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 כך -היפוך מגמה, רגע מיוחד בהיסטוריה, סדקים בדומיננטיות הגברית 
 מכנים החוקרים את המציאות החדשה בארה"ב. הנשים היום הן רוב בשוק 

 התעסוקה, רוב בכוח הניהולי ורוב בקרב בוגרי הקולג'. וכן, הן גם משקיעות 
 הרבה יותר טובות
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 תא רמול ךירצ .םישנל םירבג ןיבש תוקימנידב ילקידר יוניש לח ובש עגר ,הירוטסיהב דואמ דחוימ עגרב םייח ונחנא"
 תרפוסו תיאנותיע ,ןיזור הנח תרחוב ךכ - "םישנה ןדיע לש ותליחתב םויה םייח ונחנא .הרומג תירבגה תויטננימודה :הז
 הבתכ ןיזור המסרפ 2010 ףוסב .ימואלניבה השאה םוי ינפל עגר םייקתמה ,התיא ןויארה תא חותפל ,ילארשי אצוממ
 דע םילג תוכהל הכישממו ,תירבה תוצראב םיארוק טעמ אל זא הריעסהש ,קיטנלטא יתרקויה תעה בתכב תלטלטמ
 םירבטצמו םיכלוהש םינותנ הגיצה ,("The end of men") "םירבגה לש םצק" תרתוכה תא האשנש ,הבתכה .םויה
 .הרבחב רבגה לש ודמעמ תליפנו תויאקירמאה םישנה לש ןתיילע לע ב"הראב תונורחאה םינשב
  
 .הקירמאב הדובעה חוכב בורל וכפה םישנ ,הירוטסיהב הנושארל ,2010 תנשב :םיריכמ םיבר אלש םייסיסבה םינותנה הלא"
 םירבג ךיאו .הלהנהה תגועמ 54% לש חתנב עגרכ תוקיזחמ ןה רשאכ ,ב"הראב ילוהינה חוכב בורל וכפה םישנ הרבעש הנשב
 םישנ הבש הפוקת התואב קוידב ,1973־ב האישל העיגה םירבג לש תיתנשה הסנכהה .דואמ עורג םידקפתמ םה ?םויכ םידקפתמ
 לש הירוטסיהב רתויב הובגה הלטבאה רועיש - לטבומ אוה םירבג השימח לכמ דחא ,םויהל ןוכנ .הדובעה קושב בלתשהל ולחה
  .ןיזור תרמוא ,"םיאקירמאה םירבגה
 
 ,השעמל .'גלוק איה רתויב הטושפה הבושתה ?הרוק הז עודמ ונמצע תא לואשל םיכירצ ונחנא ,הלאה םיקזחה םינותנה רואל"
 רודמ תוחפ ךשמנש - הזה ךפהמה לש תואצותה תא .'גלוק תורגוב םישנ שולש שי ,ימדקא ראות םילבקמש םירבג ינש לכ לע םויכ
 :םירורב םינותנה .ליג ותואב םירבגמ רתוי םויכ תוחיוורמ 30 ליגל תחתמ םישנ ב"הראב .רכשה תואלבטב םיאור רבכ -
  ."םישנה ןדיע לחה .הרומג תירבגה תויטננימודה

 תבתוכו טיילס ןיזגמבו קיטנלטאב תכרוע ,ןיזור לש היתונעט לע ךכ ובשח םישנא טעמ אל ?ידמ םזגומ ?ינוציק
 תנחת) NPR וידרב תומיעב הנורחאל העיפוה ןיזור ,לשמל ,ךכ ."סמייט קרוי וינ"לו "רקרוי וינ"ל ,"טסופ ןוטגנישוו"ל
 ןיזור יכ ורותב דחא לכ ונעטש "Men’s Health" ןיזגמ ךרועו הימדקא תשא ודמע הלומ .(ב"הראב תירוביצה וידרה
 - "םירומג םירבגה"ש ןיזור לש התנעט לע ותעד תא עיבהל להקה שקבתה ,הזה קיחצמהו ןונשה ןוידה ינפל .המיזגמ
 התכז םעפה .בוש להקה עיבצה ,םירפסמה לכ תא התרי ןיזורש רחאל ,ןוידה םויסב .הכימת 25% קר הלביק איהו
  .להקה תולוקמ 66%־ל הלש הירואיתה

