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 אלו ריהקל ךרדב 99-ה מ"קב רצענ ל"הצ :רקחמ
101-ב
 חיכוה ןוירוטסיה ךא ,תירצמה הריבהמ מ"ק 101 קחרמב '73-ב רצענ ל"הצש בושחל לבוקמ
רחא שיבכ לע - ריהקל רתוי בורק היה ולש דודגהש

 ועיגה הילאש ריהקל רתויב הבורקה הדוקנה התייה אל 101–ה רטמוליקה ,תלבוקמה הסיפתל דוגינב

 תאישנ ןגסו ריכב ןוירוטסיה ,רדק ז"ב 'פורפ ךרעש רצק רקחמ .רופיכ םוי תמחלמב ל"הצ תוחוכ

 ברעממ תוברקה םות ירחא רצק ןמז םליצ ומצע אוהש הנומת לע ,םיעדמל תימואלה הימדקאה

 .תירצמה הריבהמ דבלב םירטמוליק 99 קחרמל עיגה ל"הצש יעמשמ דח ןפואב עבוק ץאוס תלעתל

 תארקל ל"הצ תוחוכ ורצענ הב הדוקנה אוה ריהק–ץאוס שיבכ לע 101-ה רטמוליקה ,לבוקמה יפ לע

 ןיב שאה תקספה לע תוחישה ומייקתה וב םילהואה םחתמ תא ם"ואה םיקה םג םש .המחלמה ףוס

 ףתתשה אוה ובש דודגה יכ הליג ,רדק ,םלוא .תוחוכה תדרפה םכסה םתחנ םג םשו םידדצה יגיצנ

 .רתוי תינופצ הרזגב ,דבלב ריהקמ םירטמוליק 99 לש קחרמ ןייצמה טלשל דע עיגה המחלמב

 הלעתה תא התצחש )421( הנושארה ןוירשה תביטחב ,599 דודגב שמרחה תגולפב תריש רדק

 לע רפס רביח םג ,בלצה תועסמו םייניבה ימי םה ותוחמתה םוחתש ,רדק .זרא םייח לש ודוקיפב

 ."ץחמ דודג לש ורופיס :1973 רבוטקוא" םשה תחת דודגה תודלות

 ל"הצ קיזחהש תועלבומה תחאה תא השבכו הברעמ תורישי החילצה רחאל המדקתה 421 הביטח

 רטמוליקה לע בושו בוש ורביד וידרבש רדק רכז המחלמה לש םינורחאה םימיב .הלעתל ברעממ

 וילעו בוהצ םיכרד טלש ולש הרזגב אוצמל עתפוה אוה ןכל ,ל"הצ רצענ הב הנורחאה הדוקנכ 101-ה

 קפתסהל טילחה לבא תרכזמל טלשה תא תחקל לקש אוה ,וירבדל ."99 ריהק" :תיברעב בותיכ

 .ולש םוליצב

 ינשב בורק היה ל"הצ ןכא םא אדוול ידכ םוליצה תא בוש ןוחבל רדק טילחה המחלמל הנש 40 לגרל

 תא תונומתה לע בותכל גהנ ,רדוסמ ןוירוטסיה ,רדק .לבוקמה עדיה רשאמ ריהקל רתוי םירטמוליק

 תיוז לש םיבושיחב רזענ אוה .המלוצ איה ןכיה םשרנ אל וזה תיפוקשה לע אקווד ךא ,םוליצה םוקמ

 שיבכה לע הזש יתבשח הלחתהב" .קייודמה םוקימה תא תולגל ידכ לגוג לש ןיוול ימוליצבו שמשה

 ,תיבחה לש לצהש יתיאר בוט רתוי יתלכתסהשכ לבא ,ריהקל ןטלוס ובא – החילצה םוקממ עסונש

 אלש חטב הזכ רבד ןיא ,ברעמ ןופצב איה שמשהש וליאכ .תינויגה אל תיווזב לפונ ,ילשו לגדה

 )הפוקתה לש תיל"הצה םידוקה תפמ( סויריס תפמ ןיב האוושה .רדק רפסמ ,"רבמבונ־רבוטקואב

 .ריהקל היליעמסיאמ ליבומה ירבדמה שיבכה לע רבודמש הנקסמל ותוא האיבה תינכדעה לגוג תנומתו

 רתאב רבעש עובשב ומסרופ םירבדה .יאדוול יוהיזה תא הכפה רוזא ותואמ תופסונ תויפוקש תקידב

 דחאש רכז ףא אוה .םוקימה תא הרזג התואב היהש פ"מ רשיא ,תאז תובקעב ."ןוירשל די" טנרטניאה

 .ריהקל הילעמסיא ןיב יווקה רשקה תא קתנל ידכ תמוצב היהש ףעס ןורא ךותל ןומיר ליטה וילייחמ
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 תואמש אוה ןיינעמה רבדה .תועט וזש םינשה לכ יתעדי ינאו דחאו האמה רטמוליקה םירמוא ןמזה לכ"

 המכ דע הארמ קר הז ,בל םש אל דחא ףאו הירחאו המחלמה ךלהמב הזה טלשה ינפ לע ופלח םישנא

 .רדק ףיסומ ,"תלבוקמ אל ונלצא תיברעה תאירק
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