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"מ על תובידאב 

הנידמה אישנ  תכרב 

, יידבוכמ

, תובתוכו םיבתוכ  תוארוקו , םיארוק 

תועפותב רבודמ  .ךכב  המ  לש  ןיינע  םניא  ץראה  רודכ  לע  םירבועש  םייונישהש  הנבהה  תאש  רתיב  תלחלחמ  תונורחאה  םינשב 
הנידמה לש  דיתעה –  .ונידכנו  ונידלי  לש  םהייח  תא  ךכמ , בושחו  םלועב , ונייח  לש  םייפוא  תא  שממ  תונשל  תומייאמש  תויתימא 
תורודל ונלש  תוביוחמב  רתה  ילבל  ךורכ  םויכ , להנלו  ליבוהל  ונלש  טדנמה  ןכ  לעו  םהל , לוכ  םדוק  ךייש  ונלש –  םלועה  לש  ונלש ,

.םתיבב ונצראב , אמייק  - ינבו םיאירב  םייח  םהל  חיטבהל  ונלש  תוירחאב  םיאבה ,

אישנ לש  םילקאה  תמזוי  לע  לארשי , תנידמ  םשב  יתמתח , ןורחאה , רבמטפסב  הכרענש  "ם  ואה לש  םילקאה  תגספ  תארקל 
הממחה יזג  תטילפ  תא  ליבגהל  ידכ  םדקל  שיש  םיבושחה  םידעצב  לארשי  תנידמ  לש  התכימת  תא  יתעבה  יתמיתחב , .הירטסוא 

לארשי תנידמש  זירפ , םכסהב  רבכמ  הז  וחסונש  םיבושח , םידעצ  ץראה –  רודכב  תורוטרפמטה  תיילע  בצק  תטאהל  איבהלו 
.םינש עבראכ  ינפל  וילע  המתח 

תולטובמ אלה  תונכסה  תורמל  לבא  .תוירחאב  בושחל  יתריציו , בחר  ןפואב  בושחל  ונתוא  תבייחמ  םילקאה  יוניש  םע  תודדומתהה 
, תונשדחו תויתריצי  חותיפ , לש  תוירוזא  - לע תומזוי  וננוכי  וילעש  עצמ  שמשל  םג  תויושע  ןה  ונמלוע , רבועש  תורומתב  תומולגש 
, הזה םוחתב  םג  ךופהל , הדיתע  לארשיש  קפס  יל  ןיא  .םלועה  יבחרב  תּוילארשילו  םילארשיל  ףדרנ  םשל  רבכ  וכפהש  םימוחת 

.הנממ דומלל  םישקבמו  םייניע , הילא  םיאשונש  הנידמל 

עבטל הגאד  ךותמ  לארשיב , תיתביבסה  תוינידמה  בוציעל  עדמה  םלוע  ןיבש  רשקב  רושע  הזמ  קסוע  הביבסו  היגולוקא  תעה  בתכ 
הביבסה יאשונב  ביחרהלו  קמעתהל  דומלל , תלוכיה  .ונצרא  יבשוי  ללכ  םע  וביטייש  םייתרבחו  םייתביבס  םייוניש  םדקל  ןוצרו 
תורודה לש  םתבוטלו  ונא , וננעמל  םהל –  םישרדנ  ונאש  םייחרכהה  םייונישה  םודיקל  ךרדב  בושחו  ינויח  בלש  איה  תומייקהו 

היגולוקאה םוחתב  בחרה  ירוביצה  חישל  הבושחו  תיזכרמ  תיעוצקמ  המב  שמשל  ךישמי  הביבסו  היגולוקאש  ינחוטב  .םיאבה 
.לארשיב

, הכרבב
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