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היגולוקא

דימתמ רתוי  םויה  תויטנוולר  תויגולוקא  - ויצוסה תונבותה 

לע רומשלו  התוא  םולבל  החילצה  איה  ןכש  הפגמה  תוטשפתה  םע  הפי  הדדומתה  לארשי  תימואל , - ןיב האוושהב  ידיימה , חווטב 
.היגרנאבו םימב  ןוזמב , םייסיסבה  רוביצה  יכרוצ  תא  קפסל  ךישמהל  ןכו  תואירבה , תכרעמ  לש  הלכהה  תלוכי  תרגסמב  הידממ 

םע דדומתהל  ץלאית  הנורוק  - טסופה ןדיעב  הרבחה  רשאכ  המידק –  םינש  דעו  םישדוח  רפסממ  לחה  ךוראה –  חווטב  םלוא 
להנל חילצנ  המכ  דע  ועבקי  תעכ  טוקננש  םידעצה  .הנכסב  דומעל  םילולע  וננוחטיבו  ונתחוור  םילדגו –  םיכלוה  םייתביבס  םירגתא 

םיימואל םיזכרמו  ימלועה  תואירבה  ןוגרא  "ם , ואה ןוגכ  םיימואל  - ןיב םינוגרא  .רתוי  םיכבוסמו  םישק  םיידיתע  םירגתא  החלצהב 
, רתוי  תורומח  ףאו  תופסונ  תולחמ  תוצרפתה  םיללוכה  םילודג , םימויא  םידמוע  קפואב  יכ  םיריהזמ  תוימוהיז  תולחמ  תעינמל 

םימייק םייגולוקא  םיאנתל  ףסוותהל  םייושע  םהירחאלש  השדחה  תואיצמהו  הפגמ  יאנת  בערו  . ןוזמ  תקפסאב  םישוביש 
םישקל ונייח  תא  ךופהלו  םיקיזמ –  תויוצרפתה  ןקירוה , תופוס  תונופטיש , תופרש , תורוצב , םילקאה –  יוניש  ידי  - לע םיענומה 

.הברהב

ןכא םש "  " הרוקש המ  םירחא  . תוזוחמב  םייתביבסה  םיאנתב  רוזש  ונדיתעו  הב  , היולתו  תימלועה  הלכלכל  תרבוחמ  לארשי 
שממל תורחא  תונידמל  עייסל  ונתלוכי  תא  ןכו  התחוור , תאו  הייסולכואה  תואירב  תא  ונמולש , תא  חיטבהל  ידכ  .ןאכ  ונילע  עיפשי 

.הל הצוחמו  לארשיב  םירגתאמ , םייתביבסו  םייתרבח  - םיילכלכ םייטילופ , םיאנת  ינפב  דומעל  םינכומ  תויהל  ונילע  הלא , תורטמ 
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, ןנובתהל יטירק  תויונמדזה  ןולח  ונל  הקינעה  רצקה  חווטב  הפגמה  תמילבל  לארשי  הטקנש  םידעצה  תחלצה  לזמה , הברמל 
.םאתהב ןנוכתהלו  ךירעהל 

ןייטשנרוא לאינד  םוליצ : תקדצומ |  אלכ  החכוה  תוינקה  תלהב  .הטספב  רוסחמ 
תונוש תונידמב  םיימואל  םיצמאמ  חותינב  תואירבה , דרשמ  "ל  כנמו הלשממה  שאר  הליל  - הליל ורמאש  יפכ  ליחתהל , לכונ 

ךלהמב לארשי  תא  ושילחהש  הפרותה  תודוקנ  תא  תוהזל  לכונ  ןכ , ומכ  .תוחפ  םיחלצומו  םיחלצומ  הרקמ  ירקחבו  הפגמה  תמילבל 
תונידמ וקזיח  םייסיסב  םייגולוקא  - ויצוס םינייפאמ  וליא  לואשלו  קימעהל  שי  חווט , - תכורא תולכתסהב  .הפגמה  םע  תודדומתהה 

