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on mayo 03, 2018  Enlaces a esta entrada 

Etiquetas: פאיגב וניתפוקת  לטרק ,

םירקי םירבח 

לש תיללכה  הפיסאבו  זאונב ' ףתתשהל  ידכ  ץראל  עיגמ  םילטרקה , ריכזמו  סלנב  דעו  רבח  היילור , קנרפ 
.פאי ' גה

לכירדאה תיבב  , 19.30 תועשה 17.30 -  ןיב  לטרקה ב 12.5.18  אשונב  שגפמ  ותיא  םייקנ  ורוקיב  תרגסמב 
ופי רולדגמה 15  ׳חר 

, הצובק לכ  לש  תוינוימדה  תולבגמה  תא  םצמצמה  דומילל , רידא  ילכ  וניה  לטרקה   : " בתוכ היילור  ובתכמב 
". תודדוב תויוגנעתה  לש  ונלש , םינמזל  דחוימב  םיאתמו 

ןיידעש םירבחל  טרפבו  םילטרקב , םיפתתשמה  תוינילקה  תויצקסב  םירבחל  םג  ותנמזה  תא  רסומ  היילור 
, לטרקל סחיב  לואשל  םיניינועמש  הלאש  לכ  רבכ  חולשל  שגפמב , קלח  תחקל  לטרקה , תדובעב  וסנתה  אל 

.שגפמב חתפיש  םיניינועמ  םתואש  םייפיצפס  םיאשונ  םג  ומכ 

.םדקהב ונחרואל  רוסמל  לכונש  תנמ  לע  םכיתועצהו , םכיתולאש  תא  ונילא  וחליש  אנא 

, הכרבב

פאי ' גה דעו 

21/4/18

on abril 21, 2018  Enlaces a esta entrada 

Etiquetas: פאיגב וניתפוקת 

" תיללכה הפיסא  לטרקה  אשונב  חיש  שגפמ  םירשק " רנימס 

!!!! SAVE THE DATESAVE THE DATE

, לטרקה אשונב  חיש " שגפמ  ו" הצרא   !! עיגמ  םירשק " רנימס  "

םיחרואה םע  םירשק ," רנימס   " םייקתי "צ,  חא דע 16.00  רקוב  תועשב  םוי ו ' ךיראתב 11.5.18 ,

.ןילרבמ העיגמה   NLS תרבח גניפלוו , ילטנו  , NLS לש ה דעווב  םילטרקה  ריכזמ  הי , ילור קנרפ 

.טדימשרפוק רימאו  רקב  ןועדג  םירקמ , וגיצי  ץראהמ 

ביבס לטרקה  אשונב  חיש  שגפמ  ונתיא  םייקי  היילור  קנרפ  העשמ 17.30 , , 12.5.18 תבש , יאצומב 
.םירבחה לש  תולאש 

.פאי ' גה ירבח  םינמזומ  הילא  תיללכה , הפיסאה  ךרעת  העשב 20:00 , םוי , ותואב 

ךשמהב וחלשיי  תוטרופמ  תונמזה 

 
הנומתה לע  ץוחלל 

13-5-17 דירדמב - רלימ 
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on abril 21, 2018  Enlaces a esta entrada 

Etiquetas: פאיגב וניתפוקת 

הנטסק הוורה  םע  ןוידו  האצרה 

CPCTה להנמו    AMPו ECFרבח ב  ,  Hervé Castanet  , הנטסק הוורה  םע  ןוידו  האצרהל  םכתא  ןימזהל  םיחמש 
 , ייסרמב

םיטילופו ” םינילק  םירגתא  םויה :? יאקטילנאה  לש  הרשכהה   אהת  המ  וננמז , לש  תויביטקייבוסה  לומל  “ אשונב :
 . ביבא לת   , דלישטור 7 יתפרצה , ןוכמ  העשב 19.30, ב ישימח ה26.4.18  םויב  םייקתי  ברעה 

". ריע ומוקמ ב" לעו  םויה  יאקיטילנאה  לש  הרשכהה  לע  ונתיא  רבדי  הנטסק  הוורה 

.םדקהב  וחלשיי  םיפסונ  םיטרפ 
 ₪ הסינכ 35 תולע 

פאיגה דעו 

Hervé Castanet : Face aux subjectivités de notre temps, quelle Hervé Castanet : Face aux subjectivités de notre temps, quelle 
 ? ?  formation pour le psychanalyste aujourd’hui formation pour le psychanalyste aujourd’hui

Enjeux cliniques et politiquesEnjeux cliniques et politiques

    CONFERENCECONFERENCE        Jeudi 26 avril 2018, 19h30Jeudi 26 avril 2018, 19h30
Institut français de Tel AvivInstitut français de Tel Aviv

Soirée organisée par le GIEP-NLS (Société Israélienne de Psychanalyse de la NouvelleSoirée organisée par le GIEP-NLS (Société Israélienne de Psychanalyse de la Nouvelle
..Ecole Lacanienne) en partenariat avec l’Institut Français d’IsraëlEcole Lacanienne) en partenariat avec l’Institut Français d’Israël

Hervé Castanet est auteur d’une vingtaine d’ouvrages de psychanalyse sur la clinique de
l’homosexualité, de la psychose, de la perversion et des nouages de l’art, la littérature et la

.psychanalyse
Il dirige également de nombreux ouvrages collectifs pour penser la clinique autrement,

notamment à partir du dernier enseignement de
Lacan.                                                                         Par ailleurs, Il est fondateur et

directeur de la revue Il Particolare, qui publie de la poésie, des textes sur l’art et des
articles de théorie critique. Il est coordinateur de la Section clinique d’Aix-Marseille

(dispositif d’enseignement clinique sous les auspices du Département de psychanalyse,
Université Paris VIII), et directeur du Centre psychanalytique de consultation et traitement

.Marseille-Aubagne

Hervé Castanet nous entretiendra de la formation du psychanalyste de nos jours, et de saHervé Castanet nous entretiendra de la formation du psychanalyste de nos jours, et de sa
..place dans la Citéplace dans la Cité

PRATIQUE                                                                                                                                           
                              Hervé Castanet : Face aux subjectivités de notre temps, quelle formation pour

le psychanalyste aujourd’hui ? Enjeux cliniques et politiques
Jeudi 26 avril 2018, 19h30

En français, traduction consécutive en hébreu
Institut français de Tel Aviv - Rothschild 7

RESERVATIONS
Entrée : 35 NIS / Carte membre : 15 NIS

En ligne : ICI
Par téléphone : 03-7968000

Par email : j.kestenberg@ambfr-il.org

http://institutfrancais-israel.com/wp-content/uploads/2012/10/footer.png

20/3/18

" לארשיב סומלופ  "

םולש םירבח 

Seguidores

visits

Omri

blogiep@gmail.com

Contribuyentes

 

Radio Lacan

 

La Movida Zadig

 

NLS

 

LQ

 

