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היגולוקאה יבא  לאירפס –  לאירוא  פורפ '
לארשיב תיוושכעה 

םידיקפת ללש  אלימ  אוה  תנשב 1969 . םילשוריב  תירבעה  הטיסרבינואב  םייחה  יעדמל  ןוכמל  ףרטצה  לאירפס  לאירוא  פורפ '
םינוכמה להנמ  רובדמב , קבאמל  ם״ואה  תנמא  לש  תיעדמה  הדעווה  ר״וי  םהב  םלועבו , ץראב  רתויב  םיריכב  םיירוביצו  םייעדמ 

' פורפ .יגולויב  ןווגמל  תימואלה  תינכותה  ךרועו  תויגולוקאה  תוכרעמה  לש  םוינלימה  תכרעה  טקיורפב  ישאר  רבחמ  רבדמה , רקחל 
לאירפס פורפ ' .ןוגראה  לביקש  לבונה  סרפל  םיפתושה  םירבחמה  תמישרב  ללכנו  , IPCC-תוח ה " ודל םרות  רבחמ  אוה  לאירפס 

תידוחייה ותמורת  לע  תנשל 2019 , הביבסה  יעדמלו  היגולוקאל  תילארשיה  הדוגאה  םעטמ  םייח  לעפמ  לע  סרפב  הכוזה  אוה 
.הביבסהו םילקאה  יוניש  רובדמה , יכילהת  יאשונב  םלועבו  ץראב  תוליעפלו  תועדומל 

? םהילע תססובמ  עבטה  םלוע  יפלכ  ךלש  תיעדמה  תונרקסהש  םייפרגויבה  תודוסיה  המ  ש :

יתייה וליפא  ג ' '– תותיכב א .בוט  דימלת  יתייה  אל  יממעה  רפסה  תיבב  תונש ה-40 . לש  ביבא  - לת לש  םיינופצה  םיילושב  יתלדג 
ףוג הנבמ  ןיב  רשקב  קסעשכ  המוצע  תונרקס  יב  תיצה  הניפ , שארמ  ץראה  דילי  הרומה , תואלקח , רועישב  התיכב ד ,' .ער  דימלת 

שפנל עיגהל  םירומ  לש  תלוכיה  תא  הארמ  הזו  םידומילב , יתוא  ןיינעש  ןושארה  רבדה  היה  הז  .הלש  היחמה  תביבסל  רופיצה 
ןתיא פורפ ' םימיל   ) ילש התיכב  ףסונ  דלי  .ירקיעה  יקוסיעל  הכפה  ינורהא  לש  יחה " תרות   " רפסה תרזעב  םירופיצ  תרדגה  .םידליה 

רופיצה םא  .הקטגור  תועצמאב  םירופיצב  הרוי  היה  אוה  .תרחא  הרוצב  םירופיצ  בהא  היגולוקאל ,) הקלחמב  יתימע  בונר ז"ל , צ'
התיכב הפפועתהו  החרב  איה  ךא  סיכב , התוא  םשו  רפסה  תיבל  ךרדב  רופיצ  דצ  םעפ  .בולכב  התוא  לדיג  אוה  םייחב  הרתונ 

תארשהבש " ) םירומה דגנ   " ןוגרא םיקהל  התייה  ונלש  דגנה  תבוגת  .הרומה  לש  השק  הבוגתל  איבהש  רבד  רועיש , ךלהמב 
, םירופיצב תוניינעתהל  םידלי  רתויו  רתוי  האיבה  וז  תרגסמ "  " אקווד "ל .) הא ול  ונארק  "י –  חלו הנגה  "ל , צא תורתחמה – 
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ךפה "ל  הא יממעה  םויס  תארקל  .ןתוא  רידגמ  ינאו  םירופיצב  הרוי  ןתיאשכ  וידחי , תלייטמה  הרובחל  הכפה  וזה  תונגראתההו 
תוריעצ תוצובק  הללכ  ףאש  רעונ , תעונת  ןיעמכ  הלהנתה  הדוגאה  .יח  תניפ  ונמקה  יתיב  גג  לעו  , " יחה יבבוח  םיריעצ  תדוגא  ל"

