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 תסנכב יתורבחמ יתורטפתהו הדובעה תגלפמב יתורבח תקספה :ןודנה

 חיש תא רוצעל ידכ האב וז יתטלחה .הגלפמב יתורבח תא קיספהל יתטלחה שאר דבוכב תאז יתלקשש רחאל

  .הירבח ןיבו הגלפמה ךותב ימוי חישל ךפהש ,התסההו האנשה

 תכשמה תא ,הלשממל ונתופרטצה תא רשאל הדובעה תגלפמ תדיעוו הטילחה זאמ ,הנורחאה הנשה יצח ךלהמב

 .הגלפמה תוטלחה דגנ  םעפ רחא םעפ תעבצה ףאו הדיעווה תטלחהל דוגינב לועפל

 דגנ תאטבתה םג וז הפשבו ,ילומש קיציא רשה דגנו ידגנ םירוצעמ תרסחו הטוב הפשב תשמתשה ,ךכב יד אל

 ןלוכש תורמל ,םהיתוטלחה לע תרוקיבו  ,יאנג ייוניכ ,לוזלזל ךממ וכזש הדיעווה ירבח דגנו הגלפמה תלהנה

  .ינווישו יטרקומד ןפואב ולבקתה

  .םתעד תא הבישחמו הגלפמה תודסומ יפלכ דובכב תגהונ תא וישכע יכ לע ךתוא ךרבמ ינא

 םינייד יונימל הדעווב הרבחכ ךתריחבל העבצהב ומכ ךלש רצה ישיאה סרטניאל עגנ רבדה רשאכ יתעתפהל

   .תוקולחמ לע רבוגש הלועפ ףותישל ןוצר ךותמ ,תלביק ןכא התואו ,היצילאוקה ירבח תכימתו יתכימת תא תשקיב

 תא ךדגנכ ליעפהל ינממ ושרדש ,םייתגלפמו םייטפשמ ,םיירוביצ םימרוג לש תוינפ יילא ויה וז הפוקת לכ ךשמב

 ךל םרוג היהש בצמ  ."תשרופ"כ ךיילע זירכהלו התגלפמו התעיס תדמעל דוגינב תלעופש כ"ח לש השרפהה ףיעס

  .איהש המישר לכב דדומתהל ךלש תלוכיב לודג קזנ

 חיש םויקל תוכזה לש הסיפת ךותמו וז הלועפב ךדגנ טוקנל יתבריסו  םיצחלה תא יתפדה ,תאז לכ תורמל

 ,תישיא ךתוא יתפקת אל ,םימרזה לכ תאו תודמעה לכ תא ליכהל ביוחמה ר"ויכ ידמעמב הרכה ךותמו יטרקומד

  .ךרדה לכ ךרואל תדבוכמ הרוצב ךייפלכ יתגהנו

 ללכיהל ןווכתמ  ינניאש יתעדוהש ןוויכמ .הלא םימיב תרציימ תאש האנשה ןייפמקל ררגיהל הנווכ לכ יל ןיא

 לאמש– זכרמה שוגל ךיישה רש לש הביזע לכש רבעמ תלשממב רבודמו רחאמו ,24 -ה תסנכל המישר םושב

 ,ןוחטיבה רשו יפולחה הלשממה שאר לש ותשקבל תונעיהל יתטלחה ןכלו ,ןימיה שוג תא תקזחמ קר הלשממב

 .היישעתהו הלכלכה רשכ ידיקפת תא אלמלו ךישמהלו ,ץנג ןימינב

 םיקוקזש םיאמצעה ןעמל .הקוסעתה תוריש לע יתוירחא תרגסמב םילטבומה יפלא תואמ ןעמל לועפל ךישמא 

 םיאצמנה םילעפמל עייסל םתריהל ךישמא .הנורוקה ירחאש םימיה לש םוקישה תינכתל תוכרעיהלו עויסל



 

 לכ לעמ הבחרו הקזח תיגולונכט הפיכ סורפל הלא םימיב לעופ ינא .םישדח םילעפמ תמקה דדועלו ,םיישקב

 .תונשדחל תושרה םע דחי יתעבק םתוא םישדח תויופידע ירדס תועצמאב ידוהי אלה רזגמהו הירפירפה ירוזא

 םירוביצ ןיב םויה תומייקה התסההו האנשה תנטקהל לועפל ידכ ינויסינו ייתולוכי לכב שמתשהל ןווכתמ ינא

 םיצוביק םיבשומ ,םלוכ ץראה יבשות יאדוובו תונושה תודעה ינב ,םיינוליחו םייתד ,םידוהיו םיברע  ,םיבחר

 .חותיפה ירעו

 לועפל יכרדב ךישמא .תילכת לכ תורסח תויטילופ תויוששוגתהב ינמז תא תיחשהלו ךישמהל הנווכ לכ יל ןיא

 הייטנ וא ןימ ,עזג ,תד לש לדבה ילב םדאה דובכ לע הרימשו םניח תבהא לש רסמה תמצעהל ךרד לכ שפחלו

 .תינימ
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  הדובעה תגלפמ תלהנה           
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