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םירפס תרווליב 

תילארשיה הרבחב תורומת טדטשנזייא חנ לאומש 

.םידומע 119 .ביבא־לת .ןוחטיבה דרשמ 

*החומס ימס 

הרבחה לע "היגולירט"ב ישילש קלח ןיעמ אוה תילארשיה הרבחב תורומת רפסה 

ארקנו 1967 תנשב עיפוה ןושארה קלחה .טדטשנזייא לאומש הכ דע םסרפש תילארשיה 

ארקנו 1989 תנשב רוא האר ינשה קלחהו ,תויעבו תוחתפתה ,עקר :תילארשיה הרבחה 

,רתוי הברה רצק אוה :וימדוקמ הנוש הז ישילש קלח .היתורומתב תילארשיה הרבחה 

תרדס לע ססובמ אוה .רתויב אירקה םג אוהש קפס ןיאו ,תירבעב ורוקמב בתכנ ,ינכדע 

טוהר תויהל רומא אוה ןכ לעו ,ל"הצ ילג לש תרדושמה הטיסרבינואה תרגסמב תואצרה 

.שפנ לכל הוושו 

לע תילארשיה הרבחה רקח לש תירוקמו תנכדועמ הסרג קפסמה ,ךרע לעב רפס והז 

הינומגהה תא הדביאש יפ־לע־ףא ,תטלש הנדועו הטלשש ,המוא יוניב לש הלוכסאה יפ 

םויכ לארשי רקחב תוקסועה תושיגה תא קלחנ םא .רבעב ןהמ התנהנש תוידעלבה תאו 

רפסה .יזכרמה םרזל ךייתשמ טדטשנזייא ,תילקידר השיגו תיתרוקיב השיג ,יזכרמ םרזל 

רמייתמ אוה ןיא .םייק רמוחו תוישיא תויולכתסה לע תתשומה ,ינשרפ יחותינ אוה יחכונה 

המגידרפ לש התרגסמל ותסנכה ידי־לע ,רבכמ עודיה תא ריהנהל אלא ,םישדח םינותנ גיצהל 

.תחא תינשרפ 

,ומצע ןוידל עקר םינתונ םינושארה תשמח .םירצק םיקרפ רשע־השולשמ בכרומ רפסה 

בושייב ולחש תורומתב רפסה ןד ,ותרתוכל תונמאנ ךותמ .1977 תנשמש הפוקתב דקמתמה 

,ריהמ הכ בצקב הנתשמ תילארשיה הרבחה"ש איה תיזכרמה הזתה .הלוכ לארשיבו ירבעה 

םירושעה ינש לש תילארשיה הרבחה ןיבל הניב ןוימד םוש טעמכ ןיאש ןועטל ןתינ יכ דע 

,1977 לש יטילופה ךפהמב לח לודגה ירוטסיהה הנפמה .(9 'ע) "הנידמה םויקל םינושארה 

תורומתה תא חתני םרטב ךא .הלש הינומגהלו הדובעה תעונת לש המרגורפל ץק םשש 

.לודגה ץפמה דע תילארשיה הרבחה יסופד תא גיצמ טדטשנזייא ,זאמ וללוחתהש תוברה 

תובשייתההו תינויצה העונתה ידי־לע המקוה תילארשיה הרבחה ,טדטשנזייא יפל 

ךא ,תינרדומ םואל תנידמ םיקהל הפאש תונויצה ,תורחא תוימואל תועונת ומכ .תינויצה 

,תרחא הייסולכוא ידי־לע בשוימה חטשב הנידמ תמקה :תוניחב המכמ תידוחיי היהתש וזכ 

תללוכ הכפהמ עוציבו תימואלה הירוטסיהב תופיצר־יא תשגדה ,תרבודמ־אל הפש תאייחה 

:תודסומו הרבח לש חלצומ יוניבב םג הוול תונויצה לש הזה יגולואדיאה דוחייה .םעה ייחב 

תכרעמ הדסונו היילע ילג וטלקנ ,תידוחיי תינרדומ תוברת הרצונ ,ינרדומ קשמ םקוה 

םא הלאשהש ריבסמ טדטשנזייא ,ינרדומה קשמל רשאב .תינרדומ תיטרקומד תיטילופ 

ידוהיה בושייה ךותב םירבשמלו םיכוכיחל דקומ התוויה" ילאינולוק וא יאמצע קשמ הנביי 

הפיח תטיסרבינוא 
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תפוקתב רקיעב ,ידוהיה בושייה ברקב רבד לש ופוסב השבגתהש הערכהה .תינויצה העונתבו 

