
 תונומת שולש
 ףא .יבלב קומע תרחנ לארשיב רוקיבל ועיגהש הינמרגמ םיאנותיע םע שגפמ
םישגרמ םיעגר המכ ויה ,וניניב תדמוע ןיידע האושהש

 יתשגפ ,טרפב ש"ויב תובשייתההלו ללכב לארשי תנידמ לש הרבסהל ףתכ תתל ייצמאמ תרגסמב
-םדקה הניכמה לע םהל רפסל יתשקבתה .םיינמרג םיאנותיעמ הבורב תבכרומה הצובק הנורחאל
 .האושה לע הלימ ףא ,ןבומכו ,ילע ,ילש בושייב תיאבצ

 םהו ,םש האושה ,וניניב םיפילחמ ונאש םיטבמה ןיבו ילש םילימה ןיב ,הצרנ אל וא הצרנ לבא
 ותרחנ שגפמה ןמ תונומת שולש .הלימ ךכ לע םירמוא םה אלו ינא אלו ,תאז עדוי ינאו תאז םיעדוי
 .יב

 :םהל יתרמא ךכו .ונרובע ל"הצ והמ הינמרגמ םיחרואל ריבסהל הסנמ ינא :הנושאר הנומת
 םע אלו ,יסנניפהו יעדמה ,ילאוטקלטניאה םוחתה םע רקיעב םיהוזמ ויה הפוריא תוצראב םידוהיה"
םימעפו ,ורג םה ןהבש םואלה תונידמ רובע ומחלנ םיבר םידוהיש איה תמאה םלוא ,תיאבצ תוליעפ
 .ויחא דגנ שיא ומחלנ ףא םהש

ורזח םהמ12,000 .םידוהי100,000 הינמרג אבצל וסייגתה הנושארה םלועה תמחלמב ,המגודל"
 דספהב םימשא םידוהיהש ןועטל רלטיה ףלודא ומכ םימשיטנאל עירפה אל הזש ןבומכ .תונוראב
 םלוא ,המחלמב הינמרג אבצב םחולכ ותוריש לע לביקש ש"לצב וימי לכ האגתה רלטיה .המחלמב
."ידוהיה ודקפמ ,ןמטוג וגוה ןגס ידי לע ול קנעוה הז ש"לצש רפיס אל םלועמ אוה

ינשה ןמטוג

 יעוגיפ ונדגנ ועציב םיניטסלפה ,ץראב ןאכ דואמ השק הפוקת ונל התייה" .2002 תנשל רבוע ינא
 דגנ תללוכ הביסנפואל תאצל אלא הרירב ןיאש ונבה ףוס ףוסש דע םייתנש ונל חקלו,םימויא רורט
 ,זאד ל"כטמרה רקיב ,'ןגמ תמוח' הנוכש ,הז עצבמ תרגסמב" .םהל ריבסמ ינא ,"רורטה ינוגרא
הריזב בבותסמ ל"אס תגרדב ןיצק תוארל םהדנ זפומ .ןינ'ג רוזאב ומחלש תוחוכה תא ,זפומ לואש
 ערקהש ול ריבסה זכרמ דוקיפ ףולאש דע ,לשורמה ןיצקב ףוזנל שקיב הליחתב .העורק ותצלוחשכ
 תא להנל ךישמהל ידכ רזחו היוולהל אצי ןיצקה .ןכ ינפל םוי הרטפנ ומאש ללגב אוה הצלוחב
.הדוקפב ,העבש תבשלו התיבה רוזחל ול רמאו וילא שגינ זפומ .ברקה

 :התייה ןיצקה לש ותבוגת
תעשב םילייח ריקפמ אל ינא ,םתוא בוזעל הדוקפ םוש לבקל ןכומ אל ינאו יילייח םע ראשנ ינא'
לכ רשא האוש תלוצינ ,ימא לש התאווצ אוה הז עגרב יתוא החניש ידיחיה רבדה ...המיחל
היה ןיצקה לש ומש .'המיחלב יידי תא קזחל ידכ הרטפנש ינפל יילא הרשקתהש ,החצרנ התחפשמ
 ."ןמטוג

 םלועה תמחלממ ןמטוג וגוה ןיב תיתחפשמ הברק תמייק םא" ,םינמרגל יתרמא ,"עדוי ינניא"
 היה הז רבעב ,ומחלנ דימת םינמטוגה– דחא רבד עדוי קר ינא .'ןגמ תמוח'מ ןמטוג ןיבל הנושארה
 ונמע דעב םימחלנ ונחנא םויה וליאו ,םבגב ןיכס וצענ רחואמב וא םדקומבש תורז תונידמ רובע
 .תוהדזהו הנבה ורכינ םהיניעב ."ראשיי הז ךכו,םירז ידסחל דוע םינותנ אלו ,ונצרא דעבו

"םייח םה ,עדי קר םניא םירפסה ונלש םעב"

 םידימלתה קוידב המ ול ריבסאש שקיבו םיאנותיעה דחא יילא שגינ שגפמה ףוסב .היינש הנומת
 .םויה ךשמב ןאכ םישוע

 הצירב ונחתפ ."ךל חרבי סובוטואהש ינפל ,רהמ יתיא אוב" ,יתינע ,"תעדל הצור תמאב התא םא"
 םלוא :וימימ האר אל הארנכש הזחמ האר אוהו םלואל הסינכב דחי ונדמע ,שרדמה תיב ןוויכל הלק
 תויתואב םיבותכ ,םינשי םירפס לומ םינוכרו תוגוזב םיבשוי,םירשכומו םיריעצ םישנאב אלמ
 .תוירבע
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ןאכ םילבקמ םה לבא ,הדועת אלו ראות אל" ,ול יתרמא ,"ילאמרופ רבד םוש ןאכ םילבקמ אל םה"
אלש יתלוכי אל ."םייח םה ,עדי קר םניא םירפסה ונלש םעב יכ ,תועמשמו תוהז לש השוחת
 תמואל ןב ידיל דמוע הנהו ,ןהה תוערה םינשב ותחשוהש דומלתו הרות ירפס רופסניא לע בושחל
 וליא" :סובוטואל ותיילע ינפל עגר ,יל רמוא ףוסבו ,הרותה ידמולב תולעפתהב טיבמ ,םיחצורה
 ."ןאכ דומלל אב יתייה ,ידוהי יתייה

םהלו יל- םייניעב תיחולחל

 ןיתממש סובוטואה ןוויכל םיעסופ םינמרג תורשע .תישילשה הנומתה התייה ייניעב לכמ תשגרמ
ידכ ךות םר לוקב םיקוספ םיננשמו םידליה ןגמ תודליו םידלי תורשע בוחרב םירבוע קוידבו,םהל
תויציצו תואפ םע םקלח ,םירוהטה םידליה הארמל םישגרתמ םינמרגהו ,תננגה םע הכילה
 .םהיתובא תובא ידי לע הדמשהל ולבוהש םידלי םתוא ומכ שממ ,תופנפנתמ

ינאו .םהילא םיכייחמו םיכרה םידליה תא ףטלל ידכ םהידי תא םיטישומ םהו ,םיקפאתמ םניא םהו
 .ייניעב תיחולחל שיש הביסה התוא לשב איה םהיניעב תיחולחלה םא עדוי ינניא
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