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ףקיהב למשח  רציימו  בא , יתב  רובע 60,000  םוח  קיפמ  הנשב , הקצומ  תיתיב  תלוספ  לש  תונוט   250,000- כב לפטמ  ןקתמה  .הירטסוא  הניווב , היגרנא , תבשהל  ןקתמ 
ליעפו לכירדא  בצעמ , רייצ , , Hundertwasser לש ובוציעב  תונמוא  תריציכ  תונש ה-80  ףוסב  שדוח  ןקתמה  לש  ינוציחה  הטעמה  .בא  יתב  לש 50,000  תכורצת 

יול ןצינ  םוליצ : האמה ה-20 |  ףוסב  הירטסואב  םיטלובהמ  יתביבס 

אלמה ןוידל  ןאכ  וצחל  .חיש  - ברמ קלח  אוה  הז  ןכות   

שיו תיחרכה  איה  תלוספמ  היגרנא  תבשה  תפולח 
ידיימ ןפואב  המדקל 

הב כ- םילעופש  תיפוריאה , תואיצמל  תילארשיה  תואיצמה  ןיב  לדבהל  רשאב  תקדקודמ  הניחב  בייחמ  ןוידה  תלאשל  יואר  הנעמ 
לופיטל היואר  הבושת  תקפסמ  תלוספמ  היגרנא  תבשהש  איה  ונלש  אצומה  תדוקנ  .תלוספמ  היגרנא  תבשהל  םינקתמ   500
.םירושע רפסמ  ינפל  רבכ  העירכה  הפוריאש  יפכ  םייזכרמה , םייתביבסה  םיטביהב  הנמטה  לע  הלועה  הפולח  איהו  תלוספב ,

תיתרבחה םתמר  ןהיבשות , לש  הלכשהה  תמר  תניחבמ  ןהיניב  לדבה  טעמכ  ןיא  תוחתופמה , הפוריא  תונידמב  רבודמ  רשאכ 
םילדבהה .םיפסונ  םינייפאמו  תלוספ  תדרפה  יניינעבו  םייתביבס  םיניינעב  הלועפה  ףותיש  תדימ  שפנל , םתסנכה  תילכלכ ,

רשאכ רתוי  דוע  םידמגתמ  םהש  יאדוובו  תונורחאה , םינשב  הפוריאב  תויפרגומדה  תורומתה  חכונל  דוע  םידמגתמ  םידדובה 
.יעבדכ ןהב  תמשוימ  תלוספמ  היגרנא  תבשהש  דרפסו , הילטיא  ןוגכ  ןוכיתה , םיה  ןגא  תונידמב  רבודמ 

, תיטנרהוק תוינידמ  רוציל  הלשממה  תלוכי  תניחבמ  התלשממב , הל  שיש  ןומאה  תדימ  אלא  הייסולכואה , הניא  היעבה 
ןוטלש יפוליח  תעב  רקיעבו  רוביצהמ , תורורב  תושירד  ךות  םיעובק , םיינורקע  םירסמ  תלעבו  הביצי  ןמז , ךרואל  תינויגהו  הריבס 

םיקהל העירפמ  הניא  איה  ינש , דצמ  ךא  תאזכ , תואיצמ  תריצי  לע  דואמ  השקמ  לארשיב  תיטילופה  תוברתה  יכ  ירב  .םיפוכת 
לארשיב ב- םירדסומ  אלה  םירתאה  לוסיחל  הלשממה  תטלחה  זאמש  הז  רשקהב  רוכזל  ךירצ  .תלוספמ  היגרנא  תבשה  ינקתמ 

תוינידמכ שרופמב , ללש  אל  הביבסה  תנגהל  רש  ףא  םויה , דעו  תלוספמ , היגרנא  תבשה  םודיק  לע  הטלחה  הללכש  , 1993
תבשה לולשל  ילבמ  תרחא , תוינידמ  םדקל  ופידעהש  םירש  ויה  רתויה  לכל  .תלוספמ  היגרנא  תבשהל  םינקתמ  תמקה  תרהצומ ,

