
?הרטמה התייה המ
 ששחה ןיבל היעבה תא רותפלו העוצרל סנכיהל ןוצרה ןיב וערקנ םיאולימה ילייח
 קידצהל יושע המ רידגהל בושח ,העיגרה תליחת םע אקווד.תוכבתסה ינפמ
יעקרק ךלהמ

 תיקנע הככסל תחתמ תבצומה ,הדש תטימ יבג לע בשוי ינאשכ בתוכ ינאשןושארה רוטה והז
 יתארקנ ,ןורחאה רושעב תיעיברה םעפב ,רבעש ישיש םויב .ץראה םורדב םש יא יאבצ סיסבב
 יתדרפנ ,םיימעפ יתבשח אל ,תובצייתה תבוחמ רוטפ רבכ ינאש תורמל .8 וצב םיאולימ תורישל
.המורד יתאציו יידלימו יתשאמ

 לע םג ומכ הנידמה ןוחטיב לע הנגהה לועב האישנב ףתתשהל יקלחב הלפנש תוכזה לע חמש ינא
 יקלח לכמ םישנא לש תומילשמו תונוש םינפ ,תופיה וינפב לארשי םע תא שוגפל תונמדזהה
 .םצראו םמע ןעמל םשפנ תא ןכסל םינכומו החפשמו הדובע ,תיב םיבזוע רשא תילארשיה הרבחה

 :םחולה לש תוילטנמב תמייקה תינבומ הריתס לשב הבר הדימב ,םיבצע יטרומ דימת םה8 יווצ
 אלו וסיוגש ,קחשמ ילככ שוחל םיבהוא אלו ,עירכהלו םחליהל ידכ םיסייגתמ ונא ,אסיג דחמ
 תא םהייחב םלשל םילולעה,םימחולהמ רתוי םולשה תא םיבהוא ךל ןיא ,אסיג ךדיאמ .ולעפוה
– התיבה רורחשה תדועת לע רשבל היושעה העידי לכ לא תואושנ םהיניע ןכ לעו ,ותרפה ריחמ
 וסיוגש םימחולה לש םחור בצמ ,הז המיחל בבס לש הנושמ טעמה יפואה לשב .שא תקספה
 ךכב ענכתשהל םלוכל םרג בצמב ןטק יוניש לכ .דימתמ רתוי ףא ךפכפה היה "ןנע דומע" עצבמל
.ררחתשנ רחמ רבכ ןיפוליחלש וא ,העוצרל סנכינ הלילה רבכש

 העינכ וא חלצומ עצבמל ריבס םוכיס ןכא אוה שמא םסרופש םכסהה םא תעדל רמייתמ ינניא
וניברה הילע,תרחא הלאשל סחייתהל שקבמ ינא .בורקה דיתעב תיבירב הילע םלשנ דועש תינידמ
?הזע תעוצרל עקרק תוחוכ סינכהל קדצומ הרטמ וזיא רובע :ולא םימיב בושחל

 הז .מ"ומב םירפושמ םיגשיהל עיגהל ידכ וב תפנפנמ לארשי תלשממש טובנה תויהל היעב יל ןיא
 .השורדה המצעה אולמב אלו חוכ יצחב הסינכ וא ,המכח אלו הזופח הסינכ ינפ לע ףידע יאדווב
 .ותרטמ תא ריהב ןפואב רידגהל םיטינרבקה לע הבוח ,יעקרקה םויאה תא שממל םיצור םא םלוא
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תואצותל עיגהל ןתינש הארנ .וב תיזיפ העיגפו ביואה חטשב סרה תעירז איה תחא תירשפא הרטמ
 .םימחול ייח ןוכיס הקידצמ וז הרטמ ןיא ,ןכ לעו ,תיעקרק הסינכ אלל םג הז םוחתב תובוט

 רורב אל ,ןאכ םג .םירגשמ תדמשהו רותיא םשל תינמז הסינכ :קרפה לע הדמעש תרחא הרטמ
 תרפוע" עצבמב םגש איה הדבועה .הז םוחתב ריוואה תוחוכ ינפ לע עקרקה תוחוכ םיפידע המב
 ךות םג לארשי יחרזא לע םיליט יחטמ ריטמהל ךישמה ביואה היינשה ןונבל תמחלמב םגו "הקוצי
 .יעקרקה ךלהמה ידכ

