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ראשה ןיב  תושק , םהב  עוגפל  םילולע  םהירבדלש  םירדסהה  קוח  םיפיעס ב ףתושמ ב קבאמל  םיאצוי  תוימוקמ  תויושר  ישאר  תורשע 
רזעה יתורישו  תוילפיצינומה  תוכרעמב  התיבש  לע  ימוקמה  ןוטלשה  זכרמ  זירכה  ד )'  ) םויה םייקש  םיאנותיע  תביסמב  ךוניחה : םוחתב 

איה התיבשל  הביסהש  םינעוט  דגנמ , רצואב , .ךוניחה  תכרעמ  לש  התבשה  םג  לעופב  התועמשמ  שממתת  םאש  טסוגואב , לחה מ-31 
". תבלוח הרפ   " תויושרה ישארמ  תחקולש  סיפה , לעפמב  ןולחכ  השמ  רשה  לש  המרופרה 

 

ידבוע תא  לולכת  התיבשה  תוימוקמה , תויושרל  םיפופכ  םניא  םירומהש  ףא  .רבמטפסב  ב-1  תרחמל , חתפיהל  הרומא  םידומילה  תנש 
.םידומיל םוי  םייקל  ירשפא  יתלב  טעמכ  םיתבוש -  הלאשכ  .תוריכזמו  תודסומ  תחטבא  הקוזחת , תועייס , םיתרש , תוצעומהו : תויריעה 

.םהיתובקע לע  ורזחיו  םילוענ  םירעשב  ולקתיי  םה  רפסה , יתבל  עיגהל  םהלש  םיקיסעמהמ  היחנה  ולבקי  םירומ  םא  םג 

 

.תוימוקמה תויושרה  יביצקתב  לקש  דראילימ  ינשכ  לש  םיצוציקו  תוריזג  ללוכ  רחמ  הלשממה  ןודת  ובש  קוחהש  םינעוט  תויושרה  ישאר 
םירמ הינתנ  ריעה  שאר  סביב , םייח  ימוקמה  ןוטלשה  זכרמ  "ר  וי יאדלוח , ןור  ביבא  לת  ריעה  שאר  ראשה  ןיב  וחכנ  םיאנותיעה  תביסמב 
םתואש םייסיסבה  םיתורישב  ועגפי   " םיצוציקה םתנעטל , .ןושש  יטומ  ןולוח  ריעה  שארו  ץיבולינד ' קיבור  עבש  ראב  ריעה  שאר  גרברייפ ,

". הנידמה יחרזא  לכל  תוימוקמה  תויושרה  תוקינעמ 

 

ןוגרא .ררועתהל  ךירצ  רצואה  .הרירב  ןיא  יכ  לוכה  תא  תיבשנ  םידומילה  תנש  תחיתפ  םעו  תונכהב , ליחתנ  טסוגואב  ב-31  : " סביב
, לקש םינתונ  אל  דחא  דצמ  .ספא  םוכס  קחשמ  םיקחשמ  רצואה  .ךוניחה  דרשמ  םג  .םירוהה  ינוגרא  םגו  ונתיא  אוהש  ונל  עידוה  םירומה 

םיחוטב םה  .רצואה  ידי  לע  םימודאה  םיווקה  לכ  וצחנ  םירדסהה  קוחב  .ימוקמה  ןוטלשה  םע  בירל  ךוניחה  דרשמל  םינתונ  ינש  דצמו 
םוסחמה ונחנא  .תויובייחתהמ  חרוב  רצואה  דרשמש  ידרוסבא  בצמ  היהנ  .לארשי  יבשות  לש  סיכל  םהלש  דיה  תא  סינכהל  םילוכי  םהש 

". לקש דראילימ  ינש  ןהמ  ץצקל  איה  הנווכה  .תוטטומתמ  תולודגהו  תונטקה  תויושרה  לכש  ינפל  עגר  ןורחאה 

( יקסנימובונ החרוח  םוליצ : ) םויה ביבא , לתב  םיאנותיעה  תביסמב  םירעה  ישאר 

ךותמ אל  רבדל  יתשקיב  .באוכ  םוי  הז  הנידמב  קבאיהל  ךירצ  ימוקמה  ןוטלשה  ומכ  ףוג  םא  .לארשיל  בוצע  םוי  הז  : " ףיסוה ץיבולינד 
תוברתה החוורה  ךוניחה , תוכרעממ  יתטיש  ןפואב  תצצקמ  איה  הלש  תוטלחהבו  היחרזאל  תביוחמ  הנידמה  .די  תטישפ  וא  תונכסמ 

ךירצש ימל  רתוי  תתל  הכירצ  הנידמה  .בצמ  לכל  םינכומו  תוירחאב  םיגהונש  רוביצ  ירחבנ  ןאכ  םיאצמנ  .םימסק  הטמ  ןיא  ונל  .טרופסה 
". להנל ונל  ועירפת  לא  םינתונ  אל  םתא  םא  לבא  רתוי ,

 

