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לארשי סרפל תוומ תכמ :ץ"גב תקיספ

סרפ תלילשל ,טנלג באוי ,םדוקה ךוניחה רש יקומינ תא לוספל ןוילעה טפשמה תיב תטלחה ,הרואכל

ךא .סרפה ןתמל רשק םהל ןיאש םילוקיש לע רשיה לכשה ןוחצינ איה ,ךיירדלוג דדוע 'פורפמ לארשי

תוכורא םינש הז ןותנ אליממש ,לארשי סרפ לע תוומ תכמ התיחנה הטלחהה .סוריפ ןוחצינב רבודמ

וז הריז .תודגונמ תויטילופ תופקשה ןיב תיטילופ תוששוגתה תריזל ךפהנשמ ,הסיסג לש ךילהתב

,חור ישנאו םירצוי ,םינעדמ לש םיגשיהה לש הראה ותרטמש סרפ לש ותריז ללכ תויהל הרומא הנניא

תליבומ ,תיגולונכט תחתופמ ,הרואנ הנידמ — היהתש םיצור ונא ילואש המל לארשי תא םיכפוהה

קספב .המצע הל רקיעב ךא ,םירחאל רוא תשמשמה ,תדו הירוטסיה ,תוברת יכרע הריקומו תונשדח

אוביש תופצל חרזאל ול לא יכ ןוילעה טפשמה תיב חיכוה בוש ,בל גומ אלא ותונכל רשפא יאש ןיד

.ןוטלשה לש תויתורירש תוטלחה ינפמ וילע ןגהל

יכ ,םיסרפה תודעו ירבחל ץרמנ תותיא תתתואמ — ךיירדלוג 'פורפל הפיזנב םג הוולמה — הטלחהה

,הטלחהה ןמ רתויב בושח קלחכ ,םג אלא ,םייעדמ םיגשיה קר אל םתטלחהב ןובשחב איבהל םהילע

סרפה ןתמל עגונב הטלחהה תא ריזחה )בור קספב( טפשמה תיב .ת/דמעומה לש ומלוע תפקשה תא

שי" יכ טנלג תטלחה תא לספ רשאכ תורורב רמא אוה ירה ?עודמ .ןוטיב־אשאש תעפי ,ךוניחה תרשל

ןיבל ,תקולחמב תויונשו תוינוציקו תוממוקמ םא םג ,סרפה לבקמ לש תוישיאה ויתועד ןיב ןיחבהל

רבכ וזש ירחא ,הרשה ןמ הפצמ ןוילעה טפשמה תיב המְל ."סרפה תדעוול רוסמה יעוצקמה אשונה

הדעווה יקומינ תא בוש לוקשל הילע םאה ?וחתפל הטלחהה תא הלגלגו ,ןיינעב רבעב טילחהל הבריס

קבאמה ךרוא לכל הנתיא הדימע התטלחה לע הדמעו( סרפה תא קינעהל הטילחהש תיעוצקמה

םיגשיהה תובישחו תלעותה — רתוי דבכ המ טילחהלו ךיירדלוג 'פורפ לש תורימאה לומ לא )יטפשמה

.טנלג לשכ קוידב ןאכ ירה ?ויתורימאבש קזנה וא ךיירדלוג לש

תא בוש תושעל ידכ םהב שמתשהל הרשה לעש םיינויסינה םילכה רבדב העצה םיטפושל שי םאה

סיסבב התיהש וזכ — רתויב הטושפ הטלחה לבקל םוקמב ?תאזה תירשפא יתלבה אירטהו אלקשה

,אבה סקטב וא דימ ךיירדלוג 'פורפל סרפה תא קינעהל — תימע קחצי ,טועימה טפוש תטלחה

תא ךוניחה תרש לא בוש לגלגל ,הטלחה־אלל־הטלחהב ,רנליו לעיו גרבלוס םענ ,בורה יטפוש וטילחה

.לבקל רש לכל היה רוסא הליחתכלש תוירחאה

הענמש ,הז ןיינעב בכרה ותוא לש תמדוק הטלחה :רחואמ דחאה .םישרוש ינש וז הער הטלחהל

לש יגולואיכרא עסמל רשה תא החלישו ,ולבקל רומא היהש תעב סרפה תלבק תא ךיירדלוג 'פורפמ

ויה זא רבכ .תילילשה ותטלחה תא ססביש ידכ ,רמאש הממ עמתשהש וא רמא רשא לכב טוטיח

היה ןכש ,תיעוצקמה הדעווה תטלחהבכ ,ךיירדלוגל ןתניי סרפהש תירוגטק טילחהל םיטפושה םיכירצ
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.תיעוצקמ הטלחה לע תישיאה ותעד דבוכ תא ליטמ םגו ותוכמסמ גרוח םג רשה יכ שמשכ רורב

םיימדקא םיגשיה לע ןתינש סרפ לע הטלחההש הדבועה — רתוי םדקומ יתימאה ערה שרוש םלוא

תיבב רערעמ היה הידוושב ילארשי־יטנאו ימשיטנא ףוגש םשכפנב ורעש .תיטילופ תושר ידיב הנותנ

ןמוא לארשי 'פורפל סרפה תא קינעהל הלכלכל לבונ סרפ תדעו תטלחה לע הנידמב ןוילעה טפשמה

המ תא ודמל םידוושהש אלא ?הלודג הקעצ ןאכ המק התיה אל םאה .תוינידמה ויתויואטבתה לשב

ןונגנמ לכ תא ריבעהל שי :הנקסמה .הקיטילופב הימדקא בברעל ןיאש — דומלל ונלכשה אל ונאש

— הקינעמ הנידמהש םיסרפבש לפשומה םג ךא בושחה — לארשי סרפ לש עוציבהו הטלחהה

,םיעדמל תימואלה הימדקאה םאו הנידמה אישנ םא ,היולת יתלב תרחא תושרל וא תימדקא תושרל

.לשמל

ידכ תאז .םיחמומ לש תויעוצקמ תוטלחה לע ךומסלו ,ןיינעב תוברעתהמ ודי ךושמל טפשמה תיב לע

לש — טעמכ יתנשה — שיבמה הזחמה דוע רוזחי אלו ,וילא ובשוי סרפה לש ודובכו ותרקויש

הניאש תושר ידיל סרפה לוהינ תרבעה ,ןבומכ .עודמו ,אל ימו סרפל יואר ימ טפשמה תיבב תוניידתה

.איהש הביס לכמ ויניעב יואר וניא םיוסמ ת/דמעומ םא ,תואכרעל היינפ ינולפמ ענמת אל תיטילופ

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