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לארשי סרפב אלו ןואיזומב אל

הזב הז םירושק םהש ררבתמ ךא ,ןיטולחל םייולת יתלב םיעוריא ינש עובשה השיגפה המולע די
ןג תמר ןואיזומ ריקמ ,"םילשורי" ,ביר דוד לש תונמא תריצי לש הדרוה אוה דחאה .לזרב לש תותובעב
בוריס אוה ינשה .ינעגופ בותיכ הליכמ איהש קומינב ,ןהכה המאש למרכ ,ריעה שאר תארוהב תונמאל
תא עונמל ,ןוטיב־אשאש תעפי ר"ד ,ךוניחה תרש תטלחה לע ץ"גבב ןגהל הלשממל יטפשמה ץעויה
התטלחהש קומינב תאז לכ .ךיירדלוג דדוע 'פורפמ הקיטמתמה רקחל א"פשת תנשל לארשי סרפ
תיב עבקש תורימחמה הדימה תומאל םאתהב ,ךכ םשל השורדה תיתייארה תיתשתב תכמתנ הנניא"
."'םיינוציח' םילוקישב תובשחתה ןיינעל הז דבכנ טפשמ

םיינוציק םירקמב טעמל ,תטלחומ הדרפה דירפהל שיש ךכ לע םידע ףלאכ םידיעמ וללה םיעוריאה ינש
םיגשיהב הרכה לש תוטלחה ןיבל םייטילופ םילוקיש ןיב ,רתויב הבחר תירוביצ המכסה םהילע שיש
םאתהב ,קלקלח ןורדמ םירבדה עבטמ ןה תויטילופ תוטלחה .םייתוברת־םייתונמא וא ,םייעדמ
,רוביצה בור לע לילעב תולבוקמ אל תורימאב לחה .בחר דענמ תוסכמו ,טילחמה לש םלועה תפקשהל
ןמ ןכל .תונווכו תובשחמ תרטשמ ידיב ןיד רוקיחב תויאר תאבהו קמוע תריקחל אשומ ןהש ולאכל דעו

.הרכהל יואר וניא המו יואר המ וטילחי םהו ,םיחמומ ידיב וטפשיי הלא םימוחתב םיגשיהש ,אוה יוארה

תיטילופ תוהזו םלוע תפקשה שי םייוושכעה םיטילחמל ויפלו ,טושפה לוקישהמ עבונ הדרפהב ךרוצה
םירקמב אל ךא ,םיימיטיגל הלא לכ .םהיעיבצמו םהיכמות סיסב יניעב ןח תאשל ןוצר םגו ,הרורב
ויה ,רוניד ןויצ ןבו ןרא ןמלז םג םתסה ןמו ,ינולא תימלוש ,דירש יסוי ומכ ,םירחא ךוניח ירש .וללה
םינשב ןג תמר ריעה שאר היהש( רגניז לארשי ומכ ,רחא ריע שאר םג .תרחא םיטילחמ יאדווב

.תרחא טילחמ ,חינמ ינא ,היה ,)"ךילב" ילרבילה ןוכיתה רפסה תיב תא להינ ןכל םדוקו ,2018–2013
.םהילע המכסה ןיאו תירוביצ תקולחמב םייונש םינודנה םיאשונה יכ ,ונדמלל

,ןיינעב םדוקה יטפשמה בוביסב הערכהה תא הידיב דיקפה ןוילעה טפשמה תיבש ,ךוניחה תרש
וניא לארשיב ימדקא דסומ םירחהל ארוקש ימ" ,התעדלש םושמ התטלחה תא דבכי ץ"גבש הווקמ
תעדל םג הבר הדימבו ,םירחא תעדלש ,איה היעבה ."םיימדקא םיגשיה לע לארשי סרפל יואר
יכ ,תושרופמ םיעבוקש — תיפוריאה הליהקה םע םימכסה לע תומותחה ,תונורחאה לארשי תולשממ
לאירא תטיסרבינוא — תיפוריאה הליהקה יפסכמ הכימתל וכזי אל קוריה וקל רבעמ תואטיסרבינוא
.לארשי חטשב תאצמנ הניא

