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םירבח םע  יוליבה  אלא  ןמצע , תורודמה  אל  אוה  תורודמב  הגיגחה  לש  ירקיעה  הכישמה  רוקמ  יכ  הלע  םידימלת  ברקב  ךרענש  רקסמ  .רמועב  לש ל"ג  תיפולח  הגיגח 
אתווצב תויווח  םילגעמ —  גרומ , ירוא  םוליצ : תיבל |  ץוחמ  םירבח  םע  יוליב  לש  הז  טביהל  הנעמ  ןתית  הפולחהש  בושח  ןכל , .ברעב  ץוחב  עוריאב ,

האירב הגיגחל  תיתביבס  ינסרה  גח  תכיפה 
רמועב אשונב ל"ג  תוברעתה  רקחמ  תיתביבסו – 

גלזמה הצק  לע 

תויתביבס תוכלשה  הלש  תולודג , תורודמ  תקלדה  הזכרמבש  תרוסמ  השבגתה  רמועב  תגיגח ל"ג  ביבס 
.לארשיב ריוואה  םוהיז  איש  לש  םוי  תויהל  יתרוסמ  ןפואב  ךפה  רמועב  .תוילילש ל"ג  תויתואירבו 

ןניאש תוגיגחב  תיתביבס  תוקיזמ  תוגיגח  תפלחה  הבשחמ –  תוינבתב  יונישל  לאיצנטופה  תא  ןחוב  רקחמה 
.תוקיזמ

לש םתוברועמ  אוה  תלבוקמ  המרונל  ותכיפהו  הזכש  יתביבס  - יתרבח יוניש  תריציב  החלצהל  חתפמה 
.םידליו םירוה  םיכנחמ , רפס , יתב  ךוניחה , דרשמ  ומכ  םייטנוולר , ןיינע  ילעב  לש  לודג  רפסמ 

.תיתביבס תוגהנתה  יכרד  ץמאל  תונוכנה  ןיבל  יפוא  תונוכת  ןיב  רשקל  תפסונ  תודע  קפסמ  רקחמה 
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, תעב הב  .הביבסה  לע  תוילילש  תוכלשה  שי  םימיוסמ  םיגחב  םיחוור  םיגהנמלש  רתויו  רתוי  ררבתמ  תונורחאה  םינשב 
הביבסה לע  תודבכ  תוכלשה  לעב  גחכ  עודי  רמועב  .לד ל"ג  הלאה –  תועפשהה  תתחפהל  תויוברעתה  אשונב  רקחמה 

גחה תא  ךופהל  הרטמב  ץראה  זכרמב  רפס  תיבב  העצבתהש  תוברעתה  ראתמ  רמאמה  .תורודמ  וב  קילדהל  גהנמה  בקע 
הללכש תורודמל , תיפולח  הגיגח  לעופל  ואיצוהו  וננכת  רפסה  תיבב  םידימלתה  .הביבסל  יתודידי  גחל  תיתביבס  קיזמה 
תוטישב השענ  רקחמה  .ירשפאה  רתויב  יתואירבהו  יתביבסה  ןפואב  ותוא  גוגחל  ןויסינ  ךות  ותוהמו  גחה  חור  לע  הרימש 

רקחמה .םידימלתל  םייתומכ  םינולאשו  םידימלתו  םירוה  םירומ , םע  תונויאר  תפתתשמ , תיפצת  וללכש  תוברועמ , רקחמ 
ןכו תיתביבס  תוגהנתה  לש  רתוי  תוהובג  תומר  םג  וניגפה  הרודמ ) אלל   ) תיתביבס הגיגחב  וכמתש  םידימלתש  הארמ 
תיפולח הגיגח  דעב  ועיבצהש  םידימלת  .תורודמ  הללכש  הגיגח  ופידעהש  םידימלתל  סחיב  רתוי  הלודג  תיתביבס  הווקת 

ףא יכ  הליג  ףסונ  עיתפמ  אצממ  .תימצע  הטילש  ירושיכ  לש  רתוי  תוהובג  תומר  םג  וניגפה  בורה , תעד  דגנכ  הרודמ ) אלל  )
הלוע רקחמהמ  .הרודמה  לע  רתוול  ומיכסה  אל  םירוהה  תיפולח , הגיגח  ופידעה  םמצע  םידליה  םירקמהמ  קלחבש  יפ  לע 

