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םימויאה ,תורחא םילימבו .ד'גנידמחא …לו רוג לאל הדות בח םילקאה יונישל תועדומה םוחת
,תויטסילטנמדנופ תונידמב ורוקמש טפנב תולתהו ,םילקאה ייונישמ םייופצה םיקזנהו םיישממה
תושדחתמ תויגרנא םושיי םדקל תנמ לע וידחי ולעפיש םה

,תיטנוולר הניאש הלאש איה תישונאה תוליעפה ללגב םמחתמ ןכא םלועה םא םינעדמ ןיב שטינה חוכיווה
תולחמ תוטשפתה ,םינקירוה ,תורוצב ,תופצה ,תונופטיש ,"ימילקא רדס-יא" םויכ םיווח ונאש רורב .ימעטל
רכינ קלחש אוה ומע חכוותהל השקש ףסונ ןותנ .הובג ריחמ גת שי הלא תועפותל .דועו הירלמ ומכ
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תוימאלסא תונידמ ידיב אצמנ )הנש 150-ל וא 50-ל ןה תודותעה םא יטנוולר הז ןיא ,בושו( טפנה תודותעמ
.הז היגרנא רוקמב תולתה תא תיחפי יברעמה םלועהש דואמ יוצר ימואל ןוחטיב לש טביההמ ןכלו ,תוינוציק
אולמ תא קיפהלו םיינתפאש םידעי ביצהל רוג לא ארק ,2008 רבמבונ תליחתב "סמייט קרוי וינ"ב ורמאמב
םיילרדפ םיקנעמל רוג ארק ראשה ןיב .רושע ךותב תשדחתמ היגרנאמ ב"הרא לש תילמשחה היגרנאה
דראילימ 400 עיקשהל ינקירמאה לשממה לעש ןעוט רוג .תשדחתמ היגרנא תוססובמ תוכרעמ תמקה דודיעל
תיישעת תא ליצהל עיצמ אוה ןכו ,תושדחתמ תויגרנאמ תנזומ תויהל הלוכיש למשח תשר תמקהל רלוד
אוה ךכ לע ףסונ .תשרהמ הניעטל תונתינש תוילמשח תוינוכמל רוצייה תטסה ידי לע תינקירמאה בכרה
ןוכנ רחמתל שיש שיגדמו ,תוליעי יתלבו תונשי היגרנא תוכרעמ תפלחהל ץורמת תכרעמ םיקהל שיש רמוא
.הממח יזג תטילפב תוכורכה תוינוציחה תויולעה תא םינפהל ךכו ןמחפה תוטילפ תא
טילשה דגנמו ,"הדירטמ תמא" וטרס תועצמאב םילקאה ייוניש אשונל תועדומ רציו םלועה תא ףחסש ,רוג
םיררועמש םהו ,הז םוחתב יטנוולרהו בושחה חוכה תא םיווהמ ,ד'גנידמחא יופצ יתלבהו ינוציקה ינריאה
םימויאה ,רמולכ .תשדחתמ היגרנאל תויגולונכט םושייו חותיפ ךות ,היגרנאב ןוכסיחב ךרוצל תועדומה תא
םה ,תויטסילטנמדנופ תונידמב ורוקמש טפנב תולתה םג ומכ ,םילקאה ייונישמ םייופצה םיקזנהו םיישממה
םיבכר ,)תוללוס( הריגאל תושידח תויגולונכט חותיפ ,תושדחתמ תויגרנא םושיי םדקל תנמ לע וידחי ולעפיש
ךוסחל ךרוצה תאו היגרנא רומישלו ןוכסיחל תויגולונכט םושיי ,)םיילמשחו םיידירביה( םימהזמ תוחפ
.היגרנאב
יזג תוטילפ תא תיחפהל רשפא היהי ,ךוניחו םיילכלכ םילכ ,היצלוגר תבלשמה השוחנ תוינידמ תועצמאב קר
.ןהמ רזגנה ילכלכה לועה תאו הממחה
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