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קורזת לא  ךא  קוריה  ףונל  אצ 

קוסיעמ ןוגראה  ענמנ  ןכ  ינפל  .חותפה  ירוביצה  יעבטה  בחרמב  ןויקינה  אשונב  קוסעל  עבטה  תנגהל  הרבחה  הלחה  םייתנשכ  ינפל 
םיחותפ םיחטש  לע  הרימש  ןשארבו  ךיפה , יתלב  קזנ  תורצויה  תויתביבס  תויעבב  דקמתה  זא  דעש  םושמ  וז , תיתביבס  היגוסב 

.לודיג יתב  לש  עוטיקו  סרה  עונמל  ידכ  היינבו  חותיפ  ינפמ 

ןוגראה לש  קוסיעה  בחרתה  םיחותפה , םיחטשה  לע  הרימשב  ךרוצה  תובישח  רבדב  הנבותה  תעמטהב  םיגשיהה  דצלו  םינשה , םע 
.ךולכלה איה  עבטה  לא  אצויש  ימ  לכ  לש  ןיעל  רתויב  תוטלובה  תויתביבסה  תויעבה  תחא  .חותפה  בחרמה  לוהינ  לש  תויגוסל  םג 

, םילייטמ תלוספ  ןיינב , תלוספ  םינוש : תורוקממו  םיגוסמ  ךולכל  אלמ  םיבו –  םיקותמה  םימה  יווקמב  השביב , ילארשיה , עבטה 
.דועו תינורטקלא  תלוספ  תיאלקחו , תינגרוא  תלוספ 

, תישאר .תוקיזמ  תויתביבס  תוכלשה  המכ  עבטב  תלוספל  שי  עבטהמ , האנההו  לויטה  תייווח  סרהלו  תיטתסאה  המירצל  רבעמ 
תוקנחנ תודכלנ , רב  תויח  .ונממ  תותמ  ףא  וא  תוקוזינו  ונלש  לבזה  תא  תולכוא  םיבו , השביב  רב , תויח  רבה : תויחל  רישי  קזנ 

, הרואכל המימתה  תלוספהמ  אקווד  תוחפ , אל  הרומח  הפיקע , העיגפ  תמרגנ  תינש , .םירוסייב  תותמ  םיתיעלו  תלוספהמ , תועצפנו 
( רב יריזח  םינת , לשמל   ) רבה יניממ  קלח  תויסולכואב  ריהמ  לודיגל  תמרוג  עבטב  תינגרוא  תלוספ  תואצמיה  .תינגרואה  תלוספה 

ומכ תולחמל  ןוכיסה  תא  םילידגמ  םדאה  ינב  םע  ןהלש  ךוכיחהו  תויסולכואה  תוצרפתה  .חטשה  לש  יעבטה  האישנה  רשוכל  רבעמ 
ןוזמה תרשרש  לכב  תועגופה  תולערהה , תורידת  תרבוג  תאז  תובקעב  .תומרוג  רבה  תויחש  תואלקחה  יקזנ  תא  םיריבגמו  תבלכ ,

םויא איה  היוקל , האורבתמו  תינגרוא  תיאלקח  תלוספ  לש  המויקמ  תעבונה  וז , העיגפ  .םדאה  ינב  ונב , םג  רבד  לש  ופוסבו  עבטב 
.קימעמ לופיט  הכירצמו  ללכב , תויעבטה  תוכרעמה  לעו  לארשיב  רבה  תויח  לע  רומח 

תקירז .יעבטה  בחרמל  םדאה  לש  וסחיל  השעמלו  רתוי , הקומע  העפותל  יוטיב  איה  עבטב  תלוספ  תקירז  יגולוקאה , קזנל  רבעמ 
הצור ינא  תוחפל  ךכ   ) תחא אלו  עבטה , לש  ולרוגו  ובצמ  יפלכ  תויתפכא  רסוחל  םינימסת  םה  הלש  ףוסיא  - יא וא  תלוספה 

וב ונלש  תולתהו  עבטה  תובישח  אשונב  הרבסהו  ךוניח  .השעמה  לש  תוכלשההו  תועמשמה  לש  הנבה  רסוחל  יוטיב  ...ןימאהל )
.םהמ קלח  אוה  ןויקינב  קוסיעהו  עבטה , תנגהל  הרבחה  לש  היישעב  יתועמשמ  קלח  םה  תיתביבס  תוירחאלו  תועדומל  ךוניחו 

אוה יתביבסה  םלועהש  אלא  הב , ףיקמ  לופיטו  תודקמתה  אוה  אשונ , לכב  ומכ  ןויקינה , תייגוסב  קוסיעב  החלצהל  חתפמה 
.תלבגומ תרחאל –  תחא  תיתביבס  היעב  ןיב  דירפהלו  דחא  אשונב  דקמתהל  תלוכיהו  ועבטמ , ןילמוג  ירשק  הבורמו  יטסילוה 

תלוספ קוליס  ירתא  לש  הרדסאב  הכירצה , תוברתב  קוסעל  ילבמ  ירוביצה  בחרמב  תלוספה  תייגוסב  קוסעל  ירשפא  יתלב  טעמכ 
.תושק תוערכה  םיתיעל  תבייחמ  תודקמתהה  ןכ , לע  .תלוספה  לוהינ  תוינידמב  ללכבו 

ידכ יכ  הלעמ  םירחא  םימוחתב  יתוברת  יוניש  לש  תומדוק  תוחלצהמ  דומיל  .יתוברת  יוניש  אוה  ונינפב  דמועה  רגתאהש  קפס  ןיא 
ןמז ךשמ  שרדנ  .העיתרמ  הפיכא  ןבומכו  תומיאתמ  תויתשת  תחטבה  הרבסה , ךוניח , לש  תובלושמ  תולועפ  תושרדנ  חילצהל 

ןוטלשה יזכרמה , ןוטלשה  תויושרו –  םיפוג  ןיב  הלועפ  ףותיש  אוה  ותחלצהל  חתפמה  .םינש  המכ  ךרוא  ךילהתה  יכ  קיפסמ ,
.יוניש תנכוסכ  םוצע  חוכ  תלעב  איהש  תיחרזאה , הרבחהו  ימוקמה 

.הייקנ ץרא  דעיה –  לא  עיגנ  אל  םג  ליחתנ , אל  םא  לבא  תבכרומו , הכורא  ךרדה  ןכא ,
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