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 ןאודרא לש תוסחה

 תושיחנ תוארהל לטומ לארשי לע ,סויפב רחב המבוא לש ולשממש םושמ אקווד
 ןובנ לאונמע

 תטקננ ךא ,יטרפ חרואב םתד תא םייקל ללכ ךרדב םיאשר םימלסומ-אל ,)העירשה( ימלסומה קוחה יפ לע

 ,תאז .תוסח ינב– ימי'ד :יברעה חנומב וא ,היינש הגרדמ םיחרזא לאכ םהילא םיסחייתמו ,הילפא םהיפלכ
 ,1948-ב .)20 קוספ9 קרפ( "םיעונכ םמצע שוחל" םימלסומ-אלה לע יכ ,תושרופמ עבוקה ןארוקל םאתהב
 וכז םג ,הטסיווקנוקרה ירחא םידרפסה ומכ ,"םימי'ד"כ םדמעמ דגנ ודרמ קר אל םה ,םתואמצעב םידוהיה וכזשכ
.הלופכ העיגפ ןיידע איהו התייה וז םימלסומל .םאלסיאה ידי לע הטלשנ םעפש המדא ררחשל

-תב הנידמ"ל לארשי תא ךופהל ומצע לע לטנ ןאודרא פיאט היקרוט לש תיטסימאלסיאה הלשממה שאר
 םה םידגסמה" יכ םר לוקב רשש ךכ לע אלכב בשי1988-בו ,יפּוס ימלסומכ ךנחתה ןאודרא ."תוסח
 ילכש דועב ."ונילייח– םינימאמהו וניתונויגפ םה םיטרנימה ,וניתודסק ןה םידגסמה תופיכ ,ונלש םיניטקרסקה
 "חותיפהו קדצה תגלפמ"– ןאודרא לש ותגלפמ תא גיצהל ץמאמ לכ םישוע ברעמב םיירקיעה תרושקתה
 ראתלשKanal D היזיוולטה ץורעב2007 טסוגואב זירכה ומצע ןאודרא ,"הנותמ"כ– תיקרוטה תיטסימאלסיאה
 אישנש דועב .ןדוס לשו ןאריא לש םיאישנה תא קביח ןאודרא ."ונתדל ןובלעו העיגפ הווהמ" ןותמכ םאלסיאה תא
 ינפב לצנתהל השקבתה היקרוטש דועבו ,םע תדמשה לש עשפב ימואלניבה ילילפה ד"היבב םשאנ ןדוס
."םע תדמשה עצבל לגוסמ וניא ימלסומ םוש" יכ ןאודרא ריהצה ,םע תדמשה לע םינמראה

 שאר השענשכ דימ .ימשיטנא היה ,ןקברא ןיטמקנ ,יטילופה ינחורה ורומ .תידוהי-יטנא תרוסממ אב ןאודרא
 ,ןיסאי דמחא לש ולוסיח תובקעב ,2004 סראמב .לארשי יפלכ תנייוע תוינידמ ןאודרא ץמיא ,2003-ב הלשממ
 דלא'ח סאמח גיהנמ לש וינפ תא הרקנאב לביק אוה2006 ראורבפב ."רורט תנידמ" לארשיל ןאודרא ארק
 הלחה2009 רבוטקואב .סובדב סנכב סרפ ןועמש הנידמה אישנ תא יבמופב ליפשה אוה2009 ראוניב .לעשמ
 םידלי הליחת הנווכב םיחצור םיילארשי םילייח הגיצמה תינוידב הרדס רדשל היקרוט לש תיתכלממה היזיוולטה
.םיידוהי םירתא ויה םלועמ לחר רבקו ןורבח ,תיבה רה יכ ןאודרא ןעט2009 רבמבונב .םיניטסלפ

ןינתה תא ליכאהל אל

 ןה לארשי יפלכ תויבמופה ויתויוצרפתהש ירה ,תיטנתוא איה לארשיל ןאודרא לש ותאנשש דועב
 לש םהיניעב רוביג לש דמעמב תוכזל ותניחבמ רתויב הלקה ךרדה ןה הלא תויוצרפתה .תויטסינוטרופוא
 גהנתהל הברסב הנוכנה הטלחהה תא הטילחה לארשי תלשממ .םלועה יבחרב ןהו היקרוטב ןה םיטסימאלסיא
 ןאודרא תא ץלאל םוקמב .תיירורעשו תוירחא תרסח איה המבוא לשממ לש ותשיג ,לידבהל ."תוסח-תב הנידמ"כ
.וסייפל המבוא לשממ אוושל הסנמ ,ולש ץוחה תוינידמ םוחתב ויתוריחב לע ריחמה תא םלשל

