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הנפוא ימוליצ  תכורעתב  רווקס  סמייטה  תא  תשבוכ  רדיק  הרעי 
םיינוקייא

megafon-news.co.il/asys/archives/303419

, תימלועה הנפואה  לש  לעה  יגתומל  הווחמ  תכורעת  דע 1997 ," קרוי מ1982  - וינ תנפוא  תא  שדחמ  םילגמ  "
עובש דובכל  ריזחמו  ליטסקטה  תיישעת  תא  םיבוטה  וימיב  שמישש  ןינבב  רווקס , סמייטב  הלא  םימיב  החתפנ 
טייק לבפמק , ימענ  תוינוקייאה  לולסמה  תוינמגוד  לש  יגלטסונה  רהוזה  תא  קרוי , וינב  םייקתמה  הנפואה 

לש ויה  לולסמה  לע  וגצוהש  הנפואה  תוריצי  .ןוטגנילרוט  יטסירכו  הטסילגנווא  הדניל  דרופורק , ידניס  סומ ,
.זבלא רבלאו  סילא  ירפ  יחרזמ , קחצי  סבוקיי , קראמ ג' ןרול , ףלאר  יוס , הנא  ןראק , הנוד 
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תניפב הכרדמה  לע  תויפוקיש , תספוקב  דחא  םוי  הלקתנ  יוודורבמ , העודי  תורואפת  תבצעמ  לוטרב , ןטאג 
תלוכת יבגל  הבר  תונרקס  הב  רציו  היניע  תא  דצ  ןרול  ףלאר  לש  םוליצ  .ןטהנמב  הרדשהו ה-9  תובוחרה 15 

הדיפקב וגיות  תויפוקישה  יכ  האצמ  ךא  ךילשהלו  ןיימל  הרטמב  הספוקה  תא  החקל  לוטרב  .הספוקה 
.ןויכראכ ורמשנו 
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ידי לע  המלוצש  לע  - תוינמגודו םיבצעמ  לש  תונומת  הבו  לדוגב 35 מ"מ  תויפוקש  יפלא  הליכה  הספוקה 
תנשב הרטפנש  הנפוא  תיאנותיע   ) הטימוט וקירוי  ומאל  םתוא  ריאשה  אוה  .הדאה  וצימי  ' ציק ינפיה  םלצה 

הכרדמה לע  רבד  לש  ופוסב  וקרזנ  הלש , םייעוצקמה  םינויכראה  ונכוש  ןהב  תואספוק  תורשעו  (, 2017
הזה עסמה  .םילעבה   תא  אצמתש  דע  םתוא  רומשל  הטילחה  לוטרב  תנשב 2008 . התרידב  הפירש  רחאל 

םינש .ןויכראה  לע  רוא  הכפשש  הטימוט  לש  התדכנ  תא  הרתיא  יביסמ  שופיח  רחאלו  םינש ," המכ   " ךרא
הירלגה תלעב  ינר , יליצ צ' התרבחל  ףסואה  לע  בגא  ךרדבכ  לוטרב  הרפיס  תויפוקישה , תאיצמ  רחאל 
תוכורעתה תא  הרצא  רשא  רדיק  הרעי  לש  התורצואב  הירלגב  הכורעתב  םגיצהל  הטילחה  וזו   ZAZ10TS
ףותישב  A Walk of Art םיילענה תכורעתו  ןולוח ב-2018 , בוציעה  ןואיזומב  ״ץבקלא  תינור  םט , ה׳ז״ 

.וקסיסנרפ ןסבו  קרוי  וינב  הגצוהש  לאלצב ,
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סמייט ןיינב  יבולב  הכורעתה , תגצומ  וב  ללחה  לש  ימינפה  בוציעב  תובשחתה  ךות  ורחבנ  םיגצומה  םימוליצה 
וב םיטלובה  םיעבצהו  יבולה  לש  וקד  - טראה ינייפאמ  תא  םיליכמה  םימוליצב  קר  שומיש  השענ  רווקס 10 .
עגר המלצמה  תשדעב  וספתנ  הלאה  םירהוזה  םיעגרה   " יכ הריבסמ  רדיק  הרעי  .בהזו  רופא , ןבל , רוחש , םה 

רבעמהו הריהמה  הנפואה  גנימירטס , ביילה  םינופטראמסה , ונייחל  וסנכנש  ינפלו  תילטיגידה  הכפהמה  ינפל 
רוצעל תונמדזה  איה  וזה  הכורעתה  .ןמזה  לכ  הנתשמש  היישעת  איה  הנפוא  "ל , וחמ אובייל  ימוקמ  רוציימ 

". םישטורמ אלו  םיינטנופס  םיעגר  תועצמאב  םירטליפ , לוטנ  טבמב  הנפואה  םלוע  תא  ןוחבלו 
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ראוניב 2020. לענת  הכורעתה  ןטהנמב , םירקבמל 

רווקס 10. סמייט  ןיינבב   ZAZ10TS תיירלג
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