
יתנבה דוע  וארק  .רתויב  הבוטה  השילגה  תייווח  תא  ךל  חיטבהל  תנמ  לע  תויגועב  שומיש  השוע  הז  רתא  בל , ומיש 
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רופיס אל 
לבא תודגאהמ ,

תידגא הצובק 
לקסד לאירוא 

ילטיגידה חוטיבה 
ךופהי דיינומל  לש 

לש 2 הקפנהל 
רלוד דראילימ  ינזח ןלוג 

תינכות הרשוא 
תיצראה ראתמה 

תדחואמה
וסוב דורמנ 

יול רחש  רהוזו  ןונג  רמות 

"ד הספ : " חוחד ליג  "ד  וע תונשרפ 
םיריכבל תתואמ  רנקנד  ינד  לש 

רנקנד תא  חלשש  ןידה  רזג   " םידיגאתב
אוה סנק  לקש  ןוילימו  לעופב  רסאמ  תנשל 

ועבקיי ךליאו  התעמ  ויפלש  החנמ , ןיד  קספ 
ןונג רמותו  יול  רחש  רהוז  הרשמ  יאשונ  ישנוע 

האלמה  הבתכל 

טסילכלכל ידעלב 

רושיא תרומת  דחיש  רנקנד  : " תוטילקרפה
" חלמה תורבח  םכסה 

ףוסב טפשמה  תיבל  ושגוה  רנקנד  ינד  דגנ  חלמה  תועקרק  תשרפב  םושיאה  בתכ  ימוכיס 
לש ונייחא  ןיבר , ריאמל  רנקנד  ריבעהש  לקש  ןוילימ   1.3 תיעמשמ־דח : הנעט  םהבו  עובשה ,

עשרוי אל  יתרפא  םא  םג  דחוש –  םיווהמ  יתרפא , בקעי  לארשי  יעקרקמ  להנימ  להנמ 
07:00 22.12.13

: רנקנדתויגת תוישעתינד 
חלמ

דחושתותיחש

, יתרפאל דחוש  ימולשת  תרבעה  תודוא  ןיבר  ריאמ  םע  םכיס  רנקנד  קפס : ריתומ  וניא  הז  קיתב  תויארה  גראמ  "
תיבל רבעש  עובשב  השיגהש  םימוכיסב  תוטילקרפה  תנעוט  ךכ  חלמה ." תוישעת  תקסע  םודיקב  ויתולועפ  דעב 
ןידה רזג  ןתמל  תוכימסב  ושגוה  םימוכיסה  רנקנד . ינד  דגנ  םושיאה  בתכ  תרגסמב  ביבא , לתב  יזוחמה  טפשמה 

.םויסה יבלשל  חלמה  תועקרק  תשרפב  וטפשמ  םג  עיגמ  תעכ  .םילעופה  קנב  תשרפב  רנקנד  לש 
 

: טסילכלכב דוע  וארק 
יאנת לע  רסאמ  תנשו  לעופב  רסאמ  תנש  רנקנד : ינד  לש  שנועה 

" הסנכה יל  ןיא  דבוע , אל  ינא  : " "ש מהיבב רנקנד  ינד 
" םירכעאמ טעמ  אל  םע  יתדבע  : " דנלילוה טפשמב  דיעמ  רנקנד  ינד 

, הב תוינמ  לעבו  חלמ  תוישעת  לש  ףתושמה  ןוירוטקרידה  "ר  ויכ תנשב 2005  שמישש  רנקנד , םושיאה , בתכ  יפל 
תנמ לע  יתרפא , בקעי  זאד  לארשי  יעקרקמ  להנימ  להנמ  לש  ונייחא  ןיבר , ריאמ  ךוותמל  לקש  ןוילימ  םליש 1.3 
לש ותחפשמ  תטילשב  התיהש  חלמה  תרבחל  תוגילפמ  תובטה  קינעהש  םכסה  רושיאב  עייסל  ודוד  תא  עיניש 

