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ÒÙËß ≠ ‡Â˜ß

Æתותשר ךרד ינוגרא ןוחבאב תקסועה̈ TECI תרבח ל¢כנמכ שמשמ Æםינוגרא לש תויביטקפאל החמומ אוה̈ ילאקזחי סחנפ ר¢ד
שדח םרוג ≠ תובכרומה תוכרעמה תרות Æיראיניל ונניא םלועה :הלא םימוחתב םירפס העברא ®יזר ןורפע םע דחיב© רביח
;®≥∞±≥© יאבצה ןוגראה לש הימוטנאה ;®≥∞∞∑© הלועפ ףותישל תויכונאמ ≠ םיכרד תשרפ לע ירוביצ להנימ ; ®≥∞∞∂© לוהינב
Æ®≥∞±≤© ¢היתוכלשהו תויופצ יתלבה תואצותה תעפות ≠ םיצבת¢ו

ילאקזחי סחנפ ר¢ד ∫תאמ

םלשומה ןוגראה

Æויניעב ¢םלשומה ןוגראה¢ ינייפאמ תא ותיא תופמלו להקה תא רגתאל םיגהונ ונא וניתואצרהב םעפ ידימ
תויליßגא ויתוכרעמ ∫®¢Effective¢© יביטקפא ןוגראה אסיג דחמ :אבה ליפורפה תא םילבקמ ונא ,ללכ ךרדב
תוגשומ ויתורטמ ;םלשומ יותיעב םעפ לכ שדחמ ומצע איצמהל עדוי אוהו הנתשמ הביבסל תולגתסמו

,תוישפוחב םהינב םירשקתמ םידבועה ,תויוכמס םיליצאמ םילהנמה ;תוכיאה ידעיב הדימע ךות דימת
הדובעה תקולח ∫®¢Efficient¢© ליעי םג אוה אסיג ךדיאמ Æהלועמ םיתווצה ךותבו םיתווצה ןיב הלועפה ףותיש
םיטקיורפ ;זובזב ןיאו תויוליפכ וב ןיא ;םומיסקמה תא םיעיקשמ םלוכ ;ביצקתב םידמוע ;תילאמיטפוא
הריתסב םתשגרה Æםלוכל הרורב תוירחאהו תוכמסה תקולחו ,רורב דיקפת דחא לכל ;ןמזב םימייתסמ
םיתעל םיקוקז תויביטקפא תגשהו תויתריציש דועב ;םיוסמ ינוגרא רדס תבייחמ תוליעי øםירבדה ןיבש
Æתוליעיל תויביטקפא ןיב הווהתמה רעפה תחא לגר לע הנה Æתוליעי רסוחו תויוליפכ לש תמיוסמ הדימל
Æיחכונה רמאמה קסוע ויתוביסבו הזה רעפב
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הרטמל יעצמא ןיב

עגונב םילבקמ ונאש תוחיכשה תובושתה תחא
תוליעיהש ,הניה תוליעיו תויביטקפא ןיבש לדבהל
תגשהל יעצמא ,ירק ;הרטמה תגשהל יעצמא איה
øםנמאה Æתויביטקפא

,תיבויח התייה הבושתה םירשעה האמה תליחתב
וללה םיגשומה םיבר םינשי תורוקמבש ,ךכ ידכ דע
ורבע םינשהש לככ ,לבא Æםיהז טעמככ םיגצומ
Æםהיניב רעפה לדג ,רתוי תימאניד הכפה תואיצמהו

לודגה ןקלחש© תורוקמבש תורדגהה ןווגמ ךותמ
רידגנ ®ונימי תואיצמל תויטנוולר אלו תונשוימ
תוליעיו ;היוצר הרטמ גישהל תלוכיכ תויביטקפא
היגרנא וא ןמז לש זובזב אלל םירבד עצבל תלוכיכ
תויביטקפאהש ,ןאכמ π∞∞≤®Æ ,יזרו ילאקזחיו©

תויביטקפאה Æ¢ךיא¢ב תוליעיהו ¢המ¢ב תקסוע
Æהרודצורפב תוליעיהו תוהמב

ןיקתה דרופ  ירנהשכ ויה תוליעיה לש רהוזה ימי
,ןושארה ענה רוצייה ספ לש היצזיטרדנטסה תא
הכסח םידבועה לא םיקלחה תאבה π±Æ±≤ רבמצדב
דבוע לכ עציבש הטושפה הבכרהה תלועפו ,בר ןמז

