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הבתכל תורושק תויגת

ןורדקלחנ
םילשורי

לבזל קרזנ ןורדק לחנ לש לאיצנטופה
תויורשפאה תא שממי תיניטסלפה תושרהו לארשי ןיב הלועפ ףותיש קר
לחנב תוינ"לדנהו תויתורייתה

 קומע ץורעב רבודמ .ןורדק לחנ לש זוקינה ןגאל באה־תינכות המסרופ םידחא םימי ינפל
 .חלמה םיל דע מ"ק35־כ לש לולסמב דרויו םילשורי לש הקיתעה ריעה תא קבוחה
 ,בר ילכלכ לאיצנטופ ול שיש ,לארשי ץרא לכב רתויב םהוזמה ילוא ,םהוזמ לחנב רבודמ
 .יניטסלפו ילארשי

טסילכלכ לש קובסייפב ביגהלו ןכדעתהל ואוב

 תודרומל םויה ברקתמש ימ לכ ךא ,רידא םנמא ןורדקה ןגא לש ילכלכה לאיצנטופה
 םירוגמ תונוכש חתפי אל ילכלכ םזי ףא .הפשא ירובצמב לקתנו םיער תוחיר חירמ לחנה
 םירתאל תודוה ,תולודג תוריית חותיפל תויורשפאה .הזכ רוזאב רחא טקיורפ לכ וא
 ,אבס־רמ ירבדמה רזנמה ,חולישה ןייעמ ,הירכז רבקו םולשבא־די תובצמ ומכ םיעדונ
 תירצונ ,תידוהי ,תדו הירוטסיה ןועט לולסמ והז .אסומ־יבנ םחתמו ןארמוק רתא
 .ץראב ול ינש ןיאש ,תימלסומו

רוזאב הייסולכואה לע העיפשמש החנזה

 תודרומב ליחתמה ןורדקה לש יזכרמה ץורעה תא ריכמ םילשוריב רקבמש ימ לכ
 רבחתמ ,ריעה ןופצבש חאר'ג חיש תנוכשו הלואג בוחר ביבסש תוידרחה תונוכשה
 ומש ,ראנ־לא ידאווב דרויו )חולישה רפכ( ןאווליס רפכל ךישממ ,םוניה ןב איג ץורעל
 .תוזונגה תוליגמה ואצמנ ובש ,ןארמוק רתאל ךומס דע ,ןורדקה לש יברעה

 םלוא .ץורעה לש וכרואל תורובו תונייעמ לש הרוש תונופטישו םימשג ימ וניזה רבעב
 אלל ונבנש םירוגמ יתבמ םימרזומש ,בויב ימ עובק ןפואב וב םימרוז םינורחאה תורודב
 ילגב ורוקמש םוהיז ףסונ בויבה ימל .הפשא ףוסיא ןיאו בויבל רוביח םהב ןיא ןכלו ןוישיר
 םילשורי לש הקצומה תלוספה רתאבו ,תוחנזומה תויניטסלפה תונוכשה לש הפשאה
 .סיד־ובא הרייעה ילושב םקוממה

 תא ליבומ אוה לבא ץורעה לש יברעמ ןופצה וקלחב לודג בויב רוניצ םנמא הנבנ רבעב
 יעטמל םימ רישכמה ,ןטק רוהיט ןקתמ הנבנ םש ,היידבוע רפכל דע קר בויבה ימ
 םיעיפשמש םוהיזהו החנזהה תא ןקתל ידכ ךכב ןיא םלוא .העקבה יבושיי לש םירמתה
.ןורדקה תברקב תררוגתמה הייסולכואהו הביבסה לע

םייטילופ תולובגב בשחתהל לוכי אל לופיטה

 תושר- אשונב םילפטמה םיפוגה לש יוגיהה תדעו שארב דמועה ,רטסל ןבואר 'פורפ
 רמוא- הביבסה םע םולשו םילשורי ןוכמ ,םולשל סרפ זכרמ ,םילשורי תייריע ,זוקינה
 בשחתהל לוכי אל ןגאב לופיטה ןכש ,םייניטסלפ םיפוג לש הלועפ ףותישל םיכוז םהש
.םייטילופ תולובגב

 םוסחמהש םיעדוי אשונב םילפטמה לכ
 בלשב .יטילופה אוה םהינפב דמועה השקה
 הנכה תודובע המכ עוציבב רבכ ולחה הז
 דוע ךרדה לבא ,באה תינכותל םאתהב
 ךרוצ היהי רתוי םימדקתמ םיבלשב .הכורא
 תושרה םע יבמופו אלמ הלועפ ףותישב
 םיימואלניב םימרוג לש עויסבו ,תיניטסלפה
 ףרטצהל ומיכסי הלא .םייטרפ םיעיקשמו
 רורב ינידמ רדסה היהי רשאכ קר המזויל
 .םיניטסלפל לארשי ןיב ביציו

 םיפתושה םיפוגה םיקפתסמ םייתניב
 תונויסינבו ,באה־תינכות םוסרפב טקיורפב
 .ץורעל םימרגנה םיקזנה תא טעמב ולו רוצעל םיינושאר

ןייטשניבור ינד
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 דיאורדנאב היצקילפארטיווט קובסייפ ןותיעל יונמ

 לחנה תודרומל הפשא ירובצמו ער חיר .ןורדק לפמ
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