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וחצינ "וצרת םא" לבא ,סרפ לביק ךיירדלוג

רקח םוחתב לארשי סרפ תא ךיירדלוג דדוע 'פורפ לביק םושלש ,ץ"גבל תוריתע יתש רחאל

ןוחצינ אלא ,ימדקאה שפוחל ןוחצינ הניא ךיירדלוגל סרפה תקנעה .בשחמה יעדמ רקחו הקיטמתמה

.תילארשיה הימדקאב תימצע הרוזנצו תידסממ הרוזנצ ןעמל "וצרת םא" תעונת לש ךשמתמה ןייפמקל

הפישחה תוכזב" יכ המסרפו ,סרפה תקנעהב בוכיעה לע טידרקה תא המצעל הקינעה ףא וצרת םא

."לארשי דגנ םרחב ךמותש רוספורפל הנשה תואמצעה םויב קנעוי אל לארשי סרפ יכ עבק ץ"גב ונלש

ההובג הלכשהל תודסומב םיצרמ דגנ היצמיטיגל־הדו התסה ןייפמק תלהנמ העונתהש םינש המכ הז

רכה" רתאב םיצרמ לש המישר המסרופ ךכ םשל .םדא תויוכז יליעפלו לאמש ישנאל היניעב םיבשחנש

טפשמה יתבל ושיגהש תוריתע תוברל ,םהלש תויוליעפו תויואטבתה לש דועית דצל ,"הצרמה תא

תעדל רוביצה תוכז" יכ ,הריבסה וצרת םא .ךיירדלוג 'פורפ םג ללכנ םיצרמב .םדא תויוכז לש תויגוסב

רסמה הז ,"םידגוב" הלימב שרופמ שומיש השענ אלש ףא ."ולש םיסמה יפסכב לארשי דגנ לעופ ימ

.ןייפמקה לש

תלילש" :ונממ סרפה תלילשבש הנכסה תא תימע קחצי טפושה ןייצ ךיירדלוג 'פורפ ןיינעב וניד קספב

,רוטינל הנמזה איה ,תורחאו הלאכ תוידרופס תויואטבתה לשב םש לעב הימדקא שיאמ לארשי סרפ

אלא ,תוידרופס תויואטבתהב רבודמ היה אלול ."לארשיב הימדקא ישנא רחא הפידרו בקעמ

קספ ץ"גב םנמא ?הפידרלו בקעמל ,רוטינל םוקמ היה ןכ זא — תורזוחו תויתטיש תויואטבתהב

תויוליעפהו תועדה תקידבל היצמיטיגל ונתנ םיטפושה ךא ,ךיירדלוגל לארשי סרפ תא קינעהל ךירצש

.הפידרו בקעמ ,רוטינ איה המצעבש הקידב — הימדקא שיא לש תוימדקא־ץוחה תויטילופה

.ךיירדלוג 'פורפ לש ויתויציצב וקדב ,םיטפושה רושיאב ,ךוניחה ירשו ץ"גב ,סרפה תא לבקל לכויש ידכ

םיצלאנ םה תוריחבה תדעווב תלספנ םתודמעומש םעפ לכבש ,תסנכל יברעה רוביצה ידמעומל המודב

ץלאנ ךיירדלוג 'פורפ םג — דדומתהל ץ"גב רושיא תא לבקל ולכויש ידכ הנידמל םתונמאנ לע ריהצהל

.םרחה תעונתב ךמות וניא אוהש ריהבהלו ותונמאנ לע ריהצהל ,הפיקמ תורשכ תקידב רובעל

ללש חותינל ושרדנ ךוניחה דרשמ לשו ץ"גב לש תורשכה יקדובו ,יד היה אל תונמאנה תרהצהב

הרוזנצ לש ליפשמהו שיתמה ךילהתה רחאל .םינש 15 ךרואל ךיירדלוג לש םירמאמו תויואטבתה

רנליו לעי תטפושה .תיטילופה היגוסל וסנכנ אל םה יכ שיגדהל םיטפושל בושח היה ,תקהבומ תיטילופ

תוולל ףיסות סרפה לש ותרקויו ןתיי ימ" ,הניד קספ םויסב התאירק לע תוממתיהל לארשי סרפל היואר

."םשגתתו ףיסות ,לארשי סרפ דסומ בלב איה ףא הדמעש ,תודחאל הפיאשהו יכו ,תורודל ונתוא

הקידבה םצעב תונומטה תונכסה תא ץימחה ,ביבא לת תטיסרבינוא אישנ ,תרופ לאירא 'פורפ
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טפשמה תיב לש וז הטלחה" יכ בתכ הבש העדוה םסרפ אוה .םיטפושה ושעש תונחבהבו תיטילופה

תויטילופ תויואטבתה יכ תרקוחו רקוח לכ התעמ עדיי .לארשיב ימדקאה שפוחה תא תרצבמ ןוילעה