ךות הפגמה  םע  דדומתהל  ןהל  ורשפאו  םירחאו ,) םייפרגומד  םייטילופ , םינייפאמ  םע  ןילמוג  יסחי  ךותמ  וא  רישי  ןפואב   ) תומיוסמ
תירוזא תומייקל  םירזוח  םיידוסי  תונורקע  םג  םה  וללה  םינייפאמהמ  קלח  .תיסחי  טעומ  םיתמ  רפסמו  ךומנ  קזנ  ףקיה  לע  הרימש 

.תימלועו

תומייקה עדמל  המודב  .תיביטמרונ  הרטמ  שי  עבטהו , םדאה  ןיבש  ןילמוגה  יסחיב  תיעדמה  התודקמתהל  רבעמ  היגולוקא , - ויצוסל
עוגפל ילבמ  גשגשלו  רתוי  תוינויוושו  תוקדוצ  תויהל  תולוכי  תוישונא  תורבח  דציכ  ןוחבל  הקימעמ  איה  ימואלה , ןסוחה  תמגידרפלו 

רקחמה ימוחתב  םיבר  ומכ  םיגולוקא , - ויצוסש יפ  לע  ףא  .םיינויחה  היתוריש  תא  םדאה  ינבל  קפסל  תיגולוקאה  תכרעמה  תלוכיב 
לוצינו יגולויבה  ןווגמה  ןדבוא  תוימימ , תוכרעמ  לש  רתי  ןושיד  םילקאה , יוניש  ומכ  םילודג  םיימלוע  םירגתאב  םידקמתמ  יתביבסה ,

יתלב ךא  םייופצ  םיעוזעז –  הביצמ  איה  ןכש  המוד , רגתא  ונינפב  הדימעמ  הנורוקה  תפגמ  אמייק , - רב וניאש  ןפואב  םיבאשמ 
.ןתודימע תא  םינחובה  תוימלועו , תוירוזא  תוכרעמל  שארמ –  יוזיחל  םינתינ 

הפגמה יוניש " . רחאל  שדחמ  ןגראתהל  תלגוסמ  וא  יוניש  ינפב  הדימע   " תכרעמ רשאכ  גשומ  ותרדגהב  יגולוקא  - ויצוס ןסוח 
חווטב .ונלש  עדיה  תוכרעמו  לשממה  ינבמ  תויתשתה , טביהב  רצקה  חווטב  ןחבמב  ונלש  יגולוקא  - ויצוסה ןסוחה  תא  הדימעה 

םע דדומתהל  ונתלוכי  תא  תיתועמשמ  הרוצב  ותיחפה  ונלש  תויגולוקאה  תוכרעמל  ונמרגש  םייונישה  םא  הלגנ  רתוי  ךוראה 
, םייעבט םיעגפמ  לש  םתורידת  תאו  םתמצוע  תא  ריבגהל  היושע  תיגולוקאה  תכרעמה  תורדרדתה  .הנורוקה  תפגמ  ןוגכ  םיעוזעז 

. הלאכש  םיעגפמ  םע  תודדומתהב  תלגרומ  הניא  הרבחה  רשאכ  דוחייב  תיגולוקא , - ויצוסה תושיגרה  תא  ןכו 
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לארשי לש  הנסוחב  תושלח  תוילוח  הפשח  הפגמה 

םרוגה יכ  םא  ןוזמה , תקפסא  הרערוע  רצק  ןמז  ךשמל  יכ  הארנ  ימואל ? ןסוחל  סחיב  תילארשיה , הרבחב  תושלוחה  ופשחנ  ןכיה 
, תורחא תונידמב  רוביצה  ומכ  ילארשיה , רוביצה  .םירצומב  רסוח  אלו  םיציב ) הטספ , טלאוט , ריינ   ) תוינק תלהב  רקיעב  היה  הל 

