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תתל אלש הטלחהה דגנ הרתע לארשי סרפ תדעו
"םירז םילוקישב העוגנ" :ךיירדלוגל סרפ
תלבקמ יתייה" :ךיירדלוגמ סרפה תא עונמל הטלחהל םויה הסחייתה ןוטיב אשאש ךוניחה תרש
הטיסרבינוא םירחהל שקבמ היה הפמה לש רחאה דצהמ והשימ םא םג הטלחה התוא תא
"יהשלכ

דגנ ץ"גבל )יעיבר( םויה הרתע בשחמה יעדמו הקיטמתמב לארשי סרפ תקנעהל םיטפושה תדעו

סרפה תא קינעהל אלש הדרשמב סרפה לע םינוממהו ןוטיב-אשאש תעפי ךוניחה תרש תטלחה

תא םירחהל וארקש םתח םהילעש םייבמופ םיבתכמו תומוצע תובקעב ,ךיירדלוג דדוע 'פורפל

עוגנ סרפה תדעו תצלמה תא ץמאל ךוניחה תרש לש הבוריס" יכ ורסמ הדעווה ירבח .לארשי

."תינוציק תוריבס רסוחבו םירז םילוקישב

םויב סרפה תא ול קינעהל בריס טנלג באוי דיקפתב המדוקש רחאל הרשה לש החתפל עיגה אשונה

,סרפה תדעו ירבח .תיחכונה הרשה תניחבל הטלחהה תא ץ"גב ריזחה טסוגואבו ,תואמצעה

ןתמ לע ימשר םוסרפ רחאל דע םתוהז תא םסרפל ןיא יכ עבוקה ןונקתל םאתהב םייוסח םהיתומשש

ףרח ךיירדלוגל סרפה תא קינעהל ברסמ אוה יכ עידוה טנלגש רחאל ,סראמב ץ"גבל ורתע ,סרפה

.אשונב הריתע בוש ושיגה הדעווה ירבח תעכ .םתצלמה

סנכב האשנש םירבדב .ךיירדלוגל סרפה תא קינעהל אלש התטלחהל םויה הסחייתה ןוטיב-אשאש

הטלחהה יכ הנעטו ,ךיירדלוג לש םיימדקאה ויגשיה לע קלוח ןיא יכ הרמא תוירוביצה תוללכמה ישאר

תטיסרבינוא תא םירחהל וארקש תומוצע לע םתחש ללגב קר הלבקתה סרפה תא ול קינעהל אלש

יתוא איבהש המ הז .הז םע םילשהל הלוכי אל ינא ,ימדקא דסומ לע םרחל ארוק םדאשכ" .לאירא

תומילאה םע תדדומתמ ינא .תומרחל םוקמ ןיא יכ ,וזה תבכרומה הטלחהל הבישח לש הפוקת רחאל

היה הפמה לש רחאה דצהמ והשימ םא םג הטלחה התוא תא תלבקמ יתייה .רפס יתבב תומרחו

."יהשלכ הטיסרבינוא םירחהל שקבמ

טנלגו ,ךיירדלוג 'פורפל סרפה תא קינעהל הטילחה הדעווהש רחאל יכ 12 תושדחב םסרופ סראמב

אוה יכ ןולא הגונ 'פורפ הדעווה ר"ויל ריהבה ךיירדלוג ,םירבדה תא "שדחמ ןוחבל" השירדב הילא הנפ

,"ךרדה וז" רתאל ךיירדלוג ןייארתה םוסרפה רחאל .העונתב ךמת אל םלועמ יכו BDS-ב ךמות וניא

םע ,םהידי תציחלבש שפנה תמגוע יכ רמאו "םילוונמ ינש" והינתנ הלשממה שאר תאו טנלג תא הניכ

 .םהלש "תמטמוטמהו תעשפנה תוינידמה"מ תמרגנש שפנה תמגוע תמועל החינז ,סרפה תלבק

הרבעש הנשבו - להנרטש באז 'פורפ ,ןיקרמות לאגיל לארשי סרפ ןתמ דגנ תוריתע ץ"גב החד רבעב
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סחייתה 2004-מ ןידה קספב .ב"טהלה תליהק דגנ ויתויואטבתה ןיגב ,לאירא בקעי ברה דגנ םג

לע םיניגמה םימרוגה דחא איה יכ בתכו םיטפושה תודעו תואמצעל אצמ והילא )סומידב( טפושה

."םייטילופ םימרוג לש םהיתועפשה ינפמ ,יתכלממ סרפ ותויה ףרח" סרפה

ריבעה ץ"גב .יתערכה דגנ הריתע לכ ףסה לע החדי ץ"גבש החוטב ינא" :הבוגתב הרסמ ןוטיב אשאש

שפוחב עגופ ילארשי יכוניח דסומ םירחהל ארוקש ימ .התוא דבכיש הפצמ ינאו ,הטלחהה תא יידיל

."לארשי סרפ תא לבקל לוכי אלו ,הריציהו יוטיבה
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