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Æביבא≠לת תטיסרבינואב יטאנקר ש¢ע םיקסע להנמל רפסה תיבב ינוגרא ץועייב ינש ראותל תינכתה שאר ,רורד לבוי ר¢ד
Æםתעמטהו םייתא םידוק תביתכ יכילהתב םינוגראל ץועייב ליעפ

רורד לבוי ר¢ד ∫תאמ

ותביתכ Æ®תויקסע ןניאש םגו© תויקסע תורבחב שרדנ ךרצמל תונורחאה םינשב וכפה ותביתכו יתא דוק
ונחנא תורבחהמ קלחב ,ןכלו ןמז יבאשמ ריתע ךילה תויהל לוכי תמייק תינוגרא תרגסמ ךותב דוק לש
ותעמטה ךילהתשו ®שונא יבאשמב וא תיטפשמה הקלחמב ללכ ךרדב© הטמ םרוג ידי לע בתכנ דוקהש םיאור
תועיקשמ תורחא תורבח תאז תמועל Æ®ימינפ רזוחו טנארטניא© תימינפה תרושקתה ילכב ותצפהל םצמטצה
יעקשומו ןוגרא יקבוח םיכילהתב דוקה תא תוציפמו חוסינו חותפ יתווצ תומיקמ ,ןמז הביתכה ךילהתב
øןושארה ךילהתה לש והזמ רתוי יואר ינשה ךילהתב רצונש דוקה םאה תעדל ןתינ ךיא Æםיבאשמ

øיואר יתא דוק והמ הלאשה תניחבל םינוירטירק ביצהל שקבמ הז רמאמ

קוד אתי ראוי לחברה ראויה∫
øמה לכתוב בקוד אתי
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והמ לע םילימ המכ ,הרוקה יבועל סנכנש ינפל
תומרונה ,םיכרעה רגאמ וניה יתא דוק Æיתא דוק
®היספורפ וא ןוגרא הז היהי© ףוגש תוגהנתהה יללכו

תא ןווכל רומא הז רגאמ Æהריחב ךותמ ומצעל ץמיא
םינושה ןיינעה ילעב לומ ףוגה לש ותוליעפ
םינושה ותוליעפ יבלש ךרואל עגמב אוה םהמיעש
תמישר ללוכ דוקהו רחאמ Æ®ץוח יפלכו םינפ יפלכ©

תא דוגנל אלו םילשהל ךירצ אוה םימיוסמ םיכרע
,ףסונב Æתינוגראה היגטרטסאה תאו ינוגראה ןוזחה
תיקוחה תכרעמה תא םאות תויהל ךירצ אוה
עשפ ינוגרא קר© רומאה ןוגראה לעופ הרואלש
הנניאש םיכרע תכרעמ םמצעל תושרהל םילוכי

Æ®ףקתה קוחה תא תמאות
המכ םיגיצמ הקיתאהו רסומה לש םיפוסוליפה

הרצקב ןאכ רוקסנ Æהקיתאה תא גווסל תויורשפא
:ןהמ שולש

:תטלחומה הקיתאה
םיכרע לש טס ונשי יכ ןויערה לע תססובמ

הקיתאה© טלחומה בוטה תא גציימה
הנשי תאז השיג יפל Æ®אמגודל תילטוטסיראה
רסומה תא תגציימה םיכרע לש תמיוסמ המישר
Æתוגהנתהה תא ןווכל הכירצש וז איהו יאליעה
ןבומב© תורבח ןיב שגפמה ובש ילאבולגה ונמלועב
הברה הרוצב שחרתמ ®תויוברת וא society לש
השק ,הקיתעה ןווי ימיב רשאמ תיביסנטניא רתוי
ללכל ףתושמה םיכרעה טס והמ רידגהל רתויו רתוי

Æונלש סובולגה לעש םימעה

:תיביטמרונה הקיתאה
לש הבוציעב וניה ליעלש ישוקה לש ןורתפ

תמיוסמ הליהקב תלבוקמה איהש םיכרע תכרעמ
בוציע Æגהנתהל םירומא הליהק התוא ירבח הרואלו