 ןשרפה םג רשיא תונורחאה םייתנשה ךשמב החתינו הפסאש םינותנה יפלא תא .תאזה הדמעב דבל אל ןיזור לבא 
 םסרופש עשעשמה םשה לעב רפסה לש ורבחמ םג אוה סמרבא .סמרבא ןד ,ABC תושדח לש ךרעומה יטפשמה
 תוגיהנמ ,תולגרמ ,תורמהמ ,תוגהנ ,תורטושכ רתוי תובוט םישנ יכ קפס לכל רבעמ חכוה :הטמל םירבג" :דקתשא
  ."רחא רבד לכ ךרעבו רודיג תונרק תולהנמ ,תויעוצקמ הריב תומעוט ,תוימלוע

http://www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3564555,00.html#addcomment


 לש הפיקמ הכרעה ךרעש ,'American Journal for political science'־ב הנשה םסרפתהש ינכדעה רקחמה תא המגודל חק"
 וליג רקחמה יבתוכ" ."טסילכלכ" םע החישב ןיזור לש וקה תא סמרבא ךישממ ,"יאקירמאה םיקקוחמה תיבב םישנו םירבג יעוציב
 ומזי ןה .םירבגה םהיתימע רשאמ רתוי רלוד ןוילימ 49 ןהלש םירחובה תוזוחמל וריזחה םישנ ,2004־ל 1984 ןיב הנש ידמש
 דמעמ הקיזחמו ,החלצה רתויל הכוז תישנ הקיקח יכ חיכוה רקחמה .הקיקחה ךילהתב החלצהל וכז םגו ,םיקוח רתוי לש הקיקח
  ."םייונישה לומ לא ןמז רתוי

 ,"תויאקיטילופכ םירבג רשאמ תותחשומ תוחפ תיתועמשמ ןה םישנ ,תימלועה הגהנהב יכ אצמ ימלועה קנבה לש רחא רקחמ"
 תורשיו תורוסמ תויאקיטילופ ןה םישנ ,תימואלה המרב םגש אצמ 'גלוק סמאיליוו לש רקחמ ,קיפסמ אל הז םאו" .סמרבא ריהבמ
 םישנ רתוי שיש לככ - הקיטילופל עגונ הזשכ :הטושפ וללה םירקחמה לכ לש הנותחתה הרושה .םירבגה ןהיתימע רשאמ רתוי
  ."!?םלועה תא להנל ןהל םינתונ אל ונחנא המל :הטושפ איה רקוחכ ילש הלאשה .תחשומ תוחפ הזה דסומה ךכ ,קקוחמ דסומב

 ,רתוי תורזחממ ןה :הביבסה לע הרימשל רתוי תוביוחמ םישנ יכ אצמ םירקחמ לש ףסונ ףוג יכ ןייצמ סמרבא ,םלועה רבכ םאו
 רבגהש טילחה םיהולא וליפא" .תוחפ תוציאמ ןה יכ העיסנב קלד תוחפ תוזבזבמו רתוי תורצק תועיסנ תועצבמ ,רשב תוחפ תולכוא
   ."םירבג ויה קרב תועיגפ תונברוקמ 82% ,2008־ל 1985 תנש ןיב" .סמרבא ףיסומ ,"רומג

 ."סמייט קרוי וינ"ו "לנרו'ג טירטס לוו" ומכ םינותיעב תונורחאה םייתנשב המסרופש הקיטסיטטסה לע םג רפסל עדוי סמרבא
 ,ןבומכו םישנ רשאמ רתוי ונקו ורכמ םה .תיקלח רקחמ תדובע לע תוססבתה ךות ,םינוכיס רתוי םיחקול םיסנניפה ףנעב םירבג"
 ילכלכה רבשמה ךלהמב עצוממב ודיספה ןוה תונרק ולהינש םישנ יכ ויארוקל 2010־ב רפיס ףא 'קיווסנזיב' .ףסכ רתוי ודיספה
 וא ,ולש ףסכה ךרע לע רומשל הצורש ימ לכ ,יתוא לאוש התא םא .19% - לופכ ודיספה םירבגש דועב ,תועקשהה ךרעמ 9.6%
  ."ויסכנ תא להנתש םוחתהמ השא רוחבל ךירצ ,רתוי חיוורהל

