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 .תוכסמה תא דירוהל רשפא ףוס ףוס'
 
 .הפהמו ףאהמ םג םשמו םיינזואהמ ,םייניעהמ םדוק תוכסמה תא דירוהל םכל עייסי הזה ואדיוה
 רוטפש ימב גוהנל שי דציכ ,תוכסמה תייטע תבוחמ םירוטפה תצובקב םתא םא דומלל ולכות
 .הכסמ תייטע-יא לשב ח“וד םתלביק םא תושעל ןתינ המו ,וזה הבוחהמ
 

 '!לארשיב בוש םושנל ליחתהל ולכוי םישנאש ידכ השקבב ופתשת
 
------------------ 

 
 .לגרוט רימת ד“וע ןאכ ,לארשי תויחרזאו יחרזא ,ייתויחאו ייחא םלוכל םולש
 
 הנממ םירוטפש םישנאה יבגלו הכסמ תייטע תבוח יניינעל רשקב תאזה העדוהה תא טילקמ ינא
 ךירצ םאה ,הזה רבדל םירושיאה ןיינעב םישנא ןומה ןומה יילא םינופש ינפמ סחייתהל שקבמ ינאו
 םא .הרורב הרוצב םירבדה תא תאזה הטלקהב ריבסהל הסנאו ,רושיא גישהל ךירצ אל וא ,םתוא
 דומללו ימע ושענש תונויאר וא הזה רשקהב ילש םינוטרס אוצמל רשפא רתוי דומלל הצרי והשימ
 .רתוי טעמ
 
 תוארוהו תיב דודיב שדחה הנורוק ףיגנ םעה תואירב וצ תארקנש העשה תארוהב רבודמ לכ םדוק
 .תונוש
 
 הנורוקה ףיגנב לופיטב תקסועש 2020 הנורחאה הנשב ואציש תובר ינימ תחא ,העשה תארוה תאז
 איה 8 דומעב הלאה תונושה תוארוההמ תחאו תונוש תוארוה תיב דודיב לע רבודמ ןאכ .שדחה
  .הכסמה תייטע תבוח
 
 דרפס ,לארשיב קר - העוט אל ינא םא .הכסמ תייטע תבוח ותרתוכש ,ה3 הז ולש רפסמהש ףיעס שי
  .תפרוג תוכסמ תייטע תבוח שי הקירמא םורדב תחא הנידמ דועו
 
 ,ולוכ םלועה לכב טעמכ ,םלועב רחא םוקמ לכבו ,םלועב תודדובה תונידמה ןיב איה לארשי
 אל םג ,הכסמ תייטע תבוח ןיאש קר אל ולוכ םלועה לכב טעמכ )הז תא חוכשל םיטונ םילארשי(

 רתוי אל םבצמש קר אלו תוכסמ םע בוחרב םישנא םיאור אל ,שומיש ןיא .תוכסמב םישמתשמ
  .בוט רתוי הברה םירקמה בורב םבצמ אלא עורג
 
 םיקסע ונחנאש עדוי ילש תוליעפה תא ריכמש ימו תאזה הארוהה םצע םע היעב ללכב שיש הככ
 .תאזה הבוחה תא תונשל ידכ ץ“גבל כחא הרירב היהת אל םאו הנידמל בורקב הינפב
 
 הבוח םנמא העבק הנידמה .םירוטפ םהש םישנאל תאזה הטלקהב סחייתהל הצור ינא זא דע לבא
 .תאזה הבוחהמ םירוטפ םהש םישנא שיש ךכב הריכמו העבק םג איה לבא תפרוג
 
 תא עמוש והשימ םא ,רמולכ ,םירוטפ םהש קהבומו רורב ןפואב הריכה הנידמהש םישנא שי
 סחייתמ רוביצהש הזו ,חונ אלו םיענ אל שיגרהל המ ול ןיאש תעדל ךירצ ,רוטפ אוהו תאזה הטלקהה
  .רבד םושב םשא אוה אלו ורקיעמ לוספ אוהש רבד הז ,תוניועב ילוא וילא
 
