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תולבגמב םילחנ  רומיש  קרפל ג : תויועמשמו  םוכיס 
תואיצמה

תמר תא  םירפשמ  םימ  יפוג  .ןוחשו  שבי  רוזאב  םייחה  הלאל  יאדוובו  םלועב , םוקמ  לכב  הייסולכואל  תובישח  ילעב  םה  םימ  יפונ 
םימ יחמצל  לודיג  תיב  םתויהב  תיגולוקא  תובישח  םג  םהל  שי  ךכ , לע  ףסונ  .םייתורייתה  םיכרעל  םימרותו  הייסולכואה  לש  םייחה 

.םתביבסב םימל  םיקוקזה  וא  םימה  ךותב  םייחה  םייח  ילעב  לש  תויסולכואלו 

הייסולכואה לודיגמ  תעבונה  הרישיה , הכירצה  םימה –  תכירצב  היילעה  תאו  עבטה  יכרוצ  תא  ןובשחב  איבה  אלש  חותיפ 
ןיבל עבטל  םימ  תקפסאל  השירדה  ןיב  רומח  טקילפנוקל  איבה  םיתוריש –  תקפסאל  הפיקעה  הכירצהו  שפנל , תכירצב  היילעמו 

.םירחאה םיכרצה 

ישוקה לכ  םע  רשגל , ורשפאיש  תופידע  ירדס  עובקל  ןויסינ  ךות  ןוידל  סיסבכ  תולעומ  ןלהלש , תויקלחהו  תוינושארה  תובשחמה 
הנוכנה השירדה , המגודכ , .עבטה  לש  םיינויחה  םיכרצה  לש  הרימש  ןיבל  םייחכונה  םיישונאה  םייחה  םויקל  תושירדה  ןיב  ךכבש ,
םוהתה ימל  םירזהל  תבייחמ  הנש , האמ  ינפל  התייהש  יפכ  היהת  תונייעמה  תעיבנש  ךכ  םוהתה  ימ  יסלפמ  תאלעהל  המצעלשכ ,

עוגפל הלולע  התגצה  ןכלו  וזכ , השירדב  דומעל  ןתינש  הארנ  אל  .ההובג  תוכיאב  םימ  לש  ידראילימ מ"ק  רההו  ףוחה  תווקאב 
.עבטה ירמושכ  ונלש  סרטניאב 

: תואיצמה תולבגמ  םע  םילחנה  רומיש  תא  תבלשמה  השיגל  תואמגוד 

םירקמ הברהב  .םילולצ  םימ  לש  העיבנ  תוכזב  ומייקתה  ץראה  ילחנמ  קלח  לחנה –  לש  םרזה  הלעמב  םימה  רומיש 
תא סופתל  ןתינ  תאז , תורמל  .ןייעמב  םינושה  םישומישל  םימ  סופתל  חונ  היה  דועו ) ידג  ןיעב  ןניע , תונייעמב  ןוקריב , )

.תיסחי ההובג  תוכיאב  םימ  לעו  תיעבטה  העיבנה  לע  ססובמה  לחנ  עטק  םויקב  עוגפל  ילבמ  םרזה  דרומב  םימה 
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הייסולכואה יכרוצל  םימ  תקפסאל  ריבס  הנעמ  ןתית  םימה  תסיפת  ינפל  לש כ-1–2 ק"מ  ךרואב  לחנ  עטק  תראשה 
.לחנה עטק  לש  תירעזמ  הרפה  םע  דחי 

ףאו  ) תימיכה םתוכיאש  םימ  בואשל  ןתינ  הובג  םוהת  ימ  סלפמ  לע  רומשל  םוקמב  םיבואש – " תונייעמ  "
.לחנל םתוא  םירזהלו  תיעבטה  העיבנה  לש  וזל  ההז  םהלש ) הרוטרפמטה 

הלא םירוזא  .לחנה  הלעמל  םי  ימ  לש  תיעבט  הרידחב  םינייפואמ  ץראב  ףוחה  ילחנ  לש  ךפשה  ירוזא  ךפשה –  ירוזא 
קפסת ןוקריב ) םינש  הזמ  השענש  יפכ   ) םרזה הלעמל  םי  ימ  לש  המרזה  .םילחנה  ךרואל  יוליבל  דואמ  םישקובמ 

תביאש .םיל  לחנה  ןיב  עגמה  רוזאב  ןצמחב  ףירח  רוסחמ  שי  תונוחש  םינשב  ךכ , לע  ףסונ  .שפונ  יכרוצל  םייקנ  םימ 
.הז בצמ  רפשל  היושע  םימה 

הלוכי םילחנה  דרומב  םיינושילש  םיחלוק  תמרזה  הרואכל , ףוחה –  ילחנ  לש  םיעטקב  םילפוטמ  םיחלוקב  שומיש 
תמרוג תדדוב  הלקתשכ  םיחלוקב , לופיטה  תוכרעמב  תולקת  איה  הז  הרקמב  תירקיעה  היעבה  .ריבס  ןורתפ  תויהל 
לש המקה  בייחתש  הנקת  ידי  - לע וז  היעב  עונמל  םירקמה  בורב  ןתינ  .ךורא  ןמז  חווטל  העיגפל  םיתעלו  העיגפל ,

.םוריח ירקמב  םיחלוקה  תטילקל  הריגא  ינקתמ 
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