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ח„˘ו˙

„‡‚ ‰רב ‰מ˜˙‰נו˙ ‰ח„˘ו˙ ˘ל מ˘ר„ ‰ביטחון בענין בני ‰י˘יבו˙

‰י˘יבו˙ יוכפפו ל˘ר ‰ביטחון; מי‚בלו˙ ˘רירו˙יו˙
ימנעו ‡י˘ור „‰יחוי ויזרזו ‰סר˙ מעמ„ בן י˘יב‰

˜˙‰נו˙ ˘‡ו˘רו ˘‰בוע בכנס˙ ˜ובעו˙ ˘ינויים מ˘מעו˙יים בס„רי ‰‰כר ‰בי˘יבו˙ ו„‰ ˙˘‚‰יחוי
• ˜˙‰נו˙ ‰ח„˘ו˙ נוע„ו ל‰כבי„ על ‰י˘יבו˙ ו˙למי„י‰ן ,כ„י ל‡פ˘ר ‰סר˙ מעמ„ י˘יב ‰ובן י˘יב‰
ב‡מˆעו˙ ˜˘יים ביורו˜רטיים יזומים • מיפנ ‰מ‰ו˙י חמור בנ‰לים ˜‰יימים˘ :ר ‰ביטחון י˜בל סמכויו˙
נרחבו˙ ו˘ליט ‰על ‰י˘יבו˙ ור‡˘י‰ן • ˘‰ר י˙נ‰ ‰כר ‰בי˘יב ‰ב˙‰חייבו˙ לחינוך ˘ל "„רכי נועם"
עו"„ „רור ‚רני˙ ממ˘ר„ ‰מ˘פטים ‰בנ˙ו‡˙ ,פ˘ר לו ל‰טיל חי˙˙ו ‚ם על „יווח ˙מי„י˙ ל˘ר ‰ביטחון ,ועלי‰ן ‰רחו˜‚ ‰י‡ו‚רפי˙ ,כ‚ון חˆור ,ירוחם,
■ מ‡˙ י˘ .כטר
˘‡מר במ‰לך „‰יון ב˙˜נו˙ בחו„˘ ר‡˘י ‰י˘יבו˙.
ל„ווח במ‰לך כל ˘‰נ ‰על כל ˘ינוי „ימונ ‰וער„ וכ„ו' ,בעו„ כל יי˘ו־

חר„ ‰ו„‡‚ ‰בעולם ˙‰ור ‰ו‰י˘י־
בו˙ מ˜˙‰נו˙ ‰ח„˘ו˙ ‰נו‚עו˙ לחו˜
‚‰יוס ול‰ס„ר „‰יחוי ˘ל בני ‰י˘יבו˙.
‡י˘י ˆיבור חר„יים ‰פועלים בנו˘‡ ז‰
‡ומרים ל'‰פלס' ,כי מנסיונם ב˘טח
ובע˜בו˙ ˙‰ייעˆו˙ עם מ˘פטנים
‡ו„ו˙ ˜˙‰נו˙ ˘˜˙‰בלו ,ני˙ן ל˜בוע
˘מ„ובר ב‰חמר ‰נוספ˙ ˘ל ‰מ‚מ‰
‰ממ˘ל˙י˙ ˘נוע„ ‰לפ‚וע בעולם
‰י˘יבו˙ ולסייע בע˜יפין ל˜י„ום יע„י
‚‰יוס ˘נכללו במס‚ר˙ ‰חו˜ ˘˜˙‰בל
ב˜„נˆי ‰זו.
ב„יון ˘˜˙‰יים ˘‰בוע ביום ˘לי˘י
בווע„˙ חו ıוביטחון ˘ל ‰כנס˙‡ ,ו˘רו
ב˙מיכ˙ נˆי‚י ‰מפל‚ו˙ ‰חר„יו˙,
˙˜נו˙ ˘ר ‰ביטחון ‰ח„˘ו˙‰ ,מ‰וו˙
˘לב ח˜י˜˙י מ˘לים לחו˜ ‚יוס חר„ים
˘נח˜˜ ‡ף ‰ו‡ לפני כ˘נ ‰וחˆי ב˙מי־
כ˙ נˆי‚י ‰מפל‚ו˙ ‰חר„יו˙.
‰ווע„˙‰˘ ‰כנס ‰בטרם ‰יˆי‡‰
לפ‚ר˙ ˜‰י˘ ıל ‰כנס˙‡ ,י˘ר ‰ב‡ופן
סופי ‡˙ ˙˜נו˙ ˘ר ‰ביטחון ,לעניין
„חיי˙ ˘ירו˙ לבני ‰י˘יבו˙ .מסמך
˜˙‰נו˙ מחול˜ לר‡˘ונ ‰ל˘ני חל˜ים,
˜וב‡ ıח„ עוס˜ ב"‡מו˙ מי„ ‰ל‚יבו˘
ר˘ימ˘ ‰ל י˘יבו˙" ‰מוכרו˙ לˆורך
„חיי˙ ˘ירו˙ ,ו˜וב ıנוסף ˘ל ˙˜נו˙
עוס˜ ב"˙נ‡ים נוספים ל„חיי˙ ˘ירו˙
ל˙למי„י י˘יבו˙ ו‰ור‡ו˙ ˘ונו˙".
‚ורמים ‰מעורים בנו˘‡ ‡ומרים
לביט‡ון עולם ˙‰ור ,‰כי עˆם ˜יומו
˘ל פר˜ מיוח„ ומפורט ב˙˜נו˙ ‰עוס˜
ב‡מו˙ מי„ ‰ל‚יבו˘ ר˘ימ˙ י˘י־
בו˙ ,מבט‡ מ‚מ ‰חמור ‰ומ„‡י‚,‰
˘כן לר‡˘ונ ‰ב‰יסטורי˘ ‰ל מ„ינ˙
י˘ר‡ל ˙‡ב„נ‰ ‰י˘יבו˙ ‡˙ עˆמ‡ו˙ן
‰רוחני˙ ור‡˘י ‰י˘יבו˙ י‰יו נ˙ונים
ב‡ופן ˜בוע ו˘וטף ˙ח˙ פי˜וח ו˘לי־
ט˙ מ˘ר„ ‰ביטחון ,בעו„ ˘ר ‰ביטחון
מ˜בל סמכויו˙ חסרו˙ ˙˜„ים ו‰ופך
ל‰יו˙ ‚‰ורם ‰מכריע ל‰כר‡ ‰ו פסיל˙
י˘יב.‰
‚‰ורמים מˆיינים כי מ„ובר ב‰ליך
‡בסור„י ˘מנו‚„ ‚ם לכל ‚‰יון חו˜˙י.
כ„י ל‰מחי˘ ‡˙ ‰עיוו˙ „ימו ‡˙ ‰מˆב
‰חו˜י ‰ח„˘ ˘ל ‰י˘יבו˙ ,לסיטו‡ˆי‰
בל˙י ‡פ˘רי˙ ˘ב ‰במס‚ר˙ „יון על
˜ביע˙ ‰וזל ‰לסטו„נטים ‰מ˘˙מ˘ים
ב˙חבורˆ ‰יבורי˙ ,יוסמך ˘ר ˙‰חבו־
ר ‰ל˜בוע ‡˙ ‡מו˙ ‰מי„ ‰ל„‚‰ר˙ן
˘ל ‡וניברסיט‡ו˙ ,ובמס‚ר˙ ‰ליך ˘ל
מ˙ן ‰נח ‰ב‡רנונ ‰לסטו„נטים יי˜בע
כי ‰מוס„ו˙ ל˘‰כל‚ ‰בו ‰‰יוכפפו
לסמכו˙ ר‡˘י ‰ערים.
בנוסף ,מסמך ˜˙‰נו˙ ‰ח„˘ כולל
‰כב„˙ ˙נ‡ים מ˘מעו˙י˙˘ ,עלול‰
ל‚רום במי˘רין ל‚‰בר˙ ‚‰יוס לˆב‡
ב˜רב ˙למי„י ‰י˘יבו˙ ובני ˆ‰יבור
‰חר„י‚ .ורמים מ˘פטיים ‡ף ‡מרו
בפירו˘ כי ‰מטר ‰ב‰כב„ ‰זו ‰י‡ כ„י
ל‚‰יע לעמי„ ‰ביע„י ‚‰יוס ˘˜בע‰
‰ממ˘ל .‰כך עול ,‰למ˘ל ,מ„ברי

