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, יאמצע דרשמ  ןמדירפ  ידג  לכירדא  חתפ  הצנריפ , תטיסרבינואב  הנש  תב  תומלתשהלו  תולכירדאה  ידומיל  םויס  דעומל  ךומס  תנשב 1998 ,
.ןוילעה ןויפלאל  דעוימה  בוציעבו  םייטרפ  הרקוי  יתב  ןונכתב  החמתמ  אוה  זאמו 

תוהז תדועת 

םילכירדא  ro arc ןמדירפ  –  ידג 

ןמדירפ ידג  םש 
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1+ שורג סוטטס 

ןוינכט םירע , ןונכתב  ינש  ראות  ידומילו  ביבא , לת  תולכירדאלו , בוציעל  אנדסה  רגוב  םידומיל 

ואדנל ןורי  םילכירדא  דרשמו  ןירוח  ןב  יכדרמ  םילכירדא  דרשמ  יעוצקמ  ןויסינ 
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םילכירדא  ro arc ןמדירפ –  ידג 

? ןהב דחוימ  ךכ  לכ  המ  .ךתדובעב  דבכנ  םוקמ  תוספות  ךיתוחוקל  םע  ךלש  םיסחיה  תוכרעמש  רפסמ  התא 

םרוז חוקלהשכ  חוקלה , םע  בוט  רוביחמ  םירצונ  רתויב  םיפיה  םיתבה  .ילש  תוחוקלל  גולוכיספכ  שמשמ  םימעפלו  םישנא  לש  םדא  ינא  ןכ ,
.םירבחל םיכפוה  ייתוחוקלו  ינא  םעפ  אל  ןכלו  דואמ , בלל  חקולו  טקיורפ  לכב  תויצומא  הברה  עיקשמ  ילאטוטו , ירצי  ישגר , םדא  ינא  .ךתיא 

גשומ םהל  ןיאש  תוחוקל  טעמ  אל  יילא  םיעיגמ  .יוצרה  םוקמל  ותוא  איבהל  תעדלו  חוקלה  תא  אורקל  אוה  בוט  לכירדא  לש  דוסה  יתעדל 
הז םישגנתמ  תיבה  בוציע  לע  םהלש  תומולחה  םימעפל  .םיריכמ  אל  םהש  םלוע  םהינפב  חותפל  לדתשמ  ינאו  תולכירדאבו , בוציעב  תונמאב ,

תיבל םתוא  ליבוהלו  םליבשב , בוט  המ  םתוא  דמלל  חוקלה , לש  םייתימאה  תושירדהו  תומולחה  תונוצרה , תא  ןיבהל  איה  המכוחה  .הזב 
.הדובעהמ זוחא  רבכ 90  הז  םימעפל  .םהיכרוצ  לע  הנוע  םגו  הפי  םג  אוהש 
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קו ' צניפ ףסא  םוליצ : .םילכירדא   ro arc ןמדירפ –  ידג 

? ךלש בוציעה  ןונגס  תא  ןייפאמ  המ 

םתוא ןייפאמש  ןונגס  םהל  ןיאש  הלאו  םיוסמ , בוציע  ןונגסב  םיעצקמתמו  םיחמתמש  הלא  םיגוס : ינשל  םיקלחתמ  םילכירדאש  בשוח  ינא 
ןנכתמ ימצע  תא  אצומ  ינא  .ינשה  גוסל  ךייש  ינאש  בשוח  ינא  .רחב  חוקלהש  בוציעה  ןונגס  תא  םיטרפה  ןורחא  דע  ושממי  םה  ךא  תויבקעב ,

.עצמאה לע  רשפתהל  אל  ףוסה , דע  ןונגס  לכ  םע  תכלל  לדתשמ  לבא  םיירפכ , דואמ  וא  םיינרדומ  דואמ  וא  םהש  םיתב 

3/6



קו ' צניפ ףסא  םוליצ : .תיטנמור  הטיווס  לש  השוחת  תנתונ  שוו  ןבל  עובצ  ינשוג  ץע  תורוק  תרקת  .ןורשה  תמרב  תיבב  םירוה  רדח 

? הרקוי יתב  בוציעל  תעגה  ךיא 

ןונכתב ןה  םיטרפה  יטרפ  לע  הדפקהו  קודקד  אוה  יתוא  ןייפאמש  המו  תומלשל , ףאוש  ינא  .רתויב  םינטקה  םיטרפל  הבהאמ  בוציעל  יתעגה 
טושפ וניא  ןהלש  שומימהו  תוטרופמ  דואמ  ןה  ילש  תוינכותה  .היטבמא  ןורא  לש  ןונכת  לע  תועש  יבג  לע  תועש  תבשל  לוכי  ינא  .עוציבב  ןהו 

.ומצעל הז  תא  תושרהל  לוכיש  הזכ  אוה  ילש  תוחוקלה  להק  ןכלו  תוהובג , תויולעב  ךורכו 
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קו ' צניפ ףסא  םוליצ : .םילכירדא   ro arc ןמדירפ –  ידג 

? ךלש הארשהה  תורוקמ  םה  המ 

ינא םימעפל  וק ; וליפא  טטרשאש  ילב  םימי  םירבוע  םימעפל  .םתיא  תוהשל  םירבדה , םע  לשבתהל  ךירצ  ינא  .ןמז  הברה  יל  חקול  תיב  ןונכת 
יתננכת והירמש  רפכב  יטרפ  תיבב  לשמל  .הארשה  יל  שמשל  לוכי  יארקאב  וב  לקתנ  ינאש  יומיד  והשזיא  םימעפלו  הלילב ; טקיורפה  לע  םלוח 

