
 20.3.2021 ,תבש – יחרזמה ןוקריה יאוותב הביכר

 

 ללוכ םיבכורו תובכור 18 החמשב ואבו וצבקתה ,הפי םוי ,רקובב תבשב
 .ןמאנה םכדבע
 עברא" קראפה תיינחב םישגפנ ונחנא ןוקריב עצבתמ הביכרה לולסמשכ
 .ןורשה דוהב "תונועה
 !סקינלקייסב תרוסמ רבכ תאז
 .הביכרל ףרטצהל ול רשפאתה אלו הדסקה תא םייח חכש ,ונלוכ רעצל
 ."תח אלל ליבומה " ירוא לש ותלבוהב הביכרל ונאצי
 רפע ךרד לש האצותכ הנאו הנא ונלטלוט ןוקריה יאוותל ונסנכיהב רבכ
 ,ךירצהש רבד .הייקשה תורוניצו ,ושבי םרטש תוילולש ,תורומהמב האלמ
 .הקזוחבו תאש רתיב ןודיכב זוחאל ,םיבכורה ונתיאמ
 .םיריבע יתלב םילושכממ האצותכ תובר תוריצעב הנייפאתה הלוכ הביכרה
 לולסמהמ קלח ,תוקומע םימ תוילולשב וסוכ הביכרה לולסממ םיבר םיקלח
 לולסמ תא וכפהו ,המדאב תוקומע וצרחש םינורוטקרטמ האצותכ קחמנ
 .רתויב ירגתאו השק לולסמל הביכרה
 ונינפ םייסמ בלשב .רדה – תמר תנוכש ךרד הברעמ קראפה תיינחמ ונאצי
 יאוותל ונרבחתה ,ש"עתל תיחרזמ , תודשה ךרד ךשמהבו רדה הוונל המורד
 "תויווח"ה בור ולחה ןאכמו תימורדה הדגל ןוקריה תא וניצח .ןוקריה
 ,םילושכמ ,תושבושמ רפע יכרד ,תוילולש :הביכרה בור תא ונייפאש
 .םימשג רחאל ןוקריה יאוות תא תונייפאמה תועפות דועו םיפקעמ
 "יחצינה דליה" ,ודרנואלש היה הרהמב חכשנ אל ןתואש תויווחהמ תחא
 לחנה תא הביכרב חולצל הסינו ןוקריה לחנמ "רתומ" אוהש חיכוהל הסינ
 בל תוקיפד 2 .לחנה ךות לא וינפואמ ותוא ליפה לחנה עצמאברוב ךא
 הארמלו ,שייובמ ךויח םע םק ודרנואלשכ ונעגרנ ךא .ונב וזחא תורתוימ
 ויה ךכ אל .קזנ ילב אצי אוה םעפהש ונבה ,שבחש דפורמה ןגמה דופיא
 .J םימוציעו דרמ לע וזירכהו הלועפ "ףתשל" וברס םיכוליהה .וינפוא
 גנילגנימ ,החונמל ונרצע ךרדבשכ קפא-לת קראפ דע החרזמ ונבכר
 .ותבורקתו שיא לכו )תוברבחתה(
 ,)ףוס-םי סנ ומכ(,"הברוח" אוצמל הסנמ ודועב ,ץובב ירוא עקש הרזח ךרדב
 יתלב היה רבדה ךא .תינופצה הדגל החטבב ןוקריה תא תוצחל תנמ לע
 תוצחל רשפאיש רשג אוצמל ידכ החרזמ ףוקיע תושעל ונצלאנ ךכו .ירשפא
 ,ירוא לש וילענ לע בטיה ורכנ וז היווח תובקע .תינופצה הדגל ןוקריה תא
 .J ץוב הברה םע אציו "ץוב"ה לא טעמכ סנכנש
 תעפותב וניפצ םשש אלפנה יגולוקאה קראפה ךרד  ונחניק הביכרה תא
 םיכרדהמ תחא תאזש ונבה רבסהה טלשמ .המדאהמ ועקבש "םירזייג"ה



 םינשה 135 ב תובר תוכופהת רבעש ןוקריה לא םייקנ םימ םירזהל
 .תונורחאה
 יבאו ןיקלב יבא ורציש טרס ."לתלתפ"  םשב ירטנמוקוד טרס רדוש 2015 ב
 תישארמ ןוקריה לחנ לש הירוטסיהה תא םירצויה 2 וללוג הז טרסב .יול
 טרפמ טרסה .2015 תנשל דעו )1880 תוביבסב( לחנה ךרואל תובשייתהה
 לת ריעה ישארו בושיה יגיהנמ ןמצע לע וחקלש תויוגשה תוטלחהה  תא
 ןוילימ 200 כ לש הקיפסל עיגה םיבוטה וימיבש ןוקריה לחנל עגונב ביבא
 ויה וימימ .ןדריה רהנ רחאל ותקיפסב ינשה םימ רוקמל בשחנו םימ בוק
 יתש ךרואל הלדגש הרישעהו התובעה הייחמצהו הבר הגדה ,םילולצ
 .ויתודג
 