וילע ונרבגתהש  יפ  לע  ףא  רשא , רוביצה  ןומאב  ירונימ  רבשמ  היה  רוסחמ  . לכ  היה  אלש  יפ  לע  ףא  טלאוט  ריינ  גישהל  השקתה 
םיעוזעז וא  תרזוח  הפגמ  תמגודכ   ) חווט - ךורא רבשמ  ןייפאל  ופיסוי  הארנה  לככש  תוילאיצנטופ  תויעב  לע  רשיב  רצקה , חווטב 

תרבגומ תולת  לשב  טנרטניאה  תויתשת  לע  דבכ  ץחל  רצונ  םילקאה .) יוניש  תא  תוולל  םייופצה  הלאל  םימודה  םירחא  םיינוציח 
(, הז ןויליגב  יש  - יאגא ןרק  לצא  ואר   ) דבכ יגולוכיספו  יתואירב  ריחמ  עבות  תיבב  יתרבח  דודיב  .קוחרמ  הדימלו  הדובע  תלוכיב 

םיינמז ויה  םיפוכת , ויהש  ףא  םיקותינה , ךא  םוצע  , סמוע  הגפס  תכרעמה  .וז  הפוקתב  יטירקכ  חכוה  ביצי  תשר  רוביחו 
.הנתיא הדמע  ללככ  תכרעמהו 

םיעוזעז םע  תודדומתה  חיטבהל  ידכ  הובג  תופידע  רדסב  תויהל  ךירצ  ןתושימגו  היגרנאהו  טנרטניאה  תוכרעמ  תולוכי  קוזיח 
תשרודה העפות  החפשמב , תומילא  ירקמב  היילע  התייה  יתיבה  דודיבה  תובקעב  רתוי  תבכרומ  היעב  .רתוי  םירומח  םיידיתע 

.םיילאיצנטופה תונברוקהו  תונברוקה  לש  םתוחיטבו  םתואירב  תא  חיטבהל  ידכ  תיתכרעמו  השדח   הבישח 

, ילכלכה ריחמה  .הקוסעתה  ןדבוא  התייה  תואירבה , לע  תידיימה  העפשהה  דבלמ  הפגמה , לש  רתויב  תוקומעה  תועפשהה  תחא 
יתרבחה ןויווש  - יאה תא  ףירחהל  תויושע  ךוראה  חווטל  תועפשההו  ינסרה , היה  םינטק , םיקסע  ילעבו  םיריכש  םידבוע  רובע  דוחייב 

םינשרפ .ידיתעה  תואדווה  רסוח  חכונל  םייתקוסעת  םייונישב  וכמתיו  םיקסעל  תולגתסה  ורשפאיש  םידעצ  טוקנל  שי  .םייקה 
לש ןסורמ  יתלב  לודיג  בקע  הפגמה  ינפל  דוע  אמייק  - תונב ויה  אל  ונלש  תוימלועה  תוכרעמה  יכ  ונייצ  רבכ  םיבר  םייתביבס 

, תואירב הז  ללכבו   ) םיתוריש לע  רתוי  תססובמה  הלכלכל  ריהמ  רבעמ  .הכירצה  תמרב  תדמתמ  היילעב  לפכומש  הייסולכואה 
.תילכלכו תיתביבס  הניחבמ  רתוי  ההובג  תיתרבח  תודימע  םדקי  תונכרצ , לע  תוחפו  רודיבו ,) יתיב  לופיט  ךוניח ,

םימויא חכונל  תויגולוקא  - ויצוס תוכרעמב  ןסוח  תיינב 
קפואב רתוי  םילודג 

תא קזחל  םילוכיש  םירטמרפ  תכרעהל  תויונמדזה  ןולח  םיקפסמ  חלצומ , היה  ובורש  רצקה , חווטב  הלש  לוהינהו  הנורוקה  תפגמ 
לע תורישי  םתוא  ליחהלו  הלאה  םירטמרפה  תא  תירקחמה  תורפסהמ  רוזגל  ןתינ  .יאדו  אל  דיתע  לומל  יגולוקא  - ויצוסה וננסוח 

