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לארשי תנידמ תשובלו
לארשי סרפ תלילש רשאמ ,73–ה התואמצע םוי ברע לארשי לש הבצמ רואיתל רתוי םלוה עוריא ןיא
.ןלאמש תמאב אוה המכ דע ררבתיו תויטילופה ויתועד ורקחייש דע ךיירדלוג דדוע 'פורפמ הקיטמתמל
תכישממו הנורוקהמ ןוסיחב תימואלניב הליבומ ,תמדקתמ קט-ייה תמצעמ התויהב האגתמ לארשי

תא םיליבומ ולש רצחה ירשו והינתנ ןימינב הלשממה שאר לבא .הממשה תחרפה לש ינויצה סותאה
תונמאנ רסוחב םידושחש ימ תפידרו תויפ תמיתס לש ינתוכמס רטשמ לא ,תושיחנ התואב ,לארשי
,םיטסינהכה ,םינעזגה םע ,"אלמ לע ןימיה" לש תומולחה תלשממ המקש ינפל דוע הזו .ןוטלשל
.יוטיבה שפוח תא ירמגל לסחלו םייניבה ימיל רוזחל םימלוחש םיטסימאלסיאהו םיבופומוהה

תא תניינעמ אל ,לארשי סרפ לש םיטפושה רבח תרקוהל התכזש ,ךיירדלוג לש תיעדמה ותונייטצה
שוביכה דגנ תוחמל זעהש ינפמ ,םיירקחמה ויגשיה תא חפל קורזל רשפא ,התניחבמ .ןימיה תלשממ
וא ,ופנרקתת :רורב תילארשיה תיעדמה הליהקל רסמה .לאירא תטיסרבינוא — וילמסמ דחאו

ידגנתמ דגנ תינפומה ,הנחוא רימא רשה לש הרטשמה תומילא םייתניב הכסחנ םינעדמהמ .ולפשותש
.םילשוריב הנגפהב הכוהש ףיסכ רפוע כ"ח ומכ ,בוחרב ןוטלשה

ביתנב םידעוצ םה .ךיירדלוג תשרפב רבד ואיצמה אל ,טנלג באוי ךוניחה רש ,ולש ןעייסהו והינתנ
הינמרגל תוושהל רוסא .רטשמה לש םיסרטניאל תוברתהו עדמה תא ופיפכהש תומצעמ לש תוועמה
וא .תיטסינילטסה תוצעומה תירבל וא .ותודהי ללגב תולגל ןייטשנייא טרבלא תא הפחדש ,תיצאנה
תלשממ שארו ןאודרא פייט פ'גר היקרוט טילשל וא .תורוחשה תומישרהו יתראקמ תפוקתב הקירמאל
ומכ .הלאה םימיה םצעב םהיתוצראב ימדקאה שפוחה תא םיקסרמש ,ןברוא רוטקיו הירגנוה
ישנאו םינעדמ אלו ,תויולחנתהלו שוביכל דודיע תלהקמ הצור ילארשיה ןימיה םג ,וללה םירטשמה
ץעויהש תולגל היה רעצמ .ימואלניבה קוחה תורפהו םיירסומ םיעשפ לע תוחמל וזעיש תוברת
סרפה תקנעה תא ענמו ,הנידמה תדמעל תולקב רתענ ץ"גבשו ,טנלג תא הביג הלשממל יטפשמה
.רחמ יתכלממה סקטב ךיירדלוגל

ישארו רבעב לארשי סרפ ינתח ,םרבח דצל ובצייתהש ,ןמציו ןוכמב ךיירדלוג לש ויתימע
םייואר ,סרפה תלילש לע וחמש ,)ןליא־רב תטיסרבינוא ,יתדה ןימיה זועממ ץוח( תואטיסרבינואה
םויה לע םר לוקב םלוחו ויתודמעמ גוסנ אלש ,ךיירדלוג ומכ .ויליעפמו טנלג לומ םתדימע לע חבשל
תא תפפואה םיננעה תרשחב תילארשיה חורל הווקת לש קדס םיקינעמ םה ,בורל ךפהיי לאמשה ובש
.73–ה תואמצעה םוי
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