.רנקנד
 

םירלוד ינוילימ  תורשע  לש  יוציפ 
 

.רנקנדמ לביקש  ףסכהמ  לקש  ףלא  יתרפא 45  לש  תונובשחל  דיקפה  םושיאה , בתכב  ןעטנ  ךכ  ןיבר , ריאמ 
םירלוד ינוילימ  תורשע  לש  יוציפ  רנקנד  תחפשמל  קינעהש  םכסהה , רושיאל  עציבש  תולועפל  הרומתב  תאז 

.הנידמל תליאבו  תילתעב  תועקרק  תרזחה  לע 
 

דרשמ עידוה  אשונב , ושגוהש  תוריתע  תרוש  רחאלו  יעיבר , םויב  יכ  ריכזנ 
ןפואב ןיטקהש  רחא  םכסה  רשיאו  הז , םכסה  לטיב  אוה  יכ  "צ  גבל רצואה 
ירש תטילשב  םויכ  תאצמנש  חלמה  תרבחל  יוציפה  הבוג  תא  יתועמשמ 

.ןוסירא
 

ןתנוהיו במולוג  ןורי  "ד  הוע תועצמאב  ושגוהש  השרפב , תוטילקרפה  ימוכיסב 
: תקולחמב תויונש  ןניא  רבכ  הירבדלש  תודבועה  תא  תסרופ  איה  רומדת ,

תועצמאב םדקל  הסינ  ןיבר  .ץועיי  ימדכ  חלמה  תרבח  ירפסב  ומשרנש  םילקש  ןוילימ  ןיברל 1.3  םליש  רנקנד 
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תועקרק םכסה  הבשחמל  רמוח 
ותמיתח תריקח  םע  המ  חלמה :

תצמאתמ אל  תוטילקרפה   ? והינתנ לש 
תא השיגה  םנמא  איה  תמאל : עיגהל 

ךיא קודבל  ךרדב  החכש "  " לבא םימוכיסה ,
לע תססונתמ  זאד  רצואה  רש  לש  ותמיתח 

תובוגת  2 ןונג , רמות  םכסהה 
האלמה  הבתכל 

תועצמאב םדקל  הסינ  ןיבר  .ץועיי  ימדכ  חלמה  תרבח  ירפסב  ומשרנש  םילקש  ןוילימ  ןיברל 1.3  םליש  רנקנד 
ןמזומב לקש  ףלא  דיקפה 45  ןיבר  .רצואה  דרשמבו  להנימה  תצעומב  םכסהה  רושיא  תא  םינושה  וירשק 

וב ץיאה  ובש  זאד  הלשממל  יטפשמה  ץעויל  בתכמ  חלש  אוהש  רחאל  םימי  השיש  יתרפא , לש  ונובשחב 
.הקסעה רושיא  תבוטל  עירכהל 

הדעונש ףא  תאזו  , " תוטילקרפה ימוכיסב  בתכנ  תימיטיגל ," הניה  רעכאמכ  ןיבר  תקסעה  יכ  רנקנד  ןעוט  "
תקסעה רנקנד , תנעטל  .חלמה  תוישעת  תקסע  םודיקל  לועפל  ועינהלו  להנימה  להנמ  תוטלחה  לע  עיפשהל 
רוביצה ידבוע  לע  עיפשהל  םישקבמ  םהיתולועפ  תרגסמב  רשא  ןיד  יכרוע  וא  םיטסיבול  תקסעהכ  הומכ  ןיבר 

". םהיתוטלחהב
 

, עוצקמ ישנא  םה  ןיד  יכרועש  אוה  "ד  ועל םיטסיבול  ןיב  לדבהה  יכ  םיבתוכו  האוושהה  תא  םיחוד  תוטילקרפב 
ןיברל קתע  םוכס  ןתינ   " .יתרפא להנימה  להנמ  םע  ותורכיהו  םייתחפשמה  וירשק  ויה  ןיבר  עיצהש  המ  לכ  וליאו 