,תילאינולוק אלו תיתובשייתה הרבח היהת תילארשיה הרבחה יכ התייה ,יטירבה טדנמה 

"תוילאינולוק תומגמ" ,ותניחבמ .(25 'ע) "תוילאינולוק תומגמ םג הכותב וחתפתה יכ ףא 

.הנידמה תפוקתב וכשמנ הזה ידסומה יוניבה יכילהת .תיברע הדובעב יקלח שומיש ןשוריפ 

חמצש יטרקומדה רטשמה .ןויווש לע שגד םע ,תיטסיביטקלוק היצטניירוא לעב היה קשמה 

*יטנאו תויטסילטוט תומגמ :וכרדב ודמעש םישקה םילושכמה לשב ןויצל יואר גשיה אוה 

עקרהו הרומחה ןוחטיבה תייעב ,תויתובשייתהה! תוינויצה תועונתה לש תויטסילרולפ 

היטרקומד :ונימב דחוימ היה הזה רטשמה .םילועה לש אצומה תוצראב יטרקומד־אלה 

לש ףותיש ידכ ךות הטלש הדובעה תגלפמ .(29 'ע> תיטננימוד הגלפמ םע תילגויצוסנוק 

ךא ,הבר המצוע לעב היה אבצה םנמוא .םירטוז םיפתושכ יתדה רזגמהו יחרזאה רזגמה 

,תינוליח תיביטקלוק תוהז השבגתה .<29 'ע> ןיטקרסק תנידמל הכפהנ אל תאז לכב לארשי 

,תינוליחה תידוהיה היסהרפה ,תולגה תלילש ,ך"נתהו םיקהבומ םיילארשי־ץרא םישגד תלעב 

.שדח ידוהי םגדכ ,(יתדה ווק־סוטטסה 

וררועו הנידמל םינושארה םירושעה ינשב ומייקתהש ,וללה תילארשיה הרבחה יסופד 

,הדובעה תעונת לש התינכות .ישילשה רושעה ךלהמב ושבתשה ,לבת יבחרב לארשיל הצרעה 

םיינשדחה היתודוסי ךא ,החילצה איה .המצע תא התצימ ,הלא םיסופד ונעשנ הילעש 

הרבחב ללוחתהל וכישמה םייוניש .(36 'ע) "תימניד תונרמש"ב ופלחתה םייתריציהו 

תורדתסהה ,בשומה ,ץוביקה ומכ םיינכפהמ םיסופד תריציל וליבוה אל םה ךא ,תילארשיה 

היגולואדיאה תא השטנו ,תובטהו חוכ המצעל הלטנ םידסיימה תצובק .תירבעה תוברתהו 

אל הובג־ינוניבהו ינוניבה דמעמהמ םיקיתווה ינבו םייתניב וססבתהש םילועה .תיצולחה 

םוי תמחלמב הסובתה םג .יטילופה זכרמהמ םתקחרה תא תאשל ךישמהל םינכומ ויה 
.תדסיימה הטילאה לש התוסיפר תא הפשח םירופיכה 

