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לארשי ראוד  לש  שדח  ןייפמקב  םיבככמ  ונאירמו  ילא 

בצוע ליבקמב , .ונאירמו  ילא  לש  םבוכיכב  שדח  ןייפמקב  תאצויו  תיתלשממ , הרבחל  םויה  הכפה  ראודה  תושר 
יבצה למס  שדחמ 

תיתלשממ הרבחל  תרושקתה  דרשמב  תושרמ  םויה  ךפוה  ראודה  .שדח  ימוסרפ  ןייפמקב  חתופ  לארשי  ראוד 
םבוכיכב םודאב " םירצוע  םויהמ   " אמסיסה תחת  ןייפמקב  ראודה  חתופ  רבעמה , דובכל  לארשי ." ראוד   " םשב
טנרטניאה רתא  לש  גורדש  םינותיעב , תועדומ  תוצוח , יטלש  ללוכ  ןייפמקה  .ונאירמו  ילא  תרדהנ  ץרא  יבכוכ  לש 

.היזיוולטב תמוסרפ  ןוטרסו  ראודה  לש 

שפוחמ ראודה , תא  םלגמה  ןמלדיא , הנשיה : התנוכתמב  ראודה  תושרל  אימחמ  וניא  היזיוולטה  ןוטרס 
, הטאיד רבוע  תימדת , תונשל  םשוגמה  יבצה  טילחמ  הטרפהה , ןדיע  חורב  .קנופמו  ןמנמש  יבצל  תמוסרפב 

הריעצ תוזח  ול  ןיקתמו  וסרכ  תא  ןיטקמה  יטסלפ  חתנמ  לצא  רקבמו  רשוכ  רדחב  ןמאתמ  רפתסמ ,
.תיביטרופסו 

, םיינוציחו םיימינפ  םייוניש  לש  עסמ  וייח , לש  לודגה  עסמל  טרסב  אצוי  ראודה , לש  יגולותימה  למסה  יבצה , "
.ראודב םיריבסמ  העיצמ ," איהש  םימדקתמה  ראודה  יתוריש  ןווגמ  תאו  ראודה  תרבח  תושדחתה  תא  ראתמה 

הביבסב םילעופ  ונחנאש  עגרהמ   " .ןייפמקה תולע  יהמ   ynet-רמול ל בריס  ןמכוה , יבא  ראודה , "ל  כנמ
םוסרפה תואצוהל  רשקב  תויטרקסיד  םיללוכש  םייקסעה , םיללכה  יפל  לועפל  םיכירצ  ונחנא  תיתורחת ,

הרבח איהש  ראודה  תרבח  ביצקתמ  אלא  רוביצ  יפסכמ  ןמוממ  וניא  ביצקתה  .םיתורישה  ינתונ  םע  םימכסההו 
רבד ." לכל  תיקסע 

ראשנ םודאה  יבצה  שדוחי , וגולה 

התמקה זאמ  לארשי  ראוד  תא  הוולמה  יבצה , למס  תא  שדחמ  ראודה  תרבח  הבציע  ימוסרפה , ןייפמקל  ףסונב 
תנשב 1948.

תורישה יספטו  תריינה  טנרטניאה , רתא  ראודה , תובית  הרבחה , יבכר  ראודה , יפינס  תא  רטעי  שדחה  וגולה 
םישדחה םיעבצה   " יכ רסמנ  ראודה  תרבחמ  .תוחוקלל 

למסמ רופאה  עבצה  וליאו  ראודה , לש  הירוטסיהה  תא  למסמ  םודאה  עבצה  דיתעו : רבע  םיבלשמ  ראודה  לש 
תיגולונכט  ." המדיקו  תונשדח 

קנזמ שדחה  יבצה  , " ירדא יקוק )  ) בקעי הרבחה , "ר  וי רמוא  שדח ," בוציעב  לארשי  ראוד  תא  תוולל  ףיסוי  יבצה  "
, תונימא תוריהמ , ןוויג , הרבחה : לש  םינכדועמה  םיכרעה  תא  אטבמו  יוושכעו  ריעצ  שובלב  דיתעה  רבעל 
". תיתורחת הביבסב  תדדומתמה  תיקסע  הרבחל  ראודה  תושר  תכיפה  תארקל  ושבוגש  תויחוורו , המדיק 

.תוקפה  ןפג  תוקפהה  תרבחו  סיסנ  רלג  םוסרפה  דרשמ  וקיפה  ןייפמקה  תא 

ונל ובתכ  הבתכב ? תועט  םתאצמ 
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