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“ ידמ רתוי  הווש  אל  טרופמ  ביצקת  ילב  הקורי  החימצ   ” ןוליא הריפוא  ד“ר 

: תויגת קטנילק תוירוגטק : רבוטקואב 2012  16 : םויב םסרופ  ןרטש  יתיא  תאמ :

“ ידמ רתוי  הווש  אל  טרופמ  ביצקת  ילב  הקורי  החימצ   ” ןוליא הריפוא  ד“ר 

תוכיא םוחת  שארכ  תנהכמ  ןוליא  םויכ  םוחתב . רישע  ןויסינ  םע  לארשיב  קטנילק “ תוצולחמ ה“ תחא  איה  ןוליא  הריפוא  ד“ר 
סנכ ךלהמב  הפיח . תטיסרבינואב  הביבסו  עבט  רקחמל  זכרמה  שארכ  ןכו  תוינידמ  ירקחמל  ןמאנ  לאומש  דסומב  הביבסה 

רוציל וסינש  םיניישעתה  הירבחל  דוגינב  יכ  הריהבה  איה  הפיחב  םויה  םייקתהש  היישעתה  תורשב  קטנילקל  הפיח 
לדגו ךלוה  קטנילקה  םוחתל  שוקיבה  םעפ , יאמ  רתוי  םויהש , ירה  הרומח , הרוצב  תמהזמ  אל  היישעתה  וליאכ  הנומת 

. תודבכה תוישעתה  ידי  לע  ראשה , ןיב  םרגנש , יתייעבה  בצמה  לשב  אקווד 

קוקז קטנילקה  םג  םוחת , לכב  ומכ  יכ  ןוליא  הריהבה  הלש  תגצמה  זכרמב 
קלח שי  הלשממל  . ” הנידמהמ עיגהל  םירומא  ולאו  םיילכלכ  םיצירמתל 

: תונקתהו םיקוחה  אשונ  תא  שי  לכ  םדוק  הזה . ןיינעב  יתועמשמ  דאמ 
תוקלחמ םויכ  שי  ידמ . רתוי  הווש  אל  טרופמ  ביצקת  ילב  הקורי  החימצ 

הרוק והשכיא  לבא  קוריה  יוסימה  קוחו  טפנ  וא  קלד  יפילחת  תאיצמל 
“. המולהמה תא  םיגפוסש  םינושארה  ונחנא  יבחור  ץוציק  לכבש 

קטנילקה םוחת  תא  םדקל  רומא  רשא  ןוליא  התלעהש  ףסונ  ןותנ 
חוויד םויכ  חוודל  תובייוחמ  תוירוביצ  תורבח  ןותנה ש“ אוה  היישעתב 

ושע םה  המ  םירצוי . םהש  םינוכיסהו  םהלש  תועקשהה  ללוכ  יתביבס 
םינוגראל בושח  הזה , רבדה  לש  תוארנל  רבעמ  םירבדה . ןוקית  םשל 

. להונמ דדמנש - המש  םיעדוי  םה  םג  יכ  םיעיקשמ  םהש  תוארהל  םמצע 
לוהינל םיסנכנ  םצעב  םה  םינותנה –  לכ  לע  לכתסהל  םיליחתמ  םה  םא 

“. ולאה תוכרעמה  ךות  לש 

תצקש תומהוזמה  תועקרקה  קוח  תא  םויה  שי   ” יכ ןוליא  הרפיס  ךשמהב 
אלה דיתעב  תשדוחמ  הפיחד  לבקי  אוה  התעדלש  הריבסה  ךא  רצענ “
םימיב קר  תוזירא . קוחו  הנמטה  לטיה  לש  תויגולונכט  שי  םש  םג  . ” קוחר

לש אשונה  הזה . םוחתב  ןוילמ ש“ח  לש 160  ארוק  לוק  אצי  םינורחאה 
. ולא םיאשונב  ףסכ  שי  תלוספמ . היגרנא  תבשה  תויגולונכטו  ףוסיאו  ןומימ 

תימואל תינכותה  רוציי . תויגולונכטל  םלש  רכ  אוה  יקנ  ריוא  קוח  םג 
תונויער רובע  ןוילמ ש“ח  העיצה 100  הממח - יזג  תטילפ  תתחפהל 

“. אוצייה ללגב  םג  םלוכל  בושח  אלא  ץראב  קר  אל  םוצע  אוה  לצנל . תעדל  םיכירצש  לאיצנטופ  והז  םישדח .
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שומיש םהב  תושעל  רשפאש  תוקיתו  תויגולונכט  שי  קטייה . אוה  קטנילק  לכ  אלש  רוכזל  בושח   ” יכ ןוליא  הרמא  םויסל 
תבייח תוביוחמהו  הזה  אשונב  בושח  דיקפת  הנידמל  ההובג . תוליצנ  םע  תושדח  תוכרעמ  שי  שמש . ידוד  ומכ  שדוחמ 

“. ןמז ךרואל  תויהל 
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