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.)1-6( םיאשונ השיש וז הניחבב

.)םידומע 2-3 לש ףקיהב( רוביח וילע בותכו םיאשונהמ דחאב רחב

.ותרתוכ תא קיתעהלו ,תרחבש אשונה רפסמ תא ןייצל דפקה

:בל םיש 

.תואבומ םיללוכ 5-6 םיאשונ ,האירקל םיעטקב םיו ּולמ 1-4 םיאשונ 

.תויחנהה יפ לעו האבומל וא עטקל הקיזב רוביח בותכל שי 

םייחה ילעבל םדאה ןיב רשקה :1 אשונ

.םדאה ייחל םייחה ילעב תמורת לע רמאמ בותכו ,ךינפלש עטקה תא ארק

 םימוחתב םייחה ילעב תמורת תא ראתו ,)ךל עודיה ןמ וא עטקה ןמ( םימוחת השולש-םיינשב רחב

.ךירבדב תואמגוד בלש  .הלא

דליה תוחתפתהל םייח ילעב םע רשקה תובישח
 לאימרכ ,לקד רפסה תיבב יח תניפ לוהינל תידוחיי תינכת תרגסמב םסרופש רמאמ יפ לע דבועמ(

) :ותבותכש רתאב mth.tinhcot - leked/tehser/lihek/li.gro.tenofazt.www//.ptth

 וקפסיש ידכ םייחה ילעבמ המכ תיִי a םדאה .ירוטסיה–הרפה ןדיעב דוע רצונ םייח ילעבל םדאה ןיב רשקה ]...[

 לש םיישפנ םיכרצ לע םג התנע םייחה ילעבל תוברקתהה םצע .דוגיבו הסחמ ,ןוזמ ןוגכ ,םייסיסב םיכרצ ול

]...[ .ןוחטיב תשוחת התנקהו תודידבה תא ָהל Lֵה איה — םדאה

 הז רשק לש העפשהה לעו םדא ינבל םייח ילעב ןיבש רשקה לע םיבר םירקחמ וכרענ תונורחאה םינשב

 םוחתב ,ישפנ–ישיאה םוחתב םדאל םרות םייח ילעב םע רשקש אצמנ םירקחמב .םידלי לש םתוחתפתה לע

.]...[ יתרבחה םוחתבו ירוטומ–ינפוגה

 ינוילימל תורשפאמ תויחהש )9691 תנשמ( ורפסב ןעוט ,דמחמ תויח תועצמאב לופיטה דסיימ ,ןוסניוול סירוב

 תויח יפלכ היתפמאלו תוירחאל ךוניחהש ןעוט אוה ןכ ומכ .עבטה םע ינויח ,ינושאר רשק לע רומשל םישנא

]...[ .תבהואו האירב ת ּוישיא לש תוחתפתהבו ,םדאל ןויוושו םזינמוה יכרע תיינקהב עייסל יושע דמחמ

 הניתנו הלבק תלוכיל ,החפשמ ייחל ,תוירחאל — ךנחמ םרוג שמשל לוכי תויח םע רשקש ןייצמ אוה דוע

 .םישדח םייח תריצי — לידבהלו ,תולחמו תוומ ומכ ,תוענמנ יתלב םייח תודבוע םע תודדומתהלו

 העיגרמ העפשה שי םייח ילעב תוחכונל יכ םיארמ םיבר םירקחמ :עיגרמ םרוג תובורק םיתעל ןה דמחמ תויח

 חכנ הקידבה ןמזב .האירק לוגרתב וקסעש םידלי 83 לש קפודו םד ץחל וקדבנ םירקחמה דחאב .הקוצמ ןמזב

 לש תרחא הצובקל האוושהב הלא םידלי לש םדה ץחל תדרוהל תרכינ הדימב המרת בלכה תוחכונש אצמנ .בלכ

 םידליהמ %08 לצא תיחפה םייח ילעב תרזעב לופיטש ואצמ םירחא םירקוח .בלכ חכנ אל הבש ,םיארוק םידלי

 תימצעה הטילשה קוזיחל םרת ןכו ,םירחא םישנאל םידליה ןיב הלועפה ףותיש תא רפיש ,תונפקותה תמר תא

]...[ םיקופיס תוחדל םתלוכילו םידליה לש

/3 דומעב ךשמה/
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?תורגבה תוניחב תא לטבל שי םאה :2 אשונ

.תורגבה תוניחב לש ןתוציחנ תלאשב התעד תא העיבמ תבתוכה ךינפלש עטקב

 בותכה יפ לע התוא קמנו ךתדמע תא עבה ,תבתוכה תדמע לע בגה ובו רמאמ בותכ .עטקה תא ארק

