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דדוע 'פורפמ עונמל טנלג תטלחה תא לטיב ץ"גב
לארשי סרפ תא ךיירדלוג
בושתש ידכ סרפה תקנעהל תעגונה הטלחהה תא ךוניחה תרשל ריזחהל שי יכ ועבק םיטפושה
ךרעמב םוקמ ןיא םידמעומ לש תויואטבתהל" יכ ןידה קספב בתכ תימע טפושה .תאז לוקשתו
"ןיינעה ןיממ םניאש םילוקיש לקש" טנלג יכ ףיסוהו ,"לוקשל סרפה תודעו לעש םילוקישה

'פורפמ עונמל טנלג באוי רבעשל ךוניחה רש תטלחה תא לטבל דחא הפ )ישימח( םויה טילחה ץ"גב

ריזחהל טפשמה תיבל הרוהו ,בשחמה יעדמו הקיטמתמה רקח םוחתב לארשי סרפ תא ךיירדלוג דדוע

לוקשתו בושתש תנמ לע לארשי סרפ תקנעהל תעגונה הטלחהה תא ןוטיב אשאש תעפי ךוניחה תרשל

.וז הצלמה רשאל םא

סרפ תקנעה אשונב ץ"גב תטלחה תא הידיל הלביק" איה יכ רסמנ ןוטיב אשאש הרשה לש המעטמ

."הטלחה לבקת םירבד לש םקמועל םילוקישה תניחב ירחאו התוא דמלת ,ךיירדלוג 'פורפל לארשי

טפושה לומ - רנליו לעיו גרבלוס םענ - בכרהב םיטפושהמ םיינש לש תועד בורב הלבקתה הטלחהה

וחתמ םיטפושה תשולש .תעכ רבכ סרפה תא ךיירדלוג 'פורפל קינעהל שי יכ רבסש ,תימע קחצי

.תימע טפושה בתכש יפכ ,"ןיינעה ןיממ םניאש םילוקיש לקש" רשא ,טנלג לש ותולהנתה לע תרוקיב

לש ותמיתח יכ ועבק םג - רנליוו גרבלוס - בורה יטפוש ינש יכ ןייצל שי ,טנלג לע תרוקיבל ליבקמב

איה לאירא תטיסרבינוא םע הלועפה ףותיש תא קיספהל יפוריאה דוחיאל תארוקה המוצע לע ךיירדלוג

תדעווש רחאל םייכרע םייתרבח םילוקיש לוקשל תוכמס םג שי ךוניחה רשל יכו ,רומח השעמ

.תיעוצקמה התטלחה תא העבק םיטפושה

םיכוז םה וניגבש יעוצקמה םוחתל םיעגונ םניאש םיאשונב לארשי סרפל םידמעומ לש תויואטבתהל"

יל המל זא' ,ררושמה רמאש יפכו ,לוקשל סרפה תודעו לעש םילוקישה ךרעמב םוקמ ןיא ,סרפב

עדמה ימוחתב תוניוצמ תדדועמש הנידמכ ,לארשי תנידמל" .תימע טפושה בתכ ,"?'וישכע הקיטילופ

,דמעומה לש תורחאו הלאכ תויתרבחו תויטילופ תועד ןיב דירפהל קהבומ סרטניא שי ,היגולונכטהו

."ומוחתב תיעוצקמה ותמורתו תויעוצקמה ויתולוכי לש תימדקא הכרעה ןיבל

דמעומה לע תוצילממש ןה יטנוולרה םוחתב הנושארה הרושהמ םיחמומ תודעו" יכ תימע בתכ דוע

לש הצלמה רשיא אל ךוניח רשש ,לארשי יסרפ לש הירוטסיהב הנושארה םעפה וז ,רומאכו סרפל

."תיעוצקמ םיטפוש תדעו
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תוינוציקו תוממוקמ םא םג ,סרפה לבקמ לש תוישיאה ויתועד ןיב ןיחבהל שי" יכ עבק תימע טפושה

ינומלאל וא ינולפל לארשי סרפ ןתמ .סרפה תדעוול רוסמה יעוצקמה אשונה ןיבל ,תקולחמב תויונשו

."דמעומ ותוא לש ויתוכילהלו ויתועדל 'המכסה' םושמ וב ןיא

םאתהב ,שרדנכ ןיינעה תא ןחב הלשממל יטפשמה ץעויהש דועב" יכ גרבלוס טפושה ןייצ ותטלחהב

,'םיינוציח' םילוקיש םתוא לוקשל היהי ןתינ םיינוציקו םיגירח םירקמב קר היפלש ,הקוספה הכלהל

הלוע הניאש ךרדב לועפל )טנלג( רשה רחב ;הכוזה לש ותויעוצקמו ותמורת תדימל םיעגונ םניאש

