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הרזח    הספדה 

םישדחתמ תורוקממ למשח תקפה ריבגהל שי
תבייחמ קלדה יריחמב היילעה ,קנע ידעצב הלדג הייסולכואה לש קלדה תכירצ
הדבעמה שאר ,ןמסורג ןושרג 'פורפ .םישדח היגרנא יקיפאל תונפל ונתוא
,ירשפאה םומיסקמל דע היגרנאב ךוסחל ונילע ש בשוח ןוינכטב שמש תייגרנאל
בצמ חוד ,ץראה רודכ .היצרופורפ לכל רבעמ לודגל למשחה תכירצמ ענמנ ךכבו
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אצי "קיפרגואי'ג לנוישנ" ןיזגמ .אשונב תיתרושקת הפצהל האיבה הביבסה תוכיאל תועדומה
תומגמ קדובו םייחה ימוחת לכמ םינותנ ןחוב ןויליגה .ץראה רודכ בצמ לע דחוימ ןויליגב
שאר ,ןמסורג ןושרג 'פורפ ,םעפה .ונלש תיתרבחהו תיעבטה הביבסה לע תועיפשמה תוימוקמ
עדמב םדקתמ רקחמל ןמאנ דסומ לש היגרנאה םורופ שאר ,ןוינכטב שמש תייגרנאל הדבעמה
ךותמ תשדחתמ היגרנא לש תונורתפב החמתמה ,ןידו עבט םדא תדוגאב רבחו היגולונכטבו
.תוחילש תשוחת

תלוספ :בצמ חוד ,ץראה רודכ -
עבטה תורומש :בצמ חוד ,ץראה רודכ -
הדחכה תנכסב םינימ :בצמ חוד ,ץראה רודכ -

?לארשיב היגרנאה תכירצ לש לודיגה בצק והמ
םלג ירמוחו טפנ ,םיקלד לש תונוט ינוילימ השימח תוביבסב לארשי האביי 1970 תנשב" :ןמסורג
.)ן"טעש( טפנ ךרע הווש תונוט ינוילימ 23–22 תאביימ איה םויה וליאו ,היגרנא רוצייל םירחא
החימצה ללגב ,ןיסולכואה יוביר בצקמ רתוי הובג ליפכמב הלע היגרנאה תכירצ בצק
."םייחה תמרב היילעהו תויגולונכטה תויוחתפתהה ,תיתיישעתה
 
בצקב ךשמיי הכירצב לודיגה םאה
?הזה
םייופצ הייסולכואהו היישעתה"
הארנה דיתעב חומצל ךישמהל
ךוסחל דמלנש תווקל ונילע .ןיעל
,ירשפאה םומיסקמל דע היגרנאב
רבעמ לודגל הכירצהמ ענמנ ךכבו
יתלבה היילעה .היצרופורפ לכל
תא ץלאית היגרנאה יריחמב תענמנ
יריחמ .ךוסחל ליחתהל םישנאה
םידמוע רבכו תולילתב ולע טפנה
תיבחל םירלוד האממ רתוי לע םויה
ינפל םירלוד 30 דע הרשע תמועל

רבגתתו ךלת קר וז המגמ .םינש 30
טפנה תורוקמ תולדלדיה םע
איה לארשיב היעבה .םיימלועה
אל אוה .ידמ ךומנ למשחה ריחמש
דדועמ ןכלו תויתביבסה תוכלשהב בשחתמ אלו למשחה רוציי לש תויתימאה תויולעה תא ףקשמ
לש יתימאה ךרעה תא שיגרהל וליחתי םיינע םגו םירישע םג ,הלעי למשחה ריחמ םא .תונזבזב
."םיינכסח תויהל ודמליו םהלש היגרנאה תכירצ