תוריחב לש ךשמתמ ךילה וניה תאז םיכרעה תכרעמ
תוטלחה ומכ יולג ךילהתב ןקלח© תונוש םיכרדב
Æ®תעדומ אל הרוצב ןקלחו תוילאמרופ תורגסמב
ןיב המכסה לע ססובמ הזכ םיכרע טס לש ומויק
לש היצולובא ףקשמ הז ךילהת Æתונגראתהה ירבח
םיכרע םנשי ןמז תדוקנ לכב רשאכ םיכרע
Æםיינדיתע םיכרעו םייגלטסונ םיכרע ,םילבוקמ

:תיביטקייבוסה הקיתאה
תוכז הנשי דיחי לכל ובש בצמב תכמות תאז השיג

לעשו ותוא ןווכתש םיכרעה תכרעמ יבגל הריחבה
Æדיחיל תינוציח םיכרע תכרעמל הפדעה ןיא היפ
הקידצמ תאז השיג ≠ רומאה דיחיכ ןוגראל סחייתהב

תכרעמ ומצעל רוחבל ןוגרא לכ לש ותוכז תא
תושירדל תונעיהל תוביוחמ אלב ול תידוחיי םיכרע
,יחכונה בצמב יכ רכזוי Æןוגראל םיינוציח םימרוג לש
דע ואצמ ,תאזה ךרדה תא םמצעל ורחבש םינוגרא
תכרעמ ידי לע םילובכו םילובח םמצע תא הרהמ
הלועפה בחרמ תא המצמצש היצלוגרו םיקוח
חוטיבה תורבח ,םיקנבה ,אמגודל האר© םהלש
Æ®רלולסה תורבחו םיסנניפהו

ידכב םימייקתמ תויספורפו םינוגרא יכ דוע ףיסונ
ןוגרא Æתומיוסמ תויסולכוא לש םיכרצ תרשל
תאו וירבחמ ויתושירד תא רידגמ ילאנויספורפ
תרשמ יקסע ןוגרא ;םתביבס תא ותרשי וב ןפואה
תקפסאו םיקפסמ הינק תועצמאב וירבח יכרצ תא
תורטמל ןוגראה Æוינכרצל םיתוריש וא םירצומ
השוע ®¢חוור תורטמ≠אלל¢© תוינוטלש וא תויתרבח
לכ ,רמולכ Æתויתרבחה ויתורטמ תבוטל המוד רבד
תושרדנה תויתרבח תויונגראתה םה םינוגראה
תוכרעמל יואר הנעמ אלל Æםייקתהל ידכ םישנאל
םייקתמ ןוגראה םכותבש םישנאה לש רסומה
אל םיקפס ,וב דובעל וצרי אל םישנא ®תוברתה©
,םלוא Æונממ תונקל וצרי אל םינכרצו ול קפסל וצרי

חתפתהל ךישמהלו םייקתהל םג ךירצ ןוגראה
םיכרצה תא קפסל לכוי אל תרחא© חומצלו
Æ®ןמז ךרואל ליעל תונוצרהו

וניה ןוגראה לש יתאה דוקה :ןאכ דע תונקסמ
תומרונהו םיכרעה תכרעמל םייוטיבהמ דחא
אוה ךכב Æםהיפ לע גהנתהל ומצע לע חקול ףוגהש
תינוגראה תוברתה קוזיחלו העמטהל םילכהמ דחא
תמאתהב עייסל ךירצ יתאה דוקה Æתרהצומה
אוה הבש תיקסעה הביבסל תינוגראה תוליעפה
≠ ולש תודרשיהה תלוכיב עוגפל אל ידכ לעופ
ךילהת ,ףוסבל Æיביטקפא תויהל ךירצ דוקה רמולכ
תומכסה תריצי לש ךילהת אוה יתא דוק תריצי לש
Æםכסומ תויהל ךירצ דוקה רמולכ ≠ ןוגראה ירבח ןיב

