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ץ"גבו רשה ,לארשי סרפ

שאר ידיב קנעוי לארשי סרפ" ,)קקחנ אל רבד לש ופוסב ;1993 ג"נשתה( לארשי סרפ קוח תעצה יפל
...תועוצקמה דחאב ונייטצהו תפומל םניהש ...םידיחי ,לארשי יחרזאל ...תואמצעה םויב ,הלשממה
תפקשהל רשאב תחא הלימ ולו קוחה תעצהב התיה אל ."...תיעוצקמ םיטפוש תדעו םתוא הרחבשו

תעצהל תונשרפ הטלתשה ,סרפה תא הקינעמש איה הנידמהש ןוויכמ ,אקע אד ךא .םיכוזה לש םמלוע
הדעווה תטלחה ,ןובירה תעד םע דחא הנקב תולוע ןניאש תורימא וא תועד ילעב היפל קוחה
.תרוקיבל הנותנ םניינעב תיעוצקמה

התפקשה יפ לע הל תונמאנ םג וילבקממ שקבת סרפה תא הקינעמה הנידמה יכ ,ינויגה הארנ וינפ לע
יגשיה םע רבד יצחו רבד הל ןיאש תונשרפ יהוז ךא ,הנוממה רשה לש תוהזה יפ לעו עגר ותואב
םיימדקאה םילוקישהו ,סרפה לש ילוהינה דצה לע הנוממ הנידמה ,םלועב תורחא תונידמב .םיכוזה
.תויעוצקמ תודעוול םינותנ

ידיב תונותנ תוימדקאה תוטלחה ךא ,הנידמה לש קהבומה הגיצנ ,הידווש ךלמ קינעמ לבונ סרפ תא
.סרפה ןרק לש ןה תוימדקאה תוטלחהה ךא ,רסיקה קינעמ ןפי סרפ תא .היולת יתלב איהש לבונ ןרק
ןתינ היה אל אוהש ןכתיי ,סרפה תא הקינעמ התיה ,תוימשיטנא הב שיש הנידמ ,הידווש תלשממ וליא
םג ,ויגשיהב וריכיש ויתויוכז תא שרוד האנה לע .רתוי ןטק היה וב םיכוזה םידוהיה רפסמו ,םילארשיל
.ותיבב םייקל האנ

ךמוס היה ילוא היצילאוקהמ רש .תיטילופ־תינוטלש תוברעתהמ טלחומ ןפואב סרפה תא קיחרהל שי
תויהל םידמעומה לעש טילחמ היה ידרח רשו ,הנימ ומצע אוהש תויעוצקמה תודעווה תוטלחה לע וידי

רקחל לארשי סרפב התכז םעונ דרו 'פורפשכ ,פ"שת תנשב ומרוה תובג המכ ?החידב( תורשכ ירמוש
לש יעגרה ויפואב תויולת ויהי ךרד יצרופ םיגשיה לע תוימדקא תוטלחה ובש בצמ ןכתיי אל .)?דומלתה
.תוליזה םוהת לא סרפה תא רדרדיש ןורדמה הז .רשה תפקשהבו ןוטלשה

,ל"הצ לש םיבכרומה םיעצבמה יפתתשמו יננכתממ ותויהבש )!תמאב( ןיבמ ינא .ךוניחה רשל רשאב
אוהש המ ןיב דירפהל תישפנ השקתמ אוה ,הברקהו הרובג לש תולועפ ללכש ךורא תוריש רחאלו

חוטב םג ינא .הנוממ אוה וילעש סרפה אשומ איהש ,תימדקא תוניוצמ ןיבל ,הנידמל תונמאנכ בשוח
תונמלא יתב תא םג אלא ,םייאבצה תורבקה יתב תא קר אל דקופ אוה םויה לחה ןורכיזה םויבש
.וירבח ימותיו

תסנכהו הלשממה ילספס תא שבוח אוה .ונופצמ לש םיימינפה םיינזאמה תא ןיבהל השקתמ ינא ךא
הווש הרות לש הלהואב גרהיהלש םישנא .והשלכ ימואל תורישל םידגנתמ תיגולואידיאש םישנא םע
בלו ,ריכה יאדו רשה םהמ םיברש ,םיפלא תורשע לש םמד תזקהל ,רתוי אל םא ,םהיניעב ךרע
.הז אשונב רשה לש תחא הלימ ולו יתיאר אל .דעל רובש םהיתוחפשמ