תופולח רוציל  ןמזב  - ובו גחה  לש  יתביבסה  קזנה  תא  םצמצל  ןתינ  תוגהנתהה  יעדממ  תונבות  םושיי  תועצמאב  יכ 
.רפס יתב  ידימלת  ברקב  םייבויח  םירושיכ  תוחפטמו  תויתריצי  תודדועמש 

: הפ םסרפתהש  רקחמה  תיצמת  תא  גיצמ  הז  רמאמ 
Kerret D and Tal A. 2018. Transforming an environmentally pernicious holiday into an
environmentally healthy festival: An intervention study of L’ag B’Omer. Worldviews: Global
Religions, Culture, and Ecology 22(3): 238-262.

אובמ

תויתביבס תועפשה  םירצוי  םיבר  םיגח  םלועה  יבחרב  .לארשיל  תידוחיי  הניא  םיגח  לש  תיתועמשמה  תיתביבסה  העפשהה 
.םיגחה לש  תויתביבסה  תועפשהה  תא  םצמצל  ןתינש  תורשפאל  םיסחייתמ  םיטעמ  םירקחמ  תאז , תורמל  תויתועמשמ  .

ראתמ יפיצפסה  הרקמה  רקח  .ליעלש  תולאשל  תוינושאר  תובושת  תתל  דעונש  רקחמ  לש  וירקיע  תא  תצמתי  ןלהלש  רמאמה 
הז רמאמ  .רמועב  ל"ג  תיתביבס : הניחבמ  דחוימב  קיזמ  גח  לש  תויתביבסה  תועפשהה  תא  תיחפהל  התייה  התרטמש  תוברעתה 

תיחפהל ידכ  תומוד  תומזוי  תוסנל  היצביטומו  הארשה  תריצי  םשל  רקחמה  לש  רתוי  םיישעמה  םיקלחה  תאבהב  דקמתמ 
. ירוקמה  רמאמב  ןייעל  ץלמומ  קיודמה  רקחמה  ךלהמב  םיניינעתמל  .רמועב  דוחייבו ל"ג  םיגח , לש  תועפשה 

תוגיגחה תעב  דואמ  הבר  הדימב  הלוע  ריוואה  םוהיז  .דבכ  יתואירבו  יתביבס  ריחמ  הבוג  רמועב  "ג  לב תורודמה  תקלדה  תרוסמ 
יקיקלח זוכירב  השיש  יפ  לש  היילעב  המגודל , תאז  תוארל  רשפא  .יקנ  ריווא  קוח  יפל  תוחוטבה  תומרל  לעמ  תורודמב , תוולמה 

םוהיזה תמרב  היילעה  תובקעב  דודשאב  .) יפ 1,100  לשמל  ( ) PM  ) םימישנ םיקיקלח  זוכירב  תיתועמשמ  היילעבו   PM  
דרשמה תויווכ  .) ןוגכ  הרודמהמ , םירישי  םיקזנ  לע  ףסונ   ) המישנ  תויעבו  המתסא  יפקתה  ןיגב  ןוימ  ירדחל  םינופה  רפסמ  לדג 

שומישל תויחנה  ומסרפו  תורודמ  דוחיאל  וארק  םה  תורודמה –  יקזנ  תא  תיחפהל  וסינ  ןידו  עבט  םדא  ןוגראו  הביבסה  תנגהל 
, הרודמ תגיגחל  תופולח  רוביצל  עיצהל  תוימוקמ  תויושר  דצמ  םינוש  תונויסינ  ושענ  תונורחאה  םינשב  ןכ , ומכ  .תורודמב  חוטב 

יטוטהל םע  עפומ  תללוכה  תידוחיי  תוליעפ  רוביצל  העצוה  יגולואגה  ןואזומה  לש  המזויב  ןורשה  תמרב  .ךכל  תואמגוד  המכ  ןלהלו 
וכרע הננערו , אבס  רפכ  ןוגכ  תוימוקמ  תויושר  המכב  םיינפוא ; ישוודמ  לגעמ  תועצמאב  םיסנפ  וקלדוה  קרב  ינב  תייריעב  שא ;

