישרמהמ אוה גבס לש ףסואה
 ול שי- דחוימב בר עדי לעב ןפסאל בשחנו ,תילארשי תונמא שוכרל הברמ גבס .םירלוד
 ,תוירלג ,תוכורעת דוקפל הברמ אוה :חטשב המישרמ תוחכונו- תונמאב ינש ראות
 תונמאה הדשב שייאמ אוהש םידיקפתה יוביר ,תאז םע .םלועבו ץראב םידיריו םינואיזומ
 חוכ תרבח לש הילעב אוהש הדבועהו ,םוחתב ןוטלש־ןוהה ירשקל למסל ותוא ךפה
 לג .הזה יומידה תא הניצקמ קר ,תונורחאה םינשב שא טעמ אל ךשמש ףנע ,םדא
 המגודכ גבס ומכ ןוה ילעב ןמיס ,תונמאה הדש תא םג ררועש ,תיתרבחה האחמה
.תויתרבח תולוועלו ןויווש רסוחל

 ,שדח להנמ תאיצמל ביבא לת ןואיזומ םיקהש שופיחה תדעו ביבס ואישל עיגה םעזה
 ,ןואיזומל םיברוקמה ןוה ילעב המכ הללכ שופיחה תדעו .רמוע 'פורפ לש ותומ תובקעב
 ;)ןואיזומה ןוירוטקרידב םירבח םתשולש( טרופפר תיריעו טמאס םייח ד"וע ,גבס םהבו
 ןואיזומהש התיה הנעטה .שולל רפוע ןמאה ףרוצ ,תרוקיב החתמנשמ ,רתוי רחואמ קר
 תא תרשל קיספה ,םהלשבכ וב םישועו ותוא םילהנמש ןוה ילעב ידיב ילכל ךפה
 היישעה תא גציימ וניאש יטסינורכנא דסומל ךפהו ,םינמאה לשו רוביצה לש םיסרטניאה
.תיוושכעה

 ונראשנ" .םוקמה לש ותולהנתהמ הצורמ ירמגל היה אל אוה םגש יולגב תעכ רמוא גבס
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 יתונמא דסממ להנל .70 ןב היה אוהש חכשנ אל יאוב לבא ,יטומ לש ותומ רחאל רעצב
."ידמ רתוי ילוא הז הנש17 ךשמב

.ולש ןיררוע אלל ןוטלשה תא רשפא והשימ ,הנש17 וב ךמת והשימ לבא
 הנהנ יטומו ,ןוירוטקריד שי ,ריע שאר שי ,ינוריע ןואיזומ הז ?יתרשפא הז המ לבא ,ןוכנ"
 ."דבוע הז הככ .עבק אוה ,טילחה אוה ,אכמס רבה היה אוה .םהינש לש האלמ הכימתמ

 ןואיזומב םירחא לשו ךלש הקיתשהש התיה השוחתה .תועיתפמ תורימא ולא
.אלמ יוביג העמשמ
 היהת ,הטיסרבינואל רוזחת ילוא ,םינש רשע ורבע ,יטומ' :ול יתרמא רושע םייס אוהשכ"
 .םינש רשע םומיסקמ ןהכל ךירצ ןואיזומ להנמ .'ןנערנ אוב ,תונמאל הטלוקפה ןאקד
 ,תונירטקוד ביתכמ התא םא ;ילאטוט שפוחל הקוקז איה ,תררוואמ תויהל הכירצ תונמא
 םירבדל תונמדזה תתל ךירצ ,תיוושכע תונמאב קוסעל םיצור םא .קסעה תא תרמג
 היה אוה .ביבא לת לש תססותהו הננערה חורה תא גציי אל ביבא לת ןואיזומ .םיינויסינ
."ימלשורי ןואיזומ רתוי

 לארשי ןואיזוממ אקווד העיגהש ,ואדנל ןזוסב םתרחב רבד לש ופוסבש הז ךיא זא
?ימלשוריה
 איה ןזוס .הילא ונינפ ןכלו לארשי ןואיזומב הדיקפתמ שורפל תנווכתמ ןזוסש זאב היה"
 ונל ןתיתש .עדי הל שי ,רבד לכ הריכמ ,תיוושכעה תונמאה תא היח איה .תניוצמ הריחב
."ןיוצמ היהי הז ,תובוט םינש שמח

"תילארשיה תונמאה לש תרפועה תרקת"

 המורת2005־ב הנתהש ,רפוע ימס תיירורעשל סחייתמ גבסש הנושארה םעפה םג וז
 תירוביצ האחמ קר .ומש לע ןואיזומה תא וארקיש ךכב שדחה ףגאל רלוד ןוילימ20 לש
 .גבס רמוא ,"ביבא לת ןואיזומ לש קנע שושקפ היה רפוע ימס" .אוהה ךלהמה תא הענמ
 אל אוה .חריה לע וליפא ,הצור אוהש הפיא ןואיזומ םיקהל לוכי היהש ןוקייט היה אוה"
 ינאו יתימא טוירטפ היה אוה .ותוא ךירצ היה ןואיזומה ,ביבא לת ןואיזומ תא ךירצ היה
 קלחש יוכיס שי ,שדחה ןיינבה תא ןממי אוה םאש ,היזטנפ התיה וז ילואו ,יתנמאה
.ונספספ הז תא .ןואיזומל רבד לש ופוסב רובעי ולש ףסואהמ