øםויכ םייתא םידוק םירצוי ךיא

םיגציימ םויכ םינוגראב םימייקה הביתכה יכילהת
Æיואר דוקל העגה לע תושקמה תויעב יגוס המכ

:תינטפשמ הביתכ
לע תינטפשמ הפשב חסונמה ¢ינטפשמ¢ יתא דוק

יוטיבה איה הקיתאש הסיפתב ןגועמ םינטפשמ ידי
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יפכ קוחהו היצלוגרה תושירד ,להונה לש ימוי םויה
ללכ ךרדב םייק הזכ דוק Æןוגראה לע םילח םהש
ןונגסה ידי לע רקיעב תוחנומה תוילאבולג תורבחב
תכרעמ רוציל ישוק ןהל שישו ,יאקירמאה יתאה
ןה ןהבש תויוברתה ןווגמ תא תבלשמה םיכרע
לש יתאה דוקה אוה הזכ יתא דוקל אמגוד© תולעופ
אוהש ךכב אוה הזכ דוקב ישוקה Æ®¢עבט¢ תרבח
לשו ןוגראה לש םילהנה רפס לש רפוש ןיעמ הווהמ
םירסמ טעמ ךא וב שי Æהנידמה לש םיקוחה רפס
תורבחה תיברמל© ומצע ןוגראה תא םידחיימה
Æ®הזכ דוק ונשי לארשיב תויסנניפה

,םילעב ידי לע הלעמלמ הבתכה
,אמגודל© השדח הלהנה וא םילהנמ תצעומ

ךרדב בתכנה הזכ דוק Æ®גוזימ וא הטרפה יכילהתב
הלהנהב תיגטרטסא הבישח ךילהתמ קלחכ ללכ
יושע ךא ןוגראה לש ןוזחה תא םאות ,הריכב
םייניבה גרד ילהנמ לש םהיתונוצרמ םלעתהל
אמגוד© ןוזחה בוציעל םיפתוש םניאש ≠ םידבועהו
קנב לש שדוחמה דוקה וניה הזכ יתא דוקל
Æ®¢תומייק¢ה יכרע ועמטוה ובש םילעופה

םילהנמו םידבוע תצובק ידי לע הטמלמ הביתכ
Æןוכיתה גרדב

Æםויכ לארשיב רתוי תחוורה איה תאז השיג
םיכרעה תא ףקשמה דוקל םיעיגמ התועצמאב
ישוקה Æרמשל םיצור םתואשו ןוגראב םויה םימייקה
רשפאמ ונניא אוה ,תישאר :לופכ אוה הזכ דוקב
Æותוא ליבוהלו ותיא תוהדזהל הריכבה הלהנהל
םייוצרה םיכרעה תא רתוי ףקשמ אוה ,תינש
המאתהה יכרצ תא תוחפו ןוגראב ימינפה ךילהתב
Æתיקסעה ותביבסל ןוגראה לש

ךרד ≠ היואר ךרדב בתכיהל ךירצ יואר דוקש ןאכמ
לש םילהנלו קוחל ףפוח קר ונניאש רצומ רוציתש
ידי לע םגו םידבועה ידי לע םג ץמואמש ,ןוגראה
Æותחימצלו ןוגראה תויכשמהל םורתישו הלהנהה

Æיואר דוק והמ הלאשל רוזחל רשפא ןאכמ

וא תולאש שולשל תונעל ךירצ יתאה דוקה
:תולאשמ

±Æ םיבשוח ןוגראה ירבחש םיכרעה םהמ
øםייוארל     

≤Æ תשרוד ןוגראה תויביטקפאש םיכרעה םהמø

≥Æ תיתרבחהו תיקסעה הביבסהש םיכרעה םהמ
øךירעת     

Æתחאל תחא תולאשה לע הנענ
םיכרעה תריחבב תקסוע :הנושארה הלאשה

איה Æםייחכונה ןוגראה ירבח ידי לע םיפדעומה
ליעל הרכזוהש תיביטקייבוסה השיגה לע תנעשנ
ךותב םיכרעה תמישר לע תומכסה שבגל הסנמו

