
תירבעה ןושלה דעו לש □'שננתה תנשל 

"וננושל" לש ירישעה ךרבלו 

םוימ ,תירבעה ןושלה דעול דוסי חנוה זאמ הנש םישמה הנאלמת וז הנשב 

ןווכל ודיקפתמש ,יארחא דעו לש ומויק ךרוצב וירבחו ל"ז הדוהי-ןב רזעילא וריכה וב 

.ונצראב םישדחה םייחה יכרצל הרישכהלו ,היחתל המקש הנשיה וננושל ךרד תא 

תא ףוסאל ,הז בושחו יארחא דיקפת אלמל ןושלה דעו ףאש םינשה לבוי ךשמב 

הילמ רצוא תא ביחרהל ,םייתורפסה היתורוקמב םירזופמהו םינומטה וננושל ייוטב 

לכו עדמה יפנע לכיכרצל ,ץראב םיישעמה םייחה יכרצל המאתהב התעבה יכרד תאו 

לע ,ןושלה תרהטלע דקש הז םע דחיבו .הב ורצונש הישעתהו הכאלמה ילעפמ 

וננושל המק םכותמ דשא םישודקה םיבתכה תפש ,רבעה ןושל לא םיירקעה הירשק 

לעב םעכ ונתדועת םהבו ,ץראה לע ונתוכז םהב דשא ולא םיבתכ ,היחתל 

.הרישעו הקיתע תוברת 

עוצקמה ישנא ,םירומה םע ,םיימואלה וניתודסומ םע הלועפ ףותש ךותמ 

וננושל תטלשהל תירבעה ןושלה דעו עייס רפכבו ריעב םידבועה אבצ םעו 

אלימ אוה .יטרפהו ירובצה קשמה יפנע לכבו ,הובגהו ןוכיתה ,יממעה רפסה תיבב 

ונתיחה לש ידוסי שובכ ותואב ול בושח קלחו ,תחאכ תינידמו תיתוברת תוחילש 

המואה תא ךפה הז שובכ .וננושל תיחתב :וב עוגנל לכוי אל ביואו רצ לכ רשא 

יכרצ לכ תא םויכ העיבמה ,תחא ןושל לעב םעל ,ןושל םיעבשל תגלופמהו הרוזפה 

תלטומה הדובעה םג הרבג הילעה תורבגתה םעו .םידוהיכו םדא ינבכ ונשפנ 

ןושלה םגו רובצהש תושירדה ףא תוברתמו תוכלוה ותלועפ םעו ,דעוה לע 

,ןושלה ןמ םקופס תא םיעבות םיפסונ םייח יפנע יכ !ונממ םישרוד המצע תחתפתמה 

ךותמ השדחתנש ,וז ןושל לש םיימינפה היכרצ לע םג הדומ םייחה ןויסנו 
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•וננושל. לש ירישעה ךרבלו ןושלה דעו לש םישמחה תנשל 

רישכמכ .רובדב םיאלמ םייחל לגוסת יכ דע בר רופשו לולכש הנועטהו תורפסה 

ל"וחבו ץראב ןושלה ינומא תרזעב ,ןושלה דעו ול רצי תאזה הבחרה ותדובעל 

םיחתופ ונא ירישעה וכרכ תא רשא "וננושל" ןועברה תא ,םיימואלה וניתודסומ עויסבו 

.וז תרבוחב 

למסכ ,רובצה תורדש לכב ימואל גחל אורקל יואר היה וז הלופכ לבוי תנשב 

תע אל םנמא .המואה שפנ לש דוכלהו דוהאה גחכו ,ןושל תומלאמ םעה תלואגל 

ןושלה יבבוח לכל אורקל תעו ונתלועפ תא ריבגהל איה תע לבא ,םויה תוגיגח 

הדופשלו הלולכשל .וננושל לש האלמה התיחתל ותדובעב דעוה ידי תא קזחל 

.תירוקמה החורב 

לתב המייקתהש תירבעה ןושלה דעו לש תיללכה הפסאה הטילחה ןכ לע 

תלועפ תא םכסיש לבוי-רפס איצוהל ז ש רדא 'זב קילאיב תיבב ביבא 

ימדקאה ןולמה לעפמ לע זירכהלו (ט"צדת— ט"מרת) הנש םישמה ךשמב דעוה 

.הבורקה ותדובע תפוקתב דעוה לש יזכרמה ודיקפת לעכ תירבעה ןושלה לש 

ליחתהלו לעפמה תינכת יטרפ לע ןודל הילע לטוהש תדחוימ הדעו הרחבנ 
.ותמשגהל תושורדה תונכהב 

םה רשאב תירבעה ןושלה ירחוש ונעי ותאירק לוקל יכ ,.דוקמ ןושלה דעו 

םיחמומה יבוט ודכלתי ועוצב םשלש ,הז ידוסי לעפמב ךומתל וררועתיו ,םש 
.המואה לש 

ט'יצרת רדא ،םילשורי 

"וננושל،. תכשמו תירבעה ןושלה דעו 
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