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 ל הי ת ינו ר

  

 "אופר תמ)צ | *  םיצוביקב .רבחו רבח לכ לש ישיאה ולרוג תיתלשממה הרבחהמ ןהכ ןר ר"ד םע םואיתב שיה תא םילשהל

 שי .םירבחה דיתעמ דרטומ ינא ,השק םבצמש רדס יפ לע ,הנש ידמ םיאתהל ,תורייתל
 לע תדמוע תוירוזא תואפרמ יתש תמקה טילחהל ןירוח ינב ויהי ץוביק ירבחש חיטבהל ולכוי םיכנ םגש ךכ םירתא המכ ,תויופידע ירוזאה ןואיזומה לש ולרוגב הלעי המ

 תמוצכו רימעב ,הצעומה לש המוי ררס |, | הרבח רוציל איה ונתמישמ .םריתע לע תא רימא שקבמ ,הנשה .םתוא דוקפל לופיי הלילח םא ,הלוחה קמע לש ירוטסיהרפה

 הזוח לע םתח רעימע ץוביקו רחאמ .רעימע הב הרבח אלו ,הב תויחל וצרי הירבחש תורייתל תיתלשממה הרכחה תופתתשה תוחולמ יונ  ןואיזומה"  ?ותביבסב זגפ

 לודג ירחסמ טקיורפ תמקהל םיעיקשמ םע ."הרירב רסוחמ הב םיאולכ םישנאה ןיקשיסוא תיבב םיכנל השיגה יכרר תלקהב להנמהו םיקמה ,ףסא ןונמא בתוכ ,"טסבסא

 תלהנהל הצעומה התנפ ,תמוצה תברקב : .יח-לתב גאושה היראה תבחרבו ,הצעומה שארל ,ךורב ןיעמב ןואיזומה לש

 ,תוירוזאה תואפרמה תיינבל הפתושה ,ח"'פק * לגל ךופהי אוה דחא םויש ששוח ינאו"

 ותואבש ינפל ,אשונה תא קודבת יכ השקבב שיבכהמ הלוע תיינבל ןומימ גישהל הסנמ ינא םינש .תוברוח
 הנביי ,האפרמה תיינבל םיאתמכ הארנה םוקמ , הרש לש קיתווה תיבה גהנ ,ךרכב יקול סיברוסמל רמז יוכיס - ,התע .הנבמה לעמ ןוטב תפטעמ

 ה ,ותרובע םויס לע רבכמ אל עידוה ,הימחנ לש תרדוסמה הטילקה הלחהש ינפל רוע 6 5 - 0
 : ץוביקמ םירבח ומייק ,ע"מח תוצראמ םילוע 8 יציל

 תינועבצ הביטנרטלא 0 יברוסמ לש תובר תוחפשמ סע רשק חתפי
 דרוי אל ןועבצ ריעצה ץוביקה לש ודיתע ,םויה .לארשיל םתיילע .תא ושרדו ,היילע ונלילג דעב גוגחל בוט

 , יתרבחה םבוליש לע וז םירכח תצובק תחרוט
 תחא תסנכתמה הצעומה לש הלהנהה תדעו

 א"י תא הנש ידמ ןייצל הטילחה ,שדוחל
 ,הצעומה לש תדלוהה םוי םג אוהש ,רראב
 העובק הרוצ אשייש ,יתוברת"ירוזא עוריאב
 תקנעה שודיח ,תועצהה ןיב .הנתשמ ןכותו
 לילגה יקיתוול ברע ,"לילגה ריקי" ראות

 ינפל .יתרבחה רודיבהמ םתאצוה לעו ,רוזיאב
 עוציבב רמז תגיגח חתפיב המייקתה ,עובש
 םילועה לכ ונמזוה הילא ,ץוביקה ירבח
 תדלומב ןושאר תיב תרגסמב םיאצמנה
 רפוע היה ברעה לש ילקיסומה להנמה .רוזיאב
 תוגועה לע ,ץוביקהמ ויה םירמזיילכה .שיבג

 הצעומה המייקש הבישיב .רוזיאב םויה רדסמ
 ץוביקה ,תונכוסה ,ןוחטיבה דרשמ יגיצנ םע

 תא שרחל תורשפאה הקדכנ ,םירחאו יצראה
 .הצעומל ךיישה יצוביק אל בושייכ ,ןועבצ
 םורדמ ,םימעה רבח תוצראמ ויהי  וירבח
 רוזיאהמ םיצוביק יבזוע םהב ,םירחאו הקירפא
 .לילגב תויחל םישקבמה ,ול הצוחמו