ירבח תוסיפת תא ףושחל הסנמ הזכ ךילהת Æןוגראה
,םהל םיבושחה םיכרעה יבגל םייחכונה ןוגראה
םיכרעהו ןוגראב םיראשנ םה םללגבש םיכרעה
םתואש ןוגראה לש הירוטסיהה תא םיפקשמה
קפסי הזכ ךלהמ Æ®תיגלטסונה השיגה© רמשל םיצור
םיכרע ,ורבחל םדא ןיבש םיכרע ללכ ךרדב
הדימב Æיואר ידדה םויקבו תווצ תדובעב םירושקה
םיכרעה תמישר תא ףופחת תאז המישר תמיוסמ
ולאכ םיכרעל תואמגוד Æתטלחומה הקיתאה לש
שאר ,תישיא תוחתפתה ,תורבח ,הלועפ ףותיש ויהי
ßדכו האנה ,זכרמב דבועה ,לודג

ומרתיש םיכרעה םהמ :היינשה הלאשה
תיעוצקמה תורפסה Æתינוגראה תויביטקפאל
תרגסמל הסנכתה םינורחאה םירושעב הרבטצהש
:םיכרע תוצובק עברא לש תמצמוצמ

זכרמב ודימעיש :תינרצי הלועפ לש םיכרע
תא קפסל ינוגראה ךרוצה תא בלש תמושת
תוליעפ Æםינכרצלו תוחוקלל רצומה וא תורישה
םיכרע Æןוגראה לש ימויקה חרכהה איה תאז
,תויגשיה ,תונעוצקמ ,העקשה ויהי אמגודל
ßÆדכו המישמל תוביוחמ

ךומתל םיכירצ ולא םיכרע :רדסו תוביצי יכרע
,ולש תוליעיב ,ןוגראה לש ףטושה םויקב
תרגש םייקל רשפאתש תימינפה תעמשמב
םיכירצ ולא םיכרע Æתיתוריש Ø תינרצי תוליעפ
ןפואב ושעיי תורישהו רוצייהש ךכל עייסל
:אמגודל םיכרע Æתלעות ןתונו ףדוע ריאשמש
תויצו תעמשמ ,תוירחא תחיקל ,תונכסח ,תוכיא
ßÆדכו

ורשפאיש םיכרע :תויתריציו תונשדח יכרע
ידכ ךות יתורחת םלועב החימצ םייקלו חתפתהל
םיכרע Æםיקפסו תוחוקלל תיביטקפא המאתה
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,המזוי ,לודג שאר ,זכרמב חוקלה ויהי אמגודל
ßÆדכו תובהלתה ,תושימג ,הזועת

ורשפאיש :םיישיא ןיב םיסחיו הרבח יכרע
םיכייש תויהל תוצרלו דחיב דובעל םישנאל
,ויהי אמגודל םיכרע Æןמז ךרואל ןוגראל
םיסרטניא ףותיש ,תוחיתפ ,תורבח ,תויתפכא
תמישרל המוד תויהל היושע תאז המישר ßÆדכו

Æהנושארה הלאשל הנעמב רצוויתש םיכרעה

דימת יעבט ןפואב יכ ,םינייצמ וללה םילדומה
ןוגראה לעש םינושה םיכרעה ןיב תושגנתה היופצ
םיבצמבש ,םיכרע לולכל יושע יתא דוק ,ןכל Æםדקל
,אמגודל© תימינפ הריתס לולכל םייושע םימיוסמ
ןוגראל תוביוחמ תמועל ילש הדיחיל תוביוחמ ןיב
;המישמל תוביוחמל םישנאל תוביוחמ ןיב ;וללכב
,ןאכמו Æ®שדחתהל ןוצר ןיבל תרוסמל תוביוחמ ןיב

ותוא תוכפוה ןניא יתא דוק ךותב תוימינפ תוריתסש
ןפואב ןומט תאז היגוסל ןורתפה Æיואר ונניאש דוקל
ובש ןפואבו יתאה דוקה לעב ןוגראה להנתמ ובש
אוהש אשונ© תוימינפה תוריתסה תא להנמ אוה
ירמאמ לשמל האר ≠ הז רמאמ לש תרגסמל ץוחמ
®±±±±±םינוגראב הקיתא תפיכא אשונב

