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 .תוארתהכו הדות .ףדה ףוסב םימושרכ םיקתע ריבעהכ אנא :םוכש הבוט

 .12-3-94 - ,וכוא3 ואש

ONT O CORימכוע ד"בה ריכזמ .דיגמ . 
 .כארשי .ד"בה  רבזג INN ההרוח

 .כיזרב .,וכואפ ראס  .רורד םינובה היכש ,רוקוניו יק'ג  :תאמ
 .תוחיכשה תכהתהו הפיפח םויס ה"וד  :ןודנה

 .הדובע יאכמו רדסבש הווקמ ..?  םכמוכש המ so םירבה םוכש
 הישכע ךוכתמ VN ND רפסכ המ TND הברה שי ןאנ

 םגו םירבד המכ כע ביגהכ בייח ינאו ,(8-3-94),החרוח לש םקאפה תא יתכביק
 .םיפסונ םירבדב םכנכדעכ

 6-1-94:1 י הפיפכהל -ןניהאיצי --ז

 הרגכא רטרופב תונהמה תכהתה ינפכ עובש יתעגה
 .יתורדעהב רדתפהכ לככות הרדנסש ידכ בכר תונקכו הריד אוצמכ ידכ רנכ קיפסה הח

 תויורעפא הקדב הרדנש .קנבב תונובשה רנהתפו ם"הבכ םידכיה תא רנמשר הזכ ףסונ
 היכעה תקכהמב הדובעה תניחבמ יכש םימיה ריהי ךיא רנעדי אכש תורמכ הדו

 .כיזרבב רורד םינובה לכש יזכרמ היכשנו
 םירושקה הכיהקה ישנאה תא יתרכהו היכעה תקכחמב הפיפח יתרבע עובשה ותואב
 .תוקכחמה יתשכ
 כחאכ לכוכי יתיה אכש Amo ינאו הקינומו וכפרמ םע הי תויזנרמה תונחמכ יתאצי
 .םיכירדמו םיכינה od תוריכה תניחבמ תחכצומ רתוי היווה ימצעכ

PINכש םיפינפה ככ כש םירגובה ככ תא ריכמ ינא רשאכ הדובע תנש כיחתמ  Pao 
 .תעכוקו הריהמ תוכגתפהלכ םרג תונהמב תויהכ
 כש םייתנש " לע רהנרבע רהתיאו וכסרמכ יתדמצנ ראורבפ שדוח ךשמב ,תונהחמה רחאכ
 ,דועו דועו םייתכיהק ,םייכוניח .,םייתרבח .םייפסכ םינינע ."  תרדהנ הדובע
 .הכוכ לכיזרבב הונכש םיפינפהמ דהאו דחא לככ םיכישה
 יתכב הניתנ הכהו ,בכה תמושת .תונכבסה SD TND הדומ VN דחוימב וכסרמכ

 .תדדמנ
TINהאור  o NIםירבד ינש ןייצכ  

 אכ רנהכצה .,(וכסרמו ינאג .הפיפהכ uia םיצוחכ רוניה אכש ללכגב קר  -א
om 09095הדובעה תניחבמ רבד ,. VDתא רדיסו .ץוחכ היה אכ  

 ." ךירצש ומכ " ץראכ רותרזח
a Bהרדנס לש םירוהה כש " תרועה " הרזעה יכב עוציבכ ןתינ היה אכ הז  

 .רשפא היה קרש המ 995 םמצע תא רנתנש

UMA amרשגה תחת רמרז םימ הברה רבכו עיגה ץרמ .. 

 :היכעה תקכחמ 8

 תכרעמה תא ןיבמ No TND לככגב אכ הזו .ינש בוצעה רופיטה רהז
NRככגב  INDטושפ ,ינכבס אכ , DANAשי ןאכ ינאש  SPAםוש רעוב אכ..-.הטשב  
 .דחא ףאכ רבד

INןווכמבו עדומב  Noםידיחיה םה .ימ"כמאה קסדה ישנא תא םדוקה רואתכ םינכמ  
 .עגרכ םחכהכו ךומתכ וקישטפה אכש
 אכו כיזרבב NO ONA ףא כצא הבותכ תיכמרופ הטכהה om ךןידע "ןיא" םויהכ ןוכנ
 יתיא םידבועש םישנאב ,יב תיכככ תומיענ-יאכ ONA הזה AMADA בצמה ,ץראב
 תומוקמב היכעה התיכשכ םיכחמש םידוהיה DD NAT אכשו .,וכואם INDI ןאכ תונכוסב
 וריאנ'ו הד ויר רהוכיפאו .,הפישטר .היאב .,הטנוזירוה רוכב ,הרגכא רמרופ רומכ  םירהא
 יכ ץראכ םידוהי תוכעהכ היצפוא יכבו MDL ךירדת יכב םיימוקמ םידבוע שי הב

MID VN”םידמעומ ןייארמ וא םתוחש ". 
 ..באזהו בלכה .העורה לש רופיטה רוהז .כיזרב לככב תוכיהקה ישנא תניחבמ
 םימרוג לכומ תונכוסה כע "תובוט" רבדכ דואמ השק ,ךכ הזש דואמ לכבח ,יתניהבמ
 כש תוקכהמה va םיכידבמ אכ  תוידוהיה תוכיהקה ,הרוק הז  רשאנ םימיוסמ

MID090 ...םכיבשב  ANNרבדה . 

