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ץפח תודע :"תספרמל אצנ אוב ,יל רמא יביב זאו"
ן'צלימו סזומ ,והינתנ לע
המ ,ל"וחב הלשממה שאר תועסמ לע םלשמ ימ ץפח רפיס ,הנידמ דע םכסה לע םתחש ירחא
םיטירבה םילייחה תדיח תא רתפו והינתנ הרש לש התעפשה ףקיה

ירקוח ינפב ץפח רינ בצייתה ,הנידמ דע םכסה לע םתחש רחאל םייעובש ,2018 סראמב 28-ב

םישנאה דחא היהש ימ .םידומע 79 ינפ לע הללמותו הטלקוהש ,תטרופמ תודע רסמו הרטשמה

ילעב םעו ן'צלימ ןונרא םע הלשממה שאר לש וירשק תא ותודעב ראית והינתנ ןימינבל רתויב םיבורקה

.תונורחא תועידי ןיבל וניב םיבכרומה םיסחיה תודלות תא ללוג םגו ,םירחא ןוה

רשקה .וזה םיסחיה תכרעמב יזכרמ דיקפת ץפח קחיש ,סזומ ינונל םגו והינתנל םג ברוקמ היהש ימכ

ויה אל ,דוכיל ךמות ,ינמי יאנותיע ינאש עדוי והינתנ .'96-מ ךרעב" ךשמנ הלשממה שאר םע ומצע ולש

ינמיה יאנותיעה ינאש דיגהל רשפא ,טרופסה ךרועו םימי 7 ךרוע ינא 2009-ב .תרושקתב הלאכ הברה

,והינתנ םע לודג דואמ ןויאיר ילצא היה םימי 7 ךרועכ .ל"גס לארא דוע היה אל .שיש רתויב ריכבה

םסרופ ןויאירה( רחביהל ךלוה אוהש םירקסה יפל רורב היה .םיללצה תלשממ שאר היה רבכ אוהשכ

.ינונ לש רושיא לבקל ךירצ אוה ,תועידיב גירח דואמ רבד הז רעש ןויאיר .)2006 רבוטקואב השעמל

.תועמשמה המ יתעדי אל דוע ינא .תועמשמ הזל התיה ,הז תא רשיא ינונש הז

הריווא םע ינאש עדי אוה .באז תדוצמב והינתנ םע השיגפ יל העבקנ תוריחבה תכרעמ תפוקתב"

לע ול יתחווידו ינונ לש רדחל יתכלה השיגפה ינפל .בשוי אוהש הדמעב בשויש ימ יפלכ סולפ תיתפמיס

רמוא ינאש ,דחא רבד קר שקיב אוהו ,ותוא ןכדעמ ינאש בוט ,רומג רדסב הזש רמא ינונ .השיגפה

בלשב .תוריחב יניינע לע החיש ונלהינ ,באז תדוצמל יתעגה .ותעד לע איה תאזה השיגפהש יביבל

םהש יתעדי תועידיב ילש רבעה רואל .השיגפה םצע לע ךריב ינונש יביבל יתרמא ,החישה לש םיוסמ

הצור אל ינונ ,עמשת יל רמא אוה זאו .תספרמל עגר אצנ אוב ,יל רמא אוה .ינשה תא דחא םיאנוש

םיקתוע ףלא 60 דע 50 לע רשפתהל ןכומ םומיסקמ אוהו ,םויה לארשי לש עובש ףוס תרודהמ אצתש

."עובשה ףוסב

ינאש המ השוע אל אוה ,ילצא דבוע אל ,יל רמוא אוה הככ ,)ןוסלדא ןודלש( י'גני'גה" :ךישמה ץפח

ךירצ ינא לבא ,םיקתוע ףלא 90 דע 80 ותוא ענכשל ,ינונמ קורי רוא לבקא ינא םא ,לוכי ילוא ינא .הצור

.םולכ יל הלגמ אל אוהו הנש 20 ותא דבוע ינא ,ינונ ךיא ,ואוו ימצעל יתרמא ינא .םיכסמ ינונש תעדל