הביבסה לש םיכרעה םהמ איה תישילשה הלאשה
הילאשו לעופ ןוגראה הבש תיתרבחהו תיקסעה
לוכי ןאכ ןוידה Æומצע תא םיאתהל ךירצ אוה
ילעב םהימ ,דחאה ביכרמה Æםיינשל קלחתהל
תכרעמ יהמו תיקסעה הביבסב םייזכרמה סרטניאה
הרבחה ,היינשה øםדקל םיסנמ םהש םיכרעה

øהיכרע םהמ ≠ התוללכב תילארשיה
העיצמ ®stakeholders© ןיינעה יקיזחמ תשיג

המריפה תוליעפב ןיינע םהלש םימרוגה תא רתאל
Æםדקל םיסנמ םהש םיכרעה תוכרעמ תא תוהזלו
תוכרעמ ןיב רתוי הבוט המאתה אצמיתש לככ
ךכ המריפה לש םיכרעה תוכרעמל וללה םיכרעה
תולוכיש ןבומכ Æםלומ היניינע תא להנל הילע לקיי
ילעב לש םיכרעה תוכרעמ ןיב תויושגנתה תויהל
ןוטלשה ,הליהקה ,םילעבה© םינושה ןיינעה
דוק תביתכ ß®Æדכו תונוש סרטניא תוצובק ,ימוקמה
לש קדקודמ ךילהת לע ןעשיהל ןכ לע הכירצ יתא
Æןוגראה לעופ הכותבש םיסרטניאה תפמ דומיל

לש בר רפסמ םויהל תולוכי המריפ לכל Æללככ
ראתל לבוקמ היה רבעב Æןיינע יקיזחמ תוצובק
ןוגרא וזכרמבש ירטנצנוק לגעמ תועצמאב םתוא
האור וז השיג Æ®ןלהל רויאבש לאמש דצ© דקומה
םיסרטניאה לש שגפמה תדוקנ כ ןוגראה תא
ךכל תנוכמו ובש ןיינעה יקיזחמ לש םיכרצהו

םיכרעה תכרעמ תא םיאתהל שרדנ דקומה ןוגראש
תועצמאב ולש םייקסעה םיפתושה לש ולאל ולש
לש יתשר רואיתש המדנ םויכ Æםהמיע גולאיד
םיאתמ םינושה ןיינעה יקיזחמ ןיב םיסחיה תוכרעמ
תא ףקשמ הז הנבמ ®ןלהל רויאה לש ןימי דצ© רתוי

תשר השעמל איה תיקסעה הביבסה יכ הסיפתה
גולאיד םימייקמה םיקסעל םיפתוש ןיב םירשק לש
םיסרטניאהו םיכרצה שומימ ךרוצל יעורז בר
ףקשמ הז יתשר הנבמ ,יתאה דוקה ןיינעל Æםהלש
תא קפסתש םיכרעה תכרעמ תא רתאל ךרוצה תא
תבכרומ רתוי הברה איהש השירד ≠ הלוכ תשרה
Æשומימל

ß μ¥≠¥≥Æמע ≥∞∞π טסוגוא ילוי ≥πμ≠≥∂∞ שונא יבאשמ ןוחרי  ±

ןיינע יקיזחמ ןיב םיכרע שגפמ :± ßסמ רויא
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ףקשמ ןיינע יקיזחמ םע םירשק לש יתשר הנבמ
קיזחמ תושירדל יתאה דוקה תמאתה םהבש םיבצמ
ויכרצ םע תושגנתה רוציל יושע םיוסמ ןיינע
ןוגרא ,אמגודל Æרחא ןיינע קיזחמ לש םיסרטניאהו
לש תורבח© ולש םדאה חוכ יקפסמ שורדל לוכי

