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םתור ןתוד  םוליצ : ודיתע | " תא  חיטבמו  ויכרצ  תא  םג  תרשמ  ןורדסמהש  ןיבהל  יאלקחה  לע  ןיקת , ןפואב  דקפתי  ןורדסמש  ידכ  "

אלמה ןוידל  ןאכ  וצחל  .חיש  - ברמ קלח  אוה  הז  ןכות   

םייגולוקא תונורדסמל  וגאדי  תוירוזאה  תוצעומה 
םייאלקח םיחטשל  הנגה  תבכש  םיקפסמה 

הרטמב ךמות  טלחהב  רפכה  חותיפו  תואלקחה  דרשמ  .םייגולוקא  םיכרצ  אלמל  הנושארבו  שארב  ודעונ  םייגולוקאה  תונורדסמה 
בחרממ רובעל  ולכוי  רבה  תויחו  םייקתהל , תונורדסמה  ולכוי  וללה  םיחטשב  תואלקחה  רומיש  תועצמאב  קר  יכ  רורב  תאז , םע  .וז 

, ךכל יא  .םייאלקחה  םיכרצל  םייגולוקאה  םיכרצה  ןיב  םיטקילפנוק  םירצונ  םעפ  אל  .םימוסחמ  אללו  תיסחי  תוישפוחב  בחרמל 
לש תושימגה  בחרמ  תא  םצמצי  אלו  תיאלקח , תוליעפ  םייקל  תורשפאה  תא  ענמי  אל  רבדהש  אדוול  דרשמה  לש  ודיקפתמ 

םיקיזמ ינפמ  םהל  תשרדנש  הנגהבו  םילודיגה  גוסב  לשמל   ) ןמזה ךרואל  תומאתהו  םייוניש  עוציבל  םהל  תושרדנה  םיאלקחה ,
, ןורדסמל השורד  ךכ  לכש  תואלקחה , תרחא  תילכלכ , תיחוור  היהת  תואלקחהש  רומשל  ידכ  תשרדנ  תושימגה  ריווא .) גזמ  יעוריאו 

.יגולוקאה ןורדסמה  יכרוצ  תא  םימאותש  םיחנמ , םיווק  לש  תיסיסב  תרגסמ  ךותב  תויהל  הכירצ  תושימגה  .םייקתהלמ  לדחת 
לש יסיסבה  דועייהש  דועב  רמולכ , .תיאלקחה  הבכשה  תא  הלעמלמ  הוולמה  הפצ ,' הבכש   ' איה תונורדסמה  תבכש  ונתסיפתל ,

.םיחטשה םתואב  תיאלקחה  תוליעפה  תא  םיוולמ  תונורדסמה  תואלקח , יכרוצל  וטושפכ , אוה  תואלקח  יחטש 

יאלקח חטש  תרדגה  .ודיתע  תא  חיטבמו  ויכרצ  תא  םג  תרשמ  ןורדסמהש  ןיבהל  יאלקחה  לע  ןיקת , ןפואב  דקפתי  ןורדסמש  ידכ 
, הנגה תבכש  םיאלקחל  ןתונ  עקרקל  ףסומ  יגולוקא  ךרע  ןתמ  .דיתעב  םג  יאלקח  ראשיי  חטשה  דועייש  החיטבמ  יגולוקא  ןורדסמכ 

.ןמז ךרואל  תיאלקחה  תוליעפה  ךשמה  תא  תרשפאמה 

תא םידבכמה  םימיוסמ  םייאלקח  םיגהנו  תומיוסמ  תולבגמ  םמצע  לע  לבקל  םיאלקחה  לע  םייקתת , וזה  הנגהה  תבכשש  ידכ 
תוממח לשמל   ) םייאלקח םינבמ  לש  תופיפצהו  יוניבה  תלבגה  תולבגמל : תואמגוד  .ןורדסמה  רדגוה  םחוכמש  םייגולוקאה  םיכרצה 

