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רנבא ןמאה לש םלועב הללקה יהמ  
לג־ןב
תונבומש תוניצסמו םינחבומ םייומידמ םיקחרתמ לג־ןב רנבא לש םירויצה  
הלודגה םתלעמ וזו ,תומימע לע םירמוש םה .תולקב

26.04.2018 
רתס לואש  

ונממ הלימגהו םסה תנמ איהש הקירז .2018 ,"עיגרמ חרי" ,לג ןב רנבא

,וניתומוקמב העש יפל ןורחא ,רחואמ רצנ אוה .םיללוקמה םינמאה תרוסמ ךותב לעופ לג־ןב רנבא  

הכותבו – ובמרו ןלרו ,רלדוב – םיללוקמה םיררושמה םע תפרצב 19-ה האמב הלחהש תלשושל  

לע ססובמ םהלש הריציה השעמש םינמא – סותלבו הליש ןוגא ,ןגוג לופ ומכ םירייצ תונמל ןתינ  
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לע ססובמ םהלש הריציה השעמש םינמא – סותלבו הליש ןוגא ,ןגוג לופ ומכ םירייצ תונמל ןתינ  

םיתעל םיטונ םויכ .אטחו תומילא ,המיז לש םיבחרמל היינפו תנגוהמה הרבחה תוכלהמ הגירח  

הניא ותריציש ימ – יוחדה ןמאה :רתוי תוחוור ןמא תויומד יתש ןיבל ללוקמה ןמאה ןיב לבלבל  

״םייוחדה ןולס״ב וגיצהש םירייצה ומכ( תינכותהו תיטתסאה התונשדח לשב הליחתב תלבקתמ  

ותריציו ,יתוברתה זכרמה לא תיתרבחה הירפירפה ןמ עיגמש ימ – יטועימה ןמאהו .)יאזירפה  

הרשכהה לולסמ תא רבע אוה ,תילארשי הלוצאל ןב :הז וניאו הז וניא לג־ןב .ותוהז ינמיסב העובט  

ץראב הבחרהב הגצוה ותריצי ;תובהלתהבו תוריהמב לבקתהו ריעצ ליגב ןמוס ,רוגשה יתונמאה  

,תיתרבח הדמע לע תססובמ הנניא ,תּוללוקמה בטומו ,הללקה לבא .םלועב םג ךכ תובקעבו  

חתפמב חוציפל תנתינה ,תישיא היווח איה ןיא םג .םלועב ףקות תלעב ,תלשחונמ וא תלשחנ  

הללקה לע דיעמש ימ אוה ללוקמה ןמאה .הדיחי שפנ לש הייטס ,טרפה לש ןיינעכ ,יגולוכיספ  

ערוכ ,עקפתמ ,סומע :ללוקמכ םלועה תא ותריציב דימעמש ימ השעמל – ומצע םלועב תמייקה  

םוקמל הרז ,תיטנמור־טסופ ,תיטנדקד הדמע וז .םוגפ תאז םעו וב םישחורה םירבדה לוע תחת  

.ךכ לכ תניינעמ ןכלו .ןמזלו

םלועה לש וירמוחמ םנמא יושעה ,םלוע דימעהל החילצמ ןועבג הירלגב לג־ןב לש רויצה תכורעת  

– היגולותימב בחרנ שומיש השוע לג־ןב .בוציעו הבכרה לש ףירח ימונוטוא דממ וב שי ךא ,הלגנה  

םירתונו אלמו ריהמ חונעפל םינתינ אל םה לבא .םיקרפל םייביטרנ וירויצו – תישיא וא תירוביצ  

ותוא םיראבמ ,ירויצ ץוחה בחרמב ,םש־יא םייק רבכש והשמ םיארמ םניא םה .םימומעו םיחותפ  

