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םידיאורטסא לש קוחר דוד - ןב הלגתה

200 יידמל ףופצ םוקמ איה ונלש שמשה תכרעמ , טעמכו תכל יבכוכ הנומש םע
ןכתי לבא ולולסמב טקשב ענ תכל בכוכ לכ , םויכ , שמשה תא םיפיקמ םלוכש . םיחרי ,

. ךכ היה דימת אל בצמהש

םיאור םתייהש םירובס םינעדמה רבעל הנש דראילימ העברא ןמזב עוסנל םתלוכי ול ,
. ונלש שמשה תכרעמב םיללותשמ ןוטפנו סונרוא ( יאתבש , קדצ , (  זגה יקנע תא

ךילהת תובקעב ורתונש םיעלס תוכיתח ינוילימ שמשה תכרעמב ובבותסה ןמז ותואב
םייקנעה תכלה יבכוכ רשאכ םידיאורטסא תונוכמ ןה םויכ .( (  תכלה יבכוכ תורצוויה

לש הדיבכה חוכב תודונתהמ ועפשוה םינטקה םידיאורטסאה תכרעמב ודדונתה ,
. שמשה ןמ דואמ קחרוה םלולסמו תכלה יבכוכ ,



תכרעמ הצקב םויכ םיפחרמה םידיאורטסאה ןמ קלח זא ןוכנ הזה ןויערה םא ,
םידיאורטסאה םיבכרומ םהמ םירמוח םתואמ םיבכרומ תויהל םיכירצ שמשה

. ןמחפ לש הלודג תומכ ליכהל םיכירצ םה רמולכ , שמשל םיבורקה .

דחא ףא שמשה תכרעמב אוצמל וחילצה אל םינעדמה הכ דע םלוא ,
. הלאה ןמחפה - ירישע םידיאורטסאהמ

, ןוטפנ לש לולסמל רבעמ טטושמ רזומ הארמ לעב דיאורטסא הפצנ , 2014  תנשב
. ץראה רודכמ םירטמוליק דראילימ העברא לש םוצע קחרמב

םינעדמ וקיסה דיאורטסאה לש חטשה ינפמ רזחומה רואה תינבת רקח תועצמאב ,
יבגל הירואתב תכמותה תודע ונל שי ףוס ףוס ןמחפ לש המוצע תומכ ליכמ אוהש .

! ונלש שמשה תכרעמ לש רעוסה רבעה
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. ץראה רודכ לע םג אלא םידיאורטסא לע קר אל אצמנ ןמחפ ,

. טפנו םימולהי תונורפע ביכרמ אוה ,

לע םייחה תורוצ לכב יזכרמה ביכרמה אוה ןמחפ ןכ לע רתי ,
! ץראה רודכ ינפ
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