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'פורפמ עונמל טנלג תטלחה :ץ"גבל ש"מעויה
הריבס הניא לארשי סרפ תא ךיירדלוג
ויתורימא ןכש ,ךיירדלוגל סרפה תקנעה-יא דגנ הריתעה תא לבקל ץ"גב לע יכ עבק טילבלדנמ
הניא" םדוקה ךוניחה רש תטלחהש ריהבהו ,"תינשנו תרזוח ,תינכדע תוליעפ" ןניא םרחל עגונב
"השורדה תיתייארה תיתשתב תכמתנ

עונמל הטלחהה יכ ץ"גבל הבוגתב )ישימח( םויה ריהצה ,טילבלדנמ יחיבא ,הלשממל יטפשמה ץעויה

עבקו ,"תיטפשמ תדמוע אלו תוריבסה םחתממ הגרח" לארשי סרפ תלבק תא ךיירדלוג דדוע 'פורפמ

רש דגנ סרפה תדעו ירבח ושיגה הריתעה תא .סרפה תא ךיירדלוגל קינעהל הדעוול רשפאל שי יכ

 .הטלחהה תא לביקש ,טנלג באוי ,םדוקה ךוניחה

הקיטמתמב לארשי סרפ תא קינעהל אלש תיפוס טילחה יכ טילבלדנמל טנלג עידוה רבעש שדוחב

םתח םהילעש םייבמופ םיבתכמו תומוצע תובקעב תאז .ןמציו ןוכממ ךיירדלוג 'פורפל בשחמה יעדמו

ןיב הלועפה ףותישו BDS-ה תעונת ,לארשי תנידמ לע םרחה אשונב תונורחאה םינשה 15-ב ךיירדלוג

.ןוחטיבה תכרעמל לארשיב הימדקאה

רדגב סנכיהל לכוי" םרחל האירק םוסרפ ,תומיוסמ תוביסנב יכ הריתעל ותבוגתב בתכ ש"מעויה

תא לוקשל היהי ןתינ םימייקתמ םה רשאכש ,"םיגירחהו םיינוציקה )םיילאיצנטופה( םירקמה

תולועפב" רבודמ יחכונה הרקמב יכ ריהבה טילבלדנמ ,תאז םע .סרפה תא םדאמ עונמל תורשפאה

,הדמעב וטרופש םיפסונ םילוקיש דצל ,תוכורא םינש ינפלמ ןה רתיה ,ןהמ תחא טעמלש ,תודדוב

ירדגב סנכיהל הלוכיש היד תיעמשמ-דחו תינשנו תרזוח ,תינכדע תוליעפב רבודמ ןיאש אצוי םהמו

."הקיספב םתרדגהכ םיגירחו םיינוציק םירקמ םתוא

שי" יכו ,"השורדה תיתייארה תיתשתב תכמתנ הניא" טנלג לש ותטלחה יכ ריהבה טילבלדנמ ,ןכל

תנשל לארשי סרפ תא קינעהל םיטפושה תדעו לש התצלמה רושיא לע הרויש דעס ןתיל םוקמ

."ךיירדלוג 'פורפל בשחמה יעדמ רקח ,הקיטמתמה רקח םוחתב א"פשתה

עיתפהל הכירצ הניא ש"מעויה תדמע" יכ הבוגתב רמא ,ךיירדלוג תא גציימה ,דרפס לאכימ ןידה ךרוע

רבוע ןיידעו רבע ךיירדלוג 'פורפש ךילהה .וילאמ ןבומה תא רמול ןמז הברה ךכ לכ חקלש לבחו שיא

."לארשי תנידמ תא שייבמש יטסיתרקמ ךילה אוה

תנידמל המורתה יאנתב וזה תעל דמוע וניא ךיירדלוג 'פורפ" יכ טילבלדנמל טנלג בתכ רבעש שדוחב

תודסומ תמרחהל תצרמנה ותוליעפ לומ לא תזזקתמ וירקחמ תועצמאב הנידמל ותמורת ןכש ,לארשי
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שממ לש העיגפל םורגל הפיסומו המרג רשאו ןווכמבו הדמתהב תישענה תוליעפ – םיילארשי רקחמ

."תילארשיה הימדקאב

השעמ איה לאירא תטיסרבינוא לע םרחב ותכימת םהיפלש ךיירדלוג לש ונעט תא זא 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

לע םרחל עגונב ויתורימא תובקעב עומישל בצייתהל ךיירדלוג 'פורפמ טנלג שרד םיישדוחכ ינפל

עומיש ךיירדלוגל ךורעל הנווכהמ טנלג גוסנ הלשממל יטפשמה ץעויה דצמ תרוקיב תובקעב .לארשי

ףתשי אל יכ עידוה ךיירדלוג .ודגנ תונעטל הבותכ הבוגת רוסמי יכ שקיב תאז םוקמבו ,םינפ לא םינפ

.ךילהה םע הלועפ
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