.בוש ילבל הסרק הדובעה תעונת לש הינומגהה .תומוצע תורומת ללוח 1977 ךפהמ 

רשוכ עטקנ ,הנידמה תולובג תלאש החתפנ ,םחוכב םיווש םייטילופ םישוג ינש ורצונ 

.תוירקיעה הייסולכואה תוצובק ןיב תוחוכה יסחי רכה ילבל ונתשהו תונשדחהו תויתריציה 

להנתה .םינויו םיצנ לש םייוניכל וכפהנו תיתרבחה םתועמשמ תא ודביא ןימיהו לאמשה 

.התוהזו היתולובג לע דחוימבו ,תילארשיה הרבחה לש שדחמ הבוציע לע זע קבאמ 

־וד רטשמב קר אל האטבתה איה .םיטלובה םייונישה דחא התייה תרבוג היצזיטרקומד 

ויהש הייסולכוא תוצובק לש הלדגו תכלוה הלכהב רקיעבו םג אלא ,ןוטלש יפוליחבו ישוג 

תא ןכוסמ ןפואב הפפור וז המיצע היצזיטרקומד ךא .יטילופה זכרמהמ זא דע תודדומ 

שמתשהל םיתעל וססיה אלש ,תוצובקה ןיב םיתומיע ועלגתה .תירוביצהו תיתקוחה תכרעמה 

,התחשהו היצזיטילופ ורבע רוביצה תויושר .היצמיטיגל־הדו היצזינומד לש ינלטקה קשנב 

יטילופה ןואפיקה .הטעמתהו הכלה תסנכה תעפשה .ילטורבו ירגלוו השענ ירוביצה חישהו 

.יטופיש םזיביטקא טקנש ,ןוילעה טפשמה־תיב תא וקזיח םיכשוממה םיימינפה םיכוסכסהו 

תוסיפת ילעב םיגוח דצמ הסרתהה ייוליג וברתהו ,טשפתה ירוביצה רדסבו קוחב לוזלזה 

םזיכרנא"ל ידוהיה םעה לש תירוטסיהה הייטנהמ ונוזינ םג הלא תומגמ .תויטסילטנמדגופ 

.<55 'ע)"ינורקע יטילופ 

הייסולכואה ירזגמב ,תיביטקלוקה תוהזב ,הלכלכב ולחש תורומתה תא חתנמ טדטשנזייא 

תא ןייצמ אוה ,הלכלכה יבגל .תיתוברת־ברה הרבחה לש תוירדילוסהו ,םהיניב םיסחיבו 

והז .(58 'ע> ינויווש־יטסיביטקלוק סותא לוטנ ,יטסילופוגילוא ,יטסילטיפק קשמל רבעמה 
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.היצזילבולגה יעגפ ינפמ הנגה קפסמ וניאו םירכינ םירעפ םייקמ ,הרז הדובע לצנמש קשמ 

םוש השעמל ןהב ןיא היצזילבולג יכילהת לע וניתובוגתמ קלח" :ךכ לע רצמ טדטשנזייא 

'ע)"דנלוהו הידווש ומכ רתוי תויתריצי תוצראב תמיוסמ הדימב שחרתמה תמועל ,דוחיי 

םידגונמ תודוסי ןיב הזתניס הרציש תפתושמה תילארשיה תוהזה םוקמב ,תוהזל רשאב .(106 

וקזחתה ,(דיתעו רבע ,םיידוהיו םיילסרבינוא םיכרע ,תדו תוינוליח ,תרוסמו תוינרדומ) 

