
 IPA ה לש ירוזא-ןיבה ידפולקיצנאה ןולימה :אובמ
 

 
  .IPA -ה לש שדחה ירוזא-ןיבה יטילנאוכיספה ידפולקיצנאה ןולימל םיאבה םיכורב
 םיאקיטילנאוכיספ רובע ינכדע ימואלניב ילכ תויהל ידפולקיצנאה ןולימה לש ותרטמ
 לכלו ,תוברת ימוחתבו הימדקאב םירקוח ,תיטילנאוכיספ השיגב םידבועה םיטסיפרתוכיספו

 .הזילנאוכיספב ןיינע םהל שיש ימ
 

 .תופש רפסמב רתאל הלעומ םייתסמש ךרע לכ .׳ךילהתב הדובע׳ עגרכ אוה ןולימה
 

 ידפולקיצנאה ןולימה תנכה :לודג יעדמ ךלהמ קישהל ןמזה עיגה יכ םינימאמ ונא
  IPA. -ה לש הזילנאוכיספל
 
 קר ונתעדלו( IPA -ל לבא ,הזילנאוכיספה לע םינולימ לש לטובמ אל רפסמ םויכ םימייק םנמא
 םלש ,ידוחיי ןולימ רוציל תיתוברתה תוטיהרהו תיעדמה תלוכיה ,שונאה יבאשמ )IPA -ל
 .יטילנאוכיספה םלועה לש םייטרואיתה םימרזהו תולוכסאה תא ןמאנ ןפואב גצייש םדקתמו
 

 ידכ ןה התייה )״ידפולקיצנא ןולימ״( תומשה ינש תא ףידעה IPA -ה לש דרובהש הביסה
 רוציל ןהו ,)״הידפולקיצנא"ב הנווכה ךכל( םיגשומה לש תירוטסיהה תוחתפתהה תא לולכל
 .)״ןולימ״ ב הנווכה ךכל( םיגשומה לש ״גולטק״
 
 םג אלא ,הווהבו רבעב הזילנאוכיספה לש בחר עדי קר אל תשרוד הזכ לדוג רדסב הדובע
 לככ םיכרעומ ,םיטעמ םירקוח לש הדובע תויהל לוכי אל הזכ ךלהמ :ןוגראו הכירע תולוכי

 .םואתב תודבועה הדובע תוצובק רפסמ לש אלא ,ויהיש
 

 ילכ תיטילנא השיגב םידבועש םיטסיפרתוכיספהו םיאקיטילנאוכיספה לכל קפסל איה הרטמה
 תא םג תגציימה וזכ ,הבחר העיריבו הובג תוכיאב ,תורוקמלו תוצעייתהל ימואלניבו ןכדועמ
 .ונימי דעו דיורפ זאמ חתפתהש יפכ יטילנאוכיספה ץעה לש ׳םיפנע׳ה תא םגו ׳עזג׳ה
 
 גצייש הזכ ,תונוש תולוכסאמו תונוש תוצראמ םיאקיטילנאוכיספמ בכרומ היהי המישמה חכ
  .םייטילנאוכיספה םיחנומה לש תיתגשמההו תירוטסיהה תובכרומהו רשועה תא
 
 תא חנומ לכ רובע וגיציש ,שאר בשוי ןהמ תחא לכלש ,תוירוזא הדובע תוצובק שלש תומייק
 רוזאהו תרוסמה לש רתויב םיבושחה םיבתוכה לש תויפיצפסה תומורתהו הירוטסיהה
  .יפרגואיגה
 

 הפיקמ ,תיללכ הריקסל רוזא לכמ תומורתה תא רבחל היהי המישמה חכ לש אבה דיקפתה
 .תירוזא-ןיבו

 םילדבהה תאו ףתושמ	 תא ראתל .תבכרומו הבחר הגוצתל םא יכ ,היצרגטניאל הניא הנווכה
 תיטרואיתה תוידוחייה דוביכ ךות ,םינושה םירוזאה לשו תונושה תושיגה לש תוגשמהב
 .םהלש יתרבחהו ירוטסיהה עקרהו
 

