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" תידרחה הליהקה  תא  ריכמ  אל  לוח  ידומיל  תופכל  בשוחש  ימ  "

ןכדוע 07:02 25/04/2013

טסילכלכ קדנופ , ןח 

תולוק םג  שי  ךא  היתודמעו , השדחה  הלשממל  תודגנתה  םיעיבמ  םידרח  בולישל  םינוגראב  םיליעפ 
רתוי תושעל  םיארוקש  סרתמה  לש  ינשה  ודצמ 

םילשוריב   תידרחה  הללכמה  תדסיימ  םולש , רב  הנידע   
   Calcalist םוליצ :  

: םילשוריב תידרחה  הללכמה  תדסיימ  םולש , רב  הנידע  הלודג " הכובמו  תוששח  הברה  "

הכובמו הריעצה  הייסולכואה  לע  הטילש  דוביאמ  תוששח  הברהב  ולא  םימיב  תלהנתמ  תידרחה  הייסולכואה 
םידרחה לש  המגמה  םנוצר . דגנ  תושעל  חירכהלו  טולשל  ןוצר  לשו  תיתד־יטנא  הייפכ  לש  השגרה  שי  הלודג .
הלכשהב ולפיטש  ימ  לכ  רצעיי . הזש  דחפ  שי  תישיא  ילו  תיבויח  דואמ  המגמ  התיה  רוחשב . דובעל  קיספהלו  דובעל  הרבחל , חתפיהל  התיה 

דע ןייעמה , תשרל  םיכייתשמה  רפסה  יתב  בורב  ףתושמה . לע  הלוע  דירפמה  םויהו  דירפמה . תא  אלו  ףתושמה  תא  ושפיח  םידרחל  ההובג 
תידדה . המכסהבו  טקשב  השענ  הז  יכ  הז  לע  עדי  אל  דחא  ףא  "ה . בילה ידומיל  תא  םויה  םימייקמ  ליג 14 

לש ךרדב  יכ  םיגשיהל . ועיגי  םידליהש  גואדל  וא  השדח ' הקיטילופ  הז  המ  םכל  הארנ  ונחנא  הנה   ' םאה גישהל , םיצור  המ  איה  הלאשה 
". ךלי אל  הז  הייפכ 

, רוחשב דובעל  קיספהלו  דובעל  הרבחל , חתפיהל  התיה  םידרחה  לש  המגמה  : " םילשוריב תידרחה  הללכמה  תדסיימ  םולש , רב  הנידע 
: ןוינכטב םידרח  בולישל  טקיורפ  שאר  לג , ןבואר  ד"ר  תושגנתה " תארקל  םיכלוה  ונחנא  "" רצעיי הזש  דחפ  יל  שיו  תיבויח  המגמ 

ךותב ךפהה . תא  אקווד  םירצוי  ןיינעה  תא  םדקל  םוקמב  םינורחאה , םימיה  לש  תויואטבתהה  רקיעבו  תלהנתמ  הלשממה  ובש  ןפואה 
. דחא םעל  תוליהק  יתש  לע  םימע  ינשל  תונידמ  יתש  םוקמב  רבדנ  בורקב  תודרפיהו . הימונוטואל  תולוק  עימשהל  םיליחתמ  ידרחה  רוביצה 

תורגסמב םידומיל  לש  "ה , בילל יפולח  ןורתפ  ח"פ ) ןוינכטה -  תיבמ  דסומ   ) ןמאנ לאומש  תרגסמב  ונעצה  תושגנתה . תארקל  םיכלוה  ונחנא 
ןיא בורקה  חווטב  תידרחה . הליהקה  תא  ריכמ  אל  הייפכב  תובישיל  לוח  ידומיל  סינכהל  חילציש  בשוחש  ימ  תובישיל . תובורקש  תוינרטסקא 

תוכימתה . תא  םהמ  וחקיי  םא  םג  לוח  ידומיל  תסנכה  תופכל  יוכיס 
ןיב לדבהה  תא  עובקל  םילוכיו  םייטירק  דואמ  םה  חישהו  הקיטקטה  אלכל . וכלה  םה  זא  אלכל , תכלל  םהילע  ומייא  לאונמע -  רופיס  ומכ  הז 

תובלתשה תרבגה  איה  הרטמה  הרטמ . אל  וז  "ה  ביל ודמלי  תוידרחה  ךוניחה  תוכרעמ  לכבש  הרטמה . המ  איה  הלאשה  ןולשיכל . החלצה 
םייונישה תאו  ידרחה  רוביצה  ךותב  םירידא  םייוניש  שי  "ה . ביל ךרד  אקווד  ואל  איה  הלכלכב  םבלשל  ךרדה  תילארשיה . הלכלכב  םידרחה 

ןתינ ואוב  . 45% ־ל  %35 ־מ ץפק  םידרחה  םירבגה  לש  הקוסעתה  רועיש  תונורחאה  םינשה  שמחב  םדגנ . תכלל  אלו  ףנמל  ךירצ  וללה 
ךישמהל ." תאזה  המגמל 