.םיפסונ םינועיט יפ לעו עטקב

תורגבה תוניחב דעב ,ואלפתת ,ינא
)4991 יאמ ,ד"נשת רייא ,בירעמ ,ןבארה 'ג תאמ רמאמ יפ לע דבועמ(

 הנעטה תעמשנו ,ןתוציחנלו ןתילכתל רשאב ןוידה שדחתמ ,תורגבה תוניחב לש הנועה תחיתפ םע ,הנש לכב

 םימיהמ יל הרוכז דוע תוניחבה יללוש לש םתדמע .תוקיזמו תוער ,ןתנוכתמל רשק םוש אלל ,תוניחבהש

.זאמ וז הדמעב שדחתה טעמש המודו ,תוניחבל ימצע ינא יתדמל םהבש םיקוחרה

:םהיתונעט ולאו

 .ןלצל אנמחר ,רמוח תניחט / הסיעל / ןוניש תובייחמ ןהש םושמ ,תוער תוניחבה —

.הניחבה רחאל רצק ןמז אליממ חכשנו ,רתוימ וילע םינחבנש רמוחהמ לודג קלחש םושמ ,תוער תוניחבה —

 תונהיל םהל תועירפמו סמוע םהילע תוליטמ ,הדרִט םידימלתל תומרוג ןהש םושמ ,תוער תוניחבה —

.תססותה םירוענה תפוקתמ

 ,רשוא לש םייאל םיכפהנ רפסה יתב ויה ,תוניחבה לע םירתוומ ונייה קר וליאש החנהה לע תוססובמ הלא תונעט

]...[ .ןוטלפא יבתכב אתווצב ןייעלו ריפסקש לש תוטנוס אורקל הנאתה לצב םידימלתו םירומ םיפסאנ םהבש

 םויס רחאל םג תובישח שי ןונישלש איה תמאה .עודמ ריבסהלמ בורל ענמנ ,הסג הלימ ןונישב האורש ימ

 ,הטיסרבינואבו אבצב םגו ,הריכזל תועמשמ שי ןיידע עדי ריתעו רשקותמ ,בשחוממ םלועב םג .ןוכיתב םידומילה

 הזיאב העידיב יד ןיאו ,עדי לש םיוסמ םלועב הטילש ןיגפהל םישרדנ םישנא ,טרוטקודל דע ןושארה ראותהמ

.םיטרפה תא אוצמל רשפא היירפסב ףדמ

 ךשמהב הדימל לכל עגונב םג ןוכנ רבדה ךא ,רצק ןמז ךותב חכשנ תוניחבל דמלנש רמוחהמ לודג קלח םנמא

 הז ןחבמש ןכתיי .ןחבמל תדמוע רמוח לש תמיוסמ תומכ לע טלתשהל תלוכיה םצע ,תורגבה תוניחבב .םייחה

 ,המוד השירד םע דדומתהל לכוי םא לודג קפס ,וב דומעל לגוסמ וניאש ימ ךא ,עירכמ וא דיחי תויהל ךירצ וניא

.דיתעב אובתשכ

 המכל ןתוא תוושהל רשפא .האנה םורגל תורומא ןה ןיא תורגבתה סקטכו ,תורגבתה סקט ןה תורגבה תוניחב

 אוהש עדוי ,םהב דמעש ימ ךא ,ילוש ילוא תועסמה לש םכרע ,רשוכה חותיפ תניחבמ :אבצב םיכרועש תועסמהמ

]...[ .לגוסמ

 םלועמש ןוויכמ ,קילאיב בתכ המ גשומ ול ןיאש ימ לע ,קילאיב לע *הידורפ בתוכ סואימ בורמש דימלת ףידע

]...[ ותריש תא ןנשל ץלאנ אל

תיניצר הריצי לש ןו ּוכמ יוקיח לע היונבה תילותיה הריצי — הידורפ  *

/4 דומעב ךשמה/
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ונימיב תירבעה ןושלה לש הדמעמ :3 אשונ

.הפשה לע הנגהל קוח העיצמו תירבעה ןושלה דמעמ לע התעד תא העיבמ תבתוכה ךינפלש עטקב

 ךתעד תא הווח .ךתואר תדוקנמ תירבעה ןושלה לש הדמעמ תא גצה ובו רמאמ בותכ .עטקה תא ארק