םיטרדנטסל בייחתהל ®ץוח רוקימ וא ןלבק ידבוע
ידכ יעוצקמה דוגיאה לע םילבוקמה הקסעה לש
היושע תאז תוביוחמ Æ¢יתיישעת טקש¢ לע רומשל
ןובשח לע ואוביש םדאה חוכ תויולעב הילעל םורגל
תונעיה ,ףסונב Æדנדיביד םלשל תלוכיו תויחוור
תוינורטל ןוגראה תא ףושחל היושע תאז השירדל
דומעל םה ףא ושרדייש ףנעב תורחא תורבח דצמ
Æםיטרדנטס םתואב

תורוקמ ינש םויכ םנשי ≥≥≥≥≥תילארשיה הרבחב
ךירעת איהש םיכרעה םהמ ריהבהל םירשפאמש
ןיבל ןוגראה ןיב תושגנתהה תא וענמי וצמואי םאשו

ןוטלשה ,היצלוגרה ,תסנכה© להקה תעד יבצעמ
תעצה אוה דחא רוקמ Æ®םייתרבחה םיפוגהו ימוקמה
הניתממ ןיידעו השגוהש הקיתא חופיטל קוח
הרבחש םיכרעה וז קוח תעצה יפ לע Æ≤≤≤≤≤הקיקחל
תישיא תוירחא ,םיבר םה םרואל לועפל הכירצ
,תויעוצקמ ,הרשוי ,תונימא ,תפתושמו תללוכ

ייח תוכיא ,תונלבוס ,תוניגהו קדצ רשוי ,תויחוור
Æדועו הביבסל תוירחא ,השלוחל תושיגר ,םדאה
הקיתאה יפוג תושירד תא ןוחבל הניה היינשה ךרדה
Æ¢הלעמ¢ ןוגרא אוה םהבש טלובה ≠ םיליעפה
תוירחאל תושירדב הדימעל ןויצה תלבק ךילהתב
לש המישר ¢הלעמ¢ לש ןולאשה ןייצמ תיתרבח
,תוירחא ,ולצא ומייקתיש ךירצ ןוגראהש םיכרע
,םדאה דובכ לע הרימשו תויעוצקמ ,רשוי ,ןומא
Æותואירבו וייח

םייתא םידוק תעמטהב םיקסועש םירחא םיפוג
אמגוד ןתמ ומכ םיכרע םיריכזמ יברעמה םלועב
ןתמ ,תוניגה ,רשוי ,הריכבה הלהנהה לש תישיא
תוענמיה ,םיקסע םישוע ותיא ינשה דצל דובכ
הרשוי ,קוחב תוצרפ לוצינ וא היעטה ,תואמרמ
ßÆדכו ןוגראה תוברתל תונמאנו

ןיב הפיפח תויהל הלוכי ,תוארל רשפאש יפכ
Æליעל ונמנש םיכלהמהמ דחא לכמ םירזגנה םיכרעה
ןפואב םיכרעה תמישר תא רוחבל הלוכי הרבח
יוטיב ונתי םה יכ אדוול היילע ךא ≠ הל םיאתמה
עברא© םיבושחה םיביכרמה תששמ דחא לכל
הרבחה יכרעו םירבחה יכרע ,ןוגראה יכרע תוצובק
Æןהל רויאה הארמש יפכ ≠ ®ביבסמש

קוח תמגוד םיימואל ≠ןיב םירוטאלוגרו םינוגרא לש תויחנה יפ לע הלועפל םג םיביוחמש םייקסע םיפנע םנשי      ≥≥≥≥≥
Sarbanes-Oxley Act of 2002¨ דכו ≤ & ≥ לזאבßÆ