 :תיבלש וד איה הדובעה תטיש
 .תויטנבלרה תולוכסאלו רוזאל םיידוחייה םייטרואיתהו םיירוטסיהה תורוקמה ףוסיא .1
  .םילדבהה תשגדהו דובכ ןתמ ךות ,תיללכה הנומתה תשירפ .2

 
 ראותב שומישה תא וקידצי ,תיטרואיתה הבחרה תשקה םג ומכ ,םיירוטסיהה םיטקפסאה
 .לעפמה תרתוכבש ׳ידפולקיצנא׳
 



 לש )הריחב( רפסמו )םילימ רפסמ( ךרוא ,טמרופל רשאב םירורב םיללכב ךרוצ שיש ןבומכ
 .רישעו בחר תויהל בייח םיגשומה חווט ,ימואל-בר טקיורפכש ןובשחב חקינ םא םג ,םיגשומה
 
 ,םישנא לש םצמוצמ רפסמש םג רורב .ןמז ןבומכ חקיי הזכש בכרומו ינתפאש טקיורפ
 ףתשל םיירוזאה שארה יבשוי לע ןכ לע .המישמב דומעל לכוי אל ,ויהיש לככ םירשכומ
 .םחוקיפבו ,הטישה תויחנה יפ לע ,םואתב ודבעיש תופסונ הדובע תוצובק
 

 קרו םיירוזאה שארה יבשוי תשלש לש ףתושמ לוהינ ,הלחתהה בלשל תוחפל ,םיעיצמ ונא
 .ישאר ךרוע תונמל ,הליעי יתלבכ הלגתת וז תיפותיש לוהינ תרוצ םא
 

 ןויווש לע ססובמה ךלהמ חתפל שקבמה :טקיורפה לש היפוסוליפהמ תונוזינ הלא תוטלחה
  תורשפאמה הלא ןהש תונושה תולוכסאלו תונושה תומורתל הווש בל תמושתו ,םירוזאה ןיב
 .םלועב הזילנאוכיספה לש ףיקמו םלש טבמ עיצהל IPA -ל
 

 תואבה תוריחבה .םהלש םיתווצה תעיבקב םיירוזאה שארה יבשוי םע ץעייתת ונלש הלהנמה
 .םיכרועה יתווצו שארה יבשוי ידיב הנייהת הדובעה תוצובק לש
 

 םסרופיו ינורטקלא היהי ,׳ךילהתב הדובע׳ אוה דוע לכ ,ןולימה לש יתלחתהה טמרופה
 רישעהלו םורתל ולכוי IPA -ה ירבח לש תורעהו תועצהש ךכ ,IPA -ה רתאב דחוימ םוקמב
 .הדובעה תא
 
 תונתינ ןניא טקיורפה לש סיסבה תוחנה ,תאז םע .רפשלו ןודל ןתינ הב תינושאר הטויט יהוז
 םיגשומו תוירואית לש הבחרה תשקהו הירוטסיהה לש הווש גוציי לע תוססובמ ןה .יונישל
 .תויטילנאוכיספ תויוברתל רבעמ םייטילנאוכיספ
 

 ,יפרגואיגה רוזיפל תודות ,וז הדובע רצייל תלוכיה שי IPA -ל קר יכ שיגדהל ונל בושח
 .תורוקמה רשועו תיעדמה תרוסמה
 

 ךות ,םירוזאה ןיב ןויווש סיסב לע ףתושמ םזימ רשפאל איה טקיורפה ירוחאמ היפוסוליפה
 םלש הכ גוציי עיצהל  IPA-ל תורשפאמה תולוכסאה לכלו תומורתה לכל הווש בל תמושת
 .םלועב הזילנאוכיספה לש תכל קיחרמו
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