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תישונאה הירוטסיהב  שדח  קרפ 

, םירקי םיארוקו  תוארוק 

טעמכ הריצעל  האיבהו  ולוכ , םלועה  תא  עגר  - ןב הלטלט  תימלוע  הפגמ  וניניע –  דגנל  בתכנ  תישונאה  הירוטסיהב  שדח  קרפ 
םדא לכ  תורגתסהלו  ךוניח  תודסומו  םיבר  הדובע  תומוקמ  תריגסל  םיימואל , תולובג  תריגסל  תילבולגה , הלכלכה  לש  תטלחומ 
ייח חרואב  עוגפל  םלועה  בורב  תולשממ  איבה  הטילש  רסח  יכירעמ  לודיגב  התומתהו  האולחתה  תוטשפתהמ  ששחה  .ותיבב 

.דבלב תינויח  תובשחנה  הלא  ידכל  תויתרבחהו  תוינרציה  תויוליעפה  ןווגמ  תא  םצמצלו  םהלש  תודיינה  תא  ליבגהל  םיחרזאה ,
.ןבומכ תובר  תויתביבס  תועפשה  שי  הלא  לכל 

דצמ .םימוחת  לש  דואמ  בחר  ןווגמב  ימלוע  יונישל  תונמדזה  םג  אוה  ךא  באוכ , הנורוקה  תפגמ  בקע  ללוחתמה  ימלועה  רבשמה 
ןויליגה .הביבסה  לע  תובחרנ  תועפשה  הל  שי  ינש  דצמו  עבטל , םדאה  ינב  ןיב  היוקל  םיסחי  תכרעמ  לש  רצות  איה  הפגמה  דחא ,
םיליבומ םייח –  ילעבב  רחסו  לודיג  יתב  סרה  עבטב , העיגפה  .היתועפשה  לש  דואמ  בחר  ןווגמל  םג  ומכ  הפגמל  םימרוגל  סחייתמ 

הכירצ הנורוקה  ףיגנל  עקר  תולחמ  ילעב  לש  םתועיגפ  .םדאה  ינבל  תוגלוזו  םייח  ילעב  לצא  תוחתפתמה  תולחמל  ראשה  ןיב  םלוכ 
התומתל םרוג  ךכמ –  רתויו  עקר , תולחמ  ןתואמ  תוברל  םיירקיעה  םימרוגהמ  אוהש  ריוואה , םוהיזל  תדחוימ  בל  תמושת  תונפהל 

.הרגש לש  רבדכ  תבחרנ  תימלוע 

םינוכיס לוהינל  עדמ  תססובמ  תכרעמ  םדקל  ידכ  לארשיב  תוטלחהה  תלבק  תוברתב  יוניש  שרדנ  תאזה  תעב  ךכ , לע  ףסונ 
ןיידע םדוקה , ןויליגב  הבחרהב  וב  ונקסעש  םילקאה , רבשמ  ןורחא , רבדו  .תויתביבסה  תוערכההמ  תובר  לש  בלה  היהתש  םיימואל ,

םידעצ לש  םתוליעי  רבדב  תונוכנה  תונקסמה  תקסהל  איבת  תימלוע  - ללכה רבשמה  תייווחש  תווקל  שיו  הניפל , רבעמ  אצמנ 
ולפיי אל  וללה  םיאשונב  םיחמומה  תוצלמה  דחפה , םלעיהבו  הפגמה  ףולחבש  תווקל  שי  .תופורטסטק  תעינמל  םיפירח  םימידקמ 

.ימלועה יתואירב  - יתרבח - ילכלכה ןסוחה  תא  קזחי  תויעבטה  תוכרעמה  לש  ןנסוח  קוזיח  .תולרע  םיינזוא  לע 

תפגמ לש  תויתביבסה  תויועמשמל  ולוכ  שדקומה  הביבסו ," היגולוקא   " תעה בתכ  לש  דחוימ  ןויליג  איצוהל  ונטלחה  ךכל , יא 
ןווקמ ןפואבו  םוסרפל , םהמ  דחא  לכ  תנכה  םויס  םע  דיימ  הגרדהב –  ומסרפתי  ןויליגה  ינכות  תובישחהו , תופיחדה  לשב  .הנורוקה 

תוריקס ובתכו  םיצמאמל  ומתרנ  העשה , ךרוצ  תא  וניבהש  םיברה  םינעדמהו  םירקוחה  לכל  תודוהל  םוקמה  הז  .םעפה  דבלב 
.םיעוריאה תושחרתה  ידכ  ךותו  דחוימב  רצק  ןמזב  םינכדועמ  םירמאמו 
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.רתוי םינובנו  םיקזוחמ  רבשמהמ  אצנש  הווקת  ונלוכ 
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