
טרפלא  סחנפ 
רודכ יעדמלו  הביבסל  רפסה  תיב 

- לת תטיסרבינוא  רטרופ , ץראה ע"ש 
ביבא

ןמכוה  ףסא 
רודכ יעדמלו  הביבסל  רפסה  תיב 

- לת תטיסרבינוא  רטרופ , ץראה ע"ש 
היגולורטמ רקחל  ןוכמה  ביבא ;

יגולונכטה ןוכמה  םילקאו ,
( הינמרג  ) Karlsruhe

םולש  - ןב - קחצי תיפוח 
הסדנהל תימדקאה  הללכמה   – SCE

ןועמש ימס  ע"ש 

םיתימע טופיש  רבע  הז  רמאמ 

ץלמומ טוטיצ 

םולש - ןב - קחציו ןמכוה א  טרפלא פ ,
יונישל תויזחתה  תריקס  .ח 2019 .
היגולוקא .לארשיב  יופצה  םילקאה 

.11–6 הביבסו 10(4 :)
םילקאהתוריקס רבשמל  תוכרעיה  ךרכ 10(4 / ) ףרוח 2019 /  2020ןויליג  ראוניב ,  5

Matt Brown, Flickr, CC BY 2.0 םוליצ : ןודנולב |  יסקנב , עדונה  ןמואה  לש  יטיפרג 

לארשיב יופצה  םילקאה  יונישל  תויזחתה  תריקס 

גלזמה הצק  לע 

רתוי םיהובג  המצועבו  בצקב  אוה  וב  ךשמיהל  יופצו  ןוכיתה  םיה  ןגא  חרזמ  לע  רבועש  םילקאה  יוניש 
.ץראה רודכ  ירוזא  תיברמב  רשאמ 

הבורבש םיעקשמה , תומכב  התיחפ  ןכו  תקהבומ  תוממחתה  תמגמ  לארשיב  ופצנ  םינורחאה  םירושעב 
.תקהבומ הניא 

.ףרוחה תורצקתהו  ץיקה  תוכראתה  םיעקשמב , התיחפ  תוממחתהה , ךשמה  לע  תועיבצמ  תויזחתה 
.רצק ףרוח  דבלמ  הנשה , ישדוח  בור  ץיק  יאנת  לארשיב  וררשי  רומחה  שיחרתב 

םינוש םירוזאב  םייוניש  יוזיח  טרפבו  לארשי , תנידמ  לש  תמצמוצמה  תיבחרמה  הלקסב  םילקא  ייוזיח 
םילקאה לש  תויללכה  תומגמל  םינמס  םהב  תוארל  ןתינ  ךא  םייגולונכטו , םייעדמ  םירגתא  ביצמ  הנידמב ,

.ידיתעה

תכרעמה

ריצקת
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תומדקומה תוימילקאה  תויזחתה  תא  ךשמהבו  לארשיו , ןוכיתה  םיה  םילקא  לש  תושיגרהו  תוידוחייה  תא  גיצנ  הז  רמאמב 
ימשגב התחפה  לע  עיבצהש  תיגולורואטמ  - וזמ הלקסב  ןושארה  םילדומה  רקחמש  ןייצל  יואר  האמל ה-21 . ולבקתהש 

םיירוזא םיימילקא  םילדומ  ךא  (, 1994  ) הנש ינפל 25  רבכ  ךרענ  ץראה  רודכ  תוממחתה  בקע  םייאסירפקה  םיעקשה 
הנורחאל האמה ה-21 . תליחתב  קר   GLOWA Jordan River ינמרגה םזימה  תרגסמב  לארשיב  ונידי  - לע וצרוה  םינושאר 

םייטפוניסה םיבצמב  םייונישה  לש  חותינ  הללכש  תינשדח  הטישב  שומישב  האמל ה-21  תוימילקא  תויזחת  ונלעפה 
תוגצומ ןהמ  תונושאר  תונקסמו  םלועב , םיליבומ  םיימילקא  םילדומ  הנומש  לש  לוכשאב  תנשל 2100  דע  םיימוי  - םויה