.ינונל רסמה תא ריבעאש יתרמא

היה הז ,סנכיהל ולכיש הפוקת התואב טעמ יתמ שי ,ינונ לש רדחהש ןיבהל ךירצ התא .ינונל יתרזח"

תינובשח לע וליפא .רבד םוש לע םתוח אלו רבד םוש בתוכ אל אוה ,בשחמ ול ןיא .דואמ רידנ רבד

זאו .ינונל רמוא ינא .ונממ דומלל לוכי ןמרביל ,תיטרקסיד דואמ היח אוה .ןורפיע םע הז זא בייח אוהש

,התא ךיא אל .הלמב הלמ רוזחל ,החישה תא בוט ךכ לכ רכוז ינא המל הז ,םיימעפ ינממ שקיב אוה
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.רומג רדסבו הדות יל רמא אוה .הצורמ הארנ אוה זאו .בושחת ,רזחשת .רמא יביב המ הלמב הלמ

.וילע אל ינאש עדימ ריצ לע יתילע ירקמ ןפואב ינאש ,דחא רבד קר יתנבה ינא

םימי 7 ךרוע ךותב יל רוסא ,תועידיב איהה הפוקתב .תוריחב תכרעמ שי ,ןיבהל םיכירצ םתא"

תכרעמב ללכב קסעתהל אל היחנה יתלביק .ינונ לש רושיא ילב ללכב םייטילופ םיאשונב קסעתהל

אל ...ול שיש והשימ הצר אל אוה .יתא אל ,םירחא םישנא םע להינ הלאה םימיה תא אוה יכ .תוריחבה

."והינתנל הרתי היתפמיס ,עדוי

ךרועכ ,םדוקה ודיקפתב רבכ תונורחא תועידיב יטילופה רוקיסה לש םיעלקה ירוחאל ףשחנ ץפח

לבא ,תישפוח די יל ןתנ )סזומ( אוה תונושארה םינשב" .תרושקת תועידי םינומוקמה תשר לש ישארה

אל )םינומוקמה לכב ליבקמב תמסרפתמה הבתכ( היצקדניסב תיטילופ הבתכ םושש יל רמא ךכ רחא

בורל .ותיא תבשל ךירצ יטילופ רבד לכ .םימי 7–ל האלה הרבע וזה הארוהה .ולש רושיא ילב היהת

."טרמלואל רוזעל הזל ארקנ אוב ,טרמלוא אשונב ויה תויצקארטניאה

ךלוה )והינתנ( אוהש ןיבמ ינונש יתכרעה" .רעשה תבתכ לע תכלל טלחוה ,ךכ םא ,עודמ והת םירקוחה

תא" .ץפח בישה ,"המויא םיסחיה תכרעמ יכ ,ותא רשקתל ליחתהל ףידע רבכו ,הלשממ שאר תויהל

בקע ,תאזה הבתכב .חרבי אל רבד םושש ונגאד זא ,ילש ןומא שיא אוהש ,םולב ידג בתכ הבתכה

,הפיט הז תא יתבתכש םגו עשפ לע אטח יתפסוה ינא ךכ רחאו ,והינתנ לש ריהב קיפסמ אל חוסינ

םיטירב םילייח האר ךיא רפסמ טטוצ והינתנ( יטירבה טדנמה תא רכוז אוהש רמוא אוהש םשורה רצונ

והשמ רפסמ יביב ךיא ,תרושקתב תיקנע היירורעש התיה וזו הז הלע טרמלוא זאו .)םילשוריב ותודליב

ץחל ינונו ,ילש תועט וזש הרהבה םסרפא ינאש ילע ץחל יביב .דלונ אל דוע אוהש טדנמה תפוקתמ

תטלקה תא יל שי .הז לש הטלקה יל שי םאו היה תמאב המ תעדל הצר אוה .ךפיהה רתוי וא תוחפ

