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 הפועתה הדש לש תודרשיהה תמחלמ :ברק יסוטמ
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 יצ םע וראשייש הגאדמ םידגנתמ רתאה יליעפמ .הילצרהב הפועתה הדש תא עקרקל םאה קוספי ץ"גב
 ,עצמאב .שארה לעמ טקשל םיפצמ םיבשותהו תויושרה ,דגנמ .הדובע ילבו הינח תופולח ילב ,םיסוטמ
ן"לדנ ישירכמ ששח ,דימת ומכ

 תריגס דגנ הילצרהב הפועתה הדש ישמתשמ ושיגהש הריתעב עירכי ץ"גבשכ ,םתמישנ תא רקובב רחמ ורצעי םישנא טעמ אל
 גנוגה והז וישכע לבא ,ער םדו תוטלחה ,םינויד ףוצר ,תוכורא םינש רבכ ךשמנש קבאמב רבודמ .בורקה יעיבר םויב ,םוקמה
 .תולרוג עבקיש

 ,תוארמה" .יקסליב באז הננער ריעה שאר רמוא ,"ןורשה רוזאב םיבשות יפלא תואמ לש םייחה תוכיאל רעושי לב קזנ םרוג הדשה"
 םיחטשב תותיחנ וא ,תונואת טעמכ וא ,תונואת המכ םש ויה .םיתבה תוגג לעמ ךומנ הבוגב םיסטש םיסוטמ לש םיבוביסו תותיחנ
 ."שארה לעמ םיסוטמ שי םיבשותל םינש ךשמב .ןימוי קיתע אוה ונלש קבאמה .םייאלקח

 וב תלבגומ הבוגל היינבהש םלש רוזיא שי .םירבועש םיסוטמ ללגב םיימעפ תוחפל קספנ דפסהה ,ונלש ןימלעה תיבב היוול לכב
 .םיפלא תורשעל הנעמ קפסל םילוכי הלאה םיחטשה ,רוידה תייעב בקע ,תונורחאה םינשב .ףסונ טביה שי .הפועתה הדש ללגב
 לכש רעטצמ ינא .תאצלו ךרעיהל םינש קיפסמ הדשה ישנאל ויה .ותלימב דמעש ,הרובחתה רש לש תושיחנה תא ןייצל בייח ינא
."הטלחה איה הטלחהו קוח הז קוח הנידמבש וניביש ןמזה עיגה .םיפסונ םיקבאמל ונתוא םיררוג םה ןמזה

 ץראה זכרמב רוגל לוכי התא" .םיסוטמל ךסומ לעבו הסיטל רפס תיב הדשב ליעפמש ,ונונאו םיסינ ומכ םישנא שי רחאה דצהמ
 שמשמ אוה .םתאנהל םיסטש םירנוילימ המכל קר שמשמ אל הפועתה הדש" .הבושתל הכיח אלו לאש ,"?םישיבכ ךל ןיאשכ
100-ל בורק התיבה וכלי ילצא קר ,רגסייש םויב .ןוחטיב תודסומ תרשמ אוה .ריווא ימוליצ ,שא יוביכ ,סוסיר ,תיעוצקמ הרשכהל
 השימח הוושש עקרק תמועל לקש ןוילימ 200 הוושש שוכר הפ דמוע .ן"לדנ לש ןיינע קר אוה יוניפה .הסנרפה תא ודבאיש שיא
."בהז תיילדמ לבקל ךירצ היה הדשה .הנידמה תבוט אלו יתוחיטב לוקיש םוש .לקש דראילימ