.סיפה לעפמב  רצואה  רש  לש  המרופרה  איה  התיבשה  םויאל  תיתימאה  הביסה  : " תויושרה ישאר  תונעטל  הבוגתב  ורמא  רצואב  םימרוג 
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סיפה לעפמ  לש  לזמה  תונוכמ  .תושלחה  תובכשה  לש  םירומיהמ  םינמוזמ  לש  תבלוח  הרפ  םהל  שיש  ולגרתה  ימוקמה  ןוטלשב 
". האבה הנשב  ורסוי  תוחפשמ  תוסרוהש 

 

, תושדח דומיל  תותיכ  תמקהל  םיביצקתבו  םינוכיתה  יביצקתב  ץוציק  ןוגכ  םידעצ  תטרפמ  םירדסהה  קוח  תטויט  תויושרה , ישאר  יפ  לע 
ןויקינה ןרק  לש  תיקלח  המאלהו  תויושרל , םייתלשממ  הנונרא  יפסכ  לש  תחפומ  םולשתל  איבתש  תיתלשממ  הנונרא  ןרק  תמקה 

םידעצ לעו  םירדסהה  קוח  דגנ  קבאמב  החיתפ  לע  עידוהל  םייופצ  םה  םיאנותיעה  תביסמב  .תוימוקמה  תויושרל  םירבעומ  היביצקתש 
.םתרדגהכ םיפירח ," "

 

, םיטקיורפ ללוכ  ראשהו  דומיל , תועשו  םירומה  רכשמ  בכרומ  ונממ  .הנשב 90%  לקש  דראילימ  לע כ-55  דמוע  ךוניחה  תכרעמ  ביצקת 
תעינמ דחוימ , ךוניח  ןוכיסב , רעונ  תוינכות : לש  הרושב  עוגפל  לולע  דעוימה  ץוציקה  .דרשמה  ליעפמש  תויכוניח  תוינכותו  דומיל  תוינכות 

.דועו לודגה  שפוחה  לש  רפס  יתב  היינש , תעייס  ןוגכ  תוידומיל  תוינכות  םגו  רעונ , תועונת  תויאבצ , םדק  תוניכמ  הרישנ ,

 

 

ךוניחה תכרעמב  ץוציקה  אשונ  םהירבדל  .ביצקתב  ץוציקה  תרגסמב  םירומ  רטפל  הנווכ  ןיאש  םינעוט  רצואה  דרשמבו  ךוניחה  דרשמב 
.יוטיב ידיל  אובי  דציכ  טלחוה  םרטו  םינוידב  אצמנ 

 

דעוימה ץוציקל  םידגנתמ  םהש  םיטנדוטסה  תודחאתהו  תוירוביצה  תוללכמה  דעו  תואטיסרבינואה , ישאר  דעו  לומתא  ועידוה  ליבקמב 
םימרוגה לכ  .ההובג  הלכשהל  הצעומה  לש  שמוחה  תינכותב  לקש  דראילימ  יצחכ  לשו  לקש , ןוילימ  לש 100  ףקיהב  ההובגה  הלכשהב 

.הרדסכ םידומילה  תנש  תא  חותפל  ולכוי  אל  םה  לעופל -  אצי  ןכא  ץוציקה  םא  יכ  וריהבה 

 

םיתורישהש לארשי , תנידמ  יבשות  םה  עגפיהל  םינושארהו  הנטק  הפוק  ומכ  תויושרה  יפסכב  שמתשמ  רצואה  : " סביב רמא  רתוי  םדקומ 
". ונלש םיבשותב  וזכ  העיגפל  םיכסנ  אל  .תיטמרד  וצצוקי  ונידלי -  ךוניח  םשארבו  תויושרה -  ידי  לע  םהל  םיקנעומה  םייסיסבה 

 

יופצו םיזוחא  תורשעב  תונורחאה  םינשב  הלע  ךוניחה  דרשמ  ביצקת  .ךוניחה  תכרעמ  לועייו  רופישל  לעופ   " אוה יכ  רסמנ  רצואה  דרשממ 
". דוסי תוללושמ  םירומ  ירוטיפ  רבדב  תונעטה  .הנשה  םג  לודגל 

 

תמרזה 18 יא  לע  תוחמל  הרטמב  םילשוריב , ודרשמב  ןולחכ  השמ  רצואה  רש  םע  םיירהצה  רחא  ושגפיי  ןופצב  תויושר  ישאר  ליבקמב ,
תוצקהל רצואה  רומא  תינכותה  יפ  לע  .דבלב  םינוילימ  תואמ  המכ  קר  הלשממה  התצקה  הכ  דע  .ןופצה  חותיפל  וחטבוהש  לקש  דראילימ 
םידעצה ךשמה  לע  תויושרה  ישאר  וטילחי  השיגפה  םותב  .הרובחתהו  תואירבה  יתוריש  תא  רפשלו  םילעפמ  ימיקמל  םיקנעמ  ראשה  ןיב 

.םקבאמב
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