 



 :(םידמגהו היגכש OD .םיפינסה תעבשו רורד םינובה 33
 יזכרמה הנהמבש רחאכ

TA DD ou mamכש תויזרמה תויוכיעפה ברכ םינמז החוכ עבקנ,םיפינסה  

 םהו .תיחכונה הנשכ העונתה

 .הטנוזירוה וכבב םדאינובה :כירפא  ףוס

 .םיפינטב תוריעצ תובכש תונחמ :יכוי כש  הנושאר תיצחמ

 .ירב תורגובה תובכשכ יזכרמ הנחמ :יכוי לכש  הינש תיצחמ

manaרבמצד כש הינש : MID ANNAםיפינטב תוריעצ . 

 הזשו ירשפאה םדקהב Dipo לכככ עיגאש ףינשו ףינס ככ op םירגובה ככ םע יתעבק

 .עודמ ריבסהכ ךירצ אכ .היכעה תקכחמ OP יכש יונימכ רושק היהי

 ה"וד ןתי רכסרמש ןויכ .ףינט ככ לש תוכיעפה SD NI ביחרהכ םוקמ האור אנ

 .(7-4-94).ץראכ ותרזחב טרופמ
 :ריכזהכ הצור ריתיהש םיאשונ המכ םנמוא שי

 :םיאבה םידיקפתה תא תככוכה השדח תיצרא הגהנה הרחבנ -א

MIDIAויר ,יויו  -תיצרא . 
AD Bויר .,הירכו -תיצרא ךוניח . 

 PT ,ימויט -יצרא | תונותיע זכר
TATAוכואפ ואש ,םפולק -יצרא . 

NDA Aינינע לכ תא רהכעוה וב תורגוב תובכש םורופ ונמייק תויזכרמה תונחמה  
 .הבכשה דעו טרפהמ ,ומצע הנחמה ךשמב התשענש הדובע ,העונתה
 האמכ ND העונתה תורטמ :ומכ םיינורקע םיאשונ כע UTM םיכינחה
 :כ"נה ינש תא שממכ ידכ העונתה תינבו תורטמה תגשהכ הכועפ יכרד, 21-ה
 המו ךיא םיכההכ ידכ שדחמ העונתה תא דומככ םיכינח 150-כ כש םורופב טכחוה

NDםיצור רונלכוכש העונתכ עיגהכ ידכ ,תונשכ . 
 רבמצדב תונחמה רחאכ " תיצרא הדיעו "  םייקכ םורופה ותואב שכחוה הז בקע
 ."  תדמכמו תדמוכ הדובע כש הנש" רחאכ תוטכחהה וכבקתי הב
 ." העונתה תא דומככ " יזרב ככ לש רורד םינובה יכינח תא ןיכנ 1994 ןשמב
 לכ דובענ םכרד .תויזכרמ תויכוניח תוינכות תשגהכ םינמז חוכ רבכ שי
 .ורדה ND םינכומ עיגהכ ידכ יבקמב םיפינשה

rodכלכב ףינפ ככ תיזכרמה תינכותה לש  DDשיגהכ יאכו היהי שרפב ךינח  
ATIעוציבכ םיכרד תעצהב הוולמו ,םימוהת הזיאב ,ויתועצה הא . 

 .(! לכאידנומהמ ץוח כ 41994 MM לש יזכרמה אשונה MID דיגהכ רשפא
 אשונ רוהזש יתבשחו "רשק ףד"כ םיאשונ שקבמ כאוי יכ םכנמזו ינמזמ יתשדקה

 .םירחא ןינעכ ככויש 69
Àוכואפ ואש ףינםב  

gomaהתבישסמב כיחתה הז ." םירוהה םע הדובע תנש " כע  
 .הנשה ככ ךשמב ךשמי הוו םיכינחה דועו םירוה 40-כ ויה הב םירופ
 .דואמ םינהנ םיכינחהו םירוהה .חשפ כש ישיכש רדש :אבה הרטמה

 ויר ףינסב -ד
 הנוכשב תהרחא היסוככואכ "םג" םנכהכ TD“ העונתה תורגסממ םיאצוי

 .הקו'זיט הד הראב ,תרחא

 .בורקב םיפצמש תושדח לע עידוא INT וכטרממ ןוכדע וכבקת םישכנ יבגכ -ה

AM 4תרש השמ : 
 הברהו אכמ הכועפ ףותיש שי .ראורבפ תכחתהמ MI םידבוע

 .דחיב תוינכות
 ,םיקיתווה תורושכ םיריעצ םירוה שייגכ רונחכצה םירוהה םע הדובעהמ האצותכ
 Dio הזש הארנ הז  םויהכ ןוכנו ,םיריעצ םישנא רתוי איבהכ םיסנמ
 .-כאכימ כש "תדקפתמו" הריעצה המישרה תא בינרהכ רשפא היהי שאכ טאכ ,ןנ