המאתה תללוש  הניא  לארשיב  תואיצמה  .הנוש  תיטילופ  תוברת  שי  הפוריאב  .רתוי  רחואמ  בלשב  המשייל  אלא  תלוספמ , היגרנא 
ומקוה אל  תונורחאה  םינשה  ךשמב 30  עודמ  תיקלח  הריבסמ  אלא  תלוספמ , היגרנא  תבשה  לש  תונושה  תויגולונכטל  תירשפא 

.הלאכ םינקתמ  םדקל  תוטלחה  רופס  - ןיא תורמל  לארשיב  הבשה  ינקתמ 

םיקזח ירצחב ) םוקימ  דגנ   ) "י במנ יצחלל  םימרוג  ןכא  לארשי , תנידמ  לש  התופיפצו  הלדוג  ןכו  עקרקה , באשמ  תורידנש  קפס  ןיא 
.םייתביבס םיעגפמל  םימרוג  םניא  תלוספמ  היגרנא  תבשה  ינקתמש  הניבה  רבכש  הפוריאבמ , רתויש  יאדווב  םייתועמשמו ,

הריהמ הלימג  תבייחמ  תואיצמה  .ךפהל  אקווד  אלא  לארשיל , היגרנא  תבשה  לש  הטישה  תמאתה  - יאל תמרוג  הניא  וז  תואיצמ 
שחורש ןומאה  רסוחמ  םג  םיעבונ  "י  במנה יצחל  .תושקה  תויתביבסה  ויתוכלשה  לע  עקרקב , תלוספ  רובקל  דספנה  גהנמהמ 
תוטלחה תלבק  יכילהתב  תופיקש  רסוח  ןוגכ  תופסונ , תועפות  .דחי  םג  ימוקמהו  ימואלה  דסממל  עצוממה  ילארשיה  חרזאה 
לארשיב הלאה  םיקבאמה  בור  ןכלו  תלוספ , ירתאל  הקיזב  "י  במנה תעפות  תא  תומיצעמ  ןונכת , יכילהב  רוביצ  ףותיש  רסוחו 

.היגרנא תבשה  ילעפמ  דחוימבו  תלוספ , קוליס  רתא  תמקה  עונמל  וחילצה 

רושעמ רתוי  ינפל  קקוח  יפוריאה  דוחיאה  .יתוהמ  ןפואב  לארשימ  תונוש  תלוספה  לוהינ  םוחתב  תיפוריאה  הרדסאהו  הקיקחה 
תא רידגמ  תלוספה , תייכרריה  סיסבבש  לנויצרה  ירק , .תלוספ  לוהינ  לש  םימדקתמ  תונורקע  וב  ועמטוהש  תלוספל  , תרגסמ  קוח 

הבשהש רדגוה  תלוספב , יואר  לופיטל  תוקיטקרפו  םינקת  ורדגוה  .תלוספב  לופיטל  תופידעה  תוטישהו  םייחרכהה  תוינידמה  ידעצ 
קר תאצמנ  לארשי  .תלוספמ  היגרנא  תבשה  ןקתממ  תשרדנה  הבשהה  תוליעי  יהמו  הבשה , יהמ  קוליס , והמ  הנמטה , לע  הפידע 

ינקתמ לש  םתמקה  רחאל  אובת  אל  היוארה  תירוטלוגרה  הרדסהה  הפוריאב , ומכש  הביס  ןיא  ךא  הז , םוחתב  ךרדה  תליחתב 
תורשפא ןיא  תילארשיה  תואיצמב  ירעצל , .הפוריאב  תולבוקמה  רתויב  תורימחמה  תושירדה  לע  רותיו  ילב  םינושארה , הבשהה 

תלוספמ אלו  תברועמ  תלוספמ  היגרנא  ובישה  הפוריאב  .תלוספמ  היגרנא  תבשה  םוחתב  הפוריא  לע  ןורתי  שי  לארשיל  .תרחא 
םינקתמה תא  םיקת  לארשי  .רוזחמל  דוע  היואר  הניאש  תלוספמ  קר  היגרנא  בישהל  שיש  וניבה  תונשמ ה-90  קרו  תניוממ ,

