
ןידה יקספ תא דבכמה קמוע ךוניח יתלביק ,לארשיב ןיד תכרועכ .הלא תורוש תבתוכ ינא הלק דיב אל
,דימתו .הילע יתקלח םא ןיבו יתמכסה םא ןיב .ואל םא ןיבו יניעב ןח תאצומ הערכהה םא ןיב ,ץ"גב לש
םעפה ךא .תקדוצה איה םיטפושה תערכהו ,העוטה איה ינא אמש הלאשל םוקמ יתרתוה ,יניבל יניב
ואובב לוקשל ךוניחה רשל םירתומה םילוקישה ןיינעב ץ"גב תערכה .תיטפשמ הערכהב קר רבודמ ןיא
.ישגר עוזעזל יל ומרג ,לארשי סרפ תדעו ירבח תערכה לע קולחל
םתטלחה תא רשאל ,טנלג באוי ,ךוניחה רש לש ובוריס חכונ ץ"גבל ורתע לארשי סרפ תדעו ירבח
"תרוכזת" :הווהמה המוצע לע םתח אוהש קומינב ,לארשי סרפ תא ךיירדלוג דדוע 'פורפל קינעהל
םע דוחיאל םירושקה תוינכות וא תודסומ לש הלועפ יפותיש קיספהל יפוריאה דוחיאל האירקו

ןתניהב" :קמינ ךכו ותטלחה תא לוקשל םוי 30 טנלגל בצק ץ"גב ."ןורמושב לאירא תטיסרבינוא
ןתוא לש ןרדגב סנכיהל ,הז בלשב תורמסמ עובקל ילבמו ,תומיוסמ תוביסנב היושע םרחל האירקש
."אדירג םייעוצקמ םניאש םילוקיש לוקשל אהי ןתינ ןהבש תוגירח תוביסנ
תאטבמה תיטילופ הדמע הניה ,אפוג הילא סחיב הדמע טוקנל ילבמ ,ךיירדלוג 'פורפ לש ותדמע
אשונהש ןאכמ .תויולחנתהה לעפמו לארשי ידיב תיברעמה הדגה שוביכ ךשמהל ותודגנתה תא הכרדב
תא ערוקש אשונה והזו ,תויולחנתההו שוביכה איה תילילש הדמע ךיירדלוג עיבה ויבגל יתימאה
םרחה קוח תרפה ותטישלש הנקסמה תבייחתמ ץ"גב תטלחהמ .הנש 53 הזמ תילארשיה הרבחה
,יאדוול בורק ףא וא ,ןכתייש ,רומח הכ השעמ תניחבב איה )"הז בלשב תורמסמ עובקל ילב" :םנמוא(

.ול יאכזש עבקנש ימ ידימ סרפה תא לולשל ךוניחה רשל רשפאמש

אשונב תובתכ דוע
בגר ירימ וא טנלג קר הניא הנידמה
סטיינטסק ינקיסקמה לרנגה
תוינלאמשה ייתועד ללגב קר ינממ ענמנ לארשי סרפ ,םיצורית שפיח טנלג :ךיירדלוג 'פורפ

תוביסנ" ידכל העיגמה ,תדחוימ הכ הרמוח שיש ,וינפ לע ,אצמ ץ"גבש ,םרחה קוח לש ודוחיי המ
ידי-לע תויתקוח תניחב רבע םרחה קוחש ריכזהל יאדכ ילוא ?סרפה תא לולשל תורשפאמה "תוגירח
םג העמשנ ויפלכ תילילש הדמעו ;הצקל דע הצקמ ועמשנ ונממ תויוגייתסהש ;לוק לש ודוח לע ץ"גב
רצמ קוחה םצעש ,םויה תוחפ אלו ,זא ויה םירובס םיללושהמ םיבר .הערכה התוא לש טועימה תעדב
תרשפאמה תיטרקומד הרבח םלוה וניאו ,לארשיב יוטיבה שפוחו תיטילופה העדה תעבה שפוח תא
.הלש ירוביצה חישב םייקתהל תועד לש קושל
תוקידצמה "תוגירח תוביסנ" הווהמ ותרפהש ללוהמה קוחה אוה תקולחמב יונש הכ קוח ,ךכ םא
םא ,דועו תאז ?וייוליגו וירקחמ לע תירוביצה הדותהו הרכהה תא לבקלמ ךרעומו ןייטצמ רקוח תליספ
ותוגהנתהש רובסש ימ לוכי ,לארשי תנידמל ינויחו בושח הכ ודוביכו ,םרחה קוח לע ךיירדלוג רבע
תלילש אקווד ךא .תיחרזא הלווע ןיגב רוספורפה תא עובתל ,םרחה קוח יאנת ואלמתהו וב העגפ
תיב לש ןחבמ הרבע קוחה תא רפה יכ הנעטהש ילבמ ךיירדלוג תא שינעהל הנידמל תרשפאמ סרפה
קוחה תא רפה ינולפ םא עובקל ךוניחה רש לש ותוכמס יהמ .טפשמה תיבב ומוי ול ןתינ אלו ,טפשמ
?הב עירכהו תאזה הלאשה תא קדב ךמסומ טפשמ תיבש ינפל ,ואל םא
דוע לכ םייק ,םולה דע הברה םירתכ ץ"גב רשק ול ,לארשיב יוטיבה שפוחש אוה לבקתמה םשורה
ןיקה תואב עקומ תויהל לולע התא ,תרחאש .שוביכבו תויולחנתה ךמותו תוינמי תועדב קיזחמ התא
אל לארשי סרפ םגש ,ףיסונ םויהו .םרחה קוח תא רפהל זעמש ימ לש ,טוירטפ יטנא לש ,"לאמש" לש
.לבקת
בתכ םג יכ ,דחא הפו םיטפוש 11 בכרהב ,ץ"גב ותוא עבק םירופס םישדוח ינפל .ןיבהלמ יתניב הרצק
ןיא - םינומא תרפהו המרמ ,דחוש לש תוריבעב הלשממ שאר דגנ םיפיעסה ברו ,רומח ,בכרומ םושיא
תיבב הלא םימיב תולועש תויודעה .הנידמב רתויב םרה דיקפתב ןהכלמ םילילפב םשאנ לוספל ידכ וב
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תיתשת לע תיתטיש תוטלתשהב םשאנה לש יביססבוא קוסיע תוטטרשמ םילשוריב יזוחמה טפשמה
אצמנ אל ,תאז לכבו .ונבו ותשא לע ,וילע וב בתכנש המ לכ לע ימוי-םוי חוקיפבו תרושקת יעצמא לש
,ךדיאמ .הלשממ שארכ ןהכלמ ותורישכ רסוחו ותולספ תא וילע תולתל יטפשמה "זיז"ה ץ"גבל ול
,הנש 53 רבכ וב תיאבצ הטילש ,רחא םע לש שוביכה ךשמה היפל - ךיירדלוג 'פורפ לש ותפקשה
.לארשי סרפ תא לבקלמ לוספ אוה ןכלו ותומלגתהב ערה איה - תויולחנתהה תמקהו ויתומדא תליזג
יואר תויהל םדא תאצומ לארשי סרפ תדעו רשאכש ,הביאכמה הבשחמל יתוא הליבומ ץ"גב תטלחה
היה דמעומהש הארנכ ,ותלבק תא ונממ ללוש ךוניחה רשו ,וב הנומטה תיתרבחה הרקוהה תלבקל
.ולבקל יוארמ רתוי
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