סרפב םיכוזה לשו םידמעומה לש לגעמה אליממ ."לארשי סרפב תוכזל םייוכיסה לע ועיפשי אל ןהשלכ

רובעל ךירצ םדא ,הימדקאב רקחמ תדובע לע לארשי סרפל דמעומ קר תויהל ידכ .רתויב ריעז לארשי

תלבק ,רקחמה תעצה רושיאו טרוטקודה תדובעל החנמ תאיצמב ליחתמה ךשוממו ךרפמ לולסמ

.רקחמ יביצקתו תוגלמ לבקל םג םינשה ךשמבו תועיבק תלבק ,ןקת תלבק ,הימדקאב תינמז הרשמ

וא ,תידוהיה תונוילעה יכמות תאו םילחנתמה תא רישכהל הדעונש "םעב תודחא"ל דגנתמש ימ םאה

יעשפו תושונאה דגנ םיעשפ תעצבמה תינעזג הנידמ וא דייהטרפא הנידמ איה לארשי תנידמש רמואש

תעונתב וא הבישה תוכזב יבמופב ךמות וא ,םלועב תורחא תונידמבו םישובכה םיחטשב המחלמ

?לארשיב הימדקאב הריירק תונבל לכוי הזכ םדא םאה — לצנתהל ילב םרחה

?ןניינעב םיסנכ הימדקאב ןגראלו הלאכ תויגוס לש רקחמב דקמתהל הצריש ימ לש ולרוג היהי המ

לכ שאר דבוכב לוקשל םהילעש ,אוה תוינלאמש תועד ילעב םיריעצ םירקוחל ךיירדלוג תשרפמ חקלה

עוגפל לולעש המ — רחא ןימי ןוגרא לש וא וצרת םא לש ןייפמקמ ולבסי ,אלָו ,םייטילופ בתכמו המוצע

םילוכי םניאש ימ .םהילע הרקוהב תוכזל םהייוכיסבו הימדקאב םהלש רקחמהו הקוסעתה תויורשפאב

לבקתהל וסניש םהל ףידע ,ריחמ םלשל םילגוסמ םניאש ימ .ריחמ םלשל םינכומ ויהיש יאדכ ,קותשל

.תילארשיה הימדקאה תולובג תרגסמב םמצע תא ורזנציש וא ל"וחב תורשמל

,ךיירדלוג 'פורפ לש תויטילופה תויואטבתהב טטחל ץ"גבבו ךוניחה דרשמב ולחהש רחאל םיישדוחכ

םעטמ ל"דצ ישנא ועציבש ןונבלב המחלמה יעשפב טטחל אלש הלשממה הטילחה ,13.5.2021–ב

םא לייחהמ רוטיעה תא לולשל ןתינ יכ ,עבקנ ןונבלב ותרישש ל"הצ ילייח ןיינעבש דועב .לארשי תנידמ

,לייחמ תושרדנה הדימה תומאמ גרוחה ןפואב יאבצה ותוריש ךלהמב תעבוקה הפוקתב גהנתה" אוה

תא לולשל ןתינ יכ עבקנ ל"דצ ילייח ןיינעב ,"ישארה יאבצה טילקרפה לש תעד תווח ךכ לע הנתינו

וא םינש רשע רסאמ הנידש הריבעב וא ןוחטיב תריבעב טולח ןיד קספב עשרוה לייחה םא קר רוטיעה

.רתוי

תויחרזאבו םיחרזאב ,םייטילופ םיליעפב ןכו ,תורחא תויצילימ ירבחב תועווז ועציב ל"דצ ילייח

סראמב ,ינטיל עצבמ ימיב ,ראשה ןיב .תובירי תוינתאו תוימואל ,תויתד ,תויטילופ תוצובקל וכייתשהש

לא הרייעה לש דגסמב םיעיש םימלסומ םיחרזא 70–כ דאדח דעס לש ודוקיפבש תוחוכה וחצר ,1978

םוש לע עודי אלש ןוויכמ .םאיח־לאב םייוניעה זכרמ תא כ"בשו ל"הצ ליבשב ולעפת םה ןכו ,םאיח־

,ןונבלב תועווזו םייוניע ,המחלמ יעשפב ותוברועמ לשב ןיד קספב עשרוהו ןידל דמעוהש ל"דצ לייח

,םיחרזא חבטבו םאיח־לא אלכב םייוניעב םיברועמ ויהש ימ תוברל ,ל"דצ ילייחש איה רבדה תועמשמ

.הכרעמה תוא תא ףרוג ןפואב ולבקי

תועד לעב אלו ,המחלמ עשופ היהתש ףידע הנידמהמ הרקוה תוא לבקל ידכ ,לארשי תנידמב

.תוינלאמש

םדא תויוכזל ןיד ךרוע אוה בתוכה
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