 האריי הזש ונבשח אל .רפוע ימס לש ומש לע ביבא לת ןואיזומל אורקל תועט התיה וז"
 ,תונטק תויתואב ,תירבעב רדסב יל הארנ הז :וגולה תא ונבשכ יל לפנ ןומיסאה .הככ
 תילגנאב הז תא ובתכשכ לבא ,'רפוע ימסו הביבא םש לע ,תונמאל ביבא לת ןואיזומ'

 ימס תא ענכשל יתיסינ .רפוע ימסו הביבא לש ןואיזומה היהנ הז םואתפ ,חפת קסעה
 יקמע דע בלענ אוה .הצר אל אוה לבא ,ומש לע ארקיי שדחה ןיינבה קרש םיכסהל
 היה אוה תאזה תוזחה ירוחאמ .ותוא ןיבהל לוכי ינאו ,תרושקתב בתכנש הממ ותמשנ
 םגו .ונלומ שממ ,בוליכיא םילוחה תיבב ףסכה תא עיקשהו ךלה אוה .דואמ שיגר םדא
."בוט רבד הז

 ןיבל רוביצ תודסומ ןיב רוביחה לע םירבדמשכ רתויב טלובה ילוא אוה רפוע לש הרקמה
 םג ,לשמל ,הז תא תוארל רשפא .דיחיה הרקמה וניא חטבל אוה לבא ,ןוה ילעב םימרות
 טעמ אל הרשיא תאזה הדעווה תונורחאה םינשב .הב רבח גבסש תוכורעתה תדעווב
 .םימרותהו םינפסאה ,ןוהה ילעב- ןואיזומל םיברוקמל םימרוצ םירשק םע תוכורעת
 םרתש ,ידמל ינומלאו חונמ רייצ ,הנזימ סוקרמ לש הכורעת הגצוה2009־ב ,לשמל
 ןואיזומה ךרע2011־ב .םילהנמה תצעומב תבשוי הנזימ ןילס טנא ותבו ןואיזומל תובר
 תינאובי ןומימבו בהר ינר ןצחיה תמזויב הגצוהש ,"םילגלג לע םילספ" םשב הכורעת
.תובצועמ תוינוכמ16 הללכו ,רומק בכרה

 ,דירטמ- םיברוקמה לש םהיפסואמ תוכורעת גיצהל גהנמה אוה רתוי דוע דירטמש המ
 רצונש ךכ ,הב תוגצומה תודובעה לש ןייווש תא הלעמ בשחנ ןואיזומב הכורעתש ןוויכ
 תולבקתמה תומורתה תא תוחנהל רומאש ,רוביצה לש סרטניאה ןיב םיניינע דוגינ
 .םהלש תונמאה יסכנ תורקייתהמ םינהנש ,ןוהה ילעב לש סרטניאה ןיבו ,ןואיזומב
 הכורעת הגצוה הגצוה2010־ב ,לשמל :ריבכמל תומייק הלאכ תוכורעתל תואמגוד
 ,ילאירזע דוד לש הכורעת ליבקמבו ,איסא הדוהי םילהנמה תצעומ רבח לש ופסואמ
 :רבעל גילפהל םיבייח אל לבא .הרוטקטיכראל ןויכרא תמקהל ףסכ ןואיזומל םרתש
 תודובעהש ,"םינפ לא םינפ :Roundabout" הכורעתה ןואיזומב תגצומ שממ הלא םימיב
 תא גיצהל הטלחהה םא והת םירקבמ טעמ אל .יקצילפט דיוויד ןפסאל ןלוכ תוכייש הב
 ,התגצה תא ןממל יקצילפט לש החטבההמ אקווד וא התוכיאמ הרזגנ תאזה הכורעתה
.הפוס דעו התישארמ

 ,"לכה תא ןממי אוהש תויהל ךירצ יאנתה ,ביבא לת ןואיזומב הכורעת גיצמ ןפסא םא"
 הגצוהש( 'הפישח' :ןואיזומב וגצוהש ילש תוכורעתה יתש םע יתישע םג ךכ" .גבס רמוא
 דויצ ןואיזומב היה אל .לקש ףלא250־כ התלע תחא לכ .)2008( 'תונקורתה'ו )2000־ב
 ,אב ןפסא םא .גולטק יתנמימ םגו ,ויה אל םירבד דחאו ףלא ,םינרקמ ויה אל ,ואידיו

."רדסב הז זא ,ןואיזומל והשמ ףיסומו ,תוכורעתה תדעו תא רבע הזש ירחא

 ןיבהל לוכי ינאו ,ותמשנ יקמע דע בלענ אוה" .ביבא לת ןואיזומב ןועטה טלשה
 "ותוא

 :םוליצ
 וקירמות
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 .רדסב אל ללכ הזש םיבשוח םיבר .םיניינע דוגינ רצויו תודובעה ךרע תא הלעמ הז
.תודובע המכ תרכמ תגצהש הכורעתה ירחאש רמאנ ךילע
 אל טסריה ןאימדש יל ינימאתו .תימואלניב תונמא לש תודובע שמח־עבראב רבודמ"
."ותדובע ךרע תא תולעהל ידכ ביבא לת ןואיזומ לש המבל קוקז

?תוכורעתה תדעווב ןוידל התלע ךלש ףסואהמ הכורעתשכ תישע המו
 )ג"ד- סקינפה ל"כנמ רבעשל( ימכח יסוישכ םג .ןוידב יתפתתשה אלו רדחהמ יתאצי"
 תוכורעתב ויהש ומכ םירבד .רדחהמ אצי אוה ,הדעווה ינפב ולש ףסואה תא גיצה
 .ביבא לת ןואיזומל הזה קסעה לכ תא יתנמימ ינאו ,ןכ ינפל הפ וגצוה אל ילש ףסואהמ
?ימ ?םוטאח הנומ ,ןמפ'צ םיחאה ,טסריה הפ גיצה ימ

