
 
 ? בוט ןובשח האור רוחבל דציכ

 

 ,םינטק םיקסע יבגל םגו ןוה תוריתע ,תולודג תורבח יבגל םג ןוכנ רבדהו חתפמה איה הנוכנ תיפסכ תולהנתה
 . ןובשח האור לש ויתוריש תריכש אוה ןוכנ לוהינב ןושארה דעצה .רתוי םצמוצמ ןוה ילעב

 

 יעוצקמ ןובשח האור תריחבל הרידא תובישח הנשי ,ןכלו קסע לכ לש ותחלצהב יזכרמ דיקפת ןובשחה האורל 
 האורל תונפל םג רשפאו ןטק דרשמ לש תרגסמב דבוע רשא  ןובשח האור רוחבל ןתינ .ומוחתב םש לעבו

 .לודג דרשמב ףתושה ןובשח

 .םיינשה ןיב יתימא לדבה שי םאה הלאשה לע הנענ ךשמהב

 

 ןהו הווהב ןה םיילכלכה םידעצה לכ תא ,קסעה לש ותוחתפתה תא ןוכנ ןנכתל אוה  ןובשח האור לש ודיקפת 
 ינפמו ידמ תוהובג תויפסכ תואצוה ינפמ ומצע לע ןגמ אוה ,בוט ןובשח האור רכוש קסע לעב רשאכ .דיתעב
 .סמה תויושר תניחבמו תילכלכ הניחבמ הנוכנ הניאש תולהנתה

 

 

 ? רוחבל שי דרשמ גוס הזיא

 

 םישנא ,תובורק םיתיעל .םילודגו םיינוניב ,םינטק םידרשמ שיו תונוש תורגסמב םילעופ ןובשח יאור ידרשמ 
 הנניא וז הדמע ךא ,ןטק דרשממ רתוי םיבוט םיתוריש תתל לוכי , ןובשח האור לש לודג דרשמ יכ םירובס
 .ללכו ללכ תקיודמ

 

 .תורישה תוכיאבו תוחוקלה רגאמב אלא ,דרשמה לש ולדוגב חרכהב תדדמנ הניא תויעוצקמ

 

 לש וא דרשמה לעב לש בוטה ןיטינומה לשב ,ללכ ךרדב תאז םישוע ,לודג ןובשח יאור דרשמ לא םינופ רשאכ
 עיגה ויתובקעבש ןובשחה האור ,םירקמה ןמ דבכנ קלחב יכ תעדל בושח ,םלוא .םיריכבה םיפתושה ןמ דחא
 .דרשמב קסעומה רחא ןובשח האור אלא ,חוקלה קיתב לפטי אל ,דרשמל חוקלה

 

 ותמר יהמ עדוי וניאו ריכמ וניא אוהש ןובשח האור ידי לע לופיטה תא חוקלה לבקמ ,הז םירבד בצמב
 .תיעוצקמה

 

 אוה ,הנפ וילא עוצקמה לעב יכ בטיה עדוי חוקלה , ןובשח האור לש ןטק דרשמ לא םינופ רשאכ ,תאז תמועל
 .ךרדה לכ ךרואל וב לפטיש הז

 

  

 

 ? ןובשח האור רוחבל שי םהיפ לעש םירטמרפה םהמ



 יעוצקמ ןיטינומ.1

 תויחמומ.2

 תונימא.3

 תורשה תונימז.4

 ישיא תורש.5

 

 :םוכיסל

 

 .תיטירק איה ,ותחלצהבו קסע לש ותיינבב ילכלכה ץועייה לש ותובישח

 

 רשא ,ומוחתב םש לעב ,םישורדה םייעוצקמה םיתורישה תא תתל עדוי רשא ןובשח האור רוחבל שי ,ןכ לע
 .ויתוחוקל םע תיבויחו הבוט הרוצב רשקתמ

 

 .ויתוחוקל ןוכדעל גאודו הקיקחה ישודיחב ןכעתמ ונדרשמ.םיבר םניה יוסימה ימוחתב הקיקחה יוניש , ןכ ומכ

 
 
 םינוש תוליעפ  יפנעמ תוחוקל ןווגמב לופיטב םינש בר ןויסנ ונדרשמל
 

 דקוממו ישיא ןפואב חוקל לכל תוסחייתהו םייניעה הבוגב חוקלב לופיט אוה ונלש וטומה

 ךתוא תרשל חמשנו םויה דוע רשק רוצ ? הכחמ התא המל זא
 
 

 


