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 ספדהל המילא סרפב התייכז תרגסמב הנדסב רצונ רימא תניע לש "II החירב יפונ" טקיורפ
 םיבירצת תורשע בינהו ,לגס ןר ןמוא-ספדה םע ךשמתמ גולאידב ,םייתנש ךרא אוה .2018 תנשל
 לע סרפנה ,ירותסמו רכומ ,ןיימודמו ימוקמ סלטא דחי םיביכרמ הלא .תוקינכט לש ןווגמב
 לע םיססובמ םיפונה ייומיד .ויבחרמב תיזיפ ךלהל םיפוצה ינפב חותפ ,הירלגה תוריק
 לארשיב תיב לכב היוצמ התייהש ,"רעונל ללכמ" הידפולקיצנא ךותמ ץראה יפונ לש םימולצת
 ,הירוטסיהב דקמתמ 1956-ב ספדוהש ךרכה .תמדוקה האמה לש םישישהו םישימחה תונשב
 ןמל לארשי/הניתשלפ לש םייעבטה םיבאשמהו היגולואוזה ,הקינטובה ,םילקאה ,הייסולכואה
 תוסיפת אטבמ אוה .ותספדה ןמזלו הנידמה תמקהל דע הריפסה ינפל 13-ה האמה
 יפונמ תילכתב םינוש ,םיילותב תוארמ וב םיבלושמו ,אוהה ןמזה לש תוקהבומ תויגולואדיא
 םימולצת רימא הסינכה הידפולקיצנאה לש םייומידה רגאמ ךות לא .םויכ ונל םירכומה ץראה
.וכלהמבו טקיורפה תליחת ינפל הרציש םיימוליצ םי'זאלוקו המליצש

 הכורעתה תא הגיצה ותרגסמב ,2020 תנשל םוליצל ידניא סרפב רימא התכז הנורחאה הנשב
 .)הונ לטפה ילאס :תרצוא( ביבא לתב םוליצל תיפותיש הירלג – ידניאב ")'א קרפ( החירב יפונ"
 התדובעל ליבקמב הדבע וילע ,ימוקמה ףונה תא התריקח לש דחא קלח המכיס הכורעתה
 .הידפולקיצנאה יפד לע ססבתה אוה ףאו ,הנדסב

 ןמ קלח הכפה איה :םיבירצתה יפונ תריציל תונוש תולועפ רימא הטקנ ספדהה תנדסב
 תועצמאב תכתמ תוחולל הריבעה ולא תא ,ןבלו רוחשב םיסקוריזל םימולצתה
 הריבעמ איהשכ ,תשרב םיימוליצה םייומידה לש תודרפה הרצי איה רחא קלחב ;הברצו ,רניט
 חולל תימוליצ היסלומא םע "תוליגר" תורבעה םג ויהו ;רכוס תועצמאב תכתמה תוחולל םתוא
 וברצנ אלש תוחול ךותמ םיכותח םייומיד ולתשנ םכותבש ,םיפונ לש ןויכרא רצונ ךכ .תכתמה
 תוטניטווקאו תוטניטווקא לשו הקיחשו רכוס לש תוקינכטב ברעתהל הפיסוה רימא .בטיה
 ,םירופא לש תיפוסניא תשקב םיענ ,דחאכ םירזו םירכומ ,וללה םיפונה ולבקתהש דע ,תופיושמ
 .םינבלו םירוחש

 תרדסב .הדביעו המליצ רימאש םינבא יבירקת ךותל םיסנכתמ םג םיפונה ,םיסרפנ םה דועב
 הצצה חתפ איה ןבא לכ .ןבלה ריינה ךותב ףצה דרפנ בירצת איה ןבא לכ תרחא םיספדה
 הטסיטב ןואיל יסנסנרה טסינמוהה לש 1436-מ םסרופמה ורוביח חורב ,ףונ לש יומידל
 לא הנפומה ןולחל דעבמ טבמכ ,הביטקפסרפה רויצ רקיעב ,רויצה תא וב ססיבש ,יטרבלא
 םינבאה תונורחאה תודובעב .ילארוטקיפה גוצייה תלועפ לא ,ומצע רויצה השעמ לאו םלועה
 דגנכ רוחשו בוהצ-רקוא יעבצב םיטשפומ טעמכ םימתכ לש תומירע ,ףונל תוכפוה ןמצע
      .ריינה לש בוהצ-ןבלה

 הרצי איה תשרה סופדב תוספדהה םע בולישב םיבירצתה לע הדובעה ךילהת תויראשמ
 םהמ הביכרה איה ,ליבקמב .תויליטסקט תועיריכ םיארנו תוספדה יערקמ םייושעה םי'זאלוק
 טקייבוא אוה ,הנדסב בואש הינו ידיב ךרכנש ,רפסה .מ״ס 70/50 ולדוגש ,יאדיחי ןמא רפס
 יבצמל ,ספדהב הדובעה יכילהתל הצצה רשפאמ אוה .דרפנ הייפצ בחרמו ומצע ינפב ילוסיפ
 והז .הריציה ךלהמב תויציזופמוקו םייומיד לש תונתשהה ינפואלו וב םירשפאתמה םייניבה
 – ךכמ הרתיו ,םיפונה תייזטנפב עוקשלו ףוגה לכ םע וב ףדפדל הפוצה תא ןימזמה סלטא
.יפולח םויק תרצויו תואיצמה ןמ תכשמנה ,המצע תונמאה תלועפב



 – ךכמ הרתיו ,םיפונה תייזטנפב עוקשלו ףוגה לכ םע וב ףדפדל הפוצה תא ןימזמה סלטא
.יפולח םויק תרצויו תואיצמה ןמ תכשמנה ,המצע תונמאה תלועפב

 עדמה ירפסו םיסלטאה ,תוידפולקיצנאה תא ווילש םימוידמה ינש סיסב לע רצונש ,טקיורפה
 תיפוטוא ,הירוטירט סקא וא ,השדח הירוטירט עיצמ – םוליצה וירחאלו טירחתה – םתישארמ
 םיגשומכ ףונהו םוקמה תא גיצמ אוה .המצע לשמ םיפונו תולובג ,תויקוח הלש ,תיפוטסיד וא
 תוארמ עיצמ "II החירב יפונ" .תוברתו הקיטילופ ,היזטנפו תיפצת ,ןוימדו תואיצמ ירצות םהש
 םייעדמה רקחמהו דועיתה תא קפסב םידימעמו הפוצב םיעתעתמ הלא .תוינושארו האירב
 .תויתרוקיבהו תויטתסאה ויתויועמשמ לע ףונה רנא'ז תא סנ לע םילעמ םדועב

 