רתויב ההובגה  הדרפהב  ימילקאה  לדומב  שומישמ  תולבקתמה  האמל ה-21  תוימילקא  תויזחת  גיצנ  ךכ , לע  ףסונ  .ןאכ 
ןמזהו קחרמה  תולקס  תא  הדירומש  הטישב  תואצותה  תא  ריכזנ  םגו  גירס ) קחרמ  8 ק"מ   ) לארשי לעמ  םעפ  - יא העצובש 
תא האמל ה-21 . לארשיל  תוינוריע  תוימילקא  תויזחת  גיצנ  ףוסבל  (. downscaling  ) רקחנה רוזאל  םשגל  תויטנוולרה 

לדוג רדסמ  יתועמשמ  ינוריע  םומיח  לע  תועיבצמ  ןהו  םיינרדומ , םיימילקא  םילדומ  תועצמאב  לבקל  ןתינ  אל  תואצותה 
םשגה תויומכב  דע 40%  לש  הדירי  התזחנ  תומדקתמהו  תונושה  תוטישב  .תימלועה  תוממחתהה  לש  הזל  המוד 
ןוכיתה םיה  חרזמ  לעמ  .ביבאבו  ףרוחב  היילע  התזחנ  םורדבש  דועב  לארשי , לש  זכרמהו  ןופצה  רוזאל  תויתנועה 

ימי רפסמבו  םשג ב-10-20%  ימי  לש  ףצרב  תויתנשה ב-20-35% , םיעקשמה  תויומכב  הדירי  יבגל  םימיכסמ  םילדומה 
.ויתסבו ףרוחב  דוחייב  סויזלצ , תולעמ   2.5- כב תולעל  םייופצ  םייתנועה  הרוטרפמטה  יעצוממ  םשגה ב-20-35% .

תוימילקא תויזחתו  םילקאה  יוניש  אובמ – 

לשב דיתעב  םג  רתוי  תרכינ  הרוצב  ףאו  ונממ  עפשומ  תויהל  ךישמהל  יופצו  הווהב , םילקאה  יונישמ  דואמ  עפשומ  ןוכיתה  םיה 
םיינוכית םיה  םיעקשה  לש  המצועבו  תוחיכשב  םייונישב  אטבתהל  היופצ  תאז  העפשה  תושבייתהו  . תוממחתה  תומגמ 

םייטפוניסה םיבצמה  תוחיכשב  םייונישב  ןכו  טרפב , םייאסירפק ) םיעקש  רקיעב   ) ןוכיתה םיה  חרזמ  יעקשבו  יללכ , ןפואב 
.רוזאב םירחאה 

םייונישל דחוימב  שיגר  אוה  ןכ  לעו  חיחצו , הצחמל  חיחצ  םילקאו  ינוכית  םי  םילקא  ןיבש  לובגה  לע  םקוממ  ןוכיתה  םיה  םגא  חרזמ 
ריווא גזמבו  ףרוחה   תנועב  םירצק  םשג  יעוריאבו  תונותמ  תורוטרפמטב  ןייפואמ  ןוכיתה  םיה  חרזמ  םילקא  םיימילקא  .

. ץיקה  תנועב  תוטעמ  תודונת  םע  שביו  םח 

תוממחתה תמגמ  לע  ועיבצה  םינורחאה  םירושעב  לארשיו  ןוכיתה  םיה  חרזמ  רוזאב  םיפצנה  םילקאה  יוניש  אשונב  םירקחמ 
.רוזאב ריוואה  גזמ  תוכרעמ  לש  ןתוחיכשבו  ןייפואב  םייוניש  םע  דחי  תאזו  תקהבומ , אל  הבורב  םימשגב , הדירי  לעו  תקהבומ ,
ץיקה תנועב  דוחייב  ךא  הנשה , תונוע  לכב  ןוכיתה  םיה  חרזמ  לעמ  התפצנ  רושעל  סויזלצ  תולעמ  לש כ-0.2–1  תוממחתה  תמגמ 