םקלחו ,ברקב חצנל ידכ םייגולונכטה םיעצמאה בטימב שמתשה רשה יכ ענכושמ ינא יאבצה ותורישב
רורב ,ולא םיעצמא וחמצ ןכיהמ ןיבמש ךוניחה רשכ ,התע .תחא םעפמ רתוי ילוא ,וייח תא וליצה יאדו
ול קיצמ וניא ונופצמ םאה .ונמויק תא חיטביש דיחיה עונמה אוה היגולונכטלו המדיקל ךוניח יכ ול
ףאו תילכלכ החוור םהידלימ םיענומ ,רואנ ךוניחב המרוח דע םימחלנש ימ םע ןחלוש ותוא לא ותבשב
ןיאל לקשמ תודבכ ןניא ןדבל ולא תויעב יתש םאה ?הנידמה לש המויק תוישוא תחת ךכב םירתוח
,תילארשיה הרבחה תא תועסשמה ,ולא תויעב םאה ?ברקל אצי אוה הילעש "ךיירדלוג תייעב"מ ךורע
?ימינפה ינופצמה ןוזיאה ןכיה ?לארשי סרפ אשונב קר עמשומש ולוק תא וקיתשה

Firefox http://www.haaretz.co.il/misc/article-print-page/.premium-1.9707499

1 of 2 4/14/2021, 6:30 PM



לארשי סרפ תא קינעהל הטלחהה לע רוערעה זאמ .ההומתה םתטלחהו ץ"גב יטפוש ,ףוסבלו
תא ריזחה טפשמה תיב רשאכ ,היפויתא יאצוי דגנ תורימא ןיגב )1997( רצינש לאומש יאנותיעל
םינוידל עבק ןכשמל ץ"גב ךפהנ ,)יאנותיעל סרפה תא קינעהל אלש הטילחהש( הדעוול הטלחהה
ואר( תויעוצקמה תודעווה תוטלחה לע םירוערעב דוע ברעתה אלו ,זאמ ויכרד תא "ןקית" ץ"גב .סרפב
ויתורימא לע לאירא בקעי ברה םגו ,ןיקרמות לאגי ,להנרטש באז ,ינולא תימלוש לש םירקמה
.)תוינגוזימהו תויבופומוהה

םינותנ םהש ,איה םידוביכ ןיינעב )ץ"גב ידיסחמ וניאש( ןמדירפ לאינד 'פורפה לש ותעד ,בגא
'פורפ לש וניינעב ןידה קספב הבתכ לברא הנדע תטפושה .םיטיפש םניאו תויעוצקמ תוטלחהל
לע רבודמ ןהבש תויואטבתהה ,הכרעהל םייואר םייעוצקמ םיגשיה ןיגב ןתינ לארשי סרפ" יכ ,להנרטש
תא תוארל אלש השק הז םירבד בצמב .סרפה ןתינ הניגב תיעוצקמה תרגסמל ץוחמ תושענ בור יפ
העיגפכ ,עיבהש תודמע סיסב לע ךא ,םייעוצקמה ויגשיה לשב ול יואר אצמנש יממ סרפה תעינמ
רטשמב םוקמ הל ןיאש 'תויפ תמיתס' לש טקפא הל שי ,וזכש האצות .ףיקע ןפואב ולו יוטיבה שפוחב
הניאש העד תעבה יכ העידיה םצע ?הקתשה לש רסמ אל םא לבקתמה רסמה והמ אולהש ,יטרקומד
תקנעה לש ךרד לע םא םג ,יעוצקמ טביה ול שיש רושימב תואצות ןמז רובעכ תאשל היושע תירלופופ
."יטרקומד רטשמב יוטיב שפוח לש תוברת םע תבשייתמ הניא ,סרפ

רשהש ןוויכמו ,םרחה קוח תא םיריפמ וירבד םאה הלאשב וזחאנ םיטפושה ךיירדלוג הרקמב ,הנהו
הלטמה תא וריבעה ,סרפה תדעו לש הטלחהה תא לבקמ וניא יכ לע רוערעה אושנ אוה הנוממה
המיאתמה תונשרפה תא תתל םילוכי םניא םמצע םה וליאכ .רשל ךיירדלוג 'פורפ לש וירבד תא שרפל
.יוטיבה שפוח לש תועמשמל — רתוי הברה בושחו ,רקיעב ךא ,רצונש םידקתל וא קוחל

הקילחמ איהו האצי רבכ תבכרה ,רשל הנתינש הפוקתה םותב הוכפהי םהו תינמז םתטלחה םא םג
ברעתהל אלש ןוילעה טפשמה תיב לש תרוסמ רוחא וגיסה םיטפושה .הנריזחי אל רבד ,ןורדמב
םה .רשה תשקבל תיעוצקמה הדעווה ידי לע שדחמ ונחבנש ףא ,סרפל תועגונה תויעוצקמ תוטלחהב
לש ופא תמשנ םהש יוטיבהו הבשחמה שפוחב עגפתשו ,דוע התוסכל היהי השקש הבית בוש וחתפ
דביא ץ"גבש לבח .ךרד ץרופ רקחמ חרפ אל םלועמ הז שפוח תוליבגמה תונידמב .ימדקאה רקחמה
.ילרבילה זכרמה לש ונומא תא םג

2004 תנשל הימיכל לבונ סרפ ןתחו ,ג"סשת תנשל היגולויבה רקחל לארשי סרפ ןתח אוה בתוכה
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