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םויסל קבאמה ןעמל יתלוכי לככ תושעל ךישמא
שוביכה

הכוזכ א"פשת תנשל בשחמה יעדמו הקיטמתמב לארשי סרפ תדעו יב הרחב הנשמ רתוי תצק ינפל

םיעבוק לארשי סרפ ןונקת יללכ .דמעומ ינאש יתעדי אל וליפא ,יתרחבנש יתעדי אל ,ותעשב .סרפב

םיאנותיעמ םינופלט יתלביק תאז םוקמב .הייכזה לע םהל רשבלו םיכוזל רשקתהל רומא ךוניחה רשש

ורשיב םיאנותיעה ,הזמ בושח לבא .)וב תוכזל רומא ינאש יתעדי אלש סרפב( יתייכז-יא לע יל ורשיבש

זאמ יתרהבהש יפכש – רבד ,BDS-ה תעונתבו לארשי יביואב ךמות ינא יכ סרפב הכוז אל ינאש יל

.ןוכנ וניא – םימעפ המכ

םבור ,םירבד הברה םיאנותיעו ןימי ינוגרא ,תסנכ ירבח ,םירש ילע ורמא םינורחאה יצחו הנשה ךלהמב

.לארשי תנידמ לע םרחל ארוק ינאש ילע ורמא רקיעב .םיירקש

.לארשי תנידמ לע םרחל יתארק אל םלועמ :תוטשפב רמוא תעכ לבא ,תיבמופ הבוגתמ יתענמנ הכ דע

תולחנתהה טקיורפל עויס לכמ תוענמיהב דיתעב םג ךומתאו — םירחא םיברכ – רבעב יתכמת ןכ

יוכידה לע ססובמו לארשי תנידמ לש המויק םצע תא ןכסמ אוהש בשוח ינאש םושמ ,תיברעמה הדגב

ןמ קלח אוה לאירא תטיסרבינוא ארקתמה דסומה ,טרפב .ולא םיחטשב תימוקמה הייסולכואה לש

וב ריכהל ההובג הלכשהל הצעומה לע תופכל חילצה םיוסמ ךוניח רש םא םגו ,הזה טקיורפה

אצמנ וניא אוהש הדבועה תא הנשמ אל הזש ירה "ההובג הלכשהל ילארשי דסומ"כ )דבעידב(

  .תינובירה לארשי תנידמ תולובגב

דסומה :תירטשמ-תיטילופ הלאשב אלא ,אדירג יזיפ םוקימ לש תיפרגואג הלאשב ןאכ רבודמ אל

– םיבשות לש טועימל תירטשמ הכימתו רתי תויוכז לש לצופמ רטשמ לח ובש חטשב אצמנ לאיראב

.תיניטסלפה הייסולכואה – םיבשותה ראש לש ינוציקו ךשמתמ לושינו יוכידו – םילארשיה םילחנתמה

לע חוכיוול סיסבה איה תודבועב הרכה .ןהמ םלעתהל ןוגה הז ןיאו ןוכנ הז ןיאש תויסיסב תודבוע ולא

ךירצ שוביכה תא רמולכ ,םלועה ןמ רובעל ךירצ הז רטשמ יתעדל .הזה רטשמה לש דיתעהו הקדצהה

ישנא תפידר םתונמואש ,ןימי יפוגש תיתימאה הביסה איה ולא תועדב קיזחמ ינאש הדבועה .םייסל

לע ילש המיתחה .לארשי סרפ תא ינממ עונמל וסינ ,םהינפב םיספרתמה ךוניח ירש ינשו ,לאמש

התנתשה "םיעישרמה" םיכמסמה תוהזש הדבועה דיעתו ,ץוריתה התייה םירחאו ולאכ םיכמסמ

ייתודמע אלא תרחא וא וזכ האירק הנניא תיתימאה הביסהו עינמה .יטפשמה ךילהה ךלהמב

ןיב הנידמה םעטמ דובכב הכזי ילש ומכ תודמעב קיזחמש םדאש םיצור אל הלא םימרוג :תויטילופה

.םירחא םיעצמאב שוביכה םויסל לעופ "קר" אוה םא ןיבו "םרחל האירק" הנוכמש המב ברועמ אוה םא

