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"ל קק ןויכרא  ןיל , באוי  םוליצ : העיטנל |  תורוב  תחיתפב  תישעמ  תוסנתה 
דועו ןורחאה  רושעב  .דיתעה  ינרעי  תרשכהל  תינכות  לעופל  איצוהלו  םדקל  "ל : קקב תיגטרטסא  הטלחה  הלבקתה  הנש  יצחכ  ינפל 

ווהתה םיגיאדמ  םיכילהת  ינש  .םישדח  ופרטצה  אלו  טעמכ  םמוקמבו  םיסונמו , םיקיתו  עוצקמ  ישנא  רועייה  ךרעממ  ושרפ  וינפל 
ךרוצה .םיריעצ  עוצקמ  ישנא  לש  תקפסמ  הסינכ  אלל  תיעוצקמה  הרדשה  לש  תורגבתהו  יעוצקמ  םדא  חוכב  רוסחמ  הגרדהב :

אמייק - רב רעי  לוהינ  הרקיעש  ( 2014  ) רעיה לוהינ  תרות  לש  הרושיא  רחאל  ףקות  הנשמ  לביק  תורושה  יולימבו  םידיקפת  שויאב 
םישנא סויגב  ףוחדה  ךרוצה  תא  השיגדה  קר  השדחה  הרותה  הדימעהש  תונשדחה  .תינרעיה  הדובעב  םייגולוקא  םיכרע  תמנפהו 

.םיגולוקאו הדש  ידבוע  הדובע , ילהנמ  רעי , יסדנהמ  םינרעי , "ל : קקב רועייה  ךרעמב  םידיקפת  ןווגמל  םיריעצ 

.ןוגראה לש  תויעוצקמה  וינפ  תא  הנשתש  תיגטרטסא  הטלחה  הלביק  איהו  "ל , קק תלהנה  לש  הרכהל  הכז  יעוצקמה  חרכהה 
ןויסינ לעו  המיאתמ  הלכשה  לע  שגד  םש  יעוצקמה  ןוימה  .םידמעומ   250- כמ תוינפ  ולבקתהו  ארוק , לוק  ונמסרפ  ךכל , ךשמהב 

.תינכותב ףתתשהל  םידמעומ  ורחבנ 30  ךילהתה  לש  ופוסבו  הדש , רקחמו  חטש  תדובע  לע  שגדב  ישעמ 

תחא קרו  םועז , םויכ  םישנה  לש  ןרפסמ  רועייה  ךרעמ  לש  תיעוצקמה  הרדשה  לכב  םנמואו , .ירבג  עוצקמכ  ספתנ  תונרעיה  עוצקמ 
ךותמ 30 ו-17  הזה , טביהב  ןנערמ  שודיח  הבוחב  תאשונ  דיתעה  ינרעי  תינכות  ונתחמשל , .לעופב  תינרעי  רבעב  השמיש  ןהמ 
איבתש הלודג , הכרבו  יתועמשמ  יוניש  איה  םינושה  רעיה  תועוצקמל  םישנ  לש  הלודג  הצובק  תטילק  .תופתתשמ  ןה  םיפתתשמה 

.ללכב לארשיב  םיחותפה  םיחטשה  לוהינלו  טרפב  רועייה  ךרעמל  הריעצו  השדח  חור 

השימח ןב  יביסנטניא  סרוק  אוה  ןושארה  בלשה  .תישעמ  תוסנתהו  הרשכה  תללוכו  םישדוח , העשת  תכשמנ  דיתעה  ינרעי  תינכות 
תישעמ תוסנתה  אוה  ינשה  בלשה  .חטשב  םייעוצקמ  םירויסו  םיליגרת  תואצרה , ללוכה  םירה , סנב  היימינפ  יאנתב  תועובש 
ךרעמב םהילא  םידעוימ  םהש  םידיקפתב  תוחמתה  לש  הנש  יצח  וירחאלו  תוינרעי , תודובע  ןווגמב  ץראה  יבחר  לכב  הדובעב 

.ל " קק לש  רועייה 

רקחמ לע  ססבתמ  אוהו  ץראה , לכב  תינרעי  הרשכהל  דחוימב  הנבנ  סובליסה  תישאר , .םיטביה  רפסממ  ידוחיי  זכורמה  סרוקה 
שילשכ תישילש , .ןונכתהו  רועייה  ךרעממ  "ל  קק ישנא  ידי  - לע רבעומ  רמוחה  תיברמ  הימדקאהמ , םיצרמ  דצל  תינש , .ינכדע  ינרעי 

םישדקומ םיברעה  .םינושה  ץראה  ילבחב  תינרעיה  הדובעה  תא  בורקמ  ריכהל  ידכ  ץראה  יבחרב  םירויסל  שדקומ  סרוקה  ןמ 
תואצרהל תקולחמב , םייונש  םיאשונ  לע  טייביד )  ) תֲָמעַמל רעיב , הליל  תוכילהל  םיקיתו , םינרעי  םע  תושיגפל  תיתרבח , תוליעפל 

.דועו םיכינחה  לש   TED

: םימוחת רפסמל  וקלחנ  סרוקה  ינכות 

הקיזב תוילארשי  ץראו  תוימלוע  תויתביבס  תויגוס  דומיל  םכותב ; תורעיה  לש  םמוקמו  לארשיב  םיחותפה  םיחטשה  עקר :
.דועו םייטפשמ  םיטביה  םיטקיורפ , ןונכתל  דעו  תויצרא  ראתמ  תוינכותמ  םינושה –  וינווג  לע  ןונכתה  םלוע  םע  תורכיה  תונרעיל ;

; רעיב םייגולוקא  םירקסו  יגולויבה  ןווגמה  חמוצ ; יופימו  הקינטוב  חמוצ , תורוצת  לארשי ; ץראב  חמוצה  לש  היגולוקאה  תונורקע :
.תונלתשו םיערז  ףוסיא  םיצע , לש  םולקאו  החבשה  רעיה , יצע  םע  תורכיה  רעיה ; לוהינ  תרות 

יגולוקא קשממו  רעי  תוינכות  תנכה  רעי ; בצמ  רקסו  יאצמ  רקס  הקיטמרופניא ; - ואג ינרעי ; רקחמ  רקסה ; ךרעמו  ינרעי  עדימ  םילכ :
תכרעמ יתוריש  תקפסא  ןווכומ  רעי  לוהינ  םימו , עקרק  רומיש  הייער , קשממ  רעיה ; תואירב  רעיב ; להק  תטילק  חווט ; - ךורא

.תיגולוקא

; הליהקו רעי  יוצר ; יתלב  חמוצב  לופיט  הדובע ; לוהינו  םוזיג  לוליד , היגוסל : תינרעי  הדובע  לש  לוגרתו  הדימל  עוציבו : קשממ 
.דועו שא  יוביכו  העינמ  הדובע ; ילכ  םע  תורכיה 

ךרעמל םייח  םס  איה  וזכש  תיתוכיא  הצובק  תטילקש  םיחוטב  ונא  .םינושארה  וימיב  אצמנ  סרוקה  הלא  תורוש  תביתכ  תעשב 
תורודב לארשי  תורעי  בוציעל  םיפתוש  ויהי  דיתעה  ינרעי  תינכות  תורגובו  ירגוב  האבה  הנשהמ  רבכש  םיפצמ  ונא  .רועייה 

.םיבורקה
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