 םינמא גיצהל ,תילארשיה תונמאה תא םדקל הז יל בושח היהש המ ,ילארשיה רשקהב"
 ךיא .הנידמה תולובגמ תונמאה םע תאצל ךרדה וז .םיימואלניב םינמא דצל םיימוקמ
 יל הארנ םויה .השק תייהנו תכלוה איה ;עדוי אל ינא תאזה תיכוכזה תרקת תא םירבוש
."תרפועמ אלא ,תיכוכזמ אל הקוצי רבכ איהש

"?םינפסאהמ רתוי בוט קושה תא ריכמ ימ"

 .דואמ ותוא קיסעמ םלועב שחרתמש המ ןיבל תימוקמה תונמאה ןיב רשגל ךרוצה ,ללכב
 תיארנ לארשי .החילצה אלו ,ל"וחמ להנמ איבהל התסינ ןואיזומה לש שופיחה תדעו"
 םה :ץוחבמ םילהנמ שפחמ התאשכ קר הז תא עמוש התא .דייהטרפא תנידמכ ץוחבמ
 לכב רכומ להנמ אוהש והשימ םיאצומ ונייה םא יכ ,דואמ לבח הז .הפ תויהל םיצור אל
 םיכרעומהו םיבושחה םירצואה דחא( ימאנוב וקס'צנרפ םע וליפא ונרבידו- םלועה
."הצוחה תילארשיה תונמאה תא איצוהל לוכי היה הז- )ג"ד- םלועב

?ךתעדל ,ובריס םה המל
 הז תא רמא אל דחא ףא .ימואלניבה תונמאה םלוע ךותב טקרוק ילקיטילופה הז"
 ,ואב םישנא .ףסכ לש היעב הפ התיה אל .תוילכלכ ןניא תוביסהש ןיבמ ינא לבא ,תורישי
 הקירפא םורדמ תונמא גיצה אל דחא ףא המל .אלש וטילחה ףוסבו ,ורזח םג םקלח ,ואר
 תילארשיה תונמאה .יוכיד וב שיש םוקמכ םיספתנ ונחנא ?םיעשתהו םינומשה תונשב
."םינש רבכ ךכמ תלבוס

 חוכ רתוי יל םיסחיימ" .ןואיזומב םתבישי תא לצנל םילוכי ןוה ילעב ךיא האור אל גבס
 ארק והשימ .הדוקנ ,רמוע יטומ הז ןואיזומה תא להינש ימ" .רמוא אוה ,"יל שיש הממ
 הזה לדומה לבא ,םיריחמ םיעבוקש םינפסאו קושה תוחוכ אשונב ראירדוב לש רמאמ
 לודגה ןפסאה( וניפ האוסנרפ םויה .הטילש דביא םלועב הרוקש המ .ירמגל רבשנ
 יתפרצ ןפסא אוה םג( ונרא ראנרבו ,היצנווב םייטרפ םינואיזומ ינש םיקה )ג"ד- תפרצב
 לעמ- ירוביצה לעמ םה ,ירוביצה תא םיכירצ אל םה .זירפב הגוצת לכיה הנוב )טלוב
."םמצעב תּוכלמה םה .תּוכלמה לעמ ,הנידמה לעמ ,הלשממה

.םיפסוא לש םכרע תאלעהל המבל ךפה ירוביצ ןואיזומו ,בצמה אל הז ץראב לבא
 גיצהל םיכירצ ונייה אלש תרמוא תא זא"

 וניארש ירחא ,ואדנל תילגיס לש הכורעת
 רבכ הפ הארנ אלש רידא ןורשיכ הזכ
 ונייה אל ,רנבור לכימו .ונגצה ןכ זא ?םינש
 תוארהל אוה ןואיזומה לש ודיקפת ?םיכירצ
 ירוביג תא םגו רבעה ירוביג תא םג
 היה הזש בשוח ינא .םייחכונה תוברתה
 םיריחמה םא .תילגיס תא גיצהל ןיוצמ ןויער
 והשימ שישכ :תושעל המ ןיא ,םילוע הלש
 ויה הלא םא .הז תא םיאור םלוכ חלצומ
 התיה אל ןואיזומב הגצהה ,תועורג תודובע
."הל תרזוע

 גיצהל םא וטילחיש ולא םג םה ואדנל תא םישכורש םייטרפ םינפסא םא איה הלאשה
.התוא
 תא ריכמ ימ ,םה אל םא .אשונל םיבורק םה יכ ,םלועה לכב םינואיזומב םיבשוי םינפסא"
.הבוט ןיע ול שי ,תוארל ,רתאל ,תעדל תלוכיה שי ןפסאל ?קושה

 הנש17" .רומק ינדו ןוסירא ירש םע ,"םילגלג לע םילספ" הכורעתה תחיתפב )ןימימ( רמוע יטומ
 "ידמ רתוי הז