םע .(תויתדע תושרומ ,לארשי־ץרא תמדא ,תדה ,האושה) םייטסירלוקיטרפה םיביכרה 

.תונויצהמ ןמזה ותואב וקחרתה םירחא םיגוח ,תאז 

רזגמה :תילארשיה הרבחב םינושה םירזגמה לש םבצמ תא טורטורפב רקוס טדטשנזייא 

,םיחרזמ) תודעה רזגמ ,(יחרזמ־ידרח ,יזנכשא־ידרח ,ימואל־יתד) יתדה רזגמה ,יחרזאה 

תא ודביאש םיקיתווה ינבו יברעה רזגמה ,(היפויתא ילוע ,רבעשל תוצעומה־תירבמ םילוע 

,םיבאשמה תגועב וקלח לע הב קבאנ רזגמ לכש ,תירזגמ הרבח איה לארשי .םהלש הינומגהה 

םייתדה ,ךכ לע ףסונ .ירוביצה בחרמב יוטיבה לעו וילמסב הרכהה לע ,זכרמל הסינכה לע 

םרגנ וניא הרבחה לש רבוגה עוסישהש ריבסמ טדטשנזייא .הימונוטואל םירתוח םיברעהו 

רדסההש הדבועה לשב אלא ,דימת היה הז ךכש םושמ ,םירזגמה םויק םצע ידי־לע 

תיטננימוד הגלפמ ידי־לע הפכנ אוה דוע לכ ביצי היה םירזגמה ןיב ןשיה ילנויצוסנוקה 

תסינכ הקימעהש לככ ,ןכ ומכ .התליפנ רחאל ותופפורתהמ סונמ היה אלש ךכ ,תינומגה 

ךירצה שדחה בצמה ,תאזמ הרתי .םהיניב םיכוכיחהו םישגפמה וברתה ךכ ,זכרמל םירזגמה 

,םיללובתמ םידוהי ויה םיקיתווה םינויצה לש םירחאה .(86 'ע) "רחאה" תסיפתב יוניש 

.ןהלשמ "םירחא" ויה ןמצע וללה תוצובקלו ,םיחרזמ םג תמיוסמ הדימבו ,םידרח ,םיברע 

לש יומידה יוניש ,הביאכמ תידדה תולגתסה הבייח זכרמה ךותב וללה תוצובקה לש הלכהה 

.תרחא הצובקב ותפלחה וליפאו רחאה 

...תורחא תורבח לע םילכתסמ ונאשכ ,יתאוושה טבמב"ש רמואו םכסמ טדטשנזייא 

רופיס תילארשיה הרבחב שיש ,קדצ לש הנטק אל הדימב ,רמולו ךישמהל טלחהב רשפא 

הרבח תמייק ןיידע ,םירזגמה ןיב לוציפהו יובירה תורמל .<109 'ע> "הלודג החלצה לש 

םילארשיכ םמצע תא םיאור הלאה םירזגמה לכש םושמ ,םירזגמ לש ףסוא אלו ,תילארשי 

םע תדדומתמ ,תירבה־תוצראו תפרצ ומכ ,לארשי .המלש הרבח לאכ לארשיל םיסחייתמו 

תוחיתפ ,תיתוברת־בר היגולואדיא ץמאת איה םא רורב הז ןיא ךא ,תיתוברת־בר תואיצמ 

ןיב םישורדה םינוזיאה תא רוצית אל םא ,חטבומ וניא יטרקומדה הרטשמ םג .תונלבוסו 

.יטילופה ןואפיקהמ ץלחית אל םאו תויתריציה תא שדחת אל םא ,םירזגמה 

,תיטרקומד ,תינרדומ הרבחכ תילארשיה הרבחה לש הנומת אופא הלוע רפסה ךותמ 

תכסכוסמו תגלופמו תוחפ תיתריצי יכ םא ,רתוי תיטרקומד איה םויכ .הביצי ךא העוסש 

תייעב םע תדדומתמה הנידמכ המכו המכ תחא לעו ,הנטק הנידמ לככ .התייהשמ רתוי 

תויתריציה שודיח לש היצפואה ךא ,תונרמשלו תוילאיצניבורפל הטונ לארשי ,השק ןוחטיב 

תיתוברת תיתשת קצי ,התוא דסייש ,ינומגהה לאמשה .החותפ הנדוע הלש תירוטסיהה 

לארשי .ולש הינומגהה תא דביאש יפ־לע־ףא תכשמנ ותעפשה .הנתיאו האירב תירטשמו 

לש הבר הדימ" הב שי ילסקודרפ ןפואב ךא ,הנש םישימח ינפלש הרבחהמ םויכ דואמ הנוש 

הווהמ ינושאר םגד ותואש ךכב ןה היוטיב תא תאצומ וז תויכשמה .םגד ותוא לש תויכשמה 

ךכב ןהו ,םייונישה ךלהמב תדמתמ תוסחייתה תדוקנ םג אלא ירוטסיהה עקרה תא קר אל 

"םייתרבחה םיקבאמה יאשונו יונישה תומגמ לש םירטמרפהמ םיבר ועבקנ םגד ותואבש 
.<109 'ע> 
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,יזכרמה םרזה לש הלוכסאה תא תוושהל רשפאמ תילארשיה הרבחה לש הז ףיקמ חותינ 

