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 ,לארשימו האירוקמ וננמז-תב תונמא לש תיתוברת-ןיב הכורעת ,םוקמְל םדא ןיב

-רקבמו םינמא העשת הב םיפתתשמ .Ssamzie Space -ב 2005 רבמצדב 20-ב חתפית

-ןיבה גולאידה היהת הכורעתה .לכה ךסב םיפתתשמ 20 – ץרא לכמ דחא תונמא

.תוצראה יתש ןיב הז גוסמ ןושארה יתוברת

 יוטיב ידיל םיאב ןהבש ,םיכרדה ןווגימל בלה-תמושת תא ךושמל תשקבמ הכורעתה

 היצזילבולגב ןותנה ,םלועב םיימוקמה ללחלו ןמזל ,הפשל םיפתתשמה לש םיסחיה

 העיצמ ,וז דצל וז ,תונוש הכ תויוברתמ תואב רשא ,תונמאה-תוריצי תבצה .הריהמ

 יתש .הזה יתוברתה-יתריציה ךילהתה לש וביט לע דומעל הנימב הדיחי תונמדזה

 תויוברתה-דוגינ תא תומלגמ ןה תמיוסמ הדימבו דואמ קוחר רבעב תונגועמ תויוברתה

.םיינוציח םיילבולג תוחוכמ תוקומע תועפשומ ןהיתש ךא ;ברעמ/חרזמ

 תופולח תדדועמו תוימוקמ תויוברת השילחמ איהש ,הנעטה תילעומ היצזילבולגה דגנ

 שי םויכ םיריעצ םינאירוקו םילארשיש ,רורב .ינרדומה ברעמה חורב ,תודודר ,תוינגומוה

 םלואו .הנש םירשע ינפל קר רעשל היה ןתינש יפכמ רתוי הבר הדימב ףתושמה ןמ םהל

 .תוימוקמה תויוברתה ץק תא רשבל החרכומ הניא תוילסרבינואה תועפשהל הפישחה



 לע רומשל ץמאמ ררועל ידכ היצזילבולגב שי ,תוארהל הווקמ וז הכורעתש יפכ ,אברדא

.הנתשמה תואיצמל תולגתסה ידכ ךות םתוא חתפלו םיימוקמה םיכרעה

 םייטתסא םיכרע ןהל שי ךא תונוש תויוברתב ווהתה ,הכורעתב תוגצומה ,תוריציה

 המכ ריאהל םיווקמ ונא וז דצל וז ןתגצהב .םהב ןודל םיפתושמ םיניינעו םיפתושמ

 דחא לכ םיללוחתמה ,םייתונמא היישע-יגוס ןיב – םידירפמ וא – הקיז םירצויש ,תודוסי

 הכורעתה .'ברעמ'ל 'חרזמ' ןיב דירפמה ,ישיאהו יתוברתה רעפה לש רחא וא הז דצב

 ,םויכ תיתונמאה היישעה לא ןיידע םיעפעפמה ,תוימוקמ לש םיעבמ םיעטהל תשקבמ

 לע תיתוברתה תשרומה לש ,טעמכ תשגרומ-יתלבה ,הפיקעה העפשהה תא ףושחל

 ןפואבו ןירשימב םינחובה ,םינמא םתואל המב תתלו ,ונימיב יתונמאה ןוזחה

 תורוצב ,הפשב שומיש ךות םהלש יטילופהו יתוברתה ,יתרבחה םוקמה תא יביטקובורפ

.וננמז-תב תונמאה לש םיילבולג םיגשומבו

 תוריציה תולגמ םהבש ,םיעצמאב דקמתמה 'הייאר-ןפוא'כ עצומ הכורעתה םש

 תודובעהמ המכ .'םוקמ' גשומל םינמאה תוסחייתהב םינוש םינפ ,זמורמב וא ,שרופמב

 המכ .ןייפואב תוימיטניאו תויטרפ – תורחא ,יולגב תויטילופו תויתרבח ןה תוגצומה

 םיקסוע םירחאו ותוא ריאהלו ףושחל ידכ יתרבחה םקרמה רחא םיקחתמ םינמאהמ

 ,הנופצל האירוק םורד ןיב לובגל עגונב תויסטנפ שי תוריציה ןיב .המצע גוצייה-ןושלב

 םייריל םיימיטניא םיללח ,םייטסינימפ םייתרבח םירסמו םיירבג תורביח-יסכט

 םיישיאה םיניינעהו תונוזחה לכב ךא .הדרח-יפודר םייטמגינא תומלועו םייביטטידמו

.תודובעה וחמצ ןהמש ,תויוברתה םע גולאיד לש תויוקד שי וללה

 .תוישממה תודובעה לשו ןויערכ הכורעתה לש המיתל ביגהל ונמזוה תונמא-ירקבמ ינש

 ולעי םהש ,ךכ תודובעל ךרע-תווש טבמ-תדוקנ ועיצי םהלש םיטסקטהש ,םיווקמ ונא



-תוריציב הייפצה תייווה תא םירידגמהו םיעבוקה ,םינוש םייתוברת םימרוג ןוידל

 הדעונ "הבותכה תונמאה-תריצי" לש וז הלכה .ללכב יתוזחה בחרמבו טרפב תונמא

 'זמיאהו הלמה ןיב עדיהו עדימה יפוליח תורשפא תא – םנמא ,ילמס חרואב – ןנוכל

 םיאטבמ ,םהידיקפתב דימת םיפלחתמ שוריפה-אשומו ןשרפה ובש ,גולאיד רוצילו

 תולובגה תאו ונמלוע תא תננוכמה ,םינמסמה תמירזבש הקימנידה תא םיפקשמו

 .םויכ םישונאה תרושקתה םלוע – םייתוברתהו םייטנמסה

 :םיפתתשמה םינמאה

 לעי ,רגולב השירג ,בוטיחא ימור ,האוה-ןוס וא ,ןאוה-ןיא וא ,לראק ןאירבו ןבא הצרת

 תודבכ תוישעת ,וה-גנס וי ,ןיא-גנוי גנוה ,ןור-ןב היא ,ימע-ןב ןונמא ,רנ-ןב איג ,אנתרב

 יזוע ,גנוי-ןוי קראפ ,קוס-ןויה ואיס ,הנביל ןורוד ,הנביל תירוא ,ןי'ג-ןויה יל ,'ן'צ יאה-גנוי

.גנאקוס םיק ,גנוי-א'ג וק ,רוצ


