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בשחמה יעדמו הקיטמתמב לארשי סרפ תדעו התצלמה תא לבקל בריס יכ טנלג דגנ ץ"גבל הרתע
ותנעטלש ןוויכמ ,ןמציו ןוכממ ךיירדלוג דדוע 'פורפל לארשי סרפ תא קינעהל םיכסמ וניא טנלג ברעתהל וילע רסואה ,לארשי סרפ ןונקת תא תרתוס רשה תוברעתה יכ ןכתיי .BDS-ב ךמות אוה תחא םעפמ רתוי

םויה הרתע בשחמה יעדמו הקיטמתמה םוחתב לארשי סרפ תקנעהל םיטפושה תדעו ,ןפוד אצוי דעצב
'פורפל סרפה תא קינעהל התטלחה תא לבקל ברסמה ,טנלג באוי ,ךוניחה רש דגנ ץ"גבל )ישילש(
הנעטב הטלחהל דגנתמ טנלג .תיבושיח תויכוביס אשונב ולעופ לע ,ןמציו ןוכממ ךיירדלוג דדוע
 .הב ךמות וניא אוה יכ ריהבה ןורחאהש ףא ,BDS תעונתב ךמות ךיירדלוגש

ללגב סרפה ןתמ תא שדחמ לוקשתש השקבב םיימעפ הדעוול טנלג הנפ םינורחאה תועובשב
ןתמל םייטנולר םניא םירבדהש השיגדה הדעווה יכ עדונ "ץראה"ל ךא ,ךיירדלוג 'פורפ לש תויואטבתה
רשאל ךוניחה רש שרדנ ימשר ןפואב .תיבושיח תויכוביס אשונב ילארשיה ןעדמה לש ויגשיה לע סרפ
יכ ןכתיי ,םיטרפב םיאיקבה םימרוג ירבדל .לבגומ אשונב ולש תעדה לוקיש ךא ,הדעווה תטלחה תא
ךא ,הדעווב רזוח ןויד שקבל יאשר רשה ויפלש לארשי סרפ ןונקת תא תרתוס טנלג לש ותוברעתה
."תיפוס היהת הדעווה לש היינשה הטלחהה"

םיכירצ ךוניחה דרשמו טנלגו ,לירפאב 5-ב היהי הריתעב ןוידה ,רנליו לעי תטפושה תטלחה יפ לע
לכ לע ןויסיחל יערא וצ ןתינ סרפה תקנעהל יאשחה ךילהה לשב .םייתרחמ דע הריתעה לע ביגהל
.סרפה ןתמל םהיקומינו םיטפושה תדעו ירבח תומש ללוכ ,הריתעה יטרפ

'פורפל סרפה תא קינעהל הטילחה הדעווהש רחאל יכ 12 תושדחב םסרופ תועובש השולשכ ינפל
רידגה ךיירדלוג יכ ןעטנ ףא םוסרפב .םירבדה תא "שדחמ ןוחבל" השירדב טנלג הילא הנפ ,ךיירדלוג
אוה יכ ןולא הגונ 'פורפ הדעווה ר"ויל ריהבה ךיירדלוג ,םוסרפה יפל ."המחלמ יעשופ" ל"הצ ילייח תא
,"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

שקיבו טנלג רזח ,הלילשב התנענש הנושארה היינפה רחאל יכ ורסמ םיטרפב םיאיקבה םימרוג
'פורפל סרפה ןתמב םימעפ שולש הדעווה הנד רבד לש ופוסב .אשונב בוש ןודל הדעווה ירבחמ
,"םייכרע םילוקישל םוקמ ןיא תוירוגטקה ראשב ,םייח לעפמ לע ןתינה סרפל ילוא דוגינב" .ךיירדלוג
.םימרוגה דחא רמא
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הרבעש הנשבו - להנרטש באז 'פורפ ,ןיקרמות לאגיל לארשי סרפ ןתמ דגנ תוריתע ץ"גב החד רבעב
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

לש םייונימ תא גירח דעצב הלספ ,והינתנ ןימינב ,הלשממה שאר תכשל יכ "ץראה"ב ףשחנ 2015-ב
םימייוסמ םימוחתב וטלתשי תויניטסלפ־ורפ תודמעש ןכתיי אל" .םיטפוש תודעו יתשב םירבח השולש
הדוהי ,זאד ש"מעויה תוברעתה תוכזב םלבנ ךלהמה רבד לש ופוסב .והינתנ זא בתכ ,"לארשי סרפ לע
.ןייטשניו

."ץראה" תיינפל ביגהל אלש ורחב טנלג רשהו ךיירדלוג 'פורפ
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