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הללש "ע  ינ תושר  ": " טסילכלכ ידעלב ל"
"ד" ועב ץעוויהל  תוכזה  תא  הירקחנמ 

להנתמש קיתב  אטוז  טפשמב  ותטלחה  תרגסמב  תושרה  לע  תרוקיב  חתמ  קירדומ  טפושה 
: םירקחנה תויוכז  ןהמ  טרפל  טפושה  יופצ  תקמונמ  הטלחהב  .סולוב  תצובק  לש  "ח  הור דגנ 

בכועמ תקזחב  רוצע -  וניאש  רקחנ 
12:00 03.01.11

: ךרעתויגת תוריינל  קירדומתושרה  םרבדדוע  ףסא 

בצמ ריהבתש  תקמונמ , הטלחה  בורקב  םסרפל  יופצ  ביבא  לתב  יזוחמה  טפשמה  תיבמ  קירדומ  דדוע  טפושה 
תועש ךשמב  רקחנ  ךרע , תוריינ  תושר  ידרשמל  ןמזומה  םדא  לש  סוטטסה  והמ  תואסיכה -  ןיב  הכ  דע  לפנש 
קיתב אטוז  טפשמב  הטלחהה  תרגסמב  םסרופת  קירדומ  טפושה  תטלחה  .בכועמכ  וא  רוצעכ  רדגומ  וניאו 

.רוגמלא ןמטירב  דרשמב  ףתושה  שוגיבא , ךלמילא  ןובשחה  האור  דגנ  להנתמש 
 

םייניבה תטלחהב  תושרה  ירקוחב  ףזנ  ךא  ותריקחב , ובגנש  שוגיבא  ירבד  תא  לספ  אל  םנמא  קירדומ  טפושה 
בלשב בכועמ  תקזחב  היה  אל  םשאנה  היפלש  הריקחה  ימרוג  לש  הפקשהה  תא  לבקמ  ינניא  תישאר , : " ןתנש

, יתוזח דועיתב  תדעותמ  תויהל  הכירצ   21 ־ה האמב  תלהנתמש  הז  גוסמ  הריקחש  יל  הארנ  תינש , .העדוהה  ןתמ 
". הטלקה לש  ךרד  לע  תוחפה  לכל  וא 

 
תושר ירקוח  : " שוגיבא לש  ורוגנס  םרב , ףסא  "ד  וע תנעטל 
טפשמה יתב  תוכלה  תאו  ןידה  תא  הטוב  הרפה  ורפה  "ע  ינ
.םיבכועמ וא  םירוצע  םה  יכ  םהירקחנ  תא  עדיילמ  וענמנו 

וא רוצעל  קר  תונקומ  םתניחבמש  תויוכז , םהמ  וענמ  ךכב 
'". אדירג  ' רקחנל אלו  בכועמל ,

 
יוסימ  ) ביבא לת  זוחמ  תוטילקרפ  השיגה  םינש  שמח  ינפל 

האורכ שמישש  שוגיבא , "ח  ור דגנ  םושיא  בתכ  הלכלכו )
םירחא םע  םשאומ  שוגיבא  .סולוב  תצובק  תורבח  לש  ןובשח 
םיעטמ םיטרפ  לילכהש  ךכב  "ע  ינ קוח  לע  הריבעב  הצובקב 

לש ויטילקרפ  .ריבס  עיקשמ  תועטהל  ידכ  םייפסכ  תוח  " ודב
יכ ונעט  גרבנטור , תילגו  חוחד  ליג  םרב , ףסא  "ד  הוע שוגיבא ,

אוה בייחתמה  יקוחה  דמעמה  ןכלו  רוצע , היה  אל  שוגיבא 
.ןיד ךרועב  ץעוויהל  תוכזה  לשמל  תויוכז , רקחנל  הנקמש  דמעמ  בכועמ ,"  " לש

 
תונקומה תויוכזה  תא  בטיה  םיריכמ  הלא  .םייעוצקמ  םיניירבע  םניאש  םירקחנ  דחוימב  םיפושח  וזכ  היצאוטיסל 

.תואסיכה ןיב  לופיל  םילולע  הנושארל , הריקחל  םינמזומש  ללכ , ךרדב  םייביטמרונ  םירקחנ  םתמועל , .םהל 
 

חבש תידוהי  תטפושה  לש  ןיד  קספב  לשמל  שרופש  יפכ  קוחה , תא  ורפה  תושרה  ירקוח  םירוגנסה , תנעטל 
יכ תעדה  לע  הלעי  אלו  תויוכז , תומייק  אל  רקחנל  יכ  תעדה  לע  הלעי  אל  : " ביבא לתב  םולשה  טפשמ  תיבמ 

דבלב רקחנ  לש  דמעמב  בישמה  יכ  הנעטהמ  תמשרתמ  ינניא   ... תויוכז לוטנ  חרזאה  ובש  יטפשמ  בצמ  םייק 
הנלופית רקחנ  לש  ויתויוכזש  תעדה  לע  הלעי  אל  .רתוי  עורג  וטקפ־הד  ודמעמש  העש  בכועמ  וא  רוצע  וניאו 
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". הרגמל טפשמה  תיב  לעש  לכו , לכמ  הלוספ  תולהנתה  הנה...הנוילע  המרונ  לש 
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