ןאקאל טע 

םיבתכ  - Ecrits

https://giep-nls.blogspot.com/2018/04/blog-post.html
https://4.bp.blogspot.com/-9ZHBEehEk0s/WtsOoNn9X-I/AAAAAAAAODw/rrI6jbGrRK8FO798Qh4Mu5-Sir6YcO_LACLcBGAs/s1600/castanet.jpg
https://boutique.institutfrancais-israel.com/index.php?langue=fr
mailto: j.kestenberg@ambfr-il.org
https://giep-nls.blogspot.com/2018/04/blog-post.html
https://giep-nls.blogspot.com/2018/04/blog-post.html#links
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=6482942189561154209&postID=7943525448487563849&target=email
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=6482942189561154209&postID=7943525448487563849&target=blog
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=6482942189561154209&postID=7943525448487563849&target=twitter
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=6482942189561154209&postID=7943525448487563849&target=facebook
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=6482942189561154209&postID=7943525448487563849&target=pinterest
https://giep-nls.blogspot.com/search/label/%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA%D7%99%D7%A0%D7%95 %D7%91%D7%92%D7%99%D7%90%D7%A4
https://giep-nls.blogspot.com/2018/03/blog-post_3.html
http://www.statcounter.com
https://www.blogger.com/profile/01607665545996205415
https://www.blogger.com/profile/04184423873395764215
http://www.radiolacan.com/es/intro
http://www.amp-nls.org/page/gb/43/home
http://www.lacanquotidien.fr/blog/


on marzo 20, 2018  Enlaces a esta entrada 

Etiquetas: פאיגב וניתפוקת 

רזה  ואשונש  ,  " לארשיב סומלופ  לש "  2 סמ ' ןויליג  לש  ותעפוה  תארקל 

" פאי סומלופ בג'   " ברעל ןימזהל  םיחמש 

םוקמב 19.30 העשב 17.30 ליחתי  שגפמה  .א.תב , שי  יצומל  תננכותמה  שוריגה  דגנכ  הנגפהה  לשב 

םיפרוצמ תינכותו  הנמזה   

הכרבב

פאי ' גה דעוו 

פאי ' גה דעוו 

תרוכזת

.םולש םירבח 

אשונב :  , פאי ' גב םייקתמש  רנימסה  לש  ןורחאהו  יעיברה  שגפמל  םכנימזהל  םיחמש 

. ןדיא הידואלק  הריבעמ  ותוא  " , ןאקאל לש  הארוהב  הרבעהה  גשומ  לש  ולולסמ  "

בוחרב לכירדאה  תיבב  תועשה 19:00-20:30 , ןיב  ה  22.3.18 ישימח , םויב  םייקתי  שגפמה 
.ופיב רולדגמה 15 

, הכרבב
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on marzo 12, 2018  Enlaces a esta entrada 

Etiquetas: פאיגב וניתפוקת  לטרק ,

" הרבעה תחת  הקינילטרק  "

םוי רדס   הרבעה – " – " תחת   הקינילטרק   ""
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םואבנמולפ ילוס  החיתפ -  ירבד  :  10:00-10:15
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ןויד  

הקספה  : 11:30-12:00

 : 12:00-14:30
From "It drives me crazy“ to "Maybe something un-rhymed in me“  : ינילק הרקמ   

רנורב     ןירק                       

סייו           תירוא  ףוג –  עוריאכ    Une Bevue  : ינילק הרקמ 
ןויד

' ץיבובוקעי רמת  ויתולרוגו -  גוז    : ינילק הרקמ 

גרבדלוג בל  תירוד  טניקרוק -  ינילק : הרקמ 
ןויד           

                   

                      

ZADIG TEL-AVIV

היטרקומדב " תונותיעה  לש  הדיקפת  "
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Etiquetas: zadig

ינימינב קחצי  ד`ר  יול , ןועדג  ןקוש , סומע  םע  חיש 

העשב 19.30 יעיבר ה14.3.18    םויב  םייקתי  שגפמה 

ביבא לת  םיאנותיעה  תיב  תבותכ : 

חש  100 הסינכ :

9/3/18

תליג ןורי  ד"ר  היטרקומדו -  הזילנאוכיספ 

04.02.18 טנרטניאב ב - ץראה  רתאב  תרצוקמ  אסרגב  הנושארל  םסרופ  רמאמה 

לשמ םישודק  םיבתכ  םע  הרוגס , תכ  וא  תד  ןיעמ  הווהמ  איהש  ךכב  הזילנאוכיספה  המשאוה  הכרד  תישארמ  לחה 

םידימלת היכרריה , יפל  םינוממה  םידיקפת  ילעב  םע  הלשמ , תודסומ    , הינמאנ םידגוס  ולש  ורוג  וא  גיהנמ  המצע ,

הבגשנו הרימט  תימורת , תמא  התחתמאב  וליאכ  תונעטו  המלחהלו  העושיל  תוחטבה  הרושבה , תא  םיציפמה 

, םלואו .םייטילנאוכיספה  םינוכמב  הכוראה  תיטילנאוכיספה  הרשכהה  תא  םימייסמה  טעמ  יתמל  ךא  הרומש  התעידיש 

תא תויביטקייבוסה , לא  הפיחדה  תא  סנ  לע  הלעמ  הלוכ  תינאידיורפה  האצמהה  .תמאה  ןמ  רתוי  קוחר  רבד  ןיא 

הזילנאוכיספה .וייחב  ךלהל  דעונ  וב  ולש , ידוחייה  לולסמה  תאו  יטרפה  ונועגש  תא  ותולדבנ , תא  םדאה , לש  ותוידוחיי 

יאקיטילנאוכיספה ןיב  הרוקש  המ  לכל  סחיב  תועפות  לש  תכרעמב  קסועה  רתויב , בחר  יטרואיתו  יטקרפ  םוחת  איה 

אלהו תילולימה  תועמשמה  יבגל  תויטולוסבא , תועיבק  הדימעמ  אלו  תולאש , הלעמ  איה  התרדגהבו  ולש  לפוטמל 

תמא לש  העידי  שארמ  עבות  וניאש  תישפנ  הרשעה  לשו  תּווהתה  לש  יפוס  - ןיא ךילהת  והז  .םירבדה  לש  תילולימ 

םינבומ ןולשיכהו  העידיה  - יא םדאה , לש  יאזורפה  םויקה  ךות  לא  הקיטאופ  לש  הדימ  הסינכמ  הזילנאוכיספה  .יהשלכ 

םיכרעומו םיכרעומו , המצע  הלש  הידימלת  ידי  לע  םירקובמ  ףרה , אלל  םינתשמ  לוכיבכ , םישודק ," היבתכו ה" הב ,

םילוציפב הירבח , ןיב  תובקונ  תוקולחמב  תיטילנאוכיספה  העונתה  הנייפוא  הכרד  תישארמ  רבכ  .בושו  בוש  שדחמ ,

עודמ ןבומ  וזככ , .תיללכה  תיטילנאוכיספה  הירואיתה  ךותב  ילקידר , ןפואב  םיתיעל  תולדבומ , תוירואית  לש  הינבהבו 

לעו ותואמצע  לע  ירלוגניסה , םדאה  לע  הבהי  לכ  תא  המשש  ימכ  .ךכ  לכ  תועטומ  ןה  תכ , איה  וליאכ  היפלכ  תומשאהה 

