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סיפוקא תובידאב  ימורדה |  ןדריה  רהנ  םוקישל  תיכוניח  תוליעפ 

לש תירוזא  הייאר  תעמטה  הבוט –  תונכשו  םימ 
יתביבס ךוניחב  םימ 

תולובג הצוח  יתביבס  רגתא 

תויוברת תורבח , ןווגממ  םישנא , לש  לדגו  ךלוה  רפסמל  םיפתושמ  םתויהמ  תעבונ  הביבס  יבאשמ  לש  לוהינבו  ןוגראב  תובכרומה 
תולובג הצוח  עבט  באשמב  רבודמ  רשאכ  םימצעתמ  חתמהו  תובכרומה  .ןהיניב  טקילפנוקב  תואצמנ  םיתיעלש  תויטילופ , תויושיו 

, םולש ימכסהב  יזכרמ  קלחל  וא  תונידמו  םימע  תוליהק , ןיב  תקולחמה  עלסל  ותוא  םיכפוה  הכומנה  ותונימזו  ברה  וכרעש  םימ , ומכ 
תונשל ידכ  .םיניטסלפל  םילארשיה  ןיב  תקולחמב  תאצמנה  תיזכרמ  היגוס  איה  םימה  תייגוס  ידכב  אל  .ןדריל  לארשי  ןיב  הז  ומכ 

המרופטלפ עיצמ  תורבח  ןיב  הלועפ  ףותיש  .הלועפ  ףותישל  סיסבל  טקילפנוקה  רוקממ  םימה  לש  םתכיפהל  לועפל  שי  הז  בצמ 
.םולש לש  תולובג  יצוח  םייתרבח  םירשק  ססבמו  ןומא , תיינב  לש  ךילהת  רשפאמ  ךשמתמ , יתוברת  - ןיב גולאידל 

תיכוניח תינכת  תרגסמב  םימה  אשונב  יתביבס  םולש  תיינב 

תלעבו תעדוימ  תיארחא , תידיתע  תוגיהנמ  רוציל  הרטמל  הל  םישתש  יואר  תולובג  תוצוח  םימ  תויגוסב  תקסועה  תיכוניח  הדובע 
םידימלתל קינעהל  ידכ  הקיטקרפ  דצל  םיינויע  םיביכרמ  לולכל  הכירצ  תאזכש  תיכוניח  תינכות  .תויעב  ןורתפל  תיטיסלוה  הייאר 

ךרדב .תולובגה  הצוח  תווקיהה  ןגאל  דעו  הליהקה  תמרמ  ןהיבגל –  הבחר  הביטקפסרפו  תויתביבסה  תויגוסה  לש  הקומע  הנבה 
, םילקא היפרגופוט , יאשונב  רעונה  ינבל  הנקומש  עדיה  לע  .ישונאה  הזל  יתביבסה  אשונה  תא  תיכוניחה  תינכותה  תרשוק  תאז 

הליעפ תוברועמ  תוירחא , תנגוה , םימ  תקולח  יבגל  תוימוחת  - ןיב תולאשל  תיתשת  תווהל  היגולורדיהו , היגולופרומואיג 
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.תוטלחה תלבקו  םזיביטקא ) )

העבראל התוא  םיטרופ  ונא  םימ , תויעבל  תולובג  יצוח  תונורתפו  תויעב  לע  תירוזאה  תובכרומה  תא  םידימלתל  טשפל  ידכ 
: תויוליעפו  םירועיש  םיריבעמ  םרואלש  םייזכרמ  תונורקע 

תויטפשמ תושיג  םתחתמו . םכרואל  םיינידמ , תולובג  ינפ  לע  םימרוז  םימ  דיינ : יעבט  באשמ  םה  םימ 
תא תושיגדמה  רתוי , תושדח  תושיגב  הגרדהב  תופלחומ  םינושאר ," תוכז   " ומכ םימ , יבאשמ  תאצקהל  תויתרוסמ 

.םיפתושמ םימב  שומישהמ  תרזגנה  תוביוחמה 
םישימג תויהל  םיבייח  םימ  תאצקה  יקוח  הכירצ . רצומ  אלו  תיסיסב  םדא  תוכז  איה  האורבתלו  םימל  תוכזה 

.תונתשמה תוביסנלו  םינתשמה  םיכרצל  םאתהב  ןמז  ךרואל  יוניש  רשפאלו 
הלודג תומכ  תוקפסמה  תויגולוקאה  תוכרעמה  לע  ןגהלו  םימה  יבאשמ  לש  םמויק  ךשמה  תא  חיטבהל  ינויח 

