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ןורחאה עגרה דע ךיבמ טנלג
לש ונוטלש תונשב ושפש ןווינהו ןובקירה תא בטיה למסמ ךוניחה רשכ טנלג באוי לש םויסה דרוקא
תיפוס טילחה יכ ,טילבלדנמ יחיבא ,הלשממל יטפשמה ץעויל טנלג עידוה ישיש םויב .והינתנ ןימינב
'פורפ" .ןמציו ןוכממ ךיירדלוג דדוע 'פורפל בשחמה יעדמו הקיטמתמב לארשי סרפ תא קינעהל אלש
וירקחמ תועצמאב הנידמל ותמורת ןכש ,לארשי תנידמל המורתה יאנתב וז תעל דמוע וניא ךיירדלוג
הדמתהב תישענה תוליעפ — םיילארשי רקחמ תודסומ תמרחהל תצרמנה ותוליעפ לומ לא תזזקתמ
טילבלדנמל טנלג בתכ ,"תילארשיה הימדקאב שממ לש העיגפל םורגל הפיסומו המרג רשאו ןווכמבו

.היציזופואה לא ךרדב ןורחאה אלו ,דרשמב ןושארה ומוי והזש ימ לש הרואכל תוכמסבו ןוטב

לע סרפה תא ונממ תוענומו הנידמה ביואכ ותוא תורייצמ ךיירדלוג ׳פורפ תא טנלג ראית ןהבש םילמה
תריווא תא תומלוה ןה ,ךיירדלוג תא ראתל רשאמ רתויש אלא .בשחמה יעדמלו הקיטמתמל ותמורת
ותגהנה תחת תונורחאה םינשב לארשיב הררשש שוביכה ידגנתמ לש הפידרהו םזיתראקמה
הזה קרפה ףוס תא ןמסתו ןנכותמכ םויה עבשות יונישה תלשממש תווקל שי .והינתנ לש תרקפומה
תימדקאה ותוליעפ :ךפיהל ,הנידמל ותמורת ןחבמב לשכנ אל ךיירדלוג ׳פורפ .הנידמה תודלותב
ולשכנש ימ .והינתנ תולשממ לש השיבמ תוינידמל הנאת הלעכ םעפ אל שמישש ,הנידמל דובכ האיבה
.וערזש סרהה תא םקשל ןויסינב המק יונישה תלשממש ,והינתנ תייפונכ ירבח ראשו טנלג םה

ןויד ךרעיי םש ,ץ"גבב טנלג לש ותטלחה לע ןגהל םא טילחהל תעכ שרדיי יטפשמה ץעויה ,תילמרופ
םשאנ הלשממ שאר תחת תונורחאה םינשב ,םנמאו .טנלג דגנ סרפה תדעו ירבח לש הריתעב
תא םולבל ןויסינב הילא תונפל היה רשפאש הדיחיה תבותככ וחרוכ לעב שמיש טילבלדנמ ,םילילפב
,ןורחאה עגרה לש תועתפה ויהי אל םא ,רחממ לחה .הלשממה לש םייטרקומד־יטנאה םיכלהמה
.ןוקית שורדה תא ןקתל השירדב תונפל שי הילאש תבותכה תויהל ובושי םירשה

.ןקתל ,ןוטיב־אשאש תעפי כ"ח ,תדעוימה ךוניחה תרש לע היהי טנלג וירחא ריתוהש םילוקלקה תא
ריהבהל הילע ןכ ומכ .הלשממל הנידמה ןיב תינויחה הנחבהה תא ירוביצה חישל ריזחהל הילע
תועדב קיזחמש ימ תא קר למגתלו התוינידמב ךמות וניאש ימ תא ףודרל קיספת השדחה הלשממהש
תודגנתה תוברל — התוינידמל וא הלשממל דגנתהל רשפאש לכל ריכזהלו ;תיטילופ "תונוכנ"ה
הבוטה ךרדה .הב עוגפל ןוצרל וא תונמאנ רסוחל בשחיי רבדהש ילב — תויולחנתהה לעפמלו שוביכל
.טנלג לש ותטלחה תא ךופהל איה הזה רסמה תא ריבעהל רתויב
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