‡„ר ‡‰חרון˜˙‰" :נו˙ ˘מוˆ‚ו˙ פ‰
נוע„ו לייˆר ‡˙ ‰מנ‚נונים ˘י‡פ˘רו
‡˙ ‚‰יוס".
יˆוין כי ח"כ חר„י ‰חבר בווע־
„˙ חו ıוביטחון ‡מר לפני כ˘בועיים
בר‡יון ל‡חר מכלי ˘˜˙‰ור˙ ,כי
˘י˜ול „‰ע˙ ˘‰ופעל בניסוח ˜˙‰נו˙
‰וכ˙ב מ‰ח˘˘ מפסיל˙ חו˜ ‚‰יוס
ע"י ב‚" ,ıמ˘ ‰מוכיח כי מ‰לכי ‰ח־
˜י˜ ‰בענין ז ‰ממ˘יכים לייˆר מי˙וו‰
פרובלמטי ברוח ‡‰ילוˆים ˘ל "‰רע
במיעוטו" ו˙וך כ„י כניע ‰סי„ר˙י˙
ומ˙מ˘כ˙ ל‚ורמים ‰עויינים ‡˙ עולם
‰י˘יבו˙ ˘מכ˙יבים ‡˙ ˜ˆב ‰˙‰לי־
כים ‰‰רסניים.

˘ליט˙ ˘ר ‰ביטחון
בעולם ‰י˘יבו˙

כ‡מור˜˙‰ ,נו˙ ˜‰ובעו˙ ‡מו˙
מי„ ‰ל‚יבו˘ ר˘ימ˘ ‰ל י˘יבו˙ ‰מוכ־
רו˙ לˆורך „חיי˙ ˘ירו˙ ,טומנו˙ בחובן
נז˜ רב ל‰יכלי ˙‰ור ‰ו‰י˘יבו˙ .כך,
למ˘ל ,לר‡˘ונ‡ ‰מור כל ‡ח„ מר‡˘י
‰י˘יבו˙ לעמו„ ב‡ופן י˘יר מול ˘ר
‰ביטחון ,ול‚‰י˘ לו ב˜˘ ‰ל‰כלל˙
‰י˘יב ‰בר˘ימ˙ מ˘ר„ ‰ביטחון .במ־
ס‚ר˙ ‰ב˜˘ ‰י‚י˘ ר‡˘ ‰י˘יב ‰ל˘ר
‰ביטחון ‡˙ ר˘ימ˙ כלל ˙‰למי„ים
‰לומ„ים בי˘יב˘ ‰לˆ„ם יˆוין מי ‰ו‡
„חוי ˘ירו˙ ,כולל מספרי ז‰ו˙ ,ו‰מל־
ˆ˙ ווע„ ‰י˘יבו˙ על ‰י˘יב.‰
לב„ מכל ‡ל ‰מ˙ב˜˘ ר‡˘ ‰י˘י־
ב ‰למסור בכ˙ב ˙ˆ‰ירים ˘ונים ,ובי־
ני‰ם נ„ר˘ ל‰ˆ‰יר על כך ˘‰י˘יב‰
מ˜יימ˙ לימו„ים ˙ורניים ו‰י‡ מחנכ˙
ל˙‰נ‰לו˙ "ב„רכי נועם" .מ„ובר
ב˙˜נ˘ ‰רירו˙י˙ ומסוכנ˙ ‰כולל˙
˙‰ערבו˙ בנע˘ ‰ב˙וככי ‰יכלי ‰י˘י־
בו˙ ,כ‡˘ר ˘ר ‰ביטחון ‰וסמך ל˜בוע
כיˆ„ י˘ לחנך בי˘יבו˙ „˜‰ו˘ו˙.
י˘ ל‰זכיר ‚ם ,כי ‰מו˘‚ "„רכי
נועם" סולף ועוו˙ ב„ורו˙ ‡‰חרונים
ע"י ‚ורמים חילוניים ו„˙יים-ל‡ומיים,
˘מבחינ˙ם כל חינוך ל˜˘‰פ˙ ‰ור־
˙י˙ מוˆ˜„‰ ‰ו‚ל˙ ב‰יב„לו˙ מעוברי
עביר ‰ובחוב˙ מח‡ ‰נ‚„ פורˆי ‚„ר
– נח˘ב כ„בר ‰מנו‚„ ל˙‰נ‰לו˙ ˘ל
"„רכי נועם" ,ע"פ ˜וˆר „ע˙ם ו˜˘‰פ˙
עולמם ‰מנוכר˙.
ח˘וב ל‚„‰י˘ ,כי ל‡ מ„ובר ר˜
בח˘˘ ˙י‡ורטי .כזכור ,לפני מספר
חו„˘ים ˘˜ל ˘ר ‰ביטחון ‡בי‚„ור
ליברמן לפסול ‡˙ ‰‰כר ‰במוס„ו˙
„˙יים-ל‡ומיים ‰כפופים לסמכו˙ו,
ב‡ם ר‡˘י ‰מוס„ י˙בט‡ו כי ‰‰לכ‰
‡וסר˙ על ˙למי„י‰ם ‰מ˘ר˙ים
בˆ"‰ל ‡˙ ˘‰ירו˙ ‰מעורב˘ .ר ‰בי־
טחון ‡ף ‰ו„יע כי יימנע מפסיל ,‰ר˜
ב‡ם ר‡˘ ‰מוס„ י˙נˆל בפומבי על
‡מירו˙ ‡לו‰ .כפפ˙ ‰י˘יבו˙ לסמכו˙
˘ר ‰ביטחון ,כ˘בי„ו ‰חרב לפסיל˙
י˘יב‡˘ ‰ינ„ ‰ו‚ל˙ ב"„רכי נועם" לפי