 "םיימואלניב םינמא דצל םיימוקמ םינמא גיצהל יל בושח" .גבס ףסואמ טשרג ירוא לש הדובע
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 םלוע תא םילהנמש םיכרגילואה ןיבל לארשיב הרוקש המ ןיב דירפנ יאוב ,הזמ ץוח"
 םישנא םואתפ .בהזל ףילחתל הכפה תונמאב העקשהה םלועב .ימואלניבה תונמאה
 םלועה לכ .םיינויגה אל םימוכס ,רלוד ןוילימ20־ב דיורפ ןאיסולו רפיק םלסנא םינוק
 הנתנו רלוד ןוילימ20־ב רטכיר דרהרג וישכע התנק ארפס יליל .ףוריט הז .תולובג דביא
 לארשי ןואיזומ ילוא לבא ,םיחמש ונלוכ ,הפי ארונ הז .לארשי ןואיזומל המורת הז תא
."?םירחא םירבדל רלוד ןוילימ20 ךירצ היה

"הטכאי וא ירארפ תונקל ידכ אל ,תונמא דוע תונקל ידכ יתשמימ"
 שוכרל לחה אוה .ןפסאכ גבס תא לכסתמ העקשה קיפאל הכפה תונמא ובש בצמה
 הירלגב רוא ואריש םיגולטקב ךומתל ונממ שקיב ךורב םדאש ירחא ,1991־ב תונמא
־כ ,תודובע ףלאמ רתוי ול שי םויה :רכמתה אוה .םינמאמ תודובעל הרומתב בושרגוב

 סמות ,ימקרומ ישאקט ,טסריה ומכ תומש- םיימואלניבה םינמאה יבושח לש ןהמ30%
 ביבא לתב םינסחמב תואצמנ תודובעה בור .ןידלוג ןאנו המוד ןלרמ ,ףור סמות ,טורטש
 תוגצומ- ילארשיה ףסואהמ- ןטועימו ,רלימ־ןלוג הנד ףסואה תרצוא ידי לע תולפוטמו

 .וילעבמ אוה גבסש ,ריעב הדוהי ןב בוחרב "לטוה טרא" ןולמ לש האובמב עבק תגוצתב
 יפלא תואמ המכ לש האצוהב רבודמש קר רמול ןכומ אוהו ,עובק תושיכר ביצקת ול ןיא
.הנשב םירלוד

 יחכונה קושהש הנעטה םע םיכסמ אוה
 :תישיא וב עגופ םג הזו ,םינמאה תא סרוה
 לכ" .תודובע תונקל ול השק רתויו רתוי םויה
 בויק טייווה ומכ תוירלגב גיצמש ליחתמ ןמא
 אל ינאו ,רלוד ןוילימ עבר שקבמ ןאיזוגג וא
 הדובע דוע לע הלאכ םימוכס איצוהל לוכי
 הביסה םג וז .רמוא אוה ,"הדובע דועו

 ,תונמאל הדיעווב ףתתשהל אל רחבש
 ינפל המייקתהש םיסנניפו תונפסא
 לאיצנטופב הקסעו המיבהב םייעובשכ
 תויהל יתיצר אל" .תונמאב העקשהב םולגה
 הנוק אל ינא ;הבהא ךותמ תונמאל אב ינא .םש אל ינא .תונמא ןוהל ,ןוטלש־ןוהל רבוחמ
."ןוילימ10־ב רכומו ןוילימב

 לש הדובע ,ותרדגהכ "ףרוטמ חוורב" ,2008־ב רכומ ומצע תא אצמ גבס םג לבא
 איה ףסואב התיה ןיידע איה םא" .רלוד ףלא50־ב םדוק םינש הנומש הנקש ימקרומ
.רמוא אוה ,"רלוד ןוילימ12–10 םויה הווש התיה

.תשמימ התא םג ,הנה זא
 חמש יתייה .יטרפ סוטמ וא הטכאי ,ירארפ יתינק אל .תפסונ תונמא תונקל ידכ יתשמימ"
 ,תודוקנה תדובע תא- טסריה לש וא אמוד ןלרמ לש הדובע דוע תונקל לוכי יתייה םא
."הבוט דואמ איה .חיננ

 אל היציאוטניאה םעפה לבא ,ךרדה תליחתב תונקל תונמדזה ול התיה טסריה תא אקווד
 םש היה .םינש ינפל ,י'צאסב ולש תונושארה תוכורעתה תחא תא יתיאר" .הדבע שממ
- רלוד ןוילימ12 תרומת ןהכ ביטס ןפסאה ידי לע שכרנש( ןילמרופב רמושמה שירכה
 אל .'רויצ תוארל הצור ינא ,ללכב הז המ' יתרמא .יתנבה אלו ,תופורתה תונוראו ,)ג"ד
."הנושאר הכמב יתטלק אל ,הזה רבדה תא יתנבה

?ךכ לע רצמ התא
 יתייה ?םירלוד ינוילימ המכב שירכה תא רוכמל התפתמ יתייה אל ?יל ןתונ היה הז המ"
."הזה ןחבמב דומעל יתצלאנ אלש חמש ינא .טנלוקפס תויהל ךירצ יתייהו ,התפתמ

"םימחרמ תונקל הצור אל .םינמא םע דדייתמ אל ינא"

