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דובכל  
;ילאכימ ברמ  כ״הח  ,הרובחתה  תרש   
;בל רב  רמע  ,םינפ  ןוחטיבל  רשה   

יש ןמחנ  ,תוצופתה  רש   
,יידבכנ  

ת"לחה ימד  תקספה  רבדב  ןמרביל  רודגיבא  רצואה  רש  תינכתל  הדובעה  ירש  תודגנתה  :ןודנה   

 ילכלכה רבשמה עקר לע ונתינ רשא ת"לחה ימד תקספה לע ןמרביל רודגיבא רצואה רש עידוה לומתא
  .שדוחה ףוסמ לחה תאזו ,הנורוקה ןמזב רצונש

 תויונפ תורשמ 130,000-כ ןנשי וליאו ,הדובע ישרוד 400,000-כ לארשי תנידמב ,םימייקה םינותנה י"פע
 תובייחמה תויעוצקמ תורשמל עגונ רחא קלח .רתויב ךומנ רכשב ןנה ולא תורשממ לודג קלח .דבלב
  .םידבועה תיברמל םירסחה םירושיכ

 יתלבו ינוקרד הוותמב רבודמש ןיבהל ידכ לוגד טרקומד-לאיצוס אל םגו ילכלכ ןואג תויהל ךרוצ ןיא
 לבקמ ינא יכ ,ןייצא .הרובש תקוש ינפב ןתוא דימעיו תוחפשמ יפלא תואמ קוסירל איבי רשא ,ןזואמ
 ,אבה שדוחהמ לחה םהיתוחפשמ תא לכלכל וחילצי דציכ ןיבהל םיחילצמ אל טושפש ימ לש תובר תוינפ
  .ועמשמכ וטושפ

 ךומנ תורשמה עציה אליממ הבש הירפירפב רתוי דוע השק ןפואב עגפת וז תינכת יכ ןיטולחל רורב
 רשא םישישקו תושישק 20,000-כ ונה ןודנבש תינכתה בקע תושק עגפי רשא ףסונ רוביצ .תיתועמשמ
  .םתדובע תקספה בקע םהל ןתינ רשא ילאיצוסה קנעמה םהמ חקלנ תעכו ,הנורוקה םרט ודבע

 .תווהתהב יתרבחו ילכלכ עוגיפ רדגב הנה ,ןמרביל רצואה רש תינכת ,ירעצל

 עוגפל ילבמו ,קשמה תוששואתהב עייסל תנמ לע תושעל ןתינ רשא םיבר םידעצ םנשי יכ ןייצל יואר
 הז ללכבו ,תמייקה תינכתהמ האצותכ סורקי רשא רוביצל תתל הבוחש תיתרבחה ןוחטיבה תשרב
 ךכ .דועו םישלחומ ,םידבוע םיאלמג ,הירפירפה יבשות ,תוירוה דח ,םייניבה ליגבו תוריעצ תוחפשמ
 תא ןיטולחל ררוחל ךרוצ ילבמ ותוששואתהל עייסת קשמה יפנע לכב 'ינמרגה לדומה' תלחה ,המגודל
   .הנתינש תיתרבחה ןוחטיבה תשר

 הל רוסא ,וזככ .יתרבחה קדצהו היטרקומד-לאיצוסה לגד תא הפינמ רשא הגלפמ הנה הדובעה תגלפמ
 םהב דוסיה יכרע תא דגונ הזה רבדה .וזכש תיתרבח-יטנאו תינסרה תינכתל הדי ןתיל רוסיאה תילכתב
 דגנתהל ,הדובעה תגלפמ ירש ,ונירש לע יכ ענכושמ ינא ,םאתהב .רוביצל ונאב םמשבו םינימאמ ונא
 יכ ןמרביל רודגיבא רצואה רשל רתלאל ריהבהלו םלוק תא עימשהל ,רצואה רש לש תינכתל הלשממב
 הנווכ הנשיו הדימב ןכ לעו ,ונפא תמשנב אוה ל"נה אשונה .ןיטולחל תעדה לע תלבקתמ הנניא תינכתה
 .הגלפמה תדיעווב ןיינעב ןויד םייקל שקבא רצואה רש לש ותעצהב ךומתל

 

 ,בר דובכב
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