םירבד םתויהב קר הצוענ הניא םתושממ ,תעב־הב .םלוע לש יוקיח אל םה .וילע םיריעמ וא  

םלועה תא םימייקמ םירויצה .הירלגה לש ילאירה בחרמב םימוטא םיטקייבוא רמולכ ,םלועב  

םיאפר לצ םיאשונו ,םיילרטאית ,םייביסנטניא םה .ףחסהו היזהה ךרד לע ותוא םיארוב ,םכותב  

אוה ךכ .םהב לכומ םג םתוא רציש רייצה ;םכותמ הלועו םהב םשרנ רייצמה ףוגה :יביסקלפר  

העגרה תקירז ןתונ הרוחש הפילחב חרי שיא ובו ןשועמו רוחש בחרמ :"עיגרמ חרי" רויצה לשמל  

.וראווצב עקתנש קרזמהו ויפמ תאצויה הירגיסה םג ךכ ,יוטנ יקנא'גה לש ךראומה וראווצ .יקנא'גל  

תומדה תסנכומ ןאכ .הירגיסה ,קרזמה ,ראווצה – םיפילחתה קר :תיארנ הניא הקירזמה דיה  

השעמ – רתסנה וידי השעמב עישוהל ,םימס תרואמל )ירורהסה רייפ( רנול ורייפ לש תיגולותימה  

,ררועמו עיגרמ רויצה .רייצה לש ותומד־ןב תא וב תוארל אלש השקש ימ תא – רייצה לש ודי  

תוכבאתהה תפטוע הז לכ תאו .ךוותמ רשקב תנתינה ,ונממ הלימגהו םסה תנמ איהש הקירזב  

רמוח ,לעפנו לעופ .הלש הלועפה ןורקע םג איהו ,הלוכ הניצסה תא תכסממש ,םסה לש הנבלה  

.תרזפתמה ,תמעמועמה ותרוצב עיפומש יומיד םג ןכלו – שחלאמו ררועמ

הביטחה לש וגולה ביבס םיגח הכורעתב םידחא םירויצ .רורב ירוטסיה סנרפר יומידל שי םימעפל  

תא לידגמ דחא רויצ :תיברעב בותיכ הילעמו לוגיע השארבו הרונמ – רודישה תושר לש תיברעה  



תא לידגמ דחא רויצ :תיברעב בותיכ הילעמו לוגיע השארבו הרונמ – רודישה תושר לש תיברעה  

טעמכו תעקורמ ,דצב תטטרושמ איה םירחא םיינשב ,תוסג עבצ תוחישמב התוא םשורו הרונמה  

םיעבשה תונשב תילארשיה היזיוולטב ופצש ימ לכל בטיה הרוכז תאזה הרונמה .תמלענ  

ינפל ,ינייוולה רודישה ינפל :רחא יגולונכטו יטילופ ןדיע ררועמו לג־ןב בש הילא היינפבו ,םינומשהו  

םג וב םיפוצשו ,םינוש םילהקל רדשמש ,דחא ץורע קר ;גנימירטסה ינפלש יאדו ,םיצורעה יוביר  

םיכחמ ,םומעשב םיהוב ,הפשה תא םיניבמ םניאש םיתעל ,םהל םידעוימ אל םירודישהש הלא  

,םיצורעל הקולחהמ קוחר הז לכ המכ .תועטב ,והשמ םיטלוק םייתניבו ,םהלש תינכותה עיגתש  

תמאב םה״ש המ ,םהילא הנפומש המ תא קר םיפוצה ולבקי ובש ,הייסולכוא תצובק לכל ץורע  

ןבומ ,םיברע םניא םאו ,זבזובמ ןמז אלל ,תויועט וא תוערפה ילב – םמצע לש תואובב – ״םיצור  

– רזומ למס בואה ןמ הלעמ אוה :תאזכש ״שמתשמ תייווח״ דגנ דבוע לג־ןב לש רויצה .תיברע ילבש  