: ונוא תימדקאה  הירקה  דסיימו  "ל  כנמ ןמטרה , ןנר  חיש־וד " איה  הדיחיה  ךרדה  "
, הנש ינפל 11  הירקה  לש  ידרחה  סופמקה  תא  םיקהש  ימכ  ילכלכ־יתרבח . סרטניאכ  בלתשמ  הזה  קנעה  רוביצה  תא  תוארל  םיצור  ונחנא 
אל הזה  רוביצה  הובגמ . הבתכה  לכו  הלשממ  תוטלחה  הקיקח , הז  רוזעי  אלש  רבד  שי  םא  ידרחה . רוביצה  םע  םדקתהל  תלוכי  שיש  יתדמל 

תוברתה תא  םינשמ  אל  ונחנאש  םג  לבא  דיתעל  םידליה  תא  ןיכהל  םיבייח  יכ  ריבסמש  חיש־וד  חיש־וד . איה  הדיחיה  ךרדה  םיביתכת . לבקמ 
רחמו םיארחא , םירגובמ  תויהל  ךוניחה  רשמו  רצואה  רשמ  הפצמ  ינא  ןומא . רסוח  הזב  םיאור  םה  הקיקחל  םיכלוה  ונחנא  רשאכ  תידרחה .

םיבייח םירדסהה  קוח  ינפל  ונלש . םידליה  דיתע  רובע  תובושחה  תויגוסה  לע  רבדלו  ינוליחהו  ידרחה  רוביצה  יגיהנמ  םע  תבשל  רקובב 
רבדלו ." תבשל 

: בואט ןוכמ  שאר  דוד , ןב  פורפ ' יטמוטפמיס " לופיט  אלו  יתסיפת  יוניש  "
רתוי הברה  אוהש  יתסיפת  יוניש  תושעל  תונמדזהה  תא  לצנל  ךירצ  תושעל . םיצורש  םירבד  המכ  ןיב  רבחל  דואמ  הלודג  תונמדזה  עגרכ  שי 

לש תואבצקה  תווש  המ  איה  הלאשה  םידלי . ברקב  ינוע  לש  םוטפמיסב  לפטל  איה  םידליה  תואבצק  לש  הרטמה  יטמוטפמיס . לופיטמ  ןוכנ 
רפסה יתבב  לכוא  ירדח  תונבל  לשמל , תרחא ? הרוצב  הז  לע  בושחל  רשפא  יא  םאה  םויל ? םילקש  הזש 6–9  דליל , לקש  וא 263   150

םויה םידמלמש  הממ  רתוי  תיתוכיאו  האלמ  "ה  ביל תינכות  םש  ודמליש  יאנתב  תאזו  הקוצמ , תונוכשב  ךורא  םידומיל  םויל  גואדל  ךירצש , ומכ 
םידליל יואר  ךוניח  קפסל : הכירצ  איהש  המ  תא  קפסת  הנידמה  זאו  םויל , םילקש   9–6 ־מ רתוי  הברה  לבקי  דלי  לכ  ץראב . רפסה  יתבב 

אל חווט  תכורא  הייארב  לופיט  יטמוטפמיס . לופיט  תתלו  םימייק  ביצקת  יפיעס  תחקל  אל  הספוקל , ץוחמ  בושחל  הז  םיבער . ויהי  אל  םהשו 
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". רטסלפב
: ןויוושו תד  שפוח  "ש -  ודח תתומע  "ל  כנמס ןליא , רחש  תסנכב " םידרחה  לש  הרידא  המחלמ  היהת  "

ךפהש ילילש  הסנכה  סמו  רוידל  תובטה  אלא  הנונראב , תוחנהה  לע  תורכתשה  רשוכ  יוצימ  תלחה  אל  הז  בושחה  רבדה  ידוסי . אל  דואמ  הז 
ןויער איה  בוצקת , םהל 100%  הקינעמו  יאמצעה  ךוניחהו  ינרותה  ךוניחה  ןייעמ  לש  הגרחהה  תא  לטבל  הטלחהה  תיסאלק . תידרח  הבטהל 

הכורא תסנכב . הרידא  המחלמ  היהת  םהילעש  הקיקח  ייונישב  רבודמ  םירבדהמ  קלח  יבגל  תונטק . תובישיל  ביצקתה  תתחפה  "ל  נכ ןיוצמ ,
אל דואמ  תורכתשהה  ףיעסו  תועמשמ , רסח  "ה  בילה תינכות  ףיעס  םיכרבאל , תיקוח  אלה  הבצקה  תא  קיספהל  ךירצ  םישעמל . ךרדה 

םושש תויהל  לוכי  ןכל  "ה , ביל דואמ  טעמ  שי  "ה  בילה ינכותמ   55% ־ב בוצקת . ןיאש  וא  דיתע  שי  עצמב  האלמ  "ה  בילל בייחתה  דיפל  קפסמ .
היהי הז  םשויי  ולא  לכמ  והשמ  םא  ןיידעו , קוחב . ויהי  םהש  גואדלו  עצבל  רשפא  םירבדהמ  המ  בושחל  היה  ךירצ  וביצקת . תא  דבאי  אל  דסומ 

בושח ."
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