לע ,ךוניחה תרש לא ןיינעה תא בישהלמ סונמ ןיא" ,ףיסוה ,ךכיפל ."הקוספה הכלהה םע דחא הנקב

."התמכוחכ טילחתו – הקוספה הכלהל םאתהב םעפה – תפסונ םעפ הטלחהה תא ןחבתש תנמ

הנושארל ,לארשי סרפ תא ,ונידי-ומב ,ץ"גב יטפוש ,ונחנא ,קינעהלו ,גוהנל ונילע ךכ יכ רובס ינניא"

.ריבסה אוה ,"ודסוויה זאמ

בושחלו תועטל יושע )ק"א ,סרפה ןתמ תא עונמל( טנלג לש ותטלחהב ארוקה" ,רנליו תטפושה ירבדל

המורת'ב םניינע רשא םייכרע-םייתרבח םילוקיש ,הז טפשמ תיב לש תושרופמה ויתוקיספ ףרח יכ

הזרכה םרטב ןוחבל שי רשא םילוקישה ןמ דרפנ יתלב קלחכ םישמשמ ,רשה ןושלכ ,'לארשי תנידמל

ותקיספ יפ-לע רשא םילוקישל רתי לקשמ ןתמ ךות" הנתינ הטלחההש הפיסוה איה ."סרפב הכוזה לע

."דחוימב םירידנו םיגירח םירקמל ךא םרמשל שי ,הז טפשמ תיב לש

הז טפשמ תיב היפל תיבקעה הקיספ"ב רנליו הריבסה יטילופה גרדל ןיינעה תא ריזחהל הטלחהה תא

."לארשי סרפב הייכז)-יא(ל תועגונה תוריתעב תוברעתהמ וידי ךושמל רכבמ

ןבומכ םיצורמ ונחנא" ,ךיירדלוג 'פורפ תא םיגציימה ,ןמיזנב יגחו דרפס לאכימ ןידה יכרוע ירבדל

.טנלג רבעשל ךוניחה רש לש תנכוסמהו תכרפומה ותטלחה תא לטבל דחא הפ הנתינש הטלחההמ

עבקנש ילבמ יטילופה גרדה תערכהל הייגוסה תא ריזחהל בורה יטפוש תטלחה ,תאז םע

,תרעצמ - סרפל תואכזה תלאשל תויטנבלר ןניא קוחה לע הריבע ןניאש תויטילופ תויואטבתהש

."לארשיב יוטיבה שפוח ירחוש לכ תא גיאדהל הכירצו

תויהל הכירצ האצותה" ,טנלג דגנ ורתעש םיטפושה תדעו ירבח תא גציימה ענרב דעלג ד"וע ירבדל

.יראניב בצמב רבודמ ןכא .ךיירדלוג ׳פורפל סרפה תקנעה :תימע טפושה לש תעדה תווחב עבקנש יפכ

."ףסונ ןוידל השקב םילקוש ונא

עונמל הטלחהה יכ ץ"גבל הבוגתב טילבלדנמ יחיבא הלשממל יטפשמה ץעויה ריהצה רבעש שדוחב

עבקו ,"תיטפשמ תדמוע אלו תוריבסה םחתממ הגרח" לארשי סרפ תלבק תא ךיירדלוג דדוע 'פורפמ

רש דגנ סרפה תדעו ירבח ושיגה הריתעה תא .סרפה תא ךיירדלוגל קינעהל הדעוול רשפאל שי יכ

 .הטלחהה תא לביקש ,טנלג באוי ,םדוקה ךוניחה

הקיטמתמב לארשי סרפ תא קינעהל אלש תיפוס טילחה יכ טילבלדנמל טנלג עידוה םיישדוחכ ינפל

םתח םהילעש םייבמופ םיבתכמו תומוצע תובקעב תאז .ןמציו ןוכממ ךיירדלוג 'פורפל בשחמה יעדמו

ןיב הלועפה ףותישו BDS-ה תעונת ,לארשי תנידמ לע םרחה אשונב תונורחאה םינשה 15-ב ךיירדלוג

.ןוחטיבה תכרעמל לארשיב הימדקאה
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לע םרחל עגונב ויתורימא תובקעב עומישל בצייתהל ךיירדלוג 'פורפמ טנלג שרד ותטלחהל םדוק

עומיש ךיירדלוגל ךורעל הנווכהמ טנלג גוסנ הלשממל יטפשמה ץעויה דצמ תרוקיב תובקעב .לארשי

ףתשי אל יכ עידוה ךיירדלוג .ודגנ תונעטל הבותכ הבוגת רוסמי יכ שקיב תאז םוקמבו ,םינפ לא םינפ

.ךילהה םע הלועפ
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