
 הנידמה עדמל גוחה שאר :דמעומה תא וריכה
דוכילב םוקמ שפחמש
 ובש םלועבש ןימאמ העבראל באו המיסל יושנ ,תרפא בשות ,ןובנ לאונמע ר"ד
ועימשהל קר ךירצ ,קדוצה ילארשיה לוקה תא עומשל םיצור

 דוכילב םילועה תצבשמ לע דדומתמ ,ןובנ לאונמע ר"ד

 ?ינא ימ
 הנידמה עדמל גוחה שאר ינא .העבראל באו המיסל יושנ ,תרפא בשות ,ןובנ לאונמע ר"ד

 ביבא-לת תטיסרבינואב םיימואלניב םיסחיל הצרמו ,םילשוריב תידרחה הללכמב תרושקתלו
 .הילצרה ימוחתניבה זכרמבו

.תפרצ ,סירפב1971 תנשב יתדלונ
 ןכמ רחאלו יטירב רפס תיבב יתדמל

 ,סירפב םייטילופ םידומילל ןוכמב
 תויתרקויה תואטיסרבינואה תחא
ידבל יתילע1993 תנשב.הפוריאב
 טרוטקודו ינש ראות יתמלשהו ץראל
 הטיסרבינואב םיימואלניב םיסחיב

 ל"הצל יתסייגתה.םילשוריב תירבעה
 רבוד .יברקב יתתרישו23 ליגב
.תינמרגו תיתפרצ ,תירבע ,תילגנא

 תיקסעה תשרה ל"כנמכ יתשמיש

 לש תשר( ימואלניב הלועפ ףותישל
 ףתושכו ,)םילארשי-ורפ םיקסע ישנא
 ,מ"עב יול-ןובנ תצובק לש דסיימ
םיטקיורפ םודיקו ץועיי תרבח
 תושדחתמ תויגרנא חותיפל םילארשי
.הקירפאב

 ,ןווט'גרו'ג תטיסרבינואב ,ינקירמאה סרגנוקב ראשה ןיב יתעפוהוםלועה יבחרב יתצרה
 תוידוהיה תויצרדפב ,AIPAC ב ,American Enterprise Institute ב,היבמולוק תטיסרבינואב
,CRIF ,טרוא ,היילצרה סנכב ,לואירטנומבו סירפב םיקסע להנמל רפס יתבב ,הקירמא ןופצב

Stand With Us,םירפס יתמסרפ .היגלבו תפרצ ,הדנק ,ב"הראב תוליבומ תוידוהי תוליהקבו 

 ילכב ,תונוש תופשב ,עובק ןפואב ןייארתמ ינאו ,םיליבומ םינותיעבו תע יבתכב םיבר םירמאמו
 .םלועבו ץראב תרושקת

 ףתתשהו יירמאממ המכ ארקש רחאל "לארשי לש שדחה לוקה" יתוא הניכ שוב אישנה לש רזועה
 תלשממ ידי לע הצמוא תימואל הרבסהל הטמ םיקהל2006 הילצרה סנכב יתצלמה.יתאצרהב םג

 .2007 ילויב לארשי

EMET ןוכמ לש תצעיימה הדעווב רבח ,תסנכה לש ימואלניבה םורופב הלהנה רבח ינא
 תימע םג רבעב .ןליא-רב תטיסרבינואב תימואלניב תרושקתל זכרמב ריכב תימעו ,)ןוטגנישאווב(
 .םלש זכרמבו )היילצרה ימוחתניבה( היגטרטסאו תוינידמל ןוכמב

:המואל ירבד

 םהילע םירבדה תא לעופב תושעל ןיינועמ ינא ,םלועב תילארשי הרבסהב קסוע ינאש םינש ירחא
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צ''חי:םוליצןובנ לאונמע ר''ד
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 השדח חור סינכהל ידכ ,דוכילב םילועה תצבשמ לע דדומתמ ינא .םינש הברה ךכ לכ רבדמ ינא

 דדומתהל ידכ .היילעה– תונויצה לש רתויב תובושחה תורטמה תחא תא םדקל ידכו ינויצה לוקב
 ,םויכ .היילעה תא חפטל תבייח לארשי תנידמ ,הלכלכה תא חתפל ידכו יפרגומדה םויאה םע
ילוע לש תולודג תוליהק ןנשי ץראב .ב"הראבו תפרצב תואצמנ ורתונש תולודגה היילעה תודותע
.תילארשיה הקיטילופב ללכ וגצוי אל םה םויה דע ךא ,שיא ןוילימ יצחכ- ולא תורוזפ

 םייניבה דמעמ ישנא טלחומה םבור ,םירנוילימ םניא ץראב תפרצ יאצוי ,היוגשה אמגיטסל דוגינב

 םישק הטילק יישקמ םילבוס רשא
 ,אצומה ץראב םינש תורשע םמוחתב ודבע רשא םיסונמ םיאפור לשמל ךכ .ץראב ןאכ דאמ
 ידכ ל"וחל הרזח רוזחל םיצלאנו ,םכרדב םימרענה םייטרקוריב םינוירטירקב דומעל דאמ םישקתמ
 ילכלכה דיתעהש ןויכ ,הילע תושעלו הטלחה לבקל םיששוח ב"הרא ידוהימ םיבר .סנרפתהל
 םה ,םיינויצ םה ,הצרא תולעל םיצור םה .םרובע ןבומ אלו רורב אל תילארשיה היטרקוריבב

 .םתסנרפו םדיתעל םיששוח םה ךא ,םייטסילאידיא

 םיצור םלועבש ןימאמ ינא .הילאמ םצעתת איהו היילעה תא םיענומה םימסחה תא ריסהל ךירצ
 ינא .יעוצקמ ןפואב הזה לוקה תא עימשהל קר ךירצ ,חוטבה ,קדוצה ילארשיה לוקה תא עומשל
 .ל"וחב ןיידעש וזו ץראבש וז ,תונויצה לש קדוצה הלוק תא עימשהל ידכ דדומתמ

- הילאוטקא םורופב הז לע רבדל ךישמהל ואוב
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