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לארשי יעשפו לארשי סרפ ,ךיירדלוג 'פורפ לע
לע םתח אוה םירקוחו םינעדמ 500 דצל .ארונ ועשפ .לארשי סרפ תא לבקי אל ךיירדלוג דדוע 'פורפ
תויתייעבב םיעוגנה םיטקיורפ ןממל אל הבייחתה איהש ,הל ריכזהו תיפוריאה תוביצנה לא יולג בתכמ
.ארונ .לאירא תטיסרבינוא ,לשמל ,ומכ .תיקוחו תיתא

עקרק לע היונב ,שובכ חטשב המקוה .המחלמ עשפ איה ,הלוכ לאירא ריעה ומכ ,לאירא תטיסרבינוא
לש השיבמ הדימב הקולו השובכה הייסולכואב תעגופ ,שבוכה תייסולכוא תא תתרשמ ,הדודש
לכו םילחנתמה ,תויולחנתהה לכ ומכ קוידב .המחלמ עשפ רוציל ידכ שרדנש המ לכ .תוידייהטרפא
ילילפה ןידה תיב תקוח םיעבוק ךכ .םידושח תקזחב םלוכ םה .שוביכה תכאלמב ןיקסועה ראש
ם"ואה לש תיללכה תרצעה ,ןוחטיבה תצעומ ,םודאה בלצה ,גאה תנמא ,הוונ'ז תנמא ,ימואלניבה
.לארשי ?ראשנ ימ ,ךלה דלנוד .םידגנתמ פמארט דלנודו לארשי תנידמ קר .םלועה תונידממ 99%–כו

.םינכשהמ בנגש םישרגמ לע ,ןוכשי דדבל םע

תטיסרבינוא תא םירחהל תיפוריאה תוביצנל "וארק" אל ללכ ,קוידה ןעמל ,ויתימעו ךיירדלוג 'פורפ
רקחמל תרגסמה תינכות ,"2020 ןוזיירוה טקיורפ" לש תונורקעה ךמסמב .ךרוצ ךכב היה אל .לאירא
תוימדקא תויוליעפב ךומתל אל )19 הנקת( תשרופמ תובייחתה שי ,יפוריאה דוחיאה לש חותיפו

ילב ,הזה ןורקיעה יפ לע הלעפ רבכ תוביצנה .םדאה תויוכזלו ימואלניבה קוחל ,הקיתאל תודגונמה
תטיסרבינוא םע הלועפ ףותישמ לודחל ביבא לת תטיסרבינואל ,לשמל ,התרוה איה .ךיירדלוגל תוכחל
םשמ לוטיל ידכ השובכה ןלוגה תמר תמדאב ועצובש תוריפח ללגב )"ןלוגה יבקי" םע םגו( לאירא
.עקרק תוימגוד

קר ּולו ,המחלמ עשפל עויס ,גאהב ילילפה ןידה תיב תקוח יפ לע .םיפוריאה תגאד תא ןיבהל רשפא
'פורפש ,הינוריא ץמש אלב טעמכ ,רמול ןכל רתומ .םיענ אל .עשפל תופתושכ והומכ ,ןומימב וא דודיעב
לבל ,דבוכמ ימואלניב ףוג וריהזה םה :קוח ירמוש םיחרזאכ םתבוח תא םצעב ועציב ויתימעו ךיירדלוג
תא לבקל אל יאכז טלחהב ךיירדלוג הפיה והשעמ לע .םדצמ הפי .תיקוח יתלב תוליעפל הגגשב עייסי

תא רהטל ידכ קיפסי אל ל'גוקלא לש רטיל ירה .ולש טנלגהו יביב לש םדי תא ץוחלל אלו לארשי סרפ
.סקטה םותב ודי

תכרעמו ,ץ"גב ,םרחה קוח ןיב .םינוגהה לארשי יחרזא ועלקנ הילאש המלידה איה רתוי תצק תיניצר
הפ תמיתס םהילע רזוגה ,םרחה קוחל םאה ?ועמשיי ימל ?גוהנל םהילע דציכ — ימואלניבה קוחה
?שוביכה תויגוס קמועב קוסעלמ םינש ברו שקיע ,יבקע ןפואב קמחתמה ,ץ"גבל םאה ?האחמ רוזניצו

הרכהה תאו הנוניכ תוכז תא לארשי הבאש ותוכמסמו וחוכמש ,ימואלניבה קוחה תוארוהל םאה וא
?המויקב

דסח ,הניב טעמ סינכהל הלדה ותלוכי בטימכ הסנמה הז .ימואלניבה קוחב יתרחב ינא .טושפ אל
.ךיירדלוג 'פורפ םע .תייצא ול .םלוע יאב לכב תוישונאו

אולמ תא םיהומת םיטפשמ המכב רהטל עובשה שקיב ,הירזא רואלא לש רוגינסה ,ץכ ןליא ד"וע *
ןכל ול ץלמומ .תלפרועמ תצק ועוצקמ יכבנב ותואצמתהש הארנ .)10.4 ,"ץראה"( שוביכה תובעות
.)30.1.17 ,"ץראה"( "ץ"גב לש ןיעה תמלעה ריחמ" ,ןושש הילט ד"וע לש רמאמה תא אורקל תוסנל
.םיכחי ילוא
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