יˆויין ,כי סעיף נוסף ˘‰ופיע
בטיוט˙ ˜˙‰נו˙˘ ,נוע„ ל‰סמיך ‡˙
˘ר ‰ביטחון לפסול י˘יב˘ ‰י˘ ב‰
"˜רי‡ ‰ל‡לימו˙ ‡ו לפעילו˙ פלילי˙
על י„י ס‚ל ‰י˘יב‰ ‰בכיר" ,נמח˜
בנוסח ‰סופי ˘‡ו˘ר בווע„˙ חו"ב.
‡ך ב„יון בוע„‰ ‰ב‰ירו מ˘פטנים ,כי
למע˘‡ ‰ין ˆורך בסעיף מיוח„ ל˘ם
כך ,מ˘ום ˘בחו˜ ‚יוס חר„ים ˘˙‰־
˜בל ב˜„נˆי ‰זו כבר נ˜בע בפירו˘
)סע' 26כ„( ˘˘ר ‰ביטחון יכול לפסול
י˘יב‚ ,‰ם מ"נסיבו˙ ‡חרו˙ ‰מˆ„י־
˜ו˙ ,ל„ע˙ ˘ר ‰ביטחון‰ ˙‡ ,סר˙‰
מ‰ר˘ימ ,"‰כך ˘ני˙נ ‰ל˘ר סמכו˙
רחב ‰ובל˙י מו‚בל˙ לפסול י˘יב‰
מכל סיב‰ ‰נר‡י˙ בעיניו.

מע˜ב ˆמו„ ˘ל ˘ר ‰ביטחון
ו˜˘יים ביורו˜רטיים יזומים

בנוסף ל‰ליך ˘נ˜בע ב˙˜נו˙ ולפיו
על ר‡˘ ‰י˘יב ‰ל‚‰י˘ ב˜˘ ‰ל˘ר כ„י
ל‰כליל ‡˙ ‰י˘יב ‰בר˘ימ˙ ‰י˘יבו˙
‰זכ‡יו˙ ל„חיי˙ ˘ירו˙ ,נ˜בע עו„ כי
‚ם ל‡חר ‰ ˙˘‚‰ב˜˘˘‰ ,‰ר יבחן ‡˙
‰ב˜˘ ,‰ו‰ו‡ ר˘‡י בנסיבו˙ מיוח„ו˙
ל‰זמין ‡˙ נˆי‚י ‰י˘יב ‰ל‰ופיע בפניו.
בנוסף ר˘‡י ˘‰ר ל„רו˘ מ‰י˘יב ‰כל
מי„ע ‡ו מסמך נוסף „‰רו˘ לו ל˘ם
‚יבו˘ ‰חלט˙ו,
‰ליך ‡י˘ור ‰‰כר ‰בי˘יב ‰על י„י
˘ר ‰ביטחון ,מחייב ‡˙ כלל ‰י˘יבו˙
‰וו˙י˜ו˙ ,ל‚‰י˘ ‡˙ ‰ב˜˘ ‰ל˘ר
‰ביטחון ע„ ˙‡ריך ‡' ח˘ון ˙˘ע"ח,
וי˘יבו˙ ח„˘ו˙ נ„ר˘ו˙ ל‚‰י˘ ‡˙
‰ב˜˘ ‰ע„ ‡' ב‡ייר ˙˘ע"ח‰ .ליך ז‰
‡ינו נע˘ ‰ב‡ופן ח„-פעמי‡ ,ל‡ נ˜בע
ב˙˜נו˙ כי מ„י חמ˘ ˘נים י‡ולˆו כלל
‰י˘יבו˙ ל‚‰י˘ ב˜˘ ‰ח„˘ ,‰כולל כל
‰מסמכים ‰נ„ר˘ים לבחינ˙ו ול‡י˘ורו
˘ל ˘ר ‰ביטחון.
יˆוין כי כל ˜˙‰נו˙ ˘‰רירו˙יו˙
‰ללו ‰ינן ח„˘ו˙ לחלוטין .במ˘ך
ע˘רו˙ ˘נים ˘ב‰ן פעל ‰ס„ר „‰יחוי,
ˆ‰ב‡ ל‡ ‰י˘˜ ‰ור לי˘יבו˙ ב‡ופן
י˘יר˘ .ר ‰ביטחון מעולם ל‡ עס˜ ב‰־
‚„ר˙ מ‰ו˙ן ˘ל ‰י˘יבו˙ ור‡˘י ‰י˘י־
בו˙ ל‡ נ˙בעו ל‚‰י˘ ב˜˘ו˙ ומסמכים
˘ונים ל˘ר ‰ביטחון .מ‡ז ומעולם י„ע
˘‰ר כי ‡ין לו ריבונו˙ על ‰י˘יבו˙
ולכן נ ‚‰ל‡˘ר ב‡ופן ‡וטומטי ולל‡
ערעור ‡˙ ‰ר˘ימ‰˘ ‰ועבר ‰לו על י„י
ווע„ ‰י˘יבו˙.
˜˙‰נו˙ ‰ח„˘ו˙ ˜ובעו˙ ,כי ר˜
ל‡חר בחינ˙ ‰ב˜˘ ‰ו‡י˘ור ‰על י„י
˘ר ‰ביטחון ,ר˘‡י˙ ‰י˘יב ‰ל‰נפי˜
טפסי „חיי˙ ˘ירו˙ ל˙למי„י .‰י˘יב‰
˘ל‡ ‡ו˘ר ‰על י„י ˘ר ‰ביטחון ,יי‡ל־
ˆו כל ˙למי„י ‰לעבור לי˘יב ‰מוכר˙
‡חר˙ ˘˙נפי˜ עבורם טופס „יחוי,
וב‡ם ל‡ יע˘ו כן  -י‡ב„ו ‡˙ מעמ„ בן
‰י˘יב ‰ויי‡לˆו ל‚˙‰ייס.
כמו כן ,מוטל˙ על ‰י˘יבו˙ חוב˙

