
 

 

 

 
 הזעב םיניגפמה חצר תא קיספתו ימואלניבה קוחה תא דבכת לארשיש םישרוד Elders-ה

 
 2018 יאמב 10 ,ןודנול

 
 האחמל תוכזה תא דבכלו ימואלניבה יראטינמוהה קוחל אלמ ןפואב תייצל לארשי תלשממל םויה ארק Elders -ה ןוגרא
 7,000- כ לש םתעיצפו םיניגפמ 48 לש םתגירה תובקעב האב םתאירק .הזע תעוצרב םייחה םיניטסלפ לש הטקש
 .ןורחאה שדוחב ילארשיה אבצה ידי לע ,םידלי םהמ םיבר ,םיפסונ
  
 םהש המ תא םינייצמ םיניטסלפ וב םויה ,יאמב 15-ל םיליבומה םימיב םיפסונ םיעגפנ לש הנכסה ינפמ וריהזה םה
 הזע יבשותמ םישילש ינש .התואמצעל 70- ה הנשה םוי תא חיצנת לארשיש ירחא םוי - האוש וא ,"הבכנה" םינכמ
 ,1948-ו 1947 םינשב םוקמ תברקב םייברע םירפכו םירעמ וטלמנ וא ושרוגש רחאל ,םיטילפכ ם"ואה ידי לע םיגווסמ
 .םיטלמנ/םישרוגמ לש םיאצאצ םהש וא
  
 :רמא ,רבעשל ם"ואה ריכזמו Elders-ה ר"וי ,ןאנא יפוק
  
 תוריעבמ לארשי לש תופיקתה תיואבצה תוקיטקטה ךא .דחאכ םיניטסלפלו םילארשיל תושיגרו תובישח לעב הנש םוי והז"
 תועובשב םייברמה תוריהזבו קופיאב לועפל הכירצ ,והינתנ ןימינב ,הלשממה שאר לש ותלשממ .ךרוצ אלל בצמה תא
 ".םיפסונ תוומ ירקמ עונמל ידכ ,םיבורקה
  
 :הפיסוה ,םדא תויוכזל ם"ואה לש רבעשל הנוילע הביצנו Elders-ב הרבח ,ןוסניבור ירמ
  
 לש תוקתנתהה תורמל יכ רוכזל שי .םישומח אל םיניגפמ דגנ ינלטק חוכב שומיש לע רסוא ימואלניבה ירטינמוהה קוחה"
 לע ןגהל תיטפשמ הבוח שי שבוכה חוכלו ,שובכ חטש הרתונ הזע ,ימואלניבה קוחה יפל ,2005- ב הזע תעוצרמ לארשי
 ." םהייח תא ןכסל אל - ותייסולכוא
  
 :רמא ,הירי'גלא לש רבעשל ץוחה רשו Elders-ב רבח ימיהרב רדחל
  
 האחמ םג םיללוכ ולא םיעצמא .םתושרל םידמועה םיימיטיגלה םיעצמאה לכב םהיתויוכז לע םחליהל תוכז שי םיניטסלפל"
 ." ןוטגנישווב םיאקירמאה וא ביבא לתב םילארשיה ומכ וזה תוכזה תא שממל םיאכז הזעב םיניטסלפה ;הטקש
  
 םויס

 
 

 
 
 
 
 
 



 תרושקתה תוינפ
 
  Elders-ה ,תרושקתה תקלחמ שאר ,'ץנרפ םאיליו
 693903 7795 44+ :ןופלט

media@theElders.org 
 

 .Elders-ה לש תונותיעל תועדוהה תא לבקל ידכ םשרה
 

 
 Elders-ה תודוא
 .םלועב םדא תויוכזו קדצ ,םולשל םייביטקלוקה םתעפשהבו םנויסינב םישמתשמה םייאמצע םיגיהנמ םה Elders-ה
 .2007 תנשב הלדנמ ןוסלנ ידי לע הדסונ הצובקה

 
 ,)ר"וי תינגס( דנלטדנורב םלראה ורג ,ימיהרב רדחל ,ןומ יק ןאב ,)ר"וי( ןאנא יפוק ,יראסיטא יטרמ םה Elders-ה
  .ויידס וטסנראו ןוסניבור ירמ ,ל'צמ הסרג ,סוגאל ודראקיר ,ינאלי'ג הניח
  
 .Elders-ה ןוגראב סומידב םירבח םה וטוט דנומזדו רטרק ימי'ג ,וזודרק הקירנא ודננרפ ,טאהב הלא

 
 

 ףסונ עדימל
 לא רובע ,םתדובע לע ףסונ עדימו ואדיו יעטק ,תונומת ,םיגולב ,Elders-ה לש תויפרגויב תלבקל

ders.orgwww.theEl. 

 .YouTube-ו Flickr ,Instagram ,Facebook ,Twitter ,LinkedIn, ב Elders-ה רחא בוקע

 