.הככ וא הככ הז תא שרפל רשפא ,םשא ימ תעדל העימשה ךותמ רשפא יא .הל יתבשקה .והשפיא

השולש רובעכ ."ליגרת ול ונישעש בשח ,הרק הזש עגרבו ,הזה רבדה דע הצורמ דואמ היה יביב

ר"וי יכ שיחכהש ,סינוקא ריפוא ,והינתנ לש ורבוד תאמ בתכמ םימי 7-ב םסרופ ,גירח ןפואב ,תועובש

ןויאירה לילמת לש תרזוח הקידב היפלש ,ןותיעה םעטמ הרהבה ודצלו ,םירבדה תא רמא היציזופואה

."םייטירב םינקתמב ונמאתהש םילייח" לע רביד והינתנ יכ התלעה

וילא יל ארוק אוה" .הלשממה שאר תכשלב הרבסהה ךרעמ שארל ץפח הנומ תוריחבה ירחא םיישדוח

יכ ,םג תפרטצמ הרש .םודא ןיי סוכ םע הכירבל הנופש תספרמה לע בשוי אוה" .רפיס ,"הירסיקל

לש רושיא ילב םיעצבתמ אל םייונימ ,הלשממ ריכזמ םג רמוא יתייה ,הכשל שאר ,רבוד לש אשונב

םלועה תא תוארל הצור תונותיעב הנש 20 ירחא .הזב ןיינועמ ינאש םילעמ ונחנא השיגפ התואב .הרש

יילא הנפי הלשממ שארש לבוקמ אלש יל ריבסמ אוה .ינא אל ,ינונל עידוהל שקבמ אוה .רחא םוקממ

ךל ריכזמ ינאו ,םיסחיב הבוט הפוקת םהיניב שי הארנכש קיסמ םג ינא זאו .ינונ לש ובג ירוחאמ

רשקתמ השיגפה ירחא יביב .יביב דגנ טרמלוא תוחילשב תומישמ השוע ינא ןמזה לכ ןכ ינפל םינשש

השוע התא בזוע התא םא יתניחבמ .הלשממה שארמ היינפ יתלביק ,יל רמוא ,וילא יל ארוק ינונ .ינונל

."םהיניב שבד חרי שיש יתחנה .הלשממ שארל אל רמוא אל ינא לבא ,הנגהב רוח יל

.יביב תא תיסהל ,תופלדה םע הכשלה ךותב יתוא לסחל וסינש םישנא ויה" .הרהמ דע טרחתה ץפח

םיסינכמ אל ,םושלש לומתכ אל וינפ ,האור התאו ,בל בוטו חמש ךלוכ ,רקובב דחא םוי עיגמ התא

ךותב ינונ לש ינאיורט סוס ינאש ול רמאו לשא ןתנ ךלה .הרק המ ןיבמ אל התא .תובישיל ךתוא

יתשקיב ,השיגפ יתשקיב ,ינונל יתרשקתה .םוי־םוי םש םתא דדומתמ התאש םירבדה גוס הז .הכשלה
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ינונ יכ ,יוניש לחש יתיאר זאו .םיעגושמ תיב הז ,תועט יתישע ,עיזמ ינא יתרמא .תועידיל רוזחל ונממ

יתלב הזש רמא ינונ .הטיעב יתלביק השעמלש יתיאר .רכונמו רק .האנשה לובג לע ילא סחייתה

."והזו ךלהמ יתישע ינא ,ירשפא

ןרע ןיבל והינתנ ןיב סויפ תושיגפ ןגרא אוה ,דוכילה לש תוריחבה הטמ תא להינ ץפחשכ ,2015–ב

לש הרבסהה הטמ להנמכ ,סרטניא היה יל" .זא ונגסו ynet רתא ךרוע ,הדנרמ ןונמאו ןורבנפיט

יכ ,היצקארטניא יהשוזיא לש בצמל ינונ תא תחקל הסינ ןרע .םיבוט רתוי הפיט ויהי םיסחיהש ,דוכילה

לבא ."תוידעלב תועידי לבקי הלאווש הצר אל ynet ךרועכ ןרעו .ynet־ו תועידי לע רתיו דוכילה הטמ