 הילמע םע ךלהשכ שיגרה ךכ .ןטבב התוא שיגרמ גבס ,תדבוע ןכ היציאוטניאהשכ לבא
 ,אבאב המוה תינטסיקפה תינמאה לש הדובעה תא הארו קרוי וינב תוירלג בוביסל ןייד
 ,תאזה הדובעה תא יתיאר" .)תרגסמ ואר( ןועבג ימענ לש ללחב הכורעתב םויה תגצומש
 תומדל בגה תא הנפמש תחא תומד לש תילרטאית הגוצת ,תוברת לש םידירש הב שיש
 ."םימואתה ילדגמב עוגיפה לש הפוקתב דוע הז לכו ,םוקמ לכב אצמנש רפאה ,היינשה
 ףלא40־כ התלעו הכורעתב תגצומ איה םגש ,הנורחאה ותשיכרל עגונב שיגרה םג ךכ
 תולוז תוינאריא תוירגיס יפלאמ היושעש ,ישקאב דומחמ לש "ריק" הדובעה :ורוי

.ילטנמנרוא םגד תורצויש

 ,אבה רבדה תא אוצמל ןוצרה אוה ,תונמאל הקושתה דבלמ ,הלאה תושיכרה לכל עינמה
."ןוכנה רבדה תא יתשכר תמאבש תוארל" ,ןורשיכה תא רתאל

?ןוכנה רבדה הז המו
 םיעשתה תונשב .תעדל ךרד תמאב ןיא"
 ;םוליצ הברה יתשכרו םוליצב יתנמאה
 יתינק םג ןכלו ואידיווב ןימאמ ינא וישכע
.ואידיו הברה

 רגדא ןמאב הקסע ילש רטסאמה תדובע"
 ףוסב זירפב יחו ,ןפסא םג היהש ,הגד
 יכהב זא ורכמנש םירבדה .19־ה האמה
300 ולעש ,ורוק לש םירויצ ויה ףסכ הברה
 תינדקר לכ רכמ הגד .קנרפ ףלא400–
 ןגוג לש םירויצ הנקו ,קנרפ ףלא60־ב ולש
 לש תודובע .קנרפ400־כ ולעש ןאזס לשו
 אלש ימ .םניח לבקל היה רשפא ךוג ןאו

 ספספ ,זא הלאה םינמאה תשולש תא ףסא
 ףקותב ראשיי המ תעדל רשפא יא .לודגב

"'ןואיזומהמ אצנ ,יד' ,יתרמא"
 ףסואה תכורעת תא םייקל טילחה גבס ןורוד
 ימענ תיטסירלגה לש ללחב ולש תיחכונה
 תוכיאב קוסעל םוקמב" :קדצ הוונב ןועבג
 םילכתסמ ףוסב ,םיגיצמש המבו תודובעה
 והשזיאב יל שיש הרוחשה ןחה תדוקנ לע קר
"םוקמ
 ןמרליג הנד

האלמה הבתכל

השדחה הכורעתה

 וליפא ףקותב ראשיי המ תעדל רשפא יא" .אבאב המוה לש הדובע
 "הנש30 דוע

 הירלגו תינמאה תובידאב
 "94 ןולס"
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."הנש30 דוע וליפא

 הפוקתהמ ףקות לעב ראשיי ימו
?תיוושכעה
 טרבור תא יתנמיס ינא .ודיגי םימי"
 לא עבטהמ טבמה תא טיסהש ,גרבנשואר
 הכפהמ רציש לוהרוו ידנא תא ,תוברתה
 בושח היהש ,רטכיר דרהרג תאו ,תיתוברת
 ןיא ,ולאל רבעמ .םוליצל רויצ ןיב רשקל
 םג בהוא ינאו ,העפות אוה טסריהש קפס
."סנוק ף'ג תא

?םילארשי םינמא יבגל המו
 םוחתב דואמ הברה השדיח רנבור לכימ"
 ילוא .הבושח ךרד תציפק התשעו ואידיווה
 בור .ללכב תוהזה תא הקחמ איהש ןוויכמ
 םש האור אל תא :תוהז תלוטנ איה התריצי
 אל ,םידוהי אל ,םיברע אל ,לארשי אל
 תקסוע איה .םולכ ,םיאקורמ אל ,םידרח
 תילאקול התיה אל איה ,ימוקמ־לעב
 רשפאש עבג יביצ אל איה .הלש הדובעב
."תויפאכה תאו תוטלבה תא תוארל

 תונמא רקיעב הנוק ונדועו הנק אוה ,ימואלניב ןפסאכ רייטצמ גבסש יפ לע ףא ,ללכבו
 ,תאז םע ."םייקתהל ןמאל רזוע ינא ךכ ,תונמאב ךומתל ךרד וז יתניחבמ" .תילארשי

 שכור גבס ,וידוטסב תונקלו ןמאה םע דדייתהל םיבהואש םינפסאה תיברמל דוגינב
 רתוי ילוא ינא" .רמוא אוה ,"םיריהמ דואמ תולת יסחי חתפמ ינא" .תוירלג תועצמאב
 ינא .םירז םילוקישמ וא םימחרמ לועפל הצור אל ינאו ,אל דיגהל השק יל היהי ילואו שיגר
 םע דובעל יל בושח ןכלו ,הנוכנ יכהו הבוט יכה איהש בשוח ינאש תונמא תונקל הצור
."הירלג ארקנש הזה רטליפה

"ןלבקה ידבוע לע הנגה אל תורדתסהה"

 ,ORS ידרשמב הכרענ וניניב השיגפה
 לדגמב ,גבס לאירבג ויבא םיקהש הרבחה
 דמל ןבה גבס .ביבא לתב םולש
 תיריוואה היישעתב דבעו הקיטואנוריווא
 םינש רשעו ,ויבאל ףרטצה לבא ,סדנהמכ
 םינשב .הרבחה ל"כנמל ךפה ךכ רחא
 ול רתונ ךכו ר"וי הב שמשמ אוה תונורחאה
.תונמאל רתוי בר ןמז

