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  ,םירקי םיתימע

  .דעוה תואישנל יתדמעומ תא דימעהל היגולונירקודנאל תילארשיה הדוגאב ונירבחמ קלח ידי לע יתשקבתה תועובש רפסמ ינפל

  .תובורקה םינשה תעבראב ונלש הדוגאה תא ליבוהל רגתאל תונעיהלו םיכסהל יל אוה דובכ

 :ימצע לע םילימ רפסמ

 ב״הראל הרזח יתחפשמ 18 ןב יתויהב .1969 תנשב יתחפשמ םע ץראל יתילעו ,קרוי וינב יתדלונ
 יושנ ינא .םורדה בשות ינא זאמו בגנב ןוירוג ןב תטיסרבינואב האופר יתדמל .דדוב לייחכ יתתרשו
 .העבראל אבסו השולשל באו

 ןועמש ׳פורפ לש ותקלחמב ,הקורוס םילוח תיבב יתמייס היגולונירקודנאו תימינפב תוחמתהה תא
 תוחמתהה םויס רחאל .תואירב תוכרעמ לוהינב ינש ראות לעב ינא .הנש 30 ל טעמכ ינפל קילג
 סל׳גנא סולב Cedars-Sinai ב ,John Adams לש ותדבעמב יסיסב רקחמב םינש שולש יתיליב
  .D ןימטיו לש םזילובטמ םוחתב

  .הקורוסב תימינפ הקלחמ להנמ ןגס דיקפתל יתרזח ,ץראל יתרזח םע

 ,תימואל ןיב האופרל רפס תיבב ןכו ,ןמדלוג םש לע האופרל רפס תיבב היגולונירקודנאל םיסרוקה תא זכרמ ינא הנש 20 לעמ
 .בגנב ןוירוג ןב תטיסרבינואב םהינש

 ידומיל םויס ירחא דימ אובי היגולונירקודנא סרוקש ךכ לע שקעתמ ינא ,היגולונירקודנא ןיבל יסיסב עדמ ןיב קהבומה רשקה רואל
 היגולונירקודנאה לש םיירלוקלומ-ויבה םידדצה לע תואצרה לש םימלש םיימוי םע םיחתפנ םיסרוקהו ,םייסיסבה םיעדמה
 .לגנא סטס ׳פורפו ,ינש אגרש ׳פורפ ,ינורש באוי ׳פורפ , יול יסוי ׳פורפ ,ונירוזאב םירקוחה יבוט ידי לע םירבעומה

 אלממ ינא גולונירקודנאכ תינילק הדובע דצל םויכ .הליהקב יאופר לוהינ דיקפתל יתרבעו םילוחה תיב תא יתבזע 2002 תנשב
  .תרכוסו היגולונירקודנא םוחתב הפוקל לע ץעוי ןכו ,תואירב יתורש יבכמב יעוציב ילוהינ דיקפת

  :היגולונירקודנאל תילארשיה הדוגאב תונוש תומישמל יתבדנתה םינשה ךלהמב

 ונלש הדוגאה לש סירתה תטולב ןטרסב לופיטל תוינילק תויחנה לש ףתושמ  םוסרפו הביתכ יתלבוה רושעמ רתוי ינפל -
  .)היגולוקנואו תיניערג האופר ,גאא ,היגוריכ( םידוגיא העברא דוע םע דחי

 לסה תדעוול ,דיורייתה תדעווב רבח ינא -
  .היגולונירקודנאב ׳ב בלש תוחמתה תוניחב ר״וי 2012 תנשמו תוחמתהה תוניחב תדעווב רבח ינא רושע לעמ -
 תיניצרו הליעי המרופטלפ םויכ םג הווהמש םיינילק םיגולונירקודנאל ילאוטריו ץועי תצובק יתמקה םייתנשכ ינפל -

 .תובכרומ תויוצעייתהל
  .״לארשיב תרכוסה אפור״ תינכת תא ליבוהש תווצהמ קלח יתייה תונורחאה םינשב -

 שוגפנ יתכרעהל רשא םינש ,תואבה םינשב הדוגאה תא ליבוהל םיצוחנה םירושיכהו ,המיאתמה הרשכהה תא יל שיש ןימאמ ינא
 !יב םכנומא תעבהל חמשא  .םיבורמ םירגתאב

  .דבלב תיטנרטניא הניה העבצהה ,הדוגאה לש יתנשה סנכה לוטיבו הנורוקה רבשמ רואל ,הנשה

 2020 לירפא 19 ה דע קרו יטנרטניא קר החותפ עיבצהל תורשפאה  .עיבצהלו ףרוצמה קנילל סנכיהל שקבא

  https://www.ima.org.il/elections/main.aspx?electiontype=union 

 !חמש גחו הבר הדות  !ונלוכל תויפשו תואירב לחאמ ינא
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