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םע תירבו ,םיברעה ברקב תודחא איה ךרדה
לאמשה

ומכ ,םיברעה לש םחוכש ,דחא דצמ ,וחיכוה ,הנידמה ביצקת רושיא עקר לע ,תונורחאה תויוחתפתהה

לע ,לאמשהמ ץוח תירב לעב תחפוקמ תימואל הצובקל ןיא ,דגנמו ,םתודחאב אוה ,תחפוקמ הצובק לכ

.תונמואלל ותליזפו ותונססה ,ויתושלוח לכ

.ילבולג ןיינע הזו ,ירדגמ וא ידמעמ ,ימואל עקר לע םיחפוקמה לש תירב לעב אוה לאמשה ,לודגב

םינותנ ויהשכ םדצל היה לאמשה דגנמו ,יטרקומדה ילאמשה דצב ומקמתה יללכ ןפואב םידוהיה

תוימשיטנאה והינתנ ןימינבל פמארט דלנוד ןיב ררשש שבדה חרי תעב אקווד .תוינעזג תופקתמל

והינתנל פמארט ןיב "םינעזגה תווחא" ,רמולכ .ורבג םיידוהי םירתאו תסנכ יתב לע תופקתההו ,החרפ

תא ןיצקהל םתוא דדוע הז שבד חרי אקווד ,ךפיהל .םייטסישפה םיגוחה לש התסהה תא התהקה אל

:םירחאה דגנ םתירב לעב תא אלא ,םידוהיה גיצנ תא והינתנב ואר אל םה .םידוהיה דגנ םתונפקות

.םידוהי ...םגו םימלסומ ,םינפסיה ,םירוחש

םיכרע םע תיחישמ תונמואל לש האלכה ובורב אוה לאמשה ,תורחא תונידממ הנושב ,לארשיב

לכ אל וז ךא .ותולהנתהמ הבזכא ירחא הבזכאל םידע ונא ןכלו ,םידוהיל רקיעב םידעוימה םיילסרבינוא

רציימ וניא אוהו ,םייטסישפ םינממס וב ןיא ,"לאמשה הנחמ"ב עירכמה בורה תאז תורמל יכ ,הנחבאה

הביטנרטלא לש שופיחה ךילהת ןכל .רופיסה לכ ןה הלא תויוקד ,םייטירק םיעגרב .הכושח התסה

.עורה לא ערהמ החירב וז ,לאמשל הביטנרטלאכ ינוציקה ןימיב רוחבל ךא ,תנבומ עטרקמה לאמשל

ותויהל הריתחה תא ץרתל הסינשכ ,סאבע רוסנמ תסנכה רבח לש סבוכמ יוטיב היה "םיינזאמ ןושל"

ברה דע וילגר תא אשנ ,והינתנ םע ןתמו אשמ להינ אוה הז ליבשב .ינוציקה ןימיה הנחממ קלח

.םיטדנמ 10–ל 15–מ םיברעה חוכ תדרוהלו תפתושמה המישרה גוליפל איבה ,ןמקורד םייח ינוציקה

.םדה תרתה דע ,רעיש תרמסמ התסה ןימיה הנחממ סאבע םויה לבקמ הרומתב

תיברעה הייסולכואל ,ינמז וליפא ,תירב לעב תויהל לוכי וניא ןימיהש ,תוצרחנב רמול רשפא ןכל

םיאנתהשכ ,דחא עגרב .םידוהיל תירב לעב תויהל לוכי וניא פמארטש ומכ קוידב ,הערל הלפומה

.התסה חריל ךפהנ שבדה חרי ,םינתשמ

וצר תוגלפמהשכ ,תפתושמה המישרה ןוניכ ינפל םגש ,ןייצנ תיברעה הייסולכואה תודחאל סחיב

הררשש ,וז םיעד תומימת .םייזכרמה םיאשונה לכב טעמכ ןהיניב םואית לע ורמש ןה ,דרפנב תסנכל

ןבומכ ,תפתושמה המישרה תא ןנוכל תודחאה יכמות לש ןועיטה תא הקזיח ,תוגלפמה עברא ןיב
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.תסנכב יברעה גוצייה לע םייאש ,המיסחה זוחא תאלעהל ףסונב

לקש דראילימ 15 םע ,היציזופואב ויה םהשכ םג ,םיבאשמ תגשהב םג המצע תא החיכוה וז תודחא

התיה םאש ,רעשל רשפא .תיברעה הרבחל םידראילימ המכ דוע וגישה ךשמהבו ,922 תינכותב

.רתוי לודג היה גשיהה ,תכשמנ תודחאה

הכמת אלש ,תפתושמה המישרה דגנ עטרקמה ילארשיה לאמשב "םיפיהו םיעובצה" לש רבשה תוקעז

רעשה תא ורגסש ,הלשממב ףסה ירמוש םע ןובשח אובל םדצמ יואר היה .ךוחיג תוררועמ ,ביצקתב

ליבשב לכה התשע ,לכה תורמל ,תפתושמ המישרה ,רחא דצמ .ץוחבמ הכימת ינפמ וליפא תפתושמל

םיכ"חה תשולש ודמע דיפל ריאי־טנב ילתפנ תלשממ ןוניכ לע העבצהה תעב .והינתנ תרזח תא םוסחל

ועיבצה ךכ רחאו ,תסנכה ןומא תא גישת הלשממהש אדוול ליבשב האילמה םלואל ץוחמ תפתושמהמ

.הדגנ

יוכידלו שוביכל םיביצקת רושיא לע העבצהה תעב ,תיטסישפה ותקהלו והינתנ תרזחל הנכס ןיאשכ ךא

 .הרובד ומכ ץוקעלו רפרפ ומכ ףחרל :ילע דמחומ ומכ לועפל םתבוח םיניטסלפה
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