.ךוראה חווטב  הנידמה  ןסוח  לע  דומלל  םגו  רצקה , חווטב  הפגמל  תילארשיה  הבוגתה 
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ילכלכ - יתרבח ןויווש 

םג בורל  םהש  הרבחב , רתויב  םילשחנהו  םישלחה  םיטרפה  לש  םתייחמ  תחוורבו  םמולשב  הבר  הדימב  יולת  יתרבח  ןסוח 
םישלחה םירזגמה  הלוכ , הייסולכואה  םולש  תא  חיטבהל  הלשממ  לש  תיתאה  תוירחאה  דבלמ  עבט  . יעגפמל  רתויב  םיעיגפה 

םג םימייאמ  ןויווש  - יאו ינוע  .ףיגנה  לש  הצפהלו  תוצרפתהל  רתוי  םידעומ  תובורק  םיתעל  ויה  תויברעמ  תורבחב  תילכלכ  הניחבמ 
רב תויח  לש  יקוח  יתלב  דיצב  תאז  תוארל  ןתינ  .אמייק  - רב וניאש  ןפואב  םיבאשמ  לוצינ  םיעינמ  םהש  ךכב  ימואלה  ןסוחה  לע  םה 

רעושמה םוקמכ  הנורחאל  ועדונש  , ( םייחב םדועב  לכאמל  םייח  ילעב  םהב  םירכמנש   ) ןיס לש  םיבוטר " םיקוושבו ה"  
םיינויחה םיכרצה  תרגסמב  הביבסה  לע  הנגהב  בשחתהל  םתלוכיב  ןיאש  םיבושייב  םג  רכינ  רבדה  .הנורוקה  תפגמ  תצירפל 

, ימואלו יתרבח  ןסוח  לש  הגשה  םייקה ; ןויווש  - יאה תא  ורימחה  התוטשפתה  תעינמל  הטקננש  תוינידמהו  הפגמה  .םהלש  םיידיימה 
.הנורוקה תפגמ  ןוסיר  רחאל  הלא  םירעפ  תריגסל  לעפתש  תירוביצ  תוינידמ  תבייחמ  תורחא , תורטמ  לע  ףסונ 

םולשו םייטילופ  םיכוסכס  בושיי 

"ם ואה לש  ויר  תרהצהב  ןיוצש  יפכ  אמייק  . - תב תירוביצ  תוינידמ  לש  םושייבו  חותיפב  םיעגופ  םייטילופ  םיכוסכסו  המחלמ 
ירעפ הדרפהל " . םינתינ  יתלבו  הזב  הז  םייולת  הביבסה  לע  הנגהו  חותיפ  םולש , (, " ןורקיע 25  ) חותיפו הביבסה  תוכיא  אשונב 

לארשי לע  הלא  . םיבאשמ  לש  לוקש  לוהינל  חווט  - תכורא תוינידמ  םושיי  לע  םה  ףא  םישקמ  עבט  יבאשמ  לוצינל  סחיב  תוחוכ 
- ויצוסה הנסוח  תא  קזחל  ידכ  םייטילופ  םיכוסכס  ןורתפלו  םייטילופו  םיילכלכ  - םייתרבח םירעפ  תריגסל  לועפל  הרטמל  הל  םישל 

.רוביצה תואירבלו  הביבסל  םיידיתע  םימויא  דגנכ  יגולוקא 

יתנוזת ןוחטיב  תחטבהל  תיגולוקא  תכרעמ  תומלש 
םייתואירבו םייתביבס  םיעגפמ  תתחפהלו 

תיגולוקא תכרעמ  יתוריש  לע  הרימש  תישונאה  . החוורל  סיסבה  ןה  תוקפסמ  ןהש  םיתורישהו  תואירב  תויגולוקא  תוכרעמ 
תורוטרפמטב היילעה  תטאהו  תונופטיש  ינפמ  הנגה  םוהת , ימ  תושדחתה  םיחמצ , תקבאה  עקרק , תורצוויה  המגודל , תרשפאמה ,

