
 
 
 
 
 םע תויראדילוס תעבה םשל ימואלניב האירק סנכב תופתתשהל הנמזה

                                                                 ליאכימ

 ְּפלאטֹון ֶלֶּבדֶיב וכל שאר האסירים הפוליטיים ברוסיה ,חֹודֹורקֹובסקי            

  

  

 הבותכה תרושקתב םינרדשו םיאנותיעל ,חור-ישנאל ,םינמאל הזב הנופ ןילרבב ימואלניבה יתורפסה לביטספה

 ימואלניב האירק סנכב קלח תחקל ,םהינימל תוברתה תודסומלו תוארטאיתל ,תואטיסרבינואלו רפסה יתבל ,תינורטקלאהו

 םויב םייקתי סנכה .היסורב םייטילופה םיריסאה ראשו בידבל ןוטאלפ ,יקסבוקרודוח ליאכימ םע תויראדילוס תעבה םשל

  ,ישיש

    .יקסבוקרודוח ליאכימ לש ורסאמל ירישעה הנשה םוי ,2013 רבוטקואב 25-ה

  

 ונודינ ,בידבל ןוטאלפ םיקסעל ופתוש ןכו ,"יּוקֹוס" טפנה ןרצנוק לש רבעשל-להנמהו םילעבה ,יקסבוקרודוח ליאכימ

 תנשב .קפסב תלטומ םתויקוח םצעש ,םיקפקופמ םייטפשמ םיכילה ינש םדגנ ולהנתהש רחאל תוכורא רסאמ תופוקתל

 לש יטרפה םלרוגל רבעמ לא תגרוח הרקמה לש ותובישח .םייטילופ םיריסאכ "לנושאנרטניא יטסנמא" םהב הריכה 2011

 ךלוה וניאש ימ דגנכ ןיטופ לש ורטשמ טקונש תולהנתהה יכרדל תינייפוא המגוד אוה 2003-ב םרצעמ .םישיאה ינש

 תויוכז לשו ,טרפב תיסורה היצרדפה תקוח לש ,ללכב קוחה-תנידמ לש םיילסרבינואה דוסיה-תונורקע תרפה ךות ,םלתב

       .ןה רשאב םדא

  

 חישקה ,2012 לירפאב תואישנלו ,2011 רבמצדב "דּומה"ל תוריחבב םיפויזה דגנ הלודגה האחמה הללוחתה זאמ

 ןיד ירזגו םירסאמ ןכו ,יוכיד יקוח לש הרוש .הנידמב תיחרזא הרבח לש הנוניכ תא לכסל ודעונש םיעצמאה תא רטשמה

 .תיסורה הרבחה ברקב דחפ תעירזל רבד לש ופוסב ואיבה ,לילעב םייתדימ-יתלב

  

  םייקתי ,היסורב םייטילופה םיריסאה ראש לכו בידבל ,יקסבוקרודוח םע תויראדילוסל תואכ

 םותב ולש םוכיסה םואנמ םיעטק:יקסבוקרודוח לש וטע ירפ םיטסקט לש תיבמופ האירקל שדקויש סנכ רבוטקואב 25-ב

 אלכב בתכש םירמאמ ןכו ,ןינוקא סירוב םעו היאקצילוא הלימדויל םע ולש םיבתכמה תפילח ךותמ םיעטק ,ינשה וטפשמ

 טנרטניאה רתאב הלאה םיטסקטה תא אוצמל היהי רשפא 2013 ילויב 30-ב לחה .הייפכה הנחמב םייחה תא םהב ראיתו

 תופשו תיסור ,תינמרג ,תיתפרצ ,תילגנאב (  w.w.w.literaturfestival.com) ,ןילרבב ימואלניבה תורפסה לביטספ לש

 .תופסונ

  

-ה דע יוצר ,שקובמה עוריאל תעגונה היצמרופניאה תא ונילא תונפהל סנכב קלח תחקל םיניינועמה לכמ םישקבמ ונא

 :תבותכה יפל ,30.09.2013

worldwidereading@literaturfestival.com 

  

   .םידידילו םירבחל ,םירחא תודסומל םג תאזה הנמזהה תא תונפהל ולכות םא דואמ חמשנ

  

 ,תיבבל הכרבב                                                                                                 
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