השגוהש דדלא הירא תסנכה רבח לש ≥∞∞π ≠ ט¢סשתה םייקסע םינוגראב הקיתא חופיטל קוח תעצה האר  ≤≤≤≤≤
Ø∏±Ø≤≤≥Æפ הרשע הנומשה תסנכל
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לוכי יתאה דוקה תלוכת לש ןורחאה ןחבמה
,דחאה Æםיישאר םינוירטירק ינש לע ססובמ תויהל
לש םילהנה רפס ןיבל דוקה ןיב הפיפחה תדימ המ
המוד דוקהש לככ© הלש הדובעה תקוחו הרבחה
דוקה הדימ הזיאב ,ינשה ;®רתוי רתוימ אוה ךכ רתוי
תורחא תורבחל תאזה הרבחה ןיב ןיחבמו ידוחיי
ןוזחל םילשמכ דוק© תלעופ הרבחה ובש ףנעב
תורבחלו ,®יתורחתה בוצימב ךמותו היגטרטסאלו

יעבט ךא הז היהי© םירחא םיפנעב תולעופה
ולאשו םימוד םיכרע םע דוק היהי םינושה םיקנבלש
תריכמל תותשר לש דוקה יכרעמ םינוש ויהי

Æ®לשמל תופורת
םיכרעה הנבמב העובטה תוידוגינה לשב ,ףסונב

רודס ךילהת ומצעל ססבל ךירצ ןוגראה ,ורחבייש
םינושה םיכרעה ןיב יוארה ןוזיאה ירחא שופיח לש
ול םיידוחייה םייקסעהו םייתרבחה םיבצמב
Æתעל תעמ םישחרתמה

,הרעהב םייסנ
¢ךרע¢ חנומל תיברעמה תיטסילטיפקה הרבחב

ךרעו ירסומה ןבומב ךרע :תויועמשמ יתש ןנשי
תועמשמה תונורחאה םינשב Æילכלכה ןבומב
תועמשמה לומ הסרק חנומה לש תירסומה
רבשמה תא םילותה ולאכ םנשי Æולש תילכלכה
≥± ≠ ה האמל ןושארה רושעה ףוס לש ימלועה
רשפא Æחנומה לש תויועמשמה יתש ןיב לובלבב
הנשב תחתפמה תיתרבחה האחמהש חינהל
תא איה ףא הפיצמ םלועב םיבר תומוקמב הנורחאה
ךרעה לש ונובשח לע יתרבחה ךרעה לש ותויזכרמ
לביק אלש דחא טביה שיגדהל הצרא ןאכ Æילכלכה
לש תוימיטיגלה ,אוהו ליעל םינוידב תוטלוב
םימסרופמה םייתא םידוק םינחוב רשאכ Æתויחוורה
וא תויחוורה ךרע תא אוצמל השק תורבח ידי לע
¢לכה לעמ תוריש¢ ,אמגודל Æליבק ךרעכ תודרשיהה
תונעיהל ךרוצה ןיב היצרופורפה רסוח תא ףקשמ
חיוורהל הרבחה לש ךרוצה לומ חוקלה תושירדל
גצומ ¢תופיקש¢ה ךרע ,המוד ןפואב Æחוקלה ןמ
איצוהל© ימיטיגל ונניא עדימ לש ןויסיח לכ וליאכ
רורב Æ®טרפה לע עדימכ קוחב רדגומה ןויסיח ותוא
םיירחסמה היתודוס לע רומשת אלש הרבח יכ לכל
Æהתוחנ תיתורחת הדמעב המצע תא אוצמל הלולע
תוססובמ םינוגראב תובר תויתא תומלידש ןאכמ
תלדגהל איבמה ךרע לש ומושייבש ישוקה לע
Æןוגראל תויולעה

לש םיפוסוליפה ידי לע עצומה ןורתפה ,ןכל
ןיב תנזואמ ךרד אוצמל ךירצ Æ¢ןוזיא¢ה הניה הקיתא

אוה ןוזיאש ךכב אוה ישוקה Æתושגנתמ תושירד
םיכובנ הארמ ךירצמ הז ללכ םג ≠ לכתסמה יניעב
ןיב ןוכנה ןוזיאה תא ונאצמ םאה הלאשה לע הנעיש
םינושה ןיינעה יקיזחמ לש םישגנתמה םיכרצה
øןוגראה לש םויקה תא קזחמש ןפואב

תימיטיגל הלאשכ ליעלש הלאשה תדמעה םצע
Æיוארה ןוויכב ךרד לש התליחת איה