ךותבש ןבומ .הילע רגית תוארוקה תולוכסאה םע ,ויתימעו טדטשנזייא םידמוע השארבש 

סחייתמ וניא טדטשגזייא ,המגודל .םימיוסמ םיניינעב תועד יקוליח םנשי הלוכסא לכ 

־רבחמ םילועה לשו ס"ש לש תולדבתהל רקיעבו ,ירזגמה עוסישל ויתימעב הבר הרמוחב 

,המגודל .תולוכסאה שולש ןיב םיאשונ המכב תמיוסמ המכסה םג שי .תויאמצעה תונידמה 

םרזה ידיסח התוארל םיטונש יפכ) גירח הרקמ איה לארשי םא תיתוהמה הלאשה יבגל 

םייתרוקיבה תונחמב אקווד ומצע תא אצומ ,עבשומ הוושמ־גולויצוסכ ,טדטשנזייא ,(יזכרמה 

שמתשמ טדטשנזייא ,תאז םע .תורחא תורבחל לארשי תא תוושהל םיטונה ,םיילקידרהו 

תושיגב םילגודה תמועל ,ברעמה תונידמל המוד לארשי המכ דע תוארהל ידכ תואוושהב 

־יברעמ םגד תמאות איהש וא ,תיברעמ הניא לארשיש האוושההמ םיקיסמה ,תוביריה 

לע הבר הדימב הלוע וללה תושיגה ןיב דירפמהש רמולו לילכהל רשפא ןכל .ילאינולוק 

.ןהל ףתושמה 

םואל תנידמ יוניב לש סופא איה תילארשיה הרבחה לש התוחתפתה ,יזכרמה םרזה יפל 

םיביכרמ הז ךילהתב םיבלשמ תיתרוקיבה השיגה ילעב דועב ,וצראל בשה םע לש תינרדומ 

תוארהל ידכ ילאינולוקה םגדב םישמתשמ תילקידרה השיגה ילעב וליאו ,םיילאינולוק 

תא םידחיימה ,הפוריאמ םידוהי לש תולחנתה רופיס אלא ןניא תינרדומה לארשי תודלותש 

םיניטסלפה םע ךוסכסה תא האור וניא טדטשנזייא .וצראמ יניטסלפה םעה תא םילשנמו ץראה 

.תויתריצילו היטרקומדל ףגנ ןבאכ םעפ ידמ ותוא ריכזמ אוהש יפ־לע־ףא ,תיזכרמ היגוסכ 

יבגלו ,תילארשיה הרבחה תא ןנוכמו ןנוכש ירקיעה םרוגה אוה ךוסכסה ,םייתרוקיבה יבגל 

תמחלמ ,יזכרמה םרזל םיכייתשמה יניעב .תילארשיה היווהה לש התיצמת אוה םילקידרה 

,םינברסה םיברעה תמשאב המרגנ םיטילפה תייעבו ,םידוהיה לש תואמצעה תמחלמ איה 1948 

םיטקונ ,תאז תמועל ,םייתרוקיבה .(81 'ע) המחלמב וחתפו הקולחה תטלחה תא וחדש 

םידוהיה לע ,דבכנל המשאה אולמ תא םיליטמ םילקידרהו ,רתוי תנזואמ תידדצ־וד הדמע 

.םינפקותה 
תא םיללוכה)"תונובירה תולובג" םה תילארשיה הרבחה תולובג ,יזכרמה םרזה יבגל 

ררועמ וניא ףא אוה)וילאמ ןבומ רבדכ תאז לבקמ טדטשנזייא .(לארשי יחרזא תייסולכוא 

תא םיאור םילקידרה וליאו ,וז היגוס יבגל תוקפס םילעמ םייתרוקיבה דועב ,(הלאשה תא 

םיניטסלפה תוברל ,הנידמה ידי־לע םיטלשנה םיבשותה לכ תא םיללוכה)"הטילשה תולובג" 

,יזכרמה םרזה ומעו ,טדטשנזייא .חכופמ יתרבח חותינל םימיאתמה תולובגכ (םיחטשב 

תויוחתפתהל רתוי םישיגר םייתרוקיבה .םזירטיליממ הפח הרבחכ לארשי תא ספות 

תא םיגיצמ םילקידרה דועב ,הנידמבו בושייב תומיוסמ תוענמנ־יתלב תויטסירטילימ 

,לארשי לש םייתרבחה תודסומבו תוהזב ,תוברתב ,הבישחב תיתשת ןבאכ םזירטילימה 

יטילופה רטשמה ,יזכרמה םרזה יפל .יברע-ילארשיה ךוסכסה בושיי תא בכעמה םרוגכו 

לכל דוחיי שיש יפכ ,הלשמ דוחיי םע ,תיברעמ תילרביל היטרקומד אוה ץראב ררושה 

רטשמה יכ תוסרוגש ,תילקידרהו תיתרוקיבה תולוכסאה לע לבוקמ וניאש ןויפא ,היטרקומד 

.רקיעו ללכ יטרקומד וניא ףאו יברעמ וניא ילארשיה 

םינושארה םירושעה ינשב הנידמל בושייה ןיב תויכשמהה תא םיעטמ יזכרמה םרזה 

דוגינב .1977 ךפהמב ארונה רבשה תאו ירוטסיהה הנפמה תא ןגעמ טדטשנזייאו ,המויקל 

הנפמ תדוקנ הנידמל בושייה ןמ רבעמב םיאור ילקידרה םרזהו יתרוקיבה םרזה ,ךכל 

שוביכה םג .םיניטסלפה תא םיסיבמו יתנידמ הייפכ חוכ םישכור םידוהיה הבש ,תירוטסיה 
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169 (ו)ז תילארשי היגולויצוס 2005-ה"סשת 

