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םיביוחמ :לארשי סרפ לביק ךיירדלוג דדוע 'פורפ
רחא םע אכדל אל ידכ לועפל
רתוי רחאל ,ךוניחה דרשמב ךיירדלוגל קנעוה בשחמה יעדמו הקיטמתמה רקח םוחתב סרפה
הרדענ ןוטיב-אשאש הרשה .לאירא תטיסרבינוא תא םירחהל ותאירק לשב םיבוכיע לש הנשמ
סקטהמ

הנש ,בשחמה יעדמו הקיטמתמה רקח םוחתב לארשי סרפ תא )ינש( ברעה לביק ךיירדלוג דדוע 'פורפ

הדגנתהש ,ןוטיב-אשאש תעפי ךוניחה תרש .ךיירדלוגל ותוא קינעהל סרפה תדעו תטלחה רחאל

דרשמב לארשי סרפ םוחת להנמ ידי לע קנעוה אוהו סקטב הפתתשה אל ,ךיירדלוגל סרפה תקנעהל

.רבלפ דוד

והשמ ףיסוהל הצור יתייה" :רמאו ,יניטסלפ-ילארשיה ךוסכסל סחייתה ובש םואנ ךיירדלוג אשנ סקטב

ונלש המוקתה לע רחא םע םלישש ריחמה תא ןייצל ילב םלש אל אוה רופיסה .יטילופ הפיט

,רחאה םעה תא אכדל ךישמהל אלו תוצפל תוסנל ונתלוכי בטימכ תוסנל ונלש תירסומה תוביוחמהו

 ."ךפיהה תא םישוע ןבומכ ונחנא

סרפה תא לבקי יכ עבקנ ןכלו ,תואמצעה םויב סרפה תלבק סקטב ותופתתשה לע רתיו ךיירדלוג

תא ול קינעת אל הרשה יכ דרשמב ךיירדלוגל ועידוה ישיש םויב .םילשוריב ךוניחה דרשמב ןולא םלואב

ןוטיב-אשאש ."סרפל יואר אל ילארשי ימדקא דסומ לע םרחל ארוקש ימ" יכ הרמאש רחאל ,סרפה

.סקטהמ רדעיהל יטפשמ רושיא הלביק

באוי רבעשל רשה דיקפתב המדוק לשו ןוטיב-אשאש לש םתודגנתה תורמל ךיירדלוגל ןתינ סרפה

תא םירחהל הארקש המוצע לע רבעב ותמיתח תובקעב סרפה תא ול קינעהל ובריסש ,טנלג
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וקינעהל סרפה תדעו תצלמה תא לבקל 2021 סראמב טנלג לש ובוריס תובקעב .לאירא תטיסרבינוא

-אשאש לש התסינכ רחאל .ךוניחה רש ידיל הטלחהה תא בישהש ,ץ"גבל הדעווה הרתע ,ךיירדלוגל

הרוה רבעש שדוחבו ,םימעטה םתואמ סרפה תא ךיירדלוגל קינעהל איה םג הבריס דרשמל ןוטיב

.ךיירדלוג 'פורפל סרפה תא קינעהל הרשל ץ"גב

לע ותוא תתל גהונה לעו לארשי סרפ לש ןונקתה תוארוה לע רנליו לעי תטפושה הדמע ,ןידה קספב

םידמעומה לש תויואטבתהל םיעגונה םילוקיש יכ העבק איה .םיקהבומ םייעוצקמ םילוקיש סיסב

ךרואל" ,הירבדל ."רתויב םיינוציקו םיגירח םירקמב קר םייטנוולר תויהל םייושע" םייכרע םירשקהב

לע ,רוביצב םיקלח יפלכ ןובלעו זוב ,הניט ירבד ועימשהש ,םינוש םישנאל ןתינ לארשי סרפ םינשה

תויואטבתה ףרח .ינעגופו הטוב ,םרוצ ןפואב ,תינימה םתייטנו ,תיתדה םתפקשה ,יתדעה םאצומ עקר

,"לארשי סרפ תא םהמ לולשל ןוכנל ואצמ אל םהיתורודל ךוניחה ירש ,םידמעומה לש הלא תושק

  .תימע קחצי טפושה םג ףרטצה התעדל

,תאז .הרשה תטלחהב תוברעתהל תיטפשמ הליע ןיאש רבס גרבלוס םענ טפושה ,תימעו רנליו תמועל

הלובג תא הגיסה אל ,ןיד לש תונשרפב התעט אל ,התוכמס םוחתמ הגרח אל" איהש םושמ ,וירבדל

אל ,םינפ אושמ הטקנ אל ,תורירשב הלעפ אל ,יעוצקמה התעד לוקישב הברעתה אל ,סרפה תדעו לש

."םירז םילוקיש הלקש אלו הילפאל הדי הנתנ
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