.ףינטה ץופיש .דחי םירהכ קנע טקייורפ ונכ שי הזכ ףספונב



 Don המו ONA רבכ ףסכהמ קכה .,עקרקה תמוקב PANA הזה שדוהה ךשמבש הארנכ
MONS OMNI WARןישכע"  םיצור אכ  תרש השמ...ןככו,םימרוג ינימ 590 " 

 םירוב vas יניב הכועפ ףותיש-יא םוש לככגב אכ הז ,םמשכ ןינבה תא ריבעהכ
 .רדניכב

 .החרוחמ יתכביקש םקאפה ךסונכ שםהיתהכ הצור יננה הזכ רשקב
DINISרונטרופ הדיע תרבג .,ןא תרש השמ ישנאכש םייטיכופ םיסרטניא שי רדניכב  

mamלכש רומוקמב  No DNAריבעהכ דישכע יאדכ אכ המכ תעדוי איהו ,םינש טעמ  
DI omרומשכ  SDרחא דחא ףא . 

PIN5 יתדמכ רבכ לבא .תכרעמב "קנוי" ךןיידע םנמוא Dתוכבק איבמ ימו ךומסכ ימ . 

 הצור יתיה ."תוחפ אכ םיבושהח שםיאשונ"כ רדגוהש המ לע םחיתהכ כיחתאש ינפכ -5
 יפכ רךרמצע תא תרבסה אכ TON ADI אכ יתנבה ON ,עוגפ תצק תמאב ינאש רמוכ
 .יתוא ןיבהכ רפסנתש שקבמ ינא ןככ num תיצרש
 ."יכע םיכמוס אכ הנה" כש השגרה יכ התיה םקאפה תא יתכביק רשאנ
 רדניכב םירוב יכא הנפ ND םעפ ףא לכבא םעפ ףא .תוניכה אישב וןישכע רמוא ינא
 ,ה"דוראוגב אכו םוטנסב NO DA .,הקיארבה DU amado יתוא םייגכ ידנכ

Mo TD התא DD OD UTM NI CIR am 

 םישועו ישיש ימיב "הסנסנר" רפס תיבכ םיננתשמ רורד םינובה יכינה .,תאז  תמואכ
 םינובה ףטפטת om "הקיארבה"ב תיכוניח הדובע הגישה הרדנס .תבש תוכבק רב

 .רורד

 ,הקיארבהו היכוסנוקה םע דחי רעונה תועונת ככ ma םירנ ךןורכזה םוי תא
 Dna So םיטרטניאכ אקווד רואכו הישעה ימרוגכ רבהתהכ ךישמנ הארננו
 קרש ימ ככ DU אכמ הכועפ ףותיש יתהכצה םייתנב SAN OP אכ UND עדוי ינא
 הצור אכ תאזה הכיהקב דחא ףא ,כק אכ םופיט אוה םירוב םגש הדומ ינא .יתבשח
 .ארבנ אכו היה אכ...םככ רמא אוהש םיבתוכ םתאש המ לבא .ותיא דובעכ

 :הזיווה אשונ -6

 יתקספה MUDAM יפסכב הזב 9905 אכ ךתצכמה תא יתכביקש רחאכ
 לככב לפטמש ידה quis VT nana רורשקתה םייעובשכ ינפכ .אשונב ןינעתהכ

mAרהנתנו ,םיחיכשה ככ לש  Doהזיו כ לכפטכ קורי רוא  OU 
 םיבשחנש יידכי כש הינפ בקע ליזרבב "עבק"ה תובשות תא לכבקכ הכחמ ינא עגרנ
 .תיאכיזרב הרדנפשש ככגב םייכיזרבכ

ND TVתא רשאכ אכ תורשפא כיזרב תונוטכשכ ןיא ,...הזיווכ תויצפוא יתש  
“nOךאכ החנמ יהרזאה קוחה . 

 עבק בשוחכ בשחא ינא םישדוה השוכש ךות DAN .ופקות גפ יכש הנשיה הזיווכש ןגכנ
 .תיאכיזרבכ יושנ יאניטנגרא יתיה םדוקה לכוגלכגב ,תיאכיזרבכ יושנה יכארשי

noםירבח ,. UNהווקמ  NDוכדעכ חתיטבמ ינא .תצק ועו תוכאשה לכ לע  
 .רבד לכ לע  תוריהמב

AMD TINיכוא םא כצנתמ  PINאכ טכההב תאו ,"יביסרגא" עמשנ  DMהצור טושפ  
 .עכוקו ינינע תויהכ

am ndoתוארתהכו םוכש .םכוככ חמש הספ . 

 .רוקוניו יוק'ג
 :כיזרב

 .ם"כמא ד"בה יחיכש זכר .ריגכימ יבא :םיקתעה
INIגרבסדנכ . IM MAךכרדנ.מ"קת ) 

    (ךנרדג.כארשי ד"בה :ןייפפוט "םייח