 תרבחל יוושכע תונמא ףסוא ןיב רוביחה
 תא ךפה ,הלש ינלצנה יומידה לע ,םדא חוכ
 הכורעתה .םיבר יניעב הנועט תומדל גבס
 הגצוהו גבס לש ומש לע הארקנש ,"ןורוד"
 תא ןוחבל הדעונ ,2006־ב רשנמ הירלגב
 םידבוע לוצינ ןיבל תונמא ןיב רשקה
 תרשעתמש ,גבס לשORS תא :לארשיב
 םינפסאל וושה ,םידבועב ךוויתמ
 םיבער םינמא לש םתדובעב םירספסמש
 לוכי גבסל הדובע רכומש ןמא" .םחלל
 חוכ תרבח ידי לע לצונמש ןמא ותוא תויהל
 ןיזגמ ךרוע ,ןמלדיא ןנור זא רמא ,"םדאה
 יקי'צ יעור ."בראמ" יטנרטניאה תונמאה
 ףסכ אוה לארשיב תונמאה תא ןיזמש ףסכה" :ףיסוה ,הכורעתה ירצואמ דחא ,דרא
."הכורעתה אשונ הזו ,םישנא לש לבסה ךרד עיגמ אוהש םושמ ,רוחש

 תא איצמהל ךירצ התא רקוב לכב" .גבס ביגמ ,"םיריעצ םינמא לש לוכסת ןיבמ ינא"
 תלוכיה תא ךל ןיאו ,דובעל ךירצ התא ךב םיכמותש םירוה ךל ןיא םא .שדחמ ךמצע
 הקולחה ומכ קוידב תקדוצ אל הקולח וז ,ארונ השק הז .רוצילו תבשלו תונמאב זכרתהל
 ךירצ .םלוח ,המייתסה תיתרבחה האחמהש בשוחש ימ .הכפהמל ןוכתמ הזו ,תילכלכה
."ילקידר ןוקית הפ תויהל

 ץוביק תא בזע ילש אבא .טלחומ ןויווש ןיא" .יתימא ןויוושב ןימאמ אל גבס ,תאז לכבו
 אוהו ,םהלש םידליל דלוקוש איבהל ולכי ץוביקל ץוחמ ודבעש םירבחש רמא יכ רסוניג
 תויסולכוא הפל וסנכנש ןוכנ .חתפתהל םישנאל תרשפאמש ץרא וזש ןעט דימת אוה .אל
 לבא ,תוחתופמ רתוי תונידממ ועיגהש תויסולכוא לומ תויתיישעת אל תונידממ ואבש
 ינאש יפ לע ףא ביבא לת ןואיזומב יתוא ולביקש הדבוע .טאל טאל ורגסנ הלאה םירעפה
.ךייחמו רמוא אוה ,"יאקורמ

.םירעפ הלידגמש הטישהמ קלח התא םג ,םדא חוכ תרבח שארכ ,תאז לכבו
 :םירצק םינמזל םדא חוכ סויג לע תססובמ םויה הלכלכה יכ ,םדא חוכ תורבחב ךרוצ שי"
 .טלקיהל םיצור אל םיעובקה םישנאה םגו ,םיעובק םישנא טולקל םיצור אל םינוגראה
 רודהמ תויוביוחמ תוחפ םע ,רחא רוד הז .ל"וחל עוסנל ,דומלל םיצור םיריעצ ה'רבח
 .ילש

 ונמתח1996־ב רבכש אוה קיחצמה רבדה"
 ונחטבה ובו ,ץרפ רימע םע יצוביק םכסה לע
 ףלא100 םתוא לע ןגהלו רומשל היה תורדתסהה לש הדיקפת .םידבועל תואלמ תויוכז
."ולצוני אלש גואדל ,ןלבק ידבוע

?לצנמ ףוגכ םיספתנ םתא תאז לכב המל זא
 הלאכ שיש ןוויכמ ,חופיק שי .התסהו האנש ורצי 'ץיבומיחי ילשו ץרפ ומכ םישנא"

 לעופשכ ונלש הרקמב .ונילא רושק אל הזו ,םילעופה ןורחאמ רתוי םעפ200 םיחיוורמש
 קוחש איה היעבה .הזב לפטמו הדובעל ןידה תיב סנכנ דימ ,קוח יפ לע רכש לבקמ אל
 ירחא .קיסעמ ותוא לצא םישדוח העשתמ רתוי קסעוי אל דבועש עבק םדאה חוכ תורבח
 .ותקסעה תא םייסל וא ויתורושל דבועה תא טולקל םא רוחבל ךירצ קיסעמה ,וז הפוקת
 אל םה לבא ,םידבועה תא טולקל םיקיסעמה תא ץלאל לכוי אוה ךכש בשח ץרפ רימע
 דבועהש רתוי לודג יוכיס שי ,םישדוח18־ל קוחה תא ונשי םאש ןימאמ ינא .םיטלוק
 ןמזבו ,ןלבק דבוע קר וא רפסמ קר תויהל קיספי אוה ,ותוא וריכי הזה ןמזה ךשמב :טלקיי