הסינכש רמולו  קיחרהל  ףא  ןתינו  ודוסימ , ךרפומ  אוה  תֹותכל  הזילנאוכיספה  ןיב  רשק  לכש  רורב  תימצעה , ותמשגה 

, ןאקאל קא  יתפרצה ז' יאקיטילנאוכיספה  רבס  לודג , רח  ןיא א .תכב  תוצבקתה  ינפמ  הנגמ  המצעלשכ  הזילנאוכיספל 

ןיא ינוימד , ןודא  אוה  ןודא  לכ  הרואל , תויחל  וא  הל  תייצל  םדאה  לעש  םיקוחו  םיללכ  לש  תילסרבינוא  תכרעמ  ןיא 

םדאל ול  ןיא  ךכיפלו   , םגצייל םירמייתמה  ולא  קר  םנשי  אלא  קוחה , תאו  תוברתה  תא  גציימה  ןודא  םימתבו  תמאב 

וליפא .םיעדומ  - אלה ויכיבסתו  ויפחד  לומו  ולש  תיטרפה  הירוטסיהה  לומ  ומצע , לומ  ולש  קבאמה  תא  קר  אלא 

- דחא .שיאל  ןודא  םניא  הלש , םידסיימה  תוהמיאהו  תובאה  םייתוברתה -  הירוביג  ףאו  איה  ףא  המצע , הזילנאוכיספה 

אוה יתצובקש  המ  לכ  תויטילנאוכיספה , תושיגפה  ןמ  םיאצויו  םיסנכנ  םה  דחא  - דחא םהייח , תא  םדאה  ינב  םייח  דחא 

לש םהיתויפיצ  יפל  וידעצ  בשחמש  הז  עונכה , םדאה  הֶצָרְמה , םדאה  .הילשא  אלא  וניא  ףתושמכ  המדנש  המו  ןכוסמ 

וייח תא  יח  הזכ  םדא  .טוקיניו  דלנוד  יטירבה  יאקיטילנאוכיספה  ןיקתה  בזֹוּכ , םדא  אוה  ויטילש  לש  וא  וירומ  לש  וירוה ,

הזילנאוכיספה תאז , םג  תאז  קר  אל  .תמל  לּושמ  אוה  תישפנ  הניחבמ  לבא  דקפתמו , םשונ  אוה  .הקיר  הפילקכ 

, הרואכל תוילמרונה  לש  דצב  תומקמתמ  ןהש  דועב  רשא  תומיוסמ , תויגולוכיספו  תוירטאיכיספ  תוקיטקרפמ  םג  תלדבנ 

הזילנאוכיספהש ירה  היצלימיסאלו , דוקפתל  תויתחפשמהו , תויתרבחה  תויפיצה  םלתל  םדאה  תא  ריזחהל  תושקבמו 

ינב ללכל  ףתושמ  לוכיבכש  המ  דגנכ  תמקמתמ  איה  תומכסומה , תחת  הריתחה  לשו  תונרתחה  לש  דצב  אקווד  תאצמנ 

הסיפ ומצעל  רומשל  ןומהב  עמטנה  דיחיל  תורשפאמ  תורישיה  תוינימה  תופיאשה   " .תוינומההו ןומהה  דגנכו  םדאה 

' ינאה לש  הזילנאו  ןומהה  לש  היגולוכיספ   ' ינמז - לעה ורוביחב  דיורפ  בתכ  תילאודיבידניא ," תולהנתה  לש 
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תיילע ינפל  םינש  תנשב 1921 , הנושארל  םסרופש  ( http://www.resling.co.il/book.asp?book_id=468)

עבקו ךישמה  דועו  ןומה ," לש  הנבמ  לכ  תוקרפמ  ןה  , " ךישמה דחוימב ," תוקזח  תוכפוה  ןהשכ   " .ןוטלשל םיצאנה 

תודמעמה ןוגרא  לשו  ימואלה  לודיבה  לש  עזגה , לש  ןומהה  הנבמ  תא  םג  ןפואה  ותואב  תרערעמ  השיאל  הבהא  "

םה ןכ , םא  הבהאהו , תוינימה  תובישח ." ימר  םייתוברת  םיגשיה  לש  םשומימ  ללכל  האיבמ  ךכ  ךותבו  םייתרבחה 

אל .תימיטניאהו  תיטרפה  םכרדב  םיינועגישו  םידחוימ  םילדבנ , דימת  םהו  ןומה  לש  הנבמ  לכ  תחת  םירתוחש  תוחוכה 

ןיב םייטנמור  םירשקל  תורשפא  לכ  לש  לוכיסו  העינמ  םלגד  לע  םיטרוח  םיילאקידר  םיינמואל  תוחוכש  ןכ , םא  אלפיי ,

םיבתכתמ םניא  תכה , וא  תיתדה  הצובקה  הגלפמה , העונתה , ןומהה , .הנידמה  ךותב  םינוש  םימואלו  תותד  ינב 

םהילע םירסוא  ןכלו  םמויקל  תישממ  הנכס  תוילאודיבידניא  ייוטיבב  םיאור  ולא  .תוילאודיבידניא  לש  םייוטיב  םע  הכלהכ 

ותודגנתה תוצובקמ , דיורפ  לש  דחפה   " .םכותמ םתוא  םידנמו  םתוא  םיפדור  םומינימל , םתוא  םצמצל  םישקבמ  וא 

היפרגויבב ספיליפ  םדא  יטירבה  יאקיטילנאוכיספה  בתכו  רדיה  רתסנה ," תרותלו  הקיטסימל 

לש האיצממ  לע  רביחש  ( https://yalebooks.yale.edu/book/9780300219838/becoming-freud)

התייה המכ  דע  בטיה  עדיש  ךכ  לע  אלא  קוידב  ותּויפְשל  ששח  דיורפש  ךכ  לע  אל  ילוא , תועיבצמ , , " הזילנאוכיספה

דוביאל הכילהל  תּועמטיהל , בוריסל  תּויפשה  תא  הוושִה  ךכ ש לעו  .הביצי  יתלב  םירחאה  לכ  לש  םתּויפְשו  ולש  ותּויפְש 

.רשייתהל לוכי  אוה  המִע  תנחבומ  תרוסמ  אלל  םדא  אוה  יאקיטילנאוכיספה  , " ספיליפ ףיסוה  תאזל , םאתהבו  ןומהב ."