 

 

 

 

 

 

 

דדועש ,ןוירוג־ןב דוד הלשממה שאר הרוה  בושיי תא  50  ־ה תונש תליחתב
בגנ  ןופצ לא םריבעיו לחנה ימ תא באשיש ןוקרי לעפמ תמקה לע ,בגנה - 

בגנה . 
ימ רוזחמ וא הלפתה לש היצפוא רדעיהב  ךנחנ ,ןיכפושה לעפמה ןיעה שארב

90%  יממ רבכ  ־כ באש  1960 1955  תנשבו ,המר העורת לוקב ינרמויה  תנשב
,םתסנ לחנה קיפא ,ןיטולחל טעמכ ותמירז הרצענ ךכמ האצותכ .ןוקריה  אוהו

יתאורבת עגפמל ךפה . פמל ךפוה ןוקריהש קר עג  70- ה תונש יהלשב  
 ןינב תלוספ םיליער םירמוח ,בויב וילא םימרזומ רשאכ ,יתאורבת-יתביבס
 תורשע ךרואל וכרואל ובשיש םימרוגה לכ ידי לע םהוז ןוקריהו ,םישותיו

 ןיעה שארמ ןוקריה ימימ תא םימירזמ ךיא :רוביצב הקעז לוק המק , םינש
 לע טלתשה בויבה ??םיל בויבה תא חקתש המירז הרתונ אל רבכו בגנל
!ןוקריה  
 ןוטלש ישנא הדגיאש ,ןוקריה םוקישל תלהנימה המקוה ' 89 תנשב קר
 תא ונחב םה .םילחנ םוקישב ינכט עדי ילעב םגו עבטו הביבס ישנא ,ימוקמ
 ,לחנה לש לולכמב אלא ,ביבא לת ריעה לש תיתדוקנה המרב קר אל היגוסה



 ,םילתופמ מ"ק 28 ־כ ,ןוכיתה םיל דע קפא לתמ ,ךפשה דעו ולש תורוקמהמ
 תודובע וכרענו לחנה הקונ םייתנש ךשמב .וכרד םירבועש םיבושייה ךרדו

.ותוהמלו ותמצועל בש אל ןוקריה לבא ,תופיקמ םוקיש  
הרוצב דרי תונייעמה סלפמ  םירגאמהו ,הביאשה תונש םע תיטסרד

םוקמב םויכ  המירזמ תורוקמ ,ןוקריהמ בואשל  . שדחמ ואלמתה אל 
. הנשב בוק ןוילימ הנומש העבש -  ןוקריל   

 
:ןוקריב םוהיז        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ןוסא םע לחה הז .ינעגופ ןוקריה היה םייפלאה תונש הכאוב 90 ־ה תונשב
 תחלשמהמ םיאטרופס העברא לש םהייח תא הבגש , 97 ־ב היבכמה
 הז .םימהוזמה לחנה ימ לא סרק ודמע וילעש ץעה רשגשכ ,תילרטסואה
 ,ןוקריב 2008 ־ב יצחו 4 ־ה תב םזיפ זור הדליה לש התפוג תאיצמב ךשמנ
 התריס תוכפהתהב םייתסהו ,המא תעידיבו הבס ידי לע החצרנש רחאל
 תחתמ תוכורא תוקד הרפרפש , 2009 ־־ב דלוגנייפ ןימסי תטיישה לש
 .התוא ליצהו התרזעל ץלחנ םוקמב םיחכונה דחא רשא דע ,םימל
 ןוחריס ילג לע םירשבתמ ונא םעפ ידימ .שמשה תחת שדח ןיא םויכ 
 םיכפשה ןקתממ ןוקריל לע םימרזומה םיכפשו םידורי ןיחלוק ימ לש הלערהו

 םיתמ םיגד יפלא לש הרוצב םילבקמ ונא ריחמה תא .ןורשה םורד ירע לש
 תיגולוקא םיעגופה םדאה ישעמ לע דעהו רוזח םידיעמו םימה לע םיפצש
 .ןוקריה לחנבו עבטב



 

 

 

 .)הז תוחפל ( ימיטפוא םויס
 

 .תונועה עברא קראפב היינחה לא מ"ק 26 כ רחאל ונרזח
 גיהנמל תודות תאז לכו םימלשו םיאירב ךא ץוב טעמ אל םע ,בוט חור בצמ םע
 סקינלקייס יבכורו תובכור לכלו דיווידו דט םיפסאמל ,ביתנ ירוא ונלש ליבומה
 .היואר  תורבחו ,תיתצובק תעמשמ ,תוירחא םילגמש
 

 .םלוכל חמש גח


