
אל איה ,דיצ לש םיחנומב תבשוח ךוניח תרששכ
הדיקפתל היואר
הכלהש ןיבתו חכפתת ,ץ"גב תקיספ תא ארקת ןוטיב-אשאש תעפיש הווקת התיה םא
הקתשה לש םלוע תשיפת לע תשקעתמ איה יכ ררבתה ,ךיירדלוג תשרפב דוביאל
הבשחמהו יוטיבה שפוחמ תוקתנתהו

הלש לע דומעל הזעה ,הנורוקה ימי תישארב רוא לש רולדגמ התיהש ימ ,ןוטיב-אשאש תעפי

הכושח תיאקיטילופכ םויל םוימ הלגתמ ,הלודג החטבהל הכפהו והינתנ ןימינב לומ תויביטרסאב

סרפ תא ךיירדלוג דדוע 'פורפל קינעהל שי יכ ץ"גב תטלחה ירחאש בושחל היה רשפא .השיבמו

תומיאתמש תויטילופ תועדב קיזחהל ביוחמ וניא סרפל יואר אצמנש ימש םינפת ךוניחה תרש ,לארשי

יואר ךניא" רמול תשקבמש ימכ ,סקטהמ רדעיהל הרחב איה .הפרמ אל ןוטיב-אשאש לבא .הל

."יתוחכונל

-אשאש איה - לארשי תנידמב ךוניחה לע הנומא תויהל אלו סרפה תא שיגהל אל - היואר הניאש ימ

ךיירדלוג תטלחה דגנ ץייצל)יעיבר( לומתא הגאד םג איה עשפ לע אטח ףיסוהל ידכ .המצעב ןוטיב

תוינונטקב ."הלאדע"ו "הקיתש םירבוש" ,"םלצב" םדא תויוכז ינוגרא ןיב סרפה יפסכ תא קלחל

םילעופה םינוגראל לארשי סרפ תא םורתל רחב ךיירדלוג 'פורפש הדבועה" יכ הגגיה איה תונתוואגו

יכ החיכומ - ילארשי ימדקא דסומ לע םרחל ארקש ירחא - וננעמל םשפנ םיפרחמה ל"הצ ילייח דגנ

."יתכלממ סרפל יואר וניאו תוימדקאה ויפכ ןויקינב ץוחרל לוכי וניאש רוטקובורפ אוה

."ל"הצ דגנ םילעופה םינוגרא" דימת םה "הקיתש םירבוש" ומכ םיפוג ,"וצרת םא" ןוגרא לש ותנשמב

םלקדל הדיקפתמ הז ןיא ךוניח תרשכו תינוציק תינמואל העונת לש תיל"כנמ הניא ןוטיב-אשאשש אלא

התיה אל איה המכו המכ תחא לע .םייברק םילייח םמצעב ויה בור יפ-לעש ימ דגנ עלב ירבד יכות ומכ

.היצזיטילופב תמהוזמו הללמוא הטלחהב סרפה תא ךיירדלוגמ לולשל תוסנל הרומא

גהנת ,חכפתת ,רנליו לעי ,ןוילעה תטפוש לש הירבד תא ארקת ןוטיב-אשאשש הריעז הווקת התיה םא

םיליבשב דוביאל הכלהש הניבמ התיה ילוא איה ,תדייצ לש אלו תכנחמ לש םיחנומב בושחתו הוונעב

םצעב המ ,ךכ םא .הקתשה לש םלוע תסיפתב זחאיהל תשקעתמ איה ,תאז םוקמב .תלוויא לש

סרפה תא ךיירדלוגמ עונמל ןושארה היהש ,טנלג באוי לרנגה ,דיקפתב המדוק ןיבל הניב לדבהה

.המוגע החידב לש גוסל הכפה ותנוהכו

םייושע ]םייכרע םירשקהב םידמעומה לש תויואטבתהל םיעגונה םילוקיש[" :רנליו תטפושה הבתכ ךכו

,םינוש םישנאל ןתינ לארשי סרפ םינשה ךרואל ...רתויב םיינוציקו םיגירח םירקמב קר םייטנוולר תויהל

תיתדה םתפקשה ,יתדעה םאצומ עקר לע ,רוביצב םיקלח יפלכ ןובלעו זוב ,הניט ירבד ועימשהש

ךוניחה ירש ,םידמעומה לש הלא תושק תויואטבתה ףרח .ינעגופו הטוב ,םרוצ ןפואב ,תינימה םתייטנו
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."לארשי סרפ תא םהמ לולשל ןוכנל ואצמ אל םהיתורודל

הבשחמהו יוטיבה שפוחה לע ינורקעו ינויח ברקל ךפה ךיירדלוגל סרפה תקנעה ביבס רעוכמה קבאמה

םהיפל םינוירטירקל עגונה לכב תנגוהו תיניינע השיג לעו תעד לוקישב ןויקינ לע ,תיטרקומד הנידמב

.המצע לע תולעתהל החילצה אל ןוטיב-אשאש .הלש רתויב בושחה סרפה תא הנידמה הקינעמ

המשש הגלפמ ךותב ןשי שואיי - הדיקפתל היואר הניא איהש ךכל תודע איה וזה השרפב התולהנתה

."השדח הווקת" אוה
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