דדחל םוקמב לבא – תילארשיה היזיוולטב תיברעה הפשב םירודישה לש םאוב לע תרשבמש הרונמ  

ןימכ ,ותוא הבעמ וא שטשטמ אוה ,ימוליצ יומיד ,קהבומו רורב ,עצקוהמו טרופמ יומידכ ותוא  

רודיש יישק וב שי .ימוליצ אל ךא םוליצ לע ססובמ ,יצוביק וא ישיא גזמל ןותנ ,םיאפר ןורכיז  

.תונחבומה ןמ קחרה איה ותעונתו ,הטילקו

ןחבומ אל םיאפר ןורכיז .2018 ,"ךשחומ יברעה ןפלואה "לג ןב רנבא



םלועה תקולח םוקמב .םייביטלוקיטרא םניאש איה לג־ןב לש םירויצה לש הלודגה םתלעמ  

ןיינע םיכסומ םה ,דחא עגר לש הרירב ,םינוש םיטקייבוא ןיב הנחבה ,םירתאו תוריזל  

"ריוואה גזמ תרענ" ךכ .ותוא םיגגופמ ,בצייתהש ינפל ,דימו יומיד םידימעמ ,ןיינעל  

אל תועונתל הפוג לש םינחבומה ראתמה יווק תא תרזפמש הרעס הידיב תללוחמ  

םיפוגכ ,םפועמב קר םידכלנ םיבר םירויצב םיעיפומש םיבובזהו .עבצ לש תועצקוהמ  

– םירויצבש תונושה תויחה .רויצה עצמ לע םיטלפנ וא םילכאנ זאו ,םימתכל םיכפהנש  

,ןדצל תונותנש ,תוישונאה תויומדה ןיבל ןהיניב הכמסההו – רואזונידו בנראו לעושו לותח  

רבד :סיזופרומטמ לש לכ־קבוח ןורקיע תומלגמ ,ןהב תופקתשמ וא ןרבעל טבמ תונפמ  

,הקצומ תומד וב ןיא :לג־ןב לש םלועבש הללקה וז .רחא רבדב לגלגתמ ,רבדל ךפהנ  

"הכרב"ה דגנכ תבצינ וז הללק .רסחו טסומ ,סומע אוה .הרורב הניצס ,תוכתוח תונחבה  

םויה ץפומש יומידה – םלשה ,בטיה ךותחה ,תולקב ןבומה ,רתואמה ,ןחבומה יומידבש  

יאדווב ,הז רויצבש הנכסה םג ןאכמ .”יתונמא"ה יומידה ללוכ ,תויתרבחה תותשרב  

םימצעל קר אל היצלוקיטרא ךורעל ברסמ אוה :יחכונה יטילופהו יתריציה םילקאב  

תורענ תוורעב םילגלגתמ םיבובזה .תוירסומ תודמעלו םיינימ םירדתל םג אלא ,תויומדלו  

,ירכז ןימ רביא ףקזנ הירלגב יולתש רתויב לודגה דבה זכרמב .םירויצה ןמ המכ תודקנמש  

וז םאה .וילא ךשמנו ורבעל הנפומ רויצה לכו ,"קנופמ" ריבג לש ופוג לע קבדומ ומכ  

ןמ אצויש בבוש בנרא ,גגוחו גיצמ אוהש ,הכורעתה םשכ ,ןמאה לש "הכוראה םצעה"  

אלו ,תיזנרופ תודע וניא אוה ,םוליצהמ לידבהל .תומימע לע רויצה רמוש ןאכ םג ?קוסמה  

לא .וב רוצאש רופיסה תא טרופ אל אוה .תוברתה לש לודגה טפשמב תכתוח היארכ שמשי  

.ךושח ראשיהל שקעתמ אוה ,תטלחומ תוריהבל ,תינורקע תופיקשל העיבתה לומ

לת ,35 ןודרוג .ןועבג הירלג ,"התיבה הכוראה םצעה תא חק" ,לג־ןב רנבא  
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