
 םיילוש תרעה

*
HO ינפל עגר תכל ריש רש יתרתחמ ריסא .)עגרה ,שובלה( םודא .קד לבח לע ךלהתמ 
 םיריסא ונלוכ( םויה לש םייטילופה םיריסאל ,זאד תרתחמה יריסאל דה ,םודרגל ותיילע
 ,4 הרעה ,"תכל ריש"( תרתחמה יריסא ןואיזומ לש םילויטה רצחב הלעוה גצימה .)םייטילופ
 ָךׂשרע יׂשרע"( םצע-תומש לש תויטה ןנשמו ,רצחב ,ותודידבב ךלהתמ ןמאה .)2002 םילשורי
 םודרג לש ויתולובג דע חתמנ ןמזה .)"...ןצרא םצרא ןכצרא םכצרא ונצרא הׂשרע וׂשרע ְךׂשרע
 .תיב יומד הנבמב תורדוסמ םיציב לש המירע תרקדזמ ונממ קית אשונ אוה ובג לע .ןמזה
 – לזוא ןמזה ,לפונ לוכה יכ הארנ םעפל םעפמ .וביבס ףסאנה להקה יניעל ,םוריע ,יטרפ סקט
 אוה דוסהו"  .הדות תריסא רצחה .רצחה לש ןבאה תפצר לע ריסאה לש ובגמ תלפונ  הציב
 .העט אוהו .ול רמא רחא והשימש םירבד טטצמ ,והשימ רמא ,"רבשיהל םיציבל תתל אל
  .ןוחטיבה דרשמ תורצחב ילארשיה ןמאה לש ידיתעה וניד קספ יוטיבל םיאתמ םוי .רק .ףרוח
 .יבמופב שממתמ וניא HO לש וניד קספ
**
 ידודנ"( חוכה תנחתב ץראה תונמא לש תואיצמה ןמ חורבל רחובו הניש ירודכ חקול ןָמ-OHה
 ,תילמס הלועפב ןמאה ,םעט רחס  עוריא לש לדה ושובלב תונמאה .)2003 ביבא לת ,"הניש
 ןמ ונתוא ריהזה אוה .חכשנ םולחש יפכ ורובע תחכשנ ילוא - הנישה לש תחכשנ יתלבו הנידע
 .הטקש ,תימינפ ,תיטסילמינימ הלועפ .)חורה תנחתב ,חוכה תנחתב( םינפב שחרתמה
 .21-ה  האמה לש לארשיב  תוומו הניש ירוזחמ
***
 .)2002 םילשורי ,2 הרעה ,"ןיע-תיארמ"( ףודייס רצחב ונורוויעב ותכילה התייה תרחא הכילה
 ינשב רזענ ,םייניע תוסכב ךלהמ אוה .קוראבה תפוקתמ טירחת יפ-לע תומד ןמאה םלגמ ןאכ
 יוהיז לש הלועפ ,ןורוויע לש ינמז בצמב םוקמ לש היינבו רוויעה לש ובאכ  .רוויע תוטומ
 בצמ .םשמ רטמ האמ ,הדוהי הנחמ קושב עוגיפ שחרתה םוי ותואב .ךרד רסוח לש ,תולובג
 .הכילהב ךשוח ,ןמזה לש החיתמ ,ףרה ילב הרזח ,אצומ אלל
****
 יריסא ןואיזומב קד לבח לע ותיא ונכלהתה ,חוכה תנחתב ותנש תא ותיא ונקלח ונאו
 ,הכילהה :יסיסבה ,ילאמינימב עוקשל תונמזה .ונתואו ותוא העדיש הנכסהמ ונעדיו תורתחמה
 ,תרחא תודידב לש יוטיב ילוא םה תודובעה לש ואדיווה ידועיתו  .הלימה ,ןמזה ,ףוגה ,תוומה
 .ןיינעה לש ופוגל םיילוש תרעה ,ףסונ טסקט ,ןורכיז ינויכרא
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