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, ראשה ןיב  ליבוהל , יופצש  ימלועה  םילקאה  יוניש  ןפקיהבו  . תופרשה  רפסמב  תיתועמשמ  היילעל  וליבוה  ןיסולכואה , תופיפצבו 
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םוצמצל תועדומ  רוציל  ידכ  רעונה  תועונתבו  םייתליהקה  םיזכרמב  םיינוריעה , תודסומב  תויכוניח  תוינכות  םייקל  שי 
.ריעב םינווגמ  דעי  ילהקל  התוא  ליחנהלו  תופרשל  הנכסה 

תינטרפ המאתה  ורשפאיש  עגמה ," רוזא  לופיטל ב" םישימג  םייעוצקמ  הלועפ  תונורקעו  םיחנמ  םיללכ  עובקל  שי 
לועפת תויולעל  עוציבה , יאנתל  חטשה , ינייפאמל  תוסחייתה  ךות  ינוריעה , םוחתב  םימייקה  עגמה " ירוזא   " ןווגמל

.ריעה יבשותל  םיליעומ  םישומיש  ןווגמ  תריצילו  הקוזחתו 
שרוחהו רעיה  יחטשב  תונוש  תולועפ  לש  עוציבלו  ןונכתל  תוירחאה  תקולח  תא  רורב  ןפואב  רידגהל  תויושרה  לע 

.םהב םילעופו  םיחכונ  םיפסונ  םיפוג  דועב  ןתוירחאב , םיאצמנש  םיינוריעה 
ןוכיסה תתחפהלו  םיינוריעה  עבטה  יחטשו  עגמה  ירוזא  תקוזחתל  תיתנש  - בר היגטרטסא  חתפל  תויושרה  לע 
תפטושה הדובעה  ךרעממ  קלחכ  הלא  תולועפל  סחייתהלו  תרקובמ , הייערו  ינכמ  םוזיג  בלשתש  םהב , תופרשל 

[2]

[6]

[6]

https://magazine.isees.org.il/?p=16534



.ןהלש
דגנכ ןכו  םייטרפו , םיירוביצ  םיסכנב  תופרשל  ןוכיסה  תתחפהל  תוינכות  עוציב  - יא לע  הפיכאה  תא  ריבגהל  שי 

.םיינוריע רעיו  עבט  יחטשב  היינבו  םזג  תלוספ  תכלשה  ומכ  תופרשמ , הנגהב  תועגופה  תולועפ 
םייסדנה םיעצמאבו  הריעב  יבכעמב  שאל , םידימע  םירמוחב  שומישל  תויחנה  היינבה  תונקתב  עובקל  שי 

.השדחו תמייק  היינבב  םישרגמ  תורצחו  םיתב  ןונכת  תעב  תופרשל  םינוכיס  תתחפהל  םייגולונכטו 
.תוטרופמ ראתמ  תוינכות  רושיאל  יאנתכ  עגמה " רוזא  תופרש ב" ינפמ  הנגה  ךרעמ  ןנכתל  שי 

ןברעל תידדהה , תוברעהו  תוכיישה  תשוחת  תא  קזחל  ידכ  תוימוקמ  תויתרבח  תויונגראתהו  תוליהק  דדועל  שי 
חוככ הרגשב  ודקפתיו  יעוצקמ , יווילו  עדי  הרשכה , ולבקיש  םיבדנתמ  םיחרזא  הלא  תוליהקמ  סייגלו  ןונכת  יכילהתב 
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