.תניוממ תלוספמ  קר  היגרנא  הב  ובישי  ןכלו , בטיה  תעמטומ  רבכ  תאז  הנבותשכ  הלש  םינושארה 

(, בבוח תואנב   ) תנכוסמ תלוספל  דחא  הפרש  לעפמ  קר  הב  שיש  לארשיב , .הנש  רבכ כ-100  תלוספמ  היגרנא  םיבישמ  הפוריאב 
.לארשיב תמייק  תלוספמ , היגרנא  תבשה  ינקתמ  תלעפהל  תשרדנה  תיגולונכטה  תלוכיה  קפס , אלל  תאז , םע  .םוחתב  ןויסינ  ןיא 
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.םיפסונ םימוחתבו  קטייהה  םוחתב  םיכפשבו , םימב  לופיטה  םוחתב  תיאלקחה , היגולונכטה  םוחתב  םלועב  הליבומ  לארשי 
תויחמומ לע  לארשי  ךמתסת  ךרדה  תליחתב  .תיסחי  הטושפ  תיתיישעת  היגולונכט  איה  תלוספמ  היגרנא  תבשה  תייגולונכט 
תורבחו םילארשי  םיסדנהמ  וטלתשי  תיפוריא , היגולונכטב  םינקתמ  רפסמ  תמקהו  רושעמ  תוחפ  ךותש  קפס  ןיאו  תיפוריא ,

דירוי היגרנא  תבשה  ילעפממ  םוחל  ךומנה  שוקיבה  .הליבומה  תילארשיה  היישעתה  תרוסמל  האיכ  אשונה , לע  תוליבומ  הסדנה 
ןיב רוביחל  התע  רבכ  לועפלו  רצוויתש , היגרנאהמ  למשח  רצייל  יחרכה  ןכלו , .םינקתמה  לש  תילכלכה  םתוליעי  תא  תיטסרד 

.היגרנא תריתע  היישעתל  הבשה  ינקתמ 

אל יאדוובו  תיפוריאה , תלוספהמ  תיתוהמ  הנוש  הניא  תילארשיה  תלוספה  תלוספמ , היגרנא  תבשה  לע  ןוידה  לש  רשקהב 
ךילהב הנממ  אצי  אליממ  הבורש  תיגולויב , הקירפ  תלוספ  רתוי  תילארשיה  תלוספב  שי  .ןוכיתה  םיה  לש  יפוריאה  ןגאב  תלוספהמ 

תלוספלש רחאמו  רתוי , הבוטר  תילארשיה  תלוספה  .םיינכמ  ןוימ  ינקתמב  לדחמ  תרירבכו  ותיבב , חרזאה  ידי  - לע ףידע  ןוימה ,
ףואשל שי  .יתועמשמ  ןפואב  אל  הארנה  יפכ  ךא  םינקתמה , תוליעי  תא  דירוהל  הלולע  איה  רתוי , ןטק  קסיה  ךרע  שי  הבוטר 

טעמ קר  ואצוי  ןושארה  בלשב  םא  םג  ךא  חרזאה , ידי  - לע ףידע  בוש , הבשהל  התחילש  םרט  תלוספהמ  םיליער  םיביכרמ  תאצוהל 
לכב תלוספהמ  הלאכ  םיביכרמ  םיאיצומ  אל  הפוריאב  .םתיא  דדומתהל  וחילצי  תוטילפ  יוקינל  תומייקה  תויגולונכטה  םהמ ,

.תוניקת תוטילפהו  תוליבומה , תונידמה  לכב  אל  םג  תונידמה ,

- יא םירצוי  םניא  םילדבהה  .םיבר  הבשה  ינקתמ  הב  םילעופש  תיפוריאה , תואיצמל  דואמ  המוד  תילארשיה  תואיצמה  םוכיסל ,
תרירג חכונל  .םתוליעיו  םינקתמה  תלועפ  רופישל  המאתה  תדובע  םיבייחמ  ךא  תילארשיה , תואיצמל  היגולונכטה  לש  המאתה 

.םינושארה םינקתמה  תמקהל  דיימ  תשגל  שי  םירושע , השולש  ךרואל  לארשיב  היגרנא  תבשה  ינקתמ  תמקה 
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