שי םא  ררבל  ןוסלדנמ  פורפל ' יבא  הנפ  ןכלו  וננמז , תא  םיתיחשמ  ונאש  וששח  םירוהה  .ןתוא  ונכרדה  םידסיימה , ונחנאו , רתוי ,
.רומג רדסב  הזש  ול  רמאש  ךכב  ותוא  עיגרה  ןוסלדנמ  ילזמל  .רזומה  ביבחתב  תלעות 

רישעו ןיינעמ  עבט  םע  םוקמב  ץוביק  ונשפיח  תורחא .) רעונ  תועונת  ומכ   ) לודגה שפוחב  הדובע  הנחמ  םייקל  וניצר  ןוכיתב 
תכימתל וניכז  םש  .רתוי  ןטק  םגא  תפש  לעש  התלוח  ץוביקל  ונינפ  זא  ונתוא , לבקל  ובריס  תרניכה  די  לעש  קוקוחב  .םירופיצב 

טושל םיגייד  תריס  ונל  ונתנ  םהו  עווגה ,) םגאה  עדונה  םימוליצה  רפס  תא  םימיל  םסרפ  םורימ , רטפ  םהמ , דחא   ) עבטל םירומה 
ץוביקל הרזחל  שרפמ  ףאו  ןדריהו , הצִיּבה  ירופיצב  תוננובתהל  רותסמ  ונל  השמיש  הכימש  .ונופצבש  הצִיּבל  דעו  םגאה  םורדמ 
לודג ללכה , ןמ  אצוי  היה  עבטה  ונתניחבמ , .וב  וניפצש  עבטה  תא  ונדעיתו  םיריעצ , םינעדמכ  ונמצע  תא  וניאר  .םיירהצה  רחא 

.ונשארב ופלח  אל  ללכ  ותרימשב  ךרוצה  לע  וא  עבטב  העיגפ  תורשפא  לע  תובשחמ  ןכלו  םישרמו ,

רומשל יטסיאוגאה  ןוצרה  ללגב  אלא  עבטה , תרימש  לשב  אל  ךכל , ונדגנתה  .הלוחה  שוביי  לע  רבדל  ולחה  ( 1951  ) "ב יב ונייהשכ 
(, לארשי סרפ  תכוז  םימילו   ) תירבעה הטיסרבינואב  תיאנטוב  התייהש  ןתוד , - ןורבנייפ פורפ ' יתדוד , .ונלש  הדמחה  תייכש  לע 

, הלוחה םגאב  רופיצ  רקוחש  יבהז , ץומא  םשב  תירבעה  הטיסרבינואה  לש  היגולויבל  הקלחמב  ינש  ראותל  טנדוטס  לע  יל  הרפיס 
אלש ריבסהל  ותרטמש  וילא , עיגה  ץומא  םגש  יעדמ  סנכ  ונגרא  םיפסונ  םירוספורפו  איה  .ונממ  דומללו  וילא  רובחל  יל  הצילמהו 

תדלוהל איבהש  ןנוכמה  עוריאה  היה  הז  סנכ  .הפוריאב  םישועש  ומכ  טוורזר "  " הב םיקהל  אלא  הלוכ , הלוחה  תא  שבייל  ךירצ 
.עבטה תנגהל  הרבחה 

? עבט תרימש  םוחתב  תיעוצקמה  ךכרד  הלחה  ךיא  ש :

הרבחה שדחה , ןוגראה  לש  ריכזמ  שמישו  ולש  ךמסומה  ידומיל  תא  םייתניב  םייסש  ץומא  תא  בוש  יתשגפ  יאבצה  תורישה  ירחא 
ויהיש םישנא  ךירצ  אלא  תובישי , ירדחמ  עצבתת  אל  עבט  תרימששו  םולכ , אצי  אל  םירוספורפהמש  יל  רמא  אוה  .עבטה  תנגהל 