דרשמ  ) םוחתב םיליבומהמ  "ד  וע תוברל  רתויב , םיבוטה  עוצקמה  ישנא  לומ  לא  תאזו  םירושיכו , עדי  רדענה 
תויטנבלרה םינשה  ךרואל  רנקנד  קיסעהש  ל.ש.זו ,) ג.ת  תושו ,' לקנב  וזירגמ  "ד , באר דרשמו  תושו ' יפסכ  "ד  וע

םודיקל ןיבר  םרת  רשא  שממ , לש  תיתוהמ  הלועפ  לכ  לע  עיבצהל  ןיברו  רנקנד  ידיב  היה  אל  .הקסעה  םודיקל 
". הקסעה

 
" רנקנד תוירחא  לע  תודמלמ  תויארה  "

 
תלבקמ הכוזי  יתרפא  םא  םג  דחוש , ןתמב  ועישרהל  שי  רנקנד  לש  וישעמ  לע  יכ  ףסונב  תנעוט  תוטילקרפה 
איהש חכומ  םא  ןיבר ,)  ) רוביצ דבועל  ברוקמל  םג  האנה  תבוט  ןתמ  לע  רסוא  קוחה  הביסה : .ןיברמ  דחוש 

(. רנקנד  ) םלשמה לש  סרטניאה  תבוטל  לועפל  יתרפא )  ) דבוע ותוא  תא  עיניש  תנמ  לע  ול  הנתינ 
 

אלא יתרפאל , דחוש  ויה  אל  ןיברל  ורבעוהש  םיפסכה  היפל  רנקנד  תנעט  תא  טפשמה  תיב  ץמאי  םא  םג  "
תא ססבל  ידכ  שי  ךכב  םג  יכ  המישאמה  ןעטת  זא  , " םימוכיסב בתכנ  יתרפא ," לש  וברוקמכ  ןיברל  םולשת 

תא עינהל  תנמ  לע  םהיניב , םכסומכ  ןורחאה , לעפ  ןיברל  ןתנש  םיפסכל  הרומתב  .רנקנד  לש  דחושה  תריבע 
". חלמה תוישעת  תקסע  םודיקב  הילפהל ' וא  םינפ  אושמל   ' יתרפא רוביצה  דבוע 

 
הנורחאל קפיס  רבכ  חלמה  תועקרק  קית  תא  להנמש  ןזור  דוד  טפושה 

העיבתה תשרפ  ךלהמב  גצוהש  תויארה  רמוח   " .ולש הבשחמה  וקל  הצצה 
", המישאמה ידי  לע  ול  סחוימל  רנקנד  לש  ותוירחא  לע  הרואכל , דמלמ ,

בישהל אלש  רנקנד  לש  ותשקב  רואל  םישדוח , השימח  ינפל  ןזור  קספ 
.ודגנ תומשאהל 

 
לטו לקנב  יסוי  "ד , באר םרוי  רוצ־לת , תובנ  "ד  הוע םיגציימ  רנקנד  תא 

.ןועבג  לבויו  ןיילק  לאומש  "ד  הוע םיגציימ  ןיבר  תא  .תיזג  דדועו  ץילטסוק  ןורי  "ד  הוע םיגציימ  יתרפא  תא  .אריפש 
 

םואבלפא רמות  םוליצ :
החפשמל תוגילפמ  תובטה  .טפשמה  תיבב  לקנב  יסויו  ןימימ )  ) רוצ־לת תובנ  וניד  יכרועו  רנקנד 
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הריקחה תא  הדילוהש  ןורדסמה  תשיגפ 

 
רנקנד ינד  .חלמה  תועקרק  תשרפב  הריקחה  תחיתפ  תוביסנ  תא  תוטילקרפה  תראתמ  םימוכיסה  תרגסמב 

.ףיטיזופ יקרוטה  קנבהו  םילעופה  קנב  תשרפב  "ה ) חאי  ) האנוה תוריקחל  תיצראה  הדיחיב  רקחיהל  עיגה 
תשרפב הנידמה  דעל  ךכ  רחא  ךפהש  ימ  רנכד , לאומש  לש  וינפ  לע  רנקנד  ףלח  תוריקחה  רדחל  וכרדב 
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