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', יטנאשה ףוח   ' .גוסנה סלפמה  תובקעב  םידדונה  םיקותמ  םימ  תונייעמ  לש  הז  םוליצ  תמגודכ  םיעיתפמ , לודיג  יתב  םירצוי  חלמה  םי  רבועש  םינושה  םיכילהתה 
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םי רוזאב  חמוצהו  יחה  רקחמב  םישדח  םיקפוא 
חלמה

ביבס םיחיחצה  םיאנתהש  דועב  תורייתהו , אפרמה  היישעתה , ימוחתב  תומזי  תכשומ  ידוחיי , ולש  םימה  בכרהש  חלמה , םי  תביבס 
, ךכמ האצותכ  .םיינוציק  תוחילמו  םוח  שבוי , יאנתל  םימאתומה  םינימב  תונייפואמה  תוידוחיי  תויגולוקא  תוכרעמ  םימייקמ  םגאה 

דמועה הלא , תויגוס  לע  בחרנה  ןוידה  לע  ףסונ  .םיטושפ  אל  םירגתא  לש  םג  ךא  תויונמדזה , לש  בחרמל  חלמה  םי  רוזא  ךפה 
עדיה םודיקל  ילככ  רוזאל  םיינייפואה  םירגתאהו  תוידוחייה  תא  םותרל  ןתינש  םינפואב  םג  ןודל  םוקמ  שי  ןויליגה , לש  וזכרמב 

.רוזאב קשממו  לוהינ  תוינידמ , ֵילכו  עדי  חותיפ  תבוטל  טרפבו  ללכב , ישונאה 

ידכ הברעמ  ידג  ןיע  רוזאב  שיבכ 90  טסוה  הנורחאל  .תויתשתל  םיבחרנ  םיקזנלו  םיחותפ  םיחטש  ןדבאל  תמרוג  םינעלוב  תייעב ה
עטקב םילעי  תוסירד  ודעות  רבכו  רוזאבש , םיברה  םילעיה  לש  םתייחמ  יחטש  תא  הצוח  אוה  תעכ  .םינעלובה  יחטש  תא  ףוקעל 

םיחמצ ינימ  ולגתה  םינעלובה  יחטשב  םישוטנה  םיעטמב  .תונמדזהכ  הלגתמ  םינעלובה  רגתא  םג  תאז , םע  שדחה  . שיבכה 
םינעלובהמ קלח  ךכ , לע  ףסונ  ןורחאה  . םטלפמ  םה  םישוטנה  םיעטמהש  הארנו  ודחכנש , הלאכל  ובשחנ  םהמ  קלחש  םירידנ 

םילדבנ םג  ןכלו  הדוהי –  ילחנמ  רגנ  ימ  וא  םוהת  ימ  תונייעמ , ימ  חולמה , םגאה  םינוש : תורוקממ  םיעיגמה  םימב  םיאלמתמ 
, ןעלובב םימה  קמועו  ןעלובה  קמוע  ןוגכ  םינושה , םינעלובה  ןיב  םייזיפה  םילדבהה  תא  ףיסוהל  שי  הלא  לע  .ימיכה  םבכרהב 

תונוש תוילאיבורקימ  תויגולוקא  תוכרעמ  תוחתפתמ  םינוש  םינעלובב  .ןמצעלשכ  תוידוחיי  תוביבסל  םינוש  םינעלוב  םיכפוהה 
תורבוע םינעלובב  םימזינגרואורקימה  תורבח  ןעלובב ; םימה  לש  םינוש  םיעבצב  ראשה  ןיב  תואטבתמו  הלאמ , הלא  תוקתונמה 
היגולוקאה לע  ונתוא  תודמלמ  הלא  תויגולוקא  תוכרעמ  ןתורצוויה , לש  תומוגעה  תוביסה  ףא  לע  תונתשמו  . ןמזה , םע  היסצקוס 

תונוכת לע  הלא  תוילאיבורקימ  תורבח  לש  ןתעפשה  לעו  וילא , םיכומסה  םימה  תורוקמבו  חלמה  םי  ימב  םימזינגרואורקימ  לש 
.םהבש םילרנימה  לעו  םימה 
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תולוכיה תודיחיה  תוביבסה  בורל  םהו  עפשב , םייוצמ  םניא  םילחנ , יצורעו  רבדמ  תואנ  ןוגכ  םינימז , םימ  םהב  שיש  לודיג  יתב 
הברמל .הלא  לודיג  יתב  לע  טלחומ  טעמכ  ןפואב  תונעשנ  חלמה  םי  רוזא  לש  תויגולוקאה  תוכרעמה  ןכל , .רוזאב  םיחמצ  םייקל 