  ?םיסנניפה תורבחב הז לע םיבשוח המו

 .םיפסכ לוהינ לש רתוי ישנ לדומ ץמאל לחה רבכ תורבח לש לטובמ אל רפסמ .םישביה םינותנהמ םלעתהל םהל השק"
 םינוכיס תחקלמ ענמנש הזכ ,בשוחמ ,ריהז רתוי טעמל הרבחב לבוקמה העקשהה ןונגס תא ךופהל תוסנל אוה ןויערה
 ויה אל ןה ,םירבגו םישנ לש םידספה ןיב הזה םיהדמה רעפה תא וליג תורבחשכ .תוזיזפ תועקשה עצבלו םירתוימ
 רמוא ,"הרבחה ללכ לע עדיה תא םשייל ןתינ דציכו ,הפ הרוק םצעב המ קודבל וכלהו ונממ םלעתהל רתוי תולגוסמ
 .סמרבא

 לש ןהיעוציב ירחא תבקועה ,Hedge Fund Research תיאקירמאה רקחמה תרבח .םייעמשמ־דח תועקשהה אשונב םירפסמה
 ןוכנ .םישנ ידי לע תולהונמה רודיג תונרק לש ןהיעוציב רחא תיפיצפס בקועש דחוימ דדמב םג הקיזחמ ,םלועה לכמ רודיג תונרק
 תוישנה תונרקה וגישה תונורחאה םינשה שולשב :הלאכ םה ,HFRX Diversity םשה תא אשונה ,דדמה גיצמש םינותנה ,םויהל
 לש תיתנש האושת המשרנ (HFRX Global) רקחמה תרבח לש ילבולגה דדמהש דועב ,7.6% לש תיתנש האושת עצוממב
 ,עצוממב הנשל 9.1% לש האושת םישנ ידי לע תולהונמה תונרק ובינה תונורחאה םינשה שמחב .תעצוממה רודיגה ןרקב 2.04%
  .הנשל 0.5% לש האושת הבינה תעצוממ רודיג ןרקש דועב

 ישנה רודיגה תונרק דדמ הנש התואב .2008 לש יסנניפה רבשמב תונרקה יעוציב תא םיקדובשכ רתוי דוע םידדחתמ םינותנה
  .23% לע דמע רודיגה תונרק תיישעת לש ילבולגה עצוממהש דועב ,5.4% עצוממב ודיספה תולהנמה יכ הארה

 הנש התואב .Pomegranate Capital תועקשהה תרבח לש תדסיימה ,יובולוס ןזוס איה 2005 תנשב רבכ הז לכ תא העדיש ימ
 םויכ .םישנ ידי לע תולהונמה רודיג תונרקב קרו ךא העיקשמ איה :רהצומו רורב ןוזח יפל תלעופה תועקשה ןרק יובולוס המיקה
 ןרקה הכפה תונורחאה םינשב .רלוד דראילימ 60 לש ללוכ ףקיהב ןוה תולהנמש ,םלועה יבחרב םישנ 350 םע תדבוע ןרקה
  .תויביטקרטא טלחהב ןה - העיקשמ איה ןהבש תונרקהמ קלח ינותנ יפלו ,טיהלל

 תלהנמ ,תיאליזרבה הגארב הדל - 2011־ב רודיגה תונרק תיישעת לש תובכוכה תחא םע תדבוע יובולוס לש ןרקה ,ראשה ןיב
 זאמ הריזחה ,רלוד דראילימ 8 לש םוכס םויכ תלהנמו 2004־ב המקוהש ,הגרב לש ןרקה .לטיפק טסארקולב ןרק תאישנו
 2.5 תלהנמה Ikos תינוויה רודיגה ןרק תדסיימ ,ודיסורבמא הנלא םג תלעופ ףנעב הדצל .17.9% לש תיתנש האושת םיעיקשמל
  .יובולוס לש הנומאהו ןוהה לע 15.5% לש תעצוממ תיתנש האושת ןורחאה רושעב הגישהשו ,רלוד דראילימ

 םלוע - רבגה לש תיעבטה ותריזכ בשחנש המ לע תונורחאה םינשהמ םירקחמ לש םוצע ףוג םע בטיה םיבשייתמ הלאה םינותנה
 דחא תא קדבש ,ב"הראב םיליבומ םיימדקא תודסומ השולש לש ףתושמ רקחמ םסרפתה ,לשמל ,2010 רבוטקואב .םיקסעה
 היצנגילטניאל ותאוושה ךות ,תיתצובק היצנגילטניא תרצונ ובש ןפואה ןיב הוושהו ,תפתושמ הדובעל רתויב םיחלצומה םילדומה



 םהירושיכ יכ האצמ ,ןולמ יגנרק תטיסרבינואמ ילוו סמאיליוו הטינא 'פורפ ,רקחמה תרבחמ .הצובק ירבחמ דחא לכ לש תישיאה
  .הלש תיתצובקה היצנגילטניאה תא םיפקשמ אל הצובקה ירבח לש םייביטינגוקה