חלש אוה  יתואו  ץראב , רזיפ  אוהש  אבצ  ירגוב  השימח  – העברא זא  ונייה  יחה ." יבבוח  םיריעצ  תדוגא  'ה מ" רבחה ומכ  חטשב ,
חקפה תויהל  יל  רשפאל  תויובייחתה : שולש  ריעה  שארמ  לבקל  חילצהש  ץומא , םע  תליאל , ייחב  הנושארל  יתדרי  .תליאל 

תקירפב םעפ  ידמ  דובעל  יל  רשפאלו  יתכרדהב , תליא  ידליל  יעובש  עבט  גוח  ןממל  תליאב , עבטה  תנגהל  הרבחה  לש  ןושארה ) )
יילע היהש  עבטה  תנגהל  הרבחל  רבח  יסיטרכ  ץומא 100  יל  ןתנ  ןכ  ומכ  תורדתסה .) רבח  יתייה  אלש  יפ  לע  ףא   ) למנב תוינוא 

דיחי למג  רתונ  יניסמ , םיאודב  קשנ  יחירבמ  תריישל  "ל  חנ תרייס  לש  ינלטק  בראמ  רחאל  םימיה , דחאב  .הסנכה  תמלשהכ  רוכמל 
לבס אוה  יכ  וב  לפטל  ךירצ  היה  .יילא  יתוא  ואיבה  זא  ותיא , תושעל  המ  ועדי  אל  .תליאל  ףוסבל  עיגהו  חטשב  בבותסהש  םייחב ,
.ץוחב הכחמ  טנייצפהש  יתרבסה  יל , וארקו  ירות  עיגהשכו  ץוחב , ותוא  יתרשק  םילוח , תפוקל  ותוא  יתחקל  זא  תוקלדמו , םיכתחמ 

.הבר תלעותל  יל  היהו  אירבה  אוה  .בטיה  וב  ולפיט  לבא  וקחצ , םה 

םיָאצּומ םיבר  םיגומלאש  יל  ררבתה  .רוזאב  עבטה  תרימש  תויגוס  ןהמ  רידגהלו  ילש  דיקפתב  ןכות  קוציל  אלמ  שפוח  יל  ןתינ 
שקיב ץומא  הז  תא  רוצעל  ידכ  .תליאל  ועיגהש  םישנא  ידי  - לעו תורכזמ  תויונחל  םתוא  הרכמש  היְפאַמ  ןיעמ  ידי  - לע םיהמ ,

וניא גומלא  יכ  ןבומכ , ובריס  תואלקחה  דרשמב  .רוטיש  תוכמס  ול  שיש  רחאמ  גיד , חקפ  לש  הדועת  יל  ונתייש  תואלקחה  דרשממ 
ךכ לע  רושיא  קפניש  השקבב  ילש ) החנמ  םימילו  תירבעה , הטיסרבינואב  םיגד  רקוח   ) ץינייטש ץנייה  פורפל ' הנפ  ץומא  .גד 

לכל תוומ  ןיד  רזג  םותחל  וא  גד , אוה  גומלאש  םותחל  טילחהל : וילעש  ול  ריבסה  ץומא  .בריס  ץינייטשש  ןבומ  .םיגד  םה  םיגומלאש 
ינממ דחפל  ולחהש  היְפאַמה , ישנא  יניעב  עיתרמ  יתיארנ  למגה  בג  םֹורֵמ  .גיד  חקפ  לש  הדועת  יתלביק  ינאו  םתח , אוה  .םיגומלאה 

וזש רורב  .םילעיל  םימ  תורוקמכ  תותקש  ונרזיפ  התבטיב , היה  הסיסבש  "ל  חנ תרייס  ילייח  םע  דחי  .םיבר  תוח  " וד ינממ  ופטחו 
.הרומשכ םיגומלאה  תינוש  לע  זירכהל  ךירצש  בשח  אוה  .רקבל  אב  ץומא  והשלכ  בלשב  .תאז  ונעדי  אל  זא  לבא  תוטש , התייה 

