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 2018 ,רבוטקואב 7
 ,2018 תנשל תנייטצמ תינלהנמל הימיכל תילארשיה הרבחה סרפב הכוזה יכ בר גנועב רשבל ינוצרב
 סרפב הכוז תילג .ןוינכטב ךילוש ש״ע הימיכל הטלוקפה לש הארוהה דרשמ שאר ,ןמצייו תילג 'בג איה
 ,םיכירדמה ,םיטנדוטסה יכרצ ןיב ןזאל התלוכי ,בכרומה הארוהה ךרעמ לוהינב תימוימויה התדובע לע
 רותפל התלוכי לע .המיענו תינומרה הריוואבו היתפמא ,תיעבט קדצ תשוחת ךות ,הטלוקפה לגסו

 דומילה תיווח רופישל תומוזיה היתוליעפו התויתריצי לעו ,תונידעו תובכרומ תויעב תוליעיבו תוריהמב
 י"ע םרתנ רשא ,ל"ז רחש רימא לש ורכזל סרפה קנעומ הבש היינשה הנשה יהוז .הטלוקפב הארוההו

  .מ"עב סקיטילנאויב תרבח
 שויאל תיארחאה איה .ןוינכטה לש םיניוצמה תינכת תא הלהינש רחאל הטלוקפב הדיקפתל העיגה תילג
 הנויסינ ,הלש תוירחאה תשוחת ,רוסמה הלופיט תוכזב .ףטושה ודוקפתלו הטלוקפב הארוהה ךרעמ
 אללו החלצהב הז בכרומ ךרעמ לעופ ,הלש תישיאניבה תרושקתל תיניינעה התשיג ןיב בולישהו ברה
 ינפ רופישל תויגטרטסא תולועפ המזי תילג תפטושה תוליעפה לוהינל ליבקמב .םינש הזמ תולקת
 ראותל םיטנדוטס ברקב רקחמ םודיק ימיו ,תואצרה ןודעומ ,חותפ תיב ימי הללכש ,הטלוקפב הארוהה
 ימוחתל ץוחמ םג תויטלוקפ תומישמל תמתרנו הטלוקפל סכנ איה תילג .םימדקתמ םיראתלו ןושאר
 .ןוגראב םידבועל עויסו גוצייב התוליעפ תוכזב םג תכרעומו ןוינכטה תיבל םג סכנ איה .התוירחא

  

ןמצייו תילג   
galitwe@technion.ac.il 

 תריכזמ התייה ,)1989-1991( יאבצה התוריש ךלהמב .לארשיב הכנחתהו הירהנב הדלונ ןמצייו תילג
 ינש ראותו )1995( הפיח תטיסרבינואב הקיטסיטטסב ןושארה ראותה תא המייס איה .ל"אפרב טקיורפ
 רחאל .עדמ רחוש רעונל הדיחיב תזכר התייה 1997-1999 םינשב .)1996-2000( ןוינכטהמ הלכלכב
 ללוכ ,הבר החלצהב התוא הלהינו ןוינכטה לש םיניוצמה תינכת תזכרמ התייה 1999-2005 םינשב ,ןכמ
 ףסונב .תינכותה ביצקת לוהינו םוסרפ ,קווש ,םירגוב ישגפמ ,םייעדמ םיסנכ ,הרשעה תואצרה ןוגרא
 הטלוקפה לש הארוהה דרשמ לע הנוממ איה 2005 תנשמ .ןוינכטה לש חותפ תיב ימיל תיארחא התייה
 לע .םוקאוול תילארשיה הדוגאה תזכר התייה ,)2009-2012( ףסונב .ןוינכטב ךילוש ש"ע הימיכל
  .ןוינכטה םעטמ םייטלוקפ תונייטצה יסרפב םיימעפ תילג התכז ,הדובעב היגשיה
 סנכב םיסרפה תקנעה סקטב ןמצייו תילג 'בגל קנעוי 2018 תנשל תנייטצמה תינלהנמל רחש רימא סרפ
 .א"תב לטנניטנוקרטניא דוד ןולמב ,2019 ראורבפל 12 ךיראתב ,ל"יחה לש 84-ה
 !הב וכזש לע ךילוש ש״ע הימיכל הטלוקפה ישנאלו היגשיה לע תילגל תוכרב

 
  


