
 .םלצ- ןמא-לכירדא ,ןוקתיו ןתיא
 םינשה ןיב  ול תידוחיה םוליצה תפש תא חתיפ םג םש קרוי וינבו ביבא לתב תולכירדא דמל טקדידוטוא םלצ

 ידירי תוירלגב תובר תוכורעתב עבק ךרד גיצמו םלועבו ץראב תוליבומ תוירלג י"ע  גצוימ ןוקתיו  .2003 -1996
 םע ,ןמזה תודונת םע דימתמ גולאידב ותמלצמ תשדע תרזעב קסועה ןוקתיו  .םינואיזומו  םיימואליב תונמוא
 .וביבסמ םייקה  ינברואה ףונהו תואיצמה תוסיפ ןיבו העונתה תופקתשה
 הסירקל תוקצומ ןיב ,רבעמ יעגרב תעגל תושקבמ ולש תודובעה יכ ,בתכנ ןוקתיו ןתיא לש תכשמתמה ותריצי לע
 אוה ליבקמבו יטסימב ,יזיפטמב ,בגשנב קסועה םוליצ ,םיקוחרו םיבורק ,םיגגופתמ םישטשוטמ םייומיד  ,תילאטוט
.םוליצה םוידמ תועצמאב יתוזח יוטיב ול תתל ןויסינב  ןמזה גשומ םע תיטסילמרופ הניחבמ דדומתהל ךישממ

 ךרעמב הרומתה תא ראיתו ינכמ קותעש לש תומדוק תויגולונכט םע ותוא רשקו םוליצה תא חתינ ןימינב רטלוו
 םוליצה תפש ךותב .תיבויחה תוינוציקל וז הרימא תחקול ןוקתיו ןתיא לש ותדובע יכ ,המוד .ללוח אוהש ישוחה
 ,תוקזח תויטמרד תושוחת רוציל ותמלצמ תשדעב שמתשמ ןוקתיו ןתיא ,תוהדזההו שוגירה יבחרמ ךותבו תרכומה
 תומוקמל תרדוח ולש םוליצה תדובע .תורכומ יתלב תומצועב היגרנאה תמירזו העונתה ביטומבו רואב שמתשמ
 וימולצת םיארנ םיתיעל ,הקיהבמ הקיטתסא לש יביטרסא םלוע תורצוי ולש םוליצה תורגסמו ,הנבהל םינתינ יתלב
 תוריגמ לכ לא ץרופה ימוהת יפוי לש תונויזח םע םהב הפוצה  תא תושיגנמה תויטסינויסרפמיא תונומת יקתעה ומכ
.הפוצה לש ושפנ

 לש יטסימ םלוע הפשח ,אדאד וקני ןואיזומב הגצוהשו  חיצנה ןוקתיו ןתיאש ,םילשוריב םייתדה םינימאמה תרדס
 וירויצמ תורכומה תויגרנא לעב ללחב תופחרמה ,תוינמז לע תויומד ,תוהוגנ רוא לש םילג ךותב םיענה םייח םישנא
 דע םיצעהו ראפ ,לידגה ןתוא ,תוילנויגר תוימוימוי תודוזיפאב םתוא ספת ןוקתיו ,הלא םימולצתב .טנרבמר לש
  .ויפוצ לש םהיתובלב תוהדזהו שגר לש המישנ ירצוע םיהבגל

 סורקל דיתע המלצמב  ןוקתיו דכלש בגשנה יפויה .תוינמזהו ןמזה תעדות לש ךוכיז הניה ןובסה תועוב תרדס
 ותוא לש תורירבשל עדומה ןמאה הווח התוא תואיצמל הרופאטמ .בחרמה ריואב העוב התוא תופדנתה ומכ םלעלו
 .דכלש עגר

 תחא אל איבמ ותדובעב ןוקתיו ןתיא תמעתמ המע הנצסב תמייקה היווהה חותינ ירחא בקעמב תרצונה היווחה
 שגפמה תא חיצנמהו ומצע עוריאה תוללוחתהל דיעמ םרוג שמשמ ןכא ,תראב ןלור רבדמ וילע ,םולצתה יכ ,הרכהל
 דחוימב הבושח הדבוע ,תועמשמ לש הלפכה יהוז .םוקמב שחרתמה עוריאה ותוא לש ויתוארומ תא ךישממה
 תישגר היצלומיסו העיפשה תרצוי וימולצתב הייפצ יכ ,קפס ןיא .ןוקתיו ןתיא לש ישיאה םוגרתה לש ותנבהל
 לש אצומה תדוקנכו וניינקכ ,םלצה םע ההוזמכ דימת יתונמאה חישב שרפתהש םוליצה .תודובעב הפוצה לע תפחוס
 .הנבהל השדח ךרד ןוקתיו ןתיא לצא אצומ ,יאלוזא יפ לע ,ותונשרפ תנבה

 דעבמ הלגתמה םלועה ,ינורעה בחרמב תויזיפאטמו תויזיפ תויופקתשה םע ויפוצ תא חיכנמ ןוקתיו ןתיא
 םוליצה תלועפב  .םייקהו יתימאהמ רתוי הברה תוקומעו תופירח תויתמצוע תויגרנאבו תוארמב ןחינ תויופקתשהל
 ינשגרו יטויפ רוקמל ךשמהב םתוא ךפוהו וימולצת יאשומ תגשהב עיקשמ אוהש םייזיפ תוחוכ  חיכנמו שימשמ אוה
 רוא יעבצו בצקמ תולעב תושדח תויתונמא תויווהל םיפקתשמה תוארמה תכיפה ךילהת .חכשנ יתלב דועית לש
 .ותדובעב יסיסבו בכרומ ךילהת אוה םישדח
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