 תירכעב ןורישה תא ,חתפי תורבח תבורקתהו .רועו
 . תעסה תאו ,ימוקמה סופדה תיב סיפדה תיסורו

 תונפכה ימירמ . ל לה ימואל בו שלושמ

 ימורמב וז דיל וז תונכושה תוליהק שולש
 לע וטילחה ,ןונבלה לובג דיל ילתפנ ירה
 רפסה יתבב וניערגש ,ףתושמ טקיורפ
 שוגב רבודמ .תוליהקב וכשמהו ,םיידוסיה
 םיסקר'צ) הינחיר ,(םירצונו םימלסומ) כלח
 ףתושמה | ,"תוגספ" ס"היבו  ,(םימלסומו
 הנשה רבכ וז .היכלמו םערב ,ןוארי םיצוכיקל
 םֶישגפמו תפתושמ הדובע תישענ הב הינשה
 ,םהל רבעמו םידומילה תועשב םידליה לש
 ,יתליהק ןורטאית ומכ תופתושמ תויוליעפב
 תפתושמ הדובע ,לוחמו רולקלופ תקהל

 תומישמ םע ל"כזמ
 ,ם"קתה לש שדחה הריכזמ ,ןמכייר קירא

 הצעומה לש תואצרהה םלואב החישל שגפנ
 חותיפ ישנא ,םיצוביקה לש קשמה יזכרמ םע
 הז .הצעומה יגיצנו ןוילע לילג יקשמ ,לילגה
 וב ,רוזיאב ןמכייר לש ןושארה ורוקיב היה
 רדסה יבגל ותסיפת ירקיע תא גיצה
 יבושיי לש םקלחו םילשמה רדסהה ,םיצוביקה
 רזחהל תרחא וא וזכ תונגראתהב תומיעה וק

 .בוחה

    

    

  

 ךרכב יקול .שיבכה לע הנש סירשע רחאל

 אל :הביסה .שיבכה לע הנש םירשע רחאל
 הזכ ליגבו ,697ה ותדלוה םוי תא גגח רבכמ

 ןוחטיבה תכרעמ לש תוחטבהה לכ תורמל
 "ןובשחו ןיד" עצבמ יקזנ יכ הלשממה לשו
 לע תחפוטו תרזוח תואיצמה ,םאולמב ורזחוי
 תעב תיכשהל וצלאנש ,עבצאה יצוביק ינפ
 תאו ,לעפמבו הרשב הרובעה תא עצבמה
 יחא ץיפה ותוא בתכמב .ילמרונה םייחה ךלהמ

  

 * ,- ק חמלה ושתי תוטל שק תכרעמ .םיסוס לע הביכרו ,יחה  תניפב
 : לע -- 8 ו ,תוליהקה ךותב רבכ תחתפתמ םירשקה
 . ו ו כ יוליב ,םישנ גוח חתפיי ,בורקה דיתעבו
 < > - ינהנ לש תרזחימ הכישי דלוטאו ,וליעוה אל .היסולכואב םיפסונ םידבר לש שגפמו ףתושמ

 2 ייינעב ףוחד ןוירל הסנכתהש עבצאב תיבה
 יגהנו) ותטלחהמ ותוא אינהל החילצה אל היינבה לטנב

 6 | ושבוגמו רכולמ ףוגכ םיעודי ,ןייוצי ,תיבה
 םיניינע ןבלל ליבשב עובשל תחא שגפנש ,יכדרמ תואנ ריכזמ ,רדנסכלא ןוטעמש

 * | םגו ,אמויר יניינעלו הדובעל םירושקה םינוש ןורהא ,הצעומה שאר לש ותרזע תא שקבמ
 5 וטילחה ,(םייתש וא תיסוכ תונמרזהב קירהל םירוגמו םיריעצל ןודעומ תיינבל ,יסנלו

 תויסוכה .שוג באפב הביסמב ותוא עיתפהל לוכי וניא ץוביקהש ינפמ ,םרובע םיריבס
 < | תוכרבהו םירופיסה ,וז רחא וזב םש ומרוה המ הז .ודבל היינבה לטנב ,וירבדל ,תאשל .