תירוטדנמה ןיטסלפ לכ לע םידוהיה תוטלתשה תא ןייצמה ,םימ תשרפ וק היה 1967 לש 

הרבחכ לארשי תא חיצנמ ,תילקידרה השיגה יפ־לע ,ךכבו ,םיניטסלפה היבשות לכ לעו 

שוביכ לש הדלות קר אוה 1977 ךפהמ ,םיילקידרהו םייתרוקיבה יבגל .תילאינולוק 

ןויערל המלשה לארשי־ץרא לש היגולואדיאה תא הכפהש ,תיתימאה הנפמה תדוקנ - 1967 

שלחו ילוש םרוגמ תילארשיה הרבחב ןימיה תא הכפה ךכבו ,ווק־סוטטסה תא םאותה רידא 

.המצוע־ברו יטנוולר חוכל 

,יוניב לש הלודג החלצהכ הנידמל םינושארה םירושעה ינש תא ראתמ יזכרמה םרזה 

תוהז שוביגו ךותיה רוכ ,תינומה היילע ,תויתריצי לש ץרפ ,ץאומ ילכלכ חותיפ ,לודיג 

ללכ הסנמ וניא טדטשנזייא .תיטילופה תוביציה תרימש בגא ,תפתושמ תידוהי־תילארשי 

םיילקידרהו םייתרוקיבה וליאו .הנידמה תודלותב הזה "בהזה רות" לע ותוקפרתה תא ריתסהל 

יפלכ תונברס ,ברע תונידמ יפלכ תונפקותכ שוביגה הפוקתב הזה קרפה תא םירייצמ 

תינמואל תויתכלממ לש היגולואדיא ,םיברעה םיחרזאה לש הרדהו יאבצ לשממ ,םיניטסלפה 

תריציל תירוטסיה תונמדזה תצמחה ,םילועה לש תידסומ הילפאו יתוברת יוכיד ,תינאכדו 

.ןוירוג־ןב לש יטרקומד־קפס יתוכמס רטשמו ברועמ יטסילאיצוס קשמ 

.וירקבמ םע םינמנ אקווד אלא ,דסממב םיכמות םניאש םינעוט יזכרמה םרזה ידיסח 

יעדמה וחותינו ,הנידמב םייקה בצמה לע תורוקיבב גופס טדטשנזייא לש ורפס ,ןכאו 

היטרקומדו קוח תנידמ תויהל הכירצ לארשי היפ־לעש תעלבומ םלוע תסיפת ידי־לע ךרדומ 

גישהל ,שוביכה תא םייסל ,תויתריצי דדועל ,ןויוושו יתרבח קדצ םייקל ,תיתוכיא תיברעמ 

בגא תיתוברת־בר הרבחכ חתפתהלו ,םימע ינשל תונידמ יתש לש סיסב לע םולש רדסה 

לש םיחותינה ירוחאמ תדמועה ,וז תינויצ הסיפת .תידוהי תוידוחייו ידוהי בור לע הרימש 

תרוקיב ,תילארשיה הרבחה לע הנותמ תילרביל תרוקיבל רתויה לכל הליבומ ,יזכרמה םרזה 

רתוי הפירח תרוקיב םיחתומ םייתרוקיבה ,תאז תמועל .תילארשיה הרבחה ךותמ תישענש 

,הנידמהמ תדה תדרפה לעו תידוהי רשאמ רתוי תיטרקומדל לארשי תכיפה לע םירבדמו 

תבלתשמה ,תיניטסלפ-תילארשי ,תיתוברת־בר ,תינויצ־טסופ הנידמ םיצור םילקידרה וליאו 

.ןוכיתה־חרזמב 

יזכרמה םרזה תשיג תא תוריהבבו תויתיצמתב גיצמ טדטשנזייא לש בושחה ורפס 

סמלפתמ וניאש יאדוו ,תויפולחה תושיגה לש ןמויקמ םלעתמ אוה םנמוא .תילארשיה הרבחל 

ןיבל הניב תוקולחמהו םילדבהה דודיחל תמרות יזכרמה םרזה תשיג תא ותגצה ךא ,ןתא 

.תילקידרה השיגהו תיתרוקיבה השיגה 
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