.הרודמל תויפולח  תויוליעפ  תאיצמל  רפסה  יתב  ןיב  תורחת 

תיזכרמ הירואת  לע  תססובמ  תוברעתהה  .רמועב  תייווח ל"ג  לש  הקימנידה  תא  תונשל  הדעונש  תוברעתה  תגצומ  רקחמב 
יפל הז .) רשקהב  תפדעומ  תיתביבס  תוגהנתהכ  הרודמ  אלל  רמועב  תגיגח ל"ג  לש  הפולח  רמולכ ,  ) תיתביבס תוגהנתה  הריבסמש 

לש וחומבו  תיתביבס , תוגהנתה  לע  םיעיפשמ  םיירקיע  םיעינמ  השולש   goal framing theory) " ) הרטמה רוגסמ   " תיירואת
: וז םע  וז  דחא  הנקב  תולוע  דימת  אלש  תורטמ  שולש  ןמזה  לכ  תומייק  םדא 

.הטושפו הנהמ  תוגהנתה  עוציב   – תינודהה הרטמה 
.חוכו דובכ  ףסכ , תניחבמ  םייתועמשמ  םיבאשמב  הלעי  אל  תוגהנתהה  עוציב  חוורה –  תרטמ 
(. הביבסה תבוטל  לועפל  ונלש –  הרקמב   ) ןוכנה רבדה  תא  תושעל  תיביטמרונה –  הרטמה 

.וללה םיביכרמה  תשולשל  סחייתהל  יוצר  תיתביבס , תוגהנתה  דדועל  התרטמש  תוברעתה  םיננכתמ  רשאכ  ןכל ,
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גרוחו דואמ , הבר  הדימב  ריוואה  םוהיז  הלוע  תורודמב , תוולמה  תוגיגחה  תעב  .רמועב  תרודמ ל"ג  ביבס  תילנויצנבנוק  הגיגח 
Flickr, CC BY NC 2 ונגנ , הניל  םוליצ : יקנ |  ריווא  קוחב  ורדגוהש  תוחוטבה  תומרהמ 

המושייו תוברעתהה  ןונכת 

הרומ תרזעב  רפסה  תיבב  יתביבסה  םוחתה  תא  ליבוהל  ובדנתהש  ו ' '- תותיכמ ג םידימלת  תצובק  לש  תוליעפב  הלחה  וז  המזוי 
רפס תיבל  ךוניחה  דרשממו  הביבסה  תנגהל  דרשמהמ  הכמסה  לביק  ומצע  רפסה  תיב  הקורי .)' תוליבומ   ' תצובק ןלהל   ) תיעוצקמ

השענ ןונכתה  .יתביבס  ןפואב  רמועב  תגיגח ל"ג  תבוטל  לועפל  תוסנל  םידליה  וטילחה  תיתנשה  תוליעפה  ןונכת  תרגסמב  .קורי 
וריכה םזימה  ןונכת  תרגסמב  .ירפס  תיבה  םירוהה  דעו  לש  תואירבו  הביבס  תדעו  יגיצנו  הקורי ' תוליבומ   ' תצובק ןיב  הלועפ  ףותישב 

היה תיתביבס  הפולחל  הלועפ  ףותיש  גישהל  ידכ  ךכש , תויה  .םהירבח  ברקב  הבר  הבהאל  הכוז  תורודמה  תגיגחש  ךכב  םידליה 
הכילהש ורבס  םידליה  .תותיכה  ללכ  ןיב  קשחנ  סרפ  תאשונה  תורחת  םייקל  אופא , טלחוה , .רתויב  תכשומכ  הננכתל  םהילע 

.יוארה ץירמתה  תא  קפסת  םידומיל  םוי  ןובשח  לע  טרסב  הייפצ  םשל  יתנוכשה  עונלוקל 