תוטקר רוגיש עונמל ידכ ,ןמז ךרואל וב הייהשו חטשה ללכ לע תוטלתשה :תישילש תירשפא הרטמ
 שיש ףא .לארשי תנידמ לע
 דמלל ךירצ היה ןונבלה םורדב ןוחטיבה רוזאב ונלש ןויסינה .תלחות הל ןיא ,ןויגיה וז היצפואב
 םיחרזא לש םמויק .תיתייעב איה ךלשכ רידגמ ךניאש חטשב תיאבצ תוחכונ המכ דע ונתוא
 קוסעל ליחתמ אבצה .תירשפא יתלבל המישמה תא תכפוה טלשנה חטשב ביואה תייסולכואמ
 דע ןלצנמו ולש הפרותה תודוקנ תא ףשוח ,ולש הרגשה תא דמול ביואהו ,תונגמתהבו תורצבתהב
 .םות

 שודיח ךות ,לארשי ץראמ קלח רותב וב תכשוממ הטילשו חטשה שוביכ :תיעיבר תורשפא
 יכ ,הילע ביחרא אל ,וז היצפואב ךמות ינאש ףא .וב תמייק התייהש האלפנה תידוהיה תובשייתהה
 .קרפה לע תדמוע אל איהש הארנ אל ירעצל ,התע תעל

תינוחטיבה תלוויאה

 ,ישממ יוניש םשל הסינכ :הזע תעוצרל תיעקרק הסינכ הקידצמה תחא היצפוא קר,אופא ,הרתונ
 וניכרצל חטשה תא םיאתהל ידכ תופיקתב לועפל תונכומ ךות ,ומצע חטשב ,בצמה לש ,יגטרטסא
 םיעיגמ םיליטה וכרדש לובגב טולשל ידכ ,יפלדיליפ ריצ לע תוטלתשה ,המגודל.םיינוחטיבה
.העוצרל

ירה ,תוקתנתהה תינכות לש לודגה ירסומה אטחה התייה םיבושייה תסירהו םיבשייתמה שוריג םא
 ילב וז הלועפ ךרדב טוקנל רוסא םלוא .הלש תינוחטיבה תלוויאה התייה יפלדיליפ ריצ תשיטנש
 םיכפוהו לובגה לע םיבשויה תיתזעה חיפר לש םיתבה תואמ תא לילכ סורהל זוע רוזאת לארשיש
 ןכ םא אלא ,ריצל רוזחנ אלש בטומ,הז דעצב טוקנל ילב .תנכוסמו תלברוסמל ריצב הטילשה תא
 .קשנל םהיחא לש םהיתופוג תויראש רחא םישפחמ וק רושייב םילייח תוארלו בושל םיצור ונחנא

 קוחרמ טולשנ הב העוצר ,רדגה ןמ םיינש וא רטמוליק קחרמב ןוחטיב תעוצר תעיבק :היינש המגוד
 תואיצמה תא תונשל ילב חילצי אל ךלהמה ,ןאכ םג .קוחרמ ירי לש תכרעמו תויפצת תועצמאב
 ףא הז גוסמ תוליעפ .ןיטולחל תילירטס העוצרל הזה ספה לכ תא ךופהל ילב רמולכ ,חטשב
 .ףסונ רטמוליק תחקל ןתינ דימת יכ ,עיתרת

 םיאתת איהש ךכ חטשב תואיצמה תא תונשל ידכ לועפל שי ,ונתיאמ קוחר ישממה םולשה ןכא םא
 ונצלאנש תוירשפא יתלב תויצאוטיסל,םילייחה ,ונתוא ריזחהל רוסא .ונלש ןוחטיבה יכרוצל
 םיקוקז ונאש ומכ ,הזע תעוצרב ר"יח ילייחלו םיקנטל םיקוקז ונניא .הזעבו ןונבלב ןתא דדומתהל
 .םידבכ םילכלו םירופחדל
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