
תיטילופ תוקידצל לארשי סרפ :התעמ רומא
לש םייעוצקמה םילוקישב ברעתהל ךוניחה תרשל רשפאמש ןונגנמב ךרוצ םוש ןיא
הרומא אל ללכב סרפה תא ךיירדלוג דדוע 'פורפמ עונמל תוכמסה .לארשי סרפ תדעו
הנחלוש לע אצמיהל

תרייטצמ לארשי סרפ תא ךיירדלוג דדוע 'פורפמ עונמל ,ןוטיב-אשאש תעפי ,ךוניחה תרש תטלחה

עוגנה הזכל לארשי סרפ תא תכפוהו תיטרקומדו הרואנ הנידמב הבישחה לע חוקיפ ליטהל ןויסינכ

תשקבל םג הנתינ BDS-ב ךמות וניא יכ ךיירדלוג לש ותרהצה .םיממוקמו םירצ םייטילופ םילוקישב

.טפשמה תיבל ריהצתב םגו סרפה תדעו ר"וי

רסוח לע הדיעמו ההומת ותרהצהמ ,טנלג באוי ,דיקפתב המדוקל המודב ,ןוטיב-אשאש תומלעתה

דוחיאל תארוקש המוצעה לע ותמיתחל תעגונ ךיירדלוג לש ותולהנתהב תירקיעה היעבה .תוניגה

שטשטל הסנמ אוה תאזה הטושפה הדבועה תא .ןורמושב לאירא תטיסרבינוא תא םירחהל יפוריאה

.סרפה תא ונממ לולשל ןיא ןכ-יפ-לע-ףאו ,הילע קבאיהלו הב תודוהל םוקמב

אלש רשפא יא לבא ,ןהמ גייתסהל רשפאו ויתועד תא בוהאל רשפא .עובשה ךיירדלוג םע יתחחוש

ןיאו המויק תא ללוש אוהש העיבקל דוסי םוש ןיא .הנידמה דיתעל דרחה טוירטפב רבודמש םשרתהל

המצע לארשיש םיחטשב הטיסרבינוא לש המויקל דגנתהל םדאל רתומ .םעה ביואל ותוא ךופהל

,תאז השוע הניא המצע איה דועב .התונוביר תא םהילע הליחה אל םלועמו םישובכ םיחטשכ הרידגה

?דדובה חרזאה לע ןילת יכ הל המ

תטיסרבינוא לש המויק םצע ומכ תקולחמב היונש היגוסב תישיאה ותעד תא עיבהל םדא לכל רתומ

ץ"גבל לארשי סרפ תדעו לש התריתע .יעוצקמו ישיא קזנ ול םורגי רבדהש ילבמ ,ןורמושב לאירא

םירז םילוקישב עוגנ" ךיירדלוג ןיינעב הצלמהה תא ץמאל הרשה לש הבוריס היפל )היינשה םעפב(

תיבש ירה ,ןידל ךיירדלוג תא דימעהל תיטפשמ הליע ןיא םא .תקדוצ - "תינוציק תוריבס רסוחבו

.רתלאל סרפה תא ול קינעהל תורוהל בייח טפשמה

תויטילופה ויתועד ןיב הדירפמ התייה קר םא ,הנוכנו הצימא הטלחה לבקל הלוכי התייה ךוניחה תרש

םג הטלחה התוא תא תלבקמ התייה" איה ,הירבדל .הנידמהו הרבחה תבוטל ויגשיה ןיבל ןעדמ לש

אל איה לעופש אלא ,"יהשלכ הטיסרבינוא םירחהל שקבמ היה הפמה לש רחאה דצהמ והשימ םא

לארשי סרפ תדעו לע הנוממה רשל רשפאמש ןונגנמב ךרוצ םוש ןיא .ןיינעב תברועמ תויהל ללכ הכירצ

.היולת יתלב תיתכלממ הדעווכ לועפל הילע .םייעוצקמה הילוקישב ברעתהל

ךיירדלוג לש תיחרזאה ותוכז .תיטילופ תוקידצל אל ,םיגשיהו תויחמומל םישרדנ לארשי סרפב םיכוזה

תימיטיגל יתלב איה "הנידמה ביוא"ל ותכיפה .לאירא תטיסרבינואל םיבאשמ תמרזהל דגנתהל

.תנכוסמו
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