.לבקמ אל אוה םויהש ,הארבה ימד לבקיו םיאלמ םייוציפל תויוכז רובצי םג אוה הזה

 ידבוע קיזחיש ןוגרא םויה האור אל ינא לבא ,םהיתויוכזל גואדלו םידבועב לפטל ךירצ"
 ןיד יתב שי ,םילצנמ לומ השק דיב לועפל ךירצ ,לוצינ קידצמ אל ינא .תועיבקב ןויקינ
 ,השקונ רוטלוגר תויהל הכירצ הנידמה .תונוישירה תא םילצנמהמ לולשל ךירצו הדובעל
 תויוברע םידיקפמ ונחנא .תוומה תא ונל םישוע םה .םדא חוכ תורבח םע השק איהש יפכ
 תונגוה תויוכזל גואדל ךירצ .םידבועה תויוכז תא חיטבהל ידכ דואמ תוהובג תויאקנב
 וחיוורי םלוכ ובש שפועמ םזינומוק הזיאל רוזחל תורשפא ןיא לבא .תושלחה תובכשל
 ."הרקי אל הז .רבדה ותוא

 ןידלוג ןאנ לש הדובע

 ישקאב דומחמ לש הדובע
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- הלאב םג ןיינעתה וז הבתכ ארקש ימ

)ץראב(ומצע תא העשה דודשא למנ ידבוע דעו ר"וי :תירוביצה הרעסה תובקעב
)טסילכלכ(תודיריב לעננ טירטס לווב רחסמה
)Mako(בויטוי תמיסחל ליבוה הנותחב רשו דקור רוכישה אישנה ןוטרס

]?[ 

הבתכ ףתש|הבתכ וחלש|הבתכ תספדה|הבתכל הבוגת|םודאה ליימה

 “גחל ןורוד” ל תובוגת14

ןסח םלועל אל
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 הנמזה .14
 בר םולש
 יעבד ןאמ לכל

 ילש תודובעל רסנופס תויהל םיכסי ןפסא הזיא םא דאמ חמשא
Artgallery2k.com.ilרתאב ןתוארל רשפא
 . יוומח הרובד םשה תחת
 יוומח הרובד םשה יפ לע לגוגב םג ילש רתאל עיגהל רשפא
 רגתאל הנעי אוהש ימש הווקתב
 רומ יוומח הרובד

 !קידצ טושפ הנקי ןואיזומה המ טילחמ םגו ןפסא .13

 הטרח הזיא .12
 הנחתל וכלת השק ךכלכ אל הז ץוחב םיציצ םע תינמוקרנ םלצל ?הזכ רבד שי תילארשי תונמוא
 רציילו ןגב אוהש לוח זגראב השוע דלי לכ תויטקרטסבא תורוצ ינימ לכ תושעל ,הנשיה תיזכרמה
 .שקשקלו ,וינפ תא תוסכל טילחה "ןמוא"ה הארנכ, רוש וליאכ

 ?םויה לש םינמאמ םינרדומ רתוי הברה םעפ לש םינמאהש הז ךיא

 ....העונתב הטרח רוציקב

 .% 6/7 כב הנש לכב הלוע ןכרע.סיטמ לש הנומתו וסאקיפ לש תונומת יתושרב .11
 .תונמא שוכרל תילכלכ הניחבמ ינא לוכי

 .תונמאל יתבהא ךותמ תאזו, תונמאב עיקשהל ןוכנל יתאצמ
 .הנש םישולשכ ןוזמ ירצומו תוקרי תריכממ יתישע ינוה תא
 .ן"לדנמ ףא הבוט העקשה הניה תונמא, תידיתע העקשהכ
 .חכ רשיו,חמש גח

 ולאה םידממל ןורוד תא םירהש אוה סוסיק דיוד .10
 תוליעפה לכ תא סינכמו דבוע דיודו םידרשמב בשוי ןורוד
 הילע התמלחש הרבחה תא חתפת ךלש ןמזה הז המידק דיוד

 וסנכ ...קדוצ התאש המכ-6 .9
 .ץראבו םלועב תונמאה בצמב אלא ןפסאב אל איה המשאה לבא
 .הכאלמו רחסמב םיינוניבהו ,תונמאב םיקסוע ויה םינואגה י'צידמ תפוקתב
 שיש םהל ורמאש הלא ,םיינוניבהו ,םירחוס וא םיתנכת ,םיסדנהמ תויהל םיכלוה םינואגה םויה
 .תונמאל םינופ ,הבוט די םהל
 .סדנהמ רתיה ןיב םגו לספ ,רייצ היה י'צניו הד ודרנואל ,ורכז
 .תפרוטמ אמא קר ,רייצ וא לספ תויהל הנב תא דדועת אמא וזיא
 תאנושש אמא קר ,םחלל בוערלו חורה יעדממ עוצקמ דומלל תכלל הנב תא דדועת אמא וזיא
 .הידלי תא
 ?קדוצ אל ינא םאה

 םידבוע .םולכ בנג אל דחא ףא םוהילעה םע קיפסמ .תונמא ןפסאל הנגרפ ןמרליגש יפוי .8
 השק

 חכשנ לב- הסנרפ תוקפסמ- א"כ תורבח .7
 .)ORS- ןכ( א"כ תרבחב יתדבע ינא םג
 ,םישנא ןומהל וזה תורשפאה תא קפסל א"כ תורבח לש תלוכיהו ,הסנרפה ךרע תא חכשנ לב
 תרימשב הנמאנ םתדובע םישועש היצלוגרהו קוחה תויושר לע וכמסת .םילטבומ ויה תרחאש
 .הלכלכה לש ךרוצ ןה א"כ תורבח .םידבועה לש םהיתויוכז
 ."תולגלוג" םידבוע תוקיסעמ ןה םגש קטייהSo-Called תורבח הברה יד ןנשי
 .םדא חכ תורבח ידבוע טעמ אל הקיסעמ הלשממה םג יתעידי בטימל
 .שונא ינב לש תיסיסב תוכז איה דובכב סנרפתהל תוכזה- הנותחתה הרושב
 ,ותסנרפ תא םלשמש ולש הדובעה םוקמ תא ךירעהל ךירצ ,אוה רשאב דבוע לכ
 .א"כ תרבח וא ,רישי קיסעמ הז םא ןיב
 רשכ חספו חמש ביבא גח