לש בהזה רות היה הז Æםיכורא הרשכה ינמז הכסח
הכומנ הקימאניד הבש ,יסאלקה ינאירבווה ןוגראה
תורבחל ורשפא תיסחי הביצי תיטאטס הביבסו
Æתיראיניל הבישחב ךורא חווטל ןנכתל םינוגראלו
ןפואב ןגרואמ רוצייהש לככש ,זא רמול היה ןתינ
ןוויכ ,רתוי תיביטקפא תכפוה הדובעה ךכ רתוי ליעי

ותביבסב ןוגראה תולוכי תא המסקמ תוליעיהש
תגשהל יעצמאה טלחהב התייה איה Æתיתמישמה
Æתויביטקפאה

יסופדמ דחאל ךפה תוליעי לע שגדה ןתמ זאמ
תויבקעב םירתוח םילהנמ Æרתויב םירכומה לוהינה
אלש המ לכב יטמרד ץוציק ךות ,תדמתמ תוליעיל
וראשיי םייטרקורויב םינוגראש תורמל ,תאז Æליעי

איה היעבה ;םיליעי אל םתוהמ םצעמ ,דימת
,םיתחופו םיכלוה החלצה ירועיש ,ןמז ךרואלש
Æץצקל ןתינש המל לובג שי ירהש

יוניש תיוושכעה תואיצמה ונל הגיצה ,ליבקמב
Æםייביטקפא תויהל םינוגראה תלוכיב יטמרד
תרבח ותוכזבש ,ןופייאה אוה תיסאלקה המגודה
ןהלש קושה יוושש תורבחה תחאל הכפה לפא
Æםלועב םיהובגהמ םה ןתויחוורו

תדקמתמ לפאו ,םוי לכ םיאיצממ אל ןופייא לבא
ליעיל ותכיפהבו םגדל םגדמ ןופייאה לולכשב םויה
רזחשל לפא תא ףוחדת אל וזה תוליעיהש קר Æרתוי

םיליחתמ הרבחה יחוורו ,הרציש הכפהמה תא
Æתדרל

תלכסמ תוליעיש ךכל רתויב הבוטה המגודה
לש הרחתמה אוה תימאניד תואיצמב תויביטקפא
,םייפלאה תונש תליחתבש ,היקונ תרבח ≠ לפא
החתיפ ,ןושארה ןופייאה תאיצי ינפל םינש עבשכ
הלעפה רותפכו ,ינועבצ עגמ ךסמ ליכהש ןופלט
חול בשחמ היה היקונב חתופש ףסונ רישכמ Æדיחי

רוצייה יספ ,לבא Æתיטוחלא תרושקתו עגמ ךסמ םע
הרבחה התייה איהו דימתמ םיליעי ויה היקונ לש
וטילחה ןכ לע Æםידיינ םינופלטל םלועב הליבומה
,םירישכמה ינש תא זונגל הלש תוטלחהה ילבקמ
Æקושה תא לבלבלו ,החלצהב םוגפל אל ידכ
לכיס תוליעי לע םזגומ שגד ,ךכ ÆÆÆהעודי האצותה
Æדיתעב תיביטקפא תויהל היקונ ייוכיס תא

םינוגרא םאה øםישרדנה גשיההו חקלה המ
רסוחב אטבתתש תמיוסמ תוריתי ריאשהל םירומא
םהייוכיס תא לידגהל תנמ לע ,תוליעי
øתויביטקפאל

:סחיל בל ומיש
םייושע ≠ תיתימא םהב תולעייתההש ≠ םינוגרא

,ןוכסיח יזוחא ±μ• ≠ ±∞• ךרדה תליחתב גישהל
Æןוגרא לש לדוג רדס לכל דבכנ םוכס םהש

¢הגרדמ תציפק¢ גישהל לוכי יביטקפא ןוגרא לבא
ÆÆÆרתויו םיזוחא תואמב תולעל םילוכיש ,ויחוורב

øתוליעי לע רותיו קידצמ תאז גישהל יוכיסה םאה
אשונ םתסה ןמ רבכ והז Æאל םיתיעלו ןכ םיתיעל
ÆÆÆרחא רמאמל
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