םיגיצנ .רתוי  תיפיצפס  תינכות  הקורי ' תוליבומ   ' ידימלת ורצי  רפסה  תיב  תלַהנְממו  יזכרמה  םירוהה  דעוומ  רושיאה  תלבק  רחאל 
ףתתשהל םא  תיאשח  תיטרקומד  העבצה  ךורעל  התיכ  לכ  לע  תורחתה : יקוח  תא  וריבסהו  תותיכה  ןיב  ורבע  הקורי ' תוליבוממ  '

ןנכתל ושקבתה  תורחתב  ףתתשהל  תולוק  בורב  ורחבש  תותיכ  .הרודמ  תללוכה  תיתרוסמ  רמועב  תגיגח ל"ג  ךורעל  וא  תורחתב 
, הגיגחה לש  רואית  םירוהה ) דעוו  םירומ  הקורי ,' תוליבומ   ' לש םיגיצנ  הללכש   ) היולת יתלב  הדעוול  ריבעהלו  תיפולח  הגיגח  עצבלו 

תואירב תיתריצי ;) ךרדב  גחה  חור  תרימש   ) תויתריצי םינוירטירק : השולש  יפל  וטפשיי  תועצהה  לכ  יכ  רבסוה  .םימוליצ  ללוכה 
(. הביבסה לע  תרמושה  הגיגח   ) תיתביבס תולהנתה  םיפתתשמה ;) תואירבל  םירושקה  םיטביהל  הגיגחב  תוסחייתה  )

: םוליצ שא |  תרעבה  םיללוכ  םניאש  םיקיתע  םיעצמאב  םירסמ  םיריבעמ  םידליה  .הינולופאב  רמועב , לש ל"ג  תיפולח  הגיגח 
תרק תירוד 

תויששע לויט  וללכ  תוגיגח  יתש  .ןלהל  ורהבויש  תוביסמ  תורחתה  לש  יפוסה  בבסב  ופתתשה  תותיכ  עברא  קר  רבד  לש  ופוסב 
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תחא התיכ  .ןהיניב  עירכהל  טופישה  תדעוול  היה  השק  יכ  דע  תודחוימ  הכ  תוגיגח  וננכת  תופסונ  תותיכ  יתש  .גחה  חורב  םירופיסו 
ףוסבלו ףוגה ) תפשב  לשמל   ) םינוש םיעצמאב  םירסמ  תרבעה  רמועב , יאשונב ל"ג  הריצי  הללכש  עבטה  קיחב  תוליעפ  הנגרא 

.גחה אשונב  היווירט  קחשמ 

הגיגחה םוקימ  תריחבב  יוטיב  לביק  יתריציה  ןפה  .םהילא  הנוויכ  תורחתהש  םיטביהה  לכ  תא  הללכש  הגיגח  הנגרא  הכוזה  התיכה 
ףילחתכ  ) םינופיפע ךרד  םירסמ  תרבעה  היה  הגיגחה  אשונ  .לארשיב  ימורה  שוביכה  לש  םייגולואכרא  םידירש  וב  שיש  רוזאב 
רסמה לע  תוססבתה  ךותמ  דובכב  הזל  הז  וסחייתהו  הלועפ  ףותישב  דחי  ודבע  םידליה  תורודמ ;) תועצמאב  םירסמ  תרבעהל 

תא ףקשל  ידכ  םיאמורה  םע  םולש  םכסהב  המייתסה  הגיגחה  .אביקע  יבר  לש  וידימלת  תא  הדקפש  הפגמה  לע  הדגאהמ  הלועה 
, עבט קיחב  גוגחל  הריחבב  יוטיב  ידיל  האב  םייתואירבה  םיטביהל  תוסחייתהה  .םולש  לש  ךרדב  םיטקילפנוק  םייסל  הפיאשה 

התשענ יתביבסה  ןפל  תוסחייתהה  .רונתב  שארמ  ופאנש  המדא  יחופתו  תוקרי  תוריפ , אירב : לכוא  לע  ססבתה  דוביכהש  ךכבו 
, העיקשלו עבטל  בל  תמישו  עבט  תרומשב  יוליב  ךרד  ןכו  תויוליעפה , לכב  םייעבטו  םירזחוממ  םירמוחב  שומישה  תועצמאב 