לע תועיבצמ  ןיידע  ןה  םינורחאה , םירושעב  תוקהבומ  אל  ללכ  ךרדב  ויה  לארשיב  תופצנה  םשגה  תומגמש  יפ  לע  ףא  . 
םייוניש תולודגה  . תויתנש  - ןיבה תודונתה  לשב  יוהיזל  השק  לארשי  רוזאב  תקהבומ  המגמ  ןכש  תילילש , תירוזא  המגמ 

רמולכ  ) םייאסירפק םיעקש  תוחיכשב  תילילש  המגמ  התהוז  .ןוכיתה  םיה  חרזמ  רוזאב  ןכ  םג  ופצנ  ריוואה  גזמ  תוכרעמ  תוחיכשב 
תוחיכשב תקהבומ  היילע  תמגמ  התהוז  תאז  םעו  םימושגה ) , םימיה  רפסמ  תחופ  עמתשמבו  ונרוזאל , םיעיגמ  םיעקש  תוחפ 

. תנש 2000  דעו  האמה ה-20  לש  תונש ה-50  ןיב  ףוס  םי  קיפא  לש 

המגמה תא  הכישממש  תקהבומ  תוממחתה  תמגמ  לע  ועיבצה  תונורחאה  םינשב  האמל ה-21  תוימילקא  תויזחת  אשונב  םירקחמ 
תושבייתה תמגמ  תופוצ  תויזחתה  תקהבומ , אלכ  הבורב  התהוז  תויפצתב  תושבייתהה  תמגמש  יפ  לע  ףא  .תויפצתב  םיאור  ונאש 

דקמתה לארשיב , הנושארל  ץרוהש  ירוזאה , ימילקאה  לדומה  לארשיו  . ןוכיתה  םיה  חרזמ  רוזאב  הרורב 
- וזמ הלקסב  ןושארה  םילדומה  רקחמ  הינמרג ) . ןומימב  , GLOWA Jordan River םזימ תוכזב   ) תרניכבו ןדריה  רהנב 

רבכ ךרענ  לארשיב  הממח  יזג  תלפכה  בקע  םיעוריא  רפסמב  םייאסירפקה  םיעקשה  ימשגב  התחפה  לע  עיבצהש  תיגולורואטמ 
. ב-1994 
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"א סאנ תובידאב  הנותחתה |  הרפסומטאב  םירחא  םיזגו  ןוזוא  לש  תירטקפס  תמתוח  ףוסיא  לש  רויא 

תינשדח הטישב  שומישב  האמל ה-21  תוימילקא  תויזחת 
םייטפוניס םיבצמ  יפ  לע 

תונוע ךרוא  לע  ריוואה , גזמ  תוכרעמ  תוחיכש  לע  הממחה  יזג  זוכיר  תיילע  תעפשה  הנחבנ  הנורחאל  וכרענש  םירקחמ  תרדסב 
גוויסה לש  המאתה  התשענ  םירקחמה  ךרוצל  .לארשיו  ןוכיתה  םיה  חרזמ  רוזאב  םשגו  הרוטרפמט  לש  ןוציקה  יכרע  לעו  הנשה 
גוויסה תיביטקייבוא  . האוושהל  סיסב  רוציל  ידכ  בר  ןויסינ  ילעב  םיאזחב  םג  רזענש  גוויס  הצחמל –  יביטקייבואה  יטפוניסה 

רבעהמ ןמז  קרפל  רמולכ  רבע ,"  " תפוקת וא  תירוטסיה "  " הפוקתל םיליבומ  םיימלוע  םיימילקא  םילדומ  הנומש  לע  לעפוה  שדחה 
םישיחרתה רובע  ( 2100–2081  ) האמה ה-21 ףוס  לש  הפוקתלו  ( 2065–2046  ) האמה ה-21 עצמאל  (, 2005–1986  ) בורקה

