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לארשיב עבט  תרימשו  ימלועה  םילקאה  יוניש 

יגולורואטמה תורישה  הלא  םימיב  איצוהש  "ח  וד .הרורב  הניא  ותמצוע  ךא  אובי , אוב  יופצה  םילקאה  יוניש  .רמאיהל  תבייח  תמאה 
דוקפתהו הנבמה  .תיטסיטטס  םיקהבומ  םניא  םהו  הובג  וניא  םייונישה  בצק  ךא  םיעקשמב , הדיריו  תוממחתה  תמגמ  לע  עיבצמ   

תועפשהה תא  תוזחל  ירשפא  יתלב  דע  השק  הזכ , בצמב  .קיפסמ  םינבומ  םניא  םה  םג  לארשיב  תויגולוקאה  תוכרעמה  בור  לש 
? ךרעיהל ידכ  תושעל  ןתינו  ךירצ  המ  תאז , לכבו  .ילארשיה  עבטה  לע  םילקאה  יוניש  לש 

רבעמה תאז , םע  .תשדחתמ  היגרנאל  רבעמו  היגרנאב  שומישה  תתחפה  ידי  - לע רקיעב  עצבל  ןוכנ  הממח  יזג  לש  תוטילפ  םוצמצ 
אל הרומח  תרחא , תיתביבס  היעב  תריצי  תרזעב  תחא  תיתביבס  היעב  רותפל  אלש  בושח  יכ  םוצע , רגתא  ןמוט  תשדחתמ  היגרנאל 

תוטילפה תא  םצמצל  הנוכנה  ךרדה  עבט , תרימש  ילוקישמ  ךכיפל , .לודיג  יתב  סרהו  יגולויבה  ןווגמב  העיגפ  לשמל  ומכ  תוחפ ,
היהי לודיגה  יתב  סרה  הזכ  ןפואב  םימייק  . םינבמ  לע  םינקתמ  תרזעב  רקיעב  שמש , תייגרנאב  שומיש  תועצמאב  איה  לארשיב 

םדאלו עבטל  םתמורתש  םיפלטעבו , םידדונו  םיימוקמ  תופועב  העיגפ  לש  תונכס  ובוחב  ןמוט  חור  תייגרנאב  שומיש  .םצמוצמ 
הייסולכואה תופיפצל  תורושקה  תולאשב  ןוידמ  קמחתהל  היהי  ןתינ  אל  שפנל . הכירצה  תא  םצמצל  תוחפ  אל  בושח  .המוצע 

.םילקאה יוניש  םע  דדומתהל  תלוכיה  יבגל  םג  תויתביבס  תוכלשה  ןהלש  לארשיב , הדוליה  דודיע  תוינידמלו 

. קפסב  תלטומ  לארשיב  רועיי  לש  ךכל  המורתה  יכ  םא  הרפסומטאהמ , ינצמח  - ודה ןמחפה  תטילק  תא  לידגהל  לוכי  רועיי 
ןפואב תורפשמ  אלש  קר  אל  הרפסומטאהמ  ינצמח  - וד ןמחפ  תטלוק  אליממ  םהב  הייחמצהש  םיחותפ  םיחטשב  תועיטנ 

, םירעה לא  תועיטנה  תא  ןווכל  שי  ןכל , .תותב  ומכ  תובושח , תויגולוקא  תוכרעמב  תועגופ  םג  ןהש  אלא  ןזאמה , תא  יתועמשמ 
.םילצומ םירתא  תריציו  ינוריעה  םוחה  יא  םוצמצ  ומכ  בושח , ףסומ  ךרע  ךכל  שי  ןהבש 

לע הנגה  איה  היעבה  םע  תודדומתהל  ךרדה  .םימיוסמ  םינימ  לש  הצופתה  ימוחת  תא  םצמצל  לוכי  םילקאה  יוניש  דחא , דצמ 
ךרוצ שיו  יד , ךכב  ןיא  .לארשיב  תויעבטה  תויגולוקאה  תוכרעמה  ללכ  תא  וגצייש  תוימיו , תויתשבי  עבט  תורומשכ  םיבחרנ  םיחטש 
ילעבו םיחמצ  לש  הריגהה  תא  ורשפאיש  םייגולוקא   תונורדסמב  תורבוחמ  היהת  עבטה  תורומשש  ךכ  רומישה  ךרעמ  תא  ןנכתל 
" טלקמ ינג   " לארשיב םינבנ  ןכ , ומכ  .דיתעב  םתצופת  םוחת  תא  םיאתהל  ולכוי  םינושה  םינימהש  יוכיסה  תא  וריבגי  ךכו  םייח ,

.לארשיב הנכסבש  םיחמצה  ינימ  לש  םיערז  לע  םירמוש  תואלקחה  דרשמב  םינגה   קנבבו  הנכסב , םיחמצל 
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דדח ארזע  םוליצ : האורבת |  איה  תוצרפתמ  רב  תויח  תויסולכואב  לופיטה  ךרד  .םיבושייל  םישלופ  רב  יריזח 
םימרוג םישלופה  םינימה  .םישלופל  םתוא  ךופהלו  םירחא  םינימ  לש  הצופתה  ימוחת  תא  ביחרהל  לוכי  םילקאה  יוניש  ינש , דצמ 