תיטילנאוכיספ העונת  לש  התוחכונ  המכ  דע  ןיבהל  ןתינ  ךכש , ןוויכמ  תּועמטיהל ." ברסמו  עמטנ  ןמזב  וב  רשא  םדא 

תא סונאל  וזכ  הנידמ  לש  התפיאש  תחת  רתוח  וזכ  העונת  לש  המויק  המכ  דע  תיטרקומד , אל  הנידמל  עירפהל  הלוכי 

ושדקיש םיכרע  בור  יפ  לע  הביתכמ , איה  םתוא  םיכרעלו  גיהנמל  הדיגסל  הידלי  תא  ךנחלו  תיטילונומ  הבישחל  היניתנ 

לגתסהל הנניא  עיגהל  הכירצ  הזילנאוכיספ  הילאש  האצותה  .תראממ " תונמואלו  תד  וא  עזג  סיסב  לע  הילפא  היצגרגס ,

יאקיטילנאוכיספה טטוצ  אל ," רמול  תמאב  בייח  התא  לבסנ , יתלב  אוה  והשלכ  רבד  רשאכש  תעדל  םא  יכ  םלועל ,

תונדור לש  םילפא  תוחוכל  אל  רמול  ועדי  רשא  ולא  םה  הירוטסיהה  לש  םילודגה  הירוביג  ןכאו , .ןרול  קירא  יתפרצה 

.ריחמה   תא  ךכ  לע  םלשלו  הייפכו 

היינשה תיצחמה  ןמ  לחה  תאש  רתיבו  םיצאנה , תמיא  ינפמ  הניומ  חורבל  ץלאנ  רשא  ֹודסיימ  ויבא  לש  ותנשמל  םאתהב 

לע םזישאפה  טימהש  ןוסאב  תרבוגו  תכלוהה  הרכההו  היינשה  םלועה  תמחלמ  לש  המויס  רחאל  םירשעה  האמה  לש 

רשא תיטנמורה , העונתה  חורב  יאמצעו , דחוימ  לדבנ , םדא  לש  ונוניכב  ולוכ  יטילנאוכיספה  טקיורפה  לכ  קסע  םלועה ,

חרכהב הניאש  ולש , תישיאה  תמאה  תא  ומצע , ךותמ  ומצעל , ןנוכמה  םיוסמ , םדאבש  ימעפ  - דחה תא  סנ  לע  התלעה 

תפתושמ

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%A0%D7%98%D7%99%D7) םירחאל

הנבמ לעכ  יתימאה " ימצעה   " לע בתכ  טוקיניו –  דלנוד  יטירבה –  יאקיטילנאוכיספהו  םידליה  אפור  (. %A7%D7%94

היווח םדאל  רשפאמו  ותלוז  לאו  ותביבס  לא  םדאה  ןמ  ץורפל  תושגרמו  תוינטנופס  תֹווחמל  רשפאמה  יטנתוא  תוישיא 

" יניערגה ימצעה   " לע בתכ  טוהוק –  ץנייה  "ב –  הראל רגיהש  ירטסואה  יאקיטילנאוכיספה  .םתויחל  םייוארה  םייח  לש 

ונעט טוהוק  ןהו  טוקיניו  ןה  םייחב . ונידועיי  תא  אוצמלו  תכלל  ונילע  הב  ךרדל  ןווכמה  דלומ  יביטרגטניא  ךרעמ  ןיעמ  לעכ 

לשו תועמשמ  רדעיה  לש  רוכינ , לש  תודידב , לש  תושוחתל  איבמ  יניערגה  ימצעה  ןמ  וא  יתימאה  ימצעה  ןמ  קותינש 

הרוצת וסחייתהב ל םּוידיאה  לע  בתכ  סאלוב –  רפוטסירכ  יטירבה –  יאקיטילנאוכיספה  תויתריציה . תיווח  ןדבוא 

, דועייה ףחד  לש  וחוכב  םכותמ , רשא  הֶָרנֶג , ארק  םהל  ימצע  יניערג  לע  בתכו  םדאה  לש  רתויב  תידוחייה  תימצעה 

םרזה יבא  סר –  ' גור לרק  יאקירמאה –  יאקיטילנאוכיספה  .םדאה  לש  ימצעה  קמועהו  בחרמה  םירשעומו  םיבחרתמ 

יאקיטילנאוכיספהו ימצע . שומימל  הפיאשה  אוה  רתויב  ידוסיה  ישונאה  עינמהש  בשח  היגולוכיספב , יטסנמּוהה 

.םדקתהל םדאה  לע  הביתנבש  ןוויכ  תאירק  התוא  ימינפ , ןפצמ  ותוא  יּוויאה , גשומ  תא  חסינ  ןאקאל –  קא  ז' יתפרצה – 

יוויאב הדיגבה  איה  הב  םשאומ  תויהל  םדא  לוכיש  רתויב  הלודגה  הדיגבהש  עבקשכ  רמול , דאמ  קיחרה  ףא  ןאקאל 

יניעב םינינצל  הזילנאוכיספה  התייה  עודמ  ןכ  םא  רורב  .ולש  הנידמב  ףא  וא  וירבחב  ותשאב , הדיגב  רשאמ  רתוי  .ולש 

לע םהלש , דועייה  לע  םירבדמה  םדא  ינב  תלבוס  אל  תירטילטוט  הנידמ  .םייטרקומד  אל  םירוטטקיד , םירטשמ 

תא תרשל  אוה  םדא  לש  ודועיי  תירטילטוט  הנידמ  רובע  .ירלוקיטרפ  יוויאל  תונמאנ  לעו  ימצע  שומימ  לע  םתוימצע ,

ןימאהל םתוא  תענכשמ  יביטלופינמ  ןפואבו  הינימאמ , לע  תדה  םג  תרזוג  המוד  הריזג  .היכרע  םע  גזמתהלו  היתורטמ 

תירטילטוט הנידמ  איה  לכמ  העורג  .תושקונה  היתוכלהל  תויצה  תוכזב  קרו  ךאו  קר  הנקנ  םהלש  יתימאה  שפוחהש 

הבישחה יכילה  לעו  שפנה , לע  תואיצמה , לע  תושק  תופקתהב  ףרה  אלל  תוקוסע  ולאכ  תונידמ  .תונמואלו  תד  תגזממה 

לופיטה תדובעל  יאנתה  איה  היטרקומדהו  הזילנאוכיספה , לש  הפא  תמשנ  אוה  שפוחה  ןדגנכ , .םיאירבה 

ךוות אלל  .םייקתהל  הזילנאוכיספה  הלוכי  הב  קרו  הבש  תעדונ  אלה  הביבסה  םה  היטרקומדהו  שפוחה  .יטילנאוכיספה 

ייוניש ולח  ןהבש  תונידמב  .תולכ  דע  הטיאל  קנחיתו  םושנל  הזילנאוכיספה  השקתת  ןצמח , הל  שמשמה  יטרקומד 

הצלאנש וא  םייקתהל , הזילנאוכיספה  התשקתה  תיטסישאפ , םלוע  תסיפת  הטלתשה  ןהילעשו  םיינדור  רטשמ 

.ןיטולחל טעמכ  המלענ  ףא  םיתיעלו  רכיה  ילבל  דע  הרֹוקמב  התייהש  המ  לש  תיטרוורפ  היצטומ  ידכל  תונתשהל 

לבא ( https://giep-nls.blogspot.co.il/2017/04/blog-post_0.html  ) הזילנאוכיספה הרסאנ  אל  תיצאנה  הינמרגב 

םיקפקופמ םיסופיט  וטלתשה  יטילנאוכיספה  ןוכמה  לעו  הלש  הירואיתה  תבילמ  הרקענ  תוינימה  הנממ , ורדוה  םידוהיה 

