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תומוצע עומישב ריבסהל שרדנ ךיירדלוג 'פורפ תונורחאה םינשה 15-מ םימוסרפו
הלועפ ףותיש תקספהב ותכימת לשב האפקוה ותייכזש ,לארשי סרפ ןתחמ שרד טנלג ךוניחה רש הדעו" עומישה תא הניכ ךיירדלוג לש וניד ךרוע .ויתודמע תא קמנל ,לאירא תטיסרבינוא םע "תויטילופ תויטס יוליגלו תונמאנ רוריבל

לע עומישל בצייתהל ןמציו ןוכממ ךיירדלוג דדוע 'פורפמ עובשה תליחתב שרד טנלג באוי ךוניחה רש
תנידמ לע םרחה אשונב תונורחאה םינשה 15-כב םתח םהילע םייבמופ םיבתכמו תומוצע לש הרוש
תרגסמב ,תאז .ןוחטיבה תכרעמל לארשיב הימדקאה ןיב הלועפה ףותישו BDS-ה תעונת ,לארשי
החלשנש הנמזהה ןושל — "לארשי סרפל ךתודמעומ תלאשב הלא םימיב םייקתמה הקידבה ךילהת"
.ךיירדלוג לא

,יזיפ עומיש ךיירדלוגל ךורעל הנווכהמ טנלג רשה גוסנ הלשממל יטפשמה ץעויה דצמ תרוקיב תובקעב
גציימה ,דרפס לאכימ ד"וע רמא הבוגתב .ודגנ תומשאהל הבותכ הבוגת רוסמי יכ שקיב תאז םוקמבו

ופתשי אל יכ עידוהו "בתכב אלו הפ לעב אל ,עומישל תיטפשמ תלחות םוש ןיא" יכ ,ךיירדלוג תא
."ךילהה לש הטובה יטסיתראקמה יפואה" םע הלועפ

בתכ ,"הטלחה תלבק םרט" .רבלפ דוד ,לארשי יסרפל ךוניחה רשה ץעוי םותח עומישל הנמזהה לע
"הצממו טרופמ ןפואב ךתוסחייתה לבקל שקבא הכלהמב ,השיגפל ךנימזהל רשה ינשקיב" ,ךיירדלוגל
דעומב ,ךתדמעו"ו ,םרחה אשונב םייבמופ םימוסרפ השימח לע ךיירדלוג לש ותמיתח תוביסנל
ויה ךא ,םכוס םרט השיגפה יפתתשמ לש קיודמה בכרהה ,עודיה לככ ."םהילא רשקב ,םויהו םתמיתח
.ךוניחה דרשמ לש יטפשמה ץועייה ישנאו טנלג רשה לש םיבורק םיגיצנ הב ףתתשהל םירומא

שדוחב המסרופש תימואלניב המוצע םיללוכ םהילע םיטרפ רוסמל שקבתה ךיירדלוגש םימוסרפה
המוצע ;לאירא תטיסרבינוא םע הלועפ יפותיש קיספהל יפוריאה דוחיאל הארק רשא ןורחאה סראמ
רמאמ ;תימשיטנא איה BDS־ה תעונת יכ הנעטל תודגנתה העיבהש ,ינמרגה טנמלרפל 2019־מ
ומתח הילע ,2011־מ המוצע ;לארשי לע םרח תלטהל תוירשפאה תוקדצהה תלאשב קסעש 2014־מ
ךומתל אלש תיטסידותמה הייסנכל הארקש 2008־מ המוצע ;"םרחה קוח"ל תדגנתמה ,םישנא תואמ
ויפל ,ןאידראגה ןותיעב הבתכל 2005־מ הבוגת בתכמו ;"ךישמהל שוביכל תורשפאמ"ש תורבחב
."ימואלניבה קוחה תא ףוכאל עייסמ םרח"

עבק רבכ )2008־מ המוצעהו 2014־מ רמאמה ,2019־מ המוצעה( םימוסרפה ןיבמ השולש לע
אלש הטלחה תיטפשמ הניחבמ" םיקידצמ םניא םה יכ ,ץ"גבל ותבוגתב טילבלדנמ יחיבא ש"מעויה
םיכסה אוה ,תאז תמועל .לארשי סרפ תא ךיירדלוגל קינעהל "םיטפושה תדעו לש התצלמה תא רשאל
."יטפשמ ןוביל" תשרוד הנורחאה המוצעה יכ

םרט םינש 16 ינפלמ יטירבה ןותיעל הבוגתה בתכמלו םינש רשעכ ינפל "םרחה קוח" דגנ העדומל
השרפהש רחאל עיגה קלחו ,טנרטניאב טושפ שופיחב הלע םימוסרפהמ קלח" .טילבלדנמ סחייתה
םא" ןוגראל םג ךכב סחייתהו ,םיטרפב הרועמה רוקמ רמא ,"םתושרב עדימ ובדינ םישנא .המסרפתה
."וצרת

