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ַיְנׁשּוף ְלִעיתֹון ָמנּוי ֳעׂשּו

 
רּוְסָיה ֶנֶגד ַהַמֲעָרב ְמִדינֹות

מאת סתיו מור
ְמַגנֹות ַהַמֲעָרב ְמִדינֹות

רּוְסָיה  ֶאת ֶנֶגד) (ְמַדְּברֹות

ְּבִמְלָחָמה ֶׁשָּפְתָחה

אּוְקָרִאיָנה. ֶנֶגד

דֹוְרִׁשים ָּבאּו"ם

ִמְנִׂשיא רּוְסָיה,

ּפּוִטין, ְוָלִדיִמיר

ְלרּוְסָיה. ַהַטְנִקים ֶאת ַהִמְלָחָמה ּוְלַהְחִזיר ֶאת ַלֲעצֹור

ַהְּבִרית. ַאְרצֹות ְנִׂשיא ַּבְייְדן, ָאַמר ג'ֹו ָקָׁשה", ְּבצּוָרה ִנְפַעל "ֲאַנְחנּו

ַהִמְלָחָמה. ֶאת ַלֲעצֹור ּוִביְקָׁשה רּוְסָיה, ֶאת ִגיְנָתה ִיְׂשָרֵאל ַגם
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רּוִסים ָצָבא ַלֲחִמיִׁשי, ִנְכְנסּו ּכֹוחֹות ְרִביִעי ֶׁשֵּבין ַּבַלְיָלה

ֶׁשל) ִקֶייב,  (ַלִּכיּוּון ְלֵעֶבר ָירּו ִטיִלים ַאף ָהרּוִסים ְלאּוְקָרִאיָנה.

ַהִּביָרה. ִעיר

ֶׁשא ֵאירֹוָּפה ּוְמִדינֹות ַהְּבִרית ַאְרצֹות ָהרּוִסים ַמְזִהיִרים ֶאת

ְּבצּוָרה ַּבֲחָזָרה ִנְתקֹוף אֹוָתנּו, ִיְתְקפּו "ִאם ַּבִמְלָחָמה. ְלִהְתָעֵרב

רּוְסָיה. ְנִׂשיא ּפּוִטין, ְוָלִדיִמיר ָאַמר ֵמעֹוָלם", ִנְרֲאָתה ֶׁשא

ַלִמְקָלִטים. ִנְכְנסּו אּוְקָרִאיִנים ֶאְזָרִחים

ְּבֵאירֹוָּפה ִמְלָחָמה

ִיְׂשְרֵאִלים ַאְלֵפי
ְּבאּוְקָרִאיָנה

גלבוע אבי מאת
ֲעַדִיין  ִיְׂשְרֵאִלים ִּכ-8,000

ְּבאּוְקָרִאיָנה. ִנְמָצִאים

(עֹוֵזר) ָלֶהם  ְמַסֵייַע ַהחּוץ ִמְׂשָרד

ֵמַהְמִדיָנה. ָלֵצאת

ַהְתעּוָפה ֶׁשְׂשדֹות ִּבְגַלל

ַהְיִציָאה ְסגּוִרים, ְּבאּוְקָרִאיָנה

ְּבאֹוטֹוּבּוִסים. ִתְהֶיה ִמָׁשם

ּפֹוִלין ֶדֶר ֵייְצאּו ֶׁשֵהם ִנְרֶאה,

ַהְׁשֵכָנה.
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ְמיּוֶחֶדת ַמֲהדּוָרה



ְלִיְׂשָרֵאל ִהִגיעּו ֵמאּוְקָרִאיָנה עֹוִלים

ְמאֹוד ָחָזק רּוְסָיה ַהָצָבא ֶׁשל מּוְמִחים:

ׁשֹוִנים ִּבְמקֹומֹות

ֵיׁש ָּבעֹוָלם,

ְגדֹולֹות ַהְפָגנֹות

רּוְסָיה. ֶנֶגד

ָיְצאּו "ָהרּוִסים

ֶנֶגד ְלִמְלָחָמה

ֶׁשא ְמִדיָנה

ָעְׂשָתה ָלֶהם ָדָבר",

ַהַמְפִגיִנים. אֹוְמִרים

אּוְקָרִאיָנה. ֶאְזְרֵחי ְלַמַען (ִּבְׁשִביל) ְתרּומֹות ֶלֱאסֹוף (ִהְתִחילּו) ֵהֵחלּו ַגם ָּבעֹוָלם

רּוְסָיה ֶנֶגד ָּבעֹוָלם ַהְפָגנֹות
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ַמְסִּכיִמים ְצָבִאִיים מּוְמִחים

ַהְרֵּבה ָחָזק ָהרּוִסי ֶׁשַהָצָבא

ָהאּוְקָרִאיִני. ֵמַהָצָבא יֹוֵתר

ֶאת ִלְכּבֹוׁש ְיכֹוִלים "ָהרּוִסים

ָקָצר", ְזַמן ְּבתֹו ּכֹל אּוְקָרִאיָנה

ִאם ִהיא "ַהְׁשֵאָלה אֹוְמִרים. ֵהם

זֹאת". ַלֲעׂשֹות ֵהם ִמְתַּכְווִנים

ֲחָדִׁשים עֹוִלים

ִהִגיעּו ֵמאּוְקָרִאיָנה

ִהְסִּפיקּו ֵהם ְלִיְׂשָרֵאל.

ְתִחיַלת ִלְפֵני ָלֵצאת

ַהְלִחיָמה.

ַּכָמה ָׁשִנים "ְּכָבר

ִמְתּכֹוְנִנים ֲאַנְחנּו

ְלִיְׂשָרֵאל, ַלֲעלֹות

אֹוְמִרים. ֵהם ַהְזַמן", ִהִגיַע ְוַעְכָׁשיו
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