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ןוטיב־אשאש לש הפרחה

הריהבה ,ךיירדלוג דדוע 'פורפל בשחמה יעדמו הקיטמתמב לארשי סרפ תא קינעהל אלש התטלחהב

בר ץמאמל עגונה לכב יוניש םוש האיבה אל השדחה הלשממהש ,ןוטיב־אשאש תעפי ,ךוניחה תרש

ימדקא דסומל ןמציו ןוכממ ןעדמה לש ותודגנתה .שוביכל רכז לכ קוחמל תוגלפמה הצוחו םינשה

םירחאל ריהבהל ידכ הניגב שינעהל תוחפה לכל וא ,םילעהל שיש תרוכזת איה שובכ חטשב םקוהש

תויפה תמיתס תוברת סוסיבל תמרות ןוטיב־אשאש לש הטלחהה .רוסאהו רתומה תולובג תא

הפרחה ךא ,ךוניחה תרש לש התלחנ ויהי ,ללכב םא ,םיגשיה וליא תעדל םדקומ .לארשיב השרתשהש

.המש לע המושר רבכ וזה

,לארשי סרפ תא ךיירדלוג 'פורפמ לולשל ןוטיב־אשאש הטילחה ,טנלג באוי ,דיקפתב המדוק ומכ

ינניא" .לאירא תטיסרבינוא םע הלועפ ףתשל אלש יפוריאה דוחיאל הארקש המוצע לע םתחש םושמ

דסומ לע םרחל ארוקש ימל ,ויהיש לככ םימישרמ ,םיימדקא םיגשיה לע סרפה תא קינעהל הלוכי

איה :ליגר ימדקא דסומ הניא לאיראש ךכמ תנגפומ תומלעתה ךות ,לומתא הרסייתה ,"ילארשי ימדקא

ברסמה ,ךיירדלוג 'פורפ .תאז עומשל השק ךוניחה תרשל םא םג ,ךכ לועפל הכישממו אטחב המקוה

.ריחמה תא םליש ,שוביכה תטיסרבינוא תא למרנל

ןוטיב־אשאש הרחב ,םיירקחמה ויגשיה תוכזב ולבקל יואר ךיירדלוגש העבקו הרזח סרפה תדעווש ףא

אל לארשי תנידמ הקינעמש רתויב יתרקויה סרפה ןמסי התעמ .םייטילופ םילוקישב סרפה תא םהזל

.ןוטלשל תונמאנ אלא תיעדמ תוניוצמ

ףסונ םוסרכו ,לארשי סרפ דמעמב השק העיגפ איה ךיירדלוג 'פורפ תא ןוטיב־אשאש לש התליספ

םענ ,ןוילעה טפשמה תיב יטפוש ינשב ךכ םשל הרזענ ךוניחה תרש .םדא לכל רומשה יוטיבה שפוחב

תא קיספהל האירקה יכ ,טנלג תטלחה דגנ השגוהש הריתעב ןידה קספב ועבקש ,רנליו לעיו גרבלוס

סרפל תיטנוולר הניא תיטילופ הדמע יכ עובקלמ וענמנו ,"רומח השעמ" איה לאירא םע הלועפה ףותיש

םעפהש תווקל רשפא .ץ"גבל רותעתו רוזחת ךיירדלוגל סרפה תא הקינעהש םיטפושה תדעו .לארשי

.היטרקומדה תונורקעל רתוי הלודג תוביוחמ םיטפושה בכרה הלגי
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