תפסותב היהי  םיזוכירב , היילעהמ  עבונה  םהב , יתנירקה  ץוליאהש  הממח  יזג  לש  הטילפ  ישיחרתב  רבודמ  . RCP8.5-ו RCP4.5
דוחייבו םייטפוניסה ,) םיבצמה  רמולכ   ) ריווא גזמ  תוכרעמ  לש  תוחיכש  גוצייב  הפי  חילצה  שדחה  גוויסה  .ר  " מל טאו  לש 4.5 ו-8.5 

לש םתוחיכש  יכ  איה  לארשי ) יבשות  תניחבמ  הבוט  - אלה הרושבהו   ) תניינעמה תועמשמה  .םייאסירפקה  םיעקשה  גוויסב  ןייטצה 
ללגב האמה ה-21  ףוס  תארקל   35%- כב תדרל  היופצ  ןוכיתה  םיה  חרזמ  רוזאבו  לארשיב  םשגה  ידירומ  םייאסירפקה  םיעקשה 

יפ לע  השדחה  תונועה  תרדגה  הלעפוה  הז  רקחמל  ךשמהב  (. RCP8.5  ) הממח יזג  זוכירב  היילעהמ  תמרגנש  תוממחתהה 
תונועה ךרואב  םייופצה  םייונישה  תא  תוזחל  ידכ  םיימלועה  םיימילקאה  םילדומה  תנומש  לש  לוכשא  לע  ריוואה   גזמ  תוכרעמ 

הנקסמה .ןוכיתה  םיה  חרזמ  לעמ  םיירקיעה  םייטפוניסה  םיבצמה  לש  תויתנועה  תא  בטיה  לדמל  לגוסמ  לוכשאה  האמב ה-21 .
לש 49% רועיש  ידכ  דע  דואמ , ךראתהל  היופצ  יסרפה , קיפאה  לש  תוחיכשה  ידי  - לע תגצוימה  ץיקה , תנועש  איה  ךכמ 

שיחרתב םיישדוחכ )  ) רצקתהל ב-56% היופצ  םייאסירפק , םיעקש  תוחיכש  ידי  - לע תגצוימה  ףרוחה , תנועש  דועב  םיישדוחכ ,) )
רומחה שיחרתב  הנשה  תונוע  ךרואב  םייונישה  תאו  םויכ  תונועה  ךשמ  תא  גיצמ  רויא 1  האמה ה-21  . ףוס  תארקלו   RCP8.5

.רצרצק ףרוח  דבלמ  ץיק , יאנת  לארשיב  וררשי  הנשה  תיברמב  הז , שיחרת  יפ  לע  . RCP8.5 לש

לע .בחרמבו  ןמזב  הרוטרפמטהו  םיעקשמה  תסורפת  לע  עיפשהל  הלולע  םייטפוניסה  םיבצמה  לש  תויתנועבו  תוחיכשב  םייונישה 
.ןוכיתה םיה  חרזמו  הרופה  רהסה  לעמ  םיעקשמ  לש  ןוציק  יכרע  לדמל  םיימלוע  םיימילקא  םילדומ  לש 23  תלוכיה  תא  ונחב  ןכ ,

יפ לע  האמה ה-21  ףוסל  הלאה  םירוזאה  לעמ  םיעקשמ  לש  ןוציקה  יכרע  תא  תוזחל  ידכ  הלא  םילדומ  לש  לוכשאב  ונשמתשה 
תויתנשה ב-20-35%, םיעקשמה  תויומכב  הדירי  יבגל  םימיכסמ  םילדומה  ןוכיתה  םיה  חרזמ  לעמ  -. RCP8.5ו RCP4.5 םישיחרת

