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 ריצקת
 

 רפסמ ןיב רושיקו הנבה בייחמ ןנורתפש תויעב ,תובכרומ תויעב ןורתפב קסוע יוושכעה יגולויבה רקחמה

 ,םינעדמ ."תיתכרעמ הבישח" לש םיביכרמה דחא אוה ןוגרא תומר רפסמ ןיב הז רושיק .ןוגרא תומר

 םינוריט ,םתמועל .הטמלו הלעמל – ןוגראה תומר ןיב םתבשחמב "עונל" םילגוסמ ,תיתכרעמ םיבשוחה

 םרוג שיש בורל םיבשוח םינוריטה וז הרוצב .תמיוסמ ןוגרא תמרב קר – תיראיניל בושחל בורל םיטונ

 ,םיבורמ םיכילהת םימייק הב הנומת תוארל םיחילצמ םיחמומה דועב ,םיכילהת ןווגמ לע חקפמה דחא יזכרמ

  .תמיוסמ המורת םהמ דחא לכלו

 תונושה ןוגראה תומר ןיב ףיצרהו ינויגהה רשקהו ןילמוגה יסחי לע שגד םשש ,ונימי לש יגולויבה רקחמה

 תמרב םישחרתמש םיכילהתש הנבהה תא ךירצמו ,תונוש ןוגרא תומר ןיב םירושיק תריצי בייחמ היגולויבב

 .תורחאה ןוגראה תומר לע םיעיפשמ ,לשמל ,אתה

 תינכותב םידרפומ תונוש ןוגרא תומרב דומיל יאשונ יכ הלגמ היגולויבב םידומילה תינכת לש הניחב

 םירשקה תריצי לע תושקהל הלוכי הדימל לש וז הרוצ .םינש וליפא וא םישדוח לש ןמז יקרפב םידומילה

 תונויער ראוטרפר רוציל לוכיש רבד ,תוקתונמ תוסיפכ עדימ רומישל םורגל הלוכיו תונוש ןוגרא תומר ןיב

  .םיוסמ אשונ יבגל יטנרהוק וניאש

 תריצי רשפאל התרטמש ,הדימל תביבס חתפל יתטלחה ,תיתכרעמה השיגה לש תובישחה תנבה ךותמ

 ,"םדאה ףוגב םיפיגנו םיקדייח" הקמעהה אשונו היגולויבב הבילה יאשונ ןיב – עדימ תוסיפ ןיב םירוביח

 שקבתמ ,םדאל םייעמה יקדייח ןיב ןילמוגה יסחי תא ןיבהל ןויסינב ,המגודל .ןהיניב םירשקה תריצי םג ומכ

 םישורדה םירשקהה תא רוציל םידימלתה וחילצי ילוא ךכו ,ורקאמה תמרל ורקימה תמר ןיב םירשקה רוציל

 .תכרעמב ןוגראה תומר ןיב

 תביבסב תוסנתהה רחאל וז תלוכיב רופיש לח םאהו םירשקה רוציל םידימלתה תלוכי תא קודבל ידכ

  :תואבה רקחמה תולאש ולאשנ ,הדימלה

  ?"םדאה ףוגב םיפיגנו םיקדייח" הקמעהה אשונ תארוהב היגולויב ירומ לש םיישקה המ .1

 םידומילה תינכותב םינוש םיאשונ ןיב רשקל הנוילעה הביטחב היגולויב ידימלת לש תלוכיה המ .2

  ?תונוש ןוגרא תומרב היגולויבב

 ידכ ךות ,תונוש ןוגרא תומר ןיב םירשקה תריצי תושרודה תולאש םע םידדומתמ םידימלת דציכ .3

  ?הדימלה תביבסב דומיל

 ךות תויגולויב תועפות ריבסהל םידימלתל רשפאמ הדימלה תביבסב תויוליעפב שומיש םאה .4

 ?ןוגרא תומר המכב שומיש

 זכרמב ןוכיתמ 'בי ידימלת 21 לש הצובק השקבתה ,םירושיק עצבל םידימלתה תולוכי תא ןוחבל תנמ לע

 ,וחתונ םידימלתה תובושת .םינוש הביל יקרפמ םיאשונ לש היצרגטניא תושרודה תולאש לע תונעל ץראה

 הצובק ןכמ רחאל הנש .תולאשל הנעמה תעב םינושה הבילה יקרפמ םיגשומב םידימלתה לש שומישה קדבנו

 ןה םג תושרודה ,תונוש תולאש שולש לע התנע ,ץראה זכרמב רפס תיב ותואמ ,'בי ידימלת 51 לש
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 ונע ,וז תוסנתה ירחא .תבשקותמ הדימל תביבסב ונבנש תויוליעפ יתשב התסנתה ןכמ רחאלו ,היצרגטניא

