
!וישכע– יאבצה תורישה תא רצקל
 תא ךישמהל שיש רמוא הז ןיא לבא ,ידמל קוחר תעכ הארנ ימלועה םולשה םנמא
הנידמה םוק זאמ טעמכ םייקתמ אוה ובש טמרופ ותואב יאבצה תורישה

 הניחב לולכל הילעו ,הרומת תעש וז .הנידמה תוכרעמ לכ תא תלטלטמ תיתרבחה האחמה
 .יאבצה תורישה ךרוא לש תשדוחמ

 .שממ לש הווצמ םג אלא ,הנושארה הלעמה ןמ תיחרזא הבוח קר אל אוה ל"הצב תורישה ,ייניעב
יווצ השולש תוברל( ךשוממ םיאולימ תורישב ,אלמ רידס תורישב וז הווצמ םייקל יתיכזש חמש ינא
םיאולימה תורישב ךישמהל יל רשפאיש ספוט לע עובשה םותחל יתוא האיבה ףא וז הפקשהו ,)8
 .בדנתמכ

 תוריש תא רצקל ןמזה עיגהש ענכושמ ינא ,ל"הצל המוצע הבהא לש הזה םוקמהמ אקווד םלוא
 שאר תא טטצל םאו,ידמל קוחר תעכ הארנ וניאיבנ וזחש ימלועה םולשה םנמא .לארשיב הבוחה
 םא ,המחלמ היהת אל– םקשנ תא וחיני םיברעה םא" :דחוימב חלצומ טפשמב והינתנ הלשממה
 יאבצה תורישה תא ךישמהל שיש רמוא הז ןיא לבא ;"לארשי היהת אל– הקשנ תא חינת לארשי
 .הנידמה םוק זאמ טעמכ םייקתמ אוה ובש טמרופ ותואב

תאלממו הללכתשה היגולונכטה ,ותחפ תללוכ המחלמב םימויאה ,הלדג הנידמה תייסולכוא ירה
 .ונכ לע רתונ תורישה ךרוא קרו ,םילייח ואלימ רבעבש םידיקפת

ץיצע- קיתע- קיתו

 םיתרשמה תאו םיניצקה תא םישנ .ילמיטפוא ןפואב לצונמ וניאש ןמז דואמ הברה הז םינש שולש
 ילכלכ לומגתל םיכוז םג םה םיוסמ בלשמו םהלשמ דחוימ לולסמ םהל ,דצב תודחוימ תודיחיב
.ותעדמ אציי אוהש ילבמ םינומיאו תוקוסעת ןוחטל לוכי ליגר לייח המכ לובג שי לבא,םלוה

 םתנשב רשאמ תישילשה םתנשב הקופת תוחפ הברה םינתונ םיקיתווה םילייחה ,ךכמ האצותכ
 יבלש רואיתל תדחוימ היגולונימרט וליפא תמייק .םיקזנל םימרוג ףא םה םיתעלו ,היינשה
 ,"קיתו" םתס אוה הלחתהב :תישילשה ותנשב יברקה לייחה לש תורדרדיהה
 ןמזב ותוא וררחש אלש ימ לש תולדלודמה תופיאשה תגספל עיגמ אוה ףוסבלו ,"קיתע" ךכ רחא
 ."ץיצע"כ רדגומו

איצומ אבצהש םילקש םייפלאכב תחא םעפ :םיימעפ ונל הלוע םילייחה רורחש בוכיעש רוכזל שי ןכ
 .החדנ ריעצה רודה לש הקוסעתהו םידומילה לולסמש ךכב תפסונ םעפו ,שדוחב לייח לע
 תורישמ ירמגל םיררחושמ םיבר הב הרבחב לטנה תקולחב ןויוושה יא תא םג ךכל םיפרצמשכ
 ןפואב תורישה ךרוא תא רצקל שי :הרורב איה הנקסמה ,אלמ תוריש םיתרשמ םירחא דועב יאבצ
 .םייתנש לש ןמז קרפ לע ותדמעהל דע יתגרדה

םיסייגתמה לגעמ תא לידגהל ךירצ

םירבדה תאו ,וז הייגוס ןוחבל ידכ טסב ןב יבא 'פורפ תושארב הדעו התנומ םינש שש ינפל רבכ
שגוהש רחאל דימ יכ רבקנ הדעווה לש בושחה חודה .זא רבכ הדעו התוא העבק ןאכ יתגצהש
 לש תוקפסמ אלה תואצותה תובקעב הררשש השקה הריוואה .היינשה ןונבל תמחלמ הצרפ
 ללכ היעבהש וניאר וז המחלמב אקווד םלוא ,תורישה רוציקב ןודל תורשפאה תא הענמ המחלמה
ובבותסה םילייח תובברש עדוי םש היהש ימ לכ .םתלעפה ןפואב אלא ,םילייחה תומכב התייה אל
 .תמאב ומחלנ םידדוב םיפלא קרו ,רדגל תוכימסב שעמ רסוחב

 ונילע םלוא ,תורישה רוציקל יטמוטוא ןפואב ודגנתיש ןוחטיבה תכרעמב םימרוג ויהיש רורב
 ןמ ררחתשהל אבצל רוזעל שי .הנידמ ול שיש אבצ וא ,אבצ הל שיש הנידמ ונחנא םאה טילחהל
ביצקתל עגונש המב אל ,ומצעל תולובגםישלעדויוניאשךכלכלודגףוגלשועבט יכ ,ולש ןועביקה
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.םדאחוכל עגונש המב אלו

 תיצחמכש הדבועה .םיסייגתמה לגעמ תבחרהל תוצרחנב לועפל שי תורישה רוציק םע דבב דב
 וזעה הב הנידמ לכבש םשכ .המע םילשהל רוסאו תממוקמ איה הצוממ וניא סויגה לאיצנטופמ
 התחפהה יכ ,ולע ןהש אלא ודרי אל םיסממ תוסנכההש דבלב וז אל םיסמה לטנ תא תיחפהל
 ,ל"הצב בלתשהל םיפסונ םילגעמ דדועל יושע תורישה רוציק ךכ ,סמ םילעהל אל ץירמת התוויה
 .ןטקי םינוש םירצוקמ םילולסמב םיתרשמל אלמ תוריש םיתרשמה ןיב רעפה םג ךכו

 ןיינב ןוכמ םירפסה תאצוה תא להנמו ילעב 'דוד ינב' תיאבצ-םדקה הניכמב ךנחמ אוה בתוכה
הרותה
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