פרופ' פיליפ זימברדו, מגדולי  "הגברים תקועים היום במצב שהוא יותר ילדותי מגברי" ומה עלייתן של הנשים עושה לגברים?
לכתבה  תגובות 2איתי להט,  הפסיכולוגים של דורנו, גילה מסקנה עגומה: אנו עדים לתהליך אינפנטיליזציה של הגבר האמריקאי

   המלאה

 םייתועמשמה םימרוגה דחאו ,יתריציו ליעי ןפואב תויעב רותפל הצובקה לש היתולוכי תא םיעבוק םירחא םירבד ,רקחמה יפל
 הלדג ךכ ,םישנ רתוי ויה הצובקבש לככ" .הצובקב תורבחש םישנה רפסמכ הלגתה תיתצובקה היצנגילטניאה לע ועיפשהש רתויב
 הצובקב תיתרבחה תושיגרה םרוג תא קזחל םישנ לש תלוכיל הז תא הסחיי ילוו ."טסילכלכ"ל ילוו הריבסה ,"הצובקה תמכוח םג
  .התביבסל ןורוויע תחא אל הלגמש ,תיטננימודה הגהנהה ףקיה תא ןיטקהלו

 םירקמב וא - רתוי וב ןיבמ ימ לואשל זאו ,םיוסמ אשונב תוניבמ אל ןהש תודוהל םישנ לש תלוכיהמ עבונ םג הזש תבשוח ינא"
 תואצותב םיעגופ םיתעל ךכבו ,והשמ םיניבמ אל םהש תודוהל םיטונ אל םירבג" .ילוו הרמא ,"ותוא דומללו תכלל טושפ םימיוסמ
  ."הצובקה לש

 הרבעש הנשב םסרפש רקחמב .יקסעה םלועב םישנ לש ןתונוילעל ןיכומיס אצמ דראוורה תטיסרבינואמ גרבסיורג סירוב 'פורפ םג
 תחא הרבחמ םיבכוכ םיעיקשמו םילהנמ ,םיטסילנא דיינל תלוכיב רבודמשכ יכ הליג גרבסיורג ,"טסילכלכ"ב הנושארל םסרופו
  .רתויב קלחה רבעמה תא ושע םישנ - תרחאל

 ח"ודב .הדובעה קוש לע ב"הרא לש הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה תמסרפמש םינותנה תא םינחובשכ תקזחתמ וזה המגמה
 רצייל םייופצש תועוצקמה תרשע ךותמ העשתב הדובעה חוכ בור תא רבכ תווהמ םישנ יכ הכשלה הנייצ ,לשמל ,הרבעש הנשהמ
 רבכ תויאקירמאה םישנהמ שילש יכ הארמ הכשלה ינותנמ הלועש ףסונ ןותנ .תובורקה םינשה הנומשב תושדח תורשמ הברה יכה
  .ןגוז ןבמ רתוי תוחיוורמ

 ,םילהנמ רשאמ תולהנמ לש רתוי הובג רועיש םג שי ,לשמל ,ןיסב" .ןיזור הריבסמ ,"ב"הראל קר םיידוחיי םניא ולא םינותנ"
 לש םירכינ םיקלחב תשחרתמ איה ,יברעמה םלועל תידוחיי הנניא תאזה המגמה .םישנ ןה הסדנהל םיטנדוטסהמ יצח ודוהבו
  ."םלועה

  ?הזה יונישל םרוג המ

 םלועב חילצהל ידכ םיירבג םיכרע םירקמהמ קלחב וצמיא םישנ ,םמצע הדובעה תומוקמב לבא .םימרוג הברה ךכל שי"
 תולוכי ןה ןכלו ןעבטמ תושימג םישנ .רתוי שורדלו תויתורחת רתוי ,תויביסרגא רתוי תויהל ןמצעל תושרמ ןה .יקסעה
 םישנכ ןתוא תודחיימש תונוכת המכ ןתיא תואיבמ ןה יכ ,רתוי הלודג החלצהב לבא ,םיירבג הלועפ יסופד ץמאל
  .ןורתי ןהל תונקמשו