‰מ˙רח˘ בי˘יב„‰ .‰יווח על ˘ינויים
˘י‚ר˙יים כמו ˜בל˙ ˙למי„ ח„˘ ‡ו
עזיב˙ ˙למי„ ,חייבים ל‰יע˘ו˙ בכ˙ב
ו˙וך  21יום ,כ‡˘ר ‰ימנעו˙ מעי„כון
מיי„י˙ ,וכל ל‰וו˙ עיל ‰ל˘ר ‰ביט־
חון לפסול לחלוטין ‡˙ סמכו˙˘ ‰ל
‰י˘יב ‰ל‰נפי˜ טפסי „חיי˙ ˘ירו˙
ל˙למי„י.‰
˙˜נ ‰מ„‡י‚ ‰נוספ˙ ˘‡ו˘ר‰
בווע„ ,‰עלול ‰ל‚רום ח"ו לס‚יר˙ם
˘ל כוללים רבים ברחבי ‡‰ר .ıמ„ובר
ב˙˜נ‰ ‰עוס˜˙ במספר ‰מזערי ˘ל
„חויי ˘ירו˙ „‰רו˘ ל˘ם ‰כר ‰בי˘י־
ב‡ .‰מנם ,ב˙˜נו˙ ˜‰ו„מו˙ ˘‡ו˘רו
לפני כ˘ 12-נים ,עמ„ ‰מספר ‰מזערי
‰נ„ר˘ מכולל על ‡ 15ברכים ומ˙וכם
 10במעמ„ „חויי ˘ירו˙ ,וב˙˜נו˙ ‰ח־
„˘ו˙ ‰מספר ‰מזערי ‰נ„ר˘ ‰ינו 15
‡ברכים ומ˙וכם  5במעמ„ „חויי ˘ירו˙
– ‡ך מבחינ ‰מע˘י˙ ,ע˜ב ˘ינוי ‰נסי־
בו˙ ,מ„ובר ב‰חמר ‰מ˘מעו˙י˙ .ז‡˙
מ˘ום ˘לפי ‰חו˜ ‰י˘ן נכללו במספר
‰מינימלי ‡ברכים מכל ‚‰יל‡ים ,ו‚ם
‡ברכים ב‚יל‡י  30-‰ומעל ‰נח˘בו
במעמ„ '„חויי ˘ירו˙'‡ ,ך לפי ‰חו˜
‰ח„˘ ‰סטטוס ˘ל '„חויי ˘ירו˙'
נח˘ב ‡ך ור˜ ע„ ‚יל  24בלב„ ,כך
˘בכל כולל בי˘וב ˜טן נ„ר˘ים ללמו„
ב˜ביעו˙ בכל ע˙ ‡ 5ברכים ˆעירים
˘ל‡ עברו ‡˙ ‚יל .24
בפרט ז ‰י˘נ ‰נ˜ו„ ‰חמור ‰נוספ˙.
˜˙‰נו˙ ˜ובעו˙ חוב˙ „יווח ˙מי„י˙
˘ל ‰י˘יב ‰ל˘ר ‰ביטחון ,ב‡ם ˘יעור
˙‰למי„ים יר„ מ˙ח˙ למספר ‰מזערי.
כך ,למ˘ל ,בכולל ˘י˘ בו ‡ברכים
ˆעירים ˘מספרם מ‚יע למינימום חו˜י
‰כרחי ˘ל חמי˘„ ‰חויי ˘ירו˙ ,ביום
בו יח‚ו‚ ‡ח„ ‡‰ברכים ‡˙ יום ‰ול־
„˙ו  24-‰מחוייב ר‡˘ ‰כולל ל„ווח
על כך מיי„י˙ ל˘ר ‰ביטחון ,וב‡ם
ל‡ ימˆ‡ ‡ברך נוסף ל˘‰למ˙ ‰מנין,
ייפסל ‰כולל ב˙ום ˙˜ופ˙ 'בין ‰זמנים'
˜‰רוב.
‚ורמים ‰מעורים בנו˘‡ ‡ומרים
לביט‡ון עולם ˙‰ור ‰כי י„וע ל‰ם ז‰
מכבר על מ‡ו˙ ˘‡ינם מ˜בלים „חיי˙
˘ירו˙ ר˜ מחמ˙ ‰סעיף ˘‰רירו˙י ˘ל
מינימום '„חויי ˘ירו˙' ‰˘˜˘ ,לעמו„
בו מ‡ז ‰ו‚בל ל‡ברכים ˆעירים ע„ ‚יל
 ,24ורבים מ‰ם ‡ינם מˆליחים למˆו‡
כולל חילופי ,כ‡˘ר ‡ח„ים מ‰ם
למרב‡‰ ‰סון ‡ף נכנעו ללחˆי ˆ‰ב‡
ו‚˙‰ייסו רח"ל.
יˆוין כי ‚ם ˜‰‰ל˘ ‰נ˜בע ‰ב˙˜נו˙
ל‚בי כוללים ‰נמˆ‡ים ב‡זורי ‰פריפ־
רי‡ ‰יננ ‰פוטר˙ ‡˙ ‰בעי˜˙‰ .‰נו˙
ל‡ מ‚„ירו˙ ‡˙ ‰מו˘‚ פריפרי ‰ע"פ
‰פרמטרים ˘ל ‚ו„ל ‰ריכוז ˙‰ור˙י,
‡ל‡ "ר˘ו˙ מ˜ומי˙ ‰מ„ור‚˙ ב‡˘־
כולו˙  1ע„  3במ„„ ‰פריפרי‡ליו˙
˘ל ‰ל˘כ‰ ‰מרכזי˙ לסטטיסטי˜."‰
„‚‰ר ‰זו כולל˙ ר˜ ‡˙ ‰פריפרי‰

בי ‰פריפרי‰ ‰חר„י˙ במרכז ,בˆפון
וב„רום˘ ,י˘ ב‰ם כוללים ˜טנים,
י˙˜˘ו לעמו„ ב˜ריטריון ˘‰רירו˙י ˘ל
‰מספר ‰מיזערי.
ב˙˜נו˙ נ˜בע ‚ם כי י˘יב20%-˘ ‰
מ˙למי„י‡ ‰ינם מ˙ייˆבים לרי˘ום
ולב„י˜ ‰רפו‡י˙ ˙יפסל ול‡ ˙וכל
ל˙˙ „חיי˙ ˘ירו˙ לכלל ˙למי„י.‰
˙˜נ ‰זו מכוונ˙ ככל ‰נר‡ ‰נ‚„ בני
‰עלי ‰ו‚יבורי ‰כח ‰י˜רים מ˜„˘י
˘ם ˘מים ˘‡ינם מ˘˙פים פעול ‰עם
‚זיר˙ ˘‰מ„ ו‡ינם מ˙ייˆבים בל˘כו˙
‚‰יוס‡ ,ך ממיל‡ ‡ין ל ‰מ˘מעו˙ ל‚־
בי‰ם ספˆיפי˙ ול‡ ˙פ‚ע ב‰ם˘ ,כן
בני ˙‰ורˆ‰ ‰וע„ים ל‡ורם ˘ל רבו˙ינו
‡ינם ז˜ו˜ים כלל וכלל ל‡י˘ור ˆב‡י
על ‰יו˙ם ˙למי„י "י˘יב ‰מוכר˙",
˘‰רי ממיל‡ ‡ינם מ˙ייˆבים כלל וכלל
בל˘כו˙ ‚‰יוס .מ‡י„ך ,מ„ובר בנסיון
ל‰טיל "עני˘˜ ‰ול˜טיבי˙" על י˘יב‰
˘חל˜ מ˙למי„י‡ ‰ינם מ˙ייˆבים,
כחל˜ ממסע ‰ר„יפ˘‰ ‰לטוני נ‚„
ˆ‰בור ˘עוˆר ב‚ופו ‡˙ ‚זיר˙ ‚‰יוס.

