
ולש ןיטינומה תא בישוה וילעש ףנעה תא רסנמ "סמייט קרוי-וינ"ה

 .תויטילופ תורוטקירק דוע לולכת אל NYT -ה לש תימואלניבה הרודהמה
.הפוקתה חור תא תמלשומ הרוצב תמכסמ ןותיעה לש תינוקלה הזרכהה
 ררועמ ,סנוטנא וינוטנא לש רויצה םוסרפ םע ,לירפא ףוסב ליחתה לכה
 העוצרב רושק תרשרשה לע יולת דוד ןגמ םע בלכב והינתנ :תקולחמה
 הרוטקירק לומ םידמוע ונא םאה .הפיכ שבוח רוויע אישנכ פמארטל
 רשא אהת .םיגיהנמה ינש לש םתוינידמ לע תימיטיגל תרוקיב וא תימשיטנא
 םגו הקירמאב תידוהיה הליהקהמ ואבש תופירחה תובוגתה ,האירקה היהת
 םסרפ ןותיעה ,ולש רתאהמ רויצה תא ריסה NYT :ףכה תא ועירכה לארשימ
 ףותיש קספוה ,ףפונ תוימשיטנאה לש לילחדה ,השיבמו השלח תולצנתה
 ,הנש 20 ךשמב ןותיעל תורוטקירק קפיסש טטייקידניסה םע הלועפה
 תויתרבחה תותשרב םימויאו תוללק לביק רויצה לש יזגוטרופה טסירוטקירקה
 יידומעב םדוק םוי המסרופ ותדובעש טסירוטקירקה ןמ רענתה ןותיעהו
 טאפאש םיעובקה םירייצה לש פתקסעה הקספוה ,תאזמ הרתי  .ולש תועדה
 !ורייצ אל ללכב םהש הרוטקירק לשב גנהו

 רבתסמ .תויטילופ תורוטקירק םסרפל קיספי התעמ יכ עידוה NYT ,לפנ רופה
 .!רשפא יא רייצל לבא הטוב ףאו ףירח יאנותיעה ןונגסב לכה בותכל רשפאש
 ידיימ יתוזח טקפמיא לבא ,חוכשל ןתינ םילימ יכ .םיליממ רתוי דיחפמ רויצ
.קוחמל רשפא יא רויצ לש
 יוטיבה שפוח תומלגתה איהש ,תונותיעה םע הדלונ תיטילופה הרוטקירקה
 םימלצה ,םיכרועה ,םיאנותיעה .היטרקומדה לש רטמורבהו
 תרקוח תונותיעל ,יוטיבה שפוחל םיברע םלוכ ,םיטסירוטקירקהו
 .תעדל רוביצה תוכזל ,תונוש תועד לש יתוברת חישל ,תיתרוקיבהו
.תישפוח הרבח לש ןצמחל ךופהל תונותיעל ורשפא תויתועמשמ תויומדקתה
 הדבועה איה לכמ גיאדמה .הדירטמ היסרגר אוה קרוי וינב הרקש המ
 ול שיו ,רצילופ -יסרפ 122-ב הכזו 1851 תנשב דסונש ,יתרקוי ןותיעב רבודמש
.תנווקמה ותרודהמב םיארוקה ןוילימ יצחו השולשמ רתוי
 ,הנממ הפצמ ארוקהש המ הזו .העבטמ תיביטקובורפו תינפצוח הרוטקירקה
 .ולש יסחיה תוחונה בחרמב תרציימ ריהש הלקה הערפהה תא בהוא אוה יכ
 הז אוה ןמאה .הלש ערה דליה ,תונותיעה לש ישפוחה ןורטקלאה  איה
 ,וותעד תא עיבהל ונורשכו ותלוכי יפ לע ,ולש םימודאה םיווקה תא רידגמש
 םוידמה לש הכימתל קוקז אוה לבא .ץמצמל ילב תוירחא תשוחתב
.םסרפמ אוה ובש יתרושקתה
.ןוחטב תשרל יוארו קד לבח לע םימעפל ךלהמ טסירוטקירקה
 לש הילשא תורדשמ ןה .הנומתה לכ תא וניש תויתרבח תותשרה לבא
 ןה .השדח הרוטטקיד לש גוסל רתויו רתוי תומוד ךא ”הרישי היטרקומד"
 .ללכב תונותיעה שפוח לשו יוטיבה שפוח לש רישיה ביואל םימעפל תוכפוה
 דגנ םויא אל רבכ הז .תותשרב םוי ידמ םימייקתמ םיילאוטריו םי'צניל
 ,תונורחאה םינשב .הלוכ היטרקומדה דגנ אלא םיטסירוטקירק
 טלקמ שקבלו תולגל וצלוא ,אלכל וכלשוה ,םהינותיעמ ורטופ םיטסירוטקירק
 לע תבשונ הדרי הער חור .וחצרנש ודבה ילראשמ ידידי לע רבדל אלש ,ינידמ