תירואכלה ךתכימתו 'ןויוושל הימדקא' ןוגראב ךתוליעפ לע םירבסה" רוסמל ךיירדלוג שרדנ דוע
ןוחטיבה תכרעמ ןיבל תילארשיה הימדקאה ןיב ימדקאה הלועפ ףותיש תקספהל ותאירקב
העונתהו ,םינוש םיימדקא תודסוממ לגס ירבח םירבח "ןויוושל הימדקא"ב .בתכמה ןושל ,"תילארשיה
."לארשיב םייחה םירוביצה לכ לש גוצייו ןויווש" םדקל תשקבמ
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תודסומ לש תומרחה תלאשב"ו BDS־ה יפלכ ךיירדלוג לש "תינורקעה ותדמע" רוריב היה ףסונ אשונ
תדעו תיינפל הבושתב יכ ןייצל שי ."לאירא תטיסרבינוא הז ללכבו ,םילארשי םיאמדקאו הימדקא
."הז ןוגראב יתכמת אל םלועמו BDS־ב ךמות" ונניא אוה יכ ךיירדלוג ריהבה ,סרפה
םיטפשמה דרשמב תרוקיב
םידעומ המכ עיצהו ,עומישל הנמזהה תא ךיירדלוגל רבלפ ץעויה חלש םיירהצה רחא ןושאר םויב
ךוניחה דרשמ לש יטפשמה ץועייב הריכב הבתכ רקובב תרחמל ,םלואו .עובשה ךשמב םיירשפא
."םדקהב ןקותמ בתכמ חלשייו ,חלשנש בתכמל ובישתש םוקמ ןיא" יכ דרפס ד"ועל

דרשמב רוקמו ש"מעויה תא עדייל ילבמ החלשנ עומישל הנמזהה ,םיטרפב םיאיקבה םימרוג ירבדל
השיגפה תא ףילחהל הרוה ,דבעידב ,הליג ש"מעויה רשאכ .השק תרוקיב ךכ לע חתמ םיטפשמה
יכ הלוע ונממ ,ןקותמה בתכמה תא רבלפ חלש לומתא .הבותכ תוסחייתה לבקל השקבב לעופב
.וב ףתתשהל ךיירדלוגמ השירדה קר אלא - לטוב אל עומישה

למס ססונתמ ושארבש ,ןושארה ךבתכמכ ךמסמ האראש יתניימד אל רתויב םירוחשה ייתומולחב םג"
בתכ ,"חרזאה לש תויטילופה ויתודמע וניינעש רוריבל רוסל חרזאל רשמ הנמזה ויתחתו לארשי תנידמ
ןהבש תוינוטלש תויוברת לע יתעמש םישישה תונשב ןילופמ לארשיל ולעש יַרוהמ" .רבלפל דרפס ד"וע
,םייטילופ םיאשונב ובתכש םיבתכמו תומוצע ,תויואטבתה לע ןוטלשל ןובשחו ןיד תתל םירומא םיחרזא
."תירבעב הזכ רבד האראש יתעד לע יתילעה אל ןאכ לדגו דלונש ימכ לבא

הדעו' ינפב עומיש" השעמל איה - בתכב תוסחייתהל הנמזהה םג ומכ - השיגפה יכ ףיסוה דרפס
."םיקהל ךוניחה רש טילחה השובה הברמלש ,לארשי חסונ 'תויטילופ תויטס יוליגלו תונמאנ רוריבל
'פורפ לש ותואכז תלאשל ךבתכמב ולעוהש תויגוסה לש תויטנבלר"ל תינורקע תודגנתה דצל ,תאז
."לארשי סרפ תא לבקל ךיירדלוג

טנלג תשקב תא - רנליו לעיו גרבלוס םענ ,תימע קחצי - ץ"גב יטפוש תשולש ולביק לירפא תליחתב
בשחמה יעדמו הקיטמתמב לארשי סרפ תא קינעהל ברסל לוכי אוה םא שדוח ךשמב קודבל
םע הלועפ ףתשל קיספהל יפוריאה דוחיאל תארוקה המוצע לע ותמיתח לשב ראשה ןיב ,ךיירדלוגל
.לאירא תטיסרבינוא

תעינמ התיה לעופב התועמשמ ,לארשי יסרפ סקט םוליצ ינפל םימי המכ הלבקתה הטלחההש ןוויכמ
לצננ" יכ טנלג בתכ םיטפושה תטלחה תרחמל .ןיינעב תיפוס הטלחה תלבק דע ךיירדלוגל סרפה ןתמ
רוספורפה לש תיחכונה ותורענתה םא הקידבה תא םילשהל תנמ לע ונתושרל דמעוהש ןמזה תא
.סרפה תא ול קינעהל םא טילחי םאתהבו ,"הנכ איה םרחה תעונתמ

.הבוגת הרסמנ אל ךוניחה דרשממ
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