תליא .הרומשה  לובג  תא  הנמיס  איה  ךא  רובעל , השק  אלש  תילתלת  רדג  ונחתמ  ריעה , שאר  לש  ותושר  תא  ונלביקש  רחאל 
קינצוביק היה  תליאב  עבטה  תרימש  שיאכ  ילש  ףילחמה  הטיסרבינואב , יידומילל  יתבזע  רשאכ  .עורפה  ברעמה  ומכ  זא  התייה 

.עבטה תורומש  תושר  לש  ןושארה  "ל  כנמה םימיל  זפ , יזע  ענמת –  תורכמב  דבועכ  תליאל  עיגהש 

? םויה דעו  ךתוריעצמ  ילארשיה  עבטה  םלוע  רבעש  םייתועמשמה  םייונישה  םהמ  ש :

יתלדגש לככו  םהינימ , תא  תוהזלו  םהב  לכתסהל  ןיינעמש  םייח  ילעבו  םיחמצ  לש  ףסאמכ  עבטה  תא  יתיווח  יתודלי  תישארב 
(, הנורש רוזא   ) זאד ביבא  - לת לש  םיינופצה  םיילושב  םיילגר  םירויסל  הצובקה  םע  יתאצי  ריעצ  ליגב  רתוי : ןווגמ  עבטה  השענ 

םישפוחבו ןועבט , ביבס  םינולאה  רעיל  חספ  תושפוחב  סובוטואב , ונעסנ  ונלדגשכו , שעגל , דע  םיינפוא  לע  ונקחרה  ךשמהב 
לבא תליא , לש  תינושהמ  םיגומלאה  תיילשלו  ויתואצותלו  הלוחה  שובייל  יתפשחנ  םנמוא  רתוי  רחואמ  ליגב  .התלוחל  םילודגה 
עבטהש תונשב ה-60 , זא , וניאר  אל  .וב  תועיגפה  תא  ומצעב  ןקתמו  דימע  עבטהש  השוחת  התייה  יכ  הרהזאה , ירורמתמ  יתמלעתה 

". עבטב העיגפ   " יתיהיז אלו  םייח , ילעב  ינימ  רתוי  יתרדגהו  יתיהיז  תינושב  לולצל  יתיברהש  לככ  לשמלו  תחופ ,

תוהזל ןתינ  יוניש  םושמ ש העיגפ , תאז כ יתיהיז  אל  ךא  הנתשמ , ךלוה ו לארשי  לש  עבטה  יכ  יתיאר  הגרדהב , רתוי , רחואמ 
wilderness גשומה לבוקמ  הפוריאב  םייתביבסה  ברקב  .תוברת  - תויולת תויועמשמ  לעבו  יכרע  חנומ  איה  העיגפ  וליאו  תמכלו ,

רדעיהלש דועב  .למשח  דומע  תוארל  ילב  תכלל  ןתינש  קחרמב  לשמל  דדמנ  אוה  ומתוח .) תא  וב  עיבטה  אל  םדאהש  רב  חטש  )
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ידממ תא  ןיטקה  לארשי  תייסולכוא  לודיג  .יבויח  ךרע  שי  םמויקל  אקווד  םירחא  יניעב  םיבר , יניעב  יבויח  ךרע  שי  למשח  ידומע 
חטשש שוחל  לוכי  תעד  - רב לכ  דועב  ךא  .ןהלש  יגולויבה  ןווגמבו  תויגולוקאה  תוכרעמב  םייונישב  םג  אטבתמש  המ  רבה , יחטש 

לעו הז  יוניש  לש  תועמשמה  לע  םיכסהלו  יגולויבה  ןווגמב  תוחיפה  ידממ  תא  תמכלו  תוהזל  ושקתי  םיגולוקא  וליפא  תחפ , רבה 
.ותויכרע