,הביאה ,האנשה תמר תא עדוי ינא ,ןויסינ דומל ינא" .עגמ קתנל רהימ ץפחו ,הפי ולע אל תושיגפה

םילביצדה תמר תא ,םירהל םילוכי רדחב הפ םתאש בשוח ינאש והשמ אל הז .תספתנ יתלבה הניטה

תא סינכהל הצור אל ינא ןכלו .ינונ לש הגילב םיאצמנ יאנימח אלו הללארסנ אל .ינונ יפלכ הרש לש

."ynet־ב בוט אל םטייא הזיא היהיש היינשב לשכיי אוהש עדוי ינאש בצמל ימצע

יתמ שיגרמ התא" .תונורחא תועידי-והינתנ יסחיב תודרומהו תוילעה תא תוהזל עדי ץפח ,רבודכ

םתס תושקב שולש חלוש םוי לכ רנכייא רמתיא )ינידמה בתכה( יתמו בגהמ ךל דרוי תונורחא תועידי

לכ חולשל םילוכי םה .הלשממ שארל םייח ררמל הצור תונורחא תועידי ומכ הצובקש ליבשב תובוהצ

ולש ןבה ,תדקפתמ אל ותשא ,םייתעש ול תולזוג ,ותעדמ ותוא תואיצומש תובוגתל תוינפ יתש דוע םוי

לככ ...םוי יצח ול ךלהש םיעדויו םיחלוש םה ,רמרוממ והשיממ וא םיגהנהמ תוליכר םיחקול םה .חרוצ

הבושת ורהמ יתלביקש רכוז .לשא ןתנו ירא לא יתינפ יתמועלה וקה םעו תוינפה םע ףירחה בצמהש

."יילגר רידא ינאשו )סזומו והינתנ( םהיניב ץורעב הזב םילפטמש

רצק ןמז רצונ ,הנידמה דע רפיס ,ן'צלימ םע ץפח לש רשקה .ן'צלימ ןונראב םג וניינעתה םירקוחה

,העפשה םע דלי אוהו ,שדח דלי הנוכשל עיגה" .ןוהה לעב תמזויב ,והינתנ תכשלל ףרטצהש רחאל

תוכורא תוחיש ,ההובג תורידתב יתיא רבדמו יילא רשקתמ היה אוה .ינונל בורק יתייה ינאש עדי אוהו

התיה תוחישה לש הריוואה .סזומ ינונו והינתנ ,ןודלש ןיב רשקה שיא אוהש רפסל גהונ היה אוה .דואמ

.רמא ינונ המ ,רמא יביב המ ,רמא ןודלש המ יל רפסמ היהו םהיניב ךלוה היהו תננג ומכ שיגרה אוהש

רוקיסה ,דחא .םייזכרמ םיאשונ ינש ויה .םימואיתה לכ תא השועש הז אוהש ךכב ברברתה אוה

.החלוסל ,הזל ארקנ ,עיגהל ןויסינו תועידי לש ילילש דואמה

הז .הירקהמ דובעל גהונ הלשממה שאר ישימח ימיב .קיודמב רכוז ינאש דחא עוריא ראתל לוכי ינא"

םימעפה תחא התיה וז ,עיגה ן'צלימ .הלשממה שאר ביבס בורקה לגעמה שממ ,הז םויב קיר יד

,אטאט ,ידוה רדראילימ ליבשב אצמנ אוהש רפיסו יביבל סנכיהל הכיח אוה .ותוא יתיארש תודיחיה

תשקבל םאתמ דסומהשו ,תוריצע ילב ןדריל לארשימ ותוא חקי קוסמש ול רדסמ יביב יכ עיגה אוהשו

אוהש לודג םזימ הזיא שיש יל רפיס אוה .ךלמה ןומרא לומ השענ הזשו רוזחיו רובעי קוסמהש יביב

ףתושמה םזימה םודיק ."רדוס הזש רמאו טוסבמ אצי זאו סנכנ אוה .םינדריה םע דחיב םישוע אטאטו