םיבר םיאקיטילנאוכיספ  תינרתח , תרגסמכ  הזילנאוכיספה  הספתנ  תוטנוחה  ןוטלש  לש  הניטנגראב  .ררהיפל  םינמאנ 

שמתשהל וסיוג  םקלחבו  בל  ץמואב  םקוסיע  לע  ןגהל  וצלאנ  םקלחב  וראשנש , םירחאו  םנוצרמ  ולג  וא  תולגל  ושרוג 

ןיטולחל הזילנאוכיספה  הלסוח  רבוטקוא , תכפהמ  רחאל  תוצעומה , תירבב  ףוסבלו , .רטשמה  תורטמל  םהירושיכב 

.תויטייבוסה תויגולוכיספה  תוסיפתה  תא  המאת  אלש  םושמ 

.היטרקומד ילב  הזילנאוכיספ  ןיא 

, םייטרקומד יטנא  תוחוכ  תוקזחתה  לש  ןכוסמו  ץאומ  ךילהת  לארשי  תרבוע  תונורחאה  םינשב  לארשיב ? הרוק  המו 
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on marzo 09, 2018  Enlaces a esta entrada 

Etiquetas: פאיגב וניתפוקת  פאי , ירבח ג' תודובע 

תוחורה ךרד  תסנכב , הקיקח  ךרד  להק , תעד  ירקסב  םיאצממ  לחה  ויתותוא  ןתונו  רכינ  רבדה  .םיינמואלו  םייתד 

םדא תויוכז  תרחוש  תילרביל  הנידממ  ךופהת  לארשיש  הנכסה  .הלשממה  תוינידמב  הלכו  תרושקתב , תובשונה 

הזילנאוכיספה תודמוע  הרואכל , .תינוימד  הנכס  דוע  הנניא  תיתד  היצטניירוא  םע  תירוטטקיד  הנידמל  היטרקומדו 

ןיב חוכ  יקבאמב  רוביצבו , תירוביצ  תוליעפב  הניינע  הקיטילופהש  דועב  .וז  לומ  וז  תבקונו  תינבומ  הריתסב  הקיטילופהו 

םילופיטה רדחב  הזילנאוכיספה  תלעופ  יתרוסמ  ןפואבש  ירה  עדומה , הדָשב  םייקתמ  רשא  יצרא  חישבו  םיישיא 

וא תויטילופה  ויתודמע  תא  ףושחל  אלש  יאדוו  ןתינש  לככ  ימינונא  ראשיהל  ףידעמ  לפטמהו  דחא  לומ  דחא  רוגסה ,

תאו עדומ  - אלה תא  וזכרמב  םש  הלש  חישה   , ישפנה לבסבו  שפנב  אוה  הזילנאוכיספה  לש  הניינע  .תויגולואדיאה 

אלל הרוזנצ , אלל  ימיטניא , ןפואב  רבדל  לבוסה  םדאל  ורשפאיש  םיאנתה  תא  תשדקמ  איהו  םימלענה  שפנה  תוחוכ 

. יוניג אללו  ינרסומ  טופיש 

לש םחתפל  תבצנ  אל  תילארשיה , היטרקומדל  תפקשנה  הנכסה  לומ  לאו  תאז  לכ  תורמל  םאה  םלואו ,

יכ ירב  .וידימלתל  ןאקאל  קא  ארק ז' ותפוקתב "! תובוח  יאקיטילנאל  ? " תיטירק הבוח  םילארשיה  םיאקיטילנאוכיספה 

אלו םיאקיטילנאה  לש  םהיתופס  תחת  עקרקה  תא  טומשת  לארשיב , תיטרקומד  - יטנאה הנכסה  לש  לעופב  שומימה 

, םהלש תודסומבו  לופיטה  ירדחב  םינופס  ןכ , יפ  לע  ףאו  .םהייח  תא  ול  ושידקהש  המב  דוע  קוסעל  םהל  רשפאת 

םידבוע םיגולוכיספ , םירחא –  םילפטמ  לש  םיפלאו  םילארשי  םיאקיטילנא  לש  תובר  תואמ  .דימתמ  תמעור  םתקיתש 

אלא .םהילעמ  רובעת  הפוסהש  םיווקמו  םיבשוי  תיטילנאוכיספ –  היצטניירואב  םידבועש  םירטאיכיספו  םיילאיצוס 

לע תוחסופ  אל  הז  גוסמ  תופוסש  קפס , לש  לצ  ילבל  החיכוה , תונורחאה  םינשה  תאמ  לש  תינערופה  הירוטסיההש 

.הניומ ידוהיה  רוספורפה  לש  וכרד  יכישממו  וידימלת  לע  אל  רקיעבו  אל  םג  שיא ,

04.02.18 טנרטניאב ב - ץראה  רתאב  תרצוקמ  אסרגב  הנושארל  םסרופ  רמאמה 

8/3/18

on marzo 08, 2018  Enlaces a esta entrada 

תליג ןורי  ד"ר  תוומה -  ףחדו  םישובכה  םיחטשה 

08.01.18 טנרטניאב ב - ץראה  רתאב  הנושארל  םסרופ  רמאמה 
תועווזה םולח  שומימ  ךות  לא  לארשי  תנידמ  סורקת  ךכ  ולש , שמשה  ךות  לא  סרוק  רשא  בכוכ  ומכ 

וזה תינושארה  תוגזמתהה  תלאשמ  לש  לעופב  המושיי  .ןורמושו  הדוהי  יחטשל  תוחפתסהה  לש 
םע דחאל  ךפהיהלו  הקיתעו , תיתישארב  תירוטסיה  האּובב  לש  הרואב  ךסניהל  יותיפל  העינכהו 
הנלכת היתוהמיאו , המואה  תובא  לש  תינענכה  םישרטה  תמדא  תיכ , " נתה תדלומה  הָרֹוכְמה , םאה 

םינשה םיעבשב  ןאכ  החרפו  הדלונש  הריעצה  תינויצה  הנידמה  תא  הנקת  אללו  יפוס  חרואב 
. תונורחאה

לועפל הגלפמה  ירבח  תא  תבייחמה  העצה  דחא , הפ  דוכילה , זכרמ  ירבח  ורשיא   31.12.2017 ב -
https://www.haaretz.co.il/news/politi/.premium-  ) תיברעמה הדגה  חופיסל 

ידכ לועפל   " דוכילה ירחבנל  דוכילה  זכרמ  ארק  הלבקתהש , הטלחהה  חסונב    (. 1.5535275
תובשייתהה יבחרמ  לכ  לע  התונובירו  לארשי  יקוח  תא  ליחהל  ידכו  תישפוח  היינב  רשפאל 

, דחא דחא  דוכילה , ירבח  םירבודה  ולע  ינומה , ינאמ  ףקתהב  ומכ  . " ןורמושו הדוהיב  םיררחושמה 
; המלש הנומאבו  האלמ  תואדווב  סוסיה , לש  קדס  אלל  רומג , ימצע  ןוחטיבב  חוכו , בהר  ירבד  רמול 

