
סרפ לש תוהמה תא הלפאב התסיכ ןוטיב-אשאש
לארשי
רשי לכשב ךיירדלוג דדוע 'פורפ ןיינעב הטלחהל תשגל הכירצ התייה ךוניחה תרש
יטסילופופ םזיתרקמב קוסיעה יכ ררבתמ ךא .תויניינעו תעד לוקיש תלעפה ךותו
רתוי הל םיבושח ןיימודמ סייבל הצירקהו

רמת ומכ תילרביל לאמש תשאל ךופהתו הרוע תא הנשתש אל .ןוטיב-אשאש תעפימ תויפיצ ויה

לש בשחמה יעדמו הקיטמתמב ויגשיה ןיב דירפהל ,ךוניחה תרשכ ,ליכשת תוחפלש אלא ,גרבדנז

תא ןקתלו סרפה תא ךיירדלוגל קינעהל םא הריחבה .תויטילופה ויתועד ןיבל ךיירדלוג דדוע 'פורפ

.ורבעב טטחמש יטסילופופ םזיתרקמב העוגנ תויהל הרומא התייה אל ,ויפלכ לגלגתמה לוועה

הניא לאירא תטיסרבינוא םע ימדקא הלועפ ףותישל תדגנתמה המוצע לע םתח ךיירדלוגש הדבועה

םיקפוא רגתואמ שיא ,טנלג באוי ידי-לע ךיירדלוגמ ללשנ אוה .לארשי סרפ ןיינעל הרוצ םושב תיטנוולר

-אשאשמ לבא ,לארשיב ךוניח רשכ ןהכיש קידצה תמאב אל ורבעב גשיה םושש ,יטסיביבה ןדיעהמ

הלגלגתהש וזה הבושחה הטלחהל שגית איהש תופצל היה ןתינ ,התלכשהב ךוניח תשא ,ןוטיב

לש הרורבה ותעד תווח תא םג הילא ףרצתו תויניינעו תעד לוקיש תלעפה ךות ,רשי לכשב החתפל

.ןוילעה טפשמה תיב

םימישרמ ,םיימדקא םיגשיה לע סרפה תא קינעהל הלוכי ינניא" .הבזכאה איה תברוצו הרמ .ונידבתה

הירבדב .התטלחה תא ןוטיב-אשאש הקמינ ,"ילארשי ימדקא דסומ לע םרחל ארוקש ימל ,ויהיש לככ

לש התסיפתמ רבד התניש אלש םושמ ,יונישה תלשממב הרש ומכ תוחפו בגר ירימ ומכ רתוי העמשנ

.הגלפמל רבעשל התרבח

םיגשיה לע אלא תיטילופ הדמע וא תוגה לע קנעומ וניא לארשי סרפ .קדצומ ןוטיב-אשאש לע םוהילעה

ותוא הכפה רבעהמ ןיימודמ סייבל תצרוקה תונבשחתהה .ולבקל ךיירדלוג 'פורפל עיגהו ,ןפוד יאצוי

םיבר יניעב הנמוסש ,ןוטיב-אשאש .דוסיהמ הלוספ איהו ,תויטילופ תויושתכתה לש וחרוכ לעב ןברוקל

,םלתהמ תוגרוחה תודמע םעונ יכרדב עיבהל תששוח אלש השוחנ תיאקיטילופכ ,הלודג החטבהכ

אוה םיאבה תורודל םגו םינעדמל הריבעהש רסמה .הכושחו תינדחפכ הזה יטירקה תמוצב התלגתה

שוביכהש םינימאמ אל םה םא ,ואיבי דובכ הזיא הנשמ אלו םייאליע ויהי םהיגשיה המכ הנשמ אלש

.הנידמהמ יהשלכ הרכהל ופצי אלש - הדיחיה היצפואה איה

תדעו .לארשי סרפ לש רתויב הקומעה תוהמה תא הלפאב ןוטיב-אשאש התסיכ הללמואה התטלחהב

השעי קדצהש תווקל קר רתונו ץ"גבל רותעתו רוזחת סרפה תא ךיירדלוג 'פורפל הקינעהש םיטפושה

המוגעה הנבותה םע תויחל ץלאינ זא דע .ינורקע ןיינע והז יכ ,בחר םיטפוש בכרהב דימתלו תחא

הבישחל ךוניחה - הרואנו תיטרקומד הנידמ לכ לש יסיסבה ןחבמב הלשכנ לארשי לש ךוניחה תרשש

סרפב םירחאה םיכוזה לכש יתיפיצ ונמזב יכ הז רשקהב רמול בושח .היצזיטילופב העוגנ הניאש הייקנ

.הרק אל הז םג .ךיירדלוג 'פורפ םע תוהדזה תואל ולבקל וברסי
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הארנ ,ארומ אלל תוקיקח םדקמו רחובל ויתוחטבה ירוחאמ דמועה ,רעס ןועדג ,םיטפשמה רשל דוגינב

.הארשה תוררועמ תורושב הנממ ןיא .תיטילופה תוחגנתהב רקיעב הקוסע ,ונימי די ,ןוטיב-אשאש יכ

לע ,תומרחמ םילבוסש םידימלת לע תרושקתה תא םיפטושש םיחווידה ביבס םג עמשנ וניא הלוק

וניאר םרט .דוע םילוכי םניא יכ םירטפתמש םישאוימה םירומה לעו רפסה יתבב האוגה תומילאה

ןמזה תא ללוז לוז םזילופופב קוסיעהש הארנכ .הלא תויעבב לפטתש הפיקמ המרופר הליבומ התוא

קוחר ירמגל אל הארנכ "הקפ-הקפ-אשאש-אשאש"הש בושחל בוצע .תוועמה ןוקיתל רקיה

.תואיצמההמ

Firefox http://www.haaretz.co.il/misc/article-print-page/BLOG-1.10405509

2 of 2 22/11/2021, 15:07