 רוטפ וניאש םדא םגו ,אל וא רוטפ אוה םא תעדל לכוי םדאש ידכו םירבדה תא ריבסהל ידכ ,לבא
 סחייתהל םיכירצ ךיאו הכסמ םיטוע םניא םהו םירוטפ םהש םישנא ירוחאמ דמוע המ ןיבהל לכוי

  .תעכ םירבדה תא ריבסא ינא ,ללכב םא םהמ שורדל ךירצ המו םהילא
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  .םיבושחו םירורב םה םירבדה יכ ,בר בשקב בישקהל - ול בושח הזש ימ ,שקבמ ינא
 
  :תוצובק יתש השעמל ,תחא הצובק שי

 
 .ןידה רקיעמ רוטפ - 7 ליגל תחתמ אוהש דלי לכ .7 ליג דע םידלי לש הצובק - הרוטפש תחא הצובק
 םוקמ לכב וא ןוינקב וא ירוביצה בחרמב בבותסמ 7 ליגל תחתמ דליה םא םגש ?רבדה תועמשמ המ
  .ןוכנה ליגב אוה יכ ,רוטפ ןיידע אוה ,ולש ליגל אתכמסא וא רושיא ול ןיא םא םגו רחא
 
 ולש םשה עיפומ הב םהלש תוהזה תדועת חפס לש קתוע םירוההמ לבקמ אוה םאש ,תרמוא תאז
 הדיעמש תאזה אתכמסאב קיזחמ אל אוה םא םגו ,7 ליגל תחתמ אוהש תוארל רשפאו דלונ אוה יתמו
 זא ,הזכ ךמסמ קיזחמ היה םא םגש ,תרמוא תאז .הרקמ לכב רוטפ אוה ,7 ליגל תחתמ אוהש ךכ לע
 ןורקעה ןכלו ותוא רטופ היה ומצע ךמסמה אל ,רוטפ אוהש הז תא רשאמ היה לכה ךסב הזכ ךמסמ
 :םירבדה תא ריבסא ינאו 7 ליג לעמ םירגוב םהש םישנא לש הינשה הצובקה יבגל םג רמשנ הזה
 
  :ךכ בתכנ ינשה ףיעסב
 
 ,“ףאה תאו הפה תא תוסכל יתועמשמ ןפואב השקתמ ,תיאופר וא ,תישפנ תולבגומ תמחמש םדא”
 םישנא דואמ טעמל םייטנוולר םה לבא ,םירבד רפסמ דוע םש שי ,תקיודמה ףיעסה ןושל אל וז
 םאתהב וא ,הלאה תוביסהמ ויהי םירוטפש םישנאה בור ,לבא ,ריכזמ אל ינא זא ,הייסולכואב
 תא תוסכל יתועמשמ ןפואב השקתמש םדא לע רבודמ .יתועמשמ ישוק ,לכ םדוק .הלאה םיאנתל
 וא ,תולבגומ יהשוזיא ,ישוק והשזיא תויהל הכירצ הביסהו הכסמה תייטעב ,רמולכ ,ףאה תאו הפה
 תמאבש ,אצמנש םדא .תרחא תיאופר הביסמ הארנכ .תיאופר הביסמ וא ,םיישפנ םיניינעל הרושקש
  .ןידה רקיעמ רוטפ אוהו רוטפ אוה ,וילע םילח הלאה םיאנתה
 
 ךמסמ וא רושיא והשזיא והשיממ לביק אוה םא םגו ,ךכל רושיא ול ןיא םא םג :הז תא שיגדמ ינא
 תוכזה תא םדאל םינקמ םה אל .םדאה תא םירטופ רושיאה אלו ךמסמה אל ,רוטפ אוהש רשאמש
 רתויה לכל ,ףיעסה יאנתב דמוע אוהש הז םצע ,אלא ,הכסמה תייטע תבוחמ רוטפ אוהש תאזה
 לבא ,ךכ לע דיעמש ךמסמ והשזיא דוע ול שי רוטפה םדאהש דיעהל לוכי קר ,אפורמ חיננ ,רושיא
 .ףיעסה יאנתב דמוע אוהש ןוויכמ רוטפ אוה .רוטפה תא ול ןתונ ומצע ךמסמה אל
 