תובורמ תוימואל  - ןיב תורהצהב  ןיוצש  יפכ  ןוסא , ינוכיס  תּוחפִאו  ןוזמ  רוציי  ךשמה  חיטבהל  ידכ  רתויב  תינויח  איה  תימוקמה , המרב 
רודכ תייסולכוא  תיברמ  תלכאהב  החילצהו  רצייל , האילפה   21- הו האמה ה-20  תואלקחש  יפ  לע  ףא  ןוסא  . ינוכיס  אשונב 

. וז  הרישע  תואלקח  םירשפאמה  םיתוריש  םתוא  תקיחשו  תיגולוקאה  תכרעמה  תּומלש  ןובשח  לע  רקיעב  הז  היה  ץראה ,
תוכרעמה לע  הליעפה  תישונאה  הרבחהש  םיפסונ  םיצחל  ףוריצב  תיתיישעתה  תואלקחה  לש  התומצעתהו  התובחרתה 

ןפואב ךומתלו  ךישמהל  תולוכי  וללה  תוכרעמהש  חוטב  אל  .הירוטסיהב  תיטירק  הדוקנל  ונתוא  האיבה  תוימלועה , תויגולוקאה 
. ץראה  רודכב  םישנאה  דראילימ  היגרנאו ל-7.6  םימ  תקפסאבו  יתנוזת  ןוחטיבב  רידס 

תורבטצהו רובדמ  םילקאה , יוניש  םיקיבאמ , םיקרח  תויסולכואב  העיגפ  םוהת , ימ  לש  תיתוכיאו  תיתומכ  תורדרדתה  עקרק , ףחס 
תויאלקח תוכרעמ  ךכ , לע  ףסונ  .ןוזמה  רוציי  לע  םייחכונה  םימויאה  ןיב  םה  םימ  ירגאמבו  עקרקב  םינשדמו  םימהזמ  םירמוח 

תונוכמ תענהל  קלדבו  היקשהל  םימ  תביאשב  הרבדה , ירמוחו  םינשד  תרוצב  םיבצחמ  קלד  תומושתב  ןיטולחל  תויולת  תוינרדומ 
העקשה שרודה  ךילהת  הלפתהב , םויכ  יולת  לארשי  לש  היקשהה  יממ  לודג  קלח  תאזמ , הרתי  .תיביסנטניא  תואלקחל 

תכמסנ הנידמה  בלח , ירצומ  רוציילו  תוקריו  תוריפ  לודיגל  עגונה  לכב  תיאמצע  תיסחי  לארשיש  דועב  היגרנא  . לש  תיתועמשמ 
יכ איה  רבדה  תועמשמ  לארשיב  . קוושמה  רקבה  רשבמ  תאביימ 72%  ןכו  אופסמלו , רישי  שומישל  םינגד , אובי  לע  אלמ  ןפואב 

וצלאיי לארשי  לש  םירזה  ןוזמה  יקפסש  רחאמ  .אוביב  וא  םישדחתמ  - אל םיבאשמב  םויכ  יולת  לארשי  לש  יתנוזתה  ןוחטיבה 
תעכ הווח  "ב  הראו תיחכונה , הפגמה  ךלהמב  הטיחה  אוצי  תא  התעשה  היסור   ) אוציל ןוזמ  תקפסאל  תרבוגו  תכלוה  השירדב  דומעל 

יחטש סיסבבש  תויגולוקאה  תוכרעמה  תומלש  לע  ןגהלו  היצמאמ  תא  ריבגהל  לארשי  לע  רשב ,) תקפסאב  תיתועמשמ  הערפה 
םיחותפה םיחטשה  לעו  עבטה  תורומש  לע  תוימימהו , תורעוימה  תויגולוקאה  תוכרעמה  לע  ןכו  הערמה , תומדאו  הלש  תואלקחה 