תנגהל הרבחה  .ץראל  םתסינכ  תא  עונמל  איה  םישלופה  םינימב  םחליהל  רתויב  הליעיה  ךרדה  .םדאלו  עבטל  יתועמשמ  קזנ 
תא גרדשל  הלא  םימיב  ליכשמ  תואלקחה  דרשמו  םהב , המחלמ  רשפאתש  קוח  תעצה  םדקל  וסינ  םינגהו  עבטה  תושרו  עבטה 

, יתעד תוינעל  תאז , םע  .ושלפש  הלאב  לפטלו  םישלופ  םינימ  לש  אובי  עונמל  ידכ  ראשה  ןיב  תואלקחב , םיקסועש  הנידמה  יקוח 
.יוכיס תרסח  איה  ץאוס  תלעת  ךרד  ןוכיתה  םיל  ושלפש  םינימב  המחלמה 

תניחבו עובק  רוטינ  תועצמאב  איה  תודדומתהל  תיזכרמה  ךרדה  .םייפורט  םירוזאב  ןרוקמש  תולחמ  תוטשפתהל  ריבס  ששח  שי 
. " תחא תואירב   " תשיגל םאתהב  םדאבו , קשמ  תויחב  רב , תויחב  תועגופה  תולחמ  לש  הלחמ  ימרוג  לש  תוחכונ 

לודג קזנ  לאיצנטופ  תולעב  תוצרפתמל , ןתוא  ךופהלו  רב  תויח  ינימ  רפסמ  לש  תוימוקמ  תויסולכוא  לידגהל  לוכי  םילקאה  יוניש 
ךא םיטעמ , םנמוא  םהש  הלא , םינימ  תוסיו  לע  לקת  האורבתה  היצטינס .)  ) האורבת הטושפ –  לופיטה  ךרד  .עבטלו  םדאל 

רשפאיו ונייח  תוכיא  תא  רכינ  ןפואב  רפשי  תואלקחבו , ריעב  ןויקינ , לש  םילבוקמ  םיטרדנטס  ץומיא  .לודג  םהלש  קזנה  לאיצנטופ 
.םילקאה יוניש  לש  םיאנתב  םג  םיצרפתמה , םינימה  תויסולכוא  תא  תיסחי  תולקב  תסוול 

קפס ןיא  רבכ  םויכ  .תרניכה  ןגאב  רקיעב  םיעקשמב , הדיריה  איה  םילקאה  יונישמ  תעבונה  לארשיב  רתויב  תיזכרמה  היעבה 
, רוזאה ילחנ  םויכ , תלצנמ  איהש  תומכב  תרניכה  ןגאב  םימ  לצנל  ךישמת  תואלקחה  םא  חווט  . ךורא  יונישב  רבודמש 

.עבטל תונייעמה  ימ  תא  ררחשלו  תואלקחל  ןורתפ  אוצמל  ךרוצ  שי  ןכלו  ושבייתי , המישרמ , םימ  תקיפס  םע  ונרתוהש  םינורחאה 

עבטה תרימש  יצמאמ  תא  קזחלו  ךישמהל  שי  ימלועה  םילקאה  יוניש  ינפב  לארשיב  עבטה  לע  רומשל  ידכ  הרורב : הנקסמה 
, שמשהמ היגרנא  רוצייל  רבעמ  םייגולוקאה , תונורדסמה  קוזיחו  םיחותפה  םיחטשה  לע  הנגהה  קוזיח  ךות  לארשיב , םימייקתמה 

.רוטינו עבטל  םימה  רורחש  םיצרפתמה , םינימה  תעפשה  םוצמצו  האורבת  םישלופה , םינימב  המחלמ  הנכסב , םינימ  לע  הנגה 
. רתוי הברה  ךא  השענ , רבכש  המ  תא  תושעל 

ירשפא יתלב  דע  השק  הזכ  בצמב  .קיפסמ  ןבומ  וניא  לארשיב  תויגולוקאה  תוכרעמה  בור  לש  דוקפתהו  הנבמהש  יתנעט  החיתפב 
תועובק רוטינו  רקחמ  תונחת  םיקהל  יואר  הלעמל , תומושרה  תולועפה  לכ  לע  ףסונ  ןכל , .םילקאה  יוניש  לש  תועפשהה  תא  תוזחל 
, לארשיב םויכ  רבכ  עצבתמש  חווטה  ךורא  רוטינהמ  ףסאנש  עדימה  לא  הלא  תונחתמ  ףסוותיש  עדימה  .חווט  תוכוראו  םוקמ 

.םילקאה יוניש  םע  תודדומתהל  רתוי  הבוט  תוכרעיה  רשפאי 

.תוליעומה ויתורעה  לע  ץינייטש  רפוע  "ר  דל הדות 
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