
םיינוציקה תירבו להנרטש,לטייט
 ,לטייט ק'ג ,"ידוהיה לבחמ"ה לש ותביבס תא םישאמ להנרטש באז'פורפ
 םלעתהל ףידעמ אוה תומילאל ומצע ולש המורתהמ .וישעמב

רק םדב חצר לטייט .םלוע ירסאמ ינשל לטייט ק'ג בקעי חצורה תאטפשמה תיב חלש הבוט העשב
 העור תאו ,חצרנ אלמלא םויה יליג ןב תויהל רומא היהש ,תועסה גהנ ,יסיבלב םרכא רימס תא
 ץלחנ ונממ ,להנרטש באז 'פורפ לש ותיב חתפב הלבח ןעטמ חינה אוה .ןירבא'ג אסיע ןאצה
.דבלב וילגרב הלק העיצפב ,לזמה הברמל ,להנרטש

 אוה לטייטש,שיאה רחא בקועש ימל יופצ ןפואב ,רמאו ,קפאתה אל להנרטש ,ןידה רזג ןתמ םע
 ןיבמ ינא ,לטייט םירטמוליק השולשכ לש קחרמב ררוגתמ ינאו ליאוה ."ולש הביבסה לש רצות"
 .להנרטש לש וירבד לע ביגהל ןוכנל אצומ ןכ לעו ,"ולש הביבסה" הרדגהל הנוע ינאש

 ונלש בושייב הלגתה םינש המכ ינפל
 ,הרטשמה תדוקנ דיל הלבח ןעטמ
 ,ילש בוחרה הצקב תמקוממש
 םישנ ,םירבג םיבבותסמ ובש םוקמב
 דועבמ ההוז ןעטמה,ונלזמל .ףטו
 םימיל .םיעגפנ אלל קרופו דעומ
 תא םש חינהש ףרוטמהש ררבתה
 ,ןכ םא ,אצוי .לטייט ק'ג היה ןעטמה
 ,קוח ירמוש םיחרזא ,יינכשו ינא םגש
 ,םיסמ ימלשמו ל"הצב םיתרשמ
 םעו ,לטייט לש וידימ עגפיהל ונלוכי
 םימשאומ ונא ותעשרה רחאל ,תאז
 .ונלש רצות אוהש ךכב

 לע םירבדה תא םישנ ואוב זא
 תומילא לש הרומח היעב שי :ןחלושה
 רבכ םעפ לש "םיטושה םיבשע"ה .ארומ אלל ,תחא אל ךכ לע יתבתכ .ןימיה ילושב קוח תרפהו
 תודדומתהב הלגמ קוחה תפיכא תכרעמש דיה תלזאל תודוה םג ,תוחפוטמ תוגורעל ושענו ולדג
 תנידמ דגנ התסהב התליחתש היעב ,הרומח תוחפ אל היעב שי ,ינשה הצקב םלוא .העפותה םע
 שממ לש התסהב הפוסו ל"הצ ילייח תפידרב הכשמה ,םלועב הער התביד תאצוהו לארשי
 .רורטלו תומילאל

 הנבה יתיליג אל םלועמ ,םיברע יפלכ אלו םידוהי יפלכ אל ,תומילאב הכימת יתעבה אל םלועמ
 ןיא לארשיב םיברל"ש רבעב בתכ רשא ,להנרטש באז לע תאז רמול ןתינ אל ,ברה ירעצל .היפלכ
 .יינכש לשו ילש חצרה תוימיטיגל רמולכ ,"םיחטשב תניוזמה תודגנתהה תוימיטיגל רבדב קפס
 רוט המסרפש ,סה הרימע ,"ץראה" תבתכ רורטהו תומילאה דודיע הנחמל הפרטצה רבעש עובשב
 תעדוי איה ,המימת הניא סה .הנושלכ "שרדכו טשפכ" ,ל"הצ ילייח לע םינבא תקירז דדועמה
 .תוגרוה םינבאש

ןורוויעב םיקול

 םישנא .רורט דדועמו ינויצ-טסופ אוה לאמשה לכש רמולו לילכהל םיבהוא ינוציקה ןימיב םישנא
 תווצקה ינשל ףתושמה .ןעזגו שבוכו םילא אוה ןימיה לכש רמולו לילכהל םיבהוא ינוציקה לאמשב
 .הזל הז םימוד םה המכ תוארל םהמ ענומה ,ןורוויעב םיקול םהש אוה וללה
 םיינמיל רוביצה תא קלחל םוקמב
 ותוא קלחל רתוי ןוכנ ,םינלאמשלו
 ולאכ תוקולחמ ונכותב שי םא םגש הניבמה ,בורה תצובק םה םינותמה .םינותמלו םיינוציקל
 תבוטב םיצפחה םינוגה םישנא םה תידגנה העדה ילעב םגו ,דירפמהמ בר ףתושמה ,תורחאו
 ,ןודז תונווכ םהלשמ הכופהה העדה ינבל םיסחיימה ,טועימ םה םיינוציקה .רשויבו רסומב ,הנידמה
תא םיכפוהש הלא םה .םתוישונא תא םהמ םיללושו םייטילופ םיבירי דגנ תומילא תויזטנפ םיחפטמ

10/4/20131:57|בישילא לאנתנ

להנרטשבאז,לטייט ק'ג:תויגת

 :םוליצםילשוריב יזוחמה טפשמה תיב םלואל ץוחמ לטייט ק'ג בקעי
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לארשיתנידמלש ירוביצה בחרמה
 הצקב .דחוימב םיענ אל םוקמל
 וילא– םיינוציקה הנחמ לש הלאקסה
– ךייתשהל סהו להנרטש ורחב
 הצקה לש הצקבו ,רורט םידדועמ
.לטייט ומכ םיסופיט םיבצינ

 םינורחאה םימיב םיאור םתא םא
 לע םיפיז םע הפיכ ישבוח הברה
 םתומ לע תולבאה ללגב הז ,םינפה
 וגהנ אלש ,אביקע יבר ידימלת לש
 תודלותב ויה הרואכל .הזב הז דובכ
 םלוא ,הזמ םידבכ תונוסא לארשי םע
 אקווד ןקתל ךרוצ ואצמ לארשי ימכח
 וניבה םה יכ,תולבא גהנמ ךכ לע
 יפלכ האנשהו הללכהה ,לוזלזהש
 הקומע היעב םה םייגולואידיא םיבירי
 שרושה ףא םהו ,ידוהיה םעב
 .תובר תויונערופל

ןמ רענתהל ידכ ותוא לצנ ,תיסהלו לילכהל ידכ הזה ןידה רזג תא לצנל םוקמב :להנרטשל ארוק ינא
וניניב חוכיווה תא ךישמהל לכונ ךכ ."םיחטש"ב םג ,רורטבו תומילאב ךירבדמ תעמתשמה הכימתה
 עיבטהל םימייאמה ,לאמשמו ןימימ ,םיינוציקה תא דדובנ ךכ ,ידדה דובכו תורשי ,תוישונא ךותמ
.םניח תאנש לש םיב ונלוכ תא

בירעמ לש שדחה קובסייפה דומעל וסנכיה
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