
ןושלה דעו תולועפמ 

תירבעה ןושלה דעוב 
(א"צדת בא דע ןסינמ ותדובע לש וצק םוכס) 

ץראב תינויצה הלהנהה הקיספה א"צרת תנש הלחתהמש יפ לע ףא 

- בר ישוקב םג םאו - דעוה ידיב הלע ,ןושלה דעול התכימת תא לארשי 

.ותדובע תא ךישמהלו דמעמ קיזחהל 

ומסרפתנ .ללכתשהו בחרתה ונכתו "וננושל" ןועברה תאצוה הכשמנ 

,ץע-תודובעל םיחנומ לש תוטרופמ תומישרו םיבושח דקחמ-ירמאמ המכ 

תודעוה לש ןתדובע ירפמ ,םולצלו הקיסיפל ,םיחמצה לש היגולופדומל 

.תויעוצקמה 

•התדובע תא המייס ץע-תודובע יכרצל םיחנומל הדעוה 
תטלחומ הכירעב הקוסע ם-דפס-תכירכו םופד-יחנומל הדעוה 

תפסותב דחוימ ןולמ רותב םסרפתת המישרה •העבק דשא םיחנומה תמישר לש 

.םירויצ 

תטרופמה התמישר תא המייס ביבא-לתב למשח יחנומל הדעוה 

ימואלה ןיב ןולמד לש ינשה קלחה יפ לע (היצלטסניא) למשחה רודס עוצקמל 

.סופדל המישרה תא הניכמ איהו ןמולש לש 

לזרבה תולפמו ףרגלט ,ןופלט ,למשח יחנומל הדעוה 
םגו למשחה עוצקמל טרופמה ןולמה רודסב התדמע תא הכישמה הפיחב 
,לזדבה-תולסמ יחנומל הנושארה המישרה תא םוסרפ םשל ונתכשלל האיצמה 

העבקנ וז המישר .המצע תושרב תדמועה תדעו רותב הנושארה התדובע ידפ 

תבכדה-ידבוע ליבשב שומשל רסמתו תבכרה-ילעופ תורדתסה תשירד יפ לע 

.תויתלשממ תוניחבל םידמועה 

,בוהצ ,רוחש ,ןבל עבצל םיחנימ תעבק םיעבצה יחנומל הדעוה 

שומשה יטרפלו ידוסי עבצ לכמ םיפעתסמה םינוגל ,קורי ,לוכת ,לוחכ ,םודא 
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םייסת הבורקה הדובעה-חנועב .(םילעפ .םיראת .תומש) עבצ לבב ישעמה 

.םיעבצה הול ףורצב םיחנומ לש המישר םסרפתו התדובע תא הדעוה 

הנושארה המישדהתא.רומג ההובגה הקיטמיתמה יחנומל הדעוה 

.(תירבעה הטיסרבינואב דוהיב) עוצקמה-תאדוה יכרצל םיצוחנה םיחנומה לש 

הקספה האב ץראל ץוחל לקנרפ םהרבא 'פורפה הדעוה אישנ לש ותאצ ילגדל 

.הדעוה תדובעב תינמז 

תודעוב ולבקתנש תומישרה םוסרפ החדנ וז תרבוחב םוקמ דס-ח תמחמ 
.ב"צדת ירשת תישארב אצתש ,האבה תרבוחל 
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