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ןוטיב־אשאש ,תיבב יראשיה

סקטב בשחמה יעדמו הקיטמתמה רקח םוחתב לארשי סרפ תא םויה לבקי ךיירדלוג דדוע רוספורפ

תודגנתה ףרח סרפה תא לבקי ךיירדלוג .םייעדמה ויגשיה לע הרקוהכ ,םילשוריב ךוניחה דרשמב

.סרפה תא ול תתל — ןוטיב־אשאש תעפיו טנלג באוי — תולשממ יתשב ךוניח ירש ינש לש תיטילופ

לאירא תטיסרבינוא םע הלועפ ףתשל אל יפוריאה דוחיאל הארקש ,המוצע לע ותמיתח לשב תאז לכ

.םיחטשב

הנכסל סחייתה תימע קחצי טפושה .םייעובשכ ינפל ץ"גב תעיבק תוכזב סרפה תא לבקי ךיירדלוג

תויואטבתה לשב םש לעב הימדקא שיאמ לארשי סרפ תלילש" :םייטילופ םימעטמ סרפה תלילשבש

השע בוט ."לארשיב הימדקא ישנא רחא הפידרו בקעמ ,רוטינל הנמזה איה תורחאו הלאכ תוידרופס

הקינעמ הנידמהש רזג ונניא לארשי סרפש ,הל ריהבהו התוכמסמ הגרח הרשהש עבקש ץ"גב

.עדמה םוחתב היכמותל

ןפואב סרפה תא ךיירדלוגל ןתיתו יטילופה ץעהמ דרת ,סומינב ןידה תא לבקת הרשהש הוויקש ימ

ארוקש ימ" .תוילשאב הגש ,לארשי תנידמ תאו ךוניחה דרשמ תא ,לארשי סרפ תא ,ותוא דבכמה

הטילחהו ןוטיב־אשאש תומרחה תדגנתמ הרמא ,"סרפל יואר אל ילארשי ימדקא דסומ לע םרחל

.יונישה תלשממב ךוניחה תרש אלו "וצרת םא"ב הליעפ תיטנדוטס התיה לשמ ,סקטה תא םירחהל

.רבלפ דוד ,דרשמב לארשי סרפ םוחת להנמ המוקמב םויה ןתיי סרפה תא

,הלשממכ המצע תא הגיצה יונישה תלשממ .הריפחמ איה השרפב ןוטיב־אשאש לש תולהנתהה

הווקתה .והינתנ ןימינב לש ינגלפה ןוטלשה תעב ושרתשהש תולוספ תומרונ ןקתל הרטמל הל המשש

שוביכב קבאמה תאצוה לש יבקעה ךילהתלו לאמשה תפידרל ץקה אב הלשממה תמקה םעש ,התיה
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המדוק לש תיטסיתראקמה הטלחהה תא ךופהת ןוטיב־אשאש יכ ,הייפיצ התיה .קוחל ץוחמ לא

תונמאנ אלו ,תיעדמ תוניוצמ ןמסמ סרפה ןכש לארשי סרפל תיטנוולר הנניא תיטילופ הדמעש ,זירכתו

תמיתס תוברת תא ססבל הרחב איה לבא ,לווע ןקתל זפ תונמדזה התיה ןוטיב־אשאשל .ןוטלשל

.לאמשל תויפה

תמאה תא איצוהל רשפא יא .שוביכה ישיחכמ םהירבח ראשלו ןוטיב־אשאשל ,טנלגל רוזעי אל רבדה

םג ,הנתשת אל וז הדבועו ,תיניירבע הלועפ איה שובכ חטש לע הטיסרבינוא תמקה .קוחל ץוחמ לא

וקבאמו ,תקדצומ םג איה ,תימיטיגל קר הנניא ךיירדלוג לש האחמה .ךכ רובסש ימ לכ תא וקיתשי םא

,תאז ןיבמ וניאש ימ .וקיתשהל םישקבמש ימ לש קבאמהמ המכו המכ יפ יטוירטפ אוה שוביכה םויסל

.תיבב ראשייש בטומ
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