 ןמצע תא רידגהלו ,שמגתהל תועדוי םישנש דועב .םירבג לש תימצעה הרדגהל סחיב ןיטולחל הנוש הזה ךילהתה לש סיסבה"
 םהלש תוירבגב םירפחתמ םה .םישנל סחיב םמצע תא רידגהל ידכ תדגונמ הנצקהב םיביגמו םיחישק םה םירבג ,םירבגל תיסחי
  ."השא תויהל הז המ לש הרדגהה תא םויה תוביחרמ םישנש דועב ,םישנ לצא יונישה תא םיאור םהשכ

 ונל לפנ ןורחאה ןותימב" .תיאקירמאה הלכלכה לש התליפנ :הדובעה תומוקמב םישנ לש ןתיילעל ףסונ רבסה העיצמ ןיזור
 יא רשאמ היגולונכטו עדי ,םיתוריש לש רזגמ לע תססובמש הלכלכ רתוי איה םויה .תינרצי הלכלכ תויהל הלדח הקירמא ,ןומיסאה
   ."יונישל לגתסהל םישקתמ ,רוציי תורשמב יתרוסמ ןפואב וקיזחהש םירבג ,ןתמועל .רתוי בוט הזל ולגתסה טושפ םישנו ,םעפ

 רקחמה תרבחמ גנא'צ סמיי'ג .תונתשהל דמוע הזש םיארמ חטשב םינמיס טעמ אל לבא .רתוי םיחיוורמ ןיידע םירבג ,ןוכנ
 דחא תא אצמו ,2008 תנשמ יאקירמאה ןיסולכואה םשרמ לש םינותנב הריבנב המלש הנש הליב Reach Advisors תיאקירמאה
 תרסח ,תינברוא הייסולכוא ברקב יכ הליג גנא'צ .םירבגמ רתוי החיוורמ רבכש תישנ הייסולכוא :הלאה םימדקומה םינמיסה
  .םירבגמ עצוממב 8%־כב הובג ןרכשו רתוי תוחיוורמש ולא ןה םישנה ,םהייחל 20־ה תונשב םיאצמנ הישנאש ,םידלי

 רתוי 21% וחיוורה ןה ,לשמל ,הטנלטאב .רתוי הברה תוחיוורמ רבכ ןה םילודגה םינילופורטמבש הליג גנא'צ ,ךכב יד אל םא
 היטה המשרנ 2010־ב עודמ ריבסהל םילוכי הלאה םינותנה .םהיתימעל סחיב רתוי 17% תוחיוורמ ןה קרוי וינבו ,םירבגמ
  .ןהידיב םיאצמנ ונממ 51.3% םויכו ירקיעה יטרפה ןוהה תולעבל וכפה םישנ .ב"הראב יטרפה ןוהה לש םיינזאמב
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 םישנ לש הלועה ילכלכה חוכל הקינעה Booz & Co תיאקירמאה ץועייה תרבח .תוילבולג תוכלשה םג תומייק וללה םינותנל
 תימלוע תילכלכ הירפמיא ,שדחה חתפתמה קושה ןה םישנ :תילבולג הזארפרפכ ,"ישילשה דראילימה" יוניכה תא םלועה יבחרב
  .תווהתהב

 תורקוחמ תחאל תבשחנה ,דלאווטכייד ידאמ הריבסמ ,"םיקסעה םלועל םישנ לש ןתמורתל ישחומ דואמ יוטיב םיאור ונחנא"
 Influence: How Women's Soaring" ,2010 תנשמ הרפסב ."טסילכלכ"ל ןויארב ,םלועב תוליבומה היפרגומדה
Economic Power Will Transform Our World for the Better", יביסמ חוכ רבעמ לש ופס לע ונחנא" :תבתוכ איה, 
 לש תוכשומה תא סופתל תולוכי ןה ,תוצור םישנה םא ובש םלוע - שדח ישונא בצמל ,תישונאה הירוטסיהב םיכוליה תפלחה
  ."תימלועה הלכלכה

 שולש ןהלש םילהנמה תצעומב תובישומ ,500 ן'צרופ תמישרב תואצמנה ,תורבחש עגרב יכ םיארמ דלאווטכייד הכרעש םירקחמ
 ןתובלתשה יכ םינלכלכ וכירעה הבש הבתכ הנורחאל םסרפ "טסימונוקאה" ,תאז דצל .הלוע הרבחה לש תויחוורה ,רתוי וא םישנ
 וא ,ודוה וא ,ןיס לש החימצה רשאמ רתוי תימלועה הלכלכה תחימצל המרת םיימלועה הדובעה יקושב ןורחאה רושעב םישנ לש
  .ימלועה היגולונכטה רוטקס לכ לש

