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 תונויצה סרפב ינאיורט סוס || חור ירצק
 תרש תאו ןוטלשה םע הלועפ ףותישב רועיש דמלמ הזבוקוב והילא קירא תינויצה סרפב הכוזה
תרוקיב תרשפאמה וזכ איה תיתימא תונויצש היגיצנו תוברתה

 שיגמה ןמא לכמ שורדת בגר ירימ תוברתה תרשש אוה שקבתמ ךא השדחה הרעסה תובקעב

 סרפב התכזש הדובעהש ךכל הרשה תעדומ םאה .תונמאנ תרהצה ףרצל יתכלממ סרפל תודמעומ

 ילייחכ להצ ילייח תא הגיצמ הזבוקוב והילא קירא ןמאה לש "ןי'גאקוס טקייורפ" 2015 תנשל תונויצה

 לאמש שיא ,האחמ ןמאב רבודמש תעדוי איה םאה ?יל"הצ ןובוד יבג לע םימוקרה שוביכ אבצ

?תילארשיה הרבחב אבצהו תדה תשודק לע רערעמו שוביכה דגנ ויתוריציב החומה ,טסיאיתא

 .תודובע קית אל םגו ,ןמאה לש םייח תורוק תשגהב תינתומ אל וליפא תונויצה סרפ תלבק ,םייתניב

.הריציה םוסרפ תנשו ,הקינכט ,הריציה םש ,ןמאה םשל קר םיקוקז םיטפושה

 םע תודומחה תויומדהו ,ויפוצב עתעתמ הזבוקובש עדי אלו ,חפב לפנ םיטפושה רבח ןכל ילוא

 יניטסלפה ביטרנה תרדה לע םיבקונו םייתרוקיב םינכת תוריתסמ יביאנה ןונגסהו הקותמה תוינועבצה

 הרתסה ,הקחדהב ,םינויצה ,ונתוא םג םישאמ ןמאהש םיטפושה וניבה םאה .ינויצה ביטרנה ידי לע

 תוברת תודסוממ הכימת ללשית ,בגר הרשה הריהזמ ,הניגבש - הרוסא הלמ התוא – הבכנה תמלעהו

?לבא םויכ הנידמה תמקה םוי וא תואמצעה םוי ונייצי םא

 ,לארשי תסנכ השכר 2011 תנשב .ותשרב םיפוצ ליפהל חילצמ הזבוקובש הנושארה םעפה וז ןיא

 "ןסדרפה תחפשמ" תא םג ןהבו תוילארשי תונמא תוריצי 46 ,)המצע לע הרזח אלש( האלפנ המזויב

 .םיזופת יצע עקר לע "םיצולח"כ תריוצמה ,תושפנ 13 תב תיניטסלפ החפשמ תראותמ וב הזבוקוב לש

,ןילביר ןבואר אישנה הז היהו ,תסנכה ריקמ רויצה תא ריסהל שרד ימואלה דוחיאהמ דדלא הירא כ"ח

.ונכ לע רתונ רויצהו – ןוילע ךרע אוה יוטיבה שפוח יכ עבקש ,זאד תסנכה ר"וי

 דגנ םינמאה בתכמל הבוגתב תונויצה סרפ תא ,תנבל רומיל ,זאד תוברתה תרש הננוכ הנש התואב

 לש הירוטסיהל ,תונויצה יכרעל יוטיב תתל" הרדגוה סרפה תרטמ .לאיראב תוברתה לכיהב תועפוה

."תירוטסיהה ותדלומל ידוהיה םעה תרזחלו תינויצה העונתה

 ןיכרה ןכשנהו ,םיכוזל וכפה םיניגפמה הרהמ דע .םימי הכיראה אל ךא ,עיגהל הרהימ םינמאה תאחמ

 ולע תיטילופה הפמה לש לאמש דצמ םבור ,םיאזחמו םינדקר ,םירפוס .ותוא הליכאמה דיה לומ שאר

 ,ירוג םייחכ ררושמו רפוס קרש הארנכ .ךשמנ טילשל ןיתנ ןיב הלועפה ףותיש .סרפה תא לבקל המבל

 אל – הרשל רמול ומצעל תושרהל לוכי - "דאוו לא באב"ו "תוערה" ,"ונייח יריש"מ המכ בתכש ימ

.הדות

 היגיצנו תוברתה תרש תא דמלמ אוה .ןוטלשה םע הלועפ ףותישב רחא רועיש דמלמו הזבוקוב אב

 תוחמלו המצע ידימ הנידמה תא ליצהל םישקבמש ימ .תרוקיב תרשפאמה תונויצ איה תיתימא תונויצש

 ,תוברק ייומיד וילע ומקר םינפי םיטייחש ליעמה ותואכ .םירחאמ םינויצ תוחפ םניא ,שוביכה דגנ

 םאה ,םישבכנה יאצאצ - םינפי םיריעצ ותוא םישבול התעו זא יאקירמאה שבוכה ילייח ושבלש םיליעמ

?קוחר ןורכיז לש המקר היהי שוביכהו םיילהצה םינובודה תא ושבלי םיניטסלפ םיריעצש דחא םוי הכזנ
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 תבהא תא המצעל סכנל הלוכי הניא ןוטלש תגלפמש יאדוו ,תונויצה תרדגה לע לופונומ ןיא םירשל

 ,תוועמה סרפה .ויקלחמו סרפה ידסיימ לש וזמ תוחפ אל תימיטיגל הזבוקוב ןמאה לש תונויצה .ץראה

 היה אל הזבוקובו הליחתכלמ םלועל אובל ךירצ היה אל ,םייוארכ האור טילשהש םיכרעו תועד רידאמה

 םג איה תונויצ :םייטילופ םיסרפ יננוכמל רועיש ןתינ ,תוחפל ,הנשה לבא .תודמעומ וילא שיגהל ךירצ

 םע לש הכוראה הירוטסיהב לפאו יארונ ןורכיזל ךופהיש ךכל לחיילו ורקבל ,שוביכה לע תוחמל תלוכיה

.לארשי

 תונמאו םינואיזומ םוחת שארכ הדבע הנורחאל דע .םינואזומו תוברת יניינעל תצעוי איה תבתוכה

תוברתה דרשמב תיטסלפ
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