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, תילבולגה הלכלכה  לש  תטלחומ  טעמכ  הריצעל  האיבה  תימלוע  הפגמ  תישונאה –  הירוטסיהב  שדח  קרפ  בתכנ  וניניע  דגנל 
התומתמו האולחתמ  ששחה  .ותיבב  םדא  לכ  תורגתסהלו  ךוניח  תודסומו  םיבר  הדובע  תומוקמ  תריגסל  םיימואל , תולובג  תריגסל 
תודיינה תא  ליבגהל  םייחה , חרואב  תושונא  עוגפל  םלועה  בורב  תולשממה  תא  איבה  הטילש  רסח  יכירעמ  לודיגב  וטשפתיש 
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.דבלב תינויח  תובשחנה  הלא  ידכל  תויתרבחהו  תוינרציה  תויוליעפה  ןווגמ  תא  םצמצלו 

ריעב קושב  לכאמל  רכמנש  תרחא , רב  תייח  וא  ףלטע  יאקדנופ –  םייח  לעב  לצא  ןכשש  ףיגנמ  הארנה  לככ  המרגנ  הנורוקה  תפגמ 
תולחמ  ) םדא ינבל  םייח  ילעבמ  תורבעומה  תוקבדימ  תולחמ  .הפגמה  לש  התוללותשה  הלחה  ךכ  .םדאל  רבעו  ןיסבש –  ןאהוו 

הלח הנש  ינפל כ-80  .הב  םיבושח  םיקרפ  בוציעב  ליעפ  קלח  רבעב  ןהל  היה  ףאו  תישונאה  הירוטסיהה  ךרואל  תורכומ  תויטונואוז )
תובוג ןהו  םלועב , רתויב  תוצופנה  תוומה  תוביסמ  ןה  הלא  תולחמ  .תויטונואוז  ( 60%  ) ןתיברמ תוקבדימ , תולחמ  תוצרפתהב  היילע 

.הנשב תושפנ  ןוילימ  לש כ-17  ןהייח  תא 

ריחמ ובוחב  אשונ  חמוצבו  יחב  תבחרנ  העיגפ  ךות  םלוצינו  םייעבט  םיחותפ  םיחטש  לש  ישונאה  שוביכהש  םיריהזמ  םינעדמ 
ףיגנש יוכיסה  לדג  ךכ  תוברתמ , ןהש  לככו  םייח , ילעבו  םדא  ינב  ןיב  תויצקארטניא  רתויו  רתויל  איבמ  רבדה  .םדאל  דבכ  יתואירב 
םה 36% קנע , ירעב  םהינוילימב  םיפפוטצמ  בורלש  םדאה , ינב  .ץראה  רודכ  ינפ  לע  יטננימודה  קנויל  וכרד  תא  אצמי  ןכוסמ 
תוקבדימ תולחמ  לש  ךוותמ  םרוג  ןה  םגו  קשמ , תויח  ןה  ראשה  לכ   ) וז הסמויבמ  דבלב  םה 4%  רבה  יקנוי  דועב  םיקנויה , תסמויבמ 

םרוצייש םירצומב  שמתשמ  םיפלטע , לכוא  אלו  תוציב  ילותח  דצ  אלש  ימ  םגש  ןייצל  בושח  תופועהו .) םיריזחה  תעפש  ןוגכ  תובר ,
.דואמ םידורי  האורבת  יאנתב  קשמ  תויח  לודיג  וא  רבה  תויח  לש  לודיגה  יתבל  הרידח  ךירצמ 

ףולחב םג  .םימוחת  לש  דואמ  בחר  ןווגמב  ימלוע  יונישל  תונמדזה  וז  .תונמדזה  םג  אוה  רבשמ  לכ  ךא  .באוכ  ימלועה  רבשמה 
יתב סרה  לש  תויועמשמה  ינפמ  םיגולוקא  לש  םהיתורהזאל  תדחוימ  בל  תמושת  ןתניתש  תופצל  שי  דחפה  םלעיהבו  הפגמה 

תושקונ תולבגמ  .עבטב  שי  תלעות  וזיא  םיניבמ  אלש  םישנא  לש  תולרע  םיינזוא  לע  לופיל  וכישמי  אל  ןהש  תווקל  שי  .לודיג 
לש ןנסוח  קוזיח  .עבטה  יבאשמ  לש  ןסרה  רסח  לוצינה  לע  רקיעב  לבא  םהב , רחס  לעו  םייח  ילעב  דיצ  לע  תובצומ  תויהל  תוכירצ 

תילכלכה הסירקהמש  ידכ  תומגידרפ , יוניש  ןעמל  ץמואב  רותחל  שי  .ימלועה  ילכלכה  ןסוחה  תא  קזחי  תויגולוקאה  תוכרעמה 
.רתוי בוט  דיתע  חמצי 

ןיב אורקל  תאז  לכב  ולכות  הרעסה , ינפלש  םימיב  בתכנ  ולוככ  ובורש  ןויליגב  הביבסו , היגולוקא  לש   הנטקה  םיהולאה  תקלחב 
ןויליגה תריגס  ינפל  עגר  יתכרעש  ןויאיר  ףאו  םייח , ילעבל  םדא  ינב  ןיב  תויצקארטניאלו  לודיג  יתב  סרהל  םירושקה  םינכת  ראשה 

ןיבל הנורוקה  תפגמ  םע  תודדומתה  ןיב  רישי  רשק  לע  עיבצמה  םיסימה , תושר  להנמ  קשמב –  תוריכבה  תויומדה  תחא  םע 
.םילקאה רבשמל  תוכרעיה 

.רתוי םינובנו  םיקזוחמ  רבשמהמ  אצנשו  םלוכל , תואירב  לחאמ  ינא 
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