 תונידמב" .םירבגל סחיב ןפסכ תא תואיצומ םישנ ובש ןפואב םייתועמשמ םילדבה םימייק יכ האצמו הקדב םג דלאווטכייד
 םירבג ברקבש דועב ,הליהקב וא החפשמב הרזח םיעקשומ ,תוחיוורמ םישנש ףסכהמ 90%־ש םיאור ונחנא ,לשמל ,תוחתפתמ
 ןפסכ תא תואיצומ םישנש םיאור ונחנא ב"הראב םג ,השעמל .הליהקבו החפשמב הרזח םיעקשומ 70%–30% קר הלאה תונידמב
  ."םירבגל סחיב ,הלכשהו תואירב ,החפשמ לע רתוי

  ?הכירצה קוש תניחבמ הז לש תועמשמה המ

 לבא ,החפשמה לש שכרה תוניצק ןה םישנ .םישנ ידי לע תושענ היינקה תוטלחהמ 82% םויכ .הרידא איה תועמשמה"
  ןיעמ ןהל הקינעמ וזה היציזופה .ןגוז ןבמ רתוי תורכתשמ ףא םירקמהמ קלחבו ,בטיה תוחיוורמ ןה םויה ,רבעל דוגינב

 
 רקיעב ,קיפסמ אל לבא ,הז תא םינפהל ולחה םיקוושמה ,הנורחאל .תיבב היינקה תוטלחה תא לבקל תפסונ הקנפשוג
  .ירבגה טופישה םוחתל םילפונ תיתרוסמש םירוטקסב רבודמשכ

 תיישעת םג .תוקוור םישנ לש אוה ,תוחפשמ רחאל ,ן"לדנ ישכור לש ולדוגב ינשה קושה חלפש אצמת ן"לדנה תשיכר םוחתב"
 ונחנאשכ םג ,הנהו .םישנ ידי לע תושענ תושדחה תוינוכמה תושיכר ללכמ 62%־ש הדבועה תא הלכיע אל ןיידע תוינוכמה
 תווהמ םישנו ,המגמה הכפהתה תונורחאה םינש שמחב - 'םירבגל םיעוצעצ' אוה ינשה ומשש םוחת - הקינורטקלא לע םירבדמ
 קושה חתנ לע רומשל תוחפה לכל וא ,בורקה דיתעב חילצהל םיצור םינרצי םא .הקינורטקלא ירצומ לש םינוקהמ 55%־כ םויכ
 אל רבכ דורי קוויש לש תיחטש הרוצב המגמה םע דדומתהל ןויסינו ,היינקה חוכב ךפהמ לחש ןיבהל ליחתהל םיבייח םה ,םהלש
 םיניבמ אלו ןיטולחל ןתוא םיספספמ ,קווישל םינייפמק םג ומכ ,םינרציש תושיגרמ םישנה בור יכ ונאצמ ונכרעש םירקסב .דובעי
  ."תונתשהל בייח הז .תוצור ןה המ

  ?םייניבה דמעמ לע עיפשמ הז ךיאו 

 תובוט תושדח אל הזו ,דמעמ קיזחהל ידכ קבאנ םלועה יבחרב תונידמ הברהב םייניבה דמעמ תא םויה םיאור ונחנא"
 ובלתשה םישנ יכ איה םייניבה דמעמב והשימ דוע ללכב ונל שי הללגבש הדיחיה הביסהש רוכזל בושח לבא .דחא ףאל
 ,םייחה תוכיאב היילע יהשוזיא וארש םייניבה דמעמב תודיחיה תוחפשמה תונורחאה םינשה 30 ךלהמב .הדובעה קושב
 וא וגשגשש תודיחיה ןה הלופכ הסנכה תולעב תוחפשמש אוה לעופב רמוא הזש המ .ודבע םישנ ןהבש תוחפשמ ויה
 והזו ,תוסנכה יתשל םיקוקז ונחנא ,םייניבה דמעמב 'רבח' םויה תויהל ידכש תנעוט ינא ,תורחא םילימב .דמעמ וקיזחה
 לש המורתלו ,ול םיעדומ היהנש יאדכו ,םידעוצ ונא וילאש ןוויכה הז .תוחפשמ לע םיצחל ינימ לכ ליעפמש ,םוצע יוניש
 ."ולוכ םייניבה דמעמלו ןהיתוחפשמל םישנ

  המשרהל וצחל .טירטס לוומ תונורחאה תושדחה תא םכלש ליימל תורישי ולבק
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