 גשומ ךל ןיא וטנ תונמואב ירה .6
 ??ףאה תא ףחוד התא המ זא
 ??הזיל הנומה הווש המכ
 ??ול'גנאלכימ לש דוד לספל שי ךרע הזיא
 .בשחל םעפ תיסינ חטב

 ,םדאה חכ תורבח ידבעל םג ....רבד לכל ילכלכ ךרע םיסינכמ ,םיטסילטיפק םכתא היעבה הז
 .ירמוח אל לבא ,ךרע הל שיש תונמואל םגו

 .תונמואה לש ןורגב םצע םה ,ער םעט םע םירישע
 לכ ,חורפל הלאה םירידאה תוחומל תרשפאמש י'צידמ הד ומכ החפשמ המק הנש500-ב םעפ
 .הרקי אל המוד והשמ ,הביבסב התא דוע

 .תונמוא לע ןוחטיבב רבדמ התאש ומכ ,ילש םילכה תפיטשב חוטב יתייהו יאוולה
 .התאש המ הז ,הניסרח תונחב ליפ

 וידוטסב ילצא רובעת ילוא ןמז ךל שי םא.. גבס רמ חמש גח .5
 םדאל הכחמ ינא תרצוי תינמואכו ייח ךשמב יתרציש תונמוא תוריצי ןומה יל שי גבס רמ חמש גח
 אובת התא םא חמשא תוריחה גח תארקל זא תינמואכ ימצע תא הריכמ ינאש זאמ רבכ ךומכ
 תוריחל ןתוא לאגי ךומכ שיאש תופצמו קבא תולעמו וידוטסב תודמועש תוריציה תא ינממ הנקתו

 יול רמת ינממ תיתונמוא

||:תובוגתה תא רדס םישלוג ןויצ יפלהלחתהל ףוסהמףוסל הלחתההמ

0)20.08.12( הילצרה ,רומ הרובד :וז הבוגתל ןויצ ונת

5)06.04.12( זכרמ ,תועיבצ :וז הבוגתל ןויצ ונת

1)06.04.12( הבוגת רוזיא ,הבוגת אלל :וז הבוגתל ןויצ ונת

2)06.04.12( ,ר :וז הבוגתל ןויצ ונת

1)06.04.12( הפיח ,ינומ :וז הבוגתל ןויצ ונת

3)06.04.12( ןולוח ,הירא :וז הבוגתל ןויצ ונת

7-)06.04.12( ,לטיבא :וז הבוגתל ןויצ ונת

12-)06.04.12( ריאמ םולש לדגמ ,ןר :וז הבוגתל ןויצ ונת

)06.04.12(17 :וז הבוגתל ןויצ ונת

7-)06.04.12( ביבא לת ,יול רמת :וז הבוגתל ןויצ ונת

8)06.04.12( ,והשמ :וז הבוגתל ןויצ ונת
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 )תובוגת14(

הבתכל הבוגת ופיסוה

:םש

:םירוגמ רוזא

:ינורטקלא ראוד

 רתאב ילש ינורטקלאה ראודה תבותכ תא וגיצה

:תרתוכ / אשונ

:ןכות

תילאוטריו תדלקמ

 ,התסה ירבד תוברל טסילכלכ לש שומישה יאנת תא רפמה עדימ תוללוכה תובוגת חולשל ןיא
בוטה םעטהמ גרוחה ןונגסו הביד

iPadרתאב ךלצאבויטוירטיווטקובסייפישיא קיתרטלזוינתויצקילפאטסילכלכ תיירפסןותיעל יונימ

ץראב
בכר
טרופס יקסע
טפשמ
הריירק
טסירוטקירק
תויצקילפא

טסינלדנ
םלוע
2012 יאנפ
ואדיו
תילטיגיד תונכרצ
תורייתו הפועת
םישדח םייונימ
םירעש ןויכרא

יגולונכט
יסנניפ ךוניח
קווישו םוסרפ
טנרטניא
תועד
הביבסו תוירחא
םידחוימ
טסילכלכ וטופ

ישאר- קושה
הנותחתה הרושה
םעה דחא
טירטס לוו

ח"טמ תרמה

תוינמה תריז
םידדמ
תונרק
לס תודועת
למג תופוק

bizportal  / החנמ וק:הסרובה ינותנ רוקמ

ונלצא ומסרפ

טסילכלכ תודוא

תכרעמה

הלהנהה

שומיש יאנת

תויטרפ תוינידמ

ונל ובתכ

טסילכלכ תודיעו

םירטלזוינתויגת

RSSרלולסב השילג

ןותיעל יונימ24/7

ךלצא טסילכלכזזאב

א"ת 'בינוא ,בהלרתאה תפמ

Xnetםודאה ליימה

תיבה ףדל ךופהםישורד

טסילכלכ תויצקילפא

 © טסילכלכל תורומש תויוכזה לכ

םילכתודואקושהםיאשונ
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