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 רבסה ירבד

 
 .םדא תויוכזו ןויוושל תלוז ןוכמ ידי לע החסונ וז קוח תעצה
 

 ,הרטשמה לש יללכה חקפמה יונימל יעוצקמ ךילה רידסהל תשקבמ וז קוח תעצה
 .רשפאה לככ םיירוביצו םייעוצקמ םילוקיש ךמס לע םדא לש הריחב חיטבי רשא
 יפל הלשממב עבקיי יונימה יכ עבוק הרטשמה תדוקפב םויכ םייקה רדסהה
 תא ועיבה םיבר םירקוחו םיאמדקא .םינפ ןוחטיבל רשה איבהש םידמעומ
 העפשהב שיש ברה לאיצנטופה חכונ דחוימב ,יחכונה יונימה ךילהמ םתוגייתסה
  .ל"כפמ יונימ תעב םייטילופ םילוקיש לש הקומע
 גרדה ןיב םיסרטניא תושגנתה התייה תובר םימעפ ,לארשיב הירוטסיהה ךרואל
 .תותיחש יאשונב רתיה ןיב ,תוילילפ תוריקח בקע קוחה תפיכא ימרוג ןיבו יטילופה
 לוקישב תמגופ וזה םיסרטניאה תושגנתה וב בצמ ענומ וניא םויכ םייקה ךילהה
-אל םילוקישל דבכ ששחל האיבמו הנממו עיצמ םרוגכ הלשממה לש תעדה
  .ל"כפמה דיקפתל יפוסה דמעומה תריחב תעב םייניינע
 תושרכ – הלשממה ידיב רושיאה תוכמס תא ריאשהל תשקבמ ל"נה קוחה תעצה
 ולא ויהי םהינפב וגצוי רשא םידמעומה יכ חיטבהל ךא – לארשי לש תעצבמה
 בכרות רותיאה תדעו יכ עצומ ,ןכ לע .תירוביצו תיעוצקמ הניחבמ רתויב םייוארה
 אישנ ידי לע ורחביי העבראו יטילופה גרדהמ השולש םהב רשא ,םירבח העבשמ
  .יטילופ אלו יתכלממ דיקפתב קיזחמ רשא הנידמה
 םיגיצנ םגו יטילופה גרדה לש םיגיצנ םג ללוכה ,רותיאה תדעו לש בלושמה לדומה
 רוביצה ןומא תא רפשיש ןפואב ,רתויב יוארה ןוזיאל איבי ,םייתכלממ-םייעוצקמ
 רשל התייהש ידמ הברה העפשהה תא קתניו קוחה תפיכא ימרוגבו הרטשמב
 .יונימה ךילה לע םינפ ןוחטיבל
 

 


