
 

 
 

 ארוק לוק
 רקחמ ידימלתל יתנשה סנכה :הריעצ הירוטסיה

 

 תודסומה לכמ רקחמ ידימלתו תודימלת ןימזהל החמש ןוירוג-ןב תטיסרבינוא לש תיללכ הירוטסיהל הקלחמה

 הריעצ הירוטסיה לש יעיברה סנכב האצרהל תועצה שיגהל הירוטסיהה רקחב םיקסועה ץראב םיימדקאה

 תושקבמ ונא ,תרוסמל ךפה רבכש ,הריעצ הירוטסיה סנכב .ןוירוג-ןב תטיסרבינואב 2019 לירפאב 9-ב םייקתיש

 םירקוחו תורקוח ןיב רע חיש רוציל ,םיימדקא םיסוניכב רדענ םלוק תובר םימעפש ,רקחמ ידימלתל המב תתל

 הריעצ םירקוח תליהק שבגל םג ךכ ךותבו ץראב תונושה תואטיסרבינואב הירוטסיהה רקחב םיקסועש םיריעצ

  .דיתעב הלועפ ףותישב לועפל ךישמתש

 המכ ןיבמ םישוע הרבח וא םדאש יהשלכ הפדעה וז "הריחב" ,תינולימ הניחבמ .תוריחב אשונב סנכב דקמתנ הנשה

 ,ונלש תוריחב תויהל תולוכי הלא ,דחא דצמ .תוריחב לש עפש םיללוכ ירוטסיהה רקחמהו הירוטסיהה .תויורשפא

 לש תוריחבה תויהל תולוכי הלא ,ינש דצמ .שמתשהל תויגולודותמ וא תורוקמ וליאב םירחובה ,תורקוחו םירקוחכ

 ביגהל ,גיצהל םירחוב וב ןפואה ךרד ,םירחא וא םמצע תא רידגהל םירחוב וב ןפואהמ לחה ,ונלש רקחמה יאשומ

 ופוסב .)הנומתב וא רמוחב ,טסקטב םא ןיב( שמתשהל םירחוב םהב םיעצמאב הלכו ,שחרתמה םע דדומתהל וא

 חולשל םכתא תונימזמ ונא .םיירוטסיה – ךכבו םיישונא םיכילהת לש עינמ חוכ איה )התעינמ וא( הריחב ,רבד לש

  .הירוטסיהה רקחבו הירוטסיהב יוטיב ידיל תואב תוריחבו הריחבש םינושה םינפואב וקסעיש תואצרהל תועצה

 רקחב םיקסועה תונילפיצסיד לש בחר ןווגממ טרוטקוד-טסופו ישילש ,ינש ראות תודימלתו ידימלתל תונופ ונא

 ירקוח לש םתושרל םידומעה תורוקמה ןווגמבו תונושה תויגולודותמב ןודלו גיצהל םיניינועמו הירוטסיהה

 ,הירוטסיהה תא רוקחל ןתינ םהב םינווגמה םינפואל תורושקה תויגוסב בחר ןוידב ונלש ןיינעה רואל .הירוטסיהה

 ולאמ קר אל תועצה לבקל חמשנ .תירקחמ תיווזו יפרגואג רוזא ,הפוקת לכב תוקסועה תואצרהל תועצה הנלבקתת

 תודלות ןוגכ ,הירוטסיהל םיקשונה םיגוחב םידמולה תורקוחו םירקוחמ םג אלא ,םיירוטסיהה םיגוחב םידמולה

 רקחב תרחא וא וז ךרדב עגונה רחא םוחת לכו הנידמה יעדמ ,רדגמ ,תורפס ,היגולואיכרא ,היגולויצוס ,תונמאה

 .הירוטסיהה
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