
 ןיבורבוד תיבב הע

 ךישמהל הצעומב הלהנהה תדעו תא ענכשל יל השק |,
 םיפתושה רתי רועב ,רירס ןפואב הללכמב ךומתלו |.

 .ךכ םיגהונ םניא
 ףוס אלל םיעיקשמ ונחנאש ערוי יאדו ןרזא

 םג אלא ,תיביצקת תופתתשהב קר אל ,הללכמב
 ,תויתשת חותיפ ,ונלש םידבועה תורוכשמב הכימתב
 םילעופ רשא רפס יתב השולשל ףסונב ,תאז לכו .דועו

 .העבגה לע סט
 הנשב ךרטצנ ,היתומגמו הללכמה תוחתפתה רואל ה

 ,תירוביצהו תיפסכה ונתכימת תא ונלוכ ריבגהל האבה
 .יסיפהו ימרקאה חותיפה תפונתב רוזעלו

 םוצמצל ,םינפה דרשממ האוולה ונחקל םג ,הנשה
 הרבחה רובע לקש ףלא 300-כ ,הללכמה לש ןועריגה
 תחקל האבה הנשב םג לרתשנ .יח לת תלכשהל
 ,ןבומכ תאז .דסומב תונועריג םצמצל ידכב ,האוולה
 שקבמ ינא ,ןכל .ןוצרמ ונילע תלפונה תפסונ הסמעמ
 ,תויופידעה רדס ףוסל הללכמה תא ריאשת לא ,ןרזאמ
 ףתושמה לעפמה יבגל ךיתויוביחתהב דומעל לדתשתו
 .ונלש

 הצעומה שאר ,יסנלו ןורהא

 םייני) תזיחא וא ,היצטור
 תא דיינל ידכ ,ותעשב הרצונ תיצוביקה היצטורה

 ןיבל םהינימל לוהינה ידיקפת ןיב ץוביקה ירכח
 ןויויש ןתיל דעונ רבדה ."הטושפה" הדובעה
 .הלילח רזוחו ,לעופ רחמ ,להנמ םויה :לכל תויונמרזה
 ,ץוביקב תודמעמ תורצוויה עונמל הדעונ היצטורה

    

 היצטורל ."הלהנה"ב תותיחש ,הלילח וא ,ןווינ עונמל
 וחנצוה ,יוארכ ורשכוה אלש םישנא :ריחמ םג שי
 ימד .םיילכלכה םילעפמה ,םיפנעה ,ץוביקה לוהינל
 .םיהובג - דומילה

 תא החלצהב ולהינש םירשכומ םישנא ,ךדיאמ
 ךותב הרשכה תפוקת ירחא) םהילע לטוהש רזגמה
 ועטקנ ךכבו ,היצטורה םשב הצוחה וחדינ ,(דיקפתה
 .'וכו רופיש ,לולכש ,יוניש יכלהמ םביאב

 .םייניע תזיחא טעמ"אל איה היצטורה ,םויה
 וקל םירזוח םניאו לוהינ תודמע םיפילחמ םילהנמה
 תומייקתמ היצטורה לש תולוחה תוערה לבא .רוצייה
 ,תרמוא היצטורה תוכזב תונעטה תחא .םעפמ תוחפ אל
 ,ואישב ודועב הצוחה להנמ ףחודה תרוקיב ילכ והזש
 .ןוונתיש ינפל

 ךרדב ,רבוע לכ ,להנמ לכ לע תויהל הלוכי תרוקיב
 וניאש ימ .הנש לכ ,הנש יצח לכ ,תיתפוקת תרוקיב לש
 השועש ימ לבא .ומוקמ תא הנפיש - תרוקיבב דמוע
 ?אל המל ,ךישמיש - החלצהבו ןורשכב ודיקפת תא
 .החלצה לכ רדועל ונילע - םויה ילכלכה ונבצמב

 ודיקפת םויס עקר לע הלאה םירבדה תא בתוכ ינא
 .הרובחתה תקלחמ להנמ ,(הימחנ הדש) ןגד הילא לש
 תכרעמ לכ .לודג ףסכ לע תשלוח הרובחתה תקלחמ

      

  

