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 L דחאל דחאמ הנתשמה ,םירבודה לש תיטנתואה םשל האירקה םויסב הקדצה לכ יתאצמ א, ~ ' € L■
^j| f p טלוש הב תיפיצפס "ואמ הריוואל הסינכמ ,"תינברה לש ינשה בהאמה" ,סירתמה < 

םע דחי .ןהלש ריעב תויומדה לש רולקלופה ,םשור ררועמ םש ;ורפסל תונרג השמ קינעהש 

,םיגהנמ ,םייחה תרוצ ,תוברתה םיטלבומ ,תאז רבודמ ירה .יתנפוא לג לע פמרט סופתל הסנמה 

f L ,תוישונא תונוכת ,ילכלכ בצמ ,תודמעמ םהיתורוק תורפוסמ הב תיתחפשמ הגאסב ןאכ 
:I י ,םישנא ןיב ןילמוג-יסחי ,הליהקב תויוברועמ המיס ,ותשאו ץיבוקרב ידרומ-יכדרמ לש 

ו ן N י הלא לכ .רכו תוגהנתה ,שובל ,םילכאמ יאוות .(ינומ םנב רחואמ רתויו) ץישפיל 
תושחרתהה תריז תא םירצויו םישגדומ ריעה ןמ םדקתמ רופיסהו דיחא הלילעה 

תונרג השמ ןויפאבו דואמ תמיוסמ הרואפתב תיתורפסה החפשמה תואלת ךרד ,הינמורבש ינשוטוב 
.הפוקתהו תויומדה לארשי-ץראל היילעל רבועו המחלמה תפוקתב 

םינתשמ הינמורבש תיסחיה החוורה ייח רפסה .ץראב החפשמה לש הטילקה יכרדלו 

סופיט אוהש ,ידרומ-יכדרמ .המחלמה תפוקתב ורפכל רזוח ידרומ :לגעמ תריגסב םייתסמ 

הז תאז לכבו ,הינוריא וא געל ןאכ ןיא .ומצע תונוש םיכרד הסנמ ,היישות לעבו ןדרש תא דרשו ההש םתיא םישנא שגופו הינמורב 

םגו האירקל םיענ חסונ תלבקל לולעפכ דבוע (לשמל םינמרגה םיניצקל דחוש ןתמ לש) .המחלמה 
ןכש .תוממתיהב וא תוזחתהב ,האווסהכ שמשמ -פשמה .ךרפ-תודובעל חקליהל אלו דורשל ידכ רדסב םיקרפב ןגרואמ השעמה רופיס 

,םיימיטניא םיטרפב עגונ תויומדה לש ןרופיס רבעמה .המחלמה תא תדרושו תרדתסמ הח תוקספה ןנשי .ידמל יבקעו םדקתמ יגולונורכ 

רופיסכ לבקתמ רופיסה .ףורפרב עגונ לבא םילהואב הבישיה תא ראתמ לארשי-ץראל .הייארה-תיווז תפלחתמו רבודה ףלחתמ ןהבש 

ביחרהל רפוסה לע היה ילואו ,ליגרו טושפ המיסל םילק םניא הלא םיאנת .הרבעמבו -ויבה םהיתורוק תא םירפסמ רופיסה ירוביג 

ותריצי תא ךופהלו תואיצמל רבעמ לא ץורפלו תאירקב הברמ ,תיטנגילטניא השיא איהש םהירבד תא ריבעמ הזו ,יאנותיעל תויפרג 

ןמור ,ןכ םא ,והז .שממ לש יתורפס רצותל לצא םג .הדודהו הפי ,המיענ ,הנידע ,םירפס רמוח לש ינוציח זכרמכ ,ילרטיינ ןפואב 

.יפרגויב-יתלילע ןמור רשאמ רתוי תויומד לש ץראל תולגתסה יישק םילגתמ ,ינומ ,ןבה תיווזמ אל ,תחתנמ תוברעתה אלל ,יתדבוע 