ירוטסיה טנמונומ
 קבאמה תא םינש ךשמב תולהנמש תויושר שולש - והירמש רפכו הננער ,הילצרה ןיבש רפתה לע שממ אצמנ הפועתה הדש
 םע ,תסייט דקפמ ,ןולא ידומ ל"אס אירמה םשמ .רורחשה תמחלמ ימימ דוע ונתוא הוולמש הזכ .ירוטסיה טנמונומב רבודמ .דגנמש
 סייטה גרהנ ןכמ רחאל םישדוח רפסמ . 1948 ינויב ביבא לת תא וציצפהש םיירצמ םיסוטמ ינש ליפהו ולש טימשרסמה סוטמ
.הדשב התיחנב ךרדב קסרתה וסוטמשכ ללוהמה

 תקיקח ירחא ,1978 תנשבו ,חוקיפ לדגמל ךפה םימה לדגמ .םיכומסה תודשב ודבעש סוסיר יסוטמ םוקמל וסנכנ םינשה ךשמב
.ימשר הפועת הדשכ זרכוה אוה ,הפועתה תודש תושר קוח

 ־מ הילע ודבעש תינכות ,דועיי תונשל הפועתה תודש תושר לש ןויסינ היה .הנוש אל הדועייש תיאלקח עקרקב רבודמש איה היעבה
 םיחיטבמה תוברע יבתכ תדקפה :הליבחה תא קריפש דחא יאנת היה ,הרשוא תינכותהשכ ,םינש עברא ינפל לבא , 2005

 לכוי סכנה ךרע תדיריל םרג הפועתה הדשש בושחיש רוזאב הריד לעב ,רמולכ .תינכותה רושיאמ עגפנש ןעטיש ימל יוציפ תורשפא
 .תירוקמה התינכותמ תגסל הטילחה הפועתה תודש תושר .םיבר םינוילימ םלשל הלולע הנידמה ,לבקתת איה םא .העיבת שיגהל
 דעומ עבקנ .יוכיס הברה הדשה ישנאל היה אל ,םוקמה תריגס לע שקיע קבאמ ולהינש םיבשותהו דועייה יוניש תייעב םלומשכ
 ךישמיש ימ דגנ םושיא בתכ שיגהל היהי ןתינש עבק הלשממל יטפשמה ץעויה הנורחאל שממו , 20155 לירפאב 15 ־ה ,יוניפל
 .הז ךיראת ירחא הדשב שמתשהל

 קוידב ,המ םושמ“ .םוקמב םיקיתווה הסיטה יכירדממ דחא ,ףשר החמש רמוא ,"הנש 60 ךשמב וזה המדאה לע לעופ הדשה"
 ,ןוירוג ןב הפועתה למנמ קלח טעמל ,ץראב הפועתה תודש לכ .תוליעפה תקספה תא ףוכאל ןמזה הזש והשימ טילחה וישכע
."?םולכ םהל םישוע אלו וזכ המדא לע םילעופש םינבמ ןאכ רסח .תיאלקח המדא לע םידמוע

 בשחנש ,םוקמב רויד תודיחי יפלא תמקהל תינכות שי רבכ .ן"לדנל םג לקשמ שי ,יוניפה ביבס םיסרטניאה לולכמבש קפס ןיא
 .ףשר רמוא ,"םיבשותה בורלו יל עירפמ אל הדשהו הילצרה בשות ינא" .םימזיו םינלבק ברקב דואמ שקובמל
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גרבנזייא דוד :םוליצ .ן"לדנ ישירכב המחלמ

 ,ונכרעש תוקידבב ,טפשמ תיבב ונחכוה לבא ,שיערמו ןכוסמ הזש םירמוא ויה םעפ .יולגב םויה הז תא םירמוא םה .ן"לדנ לכה הז"
 ."וזה המדאה לע טלתשהל םיצורש םינוקייט לש הדובע לכה .תונעטב שממ ןיאש

 ד"וע רמוא ,"הילצרה רוזאב םנוד 160-כ לש חטש לע בשוי הדשה“ .תויזכרמה תוביסה תחא אוה ,רחאה דצב םירמוא ,ן"לדנה
 תודיחי .םחתמב ינוריע חותיפ תינכות םדקל הצור הייריעה“ .יטפשמה קבאמב והירמש רפכו הננער ,הילצרה תא גציימה ,ץכ רואיל
 .רפס תיב ,ס"נתמ ,קראפ ,רויד

