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טופישה תדעו תטלחה

 3 ,א“עשת תבטב ז“כ םויב התבישיב הטילחה הדוהי-ןב רזעילא ש"ע תירבעה ןושלל הלשממה שאר סרפב םיטפושה תדעו
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תרופ היצמא                    
:םיטפושה יקומינ

 ,תחבושמ תיתורפס הכירעבו הלועמ יתורפס םוגרתב םיקסועה םידמולמה יבושחמ אוה תרופ היצמא
.וכרד תא םיכישממה םידימלת לש םיבר תורודל ותונמוימו וירושיכ תאו ותנשמ תא ליחנהש

 יתב םעטמ ןהו יאמצעכ ןה ,הכירעבו םוגרתב תוניוצמ לש תובר םינש תרופ היצמא לש ותוכזל
 תאצוה רתויבו ,ל“הצ לש ‘תוכרעמ’ תאצוהו ‘הדסמ’ ,‘למרכ ,‘ריבד’ ,‘קילאיב דסומ’ םהבו ,םיבושח האצוה
.‘דבוע םע’

 תא ,ןידעה יתורפסה ומעט תא םהב חיכוה תרופ .חבש לכל םייוארה תבשחמ תכאלמ םה וימוגרת
 ,ירבעה ןונגסה יכבנב תיתפומה ותטילש תאו היתורוקמבו ןושלב האלפומה ותונעדי תא ,ותנחבא תוקד
.םלועה תורפסמ תפומ ירפס 45 ידכל םיעיגמ וימוגרת .ןמא השעמ שוטילב וידי תחתמ אצויש

 םלועה תורפס בטימ לש תחבושמ הכירע תונש םישימחמ הלעמל וירוחאמ .ול בר וידי הכירעב םג
 םירפסה תואצוהב ךרעש םירפסה רפסמ .הפיה תורפסה ןושל לש הבוציע לע ומתוח תא עיבטה ןכלהמבש
 .בטיה םהב שגרומ תרופ היצמא לש וטע עגמו רופס ןיא דע בר תונושה

 יניינעב םירמאמו תוסמ םוסרפ לש ךרדב םג ,םיברה תושרל איצוה הכירעבו םוגרתב ותנשמ תא
 הרומכ הלגתה תרופ היצמא .םידימלתל היחה הארוהה ךרדב רקיעב ךא ,םוגרתו הכירע ,תירבע הביתכ
 ,רתוי ףא ויצירעמו ,םה םיבר וידימלת .ןדועמה ינושלה ושוחמו ונורשכמ םיברה וידימלת לע ףיערמה ןנוחמ
 םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב םינש עשת ץראב ןהמ ,ץראל ץוחבו ץראב ,תונוש  תורגסמב דמילו דמלו
 ,ביהלמו ףחוס ,רוסמ הרומכ וחבשב רפסלמ םילדח םניא וידימלת .ןליא-רב תטיסרבינואב םינש 22 דועו
 ךכ .םעט בוטו תועמשמ ינֹוגב הקדה ןמ הקד הנחבהבו ,ןושלה תורוקמב ותואיקבב ,ותעד בחורב הלעתמה
.הכירעב םגו םוגרתב םג וחורב וכרד תא םיכישממה םידימלת לש תורוד םיקה

 רוספורפכ ותדובעמ שרפו ,הנש םיעבראכ הז תירבעה ןושלל הימדקאה רבח אוה תרופ היצמא
 רדלייו ןֹותנרֹות סרפ ,תפומ ימוגרתל יקסבוחינרשט סרפ םהב ,םיבר םיסרפב הכז .ןליא-רב תטיסרבינואב
 ךוניחה דרשמ םעטמ םימגרתמל הריציה סרפו קרוי-וינב היבמולוק תטיסרבינוא לש םוגרתל ןוכמה םעטמ
.תוברתהו

 םינתונש הכירעהו םוגרתה ךרדב תירבעה ןושלה לש הדמעמ קוזיחל תיתוכיאהו הלודגה ותמורת לע
 הלגד יאשונל ותארשהב םיכפוהו וכרדב םיכלוהה םידימלת לש תורוד חפיטו דימעהש לעו ןושלב םתותוא
 רזעילא ש“ע תירבעה ןושלל הלשממה שאר סרפל תרופ היצמא רוספורפה אוה יואר - תירבעה ןושלה לש
 .א“עשת תנשל הדוהי-ןב
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