˙נ‡ים ˘רירו˙יים
ומכבי„ים על בני ‰י˘יבו˙
ו‰נ‰לו˙ ‰י˘יבו˙

ב˜וב˘‰ ıני ˘ל ˙˜נו˙ ˘ר ‰ביט־
חון‰ ,עוס˜ ב"˙נ‡ים נוספים ל„חיי˙
˘ירו˙ לבני י˘יבו˙" ,נכללו ˙˜נו˙
נוספו˙ ‰עלולו˙ ל‰מיט ‡סון על בני
י˘יבו˙ רבים ˘יימˆ‡ו ‡˙ עˆמם מול
˘ו˜˙ ˘בור.‰
בין ‡˘‰ר מחייבו˙ ˜˙‰נו˙ ‡˙ כלל
בני ‰י˘יבו˙ ל˜בוע בזכרונם במ„ויי˜
‡˙ ‡˙‰ריך בו ‚‰י˘ו „יחוי ב˘נ˜‰ ‰ו־
„מ˙ ,ול˘ים לב ל‚‰י˘ ‡˙ „‰יחוי ל‡
י‡וחר מ˘בועיים לפני ˘חולפ˙ ˘נ,‰
ובן י˘יב‡˘ ‰יחר ל‚‰י˘ ‡˙ ‰ב˜˘,‰
יˆטרך לפ˙וח ב‰ליך ביורו˜רטי מול
‰פו˜„ ˘יוכל ל‡˘ר ‡˙ ‰ב˜˘ ‰ר˜
"מטעמים מיוח„ים" .ז‡˙ בני‚ו„ ל˙־
˜נו˙ ˜‰ו„מ˙ ב‰ן נוספ ‰בסעיף ז‰
‰חר‚‡" ‰ם ל‡ נ˜בע מוע„ ‡חר לכך
בפ˜ו„ו˙ ˆ‰ב‡" .ב˙˜נו˙ ‰נוכחיו˙
נמח˜‰‰ ‰חר‚ ,‰ככל ‰נר‡ ‰ע˜ב
כוונ˙ ˆ‰ב‡ ל‰ערים ˜˘יים במ˜ר˘ ‰ל
‡יחור ב‰ˆ˙‰ ˙˘‚‰יר.
‰חמר ‰˘˜ ‰נוספ˙ עוס˜˙ במעבר
בין י˘יבו˙‰ .סעיף כולל בני י˘יבו˙
‰עוברים מי˘יב ‰לי˘יב ,‰כמו ‚ם
בחורים ‰ני˘‡ים˘ ,עוזבים ‡˙ ‰י˘י־
ב ‰וˆריכים למˆו‡ כולל .לפי ˜˙‰נו˙
‰ח„˘ו˙ בע˙ מעבר מי˘יב ‰לי˘יב,‰
חוב ‰ל‚‰י˘ ‡˙ טופס ˙ˆ‰יר „‰יחוי
ב˙וך  14יום מ‡ז עזיב˙ ‰י˘יב˜‰ ‰ו־
„מ˙ ול˜בל ‡˙ ‡י˘ור ‰פו˜„ ב˙וך 30
יום .מ„ובר ב‰ליך ˘‰ו‡ כמעט בל˙י
‡פ˘רי ב˜ˆב ˙‰‰נ‰לו˙ ‰נוכחי ˘ל
ווע„ ‰י˘יבו˙ ,ז‡˙ בנוסף לעוב„‰
˘כל ח˙ן יחוייב למˆו‡ כולל ב˙וך
ימים ספורים.
< ‰מ˘ך בעמ' 9