תומכ לש  ןוזוחאה ה-95 )  ) ןוציקה יכרע  הרופה  רהסה  לעמ  םשגה ב-20-35% . ימי  רפסמבו  םיבוטרה ב-10-20%  םימיה  ףצרב 
אקווד יכ  ןייצל , יואר  תדרל  . יופצ  הז  דדמ  ןוכיתה  םיה  חרזמ  - םורדב תאז , תמועל  . 25%- כב תולעל  אקווד  םייופצ  תימויה  םשגה 
חרזמ - םורדב טעמל   ) ןוכיתה םיה  בחרמב  םיבר  םירוזאב  התהוז  תללוכה  םימשגה  תויומכב  התחפה  תורמל  םיזעה  םימשגב  היילע 

אקווד ןייפאמש  םשגה ) ךסב  המגמל  ההז  םיזעה  םימשגה  לש  המגמה  םלועה  בורב  יכ   ) סקודרפכ הרדגוהו  רבעב , ליעל ) רומאכ 
. ןוכיתה  םיה  רוזא  תא 
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רויא 1
ריווא  גזמ  תוכרעמ  יפ  לע  ןתרדגהל  םאתהב  הנשה  תונוע  עברא  ךרואב  םייונישה 

ףוס םי  יקיפא  ביבא ,)  ) םייברש םיעקש  ץיק ,)  ) םייסרפ םיקיפא  רובע  םיגצומ  םיימלועה  םילדומה  תנומש  לש  םיעצוממה 
—2046 ב ) תיחכונה ; הפוקת  תא  תגציימכ   2005—1986 א ) ןה : תוגצומה  תופוקתה  ףרוח .)  ) םייאסירפק םיעקשו  ויתס ) )

לוכשא יפ  לע  ןה  תואצותה  האמה ה–21 .  ףוס  תא  תגציימכ   2100—2081 ג )  ; 21 האמה ה – עצמא  תא  תגציימכ   2065
םירחאו  Hochman ךותמ רויאה  . RCP8.5 ארקנה ההובג  תוממחתה  לש  שיחרתבו  ליעל  וניוצש  םיימילקאה  םילדומה 

.

הדרפהב לדומב  שומישב  האמל ה-21  תוימילקא  תויזחת 
רתויב ההובגה 

לסקיפ לכ  לש  לדוג  וא  גירס  קחרמ  8 ק"מ   ) רתויב ההובגה  תימילקאה  היצולוזרב   COSMO-CLM לדומב ונשמתשה  הנורחאל 
סחיב הפוקתל 2041–2070  ונלצא  הרוטרפמטהו  םשגה  יעצוממו  ןוציקה  יכרע  תא  תוזחל  ידכ  לארשיב , התשענש  לדומב )

םע ףותישב  ושענו  דואמ , םילודג  בּושחִמ  ינמז  ושרד  תוצירה  . RCP4.5 שיחרתל םג  ןכו  הפוקתה 1981–2010  לש  עצוממל 
ויתסבו ףרוחב  דוחייב  תולעמ ,  2.5- כב תולעל  םייופצ  םייתנועה  הרוטרפמטה  יעצוממש  תודמלמ  תואצותה  .הילטיאמ  םירקוח 

וז העפות  .םומיסקמה  רשאמ  םומינימה  יכרעב  רתוי  לודג  הכרעש  היילע , םה  םג  וארה  הרוטרפמטה  לש  ןוציקה  יכרע  רויא 2 .) )
הימרוג .תימלוע  איה  המחל ) הרקה  הרוטרפמטה  ןיב  יתממיה  שרפהב  רמולכ   ) הרוטרפמטה לש  תימויה  תערשמב  הנטקה  לש 
תויומכב דע 40%  לש  הדירי  התזחנ  ןכ , ומכ  יטננימודה  . םרוגה  איה  תירפסומטאה  תוחלה  יכ  אצמנו  טוריפב , לארשיב  ורקחנ 

לש ןוציקה  יכרעב  היילע  רויא 2 .)  ) ביבאבו ףרוחב  היילע  התזחנ  םורדבש  דועב  לארשי , לש  זכרמהו  ןופצה  רוזאב  תויתנועה  םשגה 
תומוד תומגמ  ןופצב  . םג  ןוציקה  יכרעב  היילעל  םימיוסמ  םינמיס  םע  לארשי , לש  םיימורדה  םירוזאב  דוחייב  התזחנ  םשגה 