,ספסוחמ :ידרומ .בטיה םיראותמ המיסו ידרומ ,ותוגהנתהב םירחאמ הנוש אוה .השדחה וא ןוירוטסיה לש תיווזמ אלו תילנויצומא 

,םיקסע שיא. ,ןדרש ,ןמחת ,םישנ ףדור .ורובידבו ושובלב רפוסמו יטנתוא ראשנ רופיסה .גולויצוס 
דחא דצמ ןדגוב ,טסיאוגא ,"קיינאמ" ,יביטקא קזחה דצה ,ימעטל ,אוה הינמורב יווהה תפש)ולש םיוסמה הגהב ,הווחה לש ותפשב 

טסילאדיא ,םירחא םינבומב ותחפשמל ןמאנו עבצ ףיסומו ןח רוזשה ,רפסב יתועמשמהו תומדהש אצוי ךכמ .(תגליע תירבע וא םירכיא 

,תאז תמועל ,המיס .תחא המישנב ירטנצוגאו רופיס אוה לארשי-ץראל רבעמה .הלילעל ינויח ,ידדצ-דח ןויפא והז .המצע תא השיחממו הגיצמ 

,תילאוטקלטניא ,הנידע ,תיטסילאדיא איה הניחבמו ,תוצופתה לכמ הלוע לכל רכומו עודי .הדמע טקונ וניא לע-רפסמ ותואש ןוויכ 

תרסח םג םלוא ,המיענ ,הפי ,הנמאנ ,הרשי תניינעמ תיתלילע תושחרתה וא שודיח ןיא וז .ומצע רפוסה אל םג אליממו 
.תיביספו המזוי ,ררבמו הנהמ גנלסה םלוא .דחוימ ןפואב ותוא :קרפל קרפמ הנתשמ הייארה-תיווז 

אל יביטרנה דבורהו יפאה דצה ,רומאכ ידרומו המיס לש דחוימה ןולימה יבוברש םעפ םיחוודמ םייתלילע םיעוריא םתוא ,רופיס 

המצוע קינעהל היה לוכיש יוצרה ףקיהל םיכוז םיעבונו רופיסה לש תויטנתואל םיפיסומ חסונב ידרומ יפמ םעפו ,התסרגב ,המיס יפמ 

יווה אוה טלבומו רתונש המ .ןמורל תמיוסמ .רבחמה לש יביטיאוטניא טקפסא הזיאמ לחכ אלל ,ולש םירבסהבו םיקומינב ,ולש 

קזחה דצה והזו .תויטסירומוה תוצירקב הוולמה ,םייפרגויב תודוסי לעב אוהש ,רופיסה ,אצומה ץראל םיסחוימש םירואיתה .קרשו 

,קדצומ וניאו רורב וניא רפסה םש .רפסב -סיהו יתוברת ,יתרבח ,ישונא עקר תפסותב ,םיילידיא םירואית תווהל םיכירצ ויה לוכיבכש 

ללכ ןגועמ וניאש קימיגב לבקתמ אוהו ,רומאכ תיביטקלוק היפרגויב ןיעמ וקלחב הווהמ ,ירוט םניא ,תיטנמורה וא תילרוטספה הריוואב 

.הפוקתה ירופיסב .תואיצמ ירוביג םה םירוביגה .ונלוכל תרכומ ,ירוקמה הגהה ,ינושלה דבורה לשב ,הלאכ 

,יביטקינומוק רופיס ןאכ ונל רפסמ תונרג ןיב חתמ ןיעמ וליפא ,ןוזיא רסוח הזיא רצויש 

סילד דצ םג שי .וחוכ רקיע הזבו ,בכרומ אלו טושפ וזיא הפוצה םייאמה טקפאל תילידיאה תרגסמה 
רופיסל ןילבת ףיסומה ,ותביתכב יטסירומוה הפשה .בצמב יוניש וא תיתמרד תוחתפתה 
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