  
 ,הנשמ יליבומו ונלש םיסובוטוא תועצמאב םיעסיהה
 הילא .םיירוזאה םילעפמהו הצעומה לש בכרה ילכ לכ
 תכבוסמה תכרעמה תא בשחימ ,הקלחמה תא ללכש
 ןיידע אצמנה ךילהת) םיעסיהה ירודיס לש דואמ
 הצעומה לש הרובחתה תקלחמש ךכל עיגהו ,(ומוציעב
 רתזיב תוליעיה ןמ איה ןוילעה לילגה תירוזאה
 רפסה יתבל ההובג תויוליעפ תקופת רבד לש ושוריפ)
 .רתויב תויחוורהו (הצעומה יבשות ללכלו

 תוצעומ לש הרובחת תוקלחמ םהב ,הלא םימיב
 .לטובמ יתלב גשיה והז ,ןתריגס ימויאב תוקבאנ תובר
 ,םיירבחו םיבוט הרובחתה תקלחמב הרובעה יסחי
 ירכת םתיצחמו םיריכש םיגהנה תיצחמ רשאכ
 .םיצוביק

 ךות הרובעב ףתכ תתל םיגהנה לש היצביטומה
 תרימש ,תוהובג תוגהנתה תומרונ לע הרימש
 םיגשיה הלא לכ - תונואת ספא טעמכו םיסובוטואה
 .הילא לש ותגהנהב ונלוכ לש

 סיכורא םיקחרמ
 ץרה לש ותודידבו

 יִנָּפ לע ָתַפְלִח ןַמְזִמ יִרָהְו

 הֶרָטַמִה וק

 יִאָמ ,ץיִרָמָש ּוהָמ - ּוהָמּו

 ַחיִנַמ וניִא

 טאטא ךְמְצע תֶא שגְפְל

 יִרְּפַּב הָסיִגְנ לָע גְנָעְתִהְל
 תַעְד-ִלֶא יִתְרַּפ סֶסֶקִמ לַעְ

 לֶדָח ּדְניִאָש ּוהָמ - ּוהַמּו

 הָציִרַה ןִמ

 .הָציִקיַּב .תומולחַּב

 ארצו
 ַעּוטְנ ּךֶמוקְמ לָע

 דָרַכִנ ִמְצִעַמ
 תֶטֶשּומ די יִלְּב

 הָכְרְּב יִלְּב

   ינומרע הרוא

 :םליצ
 והיבא
 אריפש

  

  
  

    

 םג המ ,ופילחמב לוספ אוצמל ,הלילח ,אב ינניא
 והשימב םויה הילא תפלחה לבא .ותוא ריכמ ינניאש
 ןמז קרפ דומלל ךירצש ,הזה םוחתה ןמ אב אלש רחא
 םהב םינווגמהו םינושה םיאשונב אצמתהל ידכ ךורא
 אוה ,היצטורה םשב הז לכו ,הרובחתה תכרעמ תקסוע
 ,יתרבח וא ילכלכ ןויגיה לכל דגונמ ,דואמ יוגש השעמ
 ונחנא" :תיאמלחה תיצוביקה המסיסה תא ראמ םלוהו
 ."ריחמ לכב - ךוסחנ

 .הילא לש ותפלחה לע רבוד םידחא םישדוח ינפל
 ,םיגהנה ירבח לכ םשב הלא תונעט יתנעט זא רבכ
 יתצפהו ,הצעומה תלהנהו םדא"חכ תדעו ירבח ינפב
 .םיבר םישנאל וז חורב בתכמ

 ,הילא תפלחה תא תועשהל זא וטילחה .תודסומה
 תלהנה םאה ,ןויד םידחא םישדוח ךות םייקלו
 רכות וא ,היצטורה תרגסמב תללכנ הרובחתה

, 

% 

 ןגד הילא .םירבחה תורמל

 ףופכ לבא) רתוי ךורא תורישב רתומה "עוצקמ"כ
 אל חטבומה ןוידה .(תיתפוקת תרוקיבל  ,ןבומכ
 יאכז הילא םאה ,הלאשב העבצה הכרענ לבא ,םייקתה
 .הרובחתתה תקלחמ לוהינל זרכמל דמעומ תויהל
 ןוירל חתפ ריתוהל ילבמ ,ותוכז תא הללש העבצהה