. לארשי  לעמ  םשג  תונחת   18- בו םיימילקא  םילדומ  השישב  שמתשהש  רקחמב  םג  האמה ה-21  ףוסל  וזחנ 

[5]

[15]

[6]

[17 , 13]

[16]
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רויא 2
לש שיחרתב  תמועל 1981–2010 ,  2070–2041 םינשל  םייונישה  לש  תויזחת 

(, סויזלצ תולעמב   ) םייתנוע הרוטרפמט  יעצוממב  א ) ( ) RCP4.5  ) תינוניב תוממחתה 
( םיזוחאב  ) םשג יעצוממב  (ב )

םירחאו   Hochman ךותמ :

האמל ה-21 תוינוריע  תוימילקא  תויזחת 

תועפשהה תא  תיתימא  הרוצב  גצייל  םילגוסמ  םניא  רתויב  ההובג  תיבחרמ  הדרפהב  םג  הכ  דע  וגצוהש  םיימילקאה  םילדומה 
המורתל האוושה  םע  האמל ה-21  תינוריעה  העפשהה  לש  חותינ  תרשפאמש  השדח  הטיש  ונעצה  ךכ , םשל  .ריעה  לש  תוימוקמה 

לודיג בצק  יפ  לע  םלועב , תויזכרמ  םירעב  ץיקב  חווט  תוכורא  תומגמ  לש  הקידב  תימלועה  . תוממחתהה  ןמ  תעבונש 
לארשיב תויזכרמ  םירעב  תוירוטסיהה  הרוטרפמטה  תומגמ  לש  תימוקמו  הבוט  הייאר  תרשפאמ  הייסולכואה , לדוגו  הייסולכואה 

לע  RegCM ימילקאה לדומה  תועצמאב  השענ  תנש 2060  דע  היופצה  תינוריעה  ריוואה  תרוטרפמט  לש  קלחה  בושיח  רויא 3 .) )
דיחא בצקב  לודגל  הכישממ  ריעה  תייסולכוא  התייסולכוא , לדוג  לע  תרמוש  ריעה  הייסולכואב –  לודיג  ישיחרת  תשולש  יפ 

.תוריהמב הלדג  ריעה  תייסולכואו 

תולעמ לש כ-0.3  היילע  תליאבו  םילשוריב  רקובה ; תועש  לש  הזמ  תיתועמשמ  קזח  העשב 15:00  הרוטרפמטב  לודיגה  יכ  ונאצמ 
םיכרעל המוד  לדוג  רדסמו  רתויב  םייתועמשמ  תורוטרפמטב  םיינוריעה  לודיגה  יכרע  .תולעמ  לש כ-0.15  עבש  ראבבו  רושעל 

.תימלועה הלקסב  תוממחתהה  ןמ  םיעבונש 

םילקא תעדומ  תינוריע  היינבב  ךרוצ  שי  יכ  ןאכמ  הלוע  .רויעו  היינב  ןונכת , יכילהת  לע  תוימושיי  תוכלשה  רקחמה  תואצותל 
דחי םג  תינוריעהו  תילבולגה  תוממחתהה  לש  תובושח  תוכלשה  ןנשי  .םיינוריעה  תוממחתהה  יכילהת  ןותימל  תויגטרטסא  חותיפבו 

.בורקה דיתעב  ריעב  רגה  םדאה  לע  תימרתה  תוחונב  תרכינה  הרמחהה  לע 

[17]

[19]
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רויא 3
תולודג םירעב  תיברמה  ריוואה  תרוטרפמט  יוניש 

םינשל 1964– ןתייסולכואב  לודיג  תמועל  לארשיב , םירעבו  םלועב  תולודג  םירעב  תיברמה  תינוריעה  הרוטרפמטה  יוניש 
(. ארקמב תוניוצמה  תונחתה  יתש  טעמל   ) 2010