‰י˘יבו˙ יוכפפו ל˘ר ‰ביטחון

< ‰מ˘ך מעמ' 6
לפי ˜˙‰נו˙ ‰ח„˘ו˙ במ˜ר˘ ‰ל ‡י
‰ ˙˘‚‰טפסים בזמן ,בע˙ מעבר מי˘י־
ב ‰לי˘יב ,‰יפ˜ע לחלוטין מעמ„ו ˘ל בן
‰י˘יב ‰ב‡ופן ‡וטומטי לל‡ יכול˙ ערעור
מול ‰פו˜„ .לעומ˙ ז‡˙ ב˙˜נו˙ ˜‰ו„מו˙
נ‡מר בפירו˘ ˘בע˙ מעבר מי˘יב ‰לי־
˘יב ‰עליו ר˜ ל‰ו„יע לל˘כ˙ ‚‰יוס על
‰מעבר‡ ,ך ל‡ מוטל עליו ל‚‰י˘ „יחוי,
וכן ל‡ יפ˜ע מעמ„ו ב‡ופן ‡וטומטי.
עו„ ‰חמר ‰עוס˜˙ ביˆי‡ ‰לחו"ל ,לפי
˜˙‰נו˙ ‰ח„˘ו˙ ,בכל מ˜ר˘ ‰בן י˘יב‰
יˆ‡ מ‡‰ר˘ ıל‡ בימי "בין ‰זמנים"
ומעבר ל 7-ימים נוספים ˘‡ו˘רו ,יפ˜ע
מעמ„ו כבן י˘יב ‰ו‰ו‡ יחויב ב‚יוס ל‡חר
חזר˙ו ‡רˆ ,‰ז‡˙ ‡ף ‡ם ‰פו˜„ ‡י˘ר ‡˙
יˆי‡˙ו לחו"ל˜˙‰ .נו˙ ˜‰ו„מו˙ ,לעומ˙
ז‡˙‡ ,יפ˘רו לפו˜„ ל‡˘ר יˆי‡ ‰לחו"ל
לל‡ ‚‰בל˙ ‰וך ˘מיר ‰על מעמ„ בן
י˘יב ‰ולל‡ ‰טל˙ חוב˙ ‚יוס.
‰חמר ‰נוספ˙ ומ˘מעו˙י˙ ˜ובע˙ כי
˙למי„ ‰לומ„ בי˘יב˜ ‰טנ ‰ומ‚יע ל‚יל
 17לפני ‡' בניסן ,יˆטרך ל‚‰י˘ ˙ˆ‰יר
ו„יחוי כמו כל בן י˘יב ,‰ז‡˙ בני‚ו„ ל˙־
˜נו˙ ˜‰ו„מו˙ ˘‡יפ˘רו לו ל‚‰י˘ ב˜˘‰
ל„חיי˙ ˘ירו˙ ‡ף ‡ם ‡ין בר˘ו˙ו ˙ˆ‰יר.
‰פרוˆ„ור‰ ‰ח„˘˙ ‰בי‡ ‡˙ ‡ו˙ו בחור
למˆב בל˙י ‡פ˘רי ,כיון ˘‡ין ביכול˙ו
ל˜בל ˙ˆ‰יר „יחוי מ‰י˘יב˜‰ ‰טנ,‰
‰יו˙ וב˙˜נו˙ נ˜בע כי ‰מספר ‰מזערי ˘ל
„חויי ˘ירו˙ ‰נ„ר˘ ל˘ם ‰כר ‰בי˘יב‰
עומ„ על ˙ 25למי„ים„ ,בר ˘‰ו‡ בל˙י
‡פ˘רי עבור י˘יבו˙ ˜טנו˙.
‡‚ב ,ב˙˜נו˙ נ˜בע ‚ם כי ˙למי„
'‰ס„ר' ל‡ יוכל לעבור ללמו„ בי˘יב‰
˜„ו˘„ ,‰בר ז ‰עלול ל‰מיט ˜ו˘י רב על
י˘יבו˙ ל'מ˙חז˜ים' ˘ל‡ יוכלו ל˜בל ˙ל־
מי„ים מסו‚ ז‰ ‰מעוניינים ל˙‰חז˜ ולע־
בור ללמו„ בי˘יבו˙ ˜„ו˘ו˙.
למע˘˘‰ „ˆ‰ ,‰וו˘ ‰ב˙˜נו˙ ‰ח־
„˘ו˙ מ˙בט‡ ב‰כב„ ‰פרוˆ„ורלי˙
וˆ‰ב˙ ˙נ‡ים ˘רירו˙יים ‰מוטלים על
בני ‰י˘יבו˙ ועל ‰נ‰לו˙ ‰י˘יבו˙ ,וז‡˙
מ˙וך נסיון כולל ל˘˜‰ו˙ על ‰י˘יבו˙ ו˙־
למי„י‰ן ,לˆמˆם ‡˙ מספר בני ‰י˘יבו˙
ולסייע ב‰סר˙ מעמ„ בן י˘יב ‰ב‡מˆ־
עו˙ ˘ור˘ ‰ל ˙נ‡ים פורמ‡ליים ו˜˘יים
ביורו˜רטיים.

"‡מˆעים ˘י˜„מו ‡˙
‰עמי„ ‰ביע„י ‚‰יוס"

מס˙בר כי ˘ר ‰ביטחון „ו‡‚ ל˘‚‰ים
ב„רכים יˆיר˙יו˙ ‡˙ ‰סעיף בחו˜ לפיו
"‰ממ˘ל˙ ‰פעל ב˙˜ופ˙ ‰‰ס˙‚לו˙
ל„‚‰ל„‰ ‰ר‚˙י˙ ˘ל מספר ‰מ˙‚ייסים
בפועל ל˘ירו˙ ס„יר ול˘ירו˙ ל‡ומי-
‡זרחי מ˜רב ˙למי„י ‰י˘יבו˙ ובו‚רי מוס־
„ו˙ ‰חינוך ‰חר„ים".
כזכור ,לˆורך כך ‰ו˜ם ‚ם ˆוו˙ בין־
מ˘ר„י ˘לנ‚„ עיניו ˙עמו„ ‰מטר‰ ‰מ־
חרי„ ,‰ל‚ב˘ ˙כני˙ רב–˘נ˙י˙ ‰כולל˙
"‡מˆעים ˘י˜„מו ‡˙ ‰עמי„ ‰ביע„י
‚‰יוס".
כ‡מור˜˙‰ ,נו˙ יוˆרו˙ ˘ור˘ ‰ל ‰כ־
ב„ו˙ ˘רירו˙יו˙ ‰נו‚עו˙ ל‡י˘ור י˘יב‰
ומעמ„ בן י˘יב ,‰כך ˘ˆ"‰ל יוכל לפעול
בנ˜ל ל‰סר‡ ‰וטומטי˙ ˘ל ‰‰כר ‰כבן
י˘יב .‰יˆויין כי ˘ר ‰ביטחון „‡‚ במ˜־
ביל לפעול ב˘יט˙ "‰מ˜ל ו‚‰זר" ,ולˆ‰יע
‰טבו˙ לי˘יבו˙ ˘י„‡‚ו לסייע ל„‚‰ל˙
יע„י ‚‰יוס!
כך נ˜בע כי י˘יב˘ ‰חל˜ מ˙למי„י‰
‚˙‰ייסו לˆב‡ ,ימ˘יכו ‡ו˙ם חיילים
ל‰יספר כ˙למי„י ‰י˘יב ,‰ו‰י˘יב˙ ‰וכל
ל‰ס˙ייע ב‰ם לˆורך עמי„ ‰ב˙נ‡י ˘ל
מספר ˙‰למי„ים.
‰מ˘מעו˙ ‰י‡ ˘בעו„ ל‚בי ‡י˘ור
מעמ„ י˘יב ‰ובני י˘יב ,‰מוטלו˙

