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תכרעמה רבד 

םג אבו ,תעה־בתכ לש ןושארה ךרכה תא םילשמ תילארשי היגולויצוס לש הז ןויליג 

םע ונלביקש תויבויחה תובוגתה לע ונחמש .הז שדח לעפמל תועיבק לש דמימ קינעהל 

וריבעה םירבחמו םירקוחש תודובעה םרז חכונל דחוימבו ,ןושארה ןויליגה לש ותעפוה 

תונכהה תוטלשנו תוכלוה ,הז ןויליג לש ומוסרפל ליבקמב ,םהל תודוה .םטע־ירפמ ונילא 

.האבה םידומילה־תנש לש ןושארה רטסמסה ךלהמב רואל אצייש ,אבה ןויליגל 

תיתועמשמ המורת םיווהמ תונוילגה ינשב םיעיפומה םירמאמהש הווקת ונא 

ישנא ברקב םילהנתמה חישה ףקיהלו ןוידה גוסל ,לארשיב היגולופורתנאלו היגולויצוסל 

חישל תרגסמ תווהל הנווכ ךותמ ,םירמאמ לע תובוגת םג םסרפל חמשנ .הרבחה יעדמ 

גהונ ,םירמאמה דחא תודוא־לע ןויד יחכונה ןויליגב םימייקמ ונא ,הז רשקהב ;ךשמתמ 

תויגוס לש ןווגמ םיפקשמ הז ןויליגב םירמאמה רתי .דיתעב םג וב ךישמהל ונתנווכבש 

תועוצקמ ישנא לשו םיגולויצוסה לש םקוסיעב םינוש םינפ םיפשוחו ,רקחמ תוטישו 

לש המישר גיצמו בש םירפס תרוקיבל רודמה .ונימי לש לארשיב היגולויצוסל םירושקה 

.הריקס תסמ םג וב תללכנו ,םינוש םיגוסמ םירפס 

האמכ ינפל ובתכנש םייסלק םירפס לע תוריקס תרדסב חותפל ונתנווכב אבה ןויליגב 

םינימזמ ונא .םויכ הרבחה יעדמב םתועמשמו םינשה ךשמב םתעפשה תא ןוחבלו ,הנש 

תביתכ לש תורשפא םאתל ידכ ונילא תונפל הז גוסמ רפס רוקסל םנוצרבש םיארוק 

(5־ו 4 תונוילגל הנווכה) םיאבה תונוילגה ןמ קלח שידקהל םג ונתנווכב .םתמישר 

םינמזומ הלא םימוחתב םירבחמו םירקוח .םירז םידבועו ההובג הלכשה :םירדגומ םיאשונל 

.הלא חיש־יברב תובלתשה לש תורשפא ררבלו רשק וגמיע רוציל 

הרבחב עסש לש ןדיעב עיפומ תעה־בתכש ונייצ ןושארה ןויליגל תכרעמה ירבדב 

ןויליג .יאמ ישדוחב וכרענש תוריחבה ימיב דחוימב ףירח יוטיב אצמ הז עסש .תילארשיה 

תיללכ הנבה שוביגל םינמיס םירכינ תוריחבה תובקעב .סופדל ותאבה ךילהתב זא היה הז 

הבוח תלטומ הרבחה יעדמב םירקוח לע .תודחא תנכשהלו גוליפה רוגימל לועפל שיש 

ייוטיב ללוכ ,תילארשיה הרבחבש םייתייעבה םיטביהה לכ תא ןוחבל ךישמהל :תדחוימ 

תובואכה תויעבה ןמ המכ .הנבהו תובבל בוריק לש םינמיס תניחבל ליבקמב ,עסשה 

לש םנויסנמ םיידדהה םיחקלהו יתאוושהה דומילהו ,תורחא תורבחב םג תומייק רתויב 

.ונלצא םושייה תונויסנו םינוידה ,רקחמה ןמ קלח ווהיש יוצר םירחא 

ךרוע ,ףלש ןואיל 
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