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הפתוש ןוטיב־אשאש םג
.הלשכנ — ןוטיב־אשאש תעפי ,השדחה הרשה ,ךוניחה דרשמב םינושארה הינחבממ דחאב
ךיירדלוג דדוע 'פורפמ עונמל ,טנלג באוי ,םדוקה רשה תטלחהב ברעתהל אלש הרחב ןוטיב־אשאש
,היניע תא הרשה הלגליג ,תושעל המ ןיא .בשחמה יעדמו הקיטמתמה םוחתב לארשי סרפ תא
היעטהל תוממתיה ןיבש לוספה בחרמב הענש ,תאזכ תוקמחתה לבקל ןיא .הלפנ רבכ הטלחהה
לארשי סרפ תא םהיז רשא טסיתראקמכ םשריי םנמא טנלג .רורב רסמ שי תוברעתהה־יאל .תירוביצ
יונישה תוחור ןניא הלא .תוירחאב אשיי תאז רשפיאו דצה ןמ דמעש ימ םג ךא ,םייטילופ םילוקישב
.איבהל החיטבה השדחה הלשממהש

,טילבלדנמ יחיבא ,הלשממל יטפשמה ץעויל עידוהל תנווכתמ הרשה ,"11 ןאכ"ב לומתא םוסרפה יפל
לארשי סרפ תא קינעהל םיטפושה תדעו תריחב תא דבכל אלש ,טנלג לש ותטלחה תא הנשת אל יכ
תא" .לאירא תטיסרבינוא םע הלועפה ףותיש תא קיספהל ותאירק ןיגב ,ןמציו ןוכממ ךרעומה ןעדמל
לארשי תנידמב עוגפל םינווכמה ,םיכשמנה וישעמ םינייאמ רקוחכ ךיירדלוג 'פורפ לש ותמורת
אוהש ךות ,השדחה הלשממה תעבשה ינפל םיימוי טנלג ןעט ,"תילארשיה הימדקאהמ םיקלחבו

,תעכ .םינש 15–כ לש הפוקת לע םיסרפנה םיבתכמו תומוצע ,טנרטניאב קימעמ שופיח תרזעב ,סייגמ
.תאזה הפרחה לע ןוטיב־אשאש םג המותח

יכ ,לומתא ופיסוה התביבסב ."הנמז םרט ולבקתהש תוטלחהב תברעתמ הניא" איה ,הרשה ירבדל
ךכב הנווכתה ןוטיב־אשאש םא ןיבהל השק ."הטולח הטלחה"ב רבודמו וקלוח רבכ לארשי יסרפ
התוא קיחרהל דעונ אלא ,ירקמ וניא לובלבה יכ המדנ .טילבלדנמ לש וזל וא ךוניחה רש לש הטלחהל
.תראממ תונדחפ השדחה הרשה החיכוה ךכב .ןיינעב תוברועמ לכמ

תא רוסמל הנידמה השרדנ םייעובשכ ינפל .תואיצמה ןחבמב תודמוע אל ןוטיב־אשאש לש היתונעט
יגיצנ .ךיירדלוג לש ותליספ תא רשאל וא תוחדל םא טילחי הזש ידכ ,ץ"גבל אשונב תנכדועמה התעדוה
בל םישבו — ןיינעל שרדיהל לכות השדחה ךוניחה תרשש ידכ" ,תפסונ הייחד זא ושקיב תוטילקרפה
."םירופס םימי ינפל ךא התנוהכל הסנכנ הרשהש ךכל

.דיקפתב המדוק לש הלוספה תוינידמה תא ךישמהל ,הטילחהו ,השרדנ ןוטיב־אשאש ,תורחא םילימב
דלונ לאיראב ימדקאה דסומה יכ ,ריכזהל זעהש ימ לש ותפידר ךשמהב תואטבתמ "יונישה תוחור"
טנלג לש תפתושמה הטלחהה לע ןגי םא עידוהל טילבלדנמ רומא ןושאר םויב .אטחב םייקתמו
םירחא םישרדנ ,הלשכ ןוטיב־אשאשש ירחא .ץ"גבב ןוידה םייקתהל רומא ןכמ רחאלו ,ןוטיב־אשאשו
.היטרקומדה תונורקע תא ריהבהלו רוזחל
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