  .הנושארה םידימלתה תצובק הלאשנש תולאשה שולש לע םידימלתה

 תולאש לע הנעמ תעב םינוש הביל יקרפ רפסממ םיאשונ בלשל הביבסב וסנתהש םידימלתה בור לש םתלוכי

 רשא ,םידימלתה דחא לש תלוכיה .הרפתשה םינושה הבילה יקרפמ םיאשונ ןיב היצרגטניא תושרודה

 תביבסב תועיפומה תולאשל ויתובושתב םיגשומ לש היצרגטניא תושעל ,רתוי םיבר םיגשומב שמתשה

 רפשל ךשמהב חילצה אלו ,ויתובושתב םיגשומב שומישב טיעמהש דימלתל האוושהב ,הרפתשה הדימלה

  .םיגשומ ןיב היצרגטניא תושעל ותלוכי תא

 ."םדאה ףוגב םיפיגנו םיקדייח" הקמעהה אשונ תארוהב היגולויבל םירומה לש םיישקה םהמ קדבנ ,ןכ ומכ

 .םינש 41  -ל תחא הנש ןיב ענה קתוו ילעב ,היגולויבל תורומו םירומ 171 התייה רקחמה תייסולכוא

 קודבל בושח היה .יזורד ,יאודב ,יברע ,יתובשייתה ,יתד-יתכלממ ,יתכלממ :םירזגמ ןווגמב םידמלמ םירומה

 תא רוציל השקתמ הרומה םא .הבילה יאשונל הקמעהה אשונ רוביחב ישוק םיאצומ םמצע םירומה םאה

 םירוביח עצבל ושקתי וידימלת םגש ריבס ,הבילה יקרפ ןיבו תונושה ןוגראה תומר ןיב םישרדנה םירשקהה

 ףוגב םיפיגנו םיקדייח" הקמעהה אשונ תא דמלל ורחבש ,םירומה 171 לש םהיתובושת תקידב ,םלוא .ולא

 יאשונל ותוא רבחל לקש אשונכ הז אשונ םיאור אקווד םירומה יכ התארה ,ז"עשת םידומילה תנשב "םדאה

 םאו רחאמ ,בושח ןותנ אוה הז ןותנ .ותוא דמלל ורחב ןתוכזב תוביסה תחא התייה וזו ,םירחאה הבילה

 ןוגרא תומרמ םיאשונ הב הרוצב ודמלי םהש ריבס אל ,הבילה יאשונ ןיב םירשקה רוציל ישוק שי םירומל

 ,וזה תיתכרעמה היארה תרוצל םיפשחנ אל םידימלתה םא .הז םע הז םירשוקמ םינוש הביל יקרפמו תונוש

 םיאשונ ןיב רשקל וחילצי ילוא ךכו ,ןוגרא תמרל םיגשומ לש המאתהו יוהיזב תושקתהל םילולע םה

 תשיכר .תיכנא תויטנרהוק תריציב תושקתהל םילולע ךא ,)תיבחור תויטנרהוק( ןוגרא תמר התואל םיכיישה

  .תיתכרעמה הבישחה תוחתפתה לדומב קלח הווהמ וללה תולוכיה יתש

 הדימלה תביבסב עצומה תויוליעפה ףצרב וסנתהש ,םידימלת לש םתלוכיש וארה רקחמה תואצות

 ,ןכ ומכ . תוסנתהה ינפל וב ושמתשהש הזמ  לודג הביל יאשונ רפסממ םיחנומב שמתשהל ,תבשקותמה

 תמרמ -םדאה ףוג ;םיאתו םינורבא ,תולוקלומ -את( תורדגומ ןוגרא תומרב םימוחת הבילה יקרפו רחאמ

 םידימלתהש לככ יכ אצמנ ,)הריפסויב תמר דעו םזינגרואה תמרמ -היגולוקא ;םזינגרואה תמר דעו אתה

 ,תונוש ןוגרא תומרל םיכיישה םיגשומב ושמתשיש יוכיסה לדג ךכ ,םהיתובושתב םיגשומ רתויב םישמתשמ

 תושרודה תולאש לע םינוע םה רשאכ רתוי םיבר הביל יקרפל םיכיישה םיגשומב שומישה תא לידגיש רבד

 .םיאשונ לש היצרגטניא

 רוציל םידימלתה לש םתלוכי רופישל םורתל לוכי הדימלה תביבסב עצומה הארוהה ףצרב שומיש ,םוכיסל

 היצרגטניא תושרודה תולאש םילאשנ םה רשאכ ,תונוש ןוגרא תומר ןיבו םינושה הבילה יאשונ ןיב םירשק

  .ולא םיאשונ ןיב

  


