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      דובכל     דובכל
     וידרלו היזיוולטל היינשה תושרה  וידרלו היזיוולטל היינשה תושרה
   ר״וי ,לט-רב ןדע רמ  תיל"כנמ ,ןמרמרק לשימ ׳בג
 20 סופדה תיב בוחר   20 סופדה תיב בוחר
 םילשורי     םילשורי
 

 ,נ .ג.א
 
 

 הילאוטקאהו תושדחה ירודישב תויביטקייבואה תבוחו ןוזיאה תבוח תא םייקל השירד :ןודנה
    25 -ה תסנכל תוריחבה תפוקת ךלהמב ,וידרהו היזיוולטה יצורעב

 
 וידרהו היזיוולטה יצורע ילהנמל תורוהל השירדב ,דוכילה תגלפמ םשב ךילא תונפל דבכתמ ינא
 ,ילארשיה רודישה דיגאת - ןאכ ,םהיניב ,וידרלו היזיוולטל היינשה תושרה ידי לע םיחקופמה
 תויביטקייבואה תבוח תאו תונושה תועדה ןיב ןוזיאה תבוח תא םייקל ,13 תשרו 12 תשק
 ,וידרהו היזיוולטה יצורעב םירדושמה ,הילאוטקאהו תושדחה ירודיש תרגסמב ,םירודישב
  .25 -ה תסנכל תוריחבה תפוקת ךלהמב
 

 תוריחבה קוחבו 1990- ן"שת ,וידרו היזיוולטל היינשה תושרה קוחב אוה הלא תובוח לש ןרוקמ
 .םירודיש םוי לכ לש וכלהמב ןמשייל שיו ט"ישת -1959 ,)הלומעת יכרד(
 

 תעגופ תרושקתה יעצמא ידי לע םירודישב תויביטקייבואה תבוח לשו ןוזיאה תבוח לש ןתרפה
 הלולע איה ןכש ,תעדל רוביצה תוכזבו ,תוגלפמהו הנידמה יחרזא לש יוטיבה שפוחב השק העיגפ
 .ןתוטהלו רחובה לש ויתודמע לע ןגוה יתלב חרואב עיפשהל
 

  .םירודישב תויביטקייבואהו ןוזיאה תבוח הטוב ןפואב ורפוה ,תסנכל תוריחבה תפוקת הלחה זאמ
 ר״ויו ,רבעמה תלשממ שאר ,דיפל ריאי רמ אשנ ,20:48 העשב ילויב 2 -ה תבש יאצומב ,המגודל ךכ
 ,תוקד רשעכ הכשמנש ,הרהצה .םילשוריב הלשממה שאר דרשממ תרושקתל הרהצה ,דיתע שי

  .םינושה היזיוולטה יצורעב תושדחה תורודהמב רישי רודישב הרדוש
 

 קוחב ועבקנש םינוירטירקל םאתהב ,תקהבומ תוריחב תלומעת הווהמ דיפל רמ לש ותרהצה
 יחרזאל וילע חוודל היה יוארש ,ילאוטקא וא יתושדח חוויד הללכ אל הרהצהה .הקיספבו

 הרהצהה תא ורדיש היזיוולטה יצורע ,תאז תורמל םלואו ,תבשה תאצ רחאל ךומס ,הנידמה
  .איש תייפצ תעשב רישי רודישב
 

 ,דוכילה ר״וי ,והינתנ ןימינב רמל הצקותשו ,רתלאל ןקותת ןוזיאה תרפהש ךכ לע דמוע דוכילה
 - הנשכ ינפל דע - רושעמ הלעמל לארשי תלשממ שאר ,הנידמב לודגה יטילופה הנחמה תא גציימה
 .םייטילופה וירחתמל וידרהו היזיוולטה יצורע ידי לע תקנעומה תאזל ההזה םירודיש תסכמ
 

 ןתרפהו הדימב .םירודישב תויביטקייבואהו ןוזיאה תבוח לש םושייה רחא בורקמ בקוע דוכילה
 ןורקע יכ ,חיטבהל ידכ ותושרל םידמועה םיעצמאה לכב טוקני דוכילה ,הנכשמית ןהו ןקותת אל
 .ורמשיי ,תוריחבה תפוקת ךלהמב ,םירודישב תויביטקייבואהו ןוזיאה

 
 

 ,בר דובכב       
 
 ד"וע ,יולה יבא       
 דוכילה לש יטפשמה ץעויה       
        
 

 :םיקתעה
 ילארשיה רודישה דיגאת ,ןאכ ל״כנמ מ״מ ,דלפיירפ לט ׳בג

 12 תשק לש תושדחה תרבח לכנמ ,סייו יבא רמ
   13 תשר ל״כנמ ,ןמטלא םרוי רמ
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