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ךיירדלוג תשרפב תושעל ךירצש המ

המיתחה יכ יבלב יתרבס דימת ,ינידמה לאמשה תומוצע לע םייתרדסה םימתוחה םע הנמנ ינא יכ ףא

ףותישב תודחא םינש ינפל ןגראלו חסנל תוכזה יל התיה ףא ןהמ תחא תאש — הז ןיממ תומוצע לע

לש הלילשה תשרפ חכונל ,הנורחאב ,םלואו .תישממ תלעות לכ רסח השעמ איה — ןמרמה הנליא םע

הארקש המוצע לע ותמיתח לשב ךיירדלוג דדוע 'פורפמ בשחמה יעדמו הקיטמתמב לארשי סרפ

המיתחל ,תומיוסמ תוביסנב יכ הארנ ,לאירא תטיסרבינוא םע הלועפ ףתשל אלש יפוריאה דוחיאל

,תישעמ העפשה תויהל היושע ןיטסלפ/לארשיב דייהטרפאהו שוביכה רטשמ ידגנתמ תמוצע לע תדדוב

.הליעיו תיטרקנוק

םילמסה דחאל ךיירדלוג לש יבמופה תודגנתהה טקא לש תילאיצנטופ תויביטקפאל ןיפיקעב ומרתש ימ

ךוניחה ירש ינש םה ,םישובכה םיחטשב לארשי לש תימואלניבה תוניירבעה לעפמ לש םיטלובה

התטלחה תא וז ותודגנתה ללגב תוחדל ושקעתה תינידמה םתואר רצוקב רשא ,לארשי לש םינורחאה

.םייעדמה ויגשיה לע הרקוהכ ךיירדלוגל ותוא קינעהל סרפה תדעו לש תיעוצקמה

היטרקומד לש ןיע תיארמ תלחנתמהו תשבוכה לארשיל תוושלו בושל האלפנ תונמדזה וצימחה םהינש

לע ומתוחב םהיפל ,םיינאילוורואה םירקשה לע רוזחל הליחת םהילע היה ךכ םשל .תילרביל תיברעמ

תשלחהל" )טנלג באוי רבעשל רשה יפל( לעפ ךיירדלוג ,לאירא תטיסרבינוא תמרחה דעב המוצעה

יחטשל תיקוח־יתלבה התוטשפתה אוה תמאב התוא שילחמש המש העשב( "תילארשיה הימדקאה

יוטיבה שפוחב" )ןוטיב־אשאש תעפי הרשה יפל( עוגפל שקיב אוהש וא .)דייהטרפאהו שוביכה

שבוכה אוה ימדקאה שפוחה לש תויטסינמוהה תויתשתב תמאב עגופש ימש דועב( "ימדקאה

.)ינאכדהו יקוח־יתלבה ונוטלש סוסיבל םיעצמאה דחא התיה לאירא תטיסרבינוא תמקהש ,ילארשיה

בל בחור תולגל םינכומ םה היטרקומדהו תונלבוסה יכרע חורב יכ ,ריהצהל םירשה ולכי ןכמ רחאל

,לארשי לש תיטרקומדה התימדת תא תקזחמ התיה וז ןיעמ הרהצה .סרפה תדעו תטלחה תא רשאלו

.הלש דייהטרפאהו שוביכה רטשמ יפלכ תימואלניבה תרוקיבה ינפב התוניסחל תמרות התיה ךכבו

דייהטרפאה תנידמ לש ךוניחה ירש ינש ,תרוקיב לכל הניסח אליממ לארשי יכ םיענכושמ םדועבש אלא

יכ הארנ םלואו .תויפ תמיתסל םילארשיה עדמהו חורה ישנא תא תוטובב ךנחל וטילחה תידוהיה

עדמה םוחתב רתויב יתרקויה יתכלממה סרפב רקוח לש ותייכז תליספ ,ןכש .האסה תא ושידגה םעפה

הדגב ינעזגה םזילאינולוקה םזימל התרירג ידי לע תילארשיה הימדקאה יוזיב דגנ ותאחמ לשב

ילארשיה שבוכה לש ופוצרפ לעמ תיטרקומדה הכסמה לש ידמ היולג הרסה םושמ הב שי ,תיברעמה

ןתוהדזה לש שדחמ־הניחבל תויברעמה תויטרקומדה תא ליבוהל יושע ךוראה חווטבש המ —

.המודמה תילארשיה היטרקומדה םע תיתוברת־תינידמה
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ךילהת ךיירדלוג 'פורפמ לארשי סרפ תלילש לש תיתיירורעשה השרפה תובקעבש ידכש אלא

לע ,לעופה לא אציי ילארשיה דייהטרפאהו שוביכה רטשממ תויברעמה תויטרקומדה לש ןתורענתה

םיקיפאה ןווגמב ,ימואלניבה חישה ידקומב וז השרפ ביצהל לארשיב ינידמה לאמשה ידירש

השורד ,ףרה אללו תויביסנטניאב הז ןיממ ךלהמ םדקל תנמ לע .ונימיב םימייקה םייתרושקתה

לומ יולגו יבמופ חרואב לעפת רשא ,לאמשה ינוגרא לש תיזוכירו הבחר תירטנולוו תיחרזא תודגאתה

םעה לש ימואלה דובעשה ךשמה ןיגב לארשי לע יבקע ימואלניב ץחל דדועל ידכ ,ברעמה תונידמ

ינעזגה תולחנתהה לעפמ דגנ היחרזא לש האחמה שפוחב תיתטישה התעיגפ ןיגבו ,יניטסלפה

.עשפנהו

לכב בושו בוש אורקל ךישמא ןכו ,הנורחאב ןאכ יתארק התמקהלש — וזכ תודגאתה ,אקע אד

ידגנתמ ברקמ טעמ יתמ לש םנוימדב קר ,רעצה הברמל ,התע תעל תמייק — תיטנוולר תונמדזה

לש המרוח תמחלמב תנכוסמו תפצוחמ הגרדמ תיילע םג םאה .אליממ םיטעמה ,שוביכה

וז ומכ ,דייהטרפאהו שוביכה ידגנתמ דגנ לבתב ןורחאה יטסילאינולוקה רטשמה םעטמ םיקורטילופה

תבחר תינוגרא־תינידמ הלועפל לאמשה ירייש תא ררועת אל ,ךיירדלוג תשרפב וניניע דגנל תנמתסמה

?ףקיה
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