 החמ וליפא יקולו ,תונטקה תועשה רע וחלק ץוביק לש תובוט תורצ ,וניתומוקמב ארקנש

 . ,םירבחה לכל תושגרנ םילמב הדוהו העמד .וב תויחל םירזוח ויריעצש
' 

 . םירחא תומלועב םיחראמב סה סג
 םירזוח ונחנאש םינש םיעבראמ הלעמל הז" םיבר םירתא  םימייק  ןוילעה  לילגב

 .רדאב א"י תא הנש ידמ ןייצל | * = בוצקתב ףתתשהל ,םינושה םידרשמל םינופו ו " ,תונוש תומרב םילטסוה תמקהל םידעוימה
, 

 אוה ,הצעומה יצוכיקב םילעפמה ילהנמו 2 55 ל ל 7 תות 9 -- ל"מפמ :פש 2 ב טו .םיבכוכ העבראו השולש לש  תונולמב

 ייבל וניב גשוהש םוכיסה יכ "עידוהל רעטצמ" ה הרתה רמא ,"תודרשיהל יאנת איה  החימצה עוציבל תשגל תונוכנ תמייק םהב םיצוביקה
 : / ו יתב תא בצקתל הכ דע ושגוהש תוינפה לכ ותער תא ריתסהל ץמאתה שממ אלו ,ןמכייר תואנו היכלמ ,רלאס רפכ ,ךורב ןיעמ םה

 פוסה קזנה בושיח תרוצ יבגל שוכר סמ | * | ,הָנעמ אלל ןראשנ ,םיצוביקב ןימלעה ךשמהל ריתע ןיאש וא ולשכש םיצוביק יכ ה ל 2
 .תיצראה םיקזנה תדעווב רשוא אל היישעתב הזו ,וניתוינפל ללכ םיסחייתמ םכניא ,ירעצל" השורלכ ןוירוטליי ד . תלייאו ירעלג .רפכ ,םולב רפכב .יכררמ

 ! : . ל לב .םייצוביק םיבושייכ הפמהמ ומלעיי ,םמויק אל לבא ,ןויערהמ םיבהלתמ שממ אל ,רחשה
 ילעפמ לש הפדעה רצוויהל הלולעש הנעטב רמוא וכתכמב ."טלחומ לוזלזכ טעמכ הארנ הדימב" ,ל"כזמה ריבסה ,"היהת החימצה" / - רוזעי

 ןבומ" .םירחא םילעפמל האוושהב םיצוביקה * = ינפמ וניא הזה סחיהש ,הווקמ אוה יכ יסנלו םימזיל םורגל חילצנו תומזוי רדוענו ו

 עיגמה תא עובתל תוכזה תרמשנ לעפמ לכלש .- לש ךכל ןיא יכ ענכושמו ,םיצוביקב רבורמש תורושק תומזיו החימצ .חורפל םיצוביקב םיכנל השיג

 תא יולרב םייסמ ,"רתוול בייח וניא אוהו ,ול ךישמהל דואמ םיצמאתמ ונחנא" .הקדצה .הליבומ תוגיהנמ לש תולוגס םהל ,םידיחיל הש

 הבתכמ 6 | אל ,ונל רצב ךא ,םיניקת םילהונב דוכעלו ,ךשמהב ."סנא'צ וזה תוגיהנמל תתל םיחרכומ ןיידע םייוצמ תירוזאה הצעומה ימוחתב

 ,(יכות) הדש ןתיא םירה וזה הפפכה תא . סמ ,"םויה רדסל רובעלו גילבהל רוע לכונ ונלש לודגה ןולשיכה" :אטח לע ןמכייר הכיה .םיכנ ירוקיבל םימאתומ םניאש םיבר םירתא

 ,(ךורב ןיעמ) "ןיעמ תכתמ" לעפמ להנמ .ובתכמ תא יסנלו תא חיטבהל ונחלצה אלש ךכב אוה ,העונתכ ,הצעומה סדנהמ ,רימא ירוא טילחה ןכ לע

  

 ירה עמומה חה השממקמתמאנאפהתתחנתמשתחהתאסקאהמתו- | |

 רכיאה תב הדעסמל

 : תירצלמ השורד :

 ןויסג תולעבל תופידע .הא/ העפוה

 06-944!ז7 :םיטרפל
 [---- ."הההחטטטטווטוטהמתתתאאאאאאאמ -------

     

  

     
   

 יריהמ ,ןורכיז יבוט ,םידדומתמ םישקבתמ
 תינכתל יביטרופס-שוח ילעבו הבושת

 .תילארשיה היזיוולטה לש 1994 "תוחומה תיליבקמ"

 גצוית אל ןופצב תדבועה תובשייתההש ןכתיי אל

 .תעדו עדי לש הז קחשמב ,הכלהכ

 היזיוולטה "תוחומה תיליבקמ" :לא ובתכי םיניינועמה

 םילשורי הממור ,ןויצמ הרות 'חר תילארשיה
 יגוז סיטרכ - הרדסב חצנמל סרפה .91071 דוקימ

 :םימי עובשל אלמ חוראו ןודנולל
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