םייחה יעדמל  ןוכמה  לגסב  רבחה  גולוקאל  עבט , תרימש  שיאמו  עבט  בבוח  דלימ  םינש  ינפל 50  תכפה  ךיא  ש :
? תירבעה הטיסרבינואב 

טרוטקודה - רתבו דרופסקואב  טרוטקודה  ידומילב  קר  אלא  תעד , םוחתכ  היגולוקאל  יתפשחנ  אל  ילש  ךמסומה  ידומילב 
הזכרתה תירבעה  הטיסרבינואב  יידומיל  לש  תומדוקה  םינשה  שמחבש  יתמשרתה  "ל  וחב יידומיל  ךלהמב  .ןגישימ  תטיסרבינואב 

םוחת ךא  ץראה , לש  םינושה  הירוזאב  לארשיב  םינימה  יאלמ  יוהיזבו  לארשי  לש  יחה  עבטה  רואיתב  רקיעב  תיגולוקא " הארוהה ה"
רקחמה תוטישו  רקחמה  תולאש  תא  איבהל  המישמל  יתמתרנ  יבוש  םע  .םלועב  השענה  רחא  רגיפ  היגולוקאה  לש  תעדה 

וז תינכותש  ךכ  היגולויבה , ידומיל  תינכותב  תינרדומה  היגולוקאה  תעמטה  תועצמאב  תאזו  לארשיל , היגולוקאב  תומדקתמה 
תרימשב הארש  עבט  בבוח  הדש , רפס  תיב  רגוב  לש  היה  עצוממה  רקחמה  דימלת  לש  ליפורפה  .םיילארשי  םיגולוקא  רישכת 

איה היגולוקאה  תרטמש  םדמלל  רמולכ , .םיגולוקאל  םתוא  ךופהל  רייגל – "  " ילע היה  הלא  תא  .םינוילע  םיכרע  ונממ  האנהבו  עבט 
המרב ויהי  םיילארשי  םיגולוקאש  התייה  יתרטמ  .רומשל  ךיאו  ךרוצ , הזיאל  רומשל , המ  טילחהל  רשפאמה  רבד  עבטה , תא  ןיבהל 

.רקחמה תלאש  ןורתפל  ילכמ  רתוי  הרטמה , תגשהל  ילכ  יתיאר  ראותה  תגשהל  ועציבש  רקחמבו  "ל , וחב םהיתימע  לש 

םינווגמ םימוחתה  .םלועבו  ץראב  םיריכב , םיירוביצ  - םייעדמ םידיקפת  לש  דואמ  המישרמו  הכורא  הרוש  תאלימ  ש :
? םלוכל ףתושמה  הנכמה  המ  .דועו  םילקאה  יוניש  רובדמ , תויגולוקא , תוכרעמ  לש  תוכרעה  דואמ :

, היגולוקאה תפש  תא  תוחפל  וא  היגולוקא  וכותל  יתסנכהש  וא  היגולוקאב  ךרוצ  היה  ימצע  לע  יתלביקש  םידיקפתהמ  דחא  לכב 
םשל יתסנכהו  עבטה , תורומש  תושרב  ישאר  ןעדמ  יתינמתה ל לשמל  ךכ  .רקחמה  תא  תנווכמו  ךרוצה , תא  תרצוי  הפש  ןכש 

.עבט תרימש  םדקל  ידכ  היגולוקא 

עדי יתרבצ  לבא  תואלקחבו , עקרקה  יעדמב  יתרשכוה  אלש  יפ  לע  ףא  רובדמה , תנמא  לש  תיעדמה  הדעווה  "ר  וי יתינמתה ל
םימשגה תויומכ  ביצי , אל  ןהב  םילקאהש  רמולכ  רובדמ , יכילהתל  תועיגפה  תובר  תויגולוקא  תוכרעמב  םלועה  יבחרב  יירוקיבמ 