ןה הביבסו –  עבט  יבאשמ  םדאל –  םיתורישכ  ןה  תויתשבי , תויגולוקא  תוכרעמ  תמועל  חטש  תדיחיל  םיתוריש  לש 
.םימה רוקמ  לע  תכמסנה  רתוי  הבחר  תיגולוקא  תכרעמל  םיתורישכ 

לכ לש  םיכרצה  תא  תוהזל  שי  .םיברועמה  םידדצה  ןיב  רושיגבו  םולש  יכרדב  םימ  אשונב  תוקולחמ  בשייל  שי 
.תיגולוקאה תכרעמהו  םידדצה  ןיב  ןוזיאה  לע  ורמשיש  תופולח  תופמלו  םידדצה 

תא םיקלוח  ךא  לובגל  רבעמ  םייחה  רעונ  ינב  םע  שגפמה  אוה  םימה  אשונ  לש  תירוזא  הנבהל  ךוניחב  יתוהמ  ךבדנ 
ןתובישח תאו  ןתובכרומ  תא  הלעמ  םינוש  םייח  יאנתלו  םייח  חרואל  תופשחיההו  רעונה  ינב  םע  שגפמה  םימה . רוקמ 

הדימל ךרד  ןומא  תיינב  לש  ךילהת  םייקתמ  תפתושמה  הדובעב  .השעמל  הכלה  ןתוא  םיגדמו  ודמלנש , תויגוסה  לש 
.רעונה ינב  ןיב  יתביבסהו  יפרגואיגה  רשקה  תשגדהו  םיפתושמה  םיאשונה  שופיח  תומודק , תועד  יוניש  תפתושמ ,

םירשקה תניחב  תולאש , תליאש  תדדועמ  תווקיהה  ןגאב  תבכרומה  תיתביבסה  תואיצמל  הפישחהו  רשקה  תקמעה 
.יונישל ןתינ  יתלבו  וילאמ  ןבומכ  ספתנש  המ  לע  תיתרוקיב  הבישחו 

סיפוקא תובידאב  חלמה |  םי  תא  תובבוסה  תוליהקמ  יניטסלפו , ינדרי  ילארשי , רעונ  םע  תיכוניח  תוליעפ 
תורבדיהל יונישלו , רופישל  תונמדזה  םימה כ םוחתב  םילודגה  םירגתאה  תגצה  אוה  יכוניחה  עסמה  ךרואל  ףסונ  בושח  ביכרמ 

םייתוברת םימסחו  םילושכמ  ףוצרו  טושפ , אל  םנמוא  ךילהתה  .לובגל  רבעמ  הנכשה  הליהקה  םע  הנוב  הלועפ  ףותישלו 
תלוכיה תאו  ךרוצה  תא  תוחתפמ  תישעמ , תוסנתהבו  תישיא  היווחב  תובלושמה  תועדומ  תרבגהו  עדי  תיינקה  םלוא  םייטילופו ,

וא תינופורדיה  תכרעמ  ןוגכ  תיגולוקא , היינב  םידימלתה : רובע  הליעפ  תוברועמל  בחרמ  רוציל  ץלמומ  ןכל , .הליעפ  תוברועמל 
, םירחא םידימלת  תכרדה  הליהקב , תוטלחה  ילבקמ  םע  השיגפ  חטשב , םיעגפמ  יופימ  הליהקב , ןייפמק  תלבוה  םימשג , ימ  ףוסיא 

.דועו תויתרבחה  תותשרב  תוליעפ 

, םימה אשונ  לש  תלכשומו  הקימעמ  תירוזא  הניחב  התרטמש  תיכוניח  תינכות  ךלהמב  רעונה  ינב  םירבועש  היווחה 
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יונישב ךרוצה  תנבה  םימה ; אשונלו  תווקיהה  ןגאל  םהלש  תוכיישה  תשוחת  םיטביה : המכמ  םהל  םורתל  הרומא 
תוסיפתב יוניש  םימ : לש  ףתושמ  לוהינב  יוניש  ללוחל  תלוכיב  ימצעה  ןומאה  םג  ומכ  ידדהה  ןומאה  תיינב  יתביבס ;

. תוטלחה תלבקו  הלועפ  יסופדב  ךכ  בקעו  תופקשהבו ,

תורוקמ

ץראה רודכ  ידידי  ביבא : - לת הבוט . תונכשו  םימ  תויוליעפ  ןדגוא  .ס 2013 . הלקבו  רהוזיבא א  ןמפיל   .1
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