וא הז דצב דדצל וא ,תיטילופ הדמע עובקל ידכ הלא ירבדב ןיאש ,שרופמו רורב ןפואב ןייצל ינוצרב
םידגנתמה םינמאה תעדב אלו ריעה שאר תעדב אל :ולא תויגוס ביבס םישוטנה םיחוכיווב רחא
רש לש תאזב וא ,ךיירדלוג לש העדב אל םג .ןואיזומה ריקמ םהיתוריצי תא ריסהל ושקיבו ותטלחהל
לכ .הנוש תונמאב ימעטו ,רתוי תויזכרמ תויטילופה יתועד .תיחכונה הרשהו ,טנלג באוי ,םדוקה ךוניחה
םיאשונב ברעתהל רוביצה תא הצוחו תקולחמב היונשה הקיטילופל לאש ,אוה רמול הצור ינאש
תיתריצי תוירוקמו תוניוצמ לע .הריציהו הבישחה םלועל םרגנה קזנה םושמ ,תיתריצי תוניוצמ םרקיעש
.תאזכש תוניוצמ תוטפושה הדימ תומא יפ לע קר טפשיהל םוחת לכב

,םיימשיטנאה םיעוריאה דואמ הב םיברש הנידמ ,הידוושב םיימוקמ םילוקישל ןותנ לבונ סרפ היה םא
ןמ םיקפתסמ — םלועה תייסולכואב םקלחמ 500 יפמ רתוי ,םיכוזהמ 25%–מ רתוי — םידוהיה ויה
,הנידמ ידי לע קנעומ וניא לבונ סרפ לארשי סרפל דוגינב יכ םירמואה .םינומ תואמ ןטק קלחב םתסה
.הכולמה תיב תוסח תחת ולוכ להונמ אוהו ,הידווש לש ימואלה למסל ךפהנ סרפה .םיעוט

הנשהו ,ולש םירושע העבשכ תב הירוטסיהב תובר םימעפ רפעב שלפתה רבכש ,לארשי סרפל רשא
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,ימואל יעדמ ףוגל וא ,הנידמה תואישנ דסומ ומכ ,תוינפ רסח ףוג ידיל וריבעהל שי — תושע לידגה
סרפה דובכ תא ורדריד רבכש ,הלא םיחוכיו ,ןכ אל םאש .םיעדמל תילארשיה תימואלה הימדקאה ומכ
.דעל וכשמיי ,תובר םימעפ

תטלחהכ — סרפה תא קינעהל הרשה תא בייחל הטלחהה תא יכ ,רמאיי ןוילעה טפשמה תיבלו
הפ אל ,בור תעדב םנמא( הריבעהל אלו ,םדוקה בוביסב דוע לבקל וילע היה — תיעוצקמה הדעווה
הקיטילופה ,היתועד ןדסל עדמה שיטפ ןיב התוא הסינכה תאזה הטלחהה .הרשה תטלחהל )דחא
.הירחוב רוביצו

רשאכ םתסה ןמ תיחרכה טפשמה תיב לש תיטלחה רתי־תוברעתה ,ילארשיה יטילופה ךרעמב
הרזח הטלחההש ,היארהו .ןוחטיבהו הלכלכה ,תוינידמה הדשמ ריבס יתלב ןפואב תוגרוח תוטלחהה
תומוקמל סנכנ וניא םכחה ,רמאנש .הרשה תטלחה תובקעב יופצ היהש יפכ ,טפשמה תיב לש וחתפל
.םהמ תאצל עדוי ןובנהש

2004 תנשל הימיכל לבונ סרפו ג"סשת היגולויבה רקחל לארשי סרפ ןתח אוה רבונח'צ 'פורפ
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