Firefox http://www.haaretz.co.il/misc/article-print-page/.premium-1.10739258

1 of 2 4/13/2022, 10:25 AM



יביואכ םיגתוממ ןהב םיקיזחמהו תוילארשי-יטנאכ ןימיה ידי-לע תורגסוממ ולא תוימיטיגל תודמע

.תילארשיה הרבחהו הנידמה

םרח ההזמ העטמו ינודז ןפואבשו 2011-ב רבעש םרחה קוחמ תיבג חור לבקמ הזה בזוכה רוגסמה

תא קחודב רבע הז קוח ."לארשי תנידמ לע םרח" םע "לארשי תטילשבש רוזאב יוצמה" דסומ לע

העיגפל רצוי אוהש קלקלחה ןורדמה לשב רקיעב לשכיהל ול יואר היה יתעדלש תורמל ,ץ"גב ןחבמ

האירק יכ עבוק וניא "םרחה קוח" וליפאש אלא .תיחכונה השרפב וב ונקלחהש ןורדמ ,יוטיבה שפוחב

אל וליפא קוחה .הנידמה ביואל םדא תכפוה ,לאיראבש דסומה ןוגכ ,םייתולחנתה תודסומ לע םרחל

תיחרזא הלווע תויהל היושע וזכ האירקש אוה עבוק קוחהש לכ .תילילפ הריבע איה וזכ האירקש עבוק

ארוקש ימש ןכו( ותוא חיכוהל ןתינש קזנמ ולבס םא יוציפ הניגב עובתל םיאשר הנממ םיעגפנהש

.)םיסרפ תעינמ אל ךא ,תומיוסמ תוילהנמ תובטהל יואר תויהל אלש יושע םרחל

םג לבא )הברהל יתיפיצ אל ונממ( טנלג באוי םירשהמ :תובזכא תפוצר הנש התייה וז ,תישיא הניחבמ

רבעשל הלשממל יטפשמה ץעויהמ יתבזכאתה .רתויל יתיפיצ הנממש ,ןוטיב-אשאש תעפי ר"דמ

םע רבכ המייתסה אל השרפהש יתבזכאתהו ,ןוילעה טפשמה תיבל דע עיגהל הזה רופיסל ןתנ ללכבש

.רבעש ץיקב ץ"גב לש הנושארה הטלחהה

ילש רקחמה םוחתל בל תמושת ,יתחמשל ,הכשמ וזה הרעסה .םולכ לע רעטצמ יניא ,ןכ יפ לע ףאו

יתיווח אלו ,רבע לכמ םייעוצקמו םיישיא הכימתו קוזיח יתלביק .הידעלב לבקמ היה םא קפסש

ינאש והשמ ןעמל קבאיהל תונמדזהה לע יתחמש .םיווח לאמשל ייתימעש המצועב וא גוסהמ תופקתמ

לוטיבב המייתסה וזה השרפהש חמש ינא .יתמזוימ אלש הזה קבאמל יתררגנ םא םג ,וב ןימאמ

.לארשיב יטילופה יוטיבה שפוח קוזיחל םורתי הז םויסש הווקמ ינאו םירשה ינש תוטלחה

םלישש ריחמה תא ןייצל ילב םלש וניא לארשי תנידמ תמקה לש רופיסה ,סקטה ךלהמב יתרעהש יפכ

תוסנל וזה הנידמה לש תירסומה תוביוחמה תאו ,לארשי ץראב תידוהי הנידמ לש המקהה לע רחא םע

יוכידה ךשמהו ,ךפיהה תא םישוע ןבומכ ונחנא .ולש יוכידה תא ךישמהל אלו רחאה םעה תא תוצפל

ןויוושל ,שוביכה םויסל קבאמה ןעמל יתלוכי לככ תושעל ךישמא ,ימצעלשכ .דואמ יתוא ביצעמ הזה

םינוגרא השימח ןיב סרפה םוכס תא קלחל יתנווכב ,ןכל .יתרבח קדצלו ,הנידמה יבשות לכל ישממ

.דחיב םידמועו ,דבועל וק ,הלאדע ,הקיתש םירבוש ,םלצב :ולא תורטמ ןעמל תושיחנב םילעופה

א"פשת תנשל בשחמה יעדמו הקיטמתמב לארשי סרפ ןתח אוה בתוכה
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