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 הידמה לש היגולוקאה 
 םול גנוק ןאמ יסייק
 ,ןוסרטאפ םאיליוו תטיסרבינוא ,תרושקתל הצרמ
 ב"הרא ,יזר'ג וינ

 ?הז המ
 תרושקתה יעצמא רקח איה הידמה לש היגולוקאה
 ינב לש עומשימה תיווח תאטבתמ ןהבש תוביבסכ
 היגולוקאה ירקוח .תרושקתה ךותבו תועצמאב םדא
 יעצמא רקחמ תא םיליבגמ םניא הידמה לש
 םיטקייבוא קר םהב האורה השיגל תרושקתה
 םוקמב .עדימ תרבעהל םילככ וא םדא ינבל םיינוציח
 תוביבסכ תרושקת תורוצ וא הידמ םינחוב םה ,תאז
 ,םינבמ וא ,תוילובמיסו תויתסיפת ,תוישוח ,תויזיפ
 .םמלועל תועמשמ םיקינעמ םישנא םהבש
 ,חיש תצובקכ -  הידמה לש היגולוקאה
 - תילאוטקלטניא תרוסמ וא תיטרואית הביטקפסרפ
 העונתה רחשמ תובר תונילפיצסיד ךותמ החתפתה
  .19-ה האמה ףוסב תיגולוקאה

 ?גשומב שמתשמ ימ

 הידמה לש היגולוקאב םייזכרמה תועדה יגוה
 ,גנוא ,סיניא ,קולבאה ,דרופממ ,סדג תא םיללוכ
 תוירואית .ןמטסופו יראק ,ןייטשנזייא ,ןהולקמ
 םיטנדוטס רובע תוישומיש הידמה לש תויגולוקאה
 תרושקת יעצמא םכותבו ,תרושקת ידומילב םירקוחו
 הירוטסיה ,הידמ תוניירוא ,הידמל ךוניח ,תוברתו

 יעצמא לש לש היפוסוליפה ,תרושקתה יעצמא לש
 יעצמא ,הידמה לש היפרגונתאה ,תרושקתה
 .'וכו ,תירלופופ תוברתו תרושקתה

 

 

 ?יתוברת-ןיב גולאידל רשקתמ הז דציכ

 תולאשה ,תחא תיטרואית טבמ תדוקנמ
 תוזכרתמ הידמה לש היגולוקאה לש תויטמגידרפה
 .תוברתל היגולונכט ןיב םייטויבמיסה םיסחיב
 ןפואה תא ריאהל תשקבמ הידמה לש היגולוקאה
 לע לקהל םייושע תרושקת תויגולונכטב םייוניש ובש
 ,םדא ינב לש תועמשמה תריצי תייווחב םייונישה
 גולאידה םוחתב השעמ ישנאו םירקוח .ךפיהלו

 וללכי םא תובר חיוורהל םייושע יתוברת-ןיבה
 םירגתאהו תויונמדזהה תא םהלש םילוקישב
 הנבמהש ,תרושקתה יעצמא תוחכונב םיכורכה
 .תרושקת רידגהל עייסמ םהלש יטנרהניאה
 

 ?ונינפל דוע המ

 תרושקתל הרשוק הידמה לש היגולוקאה ,הכ דע
 לש םיגשומ ךא .תוקוחר םיתיעל קר תיתוברת-ןיב
 תרושקתה רקחל דואמ םיישומיש הנילפיצסידה
 דחא .טרפב יתוברת-ןיבה גולאידהו תיתוברת-ןיבה
 עגונ הידמה לש היגולוקאה לש םיינונקה םיגשומהמ
- )trade-offs( םיריחמהו תורומתה וא – "תורשפ"ל
 תרושקת יעצמא וא הידמה ידי-לע ונילע םיפכנה
 םייסחיה תונורסחהו תונורתיה םהמ ,המגודל .םינוש
 רעונ ינב ינש לש עומשימה תייווח וא היצקארטניאב
 ירמגל )א( םיכרענה םינוש םייתוברת םיעקרמ
 )ב(-ו םישדוח השולש ךלהמב םייטנרטניא םיבחרמב
 ?ןמז קרפ ותוא ךשמל דחא םוקמב תיזיפ תוחכונב
 לש םתדובע לע וללה תורומתה לש תוכלשהה ןהמ
 הכאלמב םישועה לשו יתוברת-ןיב גולאידב םירקוח
.ימואלניבה ךוניחב
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