 טלקמ שקבלו תולגל וצלוא ,אלכל וכלשוה ,םהינותיעמ ורטופ םיטסירוטקירק
 לע תבשונ הדרי הער חור .וחצרנש ודבה ילראשמ ידידי לע רבדל אלש ,ינידמ
 איה יתמו הפיא עדוי אל דחא ףא לבא .חטשב תושגרומ תואצותה .תונותיעה
.קספית

חונעפ ,רבודמה רויצה
 ,םילארשיה םיטסירוטקירקה ,ונחנא .וינוטנא לש יוטיבה שפוחב ךמות ינא
 דחא ףא ,ינש דצמ .ותוינידמו ותולהנתה תא ,והינתנ ביב תא רקבל םינושארה
 וא "ידוהי" ושוריפ דוד ןגמה .וראווצ לע דוד ןגמ םע ותוא רייצ אל ונתיאמ
 קפס ןיא .רשקהב יולת ימואל למס וא יתד למס .םגו םג םימעפל ,"ילארשי"
 ,םידוהיה היחרזא לכ תנידמ םג איה ךא ,תידוהי הנידמכ המקוה לארשיש
 תושעל שי ,לארשי תא םירקבמשכ .םיסקר'צו םיזורדה ,םירצונה ,םימלסומה
 תמדוקה האמה לש תוימשיטנא תורוטקירקש םושמ תושיגרבו המכחב תאז
 ,םיינוימד םיפיטואירטס וציפה ,ןוסאל ומרג ןה .ונתעדותב קומע תובורצ
.הרזח תועיפומ ןה תוביצי רסוחו רבשמ לש םתופוקתב .האנש יאלמו םיינטש
 תמאב ויה פמארט לש ושאר לע הפיכהו יביב לש וראווצ לע דוד ןגמה םאה
 .םהידעלב םג ןייוצמ תדבוע הרוטקירקה !שממ אל ?רסמה תנבהל םיצוחנ
 םאה .תואיצמהמ קוחר ?ףאב ליבומ יביבש רוויע תמאב אוה פמארט םאה
 דוד ןגמה םאה .םידוהי לע רמא רלטיהש המ הז ?םלועב תטלוש לארשי
 לבא ,ךכ בשוח אל ינא ?תימשיטנאל הרוטקירקה תא תוכפוה הפיכהו
.יתייעבל ותוא תכפוה רויצה לש תויטנלוויבמאה
 הב תוארל ןתינ ,אסיג דחמ .תודגונמ תוירשפא תואירק יתש הרוטקירקל שי
 היצריפסנוק תוירואיתמ הנוזינש המודקה תימשיטנאה היססבואה לש יוטיב
 ינקז לש םילוקוטורפה פע ,עדומב אלש וא עדומב ,תבתכתמש תוידוהי-יטנא
 הפירח תרוקיב םה הפיכהו דוד ןגמהש םיכסהל םילוכי ונחנא ךדיאמ .ןויצ
 םהיתודמע ללגש בעתמ אוה םתוא  ,םיאנידמה ינשב חתומ וינוטנאש
.םתולהנתהו תויטילופה
 םיכורכ ארוקהו טסירוטקירקה .םכחותמ רבד איה הרוטקירקש חוכשל רוסא
 רומוה שוח שרודש םכסה .ןיע תצירב םתחנש בותכ יתלב םכסה לש גוסב
.היצנגילטניאו

 היילעל הרושק הנושארה .תויעב יתש ןאכ ההזמ ינא ?היעבה הפיא זא
 תפרצב רקיעב ,םלועה יבחר לכב םיימשיטנא רורט ישעמ לש הגיאדמה
 היינשה .תויבופונסקו תוינמואל תוינמי תוגלפמ לש ןתיילע עקר לע ב”הראבו
 הנעמ אוצמל תלגוסמ אלש תיסאלקה תונותיעה לש השיטנה תדרחל הרושק
 חטבל התייה  הזכש םילקאב ,הנש האמ ינפל .זוינ קייפו םיצויצל םלוה
 הבוחו הנומש וצ לע םיאצמנ םיטסירוטקירקה לכ םויה .המחלמ תצרופ
.תונורפעה תא זיחשהל
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