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םידומילה תנש  תא  חותפלו  םיילאפיצינומה  םיתורישב  התיבשה  תא  לטבל  ינש )  ) םויה וטילחה  תוירוזאהו  תוימוקמה  תויושרה  ישאר 
תנעטל םירדסהה , קוח  לע  םינוידה  תרגסמב  ומשרנש  םיגשיהה  רואל  הלבקתה  תויושרה , ישאר  סוניכב  הלבקתהש  הטלחהה , .הרדסכ 

הנונראה ןרק  תמזוי  לוטיב  םישדח , רוביצ  ינבמו  דומיל  תותיכ  תיינבל  ןומימ  תורוקמ  תאיצמ  םיללוכה  ימוקמה , ןוטלשה  זכרמ 
.םינוכיתב תיביצקת  העיגפ  רדעהו  ךוניחה  תכרעמב  הארוה  תועש  ץוציק  לוטיב  תיתלשממה ,

תכרעמ תא  ונקזיח  ונלש , םיבשותה  ייחב  תיטמרד  העיגפ  ונענמ   " יכ רמא  סביב , םייח  ןיעידומ , תייריע  שארו  ימוקמה  ןוטלשה  זכרמ  "ר  וי
ויבשות תחוורל  גואדל  ךישמי  ימוקמה  ןוטלשה  זכרמ  , " וירבדל תושלחומה ." תויושרל  םיקנעמה  תלדגהל  ונאבהו  לארשי  תנידמב  ךוניחה 

". םהייח תוכיאלו  ץראה  יבחר  לכב 

םיצוציקה תרסה  לע  הזרכהה  תא  םיללוכ  התיבש  לוטיבל ה וליבוהש  םידעצה  יכ  רסמנ  ימוקמה , ןוטלשה  זכרממ  הרסמנש  העדוהב 
םילקש ןוילימ  לש 400  תיביצקת  תפסות  דצל  םישדח , רוביצ  ינבמו  דומיל  תותיכ  תיינבל  ןומימ  תורוקמ  תאיצמו  םירדסהה  קוח  תרגסמב 

םירדסהה קוחב  וללכנש  תוריזגה   " .םילקש דראילימ  ךס 3.1  לע  תושלחומה  תויושרל  ןוזיא  יקנעמ  תדמעהו  תושלחומ , תויושר  תבוטל 
רסמנ ץראה ," יבחר  לכב  םיחרזאה  ייחב  תועגופו  רוידו  תוברת  החוור , ךוניח , ימוחתב  םיבשותל  םינתינה  םיתורישב  תיטמרד  תועגופ  ויה 

.םילקש דראילימ  ינשב  תויושרב  היופצה  העיגפה  תא  ךירעהש  ימוקמה , ןוטלשה  זכרמ  העדוהב 

, הנידמה ביצקתבו  םירדסהה  קוחב  יתלשממה  ןוידה  לע  האחמב  תננכותמה , התיבשה  לע  תויושרה  ישאר  וזירכה  ןורחאה  יעיבר  םויב 
רוצעל רצואהמ  םישרוד  ונחנא  : " ביבא לתב  ימוקמה  ןוטלשה  דרשמב  וסניכש  םיאנותיעה  תביסמ  ךלהמב  רמא  סביב  .ישיש  םויב  רשואש 

היהנ אל  םאש  םיניבמ  ונחנא  יכ  םוקמה , ותואב  תואצמנ  םירעה  לכ  םויה  .םייסיסב  םירבדו  ךוניח  החוור , ןחביש  תווצ  ומיקישו  לוכה 
". ונתוא להנל  וכישמיו  םייולת  היהנ  םידחואמ ,

הלא ונייה  ונחנא  , " וירבדל םיבשותה ." לש  םסיכל  קומע  דיה  תא  םיסינכמ  .םימודאה  םיווקה  לכ  וצחנ  םירדסהה  קוחב  : " ףיסוה אוה 
תוטטומתמ תויושרה  לכש  ינפל  ןורחאה  םוסחמה  ונחנא  .ךישמהל  דוע  לכונ  אל  .תוירחאמ  חרוב  רצואה  דרשמ  הקנולאל ו תחתמ  וסנכנש 

". ןוזיא יביצקתל  קקדזנו  די  יטשופ  היהנ  ונלוכו 
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( ינזוג דגמ  םוליצ :  ) גרברייפ ימוקמה ." ןוטלשב  טלחומ  סוזנצנוק  "

בוצע םוי  הז  הנידמב , קבאיהל  ךירצ  ימוקמה  ןוטלשה  ומכ  ףוג  םא   " יכ םיאנותיעה  תביסמב  רמא  ץיבולינד ' קיבור  עבש  ראב  תייריע  שאר 
, חרזאה לומ  טנורפב , דמוע  דימתש  ימ  .תימואל  המישמ  לכל  םינכומש  רוביצ  ירחבנ  ןאכ  םיאצמנ  םימסק , הטמ  ןיא  ונל  , " וירבדל השקו ."

". לארשי יחרזאב  םיעגופ  ונל , וביאכיש  לככ  .לארשי  תנידמ  לש  םיחילש  ונחנא  תויושר , ישאר  קר  אל  ונחנא  .תימוקמה  תושרה  היהת 

טלחומ סוזנצנוקו  וזכ  םיעד  תומימת  יתיאר  אל  תובר  םינש   " יכ הרמאו  התיבשל  איה  םג  החייתה  גרברייפ , םירמ  הינתנ , תייריע  שאר 
אלו ילכ  איה  התיבש  יכ  ונתיא , ובשי  הלשממה  שארו  רצואה  רשש  ונלש  הרטמהש  םידחואמו  םישבוגמ  ונלוכ  , " הירבדל ימוקמה ." ןוטלשב 

ןיידע לארשי  תנידמש  תיללכ  התיבש  םויקמ  סונמ  היהי  אל  הרקי -  אלו  היה  .דימתלו  תחא  םירודהה  תא  רשייל  תונורתפ , םיצור  .הרטמ 
". הומכ התאר  אל 
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