 יניינע
 תונשל דוע הלוכי תאז יתמישר םא עדוי ינניא

 תירוזאה הצעומב בשויה םעהש חוטב ינא לבא .והשמ
 תא תערל בייח ,הרובחתה יתורישב שמתשמו ונלש
 הילאו הפלחהה ךילהת רצעיי אל םא .הלאה םירבדה
 םיגהנה לכ םשב הצור רבכ ינא ,ודיקפת תא םייסי ןכא
 ול לחאלו ,ונתכרעהו ונתרהא ,ונתכרב תא ול חולשל

 .הנפי רשא לכב החלצה
 .ריבס היהי ךלש דומילה רכשו יאוולה ,ופילחמלו

 ונחנאש יפכ ךילע- קבאינש ךכ ,חילצתו יאוולה
 .הילא לע םיקבאנ

 היכלמ ,ינגע יצימ

 (הבוגת) סקויד לע םירבד
 םיקיודמ אל םירבר םקויד לע רימעהל ינוצרב

 ,בתכנש המל דוגינב ,ןכבו .יצימ לש ובתכמב ועיפוהש
 םאה ,הלאשב ינורקע ןויד םדאזחוכ תדעווב םייקתה ןכ
 טלחוהו ,אל וא היצטורב אוה הרובחת זכר לש דיקפתה
 תאזה הטלחהה לע .היצטורב דיקפת תויהל ךישמי הזש
 לבא ,הצעומב ליעפ ,הרעווה ירבחמ דחא רערע

 .לבקתה אל רוערעה
 לעבש רחאל םאה ,הלאשב ינורקע ןויד םג םייקתה

 אוה ,זרכמ ריקפתל אצוהו ותנוהכ תא םייס ריקפת
 .אלש טלחוה .תפסונ םעפ ותודמעומ תא שיגהל לוכי

 ןודל םדאזחוכ תדעו הרזח ,הלא ינש ירחא קר
 דחאב הרחבו ,זרכמל ושגינש םירמעומה תמישרב

 .םהמ
 אל ,םרא"חוכ תרעו תא הכיררמש היצטורה תטיש

 ,רוצייה ספל םירבח ריזחהל ןוצר והשזיא ךותמ תעבונ
 .ריקפתה לעב לש תוליעיה ילוקיש ללגב רקיעב אלא

 םדא חוכ זכר ,ןואיש יזע

      

  

   

  

    

  

 ןודעומ
 הלוטמ

  
 הה לע הציחל
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 5 תצק ינפל ,9.107ה לש תבשב

 לשה ימכסהב הכימת הנגפה המייקתה
 יצעומ ירבח לש םעוציבבו םתמזויב
 חה תמוצה לע תוטלתשהה .ןוילעה
 .דועו ,םוי ותוא לש תומדקומה רקובה
 גל ,הירקל ךרדב ,הנושארה תינוכמה
 טלשב תמוצה התסוכ ,"ןיעמ" ןוינחל
 קוה םיקסויקה תבחרב .םייניע יריאמו
 לע העיפוה ,הרנמ לש הרבגהה ישנא
  צ"החא תועשב .היכלמו םע בגשמ לש
 וב ועייסש ,רוזאהמ םירענ 50זכ
 רנכבו לילגב שפונה ירתאמ םירזוחל
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 הנימתה לע הדות

 בתכמה לע בל ברקמ ,יסנלו ,ךל תודוהל ינוצרב
 םסרופ בתכמה) 27.8.93-ב ילא עיגהש יבבלהו םחה
 לש םירבח .(תכרעמה - 9 רפסמ ,םדוקה "ןופצה לע"ב
 ךלש הכימתה ירבד .תושק תועשב םינחבנ תמא
 ךישמהל חוכ יל םינתונו ,דואמ יתוא םירדועמ
 .יתופח תא חיכוהל יצמאמב

 םייקתהש ,ןורחאה ינויצה לעופה דעווה בשומב
 בורקמ דומעל תונמרזה יל התיה ,ןוילעה לילגב ינויב

  

 ימחת לע החנהו חווטמב ירי - סניח
 לכ 689 'טשוקיריי לש תשר תונח -

 > "הדנק זכרמ"

  

  

  

  


