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םילשוריב וקנעוה לארשי יסרפ ,תוקולחמה לצב
תא ןוחבל לוכי ךוניחה רש יכ עבק ץ"גבש רחאל ,ךיירדלוג דדוע 'פורפ לש ורדעיהב ונתינ םיסרפה הבוצע דואמ ינא" :סרפה תלבק דמעמב ,םדא-תב לכימ הכוזה .ויתועד לשב ונממ סרפה תלילש "דחא הכוז ןאכ רסחש ללגב ,ברעה עבראו העברא ונחנאש

ונתינ ותרגסמבו ,תואמצעה םוי יאצומב ,)ישימח( ברעה רדושמ א"פשת תנשל לארשי יסרפ סקט
לע תיטפשמ תקולחמ לצב ,םילשוריב המואה יניינבב ןושאר םויב םלוצ סקטה .םיכוז הנומשל םיסרפה
דדוע 'פורפל בשחמה יעדמבו הקיטמתמב סרפה תקנעה תא לטבל טנלג באוי ךוניחה רש תשקב
ינא" :סרפה תלבק דמעמב הרמא ,םדא-תב לכימ ,עונלוקה םוחתב הכוזה .תויטילופ תוביסמ ךיירדלוג
."דחא הכוז ןאכ רסחש ללגב ,ברעה עבראו העברא ונחנאש הבוצע דואמ

תילאיצוסה הדובעה רקח( ןייטשנבל הלאירא 'פורפ ,)ארקמה רקח( ץיבוקז ריאי 'פורפ םה םיכוזה
'פורפ ,)קוחרה חרזמה רקח( ינוליש ימע-ןב 'פורפ ,)םייחה יעדמ( תשק ילא 'פורפ ,)היגולונימירקהו
רבונח'צ ףסויו )עונלוק( םדא-תב לכימ ,)תיתורפס הריצי( יחרז תירונ ,)תורפסה רקח( בד-ןב הצינ
.)םייח לעפמ(

קומינב ךיירדלוגמ סרפה תא לולשל ותלוכיב םא םוי 30 ךותב קודבל טנלגל ץ"גב ריתה רבעש עובשב
קיספהל יפוריאה דוחיאל תארוקה המוצע לע המיתח ןהב ,ויתויואטבתה לשב םרחה קוח תא רפהש
תדמע" :הטלחהה לע הבוגתב "ץראה"ל רמא ךיירדלוג .לאירא תטיסרבינוא םע הלועפה ףותיש תא
טנלג .לארשיב לאמשל היצמיטיגל-הד לש ךשמתמ ךילהתב ןטק דעצ דוע אלא הנניא ךוניחה רש
תשולשב ."רחא רבד םוש ןיא .יתוינלאמש ללגב ,ייתועד ללגב קר סרפה תא ינממ עונמל שקבמ
ךמת אל םלועמ ,ןעטנל דוגינב יכ ךיירדלוג רמא םיטפושה תדעו תטלחה לע טנלג לש םירוערעה
ויתימעו ,לארשיב תואטיסרבינואה ישארמ המכ דצל הטלחהה לע וחמ םיכוזה תצקמ .BDS תעונתב
טילחה אל ,תעכ םגו ,סקטה דעומ דע ךא - ןמציו ןוכמב "יפולח סקט" ודובכל וכרע ףא ךיירדלוג לש
.סרפה תא ול תתל םא טנלג

רעפנו ךלהש עסשה יופיר - ונל איה תפסונ יופיר תע ,הפגמה ךושב ,התע" :טנלג רמא סקטב ומואנב
בירי לכ אל .דירפמה לע ףתושמה תמצעהו תורושה דוחיא ,תתוש ונדועש עצפה יוחיא ,רתויו רתוי ונב
."דירפמה לע בר וניניב ףתושמה .ונתערב הצור חרכהב - ונדעב וניאש ימ לכ אל .ביוא וא דגוב אוה

