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סרפ תקנעהמ רחמ רדעיהל הטילחה ןוטיב-אשאש
ךיירדלוג 'פורפל לארשי
השקיב הרשה .ךוניחה דרשמב ולבקי ךכיפלו תואמצעה םוי סקטב ותופתתשה לע רתיו ךיירדלוג
יואר אל ילארשי ימדקא דסומ לע םרחל ארוקש ימ"ש הנעטב סרפה תקנעה דמעממ רדעיהל
"סרפל

בשחמה יעדמו הקיטמתמה רקח םוחתב לארשי סרפ תא )ינש( רחמ לבקי ךיירדלוג דדוע רוספורפ

ףרח סרפה תא ול קינעהל שי יכ עבק ץ"גבש רחאל םייעובשכ ,תאז .םילשוריב ךוניחה דרשמב סקטב

קינעיש ימו ,סקטב ףתתשהל אלש הטילחה הרשה .ןוטיב-אשאש תעפי הרשה לש התודגנתה

.רבלפ דוד ,דרשמב לארשי סרפ םוחת להנמ אוה סרפה תא ךיירדלוגל

סרפה תא לבקי יכ עבקנ ןכלו ,תואמצעה םויב סרפה תלבק סקטב ותופתתשה לע רתיו ךיירדלוג

רחאל ,סרפה תא ול קינעת אל הרשה יכ דרשמב ךיירדלוגל ועידוה ישיש םויב .ךוניחה תרש תכשלב

איה םא ןיבהל השקיב הרשה ."סרפל יואר אל ילארשי ימדקא דסומ לע םרחל ארוקש ימ" יכ הרמאש

,הנורוק םע הרשה הנחבוא םויה .תיטפשמ תעד תווחב ךכל רושיא הלביקו ,סקטהמ רדעיהל תיאשר

.סרפה תקנעהמ רדעיהל םדוק דוע הטילחה רומאכ םלוא

אלש ןורחאה רבמבונ שדוחב ןוטיב-אשאש לש התטלחה ףרח סרפה תא לבקי ךיירדלוג דדוע 'פורפ

הנעטב הטלחהה תא זא הקמינ ןוטיב אשאש .תיעוצקמה הדעווה תצלמהל דוגינב - וקינעהל

דגנ תומוצע לע ותמיתחל הסחייתה איה ."ילארשי ימדקא דסומ לע םרחל ארוק" ךיירדלוגש

.לאירא תטיסרבינוא

תא קינעהל הרשל תורוהל בור תעדב וטילחה רנליו לעיו תימע קחצי ץ"גב יטפוש ,םלוא

לעו לארשי סרפ לש ןונקתה תוארוה לע הדמע ,יזכרמה ןידה קספ תא הבתכש ,רנליו תטפושה .סרפה

תויואטבתהל םיעגונה םילוקיש יכ העבק איה .םיקהבומ םייעוצקמ םילוקיש סיסב לע ותוא תתל גהונה

."רתויב םיינוציקו םיגירח םירקמב קר םייטנוולר תויהל םייושע" םייכרע םירשקהב םידמעומה לש

יפלכ ןובלעו זוב ,הניט ירבד ועימשהש ,םינוש םישנאל ןתינ לארשי סרפ םינשה ךרואל" ,הירבדל

הטוב ,םרוצ ןפואב ,תינימה םתייטנו ,תיתדה םתפקשה ,יתדעה םאצומ עקר לע ,רוביצב םיקלח

לולשל ןוכנל ואצמ אל םהיתורודל ךוניחה ירש ,םידמעומה לש הלא תושק תויואטבתה ףרח .ינעגופו

."לארשי סרפ תא םהמ

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

,לארשי סרפל תעגונה הקיספב וותוה רשה לש ותוכמס תולובג" ,וירבדל ."סרפה לש היצזיטילופל
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תכלוה הניא תימדקא תוניוצמ" יכ ףיסוה תימע ."ןהמ הגרח ,ןנד הרקמב התטלחהב ,ךוניחה תרשו

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

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
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