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-דח תונקסמב םייתסה אל ןוינכטב ןמאנ לאומש דסומב ךרענש ןמשה ילצפ אשונב ןויד
טקיורפה תוציחנ יבגל תויעמשמ
5/2/13תקרב םרימע

 ךא ,םלודע לבחב ןמשה ילצפ םזימ לש טולייפה תכירעב ךמות םימהו היגרנאה דרשמ
.תוקולח תועדה לארשיב תיעדמה הייליהקב

 דח תונקסמב םייתסה אל ןוינכטב ןמאנ לאומש דסומב ךרענש ןמשה ילצפ אשונב ןויד
 'פורפ תושארב דסומה לש היגרנאה םורופ ךרע ןוידה תא .טקיורפה תוציחנ יבגל תויעמשמ
.ןמסורג ןושרג

 ונייצ ,ןוידב ופתתשהש ,הינרופילקמ ןואבל תצובקמ םירקוח ,ןואבל ירפ ר"דו ןואבל םירמ ר"ד
 םהירבדל .תוהובג הממח יזג תוטילפל תמרוגו הבר היגרנא תשרודIEI לש הקפהה תטיש יכ
 תוחלצה לע םידעותמ םינותנ ןיא ךא לארשי לש תיטגרנאה תואמצעל םורתל לוכי טקיורפה
.םלועב םימוד םיטקיורפ לש תוירחסמ

 שומיש לש םיטולייפ העבש הכ דע ולהנתה םלועב יכ הז רשקהב ריעה ריפש קילרIEI ל"כנמ
 ,יקסלטוקס תירוא ר"ד .הרבחל ועייסיש בר ישומיש עדימו ןויסינ רבצנ םהבו היגולונכטב
 תנווכתמIEI יכ הרמא ,ןוידב הפתתשהש ,עבטה תנגהל הרבחב םלודע ןעמל םורופה תזכרמ
 םא הלאשב יתימא ירוביצ ןויד ךורעל ךרוצ שיו תנכוסמו הדבכ םיקלד תיישעת םיקהל
 ליחתהלIEI-ל רתיה ןתמש םיששוח םלודע לבח יבשות .לארשיל תומיאתמ הלאכ תוישעת
 תא ןכסיש ןפואב ,ותבחרהו םזימה חותיפ לש הריצעל ןתינ יתלב ךילהת ללוחי טולייפב
.תילארשיה סנאבורפ הנוכמה ,רוזאב תואלקחהו תורייתה

 השדח היגולונכטב שומישבש ןוכיסה תא השיגדה ןידו עבט םדאמ ירסומ ןירפלה ןרק ד"וע
 ותעדל יכ רמא ןוינכטב תונוכמ תסדנהל הטלוקפהמ ןייד עשוהי 'פורפ .לארשיב תרכומ יתלבו
 אל דחא ךאש יוסינ עצבל הביס םוש ןיא" ,וירבדל .םלודעב יוסינה תא עצבל תופיחד םוש ןיא
 ילצפבו םיב זגה ירגאמב היגרנא יבאשמ יד שי לארשיל ותנעטל ."ולש םינוכיסה המ עדוי
.יתוריית ץרא לבח ןכסל יושעש ףסונ םזימ חותיפב ךרוצ ןיא ןכלו בגנב ןמשה

 ןה הייתשה ימ לע םויא רבדב תונעטה יכ רמא יגולואיגה ןוכמהמ גרוב יבא ר"ד ,םתמועל
 לשב תויתביבסה תועיגפה יבגל תושק תולאש תולעהל יוצר ,וירבדל ."תיסמו יוגש רסמ"
 םלעתהל וא םייק עדימ ריתסהל ימיטיגל אל םלוא םלודע לבחב עקרקה תתמ טפנ תקפה
 ןותבש תנש ךלהמב ןמשה ילצפ תונוכת תא רבעב רקחש ,גרוב .טרופמו קודב יעדמ עדיממ
.בוט עדמ תושעל הדיחיה תיעדמה ךרדה אוה טולייפה יכ רמא ,IEI ןומימב
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