! ונלש הלוכ 
יקוח רשאמ  רתוי  תוימוקמה , תויושרבו  תסנכב  הלשממב , תותיחשה  תוישרפ  רשאמ  רתוי 

רשו םיטפשמה  תרש  לש  תיטרקומד  - יטנאה הריתחה  רשאמ  רתוי  הקתשהה , יקוחו  םילוכרמה 
ינְפוא רשאמ  רתויו  ידוהיה , תיבה  תגלפמ  לש  השרדמ  תיבמ  התדהה  תעונת  רשאמ  רתוי  תורייתה ,
לש ילמרופה  חופיסה  הז  היהי  הלחמ , ומכ  תילארשיה  הרבחב  טשפתמש  םילאהו  ינעזגה  חישה 

. ישילשה תיבה  לש  ירוטסיהה  ונויליכלו  יפוסה  ונברוחל  איביש  לארשי  תנידמל  ןורמושו  הדוהי  יחטש 

https://giep-nls.blogspot.com/2018/03/blog-post_9.html
https://giep-nls.blogspot.com/2018/03/blog-post_9.html#links
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=6482942189561154209&postID=3602283872905037613&target=email
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=6482942189561154209&postID=3602283872905037613&target=blog
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=6482942189561154209&postID=3602283872905037613&target=twitter
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=6482942189561154209&postID=3602283872905037613&target=facebook
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=6482942189561154209&postID=3602283872905037613&target=pinterest
https://giep-nls.blogspot.com/search/label/%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA %D7%97%D7%91%D7%A8%D7%99 %D7%92%27%D7%99%D7%90%D7%A4
https://giep-nls.blogspot.com/search/label/%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA%D7%99%D7%A0%D7%95 %D7%91%D7%92%D7%99%D7%90%D7%A4
https://giep-nls.blogspot.com/2018/03/blog-post_69.html
https://giep-nls.blogspot.com/2018/03/blog-post_69.html#links
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=6482942189561154209&postID=4598470741919163715&target=email
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=6482942189561154209&postID=4598470741919163715&target=blog
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=6482942189561154209&postID=4598470741919163715&target=twitter
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=6482942189561154209&postID=4598470741919163715&target=facebook
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=6482942189561154209&postID=4598470741919163715&target=pinterest
https://giep-nls.blogspot.com/2018/03/blog-post_8.html
https://1.bp.blogspot.com/-TMhK2el9k5I/WqJNieHMomI/AAAAAAAANvI/pzLqAatdXB4O3p0YrjBeba5YvNFXbWCJQCLcBGAs/s1600/blogui.jpg
https://www.haaretz.co.il/news/politi/.premium-1.5535275


on marzo 08, 2018  Enlaces a esta entrada 

Etiquetas: פאיגב וניתפוקת  פאי , ירבח ג' תודובע 

וושי אל  וזה  הלשממה  ונילע  האיבמש  תורצה  לכ  .התע  גאדומ  ינאש  םשכ  גאדומ  יתייה  אל  םלועמ 
.יתודבאתה טקא  יביטמיטלוא –  טקא  ליגר , יתלב  טקא  היהי  הז  .הדגה  חופיס  לש  ילאטוטה  טקאל 

קחרמה .הניבל  וניב  דודמ  קחרמ  ןוכיהל  בייח  וניתורומ , ונתוא  ודמיל  שמשה , ביבס  בבוס  בכוכשכ 
ולולסמ לגעממ  הצוחה  ותוא  קורזל  שקבמש  ילגופירטנצה  חוכה  ןיבש  לקשמה  יוויש  תא  םלגמ  הזה 

רתי בכוכה  ברקתיו  היה  .תעה  לכ  רמשיהל  הזה  קחרמה  לע  .הלש  הכישמה  חוכ  ןיבל  שמשה  ביבס 
קוידב והזו  .הנקת  אלל  הב  םלעיו  הכותל  לופיי  אוהו  ובוביס  תוריהמ  ול  לכות  אל  שמשל , הדימה  לע 

, םדאה לש  תננוכמה  הלאשמה  איה  שמשה , .ינאידיורפה  תוומה  ףחד  גשומ  סיסבב  דמועש  ןורקיעה 
היציבמאה תיתישארה , ומא  םע  תרזוח  תוגזמתהל  תעדומ  - אלה הפיאשה  איה  ולש , יחצנה  יוויאה 

, םחרל וזה  הרזחה  ןכל , .וייח  םיבבוס  וזה  הלאשמה  ביבס  .הב  גזמתהלו  המחרל  רוזחל  ולש 
ףחד לש  יביטמיטלואה  יוטיבה  איה  איה  הכותל , הסירקה  תילאידרומירפה , םאה  םע  תוגזמתהה 

אוה וילא  יוויאה  תא  שממל  ול  לא  .הזה  יותיפל  ענכיהל  םדאל  ול  לא  ֹותּואירבב  ךכש , ןוויכמ  .תוומה 
ורובע ןוכנה  ןוחטיבה  קחרמ  לע  רומשיש  יחרכה  דימת , .םירבדה  לש  עדומ  - אלה םדוסיב  הוואתמ 

סרהייו עלביי  ןפ  הדימה , לע  רתי  ברקתהל  אל  לבא  וביבס , עונל  הזה , יוויאה  ביבס  גוחל  ונממ ;
. וכותב

לארשי - ץרא תלאשמ  איה  תינויצה , המואה  ייחב  תידוסי  הלאשמ  התוא  תינושאר , םא  התוא 
הכש ימ  שיש  וזה  הליהמב  הדגה , יחטש  ןיבל  הנידמה  תונוביר  ןיבש  וזה  הפירטב  ןכל , .המלשה 

ָהֶננּוּכ הבש  תובא  תרֹוכמכ  םיחטשה  לש  תילמיס  הסיפתמ  דחו  סג  רבעמ  םושמ  היהי  הל , םיוואתמ 
תומלגתהל םעה , לש  םיינויערה  תודוסיה  וחנוה  ובש  יפרגואג  עצמכ   םהלש  הסיפתמּו  המואה 

ותרהצה ומכ  שממ  .דיתעה  יפלכ  תוקקותשה  רדגב  קר  היה  הכ  דעש  המ  לש  הווהב  תימלוג  - תישממ
עיגי אל  ותרדגהבש  הזכְּכ  וביל  לכב  חישמב  ןימאמ  אוה  יכ  לע  ץיבובייל  והיעשי  פורפ ' לש  תבצוחה 

חישמ אוה  הווהב )  ) אבש חישמ  לכ  יזא  ךכש  םושמו  הווהב )  ) עיגמ אל  םלועל  לבא  דיתעב , אלא 
, הלאשמכ שמוממ , יתלב  ירוטסיה  ןויערכ  הדגה  יחטש  חופיס  תא  רומשל  ונילע  המוש  ךכ  רקש ,