רומיש תיגולויב ,) הרבדה  םיקיבאמ , םיקרח  עקרקה , לש  הנואפ  - ורקימ  ) יגולויבה ןווגמה  רומיש  לע  שגד  םישל  שי  .םידבועמ  - אלה
םימרוגה תא  םינחוב  ונא  רשאכ  ךכ , לע  ףסונ  םיינוציק .) ריווא  גזמ  יעוריא  תרוצב , תונופטיש ,  ) םילקא יעוריא  תּוחפִאו  עקרקו  םימ 

םייוניש רתי  , תכירצ  ןוגכ  תובחר  תומגמל  רתוי  הבר  בל  תמושת  שידקהל  ונילע  תיגולוקאה , תכרעמה  תורדרדתה  תא  םיעינמה 
םימ הנוזת , לש  התואנ  הקפסא  חיטבהל  לארשי  תנידמ  לש  התלוכיב  שי  םא  תוניצרב  בושחלו  ןיסולכוא  , לודיגו  עקרק  ישומישב 

. תוריהמב  הלדגה  דואמ  תינכרצ  הייסולכוא  רובע  ךורא  חווטל  היגרנאו 

קזח יתרבח  - יעדמ קשממ 

, תויעדמ תוכרעהב  יתרבח  ןומא  םירשמ  ןימא  יעדמ  עדימ  בולישב  רוביצה  לש  תיעדמ  תוניירואו  קזח  יתרבח  - יעדמ קשממ 
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תוינידמ לש  רתוי  תוריהמ  הטילקו  הנבה  רשפאל  םילוכי  ןכו  תפיוזמ  הלומעתו  ( fake news  ) בזכ תועידי  לש  ןתיילע  תא  םישילחמ 
יתועמשמ ןורתיכ  החכוהש  הדבוע  לארשיב  , קזח  האופרה , יעדמב  דוחייב  עדמב , ןומאה  עדמה  . לע  תססובמה  תירוביצ 

, טרפב תואירבה  דרשמבו  תירוביצה , תוינידמה  .התוטשפתה  תעינמל  הטקננש  תוינידמה  םעו  הנורוקה  תפגמ  םע  תודדומתהב 
תוריהמב ןמצע  תא  ומיאתה  לארשי  לש  תויגולונכטהו  תויעדמה  תוליהקה  דועו , תאז  .רצקה  חווטב  םינעדמה  תוצלמהל  התנענ 
ןוחטיבה תוישעתב  רוציי  יווק  רפסמ  תרמה  לשמל , הז , ללכבו  םינתשמה , תוחיטבהו  תואירבה  יכרוצלו  תחתפתמה  תואיצמל 

ןווגמ םע  תוצעייתה  לע  הכמתסה  אל  ידמ , השקונו  תיתדוקנ  התייה  הלשממה  תוינידמה  תאז , םע  .יאופר  דויצ  רוצייל  תוילארשיה 
תיתואירבה תוכלשהה  ללכל  יואר  לקשמ  הנתנ  אלו  רוביצה , תואירבל  םיחמומו  םיגולוימדיפא  תמגודכ  םיחמומ –  לש  ויד  בחר 

לכב תיעדמ  תוניירוא  חותיפ  לע  שגד  תמיש  הז .) ןויליגב  ןיולו  ץיבודיוד ' בגנ , לצא  ואר   ) תפרוגה דודיבה  תוינידמ  המרגש  תוילכלכהו 
.יגולוקא - ויצוס ןסוחל  תיתועמשמ  םורתל  םילוכי  בחרה  להקל  םינעדמ  ןיב  תרושקתה  קוזיחו  תומרה 

יגוציי לשממו  ןיינע  ילעב  תופתתשה  תופיקש ,

הלוכי תילארשיה  הרבחה  תחלצומ . אמייק  - תב תוינידמ  םושייל  לאיצנטופה  תא  תקזחמכ  תבשחנ  וללה  תונוכתהמ  תחא  לכ 
ןומאה .היחרזא  לש  עירכמה  םבור  ידי  - לע תדבוכמו  תלבוקמ  תירוביצ  תוינידמ  ביבס  תדחואמ  היהת  םא  יברמ  ןסוחל  עיגהל 

