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טנלג ,שא לדח
בריס הנורחאל .ךוניחה דרשמב ןשקא שפחל םייטתפה ויתונויסינב ךישממ ,טנלג באוי ,ךוניחה רש
ןוכממ ךיירדלוג דדוע רוספורפל בשחמה יעדמו הקיטמתמב לארשי סרפ תקנעה תא רשאל םיימעפ
.BDS ךמות אוה ךיירדלוג יכ הנעטב ,םייטילופ םימעטמ ןמציו

ןוויכמ ךיירדלוגמ לארשי סרפ תא לולשל שי ,ךוניחב המחלמל רשה ראותל רתוי יוארש ,טנלג תניחבמ
בצמ" .תימשיטנא העונתכ BDS־ב הרכהה תא לטבל הארקש ,ינמרגה טנמלרפל היינפ לע םתחש
םדקמ תרחאה ודיבו ,רתויב יתרקויה סרפה תא הנידמהמ תחאה ודיב לבקי רוספורפה ובש םירבדה
,"תעדה לע לבקתמ יתלבו ידרוסבא אוה — לארשי לש המויק תחת תרתוחה העונת לש היניינע תא
לוקשל ,הנושארה םעפב ,שקיבו םהילא הנפ רשאכ היה הז .שדוחכ ינפל הדעווה ירבחל טנלג בתכ
"תכפהתמ ונטב" יכ רפיס ויברוקמל .ךרפומ ונניא תוריחבה תכרעמל רשק לכ .םתטלחה תא שדחמ
.ךיירדלוגל סרפה תקנעה לע הבשחמהמ

םייטנוולר םניא םירבדה יכ קדוצה קומינב התטלחה תא תונשל ןויסינה תא התחד םיטפושה תדעו
םנמא לארשי סרפ ןונקת .ותשקב לע רזחו תאז לבקל בריס טנלג .םייעדמ םיגשיה לע סרפ ןתמל
היהת הדעווה לש היינשה הטלחהה" יכ עבוק םג ךא ,הדעווב ףסונ ןויד שקבל ךוניחה רשל רשפאמ
רותעל אלא הרירב הדעווה ירבחל הרתונ אל ,הרזע אל אשונב תישילש הטלחה םגש רחאל ."תיפוס
יכו BDS־ב ךמות וניא יכ ךיירדלוג ריהבה ,הדעווה ר"וי תשקבל ,ךוותב .הריתעב רקובה ןודיש ,ץ"גבל
.העונתב ךמת אל םלועמ

יסרפ סקטל תונמזה ךוניחה דרשמ חלש ןושאר םויב :טפשמה תיבל הכחמ וניא טנלג יכ הארנ םייתניב
לש ותוכמסש ךכמ ןיטולחל םלעתמ טנלג .בשחמה יעדמו הקיטמתמה םוחתמ תומלעתה ךות ,לארשי

תסחייתמ וז תוכמס .רתויב תלבגומ איה םיטפושה תודעו לש ןהיתוטלחה תא רשאל אלש ךוניחה רש
טנלג לש םייטילופה "ןטבה יבאכ" .תודעווה תדובעב שממ לש םימגפ ולגתה יכ ררבתה ובש בצמל
.םייטנוולר וא םיניינעמ םניא

רוספורפל סרפה קנעוי בורקה תואמצעה םוי יאצומב יכ ריהבהל ךוניחה רש לע .טנלג ,שא לדח
תאז ןיבמ אל טנלג רשה םא .הלוספ תרחא הבוגת לכ .תיבושיח תויכוביס אשונב וירקחמ לע ךיירדלוג
םילוקישב לארשיב בושחה סרפה תא םיתכהל ןיא יכ ול ריהבי ןוילעה טפשמה תיבש יואר ,ומצעב
.דחוימב התוחנ הגרדמ םייטילופ
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