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הזמ רתוי אל ,לארשי סרפ תדעו ירבח תא תונמל

ןויצ־ןב 'פורפ ןוירוטסיהה היה ןויערה יבא .50–ה תונש תליחתב דלונ לארשי סרפ תא קינעהל ןויערה

,םיימעפ הז סרפ לביק ומצע אוה .י"אפמ םעטמ תוברתהו ךוניחה רשכ םינש המכ ןהיכש ,רוניד

םוי — ג"ישת רייאב 'ה ,1953–ב הנושארה םעפב ךרענ סרפה תקנעה סקט .1973–בו 1958–ב

ךפהנ זאמ ."תינחורה התריציב התואמצע תא הלגמ המואה"ש ,וב רמא רוניד .ישימחה תואמצעה

.םויה יעוריאב יזכרמ עוריאל סקטה

לכמ םישיא ותוא ולביק .סוזנצנוקה בלב אצמנה ,ימואל ךרע לארשי סרפב םיאור ןושארה סקטה זאמ

ןרהא־ןב קחצי ,)1989( ןזח בקעי ומכ ,לאמשה הנחמ םע םיהוזמה םישיא — תיטילופה תשקה ינוג

הלואגו )2001( רימש קחצי ומכ ,ןימיה הנחמ םע םיהוזמה םישיאו ,)2000( ינולא תימלושו )1995(

הער וב וארו שוביכה דגנ ץרחנ קבאמ ולהינש ,םיטלוב חור ישנא ויה סרפה ינתח ןיב .)2003( ןהכ

.שונא ןפואב תילארשיה הרבחה בלב עוגפל הלולעה ,הלוח

בוהאו ץרענ הצרמ .1993–ב סרפה תא לביקש ,ילאירא עשוהי 'פורפ ןוירוטסיהה איה תקהבומ המגוד

םולשל העונתה ידסייממ היה ילאירא .ילש םג ,תירבעה הטיסרבינואב תיללכ הירוטסיהל גוחב

,1969–ב שוביכה לע בתכ ךכ .םימיה תשש תמחלמ ירחא דימ הנושארה תינויה העונתה ,ןוחטיבלו

לארשי־ץרא ןעמל העונתה" לש ךרדה תא ולבקי רוביצהו הלשממה םא :המחלמה ירחא םייתנש

סורהל ,"לארשי תנידמ לש המויק םצע תא" ןכסל הלולעו "םוהתה ףס לא" ונתוא ליבות איה ,"המלשה

תילארשיה הרבחה תא תנכסמש ,תיאנק הליהק רוצילו דוסיה דע ונשפנ תא תיחשהל ,היטרקומדה תא

הכזש ,דבוכמה סרפה תא ונממ לולשל לקש אל שיא הרורבה ותדמע תורמל .תינחורו תירסומ הניחבמ

.תויטילופה ויתודמעל רשק ילב ,םימישרמה םיירקחמה ויגשיה ללגב וב

למס אלו ,הבשחמ שפוחו םזילרולפ לש קהבומ למסכ לארשי סרפ תא ואר הנידמה ישארמ םיבר

רש ירבדב יוטיב ידיל האב וז הייאר .סרפה תקולח לע הנוממה ,ךוניחה רש לשו ןוטלשה לש טטקידל

ברקמ" :)1982( ב"משת תואמצעה םויב סרפה תקולח סקטב ,רמה ןולובז ,ל"דפממ תוברתהו ךוניחה

ךותמ אקווד !םכילע םיקלוחל וזובת לא :םעה תוניפ לכל האירקה תאצל הכירצ לארשי סרפ ילבקמ

קלוחה תא םג דבכל בייח דחא לכ ,ךכ ךותמ אקווד ...תוינחור תודמע לש ןתובישחב הקומע הרכה

."והומכ חורו בל םיינויערה ויביריל םגש רוכזלו ,וילע

הנה .ךוניחה רש לש תודגנתה לשב אל ךא ,הכוזהמ סרפה תא וללש ,דואמ םירידנ ,םירקמ המכב