אלא היהי  אל  הווהב  ןהלש  שומימה  רשא  תירוגלא , וא  תילובמיס  הליפתכ  וא  תימואל  האדיאכ 
תורשפאה ןדבוא  לע  לבא  תדובעב  תוהשלו  ךשוממ  לוכסת  לע  רומשל  תלוכיה  .ירקש  שומימ 

הריתחה תאז , תמועל  .םעה  לש  תישפנה  ותואירב  לע  דיעת  שדחמ , וזה  המדאה  םע  גזמתהל 
, ןדבואה לשו  ךסחה  לש  רסחה , לש  עסשה , לש  השחכהה  ץראה , לש  המלשו  תללוכ  הסיפתל 

יחטשב הלש  תיתישארבה  הרוכמה  םאה  םע  הנידמה  לש  לעופב  תילאטוטה  תוגזמתהה  ןכותמו 
, תוומה ףחד  לש  הלועפב  יוטיבה  הז  היהי  לכהל  רבעמו  לעמ  אלא  בזוכ  השעמ  קר  אל  ויהי  הדגה ,

. וננברוח תליחת  תישאר  םג  וז  היהתו 

08.01.18 טנרטניאב ב - ץראה  רתאב  הנושארל  םסרופ  רמאמה 

7/3/18

תליג ןורי  ד"ר  תוינימה - לע  הפקתמה 

תוינימה לע  הפקתמה 

תליג ןורי   ד"ר 

ברה סחייתה  תיפוריאה , תימשיטנאה  תרוסמה  לש  ןייטצמה  הדימלת  היה  וליאכ  הנורחאל ,
תוכימסב .ריבדהל  שיש  היעבכ  תוילאוסקסומוהל  ילעב  תיאבצ־םדקה  הללכמהמ  ןייטשניול 

םדקל שקבמ  ןאודרא , פייט  'פ  גר היקרוט , אישנ  היפלש  העידי  המסרפתה  םירופס  םימי  לש 

ךיראתב 07.03.18 ץראה  ןותיעב  םסרופ  רמאמה 
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 — יפוריאה דוחיאה  תודגנתה  לשב  םויה  רדסמ  הדריו  רבעב , השגוה  רבכש  קוח —  תעצה 
, תורושק יתלב  הרואכל  וללה , תועידיה  יתש  .תילילפ  הריבעכ  ףואינ  בשחיי  היקרוטב  היפלו 

סחיב תונידמ  וטקנש  הקיקח  יכילהו  תולועפ  תויואטבתה , לש  םוצע  לולכמל  תופרטצמ 
.םהירבח לש  וזל  סחיב  םינוגראו  ןהיבשות  לש  תוינימל 

רשא הלא  תא  אקווד  ילסקודרפו  יתייפכ  ןפואב  הקיסעמ  הינווג , לכ  לע  תוינימ , יכ  הארנ 
, היטרקומד לש  תוסיפת  םהילעמ  םיחודש  ימ  תאו  תוירטילטוט  תויטילופ  תודמעב  םילגוד 

םידעצה דחא  .רוריבב  תאז  המיגדמ  האמה ה–20  לש  הירוטסיהה  .םזילרבילו  תוריח 
התיה ותרטמ  .יופכה  רוקיעה  טקיורפ  היה  ב–1933 , יצאנה , רטשמה  טקנש  םינושארה 

םעה לש  ותואירב  תא  ונכיס  לוכיבכו  םימוגפ  ובשחנש  ימ  לש  תוברתִה  תעינמו  עזגה  תחבשה 
םדה תנגהל  קוחה   " םג קקחנ  תנשב 1935 , גרבנרינ  יקוח  תקיקח  םע  ךשמהב , .ינמרגה 
.םירא םניאש  ימו  םירא  ןיב  םיינימו  םייטנמור  םירשק  לע  רסאש  ינמרגה ," דובכהו  ינמרגה 
םידוהי םע  רשקב  וספתנש  תוינמרג  םישנו  םירבדה , חור  םע  וק  רשיי  ודצמ , ינמרגה , רוביצה 
ספתנ תיצאנה  הינמרגב  ידוהיה  .ןעשפ  תא  טריפש  טלש  רשקנ  ןראווצלו  ריעה  רכיכב  ובצוה 

ךילוהל הפיהו , המימתה  תיראה  הרענה  תא  תותפל  םמזש  ינימו , םירצי־בז  רעוכמ , רוציכ 
יוטיב ןתנ  רשא  רמריטש ," רד  , " יצאנה הלומעתה  ןואטיב  .וממז  תא  הב  עצבלו  שחכב  התוא 
ויה םהשו  תונזל  עזג  תורוהט  תוירא  תורענ  וחידה  םידוהיהש  םג  ןעט  תאזה , הסיפתל  יפרג 

.הינמרגב תונזה  ירקמ  בורל  םיארחא 
תורוסא תוקושת  אשומל  אוה  םג  בשחנ  רוחשה , רבגה  רחא , םיטועימ  ןב  ידוהיה , ןמ  לידבהל 

תומישרמ תויגולויזיפ  תונוכת  ול  תוסחוימ  .םינבל  םירבג  לש  האנק  אשומו  תונבל  םישנ  לש 
םירוחש יפלכ  תינעזגה  תומילאהש  תורשפאה  תא  איצוהל  ןיאו  םימוצע , יותיפו  ארבג  חוכו 

םיקוחהמ םיינש  דייהטרפאה  רטשמב  .ךכב  אקווד  הדוסי  הקירפא  םורדבו  הקירמאב 
(. 1950  ) תוירסומ־יאה קוחו  ( 1949  ) תבורעת יאושינ  לע  רוסיאה  ויה  וקקחנש  םינושארה 
דרוסבא ידכל  בחרוה  אוה  תנשבו 1969  םינוש  םיעזגמ  םישנא  ןיב  ינימ  עגמ  לע  רסא  ןורחאה 

.הביסמב םירבג  ןיב  ינימ  עגמ  לע  רוסיא  םג  ומכ  ןימ , יעוצעצב  שומיש  לע  רוסיא  םג  ללכו 
ךות לארשיב , םג  םויה  עומשל  רשפא  הרוחשה  תוינימל  סחיב  תובלושמ  תוינעזג  תויואטבתה 

תצפהבו סנואב  תוידוהי , םישנ  יותיפב  םימשאומ  יאקירפא  אצוממ  םיטילפו  טלקמ  ישקבמש 
םינוש םינוגראו  דקפנ , אל  יברעה  רבגה  לש  ומוקמ  םג  .תבגעו  סדייא  ומכ  ןימ  תולחמ 
רקיעו יוג , םע  רשק  רושקל  ותפתהש  לארשי  םעמ  תונב  ליצהל  םתטישל , םישקבמ ,

רבעמ םג  .םיברע  םירבגו  תוידוהי  םישנ  ןיב  םייטנמור  םירשק  תעינמל  ןווכמ  םהיצמאמ 
תומוד תויואטבתה  אוצמל  השק  אל  םירכומ , ינוציק  ןימי  יליעפ  לש  תוינעזג  תויואטבתהל 
ךוניחה רששכ  .םהל  םירז  םניא  וללה  םייללכה  תונויערהש  םיריכב , םיאקיטילופ  ברקב 