.םינומא תרפה לש השעמכ והינתנ דגנ םושיאה בתכב עיפומ אטאטלו ן'צלימל

לע ,רפש ליג לגסה שארמ עמשש רופיס םירקוחל רפיס ץפח ,13 תושדחב רבעש עובשב חוודש יפכ

לילמתמ .םילקש ףלא האמ לש ןובשח והינתנ רובע םירחא ומליש לוכיבכ הבש הבקסומב החורא

רופיסה" .תמא ןמזב ךכ לע ול רפיסש ,רפש לש הטלקה הרטשמל ריבעה ףא ץפח יכ הלוע תודעה

לש רדחל יתסנכנו פייט ימצע לע יתמש ץראל ונרזחשכ" .דיעה ,"הזמ קושב יתייה ,קרב ומכ יב הכה

יל רמול םיכסה אל ליגו ,םליש ימ איצוהל יתיסינ .הזה רופיסה לע רוזחיש ידכ ותוא יתבבודו רפש ליג
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."םדא ןבה ימ

ירחא" :ץפח ריבסה הלשממה שאר תכשלב תוחיש טילקה עודמ ותוא לאש םלושמ ימומ בצינ־ןגסשכ

ימצעל גאדא ינא ילוא ,ימצעל יתרמאו ,יתוא ודיחפהש םיעוריא ינימ לכ ויה והינתנל תועידימ יתעגהש

,לשא ןתנ ,דרא יזוע .יתוא ףורשל םיצורש ,םהמ םיואמ יתשגרהש םישנא הכשלב םש ויה .הנגה תצקל

."ימצע לע יתרמש .יתששח ומצע יביבמ םגו

.ל"וחל הלשממה שאר תועיסנ לע רפש תא רקחתל ץפח לחה הבקסומב החוראה לע עמשש ירחא

יכה םיניינעב והינתנ תחפשמ לצא הרוק המ תמאב תמאב תמאב ועדי הפוקת התואבש םישנאה"

יכה עדוי אוה ,הרש לש לצה שממ היה רפש ליג .ורה יראו רפש ליג ,לשא ןתנ ויה ףסכה לש םיישיא

השעמל היה אוה ,םילשורי תייריע ל"כנמס היה אוה .תוסנכהו תואצוה לש םיאשונה לכ לע הברה

דואמ דיקפת הז .םירויסה ךרעמ שארכ ותוא האיבה איה רחבנ יביבשכ זאו ,הרשב םש לפטמ

לע יארחאה אוה הירסיק וא רופלב לש תואספוקהמ הלשממה שאר תא םיאיצומש עגרב יכ ,יתועמשמ

.לכה

לע ךלהמ יארשא סיטרכ והינתנל דמצומ ל"וחל העיסנ לכב הבש הטיש לע יל רפיס השעמל אוה"

יארשאה סיטרכ תא םיצהגמ םהו הלש תוינקל הרשל םיפרטצמ םהש ,םיעובק םישנא שי .םייתש

םידליל םיסני'גו ןועש לש הרקי הירטב וזיאו ןועש הזיא ,קרוי וינב תוינק תועסמ יל ראית אוה .המוקמב

."הפק יתבלו תודעסמל תכלוה הרש םגו ,םיגתומו םירבד ינימ לכו

לע יל רפיס ביבח" .יתפרצה טנמלרפה רבח ,ביבח ריאמ דיקפתה תא אלימ ,ץפח דיעה ,תפרצב

תרבעהל ריצ תויהל ךפה ביבח .םיבצעמ ,רעיש ,רופיא ,זירפב הרש לע איצומ היה אוהש תואצוה

ריאמ .תפרצב בושח דואמ שיא תויהל ךפה אוה .בשוח ינא דנלוה םע םגו ,והינתנל יזוקרס ןיב םירסמ

םישנא יל ורפיס .ן'צלימ לש םירמוחב ךל שיש םלוח התאש הממ הלודג רתוי תונתמ תומכ איבה ביבח