.הנידמלו הרבחל תדחוימ המורת לע לארשי סרפ תא ץיבוביל והיעשי לביק 1993–ב .תואמגוד יתש

.סרפה תא לבקל בריס ומצע ץיבוביל .סקטל אובי אלש ,ןיבר קחצי ,זא הלשממה שאר עידוה הבוגתב
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.םעז איבנ וב התארש ,ץיבובילל סרפה תקנעהב הכמת ,ךוניחה תרש זא התיהש ,ינולא תימלוש

לע רמאמ בתכ רצינש .תונותיעל לארשי סרפ תא ,"בירעמ" ךרוע היהש ,רצינש לאומש לביק 1997–ב

תסנכה רבח רתע ךכ תובקעב ."תונכוסמ תולחמ יאשונ םידמושמ יפלא" םתוא הניכו הרומשלפה ילוע

ליאוהו ,סרפב שדחמ ןודל סרפה תדעוול הרוה ץ"גב .רצינשל סרפה תקנעה דגנ ץ"גבל הלאסמ וסידא

זא ךוניחה רש ךא ,המרד התיה וז .ותוא לביק אל רצינש ,הירבח ברקב האלמ המכסה התיה אלו

סרפ תקנעהב ברועמ תויהל אל טילחה םג רמה .הב ברועמ היה אל ,רמה ןולובז ,)תישילשה םעפב(

.ןימיה דצמ האחמל האיבהש ,1992–ב יביבח לימא יברעה רפוסל תורפסל לארשי

סרפ תא לוספל ,סרפה תורוקב הנושארה םעפב ילוא טילחה ,ךוניחה רש היהש ,טנלג באוי ,הנהו

םילוקיש ללגב אלא ,םייעוצקמ םילוקיש לשב אל .ךיירדלוג דדוע 'פורפל בשחמ יעדמל לארשי

תא רישכהל איה תירקיעה התרטמש ,לאירא תטיסרבינוא תמרחהב ךמות ךיירדלוג — םיירסימוק

.שוביכה ץרש

ילארשי טוירטפ לכ ןכל .רתוי דיחפמו רתוי ריהמ השענ דייהטרפאה ךילהת דציכ העווזב םיאור התע

ינפמ תימיטיגל איה ךיירדלוג תדמע .הדגנ אלו ,לארשי דעב דעצב אופא רבודמ .םרחב ךומתל ביוחמ

התוא לסופש ימו ,םינש לבוימ רתוי לארשיב יטילופהו ירוביצה םויה רדס בלב תאצמנ שוביכה תלאשש

.ומצע לע קר ןולק ליטמ

ברועמ תויהל ,תקהבומ תיטילופ תומד ,ךוניחה רשל רוסא .תיתא־יטנא איה טנלג תטלחה ,הזל רבעמ

.הזמ רתוי אלו ,סרפה תדעו ירבח תא תונמל :דיחיו דחא דיקפת ול שי .לארשי סרפ תדעו ילוקישב

.ןוטיב־אשאש תעפי ,השדחה ךוניח תרש לש םויה רדסל לגלגתה הליספה לש טהולה המדאה חופת

ךוניח יניינעב הקסעו ךוניחל ר"ד איה ןוטיב־אשאש ,הניסרח תונחב ליפכ ודיקפתב גהנש ,טנלגל דוגינב

הטלחהה תא הצמיא איה לבא ,טנלג תטלחה תא תונשל הלוכי התיה הרשה .םינש ךשמב

.ירסומו יכרע אוהש ,רגתאב דומעל החילצה אלו תיתיירורעשה

לעו ,הלש ירוביצה הרדשה דומע לע דבכ לצ ליטמה ,ץורח ןולשיכב אלא ,ילוש אשונב רבודמ ןיא

.וילע תדקפומ איהש ינויח םוחתב תוירלופופ אל תוטלחה לבקל התלוכי
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