
	

	

	

 2020 ,רבמטפסב 6
 תנייטצמה תינלהנמל הימיכל תילארשיה הרבחה םעטמ רחש רימא סרפב הכוזה יכ בר גנועב רשבל ינוצרב
-ןב תטיסרבינואב הימיכל הקלחמה לש תיביטרטסינימדאה תלהנמה ,ינברהמ יפיצ ׳בג איה ,2020 תנשל
 יסחיו הדובע רסומ לע ,םירושע השולשמ רתוי ךשמב ,יתריציו יעוצקמ לוהינ לע הל קנעוי סרפה .בגנב ןוירוג
 .םימלתשמהו םיטנדוטסה ,ילהנמה ,ימדקאה לגסה םע ןויצל םייואר שונא

						  

ינברהמ יפיצ ׳בג  
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 ןושלו תורפסב ןושאר ראות המייס )1975-1977( יאבצה התוריש רחאל .עבש-ראבב הדלונ ינברהמ יפיצ
 .ןוירוג-ןב תטיסרבינואב םלוכ ,תורפסב ינש ראותל הדמלו ,)1982( הארוה תדועתב התכז ,)1979( תירבע
 ,םדא חוכ תרבחבו ינוריעה ןורטאיתב ,עבש ראב תייריע לש ךוניחה ףגאב םינוש םידיקפת האלמש רחאל
 להנמה לע הנוממכ תופיצרב תנהכמ איה 1989 זאמ .בגנב ןוירוג ןב תטיסרבינוא לש ילהנמה לגסל הפרטצה
 עויס ,םיריעצ לגס ירבח תטילק ןוגכ ,תובושח תומישמ תויתריציבו החלצהב האלימ יפיצ .הימיכל הקלחמב
 .דיקפתה תרדגהב םילולכ םניאש םירחא םיבר םיאשונו רויד תאיצמב ץועיי ,םהידליל רפס יתבו םינג תאיצמב
 ץראל םתעגה םרט םינושארה םיבלשהמ לחה ,םירז םיטנרוטקוד-רתב תורשעל הקינעמ איה המוד לופיט
 יראמ תינכתב יזכרמ דיקפת תאלממ יפיצ .דועו ,םהיתוחפשמל הגאד ,תוגלמב לופיט ,םירוגמל הגאדב הלכו

 תינכתב םיכמותה םימרוגה םע רשקו תוליעפה לכ רחא בקעמ ,םידימלתה תטילק ללוכ ,ןוכית ידימלתל יריק
 תוגלמ ,םייונימ ללוכ ,ימדקאה םבצמ רחא בקעמו הקלחמב רקחמה ידימלתב לופיט ,הטיסרבינואל ץוחמ
 תוביסמ ,םייתקלחמ םיעוריא ,תדלוה ימי תוביסמ ללוכ ,הקלחמה שוביגב יזכרמ םרוג איה יפיצ .םיסרפו

 לכל הנושארה תבותכה איה יפיצ .לויט ימיו תויומלתשה ,םיסנכ ןוגרא ,ילהנמו ריכב לגס ירבח לש השירפ
 תישיא ןיב תרושקת תלוכיב תכרובמ איה .עייסל ןוצרו היתפמא ,תושיגר הלגמ ,תיתפכאו הבושק איה ,אשונ
 .שרוד לכל ליעיו חונינ ,ינלבס תוריש הקינעמו הקלחמה תוריכזמב המיענ הריוא הרשמ ,ההובג
 רחש רימא לש ורכזל ,ןייטצמה ןלהנמל הימיכל תילארשיה הרבחה סרפ קנעומ הבש תיעיברה הנשה יהוז
 ,2021 ראורבפב 2 ךיראתב ינברהמ יפיצ ׳בגל קנעוי סרפה .מ"עב סקיטילנאויב תרבח לש התמורת ,ל"ז
 .הימיכל תילארשיה הרבחה לש 86-ה סנכה ךלהמב
 !היתומורתב וכזש לע בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינואב הימיכל הקלחמה ירבחלו היגשיה לע יפיצל תוכרב
 

             
	