לשמל  ) םכרד םימיוסמ  םייח  ילעב  רבעמ  ורשפאיש  תואלקחה  יחטשב  םיאנת  םויק  םימיוסמ ; םיחטשב  םינוש ) תוריש  ינבמו 
הייחמצ תראשה  לחנמ ;) םיוסמ  קחרמב  סוסיר  לע  רוסיא  לשמל   ) הרבדה ירמוחב  שומישה  םוצמצ  םיאתמ ;) רודיג  תועצמאב 

תולשבל עיגה  םרטו  םינש , רפסמ  ינפל  קר  לארשיב  חתפתהל  לחה  הביבסל  תיתודידיה  תואלקחה  םוחת  .תודשה  ילושב  תיעבט 
לש דומיל  ללוכה  ךילהת  לש  ומוציעב  םויכ  ונא  המודכו .) םילודיגה  יגוס  םילקא , תניחבמ   ) ץראה יאנתל  םימיאתמה  םיגהנל  סחיב 

.םיאלקחה לש  הכרדהו  אשונה 

םיגהנה לולכמ  טוריפל  .תימוקמה  המרב  הביבסל  תיתודידי  תואלקח  תריצי  םיכירצמ  תואלקח  יחטשב  םייגולוקא  תונורדסמ 
ךות תימוקמה , המרב  תונבה  שוביגל  ליבויש  חיש  - וד תועצמאב  עיגהל  ךירצ  םיוסמ  חטש  אתב  םייקתהל  םיכירצש  םייאלקחה 
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תויאדכב תעגופה  תיתועמשמ  הלבגה  תשרדנש  םירקמב  תילכלכ  הכימת  וא  יופיש  ףאו  םיאלקחל  תשרדנה  תושימגה  תרימש 
.התמ תואל  ךופהתו  תיתדוקנ , תושימג  רשפאת  אל  תוירוטוטטס  תוינכותב  םיללכה  תעיבק  דגנמ , .תוליעפה 

.םיאלקחה לע  חקפלו  םייאלקחה  םיחטשה  תא  להנל  לוכי  קורי ' ןוגרא   ' וליאכ הסיפתל  םידגנתמ  ונחנא  תונורדסמה ? תא  להני  ימ 
תוצעומ .הפוכ  וא  חקפמ  חרכהב  אלו  הוולמו , ליבומ  רבחמ , החנמ , תויהל  ךירצ  תוליעפל  סיסבה  .עבט  תורומש  םניא  םיחטשה 

תואלקחה יחטש  תרימש  תוירוזאה , תוצעומה  תניחבמ  .יאלקחל  תושימגו  ימוקמ  חיש  - וד רשפאל  תולוכיש  הלא  ןה  תוירוזא 
לעופה הביבס ' תכמות  תואלקח   ' םזימב תוארל  ןתינ  ךכל  םיאתמ  לדומל  המגוד  .ןהינייעמ  שארב  תאצמנ  םיסנרפמו  םיליעפ 

םיאלקחה תא  םיבייחמ  אל  םה  .אשונה  תבוטל  ימוקמ  חישו  תימוקמ  תוליעפ  ורצי  םש  רפח , קמעו  ןורשה  בל  תוירוזאה  תוצעומב 
.םתבוטל םג  היהי  הזש  ךכ  לועפל  םהל  יאדכ  ךיא  םהל  םיריהבמו  דעצ  רחא  דעצ  םתיא  םימדקתמ  אלא  תומיוסמ , תולועפ  טוקנל 

( עבטה תנגהל  הרבחה  םג  תמיוסמ  הדימבו  םינגהו  עבטה  תושר   ) םיקוריה םיפוגה  תא  סייגל  שי  םיאלקחה  םע  חיש  - ודה תבוטל 
םיפתושה לכ  לש  תולהנתהה  תובישחל  םיאלקחה  לש  תועדומה  תאלעהב  תובר  עייסל  םילוכי  םה  .תוירחא  אלל  תוברועמל 

.ףרטצהל וצרי  םיאלקחה  םיבוט  םירבדל  .הביבסה  םע  הביטימה  הרוצב 
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