.ךירבד תא קמנ  .ויפיעס לעו עטקב עצומה קוחה לע

תירבעה קוחל תונורקע

)2002/4/61 ,ב"סשת רייאב 'ד ,ץראה ,טיבש 'ז תאמ רמאמ יפ לע דבועמ(

]...[ .דבלב תירבעל םיסחייתמ םיאבה םירבדה .תיברעו תירבע :תוימשר תופש יתש לארשי תנידמל

 תודיכלה ,תימואלה תוהזה תריציב ינויח דיקפת תאלממ תירבעה תוברתה .תירבעה לש התובישח לע ןיררוע ןיא

.תפתושמ תימואל ןושל ילב םייקל רשפא–יא הלא לכ תא .םיפתושמה םייתרבחה םינגועהו תיתרבחה

 וז תורדרדיה העבנ םא ןיב .םינורחאה םירושעה ינשב תירבעה ןושלה לש הדמעמ דואמ םסרכתה תאז תורמל

 איה האצותה ,תירבה תוצראל דחוימבו ,םלועל תרבוגה הפישחהמ העבנ איה םא ןיבו טנרטניאה תוחתפתהמ

 הלש הירוטסיהה תא םיריכמ םניאו םיינושלה היתוחתפמבו הידבורב םיטלוש םניא הפשה ירבוד בור — תחא

 תרושקתה יעצמאב ,תסנכ ירבח לש םימואנב :םינוש םימוחתב יוטיב ידיל אב רבדה .תונושה היתורוסמ תאו

.תיאסמהו תימדקאה הביתכבו

 ןגהל עדנ אל םא .הילע ןגיש קוח תקיקחמ סונמ ןיאש הרובס ינא ,תירבעה הפשה לש רבוגו ךלוהה יוזיבה חכונל

.ןושל רסחו גליע םעל רודמ תוחפ ךותב ךופהנ ,וננושל לע

 תשמשמה ,האלמ הפשכ תירבעה ןושלה לע הנגה וחיטביש םיצירמתו םיעצמא עובקל איה עצומה קוחה תרטמ

]...[ .תילארשיה הרבחה לש םייתוברתהו םיינושלה םיכרצה לכ תא

:הלאה תודוקנה תא ]רתיה ןיב[ לולכל ךירצ עצומה קוחה

 הידבור תא ריכהלו תירבעה ןושלה תא דומלל לארשיב דימלת לכ בייח היהי ,תורגב תדועתל יאכז תויהל ידכ *

.'י התיכב וקספוי אלו ןוכיתב דומילה תונש לכ ינפ לע וסרפתי תירבעה ןושלה ידומיל ]...[

 םיריש ,תוזחמ ,םיטרס לש םרודיש חטבוי .תילארשיה תרושקתה יעצמא לכב תופידע ןתנית תירבעה ןושלל *

.תירבעב םיילארשי םינומזפו

.תירבעב בתכיי יתלשממ בתכמ לכש בייחת הנקת *

 .םיירבע תומש תאשל וביוחי םיימשר םידיקפת יאשונו הנידמה יגיצנ :ל"וחבו ץראב תירבעה ןושלל גוציי *

 .תירבעב םהימואנ תא תאשל וביוחי ל"וחבו ץראב םיימשר םידמעמב םילארשי םירבוד

 םהירקחממ קלח םסרפל ימדקאה לגסה ירבח וביוחי ימדקא םודיק ךרוצל :הימדקאב תירבעה ןושלל גוציי *

.תירבעב

 תומש קר םהידליל תתל םירוה ולכוי ,ברעמב תובר תונידמב ומכ .בייחמ םיירבע תומש ןולימ עבקיי *

.תומשה ןולימב םיעיפומה

]...[

/5 דומעב ךשמה/
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םיריעצה ברקב רוביצב הרישה :4 אשונ

.לארשיב םיריעצ ברקב רוביצב הרישה תעפותב קסוע ךינפלש עטקה

 תונוש תועד גצה ,העפותל תוירשפא תוביס טרפ ךרמאמב .וז העפות לע רמאמ בותכו ,עטקה תא ארק

.ךל עודיה לעו עטקה לע ססבתה ךירבדב .הילע ךתעד תא הווחו ,היפלכ

רחמ ןיא וליאכ ,רחינ ןורגב

)2002/9/5 ,ב"סשת לולאב ח"כ ,בירעמ ,רב-סטוק 'ח תאמ הבתכ יפ לע דבועמ(

 לע םילוע ,םיילענ םיצלוח ,52 ביבס ענ םליגש ,םיריעצ םייפלאמ רתוי .תואה ןתינ הלילב יצחו רשע העשב

