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טפנהו זגה  ישופיח  םוחתב  םימ  תויגולונכט  תושורד :

םיניינעתמ תויורירגש  ללשב  םיירחסמ  םיחפסנ  םלועב . תושקובמהמ  תחאל  תונורחאה  םינשב  הכפה  תילארשיה  םימה  תויגולונכט  תיישעת 
םיאבה םירגתאה  תא  ןחבייש  ידוחיי  טקיורפ  םיקהו  זמרה  תא  ןיבה  הלכלכה  דרשמ  םג  יכ  הארנו  עיצהל  תוילארשיה  תורבחל  שיש  רצותב 
םירגתאה תפמ  תא  תופמל  שקבי  אוצייה  ןוכמו  ןמאנ  לאומש  דסומ  ףותישבו  דרשמה  תוסחב  ךרענש  רקחמה  טקיורפ  םוחתב . תורבחה  לש 

תילארשיה . םימה  תיישעתל  םיילבולגה 

תורבחה תא  ולא  םימוחתל  ןווכל  תנמ  לע  םימה , םוחתב  תונורתפל  שוקיב  םויכ  שי  םהב  םייזכרמה  םימוחתה  םהמ  קודבל  שקבמ  טקיורפה 
הז םוחת  טפנהו . יעבטה  זגה  ישופיח  םוחת  אוה  רתויב  םישקובמה  םימוחתה  דחא  יכ  אצמנ  לשמל  ךכ  תויגולונכט . תוחתפמה  תוילארשיה 

הביבסב . העיגפ  אלל  םיבאשמה  תא  קיפהל  רוזעל  םייושעש  םימה  םוחתב  םייתביבסו  םייגולונכט  תונורתפ  בייחמ 

לידגהל וא  םימייק , םייגולונכט  םירעפ  לע  רבגתהל  תנמ  לע  םיינשדח  תונורתפ  בייחמ  רוטקסה  לודיג  םהבש  םירזגמב  תזכרתמ  הדובעה 
, תורכמ זגו , טפנ  םייתיישעת : םירוטקס  השישב  תדקמתמ  הדובעה  תוקדהתמו . תוכלוה  תויצלוגרו  םימב  ימלוע  רוסחמ  לומ  ךילהתה , תוליעי 

ךלהמ קמועל   רקסנ  םירוטקסהמ  דחא  לכב  רשאכ  הצחמל , םיכילומה  רוטקסב  ןכו  תופורת  רוציי  תוכתמ , הדבכ –  היישעת  תואקשמו , ןוזמ 
םויכ . הנעמ  םישרודה  םייתביבסהו  םייגולונכטה  םירגתאה  םיהוזמו  םירוטקסהמ  דחא  לכב  םימה 

םהל םיעייסמה  םיפוגה  רובעו  תוילארשיה  םימה  תורבח  רובע  הדובע  הדובע  ילכ  הווהת  איהו  האולמב  הדובעה  םסרופת  םיבורקה  תועובשב 
קטאוו 2013 עוריאל  "ל  וחמ תויטנבלרה  תויקסעה  תורבחהו  תוחלשמה  ונמזוי  ראשה , ןיב  וז , הדובע  ךמס  לע  םיימואלניבה  . םיקוושל  ץורפל 

ןיב 12-15 ופשחיי  םתרגסמב  םיעיקשמ  ברע  הכורעתה  ימזוי  ומייקי  סנכה , לחי  םרטב  ביבא . לתב  הכורעתה  ינגב  רבוטקואב  םייקתיש 
. הז םוחתב  םלועב  תוליבומה  תורבחה  ישאר  ינפב  תוילארשי  תורבח 
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