םוכיס

( ןמזהו  ) קחרמה תלקס  תדרוה  אוה  טרפב , לארשיבו  ןוכיתה  םיבו  ללכב , םילקאה  יוניש  יוזיחב  רתויב  םילודגה  םירגתאה  ןמ  דחא 
םע רוזאב  היופצה  םשגה  תדירי  לש  יוזיחב  דוחייבו  יללכ , ןפואב  יטירק  השענ  הז  ןיינע  (. downscaling  ) רקחנה רוזאל  תיטנוולרה 

יסופיטה לדומה  גירס  קחרמש  םושמ  תאזו  חלמה , םי  וא  תרניכה  לש  זוקינה  ןגאב  לשמל , םילודג , חטש  ינפו  םייפרגופוט  םייוניש 
, םש ריוואה  גזמ  תא  םיעבוקש  םיימנידהו  םיילקיזיפה  םיכילהתה  תא  יתימא  ןפואב  הסכמ  ונניאו  ליכמ  ונניא  םיימילקאה  םילדומב 

תורפסב תנשמ 2016  ונמסרפש  םירמאמ  לש  הרדסב  םיעקשמו .) םיננע  תריצי  לשמל ,  ) רתוי תונטק  קחרמ  תולקסב  םישחרתמש 
תודקמתה םע  ןוכיתה  חרזמה  לעמ  םשגה  לשו  הרוטרפמטה  לש  הלקסה  תדרוהל  תוינשדח  תוטיש  לש  ןווגמ  ונלעפה  תיעדמה ,

םיימילקאה םילדומה  לש  םתלוכי  - יאל רושק  רחא  השק  רגתא  המוד , ןפואב  .םינוש  םירוזאבו  לארשי  לש  יוזחה  םילקאב 
.הלא םילדומב  יסופיטה  גירסה  קחרמל  ידמ  הנטק  הלקסב  םישחרתמ  םהש  םושמ  םיינוריע , םייוניש  תוארל "  " םילבוקמה

השעמל הכלה 

בור .ןתינה  לככ  תוקיודמ  תויזחתב  ךרוצ  שי  םילקאה , יונישל  םינושה  םירזגמהו  הלשממה  ידרשמ  תוכרעיה  ךרוצל 
םיכילהת הכלהכ  ראתל  םילגוסמ  םניאש  םיסג , םיימילקא  םילדומ  תואצות  לע  תוססובמ  ונרוזאל  תויזחתה 

םירהה לש  םתעפשה  ףוחה , וקב  תוחור  תוסנכתה   ) ףרוחב םיעקשמה  תריצי  ינונגנממ  קלח  ןוגכ  םיבושח , םייגולורואטמ 
םהב שי  תאז , תורמלש  איה  תלבוקמה  הדובעה  תחנה  .ץיקב  היסרווניאה  הבוגו  הזירבה  ךלהמ  וא  םשג ) יננע  תורצוויה  לע 

םייק יחכונה , םילקאה  תא  הכלהכ  תומדל  םישקתמ  םהש  תויה  ןכ , יפ  לע  ףא  .תויללכה  תומגמה  תא  םינמסמכ  ךרע 
איה הלשממב  תחוורה  השיגה  ךכיפל , .םהילע  תוססבתה  ךות  דיתעל  תוכרעיה  ךרוצל  תוגירח  תועקשה  עצבל  ישוק 

ןוכנ ךכ  םשלו  ההובג , היצולוזרב  םיימילקא  םילדומ  ץירהל  שי  רתוי  תוקיודמ  תויזחתל  עיגהל  ידכ  .הטרח  - יא ידעצ  תטיקנ 
הימדקאב םילקאה  ירקוחל  באשמ  שמשיש  ימואל , ימילקא  םיבושיח  זכרמ  םיקהלו  ןודנב  הלשממה  תטלחה  תא  שממל 
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.םילקא יונישל  תוכרעיהה  תלהנמב  הלא  םימיב  ןודנ  אשונה  .הלשממלו 

יגולורואטמה תורישה  להנמ  ויתס , רינ 
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