 תולכ םייניע םיאשונו ןורישה תא םיחתופ ,"ןורג םיחצחצמ" םה .ריוואב םיידי םיפינמו םינבל קיטסלפ תואסיכ

 םה ,םיקעוצ םה .דחי התִא םירש םירחינ תונורג םייפלאו ,תחצופ איה ,"םולשל יתדלונ ינא" .הָחנמה רבעל

]...[ ."הלוחכ הצלוח"ו "יטלשמ אי" םירש םה ,םיללותשמ

 הפ .דבל דקור דחא לכ ,תשעור הקיזומה םיקטוקסידב" .םינגראמה דחא רמוא ,"דחי תויהל םישפחמ םישנא"

 ודלונ אל דועש םידלי ,'ַיער הדגא אל' םירש םיריעצ ה'רבח עומשל .םיפחסנ ונחנא םג .דחי םירש ,םישגפנ

."ףיכ הז ,ובתכנ הלאה םירישהשכ

 .ןפוד אצוי היה הז לבא ,הלאה םירישה תא יתבהא דימת" :רמוא ,הלא םיברעב רישל תועיבקב עיגמש ,72 ןב 'י

".יליגב הרבחה לכ תא םואתפ ספות הז םויה

 םיריעצה לכ םואתפ .סוריו ומכ הז" :העפותה תא רקבמ ,להנִמל הללכמה לש תרושקתל רפסה תיבמ ,'ג ר"ד

 ולוכ םלועה אליממ .ונמצע תא םיבהוא ונחנא' :םירמוא וליאכ ונחנא .'הנידמ תכמ'ל ךפה הז .רוביצב םירש

 דימת תפקשמ תוברת .תוברתב ת ֹומימת תועפות ןיא ]...[ 'םיקזח ,םיקדוצ ונייה ובש םוקמל ךלנ ואוב זא ,ונדגנ

 המצע יניעב הספתנ לארשי םהבש םיריש ,חוכה לש הקיטילופה םה הלאה םירישה .יגולואדיא ,יומס חור ךלה

 תופוקתל םירזוח ונחנא בצמה ללגב .החילצמ התייה אל רוביצב הרישה תורחא תופוקתבש קפס יל ןיא .הקזחכ

 ךייש ,'םינקז תוברת'כ םעפ ספתנש המ .ח"מלפה ,תויאבצה תוקהלה :ת ּוילארשיה לש 'בהזה רות'ל תובשחנש

 לבא ,ןיגפהל םיאצוי אל ונחנא .ירמגל האופק תרוסמ לש יעבט ךשמהכ םמצע תא םיאור םיריעצ .םיריעצל םויה

."רישל םיכלוה ונחנא

/6 דומעב ךשמה/ 



6 - 30 ,130509 'סמ ,ג"סשת ץיק ,ירבע רוביח -

תושקונ תמועל תושימג :5 אשונ

)'א 'מע ,'כ ףד ,תינעת תכסמ(   .זראכ השק אהי לאו הנקכ ךר םדא אהי םלועל :וניתובר ונש

.השקונ תוגהנתה ינפ לע השימג תוגהנתה ףידעהל םדאה תא החנמ וז האבומ

.היתונורסחבו וז השיג תונורתיב ן ּוד ובו רמאמ בותכ

.החפשמו הרבח ,ךוניח ,תורפס ,הירוטסיה ןוגכ ,םינוש םימוחתמ ךירבדל תואמגוד ֵאבָה

ונייחב עדמ / תונמא :6 אשונ

 םויה ייחמ טלמיהל הפיאשה אוה עדמה לאו תונמאה לא םדאה תא םיפחודה םיעינמה דחא ..."

"  …דימת תונתשמו תופלוחה ת ֹוישיאה ת ֹוואתה ילבכמ ,הביאכמה םתוסג לע םוי
)ןייטשנייא טרבלא(

.עדמבו תונמאב קוסיעל םיעינמה דחא גצומ וז האבומב

 היגולונכטהו עדמה ימוחתמ דחאב וא )ןורטאת ,עונלוק ,הקיזומ ,רויצ ןוגכ( תונמאה ימוחתמ דחאב רחב

.)חומה רקח ,הקיטובור ,הקיטנג ,ללחה רקח ןוגכ(

.ונייח לע ותעפשה יהמו ,וילע בותכל תרחבש םוחתב קוסעל םדא ינב עינמ המ רבסה ובו רמאמ בותכ

.ךירבד םגדה

!החלצהב
לארשי תנידמל הרומש םירצויה תוכז

ךוניחה דרשמ תושרב אלא םסרפל וא קיתעהל ןיא


