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ןמפייג סכלא  םוליצ : ןמש |  ןב  רעי  ַחרְבִּת ?" ןָאְל  יִדיְִדי , ָלעּוַּׁשה , ָהּתַא  "

בהל ןונמא  לעושה / 

: םִירָתֲא ֶהנֹומּו  תֹודַָּׂשּב  ְֵךלֹוה  ִינֲא 

, רֶֶׁשּג םּוָקי  הֹּפ 

, ָהְללֹוס ַּהְּבגִּת  םָׁש 

.ֶתרֶאְפְִתל ָףלְחֶמ  ֶהָנִּבי  ָהְעִבַּגל  ֶרֵבעֵמּו 

, דָחֶא ריִהָמ  ׁשִיְבּכ  ַקר  רֲֹבַעי  תֹוֻּדְקנ  יֵּתְׁש  ןֵיּב  ִיּכ 

.ָדרְֶחְנו ְֵךלֹוה  ְֵךלֹוה , ִינֲַאו 

, ָהְולְַׁשּב םְֹרִזל  ְךיִׁשְמְַהל  ׁשֵַּקבְּמַה  לַַחַּנּב  ׁשֵַּקנְתִמ  רֶׁשֶק , רֵׁשֹוק  רֶֶׁשּגַה – 

, תֹוּיְִמנ ַתרּובֲח  לֵּסַחְּת  תֹוָבֲרע , ְַךבְס  הֶַּסכְּת  תֹוָנְיעַמ , ֵלּלַחְּת  ֵללֹוּגְתִּת , ֵללָּסִּת , ָהְללֹוּסַה 

.ָהנֹוׁשִאר תִיָנַּלּכ  לֶׁש  ָהֶינָּפ  ַלע  ףֹלְַחי  ָלְלּכ , ׁשִיְּגרַמ  אֹל  ׁשִידָא , ָףלְחֶּמְַהו 

? ָהְללֹוּסַה ַּהְּבגִּת  רֶֶׁשּגַה ? םּוָקי  ֹוּב  םֹוַּיּב  ַחְרבִּת  ןְָאל  ִידִיְדי , ָלעּוּׁשַה , הָּתַא 

? ֶתרֶאְפְִתל ָףלְחֶּמַה  ֶהָנִּבי 

? ָהנֹוׁשִארָה תִיָנַּלּכַה  ֵםָלעֵּת  תֹוָבֲרעָה , ְַךבְס  רֵָקֵעי  תֹוָנְיעַּמַה , ּוְלֻּלְחי  ֹוּב  םֹוְיּב 

https://magazine.isees.org.il/?p=16576

https://magazine.isees.org.il/?section=%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%aa-%d7%94%d7%a1%d7%91%d7%99%d7%91%d7%94


תֹוֻּדְקנ יֵּתְׁש  ןֵיּב  רֲֹבַעי  דָחֶא  ריִהָמ  ׁשִיְבּכ  ַקר 

ָהכּועְמ וָיָלְעו 

.הָחּורְס ָלעּוׁש  ַתְלִבנ  ַבּכְׁשִּת 

םילימה ןיב 
םיחטשה בור  ץרא ,) לש  התומד   ) "א שד ןוכמ  לש  "ח מ-2009  וד יפל  .םימצמטצמו  םיכלוה  לארשי  תנידמב  םיחותפה  םיחטשה 

םירוזאו עבט  תורומש  ומכ  חותיפ , ורבע  אלש  םירוזא  .יונב  חטשמ  תוחפ מ-5 ק"מ  לש  קחרמב  םיאצמנ  לארשי  תנידמב  םיחותפה 
םירוזאב רבה  תויח  תואלכנ "  " ךכ .םהיניב  ףצר  םייק  אלו  הנופצבו , ץראה  זכרמב  דוחייב  תיסחי , םינטק  םה  םייאלקחו , םירעוימ 

.הלוע הדחכהל  תושיגרהו  דרוי  יטנגה  ןווגמה  תאז  תובקעב  .וזמ  וז  תודדובמו  תונטק  תויסולכוא  תריציל  איבמ  רבדהו  םימצמוצמ ,
.המודכו םימה  תוכיא  לעו  םימה  תומכ  לע  הרימשב  ןמחפ , עוביקב  דקפתל  םיחותפה  םיחטשה  תלוכי  תעגפנ  וא  תדרוי  ןכ , ומכ 

תוליסמו םיפלחמ  םישיבכ , .םהלש  עוטיקלו  םיחותפ  םיחטש  ןדבואל  םימרוגה  דחא  ןה  הלועו , ךלוה  ןפקיהש  הרובחתה , תויתשת 
לשב .לטקלו  הסירדל  םימרוג  ףאו  םיפרוטמ , קומחלו  הייבר  ירתאו  ןוזמ  אוצמל  ןתלוכיב  םיעגופ  רבה , תויח  לש  ןכרד  תא  םימסוח 

םייגולוקא תונורדסמ  תריצי  אוה  םיחותפ  םיחטש  עוטיקל  תונורתפה  דחא  .יגולויבה  ןווגמה  לע  רומח  םויא  ןה  הלא  תויתשת  ךכ 
וא םייליע  םירבעמ  תוליסמו , םישיבכ  לש  הרקמב  הז .) ןויליגב  אשונב  םירמאמ  ואר   ) הזל הז  םיחותפה  םיחטשה  תא  ורבחיש 

השנמ תומר  ןיב  תיתדוקנ  תוירושיק  תריציל   ) שיבכ 6 לעמ  המגודל  םימייקש  יפכ  רבה , תויחל  םיוסמ  הנעמ  םינתונ  םייתחת 
לע חוודל  רשפאמ  זייוו  ןומושיי  םע  ףותישב  עבטה  תנגהל  הרבחה  לש  שדח  םזימ  קלימ .) ידאו   ) שיבכ 70 לעמו  הנולא ) תועבגל 

.דחוימב םיינלטק  םישיבכ  יופימ  ךרוצל  תוסורד  רב  תויח  לש  ןמוקימ 

הידמיקיו רתא  דוד , ןב  לג  םוליצ : ינלוג |  תמוצ  שׁ�יִדָא ." ףָלְחֶּמַהְו  "
תמירזב עגופ  םג  לבא  רשקמו , רשגמ  רשגה  .םינבנו  םיכלוהש  םימוסחמה  תא  הנומו  רפוס  לעושה ,' , ' בהל ןונמא  לש  ורישב  רבודה 

, וברחייו ומתתסי  תונייעמ  דבכ –  ריחמה  .רבה  יחרפל  שידא  ףלחמה  .םייח  ילעבו  םיצע  היתחת  רובקל  הלולע  הללוסה  .םימה 
תפוגל בל  ומישי  ילוא  םידדוב  .תאזה  תומלעיהה  תא  וארי  אל  ריהמה  שיבכב  םיעסונה  .ולסוחי  תוימנ  ומלעיי , תוברעו  תוינלכ 

.ריהמה שיבכה  תא  תוצחל  הסינ  רשאכ  סרדנש  לעוש 

רפסב םיפסונ  םיריש  םע  רואל  בורקב  ואצי  לארשי , הצוח  שיבכ  לש  עטקמב 18  םיקסועה  םיריש  תפוסאב  םירחאו  הז  ריש 
.סרד שיבכהש  םיבחרמב  ויתונש  בור  יחש  דעלג , ץוביקב  קיתו  רבח  בהל , ןונמא  יריש  לש  םירוכיבה 
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