מי‚בלו˙ ˘רירו˙יו˙ רבו˙‡ ,ך ב‡ם י‰יו
˙למי„ים ˘י˙פ˙ו ח"ו בי„י ˆיי„י ‰נ˘מו˙
וייˆ‡ו ל˘ירו˙ ˆב‡י – ייספרו ‰ללו במנין
˙‰למי„ים לל‡ כל בעי.‰
עו„ נ˜בע כי ‰חל מ˘נ˙ ˙˘פ"ב ייכללו
במספר ‰מינימלי ‰נ„ר˘ ˘ל ‡ברכי ‰כו־
ללים‚ ,ם "יוˆ‡י ˆב‡".
‚ם סעיף ז ‰מעי„ על ‰מˆ‡˙ רעיונו˙
יˆיר˙יים ˘ל ר‡˘י ˘‰לטון ,במטר ‰ל‰־
כ˘יר ‡˙ מעמ„ם ˘ל ‰מ˙‚ייסים ,מ˙וך
˙˜ו˘ ‰י‰יו ר‡˘י כוללים מסוימים ˘‰־
מי‚בלו˙ ‰פורמ‡ליו˙ יבי‡ו ‡ו˙ם לחזר
‡חרי "יוˆ‡י ˆב‡" ול‰כניסם לכולל ,מ‰
˘עלול ל˘נו˙ ‡˙ כל ‡ופיו ˘ל ‰כולל
ולסייע ביו„עין ב˙‰ליך ‰‰טמע ‰ו‰ל‚י־
טימˆי ‰ל˙ופע‰ ‰מ˜וממ˙ ˘ל "חיילים
חר„יים".
בעולם ‰י˘יבו˙ מביעים מח‡ ‰נמרˆ˙
על ‡י˘ור ˜˙‰נו˙ ‰חמורו˙˙ .מי ‰‰רב‰
במיוח„ עורר פרסום בע˙ונו˙ ‰מפל‚˙י˙
למחר˙ ‡י˘ור ˜˙‰נו˙ ,בו נכ˙ב כי "חברי
‰כנס˙ ˘ל '„‚ל ˙‰ור‰ '‰ביעו ˘ביעו˙
רˆון מ‰נוסח ‰סופי˘‡ ,ר מחזיר ‡˙
‰מˆב ב„ומ ‰לז‰˘ ‰י ‰בעבר לפני ‚זירו˙
‰ממ˘ל˜‰ ‰ו„מ˙"„‰ .בר מ‰וו‰ ‰טמנ˙
ר‡˘ בחול ו˙‰עלמו˙ מ‰מˆי‡ו˙˘ ,כן
כל מי ˘עיניו בר‡˘ו יכול ל‰בחין כי ˙‰־
˜נו˙ ‰ח„˘ו˙ ‰חמירו ‡˙ ‰מˆב מבעבר
ו˜בעו ˘ור˘ ‰ל נורמו˙ ח„˘ו˙ ˘ל‡ נ‚‰ו
ע˘רו˙ ב˘נים.
‡ר‚ונים ו‡י˘י ˆיבור ‰פועלים לˆ‰ל˙
בני י˘יבו˙ ‰מס˙בכים עם ר˘ויו˙ ‚‰יוס
ˆיינו כי ˙‰‰ייחסו˙ ב‡„י˘ו˙ וב˘יוויון
נפ˘ ל˘ינויים ‰מ˙חוללים בענין ‰ס„ר
„‰יחוי ,מעי„ ‰על "˙‰נ‰לו˙ ר˘לני˙ ו˘־
לומי‡לי˙ בכל ‰נו‚ע לנו˘‡ים ˘עומ„ים
בˆיפור ‰נפ˘ ˘ל ‰י„‰ו˙˙ ,וך ˙‰עלמו˙
נפ˘ע˙ מנ˘מו˙ י˘ר‡ל ,נפ˘ו˙ י˜רו˙ ‰ע־
לולו˙ ליפול ל˘מ„ ˆ‰ב‡י„ .בר ז ‰מעי„
על ירי„ ‰ל˘פל ח„˘ ˘ל ˘˜˙‰ור˙ ‰מ־
פל‚˙י˙ ו‰פוליטי˜‡ים ˘מˆי‚ים ‡˙ ˙‰־
˜נו˙ ‰חמורו˙ כ‰י˘‚ וכ˜‰ל ‰לי˘יבו˙
˙וך ˙‰עלמו˙ מו„ע˙ ובוט ‰מ‰מˆי‡ו˙
‚‰לוי ‰ו‰י„וע ‰לכל".
"י˘ לר‡ו˙ ז‡˙ בחומר ‰כ˘לב נוסף
ב˙‰ליך ‰מ˙מ˘ך .ל‡חר ‡י˘ור חו˜
‚‰יוס לפני כ˘נ ‰וחˆי ,ול‡חר מסע ˘˙י˜‰
ו ‰˜˙˘‰מול מ‚מ˙ ‚‰יוס ‚‰ובר˙ ו‰ול־
כ˙ ,ו‰פ˜ר˙ בחורים רבים ‰נופלים לי„י
ˆיי„י ‰נ˘מו˙ ור˘ויו˙ ˆ‰ב‡ ומ˙‚ייסים
לˆב‡ רח"ל – ע˙‰ ‰ונפ˜ מסמך ˙˜נו˙
‰רסני ˘נוע„ לסבך ‡לפי בני י˘יבו˙
ועלול לזרוע ‰רס וחורבן בעולם ˙‰ור,‰
ז‡˙ מלב„ „˜˙‰ים ‰מחרי„ ˘ל ‰כפפ˙
‰י˘יבו˙ לסמכו˙ו ˘ל ˘ר ‰ביטחון".
"‡מנם‡ ,י˘ור ˙˜נו˙ ‡לו ‡ינו נו‚ע
כלל וכלל ב‡ופן י˘יר לבני ˙‰ור‰ ‰פו־
עלים ע"פ ‰ור‡˙ם ‰מפור˘˙ ˘ל מרנן
ורבנן ‚„ולי ˙‰ור ,‰ובר‡˘ם רבנו מרן
ר‡˘ ‰י˘יב‚‰ ‰ר"˘ ‡ויערב‡ך ˘ליט"‡,
ועל כן ‡ינם מ˘˙פים פעול ‰עם ‚זיר˙
˘‰מ„ ו‡ינם מ˙ייˆבים בל˘כו˙ ‚‰יוס
כלל .בני ˙ור ‰י˜רים ‡לו זוכים ל‰יו˙
בני חורין ‰עוס˜ים ב˙ור ‰ופטורים כליל
מעול ˘יעבו„ מלכויו˙ ,בל‡ ליטול חל˜
במנ‚נון ˘‰מ„ ˘מופעל לˆ„ מ„ור בני
‰י˘יבו˙ בל˘כ˙ ‚‰יוס".
"‡ך יח„ עם ז‡˙ י˘ ל‰ביע „‡‚‰
וחר„ ‰עמו˜ ‰מפני ‰מ‚מו˙ ‰מ˙פ˘טו˙
ב˜רב ˆ‰יבוריו˙ ‰חר„י˙ ‰פוליטי˙ ,ב‰
פ˘ט ‰רוח ˘ל ˜רירו˙ ופ˘רנו˙ ‰ב‡‰
לי„י ביטוי ע˙ ‰במסיר˙ם ˘ל ‰יכלי
˙‰ור ‰ו‰י˘יבו˙ „˜‰ו˘ו˙ ל˘ליט˙ו
‰מוחלט˙ ˘ל ˘ר ‰ביטחון ,ז‡˙ על י„י
˙˜נו˙ חסרו˙ ˙˜„ים ‰מ‡יימו˙ על עולם
‰י˘יבו˙ ,כ‡˘ר כבר ע˙ ‰י„וע על ‡לפי
בני י˘יבו˙ ˘‰ס˙בכו ב‰סר˙ מעמ„ בן
י˘יב."‰
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ל˜ר‡˙ ימי בין ‰זמנים
‡˘„ו„ :בן  70טבע
‰וכ˘רו ‰חופים ‰נפר„ים
בחוף ‰ים ומˆבו ˜˘ ‰בחיפ ,‰נ˙ני ‰ו‡˘„ו„
■ מ‡˙ מ˘ ‰רובין