 םייפיצפס םיאנת שיש ,העבק אלא ותוא רוטפיש רושיא לבקיש םדאל הרשפא אל הנידמה ,השעמל
  .רוטפ אוה ,םהב דמוע םדאה םאש
 תויורשפא יתש שי ,הזה ןפואב העש תארוה הבתכנש עגרבש ןוויכמ הלאה םירבדה תא שיגדמ ינא
 .ןיבהלו אורקל םישנאל
 
 בותכש המ תא ארוק םדא .היוארהו הריבסה תורשפאה איה יתנבהלש תורשפאה איה תחא תורשפא
  .וב בותכ אלש המ תא ףיעסה ךותל ארוק אלו ףיעסב
 )ינמז ךרוצל ,העשה ךרוצל אוהש והשמ הז העש תארוה( העשה תארוהב דחוימב ךירצ ריבסה םדאה
  .הרורב דואמ דואמ ןכא איהו הרורב דואמ דואמ תויהל הכירצ איהש
 ,תוארל לוכי ,תואצמה ומצעל איצממ אלו םירבד ומצעל ףיסומ אלו םש בותכש המ תא ארוקש םדא
 ךותל םילשהל הסנמש היינשה תורשפאה תאז ,רחא םדאו .םירושיאל תוסחייתה םוש םש ןיאש
 יל גיצת םישנאל םירמואו תאזה השיגב םישמתשמ םירטוש הברהש עדוי ינאו ,הלאה םיפיעסה
  .הזה רבדב ךרוצ שיש העשה תארוהב עבקנ אלש ןוויכמ גיצהל ךירצ אל .רוטפ התאש רושיא השקבב
 
 םישנאש ןיינועמ היה ,הילע םותחש תואירבה דרשמ ל“כנמ הזש העשה תארוה תנקת ןיקתמ םא
 המ ,רושיאה תא לבקל יממ ,רמולכ ,הז ביבס םלש ןונגנמ עבוק היה אוה ,םירושיא םע ובבותסי
 ותוא גיצהל ימל ,ותוא תאשל ךירצ יתמ ,ותוא גיצהל ךירצ םיאנת הזיאב ,רושיאב בותכ תויהל ךירצ
 אוה ,ךכמ ענמנ העשה תארוה ןיקתמו רחאמ .םירושיאה ןיינע ביבס םלש ןונגנמ היה ,רמולכ .‘וכו
  .יואר ןפואב ,ילוא עיתפמ ןפואב םגו ןווכמ תנווכב הזש רורב יד ,יתעד יפל ,תועטב אלש הז תא השע
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 אורקלו רשויבו תוריבסב גוהנל חרזא לכל תרשפאמו אל ימו רוטפ ימ םיללכ העבק הנידמהו רחאמ
 דמוע אוהו םיאנתב בותכ ךכש ןוויכמ רוטפ אוהש ומצע תא אצומ םדא םאו אל וא רוטפ אוה םאה
 ףאל תוכמס םוש ןיאו רוטפ אוה זא ,יתועמשמ ןפואב השקתמו לבוס תמאב אוה יכ הלאה םיאנתב
 אל ,הזה רבדל רושיא ול היה םא םגו הזה רבדל רושיא ונממ שקבל ,םירטושל אל םג ,רחא םדא
 לבא ,ףיעסה יאנתב דמוע אוהש הזל תמיוסמ תודע היה לכה ךסב הז אלא .ותוא רטופ היה רושיאה
 םיאנת הזיאב םיעדוי אל םג ונחנאו ,התוא גישהל ךרוצ ןיא יאדוובש ןוויכמו תאזה תודעה ילב םג
  .הזה ןיינעהמ ןיטולחל םלעתהל רשפא זא ,דומעל הכירצ איה
 