.ההובג עקרקה  ינפמ  תודאתההו  תונטק 

לע םילקאה  יוניש  תעפשהב  םג  קסעש  , IPCC-ח ה" ודב קרפ  לש  םיליבומה  םירבחמה  דחא  יתייהשכ  היה  המוד  רבד 
קסועה ףוגכ  ספתנ   IPCC םנמוא .םילקא  רקוחל  יתכפה  אלו  היגולוקאה , תא  יתשטנ  אל  הז  דיקפתב  .תויגולוקאה  תוכרעמה 

תועפשהב ינשהו  םילקאב  קסוע   IPCC-ח ה" ודב דחא  ךרכ  היארל , .הזב  הז  םיבולש  היגולוקאהו  םילקאה  לבא  דבלב , םילקאב 
לש םדיקפת  יכ  רוכזל  בושח  תוילכלכ .) - תויתרבחהו תויאלקחה  תוכרעמה  לע  םג  ומכ   ) תויגולוקאה תוכרעמה  לע  םילקאה  יוניש 

ךירעהל אלא  םירקחמ , ךורעל  וניא  ( IPCC ומכ  ) תויגולוקאה תוכרעמה  יתוריש  לשו  םילקאה  לש  ( assessment  ) הכרעהה יפוג 
.תיתביבס תוינידמל  רשאב  תוטלחה  תלבקל  וב  שמתשהלו  םייקה , יעדמה  עדיה  תא 

תוכרעמה וביגי  דציכ  רמולכ  תודירטמה , תולאשה  לע  תונעל  ונלוכי  אל  םיגולוקאכש  היה   IPCC-קרפה ל תביתכמ  חקלה 
ןהיתורישו תויגולוקאה  תוכרעמה  רובע  ימלוע  הדימ  הנקב  הכרעה  ךילהת  רוציל  ךרוצה  דלונ  ךכ  .םילקאה  יוניש  לע  תויגולוקאה 

תוכרעמה תכרעהל  ףתוש  יתייה   Millennium Ecosystem Assessment-ןהמ ב. םדאה  ינב  לש  תלעותה  רובעו  םדאל 
ה- וז , הכרעה  לש  אצאצ " תמקהל ה" םג  ןכמ  רחאלו  (, drylands  ) ץראה רודכ  לש  םיינשבויה  םירוזאב  תויגולוקאה 

(. Intergovernmental Panel of Biodiversity and Ecosystem Services  (IPBES

? לוכמ רתוי  וב  האג  התאש  דחא  גשיה  ןייצל  לכות  הכוראה , הריירקה  לכמ  ש :

"ם ואה לש  אמייק  - רב חותיפ  ידעי  תעיבק  ךילהת  תרגסמב  רובדמ  אשונב  תימלוע  תוינידמ  תעיבק  יתמורת ל תא  ןייצא 
ךס אמייק –  - רב חותיפ  דעי  רמולכ , (. Land Degradation Neutrality (LDN תורטמה כ : תחא  תעיבקב  ברועמ  יתייה  (. SDGs)

"ל כזמ .הנש  התואב  םקושש  רבדוממה  חטשה  ידממ  ךסמ  לודג  היהי  אל  םלועה  ללכב  הנש  ךשמב  רובדמ  רבועש  חטשה  ידממ 
םימכסה רפסמב  שומיש  וב  ושעו  תימלועה , המרב  "ם  ואה לש  חותיפה  ידעימ  דחאכ  ןויערה  תא  ץמאל  שקיב  זאד  רובדמה  תנמא 

רובדמה תנמא  ךכבש  איה  הזכ , דעי  תעיבק  ירוחאמ  תרתתסמש  תויתייעבה  (. cap and trade לע וטויק  םכסהב  לשמל ,  ) םיימלוע
תודגנתהב לקתנ  ןויערה  .ץראה  רודכ  יבחרב  רובדמה  יכילהת  לש  האלמ  הריצע  הלש –  דועייב  דומעל  הנולשיכ  לע  הזירכמ 

