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לארשי סרפ ןתמ לע תורוהל ץ"גבל ארק טילבלדנמ
ןוטיב-אשאש תדמעל דוגינב ,ךיירדלוגל
הניא" ןכ לעו ,"השורדה תיתייארה תיתשתב תכמתנ הניא" ךוניחה תרש תטלחה ,ץעויה ירבדל
יתערכה תא דבכי טפשמה תיבש הווקמ :ןוטיב-אשאש ."תיטפשמ הניחבמ דומעל הלוכי

עונמל ןוטיב-אשאש תעפי ךוניחה תרש תטלחה יכ ץ"גבל )ינש( םויה עידוה הלשממל יטפשמה ץעויה

,ץעויה ירבדל ."השורדה תיתייארה תיתשתב תכמתנ הניא" לארשי סרפ תא ךיירדלוג דדוע 'פורפמ

קינעהל הרוי טפשמה תיבש םוקמ שי ןכ לעו ,"תיטפשמ הניחבמ דומעל הלוכי הניא הטלחהה"

.הרשה תדמעל דוגינב סרפה תא ךיירדלוגל

טפשמה תיב עבקש תורימחמה הדימה תומא"ב תדמוע הניא הרשה תטלחה יכ ץעויה בתכ ותעדוהב

עונמל טנלג באוי רבעשל רשה תטלחה תא ץ"גב לטיב טסוגואב ."םיינוציח םילוקישב תובשחתה ןיינעל

בורה יטפוש .לאירא תטיסרבינוא םע הלועפ ףותישמ ענמיהל ותאירק ללגב ,סרפה תא ךיירדלוגמ

קר לארשי סרפ ןתמ לע הטלחהב לקשמ לבקל תולוכי תויעוצקמ ןניאש תויואטבתה יכ זא ועבק

.םיינוציקו םיגירח םירקמב

ימוחתב יאדוובו יאדווב( סרפה לש יטילופ-אהו יעוצקמה ,יתכלממה ויפוא רואל" ,טילבלדנמ יפל

תויואטבתה םהבו ,םייעוצקמ-ץוח ,'םיינוציח' םילוקישל תויטנוולר ןיא ללככ ,)םינושה הריציהו רקחמה

תקנעה רבדב תיעוצקמה הטלחהה לע ךילשהל ידכ ,תויהל תויושע ןהש לככ תוממוקמ ,תורחאו הלאכ

אלש דע הבר הכ םתרמוחש ,םיינוציקו םיגירח םירקמב קר ןכתית הלאכ םילוקישב תובשחתה .סרפה

."םייעוצקמה םיגשיהה ףרח ,םהמ םלעתהל ןתינ

םג יכ רבעש שדוחב העידוה וזו ,טנלג תא הפילחהש ,ןוטיב-אשאשל אשונב הערכהה תא בישה ץ"גב

,םיימדקא םיגשיה לע לארשי סרפ תא קינעהל הלוכי ינניא" .סרפה תא ךיירדלוגל קינעת אל איה

האירקה ,התנעטל .הרשה הבתכ ,"ילארשי ימדקא דסומ לע םרחל ארוקש ימל ,ויהיש לככ םימישרמ

םייעוצקמה ויגשיה ףא לע ,סרפה תא דמעומל קינעהל אלש הריחבה תא קידצמה גירח הרקמ הווהמ"

."ורקחמ םוחתב םימישרמהו םיטלובה

תא ךיירדלוגמ עונמל הטלחהה דגנ ץ"גבל ורתע בשחמה יעדמבו הקיטמתמב סרפה תדעו ירבח

תא ץמאל ךוניחה תרש לש הבוריס" ,םירתועה תנעטל .טנלג לש ותטלחה דגנ ורתעש יפכ ,סרפה

."תינוציק תוריבס רסוחבו םירז םילוקישב עוגנ סרפה תדעו תצלמה

תא יילא ריבעהל רחב טפשמה תיבש םושמ" :ץעויה תעדוהל הבוגתב םויה הרסמ ןוטיב אשאש
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דסומ םירחהל ארוקש ימ - הרורב הרוצב יתדמע תא יתקמינ .יתערכה תא דבכיש הווקמ ינא ,הערכהה

."םיימדקא םיגשיה לע לארשי סרפל יואר וניא לארשיב ימדקא
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