.עבטל רוביחה  תא  ומיצעהש 

רקחמה תוטישו  תורעשה 

תוברעתהה תא  ןוחבל  ידכ  .םירומהו  םירוהה  םידימלתה , תוצובק –  שולש  ןיב  הלועפ  ףותיש  הבייח  הגיגחה  לש  לעופל  האצוהה 
', הקורי תוליבומ  םיליעפה ב' םידימלתהו  םירוה  םירומ , םע  תונויאר  תפתתשמ , תיפצת  תוברועמ : רקחמ  תוטישב  ונשמתשה 

הגיגחב ובהא  אל  המו  ובהא  המ  וקדבש  תוחותפ  תולאש  יתש  וללכ  םינולאשה  .רפסה  תיב  ידימלת  ללכל  וקלוחש  םינולאשו 
ירושיכבו תיתביבס  הווקתב  םיילילשו , םייבויח  תושגרב  תיתביבס , תוגהנתהב  וקסעש  תורוגס  תולאשו  תורודמה , לש  תיתרוסמה 

.תימצע הטילש 

ןוידו תואצות 

ורצי תופתתשמה  תותיכה  .טופישה  תדעוול  םישרדנה  םיכמסמה  תא  ושיגה  תותיכ  עברא  קר  רפסה  תיבב  תותיכ  ךותמ 22 
םירוהה דעו  ךא  תיפולחה , הגיגחה  דעב  ועיבצה  םידימלתה  תיברמ  תופסונ  תותיכ  עבראב  .רתויב  תועקשומו  תויתריצי  תופולח 

םע הלועפ  ףתשל  םירוהה  בוריסל  םייזכרמ  םירבסה  השולש  ולע  תונויארהמ  .התיכה  תטלחה  םע  הלועפ  ףתשל  בריס  יתתיכה 
.הגיגחה

תארקל  ) תורחתה ןויער  הלעוהש  בלשב  .םידומילה  תנש  תליחתב  רבכ  תינורקע  וננכות  תורודמ  וללכש  תוגיגחה 
.התונשל םיניינועמ  ויה  אל  םירוההו  תמייק , התייה  רבכ  תוגיגחל  תינכותה  חספ ,)

תיתועמשמ הכ  היווח  וצימחי  םהלש  םידליהש  וצר  אל  םה  .היווחה  לע  רתוול  ושקתהו  תורודמ , ובהא  םמצע  םירוהה 
.םהיניעב

.ףסונ סמוע  םהילע  ליטהו  תיתריצי , הבישח  םירוההמ  שרד  ידמ , ךבוסמ  היה  תיפולחה  הגיגחה  ןונכת 

Netanel h, Wikimedia Commo םוליצ :  | 2016 רמועב , רקוב ל"ג  .יאחוי  רב  ןועמש  יבר  לש  ורבק  רצחב  םידוקירו  הלוליה 
לשב היתולבגממ –  םגו  רפסה  תיב  לכב  המזויה  לש  הקשהה  םצעב  החלצההמ  םג  תובר –  דומלל  ןתינ  וז  תינושאר  המזוימ 
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לש התויזכרמב  הרכהה  היה  תונויארה  תובקעב  ודמלנש  םיחקלה  דחא  .תיתביבסה  הפולחב  תותיכה  לש  תיקלחה  תופתתשהה 
Steg לש הירואיתב  רזעיהל  ןתינ  .תכשומ  הפולח  ןנכתל  שי  רחא  גוסמ  הגיגחב  התוא  ףילחהל  ידכ  ןכל , .הרודמ  תועצמאב  הגיגחה 

הז גוסמ  הפולח  םינוב  רשאכ  יביטמרונה –  טביהה  אוה  ןושארה  .הפולחה  םודיקב  םיטביה  השולשל  סחייתהל  שי  יכ  תסרוגה   
תא ךופהל  שי  תינש , .הביבסה  לע  רומשל  ותרטמש  רפסה  תיב  לש  תומרונה  תניחבמ  תושעל " ןוכנה  רבדה   " הזש שיגדהל  שי 