?שמשה תייגרנא תא רתוי הבוט הרוצב םילצנמ אל תישמשה לארשיב המל
שומישמ תולקב עיגהל םילוכי ונא םלוא ,םלועה ראשל יסחי ןפואב הז םוחתב םיליבומ ונחנא"
.םיזוחא 20–15–ל ,םויה בצמה אוהש ,תינושארה היגרנאה ךסמ דבלב םיזוחא השולש לש יסחי
,םייטרפ םיחרזא ומכ שמש יטלוקב םוח רצייל םיליחתמ ויה לארשיב היישעתה ילעפמ קר םא
תועדומהמ קלח םה שמש ידוד םויה .העבש יפ הלוע התייה לארשיב תירלוסה היגרנאה תכירצ
םינרצימ הובג ריחמב למשח תונקל למשחה תרבח תא תבייחמ השדח המזוי .ונלש תינכרצה
ץומיאל בושח ץירמת ןתיי רבדה .תוירלוס תוכרעמ םהיתבב םיניקתמש םיחרזא ללוכ ,םייטרפ
יתש םיקהל ןויכיזה תא זרכמב הנידמה העיצה הנורחאל ,ףסונב .םיתבב תוירלוס תויגולונכט
תוביבסב תיצראה למשחה תשרל קפסל תורומאה ,תליא רוזאב תוימרת–תוירלוס חוכ תונחת

וז לבא למשחה תרבח לש יחכונה רוצייה רשוכמ ןטק זוחא םנמא הז .למשח לש טאוואגמ 250
."ןוכנ ןוויכב הלחתה

?זגב וא למשחב תוענומה תוינוכמל עגונב המ
םיזוחא 50–כ תוכסוחו קושב םויה רבכ תונימז )תוידירביה( קלדו למשח תובלושמ תוינוכמ"
הזכ גוסל רבעמ הארנ ונחנא בורקה דיתעב .ריוואה םוהיזמ דואמ הברה ןבומכו ,קלדה תכורצתמ
תונעטנש תוינוכמל רבעמ םג הארנ ,תאז דבלמ .ירמגל תוילמשח תוינוכמל ןכו תוינוכמ לש
ןורתפ הזש הארנ אל ,זג יבגל .ןהב שומישה תא רתוי דוע ליזויש רבד ,תיצראה למשחה תשרמ
."יעבט זג הב ןיאש ,לארשיב אל יאדווב .םילודג םיפקיהב שממתהל דמועש

?ץראב רלוס–ויב וא לונתא רוצייל םוקמ שי םאה
ךרוצל םייקנע תודש וצקוה םש ,ליזרבב רקיעב החלצהב םירצוימ הלא םיגוסמ םייגולויב םיקלד"
ונתמורת .עקרקהו םימה תקוצמב בשחתהב ילכלכ ךפוה הזכ טקיורפ ךיא תוארל השק ץראב .ךכ
."יגולונכטו יטרואית עדיב הארנכ היהת םוחתל תירקיעה

?תימוטא היגרנא אל המלו
יניערג רוכ תמקה תארקל עדימ ףוסאל ודיקפתש תווצ םיעבשה תונש זאמ םייק למשחה תרבחב"
הנידמ טעמכ ןיא ,יניערג קשנ תצפה יאל הנמאה לע המתח אל לארשיש ןוויכמ .למשח רוצייל
.הזכש רוכ ונל רוכמל הנכומש םלועב
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ןוסאל םרגש הזל המוד םגדמ רוכ ונל רוכמל ושקיבש ,םיסורה ויה ומיכסהש םינורחאה
,ןמאנ לבוי ,זאד היגרנאה רש .ליבונר'צ
אוה ונלזמל ךא ,רוכה תא תונקל םיכסה
דע .הדירי תמגמב תאצמנ תימוטא היגרנא יברעמה םלועב .לעופל האצי תינכותהש ינפל רצענ
,תונואתה תנכס איה תפסונ היעב .תיביטקאוידר תלוספ קוליסל ליעי ןורתפ אצמנ אל םויה
."ולוכ םלועה לע עיפשהל תולוכיש

?תילבולגה תוממחתהה םע םידדומתמ ךיא ,ףוסבלו
לע םדאל שיש העפשהה תדימלו תוממחתהל תומרוגש תוביסל עגונב תוקולח ןיידע תועדה"
םושיי ,תוטלחהה ילבקמ לצא תיפולח היגרנאל תועדומה תרבגה ידי לעש ןימאמ ינא .ךילהתה
השעיש ךילהת ססבנ ,היגרנאה רוציי לש רתוי הבוט תלוצינו היגרנאב ןוכסיחו רומיש לש תוטיש
."ץראה רודכל ליעויש יאדוובו ונלוכל בוט קר

ורשקתה "בצמ חוד-ץראה רודכ" קיפרגואי'ג לנוישנ לש דחוימה ןויליגה תנמזהל
03-7642122
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