, ןאיניבר תירוד  לש  הרפס  תא  ךוניחה  תכרעמב  האירקה  ירפס  תמישרמ  איצוה  טנב  ילתפנ 
יכרע תא  םידגונש  םיכרע  םדקל  הכירצ  אל  ךוניח  תכרעמ   " יכ ןעט  אוה  , " היח רדג  "

". היידוהי השא  םע  יניטסלפ , ינוחטיב , ריסא  לש  ןמור  ראותמ   " רפסב יכ  ריבסהו  הנידמה ,"
םניאשו םידוהי  ןיב  םיימיטניא  םיסחי  םושמ ש" לספנ  רפסהש  ךוניחה  דרשמ  עידוה  ףוסבל 

יוטיבל אב  לשממו  תוינימ  ןיבש  רשקה  המוד , ןפואב  תדרפנה ." תוהזה  לע  םימייאמ  םידוהי 
לשב לארשי  לביטספמ  ביצקת  לולשל  בגר , ירימ  תוברתה , תרש  לש  הימויאב  םג  רבכמ  אל 

םיכרעב העיגפ   " םיווהמו התוהזבו  הרבחה  יכרעב  םיעגופ  התנעט  יפל  רשא  םוריע , יעפומ 
". תיטרקומדו תידוהי  הנידמכ  לארשי  לש  םייסיסבה 

בגר תוברתה  תרש  םגו  טנב  ךוניחה  רש  םג  .היטרקומדה  לש  הלודגה  תביואה  איה  הרוזנצה 
שארב איה  הרוזנצ  לכש  אוה  םיניבמ  אל  הארנה  לככ  םהש  המ  ךא  בטיה , תאז  םיניבמ 

יולג ןפואב  וזככ  תמלגתמ  הניא  הרואכל  רשאכ  םג  תינימ , הרוזנצ  לכה , ינפלו  הנושארבו ,
.רהצומו

איהו ילּרוטקֹורטס , ןפואב  ןוגרא  לכ  לשו  רטשמ  לכ  לש  ותיתשתב  הגורא  תוינימהש  ןוויכמ 
קר עגונ  אל  תוינימל  היטרקומד  ןיב  סחיהש  ירה  ולש , תעדומ־אלה  תואיצמה  ןמ  קלח 
ינותנב ירדגמ  ןויוושל  הריתחל  וא  תיב , " טהלה הליהקה  תויוכז  לש  תיטפשמה  הרדסהל 

ןיב םיאושינ  תרדסהל  קר  עגונ  אל  םג  אוה  .םישנ  לש  יעוצקמה  םודיקה  תויורשפאבו  רכשה 
םייטרקומד םירטשמב  .הנבמ  לש  סחי  םייק  היטרקומדל  תוינימ  ןיב  .תונוש  תוינתא  תוצובק 

םייומסה תוחוכה  תכרעמ  ךותב  םוקמ  תלבקמו  הנידמה , ירדס  ךותב  הגורא  תוינימה 
.דחאכ תויולגהו  תויומסה  תויתרבחהו  תויתוברתה  תומכסהה  תכרעמ  ךותבו  םייולגהו ,

הזילנאו ןומהה  לש  היגולוכיספ   " רפסב דיורפ ב–1921  בתכ  תורישיה ," תוינימה  תופיאשה  "
תולהנתה לש  הסיפ  ומצעל  רומשל   " ןומהב עמטנה  דיחיל  תורשפאמ  ינאה ," לש 

יפל רמולכ , ןומה ." לש  הנבמ  לכ  תוקרפמ  ןה  דחוימב  תוקזח  תוכפוה  ןהשכ  .תילאודיבידניא 
.ףוספסא לשו  ןומה  לש  הנבמ  לכ  לע  ישממ  םויא  םושמ  תוינימב  שי  דיורפ 

ןכ םא  תפקשמ  םייטרקומד־יטנא , םינוגראו  םירטשמ  םילהנמש  תוינימה , לע  הפקתמה 
םינוגראבו םירטשמב  .םהלש  תילטנמה  היצזיליוויצה  ךותב  תוינימה  תא  תאשל  ינבמ  בוריס 

גוצייל תנתינ  אל  תוינימה  רשאכ  .ילובמיסהו  ינושלה  רדסל  ץוחמ  לא  תיחדנ  תוינימה  וללה ,
ךכ .תומילא  םג  םיתעלו  תוידרוסבא  תותוועמ , תורוצב  תמלגתמו  תרזוח  איה  ילמס , ןפואב 

ומכ תולוח  תוערל  תיארחאש  שממ , היונרפה  יהוזו  .היונרפכ  םג  תוינימה  תרזוח  לשמל 
ומכו היח ;" רדג   " רפסה לש  הליספה  ומכ  םיברועמ ;" תוגוז   " םיפדורש ינוציק  ןימי  ינוגרא 

תונמא יעפומו  םירפס  םיברע , םירבג  ךכו , .םוריע  םיגיצמש  םיעפוממ  ןומימ  לולשל  השירדה 
.המואה םקרמב  םיעגופש  םיימלוג  םיטקייבואל  לוכיבכ  םיכפוה 

םג ריכהל  םייח  תצפחו  תיטרקומד  הרבח  תבייח  יטרקומדה  חישה  תודוסי  לע  הפקתמה  לומ 
הקינילקו תוברת  לש  הקינילק  תושורד  ךכ  םשל  .וזככ  הלש  תעדומ־אלה  ּתוינימה  תיתשתב 

לש ויניע  ךרד  הב  טיבהל  שי  תאזה , העפותה  תא  ראבלו  םקמל  תנמ  לע  רמולכ , .ןוטלש  לש 
יטרקומדה קבאמה  םא  .העוצפ  הרבח  לש  ינילק  םוטפמיסכ  התוא  ןיבהל  שיו  שפנ , אפור 

תוינימל סחיב  רתוי  תימיטניאו  רתוי  הקימעמ  רתוי , תבקונ  הרכה  לולכל  בייח  אוה  םייח , ץפח 
תיטפשמ תועדומל  רבעמ  הברה  התיא  דדומתהלו  התוא  ןוחבל  הילע , רבדל  בייח  אוה  .ובש 

תוינימה תא  רוקחל  תבייח  תיטרקומד  הנידמ  .הליהק  וא  רדגמ  תויוכזל  תעגונה  אדירג 
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תויהלו דובכו , קדצ  שפוח , ןויווש , לש  תומרונל  התוא  רושקל  רתוי , םיבחר  םירשקהב 
איה וזכ  הרכה  דיורפ , לש  וחורב  .תוינימ  לש  תולבלובמו  תונוש  תורוצ  םג  ליכהל  תלגוסמ 
ןומהל םידחוימו , םינווגמ  םידיחימ , תבכרומה  וזכמ  הרבח , לכ  לש  התכיפה  דגנכ  דומעתש 

.רוויעו יתילונומ  להובמ ,

ךיראתב 07.03.18 ץראה  ןותיעב  םסרופ  רמאמה 

Tema Sencillo. Con la tecnología de Blogger.
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