.לכה ,םיטישכת ,םידגב .הביבסב

תועיסנה תמאתמ( .ביבח ריאמ ידי לע עבקנ ימשרה אל אוהש ולש ז"ולה ,זירפל עיגמ והינתנשכ"

רורב היה .ביבח ריאמ לומ םירבדה תא םימאתמש תעדוי ינבלח הנדע )הלשממה שאר דרשמב

ותוא הז .ביבח ריאמ ךרד ותוא ריבעמ התא ,רסמ םע והינתנל עיגהל תמאב הצור התא םאש הזילאל

,תונתמ לש רה הילע םיליפמ ,הילע םישבלתמ ,הרש לש השלוחה תא םיהזמ םה .ן'צלימ ומכ רופיס

תא םיהזמ םה .קוידב העפות התוא לש םילוגלג ינש הז ביבחו ן'צלימ .םהלש םיידיב יובש יביב זאו

ביבח םואתפ ,ויטאפב תבשל םימעפל לוכי התא .רופלבמ אצויו סנכנ אוה .הילע םילפנתמו השלוחה

."סנכנ

לואש ןיבל והינתנ ןיב ךווית םגש ,ןייטשניבור באז םיקסעה שיא היה קרוי וינב ביבח לש וליבקמ

.קתע ןוה הווש תלדה לע דומעל ךלש תלוכיה" .רפש תא ץפח טטיצ ,"תלדה לע שיאה תא שי" .'ץיבולא

םידמועש ...הווש דחא לכש ,םיאקירמא תואמ שולשה לש רותה תא ק"אפיאב תוארל ךירצ התא

תודהיבש רבד הז ,תוקד שמח ותא תבשלו והינתנ לש הטיווסל עיגהל לוכיש םדא .הנומת ליבשב

."תלדה לע בשוי ןייטשניבור באז קרוי וינב .זפב אלוסי אל תירבה תוצרא

תא" .הנידמה ןובשח לע ,ל"וחב תוהובגה ויתואצוה תא והינתנ ישנא וריתסה דציכ םג ראית ץפח

,םירבדה לכ םעו תוסיבכה םע םירידא םימוכסל תועיגמש ,והינתנ תחפשמ לש הטיווסה לע תואצוהה
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שפוח קוח יפל ךלת אל תרושקתהש ,הברה היהי אלש הכשלה לכ לש םינושה םירדחה ןיב םירזפמ

."תופרוטמ תאזה הטיווסה לע תואצוההש ואריו ושקביו עדימה

םייתייעב םיניינע תמישר לע םירקוחל רפיס אוה לבא ,4000 קיתל הסחייתה אל ץפח לש וזה תודעה

תדמועש 2016 ףוסב םסרופ רשאכ" .ודגנ תוריקחה לע תועומשה לצב הנכוהש ,והינתנ תניחבמ

ותיבב ןהכ יסוי ןידה ךרוע םע יתשגפנ ,המדא תדיער השעתש 1000–מ ץוח תפסונ הריקח םסרפתהל

הבש ,והינתנ םע ולש תועש עברא לש הבישי לש רצות הזש ,בוהצ קולב יל הארה אוה .והירמש רפכב

ינשהו 'ץיבולא היה ןושארה .םיפיעס 11 וא 10 ויה יסוילו ,תויהל לוכי הז המ ונממ בולחל הסינ אוה

רהימ ץפח ."לירגה לע 'ץיבולאש ,'ץיבולא ןיינע יתוא .םש היה אל ינונ .רכוז אל דוע היה המ ,רקאפ

תא הצח אוה הנשמ רתוי טעמ רובעכ .הריקחה שוביש תא םתא םאתלו ותייערו קזב ילעב תא ריהזהל

.םיווקה

,תוריחב ברע םימסרפתמ הרקמב אלש םיעשורמו םיסג ,םישיפכמ םירקש" :הבוגתב רסמנ דוכילהמ

."דוכילבו הלשממה שארב עוגפלו הלשממה שאר תייער לש התומד תא ריחשהלו ךישמהל ןויסינב
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