 תא רוגסי הדשהשכ ,וישכע .תאז תושעל הייריעהמ ענמנ ,הלש תינכותה תא המדיק הפועתה תודש תושרש ללגב ,םינשה לכ
 .תונפל ךירצ עודמ תפסונ הביס וז .יסאלק רוזא הזו רויד תקוצמ לע םירבדמ םלוכ .ץרמ הנשמב םוזיל לכות הילצרה תייריע ,וירעש
."יונישהמ לודגב חיוורת איה עקרקה ילעב רותב םג .לארשי יעקרקמ להנמל ,הנידמל ךייש חטשה

 לבא ,בושח הז םיריעצ תוגוזל תוריד , 100%-ב קדוצ התא" .הסיטל רפסה תיב לעב ,ונונאו לש וסעכ תא תררועמ וזה הנעטה
 .רמוא אוה ,"תמייקש תימואל תיתשת לכ לע תונבל רשפא

 בושח אל הפועת הדשש בשוחש ימ .תוריד ןומה םע הנידמ היהת .ןוירוג ןב הפועתה הדש ,הילצרה קראפ ,ןוקריה קראפב םג"
 ,לע לא יסייט :תיחרזאה הפועתה יסייט בור תא םירישכמ םה ,הדשה ישנא ירבדל  ."תויועמשמה תא ןיבמ אל תימואלה תיתשתל
 .םיסוטמ לע םילוע םהש ינפל םכרד םירבוע רייארשיו עיקרא

 ןוישיר לעבו תיללכה הפועתה תדוגא רבוד ,רמיוש יטומ רמוא ,"סרוקה תא םויה םיליחתמ םיכינח תוחפ ,ברה תואדווה רסוח ללגב"
 ידכ תירבה תוצראל םיסט שארמש םירבח יל שי .המידק לכתסהל השק רתוי הברה“ .ירחסמ סיט ןוישירל םייניע תעכ שטולש
.רופיסה תא רמוג הז .הפולח ילב הפועת הדש רוגסל רשפא יא .ספאמ םש ליחתהל

 ,הפיחב םה .םיבורק שממ אל םיבורק יכהו םיקיר אל תודשה .םירחא הפועת תודשב םתוא רזפלו םיסוטמ 150  ריבעהל רשפא יא
 ירחאו ינפל השוע ינא תוסיטה תא .ועיגי ינומכ םישנא ךיא האור אל ינא ,אל םא .זכרמב תויהל בייח הדשה .ןמית הדשו ודיגמ
."ינויגה אל הז תובוחרמ ןמית הדשל עוסנל .ישיש ימיבו הדובעה

.םירישע לש ביבחת הזש םירמוא
 דבוע ינא .הטכאי אל םגו תיבב םינוילימ יל ןיא .רוביצ יסחי דרשמב תרושקת ץעויכ דבוע ,תובוחרב רג .יסאלק םייניב דמעמ ינא"
."םולחה תא םישגהל םיסנמ ןיידעו ,ןוילע ןורישע אלו םירנוילימ אל .ינומכ םישנא םה םיסטש ירבח בורו השק

 רשפא" .ץכ ד"וע דגנמ רמוא ,"שדח םוקמל הילצרה לש תוליעפה לכ תא קיתעהל ךירצש יניס רהמ דריש קוח םוש ריכמ אל ינא"
םיבר םיתחנמו הפועת תודש ןיב תוליעפה תא רזפל

--%> 

הילצרהב הפועתה הדש לש תודרשיהה תמחלמ :ברק יסוטמ2 ךותמ2 דומע

11/08/2015http://www.maariv.co.il/landedpages/printarticle.aspx?id=471435


