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)א"ציח ןושח-צ"'רת בא(
שלש ומיקתה םינורחאה םישדחה ךשמב .םילשוריב ןושלה דעו
םילישבתלו םילכל םיחנומה תמישד תקידבל תושדקומ ויהש ,תובישי
םימוסרפל הדעוה תטלחה יפלו ,בורקב םסרפתת המישרה ,התמלשהו
.םייטרפה םיקשמלו תוידובצה תודעסמל דסמת )הטמל האד(

תופתתשהב דעוה לש תחא הבישי המיקתה .ביבא-לתב ןושלה דעו
),תואלקחל ,הקינטובל ,סופדל ,הכאלמל ,למשחל( תוימוקמה תודעוה ירבח

יתינכת העבקנו ,ןתדובע לע ןובשחו ןיד תודעוה חכ-יאב ודסמ הב דשא
.בורקה ןמזה ליבשב הדעו לכל הדובע

ןולמה ךשמהב קוסעל הרזה )ביבא-לתב( למשחה יחנומל הדעוה
תא תובורקה היתובישיב רומגל תדמוע איהו )יב קלח ןמולש י"פע( למשחל

^אה ליבשב דחוימ ישומש ךרע ול שיש ,היצלטסניאה-יחנומל דודמה
.יחרזא .מ דמ ל"ז איזמ .א ד"ד םוקמב רחבנ וז הדעול רבחכ

תא הדמג )הפיחב( ףרגלטהו ןופלטה ,למשחה יחנומל הדעוה
.ביבא-לתב הדעוה ירבחל ןויעל דסמת איהו למשחה-יחנומ לש 'ד המישרה

המצע תושרב אבהל וז הדעו דומעת ביבא-לתב ןושלה דעו תטלחה יפל
.א"ת דעו םע םכסה י"פע הל רחבת רשא ,עוצקמל םיחנומ תעיבקב קוסעתו

תעיבקב התדובע תא הדמג )ביבא-לת( הכאלמ יחנומל הדעוה
תורבוחה תחאב םסרפתת המישרה ).ז"ט קלח ןמולש( ץעה תודובעל םיחנומ
.תובורקה

הנוה )ביבא-לת( תואלקחה-יחנומל הדעוה לש תשדוחמה התדובעב

.יקסבוזרג .יו יקסדורוגז .מ ר"דידילעךרעגה יאלקחה ןולמהדוסידותב
.הלכ הדעוה ירבחל ןויעל דסמי ןולמה

רמ ןושלה דעו רבח ףרטצנ )ביבאלת( תונסדרפל הדעול
םירבדב אובלו הדעוה תדובע תא להנל ומצע לע לבק רשא ,ם'הדפש .נ
תונפל שי הדעוה ינינע לכב .הדובעה-ךשמה םשל תובשומב עוצקמה-ילעב םע

).םינג ןיע ,ס'הרפש .נ( וילא
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י ؟דא תלשממל ךונתה תקלחמ לש הקיטמיתמל םיחנומה תמישר

א ד"ד ,יקטנזיו .א ,דלפנידג לאיחי ,ךורב ,א ד"ד ידי לע הדבוע

ל הדעוה יגפל בורקב אובתו רפיק .מו ךוברוא .ש ר"ד
,םילשוריבש
התדובע תא השדח )םילשורי( ההובגה הקיטמיתמה יחנומל הדעוה

םיחנומ לע םירוערעה .ץראל ץוחמ לקנרפ א 'פורפה לש ותריזח םע
.םילשורי דעו ינפל ןויעל בורקב ואובי תמדוקה הנועב הדעוה העבקש

תולמעתהה יחנומל הדעוהו )ביבא-לת( םופדה יחנומל הדעוה
.ןתדובע תא תוכישממ )םילשורי(

)םילשורי( םיעבצה-יחנומל 'הדעוה ליבשב דמוחה תנכה הרמגנ
.הז עוצקמל הדעו לש דיקפת אלממה ,םילשורי דעו ינפל ז؛בוי בורקבו

םילשורי( ,האופדה-יחנומל הדעו הדסונ )*. 1תושדח תודעו
קחצי ד"ד ןושלה דעו חכ יאב רותב םיפתתשמ הב רשא ),ביבאילת
כ"ב רותבו חקור .ל .י רידו ןמדירפ 'א .ד ד"ד ,ןרוהניא ריד ןיטשפא
ןב ד"דו םיובנגיפ ד"ד ,יחלמ ד"ד ,ןיטש ףסוי ד"ד םיאפורה תורדתסה
הלהנהה לש תואירבה דעוו "הסדה" חכ-יאב םג הב ףתתשהל ונמזוה .ןנער

"האופרה תונושל" לודגה יאופרה ןולמה תאצוהב תנייעמ הדעוה .תינויצה

הז ןינעב דחוימ רזוח .תדחוימ המתחה יפ לע שאיול .ק יפורפה לש

؛ורחבנ וז הדעול •םיחנומה םוסרפל הדעו )• - 2בורקב םסרפתי
הדעוה תטלחה יפל .יקסדפ לאינדו יקצינבר .ח .י ,יקציטאימס א
,תואספוק ביבא-לתבו םילשוריב םייבמופ תומוקמב םיבורקה םימיב הנקבדות

הבושת לבקלו בתכב תוינושלה ויתולאש תא קורזל םדא לכ לכוי ןכותלש
•"וננושל" לש "תובושתו תולאש" רודמב

לארשי ץרא תלשממ לש ךונתה תקלחמ .ןושלה דעוו הלשממה
איה תוניחבה לכב יכ ,תורגבה-תוניחב לש השדחה תינכתל אובמב העידומ
.ןושלה דעו ידי לע ועבקנש םיחנומב תשמתשמ

המישר םסרפ הפשה ינגמ דודג .הפשה ינגמ דודגו ןושלה דעו
םדוק המסרפתנ( ןושלה דעו ידי לע ועבקנש הכאלמה ילכ לש תריוצמ
").וננושל"ב תנטקומ הרוצב

צ"דת תנש ךשמב ותלועפ לע ןובשחו ןיד סופדל ןיכמ ןושלה דעו
.םימרותה תמישרו טרופמ ןזאמ ףורצב
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ןושלה דעו לש וביצקת לוטב

בדב לארשי קראב תינויצה הלהנהה תאמ העידי ונלבק ןושח ו"טב

יפל ןושלה דעול ןתינש ,הנשל י"אל  250לש ביצקתה לוטב

יתלב םיישק ינפל דעוה דמעה הו ידי לע .ןורחאה ינויצה סרגנוקה

ול ראשנש ידיחיה יעצמאה .ומויק לע השק םחלהל אוה חרכומו
.ךושלה ינומא" הבח רפסמ תא לידגהל

הקיסיפה יחנמ תמישר

אב התישארש 'הקיסיפה יחנומ תמישר ؛ש ףוסהו ךשמהה תא םינתונ הזב ונא

באדל הב תואצמנ ןכ לעו פימואיריטס יפ לע תספדנ וז המישר .תמדוקה תרבוחב
.תורורב אל תודחא

