
תרבוחב םיפתתשמה
( "ףוגל ךשוח יתפשנ םייתפשב") עשילא ה לאירבג תימלשוריה לש הירוכיב־יריש לע
" תשק״ב תונמוזמ םיתעל בתוכה ,א ר י י ג השמ .תמדוקה ונתרבוחב הריקס הספדנ
ו ירוענב ."ץראה" תכרעמ רבח אוה ,תוירבעה תורתחמה תודלותב םירושקה םיאשונב רקיעב
יעצה םירבעה״ו—י״חלה ,ל״צאה תגהנה תא ןכמ־רחאל וחימצהש םיגוחב הרועמו ליעפ היה
ה ארוהב שמיש י ו ל ה יבצ .וניארוקל בטיה תרכומ ר ס ו נ י ג הדרו תררושמה ."םיר
ר לייו ןושרג ר״ד לש ורמאמ .ביבא־לת תטיסרבינואב היפוסוליפל גוחה תרגסמב
ר תוי בחרה ופקיהב .תידוהיה היטרקואיתה לש רתוי בחרה אשונה לש רדגומ עטקב קסוע

א וה ץכ יבא .םיל־רבעמ ןהו ץראב ןה רוא תוארל דיתעה רקחמב לפטמ אוה אשונה לש
ה איצוה רבכש ,תימלשורי ,םירמ הקבר .תונוש תומבב וירישמ םסרפמה יאווקת־חתפ
. םושירב םג תקסוע ,הרישל־סרפב התכזו (14 תב התויהב םהמ דחא) הריש־יצבק ינש
א וה .עבש־ראב ,ןוירוג־ןב תטיסרבינואב היפוסוליפל גוחב דמלמ ץ נ ר מ םייח ר״ד
ם ילעופ־תירפסב האיצוה תינונס לכימ .םייפוסוליפ םיאשונב תורקב םסרפל הבריה
ה ריקס ׳ר ןורחאה הז לע—"שבד תושעל םייתפש״ו "םיבהואו םיריש") הריש ירפס ינש
־ ןיע ץוביקה תדילי איה .("הדסמ״בו םילעופ־תירפסב) םידלי־ירפס דבלמ ,(טנ "תשק״ב
. "רמשמה לע" ןומויה תכרעמב "תונמאו תוברת" רודמה תכרוע איהו ,וב הרבחו שרוחה
־ םייתרבח םיאשונב םינויעו תוסמ ץבוק םילעופ־תיירפסב איצוהל דתעתמ ן ו ר ב ע זעוב
ו ירופיסמ שדח ץבוקב יזכרמ רופיס היהי זוע סומע לש שדחה ורופיס .םיירוטסיה
ת אצוה לש הבידאה התושרב ןאכ ספדנ אוהו ,"דבוע םע" תאצוהב 1975־ב עיפוהל דיתעה
ם ימב תעגל" ,זוע .ע לש ןורחאה ורפסמ ילגנא םוגרת ב״הראב עיפוה הנורחאב ."דבוע םע"
, רוחצ באז .חנ "תשק״ב ויריש ירוכיבמ םסריפ רבכ ינורשע ליג ."חורב תעגל
־ ראבב ןוירוג־ןב תטיסרבינואב "לארשי םע לש הירוטסיה״ל גוחב טנטסיסא םויכ ,32 ןב
. סופדל ויתונורכז תנכהב ועייסו רקוב־הדשב ןוירוג־ןב חונמה םע 1970/73 םינשב דבע ,עבש
ן וינכטה ןמ ,ל י י ו צ ר ו ק יבצ ר״ד .םירחא תומוקמבו "תשק״ב וירישמ םסריפ ותעשב
ל ע" ,ורמאמ ספדנ במ "תשק״ב .ךוניח תולאשב רקיעב ,תונוש תומבב םסרפל הברמ ,הפיחב
ינואב הוושמ תורפסל גוחה ןמ ,םהוש םייח ר״ד לש ונויע ״? םיטנדוטסה ושגר המ
ה מארדה לע בתכש רתוי הפיקמ הדובעמ קלח אוה ,"ךלמה ,לכמ רזכא" לע ,ןליא־רב תטיסרב
ה דובעמ קלח אוה ן י י ט ש פ ר ש י מ ע ־ ן ב ׳פורפ לש ורמאמ םג .השדחה תירבעה
ו עיפוה ב״הראב .היפוסוליפהו םיפוסוליפה לש יפואה לע םיבותכב ותא רשא רתוי הפיקמ
.תירבעב ןכ ינפל רוא וארש ,"ןיס תוברת״ו "תיטסימה היווחה" ,וירפס ינש הנורחאב


	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-065\99995025-065_101.tif

