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סרפ תא קינעהל אלש הטילחה ןוטיב-אשאש הרשה
ךיירדלוג 'פורפל לארשי
,םיימדקא םיגשיה לע לארשי סרפ תא קינעהל הלוכי ינניא" יכ הטלחהב הבתכ ךוניחה תרש
יכ רסמ ךיירדלוג לש וטילקרפ ."ילארשי ימדקא דסומ לע םרחל ארוקש ימל ,ויהיש לככ םימישרמ
"םילוספ םייטילופ םילוקישב העוגנש הללמוא הטלחה"ב רבודמ

דדוע 'פורפל לארשי סרפ תא קינעהל אלש הטילחה ןוטיב-אשאש תעפי ךוניחה תרש

רש .לארשי תנידמ לע םרחה אשונב םתח םהילעש םייבמופ םיבתכמו תומוצע תובקעב ,ךיירדלוג

טסוגואבו ,ןורחאה תואמצעה םויב סרפה תא ול קינעהל הטלחהה תא לטיב טנלג באוי םדוקה ךוניחה

ינניא" יכ ךוניחה תרש הבתכ המסרפש העדוהב .ןוטיב-אשאש תניחבל הטלחהה תא ץ"גב ריזחה

דסומ לע םרחל ארוקש ימל ,ויהיש לככ םימישרמ ,םיימדקא םיגשיה לע לארשי סרפ תא קינעהל הלוכי

םייטילופ םילוקישב העוגנש הללמוא הטלחה"ב רבודמ יכ רסמ ךיירדלוג לש וניד ךרוע ."ילארשי ימדקא

 ."םילוספ

תטיסרבינוא תא םירחהל תארוקה המוצע לע ותמיתחמ תעבונ" הטלחההש הריבסה ןוטיב-אשאש

תוניוצמ ,תילארשי הריצי דדועל איה לארשי סרפ לש תירקיעה ותרטמ" ,ןוטיב-אשאש ירבדל ."לאירא

עודגל תשקבמ איה ןכש ,וז הרטמ תחת תרתוח ,לארשיב םיימדקא תודסומ לע םרחל האירק .רקחמו

תא קידצמה גירח הרקמ הווהמ" םרחל האירקה יכ הפיסוה דוע ."תועדה שפוחו ןווגמה ,הריציה תא

םוחתב םימישרמהו םיטלובה םייעוצקמה ויגשיה ףא לע ,סרפה תא דמעומל קינעהל אלש הריחבה

."ורקחמ

:לארשי לע םרחל עגונב ויתורימא תובקעב הלבקתה ךיירדלוגל סרפה תא קינעהל אלש הטלחהה

תנשמ לאירא תטיסרבינוא םע ןליא-רב תטיסרבינוא לש הלועפה ףותיש תא הנגמה בתכמ לע המיתח

תטיסרבינוא דגנ המוצעו ,2008 תנשמ "ךשמיהל שוביכל תורשפאמה" תורבח דגנ המוצע ,2005

חמצש ,הנושארה הרושה ןמ יאמדקאכ ךיירדלוג 'פורפ ,השעמל הכלה" .2021 תנשמ לאירא

ירוביצ דסוממ ,םיילכלכו םיימדקא םירשק עונמל הסינ ,היבאשממו התוסחמ הנהנו לארשיב הימדקאב

 .ןוטיב-אשאש הבתכ ,"לאירא תטיסרבינוא -

תכמ התיחנמש הללמוא הטלחה"ב רבודמ יכ רמא ,ךיירדלוג 'פורפ תא גציימה ,דרפס לאכימ ד"וע

הטלחהה" ,וירבדל ."לאמש תודמע תללפה לש המגמה תא הכישממו לארשי סרפ לש ותרקוי לע תוומ

םייעוצקמ םיגשיה ןיגב ןתניהל רומאש סרפש תרדשמו םילוספ םייטילופ םילוקישב ראווצ דע תלבוט

תותואו םיסרפ לביק ךיירדלוג 'פורפ .הלשממה תוינידמ לש תרוקיבמ תוענמה לע סרפ םג השעמל אוה

."הרשה תטלחהמ הדיספמש לארשי תנידמ וז ,ותדובע לע םיבר םיימואלניב
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םירחהל תחאה ודיב לעופ םדא וב בצמ רשפאל ןיא ,יתטלחהב יתעבקש יפכ" .הטלחהה לע ךריב טנלג

ןובשחב בתכ ,"לארשי סרפ תא לבקל שקבמ היינשה ודיבו ,םיימדקאה היתודסומו לארשי תנידמ תא

אוה ךיירדלוג 'פורפ" .הטלחהה לע תרוקיב וחתמ ךיירדלוג דבוע ובש ןמציו ןוכמב ,דגנמ .רטיווטה

תבוטל עדיה תבחרהו עדמה םודיקל תיתועמשמ המורת ורקחמל רשא ומוחתב ךרעומו ליבומ ןעדמ

תויואטבתהו ,לע ןורקיעכ יוטיבה שפוח ןורקע תא רמשל שי ,תיטרקומד הרבחב...הלוכ תושונאה

.רסמנ ,"לארשי סרפ ילבקמ ןיינעב הערכהב לוקיש תווהל תוכירצ ןניא תויטילופ

לומ - רנליו לעיו גרבלוס םענ - בכרהב םיטפוש ינש לש בורב הלבקתה טסוגוא שדוחמ ץ"גב תטלחה

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

 .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

ימדקאה דסומה לע םרחל האירק םג היושע םימיוסמ םירקמבש ועבק םה ,ףסונב .רומח השעמ

.סרפה תלילש תא קידצמה רידנו ינוציק הרקמכ בשחיהל םיחטשב

ךילהתב ןטק דעצ דוע אלא הנניא" ותדמע יכ ךיירדלוג רמא טנלג םדוקה ךוניחה רש תטלחהל הבוגתב

סרפה תא ינממ עונמל" שקבמ ךוניחה רש ,וירבדל ."לארשיב לאמשה לש היצמיטיגל-הד לש ךשמתמ

."רחא רבד םוש ןיא .יתוינלאמש ללגב ,ייתועד ללגב קר
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