ףסונ .תורטמ  ןתוא  תא  הגישמ  הפולחה  םא  ןוחבלו  תורודמ  לש  הכישמה  רוקמ  לע  דומעל  שי  הז , הרקמב  .החונו  הנהמל  הגיגחה 
.תורודמה תגיגחב  םיבוהא  םניאש  םיטביהל  הנעמ  תנתונ  הפולחה  םא  ןוחבל  שי  ךכ , לע 

אלא ןמצע , תורודמה  אל  אוה  תורודמב  הגיגחה  לש  ירקיעה  הכישמה  רוקמ  יכ  םידליה  ברקב  ךרענש  רקסהמ  הלע  הז  רקחמב 
םע יוליב  לש  הז  טביהל  הנעמ  תנתונ  איה  יכ  שיגדהל  ןוכנ  הפולח  ןונכתב  ןכל , הלבט 1 .)  ) ברעב ץוחב  עוריאב , םירבח  םע  יוליבה 

, דועו תאז  .הלש  קווישה  ןויסינ  תעב  שגדוה  אל  הפולחה  לש  הזה  טביהה  תוגיגחה , רחאל  ךרענ  רקסהש  רחאמ  .תיבל  ץוחמ  םירבח 
שיגדהל ןתינ  ןאכ  םג  הלבט 2 .)  ) תורודמה לש  הגיגחב  םיכורכה  שערה  תאו  ןשעה  תא  םיבהוא  אל  םהש  ונייצ  םיבר  םידימלת 

.ןשעו שער  לולכת  אל  איהו  וז , היעבל  הנעמ  תנתונ  הפולחהש 

הלבט 1
תורודמ םיבהוא  םידימלתהש  תוביסה 

הלבט 2
תורודמ םיבהוא  אל  םידימלתהש  תוביסה 

רשפאה לככ  םדקומ  הפולחה  קוויש  תלחתה  ןכל , .הפולחה  עוציבב  יזכרמה  לושכמה  תא  וויה  םירוהה  אקווד  יכ  הלוע  רקחמהמ 
תורושקה תוביס  ךותמ  רמועב  תוביסמב ל"ג  םיברועמ  םניא  םירומה  ינורקע , ןפואב  .תומוד  תומזוי  םדקל  עייסת  םידומילה  תנשב 

םירומה בוריע  אקוודש  הארנ  .הפולחה  ןונכתב  ליעפ  ןפואב  םיברועמ  ויה  אל  םירומה  ךכש , תויה  .ךוניחה  דרשמ  תויחנהלו  חוטיבל 
.הפולחה עוציבל  םידימלתה  לש  תוביוחמהו  תוברועמה  תא  תולעהל  עייסל  לוכי  היה  תיביטקפא  הפולח  ןונכתב  ליעפ  ןפואב 

רובע ועיבצהש  םידימלתה  תוהזל  הרושק  הנושארה  .רקחמה  ןמ  תויזכרמ  תואצות  יתש  ולע  םידלי  ידי  - לע הפולחה  ץומיא  אשונב 
ילעב םידימלת  םג  ךכו  הפולחה , רובע  ועיבצה  תיסחי  ההובג  תיתביבס  תוגהנתה  ילעב  םידימלת  עיתפמ , וניאש  ןפואב  .הפולחה 

ילעב ויה  בורה , תעד  דגנכו  הפולחה  דעב  ועיבצהש  םידימלתש  אוה  תוחפ , אל  בושחה  ינשה , טביהה  .ההובג  תיתביבס  הווקת 
.רתוי םיהובג  תימצע  הטילש  ירושיכ 

םירושק תיתביבסה  הווקתה  תמרו  תימצע  הטילש  ירושיכ  םהיפלש  ונכרעש , םימדוק  םירקחמ  יאצממב  םיכמות  הז  רקחמ  יאצממ 
םא יכ  חינהל , ןתינ  רקחמה  יאצממ  רואל  םהלש ) . רשואה  תמרל  ףאו   ) םידלי לש  תיתביבסה  תוגהנתהה  תמרל  יבויח  רשקב 

