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יקיפיקיו רתאמ  רכייט , ישיבא  םוליצ : רוד |  ףוחב  תוריסה  ןגעמ 

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

וא תופילדו  תולקת  םע  דדומתהל  ןתינ  דציכ 
? ןהילא ךרעיהל 

תורוקממ תופילד  לש  ןוקיתו  רותיא  תינכות  ללוכ  הטילפה , רתיה  יפ  לע  דובעל  ביוחת  הדסאה  ריוואל –  תופילד  יבגל  םיסנ : ןליא 
.ירשפאה םומינימל  תופילדה  תא  םצמצמ  וזכש  תינכות  םושיי  .םיידקומ  םניאש 

לש הרקמ  לכ  יבגל  תוגהנתההו  הדובעה  יללכ  תא  הסכמה  תילעפמ  םוריח  תינכותב  תביוחמ  ןתייוול  תדסא  םיל –  תופילד  יבגל 
דרשמה ידי  - לע תרשואמ  םוריח  תינכות  תלבק  רחאל  קר  .הביבסה  תנגהל  דרשמה  לש  רושיא  ךילה  תרבוע  תינכותה  .טפנ  ךפש 

.הדסאל הלעפה  רושיא  היגרנאה  דרשמב  טפנה  יניינע  לע  הנוממה  ןתיי  הביבסה  תנגהל 

םידעצ תטיקנ  דצל  .םיגירח  םיעוריאב  לופיטל  ךרעיהל  ךרוצל  הבר  תובישח  םיסחיימ  ונא  'י : גרנא לבונ  לש  הביבסה  תווצ 
שי ףוחבו  הדסאה  לע  .הבוגתו  הרקב  יכילהתו  םיעצמא  לש  ןווגמ  ךרעמ  לולכי  ןתייוול  תדסא  לש  הלועפת  תולקת , לש  ןתעינמל 

.הדסאה תכרעמ  תוליעפ  תא  רטנל  ןדיקפתש  תובר  הרקב  תוכרעמ 

םיל תופילדב  לופיטה  ךרעמ  .הביבסה  תנגהל  דרשמה  םייקמש  םיליגרתבו  ףטוש , ןפואב  תלגרותמ  תופילדב  לופיטל  תוכרעיהה 
, ל״וחמ דויצבו  םיתווצב  רובגתל  ןתינ  ךרעמה  .םיידיימ  שומישלו  הלעפהל  םינימזש  םינוש , םיימוקמ  םיבאשמו  םיתווצ  לע  ןעשנ 

.הביבסה תנגהל  דרשמה  תויחנהלו  ךרוצל  םאתהב 

לע .תוכומנ  ןותנ  ןמז  לכב  הילע  ויהיש  םיקלדה  תויומכו  טפנב , אלו  יעבט , זגב  לופיטל  הדסא  איה  ןתייוול  תדסאש  רוכזל  בושח 
אשמ תניפס  לכבש  ןיבהל  בושח  ןזואה  תא  רבסל  ידכ  .ילועפת  רלוסו  טסנדנוק )  ) תיבעַת ק״מ  רתויה כ-500  לכל  ויהי  הדסאה 

איה תועמשמה  .ימלוג  טפנ  ק״מ  דעו 200,000  םיפלא  תורשע  לש  תויומכ  שי  םילמנב  תונגוע  ףאו  ןוכיתה  םיב  תוגילפמש  תילכמו 
.תוליעיב בצמב  לפטל  היהי  ןתינו  רתויב  לבגומ  היהי  הפקיה  הלקת , שחרתת  םא  םגש 

: יאדורב דוד  פורפ '

; שחרתהל םילוכי  םהש  ךכב  ריכהל 
; הלאכ םיעוריאב  לופיטל  רורב  לוקוטורפ  תונבל 

(; םינשייחו םירקב  םיפוגמ , ןוגכ   ) תולקתל הריהמ  הבוגתלו  הארתהל  םייגולונכט  םיעצמא  ינונכתה  הוותמב  בלשל 
(; BAT  ) תמייקה תיבטימה  היגולונכטב  שמתשהל 

הווקתב השביל , םיעיגמ  םירמוחהש  דעו  הפילדה  תורקמ  ןמזה  ךשמ  תא  ךיראהל  ךכו  ףוחהמ  הדסאה  תא  קיחרהל 
; קזנה לאיצנטופ  תאו  םיזוכירה  תא  ןיטקי  םיה ) ימב  וא   ) הרפסומטאב רוזיפהש 
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םניא וישנאש  תילהנמו – ) תיאבצ  תיחרזא ,  ) הריכב תודיקפ  קר  ללוכ  וניאש  יולת –  יתלב  יעוצקמ  יוויל  תווצ  םיקהל 
; םייוושכעה םהידיקפת  םותב  םזיה ) לצא  דובעל  רמולכ   ) םינוידה ןחלוש  לש  ינשה  דצהמ  םמצע  תא  אוצמל  םילוכי 

.הנידמב תיתביבס ) - תיתואירב העפשה  ןהל  שיש   ) תוטלחהה תלבק  ךילהת  תא  יתועמשמו  יתוהמ  ןפואב  רפשל 
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