תרדגה תא  ולביקש  קר  אל   20  + ויר תדיעווב  .ל  " כזמה תעצהל  יעדמה  יוביגה  ןתמ  ידי  - לע וצומיאלו  ומדקל  יתעייס  ךא  תפרוג ,
תוכרעמהש ץראה  רודכב  םירוזאה  ראש  לכל  דבלב , םיינשבויה  םירוזאהמ  הנמאה  לש  טדנמה  תא  וביחרה  ףא  אלא  וזה , הרטמה 

.םייואר אל  עקרק  ישומיש  בקע  ןתוירופמ  תודבאמ  םהב  תויגולוקאה 

? תקפסמ לארשי  תנידמ  לש  תימלועה  התמורת  םאה  ךלש , הביטקפסרפהמ  ש :

ונאש בושחל  ונתוא  העטמ  רבדמה  םע  תודדומתהב  תימוקמה  ךא  הברה  החלצהה  .רובדמה  תוהמ  לש  האלמ  הנבה  ןיא  לארשיב 
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קר הרוק  רובדמ  ריהבא : .דבלב  תחא  תוא  תטמשהב  איה  הלא  תוירבע  םילימ  יתש  ןיב  ינושה  ןכש  רובדמה , תייגוסמ  םירוטפ 
(. הברעהו בגנה  םורדכ   ) רבדמב הרוק  אלו  לארשי ) לש  ינוכית  םיה  םילקאה  רוזאכ   ) תוינשבוי ךא  תוירופ  תועקרק  לש  םירוזאב 

, יאבודלו הידועסל  לשמל  םיאתמ  הז  רבד  עבטב –  המחלמכ  תספתנו  הרקי  איהש  רבדמב , המחלמל  תארוק  הניא  רובדמה  תנמא 
עייסל לארשימ  הפצמ  הניא  תימואל  - ןיבה הליהקה  .םיינשבויה  םירוזאב  עקרקהמ  סנרפתמו  יחש  ינעה  םלועה  תונידמל  אל  לבא 

םתוא ומכ  םהינומהב , םישנא  םהב  םייחש  םיינשבויה , םירוזאל  הלש  עדיהו  תויגולונכטה  תא  איבתש  אלא  תוירבדמ , תחרפהב 
תיאלקחה היגולונכטהו  עדיה  תורמל  .םיאקירפאה  םיטילפה  ונילא  םהמ  ועיגה  םירחא ) םיכילהתו   ) רובדמ יכילהת  בקעש  םירוזא ,

בור לש  הלאמ  םינטק  רובדממ  תולבוסה  תוחתפתמ  תונידמ  לש  רובדמב  קבאמל  הקינעמ  איהש  עויסה  ידממ  לארשי , לש 
.תוחתופמה תונידמה 

תא ןיטקהל  הרטמב  םילקאה  תנמאל  תופתושה  תונידמה  תודיעוול  ואצי  לארשימ  תוחלשמ  םג  רבעב  םיטעמ  אל  םירקמב  ירעצל ,
לע תולטומה  הלאמ  תולודג  תובוח  הילע  תולטומש  תחתופמ , הנידמל  ונתוא  ובישחי  אלש  לשמל , לארשי –  תנידמל  םיקזנה " "

אל הנטק  הנידמ  ונחנאש  הדבועה  לבא  םילקאה , יוניש  תּוחפִאל  דואמ  טעמ  םורתל  םילוכי  ונחנא  םנמוא  .תוחתפתמ  תונידמ 
.ונקלח תא  אלמל  ונילע  הנטק , ונלש  העפשהה  םא  םג  .תימואל  - ןיבה הליהקלו  ץראה  רודכל  תוביוחמהמ  ונתוא  תרטופ 

הרטמל הנידמה  ביצקתמ  םיוסמ  רועיש  תאצקהל  ץוח  עויס  קוח  היהי  תובר , תוחתופמ  תונידמל  ומכ  לארשילש , דואמ  יוצר  יתעדל ,
.וז
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