הפוחו ינקסוט  ןונגסב  בצועש  חותיפ  הילצרהב  תיבל  הארשהה  .ונאלימב  יתיארש  אסיכ  תארשהב  םייפנכ , יתשכ  םינוויכה  ינשל  שרפנש  גג 
תויטקרפה לע  רתווא  רוחבל –  ךירצ  םאו  יפויה , ליבשב  לובסל  ןכומ  ינא  .הנוש  תויהל  יל  בושח  .הילטיאב  רויסמ  העיגה  תוקיתע  קוריפ  ינבאב 

.יפויה תבוטל 

רצייש לעפמה  לש  העבטה  הנשי  קירב  לכ  לע  רשאכ  היגלבב , קוריפמ  םיקירב  הפוחמ  תיבה  תיזח  .חותיפ  הילצרהב  הנקסוט  ןונגסב  תיב 
קו ' צניפ ףסא  םוליצ : .ותוא 
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? םינפה בוציע  םוחתב  ךלש  השיגה  יהמ 

ינאו םייטתניס  םירמוח  םע  דובעל  לגוסמ  אל  ינא  .תיבה  לש  העפוהה  תא  תונשל  םילוכיו  שובל  ומכ  םה  םירמוח  .םירמוחה  תריחב  לכ  םדוק 
דחפל אל  ילש  םיטניילקה  תא  דדועמו  טסרטנוק  בהוא  ינא  תינש , .םייעבט  םירמוחב  יטנתואו  ןוכנ  םח , והשמ  שי  .תוחוקל  םע  הז  לע  םחלנ 

טנמלאו רשפאה  לככ  יטסילמינימו  יקנ  תויהל  ךירצ  ללחהש  בשוח  ינא  .לודגבו  ףוסה , דע  םירבדה  םע  תכלל  זעהל , אוה  דוסה  .רוצעל  אלו 
טלוב דחא  רזיבא  וא  הלודג  תחא  תעבט  קיפסמ  השיא –  לש  שובל  רוזבא  ומכ  הז  .הלודג  הסמב  עיפוהל  לוכי  דחא  יטננימוד  רמוח  וא  דחא 

ףושח ןוטב  יחיראב  םירטמ  העשת  לש  דואמ  ךורא  ריק  תופחל  ונטלחה  ביבא  לתב  וישכע  בצעמ  ינאש  הרידב  לשמל  .העפוהה  תא  ןנגסל  ידכ 
יתבציעש תיב  איה  תפסונ  המגוד  .הרחת  דב  לש  העבטה  תונוש , תוירטמואיג  תואמגוד  םילול , תשר  תונוש : תורוטסקט  םהב  ועבטוהש 

.תיבה לש  ןגועה  אוהו  ןולסה  עצמאב  בצינש  םייעבט  םינווגב  ידממ  תלת  הדלפ  ריק  וב  יתרציש  ןורשה , תמרב 

קו ' צניפ ףסא  םוליצ : .תויכשמה  לש  השוחת  ןתונו  תיבה  ךותל  סנכנש  ץוח  .ןורשה  תמרב  תיבב  תיבב  לכוא  תניפו  ןולס  ללח 

םירצק

.תואיצמב הווהתמו  םידיגו  רוע  םרוק  ריינהמ , םק  תיבה  ךיא  תוארל  עוצקמב  הפי  יכה 

.ןיוצמ היה  הז  תועד  םהל  ויה  אל  םא  .םיטניילקה  עוצקמב  השק  יכה 

סיסבמ קלחל  הכפהש   19 ־ה האמה  ףוסמ  םירלפמט  יתב  לש  הנוכש  .ביבא  לתב  הנורש  םחתמ  ץופיש  ץראב  ךרעומ  ילכירדא  טקיורפ 
.בחרה להקל  שיגנ  יוליב  םחתמל  ותוא  ךפהו  םוקמה  לש  ירוקמה  ויפוא  לע  רמשש  ןפואב  רתויב  המישרמ  הרוצב  הצפושו  הירקה ,

ינא .יתוא  קתרמ  תיוושכע  הריציל  תוירוקמה  לע  הרימש  ןיבו  שדחל  ןשי  ןיב  בולישה  .רומישל  ןיינב  תישע  םרטו  תושעל  הצור  תייהש  טקיורפ 
.תיתרקוי הטכאי  בצעל  םלוח  םג 

הזש ימ  תילכלכ , םגו  תישגר  תילטנמ , הניחבמ  דואמ  השק  עוצקמ  הז  .ךתמשנב  היהי  הזש  בייח  התא  תולכירדא  דומלל  לקושש  ימל  פיט 
.םלוע תוארל  הז  תולכירדא  .ל  " וחל עוסנל  םלועל , חתפיהל  ךכל , רבעמ  .דורשי  אל  וב –  רעוב  אל 

.םיצורמ גהנ  תייה  לכירדא  תייה  אל  םא 

ונלש ימויה  רטלזוינ  לבקל ב ןתינ  תאב  תורחבנה  תובתכה  לע  םינוכדע  םרגטסניאב . קובסייפ ו םג ב ונתיא  רבדלו  בוקעל  ואוב 

ּתיבה דומעל 

השינ תולכירדאו -  בוציע 
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