םיצורעהמ םיָאצומ  םמצע  םימה  םיתעלו  ישממ , םויא  תחת  םיאצמנ  םה  יאלקחו  יתוריית  יבושיי , חותיפמ  האצותכ  רעצה ,
תונמדזה ןה  רבדמה  תואנ  לעו  םיצורעה  לע  תוכמסנה  תויגולוקאה  תוכרעמה  יתיבה  . רזגמב  וא  תואלקחב  היישעתב , םישמשמו 

תיגולוקאה תכרעמה  לש  םינוש  םיביכר  ובש  ןפואה  לע  דומעלו  םייח  ילעבו  חמוצ  םימ , ןיבש  ןילמוגה  יסחי  תא  רוקחל  תניוצמ 
, ץראה לע  רבועה  םילקאה  יוניש  .ןידעה  יגולוקאה  םקרמב  תכשמתמ  העיגפ  רחאל  תויופצ  תוכלשה  וליאו  הלאב , הלא  םייולת 

םירהב הערמה  תוכיאב  הדיריב  אסיג  ךדיאמו  רבדמה , תואנבו  םיצורעב  ףא  םימה  תונימז  תתחפהב  אסיג  דחמ  אטבתהל  לולעש 
יבאשמ לוהינ  תוינידמל  הלא  תונבות  לש  ןתובישח  .הז  ןידע  םקרמ  רפהל  לולע  חלמה , םי  תעקב  לא  הייערה  תוליעפ  תוטשפתהבו 

.קפסב הנותנ  הניא  עבטה –  תרימשלו  חלמה  םי  רוזאב  םימו  עקרק 

בכרהלו ינוציקה  חיחצה  םילקאל  תונושה  תומאתההמ  עבונה  בר , ידוקפת  ןווגמב  ןייפאתמ  חלמה  םי  רוזא  לש  חמוצ  ה ףוסבל ,
לצנל ןתינש  ךרע , רקי  עדי  םהלש  ייא  - ןא - ידה ילילסבו  םהיתומקרב  םירצוא  םיבר  םיחמצ  .םימהו  עקרקה  לש  דחוימה  יגולרנימה 

ךכ רתוי , םיחיחצ  םירוזאל  תיאלקחה  תוליעפה  לש  דבוכה  זכרמ  רבועש  לככ  תוינוציק  . תוביבסל  םייאלקח  םילודיג  תמאתהל 
, זוכירה תא  תיחפהל  וא  לרטנל  םתלוכיבש  םיחמצל  שי  םג  בר  ךרע  .רבדמה  יאנתל  םתמאתהבו  הלא  םילודיג  חופיטב  ןיינעה  לדג 

םתוא םילרטנמו  םילרנימה  םע  םיביגמש  םירמוח  תשרפה  ידי  - לע םא  ןיב  עקרקב , םיקיזמ  םילרנימ  לש  תוליעפהו  תונימזה 
יסחי לע  םהיתועפשהו  הלא  םינונגנמ  לש  םתלועפ  ןפוא  תנבה  .ומצע  חמצב  םתריבצו  םתטילק  ידי  - לע םא  ןיבו  המצע , עקרקב 

ימוהיז םע  תודדומתהל  תויקנ  תויגולונכט  חותיפב  תעייסמ  היחה  םתביבס  םעו  תיזיפה  םתביבס  םע  םיחמצה  םימייקמש  ןילמוגה 
.עקרק

ול שיש  יגולוקא , רקחמל  יתועמשמ  דקומל  ותוא  םיכפוה  חלמה  םי  רוזא  לש  םיינוציקהו  םיידוחייה  םירגתאהו  םינייפאמה 
 – רוזאב םילעופה  םינעדמה  ינפב  םידמוע  םיקתרמ  םירגתאו  תובר  תויונמדזה  .ול  הצוחמ  ףאו  רוזאה  לע  תוירשפא  תוכלשה 
ןיינב ךנחנ  תועובש  רפסמ  ינפל  .םייטרפ  םיפוג  וא  תואטיסרבינואה  םייתלשממ , םינוגרא  הברעהו , חלמה  םי  עדמ  זכרמ  ירקוח 

רוזאה תא  ןיבהל  ביטינש  לככ  הז .) ןויליגב  ואר   ) םיינוציק םיאנת  לע  םירקחמל  תיב  היהיש  הדצמב , חלמה  םי  ןוכמ  לש  םירקחמה 
.ללכה תבוטל  ותוא  להנל  ביטינ  ךכ  וירגתאו , וינייפאמ  לע 
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