 תא חלשש אוה ."הרמרמ יואמ"ה לש הנופיס לע ותנידמ יחרזא לש םתומל יארחאה השעמל אוה ןאודרא
 עוריא ירחא ,תאז תורמל .סאמח תאו הזע תא שמחל )IHH( "יפקאו םידרי ינאסניא" יטסידאהי'גה ןוגראה
 ומרגנש תועיצפה לעו םדא ייח ןדבוא לע םיקומעה וימוחנת" תא עיבהל ידכ ןגודראל המבוא ןפלט הרמרמה
 ותייטנב עודי וניאש ןוגרא( ם"ואה הנורחאל םסרפש ,רמלאפ ח"וד ."לארשי לש יאבצה עצבמה ןמ האצותכ
 לע יכ ,יקוח היה הזע לע לארשי לש ימיה רגסה יכ םינפ יתשל תעמתשמ הניאש הרוצב עבוק ,)לארשי תבוטל
 .םתנגהל חוכ ליעפהל וצלאנו תוירזכאב ופקתוה ל"הצ ילייח יכ ,טשמה תא רוצעל ידכ רתוי תושעל היה היקרוט
 .תויעב תמרוג איהש ךכ לע היקרוטב ףוזנל םוקמב ,לצנתהל לארשימ שרוד ןיידע המבוא לשממ ,הז לכ תורמלו

 ,תיארחא יתלבה ותוינידמב ןוכיתה חרזמה תא רערעלו לארשי יפלכ תונוירבב גוהנל ןאודראמ עונמל םוקמב
 ףא ןאודרא התע הנהו .ולש וקב ךישמהל אקווד ןאודרא תא תדדועמה ,תסייפמ הדמע המבוא לש ולשממ ץמיא
 .רגסה תא הזע לעמ ריסהל תנמ לע המחלמל תאצל םייאמ

 ןסייפה ,לי'צר'צ רמאש יפכ .תושיחנ תוארהל לטומ לארשי לע ,סויפב רחב המבוא לש ולשממש םושמ אקווד
 תא קחשל המצעל תושרהל הלוכי הניא לארשי .ןורחא לכאיי ומצע אוהש הווקתב ןינתה תא ליכאמש ימ אוה
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 ינפב ןאודרא לש ותועיבצ תפישח ידי לע ,הפקתמל רובעל לארשי לע .דבלב תושיחנב יד ןיא ךא .הזה קחשמה
.םלועה

 הרוה ,םיירוס םיניגפמב הרוי אוהש ךכ לע דסאב ףזונ ודועב .תאז תושעל ידכ םיליט ןעדמ תויהל ךרוצ ןיא
 וזירכהב .םידרוכ100-מ הלעמל לש םתומל ומרגש ןטסידרוכ לע ריוואה ןמ תופקתה לע רבעש שדוחב ןאודרא
 הנידמ לש התמקה תא ריתהל אל ותעדב שוחנ ןאודרא ,תיניטסלפ הנידמ לש התמקהל םיכסהל לארשי לע יכ
 היקרוט יכ הנורחאל זירכה ומצע אוה ,סאמח םע תתלו תאשל לארשיב ץיאמ ןאודראש דועב .תיאמצע תידרוכ
 היקרוט הגגח התע הזש היקרוט התוא ,"הלפשהכ ם"ואב )םיינווי םיאסירפק( םע םינוידה ןחלושל הבישי האור"

 לבח לש םייקרוטה חופיסלו שוביכל תירוסה העינכה תא גישהש רחאל ,2006-בו .ןיסירפק שוביכל הנש37
 ,לארשי לש הרותיו לע ססובמ היהיש םולש םכסה לע הירוס ןיבו הניב ךוותל לארשיל ןאודרא עיצה ,הטרדנסכלא
.ןלוגה לע ,הירוס לש אל

 יכ הרכהל עיגהל םילארשיה ונילע ,םימי'ד לש דמעמב דוע םניא םידוהי יכ ןיבהל ןאודרא תא איבהל שיש דועב
 וניביואל םורגל ,בייחמ ףא ילואו ,רשפאמ םג אוה .הלפשהל ףוס קר ושוריפ ןיא תוסח-ינב לש דמעמה לוטיב
.םיחקור םהש תופורתה לש ןמעט תא םועטל
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