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 2021 ,ראורבפב 28 ,א"פשת רדא ז"ט

  ,םירקי םירבח

 תונייטצהל ,הימיכל תילארשיה הרבחה םעטמ יקסבונש'צ הילד ש"ע םיסרפב תוכוזה לע בר גנועב םכל רשבל ינוצרב
 תכוז .לאימרכב םימרכ טרוא ,ףיקמ ןוכית ס״יבמ רמרק תירימ 'בגל קנעוי הקיתווה הרומל סרפה .2020 תנשל ,הארוהב
 .םילג רפכ ,"םילג" רעונה רפכמ ינויצע תימלוש איה הכרד תליחתב הרומל סרפה

                                              
                                            רמרק תירימ תסדנהמ                           ינויצע תימלוש ר״ד

 םילג רפכ ,"םילג" רעונה רפכ                                 לאימרכ ,םימרכ טרוא ,ףיקמ ןוכית ס״יב         
                   mirit.kramer@gmail.com                                                   lim.co.ilfargashuly@k 

                                      
 הדבע םינש שמח ךשמב .תונייטצהב תימיכ הסדנהב ראות הל קנעוהו )1992-1996( ןוינכטב הדמל רמרק תירימ
 תלהנמ ,ךילהת תסדנהמכ הקסעוה איה .םייתבכש בר םיימרק םילבק רציימה )1995-2000( ןופצ לארשי יישיוו לעפמב
 התחמתהו ,םיעדמ תארוהל הטלוקפב ,ןוינכטב דומלל הרזח 2000 תנשב .ךילהת תסדנה תקלחמ תלהנמו ,רוציי

 טרוא רפס תיבב םיעדמל הרומ התייה ןכמ רחאל .םייניבה תביטחל םיעדמ תארוהו הנוילעה הביטחל הימיכ תארוהב
 ,הימיכ תועוצקמב תורגבל השיגהו ,קילאיב תיירק טרואב הרומ התייה 2002-2011 םינשב .םייניבה תביטחב םידגמ
 ןוכית ס״יבב הרומ איה 2019 זאמ .םי תיירקב ןיבר ש"ע ןוכיתב הדמיל 2010-2018 םינשב .הימיכויבו ,היגולונכטויב
 ,ןמציו ןוכמב הימיכה תארוהב ינש ראותל הידומיל תא המייס )2017-2018( ליבקמב .לאימרכב םימרכ טרוא ,ףיקמ
 תויעוצקמ ,תויתפכאב ,הידימלתל ישיאו םח סחיב ,תכנחמכו הרומכ תנייטצמ תירימ .ןמציו-דלישטור תינכת תרגסמב
 תרבח םע הלועפ ףותישב ,םיטקיורפ לש הכורא המישרב תברועמ התייה איה .דומילה רמוח תיינקהב קויד לע הדפקהו

 הקיטסונגאיד ,םישדח םירומ תייחנה ,הימיכב רקח ךרד יאודבה רזגמה ןיבל ידוהיה רזגמה ןיב תידדה תורכיה ,תורוקמ
 הצובקהו יצרא ינש םוקמב התכז תחאה ,"הימיכ ונל שי" תורחתל ושגינ התתיכמ תוצובק יתש .דועו ,הימיכה תארוהב
 תיבב הימיכל םירומ קר אל הכירדה תירימ ,קוחרמ הדימלל ורבעשכ ,הנורוקה תפוקתב .רמגה בלשל הליפעה הינשה
 .םיינשדחו םיירוקמ תונויערב םינווקמה םירועישה תא הרישעהו םהידימלת תא ליעפהל דציכ רפסה

 ןושאר ראות המייס ליבקמב .היגולונכטויבו ןוזמ תסדנהב ןושאר ראותל )1995-1999( ןוינכטב הדמל ינויצע תימלוש
 תא .ןוינכטב ינשה ראותה תא המילשה 1999-2002 םינשב .)הימיכ( םיעדמה תארוהב )1997-2001( תונייטצהב
-טסופל הכישמה איה .ןוינכטב האופרל הטלוקפה לש הימיכויבל הקלחמב העציב )2002-2006( רוטקודה תדובע
 םירתא תיינבו תונכת הדמל 2011 תנשב .)2006-2008( ןוינכטה תוסחב ,למרכ ח"יב ,היגולונומיאל הדבעמב טרוטקוד
 תנשמ .)2010-2015( קובסיפב םיקסע יווילו םירתא תיינבב תיאמצעכ הדבע ןכמ רחאל .הפיחב סיירב ןהו'ג תללכמב

 יתנש-שש ןוכית רפס תיב והז .םילג רפכ ,"םילג" רעונה רפכב הימיכל הרומו בושקת תזכרכ תשמשמ איה 2015
 הדימל תויונמוימ בולישב םירומב תכמות איה ,הארוהל ףסונב .היימינפ םג ללוכה ,למרכה ףוח תירוזאה הצעומב
 םירומ תליהק הליבומ איה ,ליבקמב .הנוילעה הביטחל בושקת תינכת לש הסנכהבו ,םהלש הארוהה ךלהמב תובשקותמ
 תימלוש .רתויב םיהובג םינויצב םימייסמ הירגובו ,הרתי החלצהב הימיכה תמגמ תא הליבומ תימלוש .הפיחב הימיכב
 תביטחמ לחה הימיכה םוחת תא תדדועמ ,הידימלת ברקב הימיכה תבהאל הליבומ ,תורשפ אלל תוניוצמל תפאוש
 ,תוינטרפ תועשבו רובגת תועשב העיקשמו דימלת ףא לע תרתוומ הניא ,תינשדח הרומ איה .ןוכיתל דעו םייניבה
 .המגמה תא םדקל ידכ הימדקאהו הליהקה םע ףותיש תרוסמ רצייל החילצמו ,םיידומיל םירויסב
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