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ורבע תא עדוי ימע
תובוחרב ךלוה ינאשכ .םויה דע ררוגתמ ינא הבו יתדלונ הבש ריעה ,הפיח לש הבכנה םוי ןיוצ לומתא
לירפאב 22–ב .היחתפ יתדוד םהב ,םישוטנה םיתבב ויחש םישנאה לע בושחל אלש לוכי יניא ,הפיח

םירחאו ,תורחא תונידמבו ןונבלב םיטילפל וכפהנ םיאפיח יפלא תורשע .ריעה שוביכ םלשוה 1948
70 ךותמ ,לירפאב 23 רקובב .םויה דע ותיבל בושל םהמ שיאל רתוהש ילבמ ,ץראה יבחרב ורזפתה
.דבלב 2,900 ורתונ ,הפיח לש םיניטסלפה־םיברעה םיבשותה ףלא

רופיסהמ קלח אוה םנוסאו ,יתחפשמ ינבו ינכש םהיניב ,ימע ינב םה הפיח לש םיטילפהו םירוקעה
.ולוכ יניטסלפה םעה לש ןנוכמה

— ונתאמ תושרוד ןהיתורודל לארשי תולשממ .םינש 73 רבכ חוכשל ונתאמ םיפצמ הזה ןוסאה תא
תוהז ונמצע לע שובללו ונתוהז תאו ונרבע תא חונזל — הנידמה יחרזא ,יניטסלפה םעה ינב םיברעה
רוצי ןיעמ אוה .ןכותמ תנקורמ ותוהזו וישרושמ שולת "ילארשיה־יברעה" ."לארשי ייברע" :השדח
.ינש דצמ םידוהיה תנידמב אלמ ילארשי וניא םג לבא ,דחא דצמ יניטסלפה םעל ךייש וניאש ,םייאלכ
.םילארשי טושפ םה םידוהיה לארשי יחרזא ;"לארשי ידוהי" הזכ רבד ןיא ירה

.)"לוח לש ךסמ"( "לפרעב טול ודיתעו לד ולש הווהה ,ורבע תא עדוי וניאש םע" :בתכ ןולא לאגי
,איה תמאה לבא ,רבעה לע רתוול ונילע דיתעב תוכזל ידכש ,לארשי יחרזא םיניטסלפה ,ונל םירמוא
םגו יניטסלפה םעהמ קלח םג היהנ ובש דיתע .דיתע ונמצעל תונבל לכונ רבעב הרכה ךותמ קרש
.ונדלונ הבש הנידמב םיוושו םיאלמ םיחרזא

ןימינב דעבש וז — תוצובק יתש ןיב קבאמל לארשיב ךפהנ דיתעה לע קבאמה תונורחאה םינשב
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לכב ףרטצהלו ,דצב ונלש תוהזה תאו הירוטסיהה תא םישל ונתאמ םיפצמ בוש .ודגנש וזו ,והינתנ
,טנב ילתפנ אוה הזה הנחמה לש ליבומה דמעומה םא המ זא .ופילחהל הווקמה הנחמל ריחמ
,תויולחנתה תרדסהבו םיתב תוסירהב — הכישמהל ארוק היינשבו תחא דיב הבכנה תא שיחכמש
יתחפשמש ,ינא דציכ .לילגבו בגנב םייברע םיבושיימ תועקרק תעקפהבו םישובכה םיחטשה חופיסב
?הז לכמ םלעתהל לוכי ,ןדריב םיטילפ הנחמב הלוגכ םויה דע היח יתדודו הערקנ

ללוכ ,לארשי יחרזא לכ לש אוה הזה גחהש תואושמה תקלדה סקטב רמאש ,ןיול בירי תושעל לידגה
,הפיקעה תונעזגה ?הזמ יניצו ירזכא רבד שיה .ולש ורבק לע דוקרל םדא ןימזה לשמ — םיברעה
,הטובה וזמ תוחפ אל הקיזמו הרומח איה ,תופתושל תטשומה דיכ המצע תא תווסהל תשקבמש
.הרישיה

תופתוש .הווהב תוכשמנש הלאבו ,רבעה תולוועב הרכה אלל םייקתהל הלוכי אל תיתימא תופתוש
,ץראה יקלח לכב תכשמנ דוהייה תוינידמ דוע לכ ,ךשמנ שוביכה דוע לכ םייקתהל הלוכי אל תיתימא
הילפאמ םילבוס םייברעה םירעהו םיבושייה דוע לכ ,בגנב םירכומ אלה םירפכב הרכה ןיא דוע לכ
םיביוא לאכ םיברעה םיחרזאל תסחייתמ הרטשמה דוע לכ ,תועקרקבו תויתשתב ,היינבבו ןונכתב
.עשפה ינוגרא לומ םתוא הריקפמו

,יניטסלפהו ידוהיה ,םימעה ינש לש םתוכזב תידדה הרכהמ הליחתמ תיתימא תיברע־תידוהי תופתוש
,ןויווש ,קדצ לש דיתע דחי תונבל לכונ ירוטסיהה לוועה ןוקית ךותמו הרכהה ךותמ קר .תימצע הרדגהל
.תופתושו םולש ,היטרקומד

תפתושמה המישרה ר"ויו תסנכ רבח אוה בתוכה
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