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תקנעהל בוריסה :םלועהמ םיריכב םינעדמ 18 לארשיב עגפת ךיירדלוגל סרפה
ויתועד לשב לארשי סרפ תא ךיירדלוגמ עונמל ותטלחה יכ טנלגל ובתכ םיסרפ יכוז םינעדמ רולדגמ ראשיהל" סרפה לע ,םהירבדל .הב העודי לארשיש תימדקאה תוניוצמב עגפת תויטילופה "םלועל

לע האחמב טנלג באוי ךוניחה רשל בתכמב ישימח םויב ונפ םלועה יבחרב תוינעדמו םינעדמ 18
.תויטילופה ויתועד לשב ,ךיירדלוג דדוע 'פורפל הלא םימוחתב לארשי סרפ ןתמ תא לוספל ותטלחה
בשחמה יעדמב םלועב רתויב םיבושחה םיסרפה יכוז םה בתכמה לע םימותחה םינעדמה
.לבונ סרפל םיליבקמ םיבשחנה לבאו גנירויט סרפ ןוגכ ,הקיטמתמבו

ןעדמל סרפ קינעהל בוריסה" יכ םינייצמו ,ךיירדלוגל סרפה תא קינעהל רשל םינעדמה םיארוק בתכמב
תא הבר הדימב םצמציו ,הב העודי לארשיש תימדקאה תוניוצמה תא ןכסי תויטילופה ויתועד ללגב קר
ויתומורת" לע ךיירדלוג תא םיחבשמ םינעדמה ,ףסונב ."ךליאו התעמ ,לארשי יסרפ לש הרקויה
,םלועה יבחרב" יכ םינייצמו ,"היגולונכטה לע ןהלש העפשההו ,הקיטמתמו בשחמה יעדמל תוקומעה
 ."םלועל רולדגמכ ראשיהל וילע ...םייטילופ םילוקישמ ררחושמו תוניוצמל ןמיסכ רכומ לארשי סרפ

רשלו והינתנ ןימינב הלשממה שארל ,ןילביר ןבואר הנידמה אישנל םג וחלשנ בתכמה לש םיקתעה
- תירבה תוצראב םידמלמו םירקוחה םילארשי םינעדמ ינש בתכמה ימתוח ןיב .ץנג ינב ןוחטיבה
.ןוזרדגיו יבאו רסוודלוג יפש םירוספורפה

לארשי סרפ תא קינעהל ברסל לוכי אוה םא קודבל טנלג תשקב תא ץ"גב לביק םייעובשכ ינפל
םע הלועפ ףתשל קיספהל יפוריאה דוחיאל תארוקה המוצע לע ותמיתח עקר לע ראשה ןיב ,ךיירדלוגל
התועמשמ ,לארשי יסרפ סקט םוליצ ינפל םימי המכ הלבקתה הטלחההש ןוויכ .לאירא תטיסרבינוא
.ןיינעב תיפוס הטלחה תלבק דע ,ךיירדלוגל סרפה ןתמ תעינמ התיה לעופב

תא םילשהל תנמ לע ונתושרל דמעוהש ןמזה תא לצננ" יכ טנלג בתכ ,םיטפושה תטלחה תרחמל
קינעהל םא טילחי םאתהבו ,"הנכ איה םרחה תעונתמ רוספורפה לש תיחכונה ותורענתה םא הקידבה
ךשמתמ ךילהתב ןטק דעצ דוע אלא הניא" ךוניחה רש תדמע יכ "ץראה"ל רמא ךיירדלוג .סרפה תא ול
ללגב קר סרפה תא ינממ עונמל" שקבמ טנלג ,וירבדל ."לארשיב לאמשה לש היצמיטיגל-הד לש
."רחא רבד םוש ןיא .יתוינלאמש ללגב ,ייתועד
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