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 הנימזמ הרוטרפמטה ,םינקורתמו םיכלוה םיפוחה .לארשיב םיה לש הפיה ותעש אוה ויתסה
 לוכה .םיל ונכלה תוכוסב ,ךכל יא .ףסכו זיקרוט ינוגב ףלחתמ טסוגוא לש ירזכאה קהובהו
 תא לבא- ןאכ אל רבכ תוזודמה יליחנ םנמאש וניליג םימל הסינכבש דע ,חיטבמ דואמ היה
 תויקש לש םי: לעוג ררועמ םתיא עגמהו ,תופיפצב םימב םיפצש םירחא םירוצי וספת םמוקמ
 .ןוליינ

 .יתיישעת לעפמ לש םיכפשמ וא תינוריעה בויבה תכרעממ לביק אל םיה קיטסלפה םרז תא
 םיפטוק ונחנאש תויקשה ,בוכ'צ לש הזחמב חדקא ומכ :ונתיאמ לביק אוה וזה הנתמה תא
 לארשי םעש- וללה תויקשה ,בישנ םויב .ףוחב ךכ-רחא תועיפומ םירפוסב תופוקב ןהינומהב
 תוכפוהו םילגה לע הכר התיחנ תועצבמ ,חורה םע תוררחתסמ- ףוחה לע ותובידאב ךילשמ
 .תפוניט לש םיל ויתס לש ימולח םי

 .לארשיב םישמתשמ ןהבש תויקשה רפסמ תא תיחפהל ךרוצה לע םירבדמ םינש רבכ
 םישמתשמ םילארשיה ,הביבסה תנגהל דרשמה תכרעהל .רבד םישוע אלו ,הברה םירבדמ
 טעמכ ,הנשב תויקש275 עצוממב ךרוצ ונתיאמ דחא לכ .הנשב תויקש דראילימ2.2-ב
 לאומש ןוכמ ךרעש רקחמ יפ-לע :תויקשל סחוימש קזנב הזרפה שיש םינעוטה שי .םויל תיקש
 ילוא ןהלש ילנימונה חתנה .לארשיב תלוספהמ1%-מ תוחפ תווהמ תויקשה ,ןוינכטב ןמאנ
 העיגפה םג ךכו ,דואמ הלודג םיפוחבו םיחותפה םיחטשב ,םיכרדב ןהלש תוארינה לבא ,ןטק
 .תועטב ןתוא םיעלובו ןהב םיכבתסמש םייחה ילעבב

 תלחותש םירצומ ןובשח ילב ךרוצ םדאה ובש ,ימעפ-דחה ןדיעה למסל וכפה ןוליינה תויקש
 ,תוקד שמח תיקשב םישמתשמ ונחנא .התיבה רפוסהמ העיסנה ךרואכ תכשמנ םהלש םייחה
 .תולכתהל הנש500 הל חקול ךכ-רחאו

 .תויקשה תפגמ תא רגמל ןווכתמ אוהש עובשה עידוה ,ץרפ רימע ,הביבסה תנגהל רשה
 םהל רשיבו תולודגה קווישה תותשר יטינרבק תא ןמיז ,"תונורחא תועידי"ב םסרופ ,ץרפ
 תוחפל וא ,תויקשה ןדיע ףוס :הרקי הז לבא- הרקי הז קוידב ךיא טילחה אל דוע אוהש
 תויקשה :ךלהמה תא לישכהל ןיינע ןיא קווישה תותשרל .ךרדב ,םניח תוקלוחמש תויקשה
 .םניחב ןתוא קלחל קיספהל וחמשי ןהו ,רקויב ןהל תולוע

 תיקשל לקש :יריאה לדומה

 תויושע תויקשה .םתוח ריתוהלו רעתסהל לוכי אוה וילעש אשונ שפחמ ץרפ יכ ,הארנ
 תייגוסב לפיט ,ביוחמו יביטקא רש היהש ,ןדרא דעלג ומדוק .ער אל רומיהכ תולגתהל
 ץרפ םאו חרזא לכ לש וייחב תועגונ תויקשה .רבד הנתשה אל חטשבו םגמוגמ ןפואב תויקשה
 .הל יארחא ימ ורכזי םלוכ הכפהמ ללוחל חילצי

 הבש "תולגתסה תפוקת" לע רבדמ ץרפ .וזכ הכפהמ עצבל הנוכנה ךרדה המ ,איה הלאשה
 םהב שמתשהל ולגרתי םינוקהש ידכ םיימעפ-בר םיקית תופוקב וקלחי קווישה תותשר
 ויה םה שולש-םייתנש ינפל .םירתוימ םיימעפ-ברה םיקיתה ,ימעטל .תויקשב םוקמב
 םהו ,הלאכ םיקית לש תומירע שי לארשיב םיבר םיתבב .םוקמ לכב םתוא וקליחו םיירלופופ
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 וז ,רסח ןכש המ .םיימעפ-בר םיקית םירסח אל לארשי םעל .יתביבס עגפמל וכפה רבכ םמצע
 ונל ןיא ,םניחב תויקש הפוקב לבקנ דוע לכ .תוינקל םיאצוישכ ונתיא םתוא תחקל תועדומה
 .תיבהמ קיתה תא בוחסל ץירמת

 לבא ,םיישקב לקתיהל הלולע רחביתש היגטרטסא לכ .המדנש יפכמ רתוי תבכרומ היגוסה
 .תיקשל לקש :יריאה לדומה אוה לארשיל םיאתמש לדומה יכ הארנ רבד לש ופוסב
 היינקה תוברת לכ ,ונממ םלעתהל רשפא יאש ריחמ ונתיאמ ובגיי תופוקב תויקשהשכ
 .קיטסלפ ילכמ ורזחמי אל םילארשיהש ורמא םעפ .תונתשהל םילגוסמ ונחנא ,ןכו .הנתשת
 םה :םלוכ ומכ תוינק םישוע הפוריאב םייחש םילארשי .םיקובקב ידראילימ ןאכ ורזחומ ,זאמ
 .תיבהמ לודג קית םיאיבמ

15 הליחתב( םולשת ןרובע תובגל וליחתהש ירחא90%-כב החנצ תויקשה תכירצ ,דנלריאב
 ךירצ לבא ,חילצה תוחפ הז םהבש תומוקמ שי םנמא .)תיקשל טנסורוי22 ךכ-רחאו טנסורוי
 היהי ויתסב םיהו ,תיקשל לקש .לארשיל םיאתמ המ עדנ אל תרחא ,תונמדזה הזל תתל
 .ןימזמו לולצ תמאב

ל"הצ ילגב 'רדסב היהי' תינכותה שיגמ אוה בתוכה
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