[[13

[8 , 7]

https://magazine.isees.org.il/?p=16859



הטילשה ירושיכ  תא  םג  ומכ  ידוסיה , רפסה  תיב  ידימלת  ברקב  תיתביבסה  הווקתה  תא  ןכו  תיתביבסה  תועדומה  תא  חתפל  ליכשנ 
ךרדה יהמ  ןוחבל  ידכ  שרדנ  רקחמ  ךשמה  .תולק  רתיב  תויתביבס  תופולח  ץמאל  םהלש  תונוכנל  םורתי  רבדה  םהלש , תימצעה 

.םידלי ברקב  וללה  םירושיכה  תא  םדקל  רתויב  הבוטה 

דחמש הביבסל , תיתודידי  הפולחב  הביבסב  עגופה  ןפואב  םיגח  תגיגח  תפלחה  לש  תונכתיהה  תניחבב  ןושאר  דעצ  אוה  הז  רקחמ 
רקחמ ךשמה  הביבס .) תואירב , תויתריצי ,  ) םירחא םיבושח  םייכוניח  םיטביה  תדדועמ  אסיג  ךדיאמו  גחה , חור  לע  תרמוש  אסיג 
.דחי םג  םירוההו  םידימלתה  רובע  םיגח  תגיגחל  תויביטקפאו  תויתועמשמ  תופולח  ןנכתל  ןתינ  דציכ  רתוי  בוט  ןיבהל  ידכ  שרדנ 

.תינמז - וב דיתעה  לעו  תרוסמה  לע  רומשל  תורשפא  תמייק  ןוכנה  ןונכתב  יכ  הווקת  ןתונ  רקחמה 

השעמל הכלה 

, ךוניח ישנאל  תומייקל  ךוניחב  תויומלתשה  לע  םינומאה  הקוריה , תשרה  יחנמ  םילקתנ  רמועב  ברקתהב ל"ג  הנש  ידמ 
תונשקע םיניגפמ  בורלש  םירוהה , לש  אלא  יכוניחה  תווצה  לש  הניא  הרודמה  לע  תוירחאה  .רקחמב  תורכזומה  תויעבב 

ןונכת תא  םיספות  םירוהה  תובורק  םיתיעל  ךכמ , הרתי  .הלודג  הרודמ  ביבס  גוגחל  השירדב  םידליה  לש  וזמ  ףא  הלודג 
תרטמ ונתפקשהל , תאז , םע  .רוגשהו  רכומה  תבוטל  ףסה  לע  תיחדנ  איהו  הדיבכמו , הקיעמ  השירדכ  תיפולחה  תוליעפה 

תונשלו םיכרע  עימטהל  יוניש , ןכוס  תויהל  אלא  האלה , ותוא  ריבעהלו  עדיב  קיזחהל  הניא  רבכ  האמב ה-21  רפסה  תיב 
(. תושעל ונתפוקתב  םירוהל  השקש  והשמ   ) תוגהנתה יסופד 

א) םיילגר : שולש  לע  ןעשיהל  הכירצ  תמייקמ  רמועב  תגיגח ל"ג  יכ  הלוע  רקחמה , תונקסמ  תא  םאותה  חטשב , וננויסינמ 
.לודיג יתבו  םילקאה  רבשמ  םתמורתו , םיצעה  ומכ  בחור  יאשונל  םירוביח  רצויו  טבשב , "ו  טב דוע  ליחתמש  יכוניח  ךילהת 

םירוהה ףותיש  .הרודמ ב ) אלל  הגיגח  ופידעישו  ההובג , תיתביבס  תועדומ  ילעב  ויהי  םידימלתהש  יוכיסה  לדגי  ךכ 
תכימת .הליהקל ג ) רפסה  תיב  ןיב  יכוניחה  ףצרה  תובישח  לע  שגדב  ליחנהל , ףאוש  אוהש  םיכרעבו  רפסה  תיב  תוינידמב 

ידי - לע וא  תיכוניחה , הדנ  ' גאל תמאות  ךא  הנהמ  תיפולח  תוליעפ  תעצה  ידי  - לע תורודמ , אלל  הגיגחב  םירומהו  הלהנהה 
.ומצע רפסה  תיבל  תוגיגחל  תוירחאה  תרזחה 

הקוריה תשרה  תיל  " כנמ ןפג , תיגח 
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