■ מ‡˙ י˘ .וורı

רבני ‰ווע„ למען טו‰ר ‰מחנ ‰פרסמו בימים ‡‰חרונים ,כי
‰חופים ‰נפר„ים ˘נב„˜ו ו‡ו˘רו ע"י רבני ‰ווע„ ‰ינם ‰חופים
ב‡˘„ו„ ,חיפ ‰ונ˙ני .‰רבני ‰ווע„ מˆיינים ,כי למרו˙ ‰כ˘ר˙
‰חופים מומל ıל‚‰יע לחופי ‰ים ‰נפר„ים ב˘עו˙ ‰בו˜ר ‰מו־
˜„מו˙‡˘ ,ז ‰חופים ‰סמוכים רי˜ים לחלוטין.
כמו כן נוסף ˘‰נ˘ ‰יפור ‚„ול בחוף ‰נפר„ ב‡˘„ו„ ,כ˘־
מוע„י ‰רחˆ‰ ‰ינם לפי ימים ˘למים :ימים ‡' '‰ ,'‚ ,לנ˘ים,
וימים ב' ,'„ ,ו' ל‚ברים„ ,בר ‰מונע ‡˙ ‰פרˆ„‚‰ ‰ול˘ ‰ל
˘עו˙ ‰‰חלפ .‰כי„וע‰ ,חוף ‰נפר„ בחיפ ‰מחול˜ לפי ימים
כבר מז ‰מספר ˘נים.
לעומ˙ם‰ ,חוף ‰נפר„ בנ˙ני ‰מחול˜ ל˘עו˙ נפר„ו˙ ,במ־
˙כונ˙ ˘ל חˆ‡י ימים ,כך ˘בימים ‡' ‚'  '‰ב˘עו˙ ‰בו˜ר
מ˘‰ע 8:30 ‰ע„ ˘‰ע 1:00 ‰ל‚ברים ,ומ˘ע 2:00 ‰ע„
˘‰ע 7:00 ‰לנ˘ים ,ובימים ב' „' ו' ב˘עו˙ ‰בו˜ר מ˘‰ע‰
 8:30ע„ ˘‰ע 1:00 ‰לנ˘ים ,ומ˘ע 2:00 ‰ע„ ˘‰ע7:00 ‰
ל‚ברים.
רבני ‰ווע„ מˆיינים ל˘בח ‡˙ ‰נˆי‚ו˙ ‰חר„י˙ בערים
‰ללו˜˘‰˘ ,יעו ומ˘˜יעים ‰רב ‰זמן וי‚יע ‰ע„ ˘ב" ‰ני˙ן
לברך על ‰מו‚מר‡˘ .ר ‰חופים בים ˙‰יכון ע„יין ל‡ ‰וכ˘רו
ע"י רבני ‰ווע„ ל˜ליט˙ ˆ‰יבור ‰חר„י.
כמו"כ נמסר ,כי ני˙ן ל˙‰ע„כן בכל נו˘‡ ‰רחˆ ‰בחופים,
‡ו„ו˙ ‰זמנים„ ,רכי ‚‰י˘ ‰ו‡מˆעי ‰ז‰ירו˙ ‰נ„ר˘ים ,ב˜ו
‰מי„ע ˜‰ולי "˜ול ‰מחנ‰ ,"‰מופעל ע"י "‰ווע„ למען טו‰ר
‰מחנ ,"‰בטל' 072-27-600-60 :מכל טלפון.

בן  70טבע ונפ‚ע ב‡ורח ˜˘ ‰בחוף ‰ים ב‡˘„ו„.
ˆוו˙ רפו‡י ‰עני˜ לו טיפול ר‡˘וני ופינ‡ ‰ו˙ו לבי˙
‰חולים ˜פלן ˘ברחובו˙.
ב˙  50נמ˘˙ ‰מים ‰מלח במˆב ˜˘ ‰לי„ מלון
"‰רו„ס"ˆ .וו˙ רפו‡י ‰עני˜ ל ‰טיפול רפו‡י ול‡חר
מכן פינ‡ ‰ו˙ ‰לבי˙ ‰חולים סורו˜ ‰בב‡ר ˘בע
כ˘‰י‡ מור„מ˙ ומונ˘מ˙.
בן  30נפ‚ע בינוני ל‡חר ˘טבע בים סמוך לחוף
"ˆ‡‰ל ביפוˆ .וו˙ רפו‡י ‰עני˜ לו טיפול רפו‡י ופינ‰
‡ו˙ו לבי˙ ‰חולים וולפסון בחולון.
כזכור ,ר˜ ˘‰בוע ˙‰רח˘ מ˜ר˘ ‰ני ˙וך ˘בועיים
˘ל טביע ‰ב‡ו˙ ‰בריכ ‰ב‰רˆלי ,‰כ‡˘ר בן  75טבע
למוו˙ בבריכ‰ .‰ו‡ נמ˘ ‰מ‰מים ופרמ„י˜ים נ‡לˆו
ל˜בוע ‡˙ מו˙ו .חוב˘ים ופרמ„י˜ים סיפרו ,כי "כ˘‰־
‚ענו למ˜ום ר‡ינו על ˘פ˙ ‰בריכ‚ ‰בר מחוסר ‰כר,‰
לל‡ „ופ˜ ולל‡ נ˘ימ ‰ל‡חר ˘נמ˘ ‰מ‰מים‰ .ענ˜נו
לו טיפול רפו‡י וביˆענו בו פעולו˙ ‰חיי‡ ‰מ˙˜„מו˙
˘כללו ˙רופו˙‰ ,נ˘מ ,‰עיסויים ומכו˙ ח˘מל ובסופן
נ‡לˆנו ל˜בוע ‡˙ מו˙ו" .בע˜בו˙ ‰מ˜ר‰ ,‰מ˘טר‰
עיכב ‰לח˜יר ˙‡ ‰מנ‰ל ‰בריכ ‰ו˘ני מˆילים ˘‰יו
במ˜ום.
כזכור ,לפני כ˘בועיים טבע ‰ב‡ו˙ ‰בריכ ‰פעוט‰
ב˙  3ופונ˙ ‰כ˘‰י‡ במˆב ˜˘.‰
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