.ותחוור תחטבהל  םיטקננש  םיינוקרד  םידעצ  םימעפל  לבקלו  הבוט  תוחרזא  ןיגפהל  רוביצה  תונוכנ  תא  ריבגמ  ויתודסומו  לשממב 
ידי - לע תומלוגמ  ןה  רשאכו  ןיינע , ילעב  ףותישב  יעדמ  ךילהת  סיסב  לע  האלמ , תופיקשב  תולבקתמ  תוטלחה  רשאכ  גשומ  ןומא 

התייה אל  םיתב –  דודיבו  קשמה  תריגס  הנורוקה –  תפגמ  תוצרפתהל  הבוגתב  תירוביצה  תוינידמה  .המגוד  ןתמל  םיגיהנמה 
ןוויכמו רתויב , בוטה  יעדמה  עדימה  לע  תססובמכ  התוא  הארש  ןוויכמ  הריזגה  תא  וילע  לביק  רוביצה  בור  ךא  תירלופופ ,

םיניינעב בר  רופישל  םוקמ  היה  יכ  ןייצל  שי  .הייסולכואה  ללכ  תחוור  תא  התריש  ןפוד , יאצוי  םידדוב  םיעוריא  טעמל  תוינידמהש ,
תולח ןניאו  תוגייתסה  תולוטנ  ןניא  הלא  תודוקנ  . [ הז ןויליגב  ןיולו  ץיבודיוד ' בגנ , לצא  ואר   ] ןיינע ילעב  תופתתשהו  תופיקש  לש 

.הנורוקה תפגמל  הבוגתל  רבעמ  תיטילופה  הביבסה  לש  םירחא  םיטביה  לע  חרכהב 

רתוי הקזח  הרבחל  יגולוקא  - ויצוסה ןסוחה  קוזיח  םוכיס – 
םיידיתע םירגתא  ינפב 

םע רתוי  בוט  דדומתהל  ונל  רשפאי  םיבורקה  םישדוחב  יגולוקא  - ויצוס ןסוח  לש  וללה  םירטמרפה  תשמחב  יניצר  לופיט 
ינפב ךוראה  חווטב  ימואלה  וננסוח  תא  רפשי  ןכו  הנוסירל , הטקננש  תוינידמהו  הנורוקה  תפגמ  לש  תוכשמתמה  ןהיתועפשה 
ראתל לכונ  הלחמה , המרגש  םיידיימה  לבסהו  באכה  ףא  לע  וז , טבמ  תדוקנמ  .ונינפב  םילועה  םילודגה  םייתביבסה  םירגתאה 

.הפגמה ךותמ  הלועו  תררועתמה  רתוי  הקזחו  אמייק  - תב תישונא  הרבח  לש  ימיטפוא  ןוזח  ונמצעל 

םיטסימיטפואהש הלגנו  םייוגשכ  וררבתי  ימלועה  תואירבה  ןוגראו  "ם  ואה לש  רתויב  םיעורגה  םישיחרתה  ונלזמ , לזמתי  םא  המו 
? קוחר ןורכיז  ידכל  תוגומנ  היתועפשהו  תנסורמ  הפגמה  היגרנאה , םימה /  ןוזמה /  ךרעמ  ןוחטיב  רמשנ  ובצייתה , תוכרעמ  וקדצ – 

.תוידיתע תופגמ  ןוזמה , תוכרעמב  םישוביש  םילקאה , יוניש  דיתעה –  ירגתאב  דומעל  רתוי  בוט  םידיוצמ  היהנ  הזכ , הרקמב 
? ארונ ךכ  לכ  הז  םאה  .םניחל  רתוי  בוט  םלוע  ונרצי  ילוא  ןיפולחל ,
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