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סרפ תא קינעהל אלש תיפוס טילחה יכ עידוה טנלג ךיירדלוג דדוע 'פורפל לארשי
תזזקתמ וירקחמ תועצמאב הנידמל ךיירדלוג לש ותמורת" יכ ךוניחה רש בתכ ש"מעויל בתכמב ןגהל םא טילחהל ךרטצי טילבלדנמ ."םיילארשי רקחמ תודסומ תמרחהל תצרמנה ותוליעפ לומ ץ"גבב וז הדמע לע

טילחה יכ ,טילבלדנמ יחיבא ,הלשממל יטפשמה ץעויל )ישיש( םויה עידוה ,טנלג באוי ,ךוניחה רש
.ןמציו ןוכממ ךיירדלוג דדוע 'פורפל בשחמה יעדמו הקיטמתמב לארשי סרפ תא קינעהל אלש תיפוס
אשונב ןויד ךרעיי םש ,ץ"גבב טנלג רשה לש ותטלחה לע ןגהל םא טילחהל תעכ שרדיי ש"מעויה
 .טנלג דגנ סרפה תדעו ירבח ושיגהש הריתעב

תועצמאב הנידמל ותמורת ןכש ,לארשי תנידמל המורתה יאנתב וז תעל דמוע וניא ךיירדלוג 'פורפ"
תישענה תוליעפ – םיילארשי רקחמ תודסומ תמרחהל תצרמנה ותוליעפ לומ לא תזזקתמ וירקחמ
טנלג בתכ ,"תילארשיה הימדקאב שממ לש העיגפל םורגל הפיסומו המרג רשאו ןווכמבו הדמתהב
.טילבלדנמל

השעמ איה םיחטשב ימדקאה דסומה לע םרחב ותכימת םהיפלש ךיירדלוג לש וירבד תא החד טנלג
תיטילופ הרטמ תגשהל תנווכמ הניא התוליעפ :יטילופ ףוג הניא לאירא תטיסרבינוא" יכ בתכו ,יטילופ
תודסומה תרושמ התוא גירחמו התוא לסופ וניא יפרגואיגה המוקימ" יכו ,"עדמהו רקחמה םודיקל אלא
אלא תיטילופ הדמע טקונ וניא אשונב לעופ ףאו לאירא תא םירחהל ארוקש ימ .לארשיב םיימדקאה
."תילארשיה הימדקאה תשלחהל עדומבו ןווכמב לעופ

,ותנוהכ םויסכ הארנש המ ינפל עגר" יכ ,ךיירדלוג 'פורפ תא גציימה דרפס לאכימ ד"וע רמא הבוגתב
אוה לארשי סרפש חכוש בוש ךרדבו ,ךיירדלוג 'פורפ לש ובג לע תורתוכ המכ דוע ששוקל טנלג הסנמ
-יטנאה ותשרומ תא ךכב עבקמו תיטסיתראקמה ותשיג תא אטבמ ובתכמ .לארשי תלשממ סרפ אל
רסוחב הלבקתה" הטלחהה יכ רמא ,סרפה תדעו ירבח תא גציימה ,ענרב דעלג ד"וע ."תיטרקומד
ונאו ,לארשי סרפ לעפמ תא תדבכמ הניא הטלחהה .םייתסהל תדמוע ותנוהכש רש ידי לע תוכמס
."הנוש הטלחה לבקת תסנכנה ךוניחה תרש יכ םיחוטב

יעדמו הקיטמתמב סרפה תא קינעהל לארשי סרפ תדעו תטלחה תא לבקל סראמב בריס טנלג
קיספהל יפוריאה דוחיאל האירק הללכש המוצע לע ותמיתח לשב תאזו ,ךיירדלוג 'פורפל בשחמה
קחצי ץ"גב יטפושו ,ותטלחה דגנ ורתע סרפה תדעו ירבח .לאירא תטיסרבינוא םע הלועפ ףתשל
םא םוי 30 ךותב קודבל ש"מעוילו רשל רשפאל שי יכ דחא הפ ועבק רנליו לעיו גרבלוס םענ ,תימע
ירוחאמ דומעל ףיסומ אוה יכ ריהבה ךיירדלוג .םרחה קוח תא הרפמ ךיירדלוג םתח הילעש המוצעה
 .תיטילופ הפידרב טנלג תא םישאהו םרחה תעונתב ךמות וניא ךא המוצעה לע ותמיתח

םייבמופ םיבתכמו תומוצע לש הרוש לע עומישל בצייתהל ךיירדלוג 'פורפמ טנלג שרד רבעש שדוחב
ףותישו BDS-ה תעונת ,לארשי תנידמ לע םרחה אשונב תונורחאה םינשה 15-כב םתח םהילעש
הלשממל יטפשמה ץעויה דצמ תרוקיב תובקעב .ןוחטיבה תכרעמל לארשיב הימדקאה ןיב הלועפה
הבותכ הבוגת רוסמי יכ שקיב תאז םוקמבו ,יזיפ עומיש ךיירדלוג 'פורפל ךורעל הנווכהמ טנלג גוסנ
.ךילהה םע הלועפ ףתשי אל יכ עידוה ךיירדלוג 'פורפ .ודגנ תומשאהל
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