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דדוע 'פורפל קינעהל ךוניחה תרשל הרוה ץ"גב
לארשי סרפ תא ךיירדלוג
הקידצמ אל לאירא תטיסרבינוא תא םירחהל ךיירדלוג תאירק יכ ועבק רנליוו תימע םיטפושה
תיטפשמ הליע ןיא יכ טועימ תעדב רבס םתמועל גרבלוס טפושה .סרפה תא ונממ עונמל
התטלחהב ברעתהל

סרפ תא ךיירדלוג דדוע 'פורפל קינעהל ןוטיב-אשאש תעפי ךוניחה תרשל )ישילש( םויה הרוה ץ"גב

רבמבונב התטלחה ףרח ,תאז .א"פשת תנשל בשחמה יעדמו הקיטמתמה רקח םוחתב לארשי

.לארשי לע םרחב ךמתש הנעטב סרפה תלבק תא ונממ עונמל ןורחאה

וליאו ,סרפה תא ול תתל הרשל תורוהל בור תעדב םויה וטילחה רנליו לעיו תימע קחצי םיטפושה

ןורחאה טסוגואב .התטלחהב תוברעתהל תיטפשמ הליע ןיא יכ טועימ תעדב רבס גרבלוס םענ טפושה

ךיירדלוגמ עונמל טילחהש ,טנלג באוי ,דיקפתב ןוטיב-אשאש לש המדוק תטלחה תא םיטפושה ולטיב

.התטלחה תא םג ולספ םה תעכ .ןוטיב-אשאש לש הידיב הטלחהה תא דיקפהל ורוהו ,סרפה תא

תא ריבעהל רחבש עגרמ ךא ,וחתפל עיגה אשונהשכ עירכהל לכי ץ"גב" יכ םויה הרסמ ןוטיב-אשאש

סרפל יואר אל ילארשי ימדקא דסומ לע םרחל ארוקש םדא .התוא דבכיש ןוכנ היה יילא הערכהה

תטלחה לע יל רצ .ויהי רשא תויטילופה ויתועד ויהיו ויהי רשא ויגשיה ויהי ,לארשי תנידממ יתכלממ

."התוא דבכא ךא ,ץ"גב

,זאד הלשממל יטפשמה ץעויה תדמע תא הלביק ,יזכרמה ןידה קספ תא הבתכש ,רנליו תטפושה

קינעהל תיעוצקמה הדעווה תטלחהב ברעתהל הכירצ התיה אל הרשה יכ העבקו ,טילבלדנמ יחיבא

תובקעב ךיירדלוגל סרפה תא קינעהל אלש זא הטילחה ןוטיב-אשאש .סרפה תא ךיירדלוג 'פורפל

יעדמ הלועפ ףותישמ ענמיהלו ותוינידמ תא םשייל יפוריאה דוחיאל הארקש םתח הילעש המוצע

יכ הנייצ רנליו תטפושה .תיברעמה הדגה יחטשב םילעופש םיילארשי םיימדקא תודסומ םע יתיישעתו

תויולחנתהה תא גירחהל המיכסה ותרגסמבש דוחיאה םע םכסה לע הלשממה המתח הנורחאל ךא

 .םייעדמ הלועפ יפותישב

סיסב לע ותוא תתל גהונה לעו לארשי סרפ לש ןונקתה תוארוה לע תטפושה הדמע התטלחהב

םירשקהב םידמעומה לש תויואטבתהל םיעגונה םילוקיש יכ העבק איה .םיקהבומ םייעוצקמ םילוקיש

םינשה ךרואל" יכ הבתכ רנליו ."רתויב םיינוציקו םיגירח םירקמב קר םייטנוולר תויהל םייושע" םייכרע

עקר לע ,רוביצב םיקלח יפלכ ןובלעו זוב ,הניט ירבד ועימשהש ,םינוש םישנאל ןתינ לארשי סרפ

תויואטבתה ףרח .ינעגופו הטוב ,םרוצ ןפואב ,תינימה םתייטנו ,תיתדה םתפקשה ,יתדעה םאצומ
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."לארשי סרפ תא םהמ לולשל ןוכנל ואצמ אל םהיתורודל ךוניחה ירש ,םידמעומה לש הלא תושק

םרחב ותכימת לשב סרפה תא ךיירדלוגל קינעהל אלש הרשה תטלחה ,יחכונה הרקמב ,תטפושה יפל

ןובשחב האיבהל ןתינש תינוציקו הרידנ תינוציח הביסנ ידכ תעגמ הניא" לאירא תטיסרבינוא לע

תנגועמ ,המוצעב םשייל שקבתה יפוריאה דוחיאהש תוינידמהש רחאמ ,תאז .יעוצקמ-רבל לוקישכ

תודסומ ותלוחתמ גירחמ רשא ,לארשי תלשממ המתח וילעש הלועפה ףותיש םכסהב שרופמב

."ןורמושו הדוהי רוזאב םייוצמה םיימדקא

הרשיאש הלשממהמ קלח התיה דחא דצמ רשאכ ,"תולוק ינשב הרביד" ןוטיב אשאש יכ הנייצ רנליו

