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םינגהו עבטה  תושר  יסמוע , ףסוי  ירמע  םוליצ :  | 2018 הרמינ , תלוספה  תנמטה  רתא  .הרבחה  לשו  םדאה  לש  הארמ  איה  הפשאה 

" לבז אוהש  רמוא  אל  ותוא , םיכילשמו  והשמל  שומיש  םיאצומ  אל  םישנאש  םושמ  קר  "

לוהרוו ידנא  — 

, םירקי םיארוקו  תוארוק 

קרזנו תלעות  רסחכ  רדגומ  והשלכ  ץפח  תוישונאה , תויוליעפהמ  תובר  לש  ןמויסב  .הרבחה  לשו  םדאה  לש  הארמ  איה  הפשאה 
דמעמ וילעב –  לע  תובר  דיעהל  לוכי  יתחפשמה  לבזה  חפ  .תלעות  ונממ  קיפהל  לוכי  רחא  םדאש  יפ  לע  ףא  הפשאה , חפל 

https://magazine.isees.org.il/?p=20123

https://magazine.isees.org.il/?section=%d7%93%d7%91%d7%a8-%d7%94%d7%a2%d7%95%d7%a8%d7%9a


.דועו תיתד  הנומא  החפשמב , םידליה  ליג  םיביבחת , תוינקה , ילגרה  הנוזת , ילכלכ , - יתרבח

שרושב לפטל  םינוכנ  ונא  המכ  דע  הרבחה : לע  תובר  הדיעמ  הפשאל  תימואלה  תוסחייתהה  וילעב , לע  דיעמ  לבזה  חפ  דועב 
הרישי תלעות  אלל  םג  רוקמב  תלוספ  דירפהלו  חורטל  םינוכנ  ונא  םא  הליחתכלמ ; הפשא  םירצויה  םימרוגה  תא  תיחפהלו  היעבה 
ןונכת ךירצמה  רבד  קוליסלו –  רוזחִמל  ןוימל , הדרפהל , הפשא , ףוסיאל  ליעי  ימואל  ךרעמ  םיקהל  תלגוסמ  הנידמה  המכ  דע  ונל ;

םיקווש רוצילו  םיידי  בלשל  תולגוסמ  היישעתהו  הלשממה  תוימוקמה , תויושרה  םא  ןמז ; ךרואל  הביצי  תוינידמו  חווט  ךורא 
תלוספ תכלשה  םג  .רוזחִמל  תנתינ  יתלב  תלוספל  םייקמ  הצק  ןורתפ  רוחבלו  תואר  קיחרהל  םילוכי  ונא  המכ  דע  תלוספל ; םיינשמ 

.עבטלו ירוביצה  בחרמל  ונלש  תוסחייתהל  יאר  איה  םיברה  תושרב 

תנגהל דרשמה  םויק  תונש  ךלהמב 30  .ןותרמ  תצירל  םילושמ  טרפב , הקוליסו  תלוספב  לופיטו  ללכב , תויתביבס  תויעב  ןורתפ 
תלטה םירדסומ , הנמטה  ירתא  תחיתפ  תומהזמ , תולבזמ  תואמ  תריגס  םהבו : תלוספה , םוחתב  םיבר  םיגשיה  וגשוה  הביבסה 

לע ןודקיפ  תמגודכ  ןרצי , תוירחא  יקוח  תקיקחו  הנמטה ) תעינמ  םודיקל  תולועפל  עויסל  תידועיי  ןרקב  ףסכ  תריבצו   ) הנמטה לטיה 
.התנמטהו תלוספ  רוציי  תעינמל  תולועפ  אוה  שקבתמה  אבה  בלשה  .תינורטקלא  תלוספו  תויקש  םיגימצ , תוזירא , הקשמ , ילכמ 

, הביבסה תנגה  ירש  לש  הפוכת  הפולחתל  איבמ  תינוטלש  תופיצר  רסוח  תגזגזמ ."  " תלוספב לופיטה  תוינידמ  ןורחאה  רושעב 
תרשפאמ הניאש  תואדו  - יא תרצונ  תאז  תובקעב  .תלוספב  לופיטל  תונוש  תויגטרטסא  תעיבקל  םירזוח  תונויסינ  םישענ  היטעבו 
תדרפהל הפיקמ  תינכות  הלחוה  רושעה  תליחתב  .תובר  תואמגוד  ךכל  שי  .תוטלחה  לבקל  םימזילו  תוימוקמה  תויושרל  רוביצל ,

רחאל הזנגנ  איה  ךא  םייתוכיא , תלוספ  ימרז  רוצילו  שביה  םרזהמ  הייקנ  תינגרוא  תלוספ  דירפהל  רקיעב  הדעונש  רוקמב , תלוספ 
, אלמתהל םיבורק  הנמטהה  ירתאש  ןוויכמ  .תיתוכיא  הניא  םתרצותו  הכומנ  םתקופתש  ןוימ  ינקתמ  ומקוה  .הבר  תיפסכ  העקשה 

הרשה ידי  - לע האפקוה  איה  ךא  תלוספ ,) תופרשמ  ' ) היגרנאל הבשה   ' ינקתמ תמקה  ראשה  ןיב  הללכש  תיגטרטסא  תינכות  התנבנ 
ףא לע  .הלשממה  תליפנ  לשב  הלא  םימיב  דוחייב  שבגמ , דרשמהש  השדחה  תינכותה  לרוגב  הלעי  המ  תוזחל  ןתינ  אל  .לאילמג 

.םיברה תושרב  רומח  עגפמ  תרצויש  ןיינבה , תלוספ  םוחתב  הקיקח  ריבעהל  וחילצה  םרט  םיבר  םיצמאמ 

אצמנה תלוספ  קשמ  לש  הנומת  טטרשמ  לארשיב , תלוספה  םוחתב  םיחמומהו  תוחמומה  בטימ  ידי  - לע בתכנש  םכינפלש , ןויליגה 
תולוכיש תלכשומ  תוטלחה  תלבקל  םילכו  תונבות  תועצה , קפסת  ןויליגב  האירק  ונראיתש , םיברה  םירגתאה  דצל  .םיכרד  תשרפב 

תייעבל ןורתפו  תיתיבה  תלוספה  תנמטה  לש  דואמ  תיתועמשמ  התחפה  רוזחמה , ירועיש  תאלעה  תלוספ , רוציי  תתחפה  םדקל 
.הלאכש תונורתפ  תורמסמב  עבקל  תשרדנש  וז  איהו  הלשממב , תוטלחהה  ילבקמ  ידיב  םיאצמנ  תוחתפמה  .ןיינבה  תלוספ 

, המיענ האירק 
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