 רוטפ םדאה םא יכ .תועטב חוד לביק אוה זא ,רושיא רטושל גיצה אל אוהש ללגב ח“וד לביקש ימו
 ינאו הלאה םירבדה תא טפושל ריבסהלו טפשיהל שקבל רשפאו ול בישקהל ךירצ היהו רוטפ אוה זא
 תבוחמ רוטפש םדאש רשאמ חודה תא לטבי םג יוארו ינויגה ןפואב דבועש טפושש ךירעמו הווקמ
  .תועטב ול ןתינש והשמ לע םניחל ףסכ םלשל ךירצ אל הכסמה תייטע
 
 והשמ ,המואכ ,הרבחכ ונלש DNA - ב ונל שי םילארשיה ונחנאש הז וב םייסל הצור ינאש ףסונ רבד
 אלו שארמ יואר םדאכ םדא לכ תוארל ךירצו םדא לכ לע תוכז דמלל ךירצש ,וניתובאמ ונלביקש
 .םירשי אל םישנא לעכ םישנא לע לכתסהל
 
 םוקמ לכב ,רוגס םוקמב וא ירוביצה בחרמב - הנשמ אל ,הכסמ הטוע אלש םדא םיאור םתאשכ זא
 אובל אלו תאזה הבוחהמ רוטפ הארנכ אוהש תוכז וילע דמלל ,וילע בושחל הליחתכלמ ךירצ ,אוהש
  .המרמ וא רקשמש םדאכ וילע לכתסהלו תונעטב וילא
 
 החכוה אלש דע יאכז אוה ,הזכ הלשממ שאר וליפא ונל שיו םילילפב םשאנ וליפא ,םדא וליפא
 אל דוע לכ ,רבד םושב המרמ וניאו רבד םושב םשא וניא םדאש איה הסיפתה ,תרמוא תאז .ותמשא
  .םירבדה לע לכתסהל ךירצ ךכ ןכלו תרחא חכוה
 

 הנידמהש םיאור ונחנאש ,וזה תעב דחוימב ,ונלש תויוכזה לע רומשל דמלנ ונלוכש הווקמו הפצמ ינא
 חרזא לש תוניועו הסיסת רוציל ידכ היגולוכיספל םיחמומב תשמתשמו ךכ לכ רשויב ונב תגהונ הניא
 תורחא תואירב תויעב ינימ לכו ,בלב תויעב םע  םילבוסש םישנא לע עדוי ינאו רחא חרזא יפלכ
 ללגב ,ירוביצה םוהילעה ללגב הכסמ םע תכלל םיצלאנ ןיידעו ,םהל תנכוסמ שממ הכסמה תייטעש
  .הזה ןיינעה ביבס לוספ דואמ ביטרנ רוביצל וליחנה הככש ןויכ ,היואר אלה תירוביצה תולהנתהה
 

 לופינ אלו קחשמה תא קחשנ אל ונחנא .ןאכ דע :ןוטלשל דיגהל םיכירצ םיחרזאה ונחנאש בשוח ינא
 לכ םדוק ,הכסמ הטוע אלש םדא לכ לע בושחנ ןכו ויחא לע שיא תוכז דמלנ ןכ ונחנאו הזה חפב
 םישנא תצובק שיש הזב הריכה הנידמה יכ ,יתועמשמ ישוק ול שי ילואו רוטפ אוה ילואש תוארל
  .םירוטפ םהש םישנא תצובק שי לבא ,עדוי אל תישיא ינא ,הנטק וא הלודג איהש תויהל לוכי ,תאזכ
 

 וסחייתת ,םירוטפ אלש םישנאה םגו םירוטפ םהש םישנאה לכ ,הז תא ומשייתש דואמ הוקמ ינא
 הז םא ןיבו ןוינקב הז םא ןיבו בוחרב הז םא ןיב ,ירוביצה בחרמב הכסמ םיטוע אלש הלאל דובכב
  .ויחא לא שיא ךירצש ומכ תמאב גהנתהלו ,רפסה יתבב הז םא וליפא דחוימבו הז םא ןיבו רפוסב
 
 לכה תא רובענשו החלצהב ונלוכל היהישו םישנאלו רוביצל עייסת תאזה הטלקההש הווקמ ינא
 .בוט לכ .םולשב
 
 
 