רסוח" .הגרחה התואל ותאירק ןיגב סרפה תא ךיירדלוגמ לולשל הטילחה דגנמו ,הגרחהה םכסה תא

,הלועפה ףותיש םכסה לע הלשממה תמיתחמ התטלחהב הרשה תומלעתה דצל ,הז תויטנרהוק

 .ןידה קספב בתכנ ,"תיטופיש תוברעתה קידצמה םגפב הקול הטלחהה יכ העיבקה סיסבב םידמוע

ןוכתמ" איה תעה התואב הרשה וא רשה תונוכנב לארשי סרפ לרוג תרישק יכ עבק תימע קחצי טפושה

סרפל תעגונה הקיספב וותוה רשה לש ותוכמס תולובג" ,וירבדל ."סרפה לש היצזיטילופל חוטב

הניא תימדקא תוניוצמ" יכ ףיסוה תימע ."ןהמ הגרח ,ןנד הרקמב התטלחהב ,ךוניחה תרשו ,לארשי

שיאמ לארשי סרפ תלילש" ךכיפלו ,"ירוביצה סוזנצנוקה תא תומאותה תועד םע דיב די חרכהב תכלוה

רחא הפידרו בקעמ ,רוטינל הנמזה איה ,תורחאו הלאכ תוידרופס תויואטבתה לשב ,םש לעב הימדקא

תויהל הלולע ,םינוש םימוחתב התוניוצמ לע היחה הנידמכ" יכ שיגדה תימע ."לארשיב הימדקא ישנא

."ימואלה ןסוחב העיגפ ףא ,ךוראה חווטבו ,םייעוצקמו םיימדקא םיגשיהב שממ לש העיגפ ךכב

,תאז .הרשה תטלחהב תוברעתהל תיטפשמ הליע ןיאש רבס גרבלוס טפושה ,תימעו רנליו תמועל

הלובג תא הגיסה אל ,ןיד לש תונשרפב התעט אל ,התוכמס םוחתמ הגרח אל" איהש םושמ ,וירבדל

אל ,םינפ אושמ הטקנ אל ,תורירשב הלעפ אל ,יעוצקמה התעד לוקישב הברעתה אל ,סרפה תדעו לש

."םירז םילוקיש הלקש אלו הילפאל הדי הנתנ

טפשמה תיב לש ודיקפתמ הז ןיאו ,ךוניחה תרשל הנותנ 'הנורחאה הלימה' תוכז" יכ ףיסוה גרבלוס

לבקל היה ןתינ יכ טפשמה תיב רובס םימתבו תמאב םא ףא" יכ שיגדה אוה ."'םירופיש הצקמ' עצבל

אובל טפשמה תיבל ול לא ,ךוניחה תרש ידי לע הלבקתנש וזמ רתוי תחלצומ וא המכח ,הבוט הטלחה

התיה הרשה םא םג יכ דוע ןייצ אוה ."ולש ותעד לוקישב התעד לוקיש תא רימהל ול לא ,הילענב

.ברעתהל אלש רחוב היה אוה ,אשונב הריתע תשגומ התיהו סרפה תא ךיירדלוגל קינעהל הטילחמ

,גרבלוס בתכ ,"הלא ןיעמ תויכרע-תוירוביצ תוקולחמל ונישאר סינכהלמ ענמיהל ,םיטפושכ ,ונל בטומ"

 ."ונדיקפתמ הז ןיא"

הרשה תטלחה תא לטבל טילחה קדצל הובגה טפשמה תיבש חמש ינא" :הבוגתב רסמ ךיירדלוג 'פורפ

סרפ לש ותרקוילו יוטיבה שפוחל וזה השרפה המרגש רידאה קזנה תא טעמב ולו ןקתי רבדהש הווקמו

תדעו תא גצייש ,ענרב דעלג ד"וע ירבדל .דרפס לאכימ ד"וע הריתעב גציי ךיירדלוג 'פורפ תא ."לארשי

הגאסל ףוס םש טפשמה תיבש בוט .ןיינעה תוביסנב תשקבתמו הבושח הטלחה"ב רבודמ ,סרפה

תקנעה התעמש הווקנ .סרפל דובכ הפיסוה אלש ,ךיירדלוג 'פורפל סרפה תקנעה ןיינעב תכשמתמה

."םייטנוולר יתלב םילוקישמ הייקנ היהת וב םיכוזלו תוכוזל סרפה
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ךיירדלוגש הרקמב יכ הלשממה הבייחתה ,טנלג ,םדוקה ךוניחה רש דגנ השגוהש ,הנושארה הריתעב

סקטב וא יטרפ סקטב הז היהי םא ותטלחה תא דבכת איה ,לארשי סרפ תא רבד לש ופוסב לבקי

.הנושארה תורשפאה תא ףידעי ןמציו ןוכממ ןעדמה ,תוכרעה יפ לע .תואמצעה םויב יתכלממה
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