סרפה לע בהז ישמ הדוהי רתיו רבעש שדוחב :יחכונה סקטה ביבס הנושארה הרעסה התיה אל וז
תורענ ,םירענ ,םידלי תינימ ףקתש ךכ לע "ץראה" ריקחת תובקעב ,םייח לעפמ תיירוגטקב ול ןתינש
וב ותוליעפ לעש א"קז ןוגרא תושארמ ומצע העשה ףא בהז ישמ .םירושע ךשמבו 80-ה תונשמ םישנו

תריגסו תוליכרכ רתוי תוזחנו תוססובמ ןניא ולא תולילעשכ םג" :ןוגראה ישנאל בתכו סרפה תא לביק
םרגיהל לולעש קזנב רעצב ןנובתמו הזה קבאמל שפנ תומוצעת הברהל קוקז ינא .ילומ תונובשח
תרסהל דע ןוגראב ידיקפתמ ןמז קספ לוטיל יתוא תבייחמ יתעלקנ הילאש היצאוטיסה .ןוגראל
 ."הננעה

תורבחמ תחא :בד-ןב הצינ 'פורפל תורפסה רקחב סרפה תקנעה םע הררועתה תפסונ תקולחמ
יתאצמ" :הטלחההמ הב תרזוח איה יכ טנלגל הייכזה תעדוה ירחא הבתכ ,ץיבולרב הפי 'פורפ ,הדעווה
."תבתכומ לבא ,תירדגמ הריחבל םנמא ,רתעיהלו ילש תישפוחה הריחבה לע רתוול תצלאנ ימצע תא
המיאתה אל איה יכ הנעטו ,םתור תידוהי תטפושה ,סרפב תרחא תטפוש לע תרוקיב החתמ ףא איה
עיבהל אלא הב רוזחל הנווכתה אל טנלגל הירבדב יכ "ץראה"ל ץיבולרב הבתכ ךשמהב .טופישל
איה בד-ןב 'פורפ" :בתכנ המותח הניא ץיבולרב םהילעש תוטפושה יקומינב .סרפה ןונגנמ לע תרוקיב
הנממ תולעהלו תיתורפסה הריציה יכבנל רודחל הקימעמה ,םיקפוא תבחרו ןיע-תדח תינשרפ
."םינומטמ
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הנימב תדחוימה התביתכ תורמל" :ראשה ןיב םיקומינב בתכנ יחרז תירונ תרפוסהו תררושמה לע
לע ."היארוק בלבו תורפסה לע המתוח תא עיבטהל החילצה ,םייזכרמה םימרזה ןמ תגרוחהו

ןוזחל הנמאנ ,ךרד תסלפמו תצרופ תינקחשו תיאטירסת ,תיאמב" :בתכנ םדא-תב לכימ תינעונלוקה
םילכב תיארקמה תורפסה תא רקח אוה" :בתכנ ץיבוקז ריאי רקוחה לע ."רשפתמ יתלבו ץימא
הליגו ,הרישל המכוחה ןיב ,קוחל תרופיסה ןיב ישוק אלל רבע ויתודובעב .םינווגמו םייתריצי םייתורפס
 ."תונושה תוגוסה ןיבש תוקיזה תא

לארשיב הנקִזה רקח תוחתפתהל תערכמ המורת המרת" :בתכנ ןייטשנבל הלאירא תרקוחה לע
םרת" :בתכנ תשק ילא רקוחה לע ."םוחתב ליבומ ימלוע רקחמ זכרמ תויהל הנידמה תא האיבהו

תוחתפתהה ךלהמב םישדח םד ילכ לש החימצ םירקבמה םינונגנמה תנבהל תויזכרמ תומורת
לע ."ןורוויעל תומרוגה םייניע תולחמו ןטרס ןוגכ תולחמב ולא םינונגנמ לש םתוברועמו תירבועה
ר"ד לע .ילארשיה חישב קוחרה חרזמלו ןפיל תועדומה תאלעהל לעפ יכ בתכנ ינוליש ימע-ןב רקוחה
ןווגמב הנידמל םינשה תברו תיתועמשמה ותמורת" לשב סרפה תא לבקמ אוה יכ בתכנ רבונח'צ ףסוי

 ."ול הצוחמו ירוביצה תורישב - יטפשמהו ינידמה ,ינוחטיבה ,ילכלכה ,ירוביצה - היישע ימוחת
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