
םיידוסי–לע רפס יתבל תורגב :הניחבה גוס לארשי תנידמ
4002 ,ד"סשת ץיק :הניחבה דעומ טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמ
130509 :ןולאשה רפסמ 
  

 

 

ירבע רוביח

תחא דומיל תדיחי

ןחבנל תוארוה

.תועש שולש   :הניחבה ךשמ .א

.)1-6( םיאשונ השיש וז הניחבב   :הכרעהה חתפמו ןולאשה הנבמ .ב

,האירקל םיעטקב םיו ּולמ 1-4 םיאשונ   

.הוולמ טסקט אלל 6 אשונ ;)הטטיצ( האבומ ללוכ 5 אשונ   

.תודוקנ 001 = םיאשונהמ דחא לע )םידומע 2-3 לש ףקיהב( רוביח בותכל ךילע 

 

.ןיא   :שומישב רתומ רזע רמוח .ג

:תודחוימ תוארוה .ד

.ותרתוכ תא קיתעהלו ,תרחבש אשונה רפסמ תא ןייצל דפקה )1(

.ינויגה קוסיפ לעו ןוכנ ביתכ לע ,ןושלה תוניקת לעו רורב בתכ לע דפקה )2(

.)המודכו םיבושיח ,םיקרפ ישאר( הטויטכ בותכל ךנוצרבש המ לכ ,םידרפנ םידומעב ,דבלב הניחבה תרבחמב בותכ
!הניחבה תליספל םורגל לולע הניחבה תרבחמל ץוחמש םיפד לע ןהשלכ תוטויט םושיר .הטויט דומע לכ שארב "הטויט" ם ֹושר 

.דחאכ םינחבנלו תונחבנל תונווכמו רכז ןושלב תוחסונמ הז ןולאשב תויחנהה

 !החלצהב
/ףדל רבעמ ךשמה/
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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 
 .הוולמ טסקט אלל 6 אשונ .האבומ ללוכ 5 אשונ ,האירקל םיעטקב םיו ּולמ 1-4 םיאשונ 
.תויחנהה יפ לעו האבומל וא עטקל הקיזב רוביח בותכל שי 

?םנמואה .תושונאל המורת — ללחל תועסמ :1 אשונ

.ללחה שוביכל עסמה תא תשדחמ תירבה–תוצרא ןורחאה ןמזב

.הילע תרוקיבה תא ללושו וז תינכתב הכימת אטבמ ךינפלש עטקה בתוכ

.הז אשונב הבוגת רמאמ בותכו ,עטקה תא ארק

,ךל עודיה יפ לעו עטקה יפ לע ללחל תועסמה ךשמה רבדב תוטבלתהה תא ראת ךרמאמב

.אשונב ךתדמע תא עבהו ,עטקבש םינועיטה לע בגה

בורקה ללחהמ םיטסילופופ
)4002 ראוניב 02 ,ד"סשת תבטב ו"כ ,בירעמ ,לגס יגח תאמ רמאמ יפ לע דבועמ(

.םידאמל ךכ רחאו חריל םיטואנורטסא בוש חולשל תינכת לע עידוה ,שוב 'גרו'ג ,תירבה–תוצרא אישנ

 בכר עיגי אבה עובשב .ינלוק קוהיפבו םייפתכ תכישמב םאישנ לש תינכתה םוסרפ לע וביגה םינקירמאה בור

 וריסחי םישנא דואמ טעמ םלוא ,ןורחאה שדוחב םידאמל עיגמה ינשה בכרה והז .םידאמל "יטינויטרופוא" ללחה

.תושידאה חכונל םרבקב םיצלפתמ ואלילגו סוקינרפוק ]...[ םידאמה ןמ רגשי אוהש םימולצת וארי םא המיעפ

 תרוקיב םיחתומ םה .שוב לש השדחה ללחה תינכתל םיגעול להק תעד יבצעמו םינקירמא םיאקיטילופ

 דגנ רוביצה תא ותיסה םה תובר םינש ךשמב .קריעב בצמה ןיבל םידאמל עסמה ןיב םירשוקו התולע לע

 האלימש ריפחמה דיקפתה תא ואלימ םה המ–תדימב .תורתומ םה א"סאנ לש ללחה ילעפמש ונעטו ללחה תינכת

 .רתוימ רבדב רבודמש הרבס הייסנכה םג ;הנש 004 ינפל תינרדומה הימונורטסאב התמחלמב תילותקה הייסנכה

 .וניתורודב בושח יכה רגתאה ילוא אוהש ,ללחה רקח יפלכ תונדשח לש סחי בחרה רוביצה חתיפ םללגב

 התוכזב .תואבה תארקל תושונאה לש חוטיבה תסילופ איה ללחה רקחל שוב תינכתש שיגדהל בושח ןכל

 ימוחת ללשב ףסומ חוור קיפנ םג אלא ,המצע ינפב הווצמ אוהש רבד ,םוקיה לע וניתועידי תא ביחרנ קר אל

 םימוחתב תוחלצה בינמ דחא םוחתב זכורמה יעדמ ץמאמש עודי .ונלוכל עצבמה םלתשי רבד לש ופוסבו ,עדמ

 התא .ןטרסב לופיטב ךרד תצירפל ןיפיקעב םרותו ,הקיטמתמב השק היעב רתופ התא :םייופצ יתלבו םינוש

 .0012 תנשב ןיס לש ןיסולכואה תוצצופתה תייעב תא רתופו ,0102 תנשב חריה לע יעדמ רקחמל הבשומ םיקמ

!רלוד לכ תווש ןה לבא ,ףסכ ןומה תולוע םידאמהמ תונומתו חריב תובשומ ,ןוכנ

/3 דומעב ךשמה/
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תוימשיטנאב קבאמב לארשי לש הדיקפת :2 אשונ

 םע תודדומתהב לארשי תנידמ לש דיקפתל עגונב תולאש הלעמ םלועב תוימשיטנאה לש תורבגתהה

.וז העפות

 תא טרפ ,ךל עודיה יפ לעו עטקה יפ לע םלועב תוימשיטנאה תורבגתה תא ראת ובו רמאמ בותכ

 דדומתהל טרפב רפס תיב ידימלתו ללככ לארשי תנידמ ולכוי ןתרזעבש םיכרד עצהו ,היתועפשה

.וז היעב םע
ישילשה ףלאב תוימשיטנא

)4002 ראוני ,ד"סשת טבש ,ןאכלו ןאכל םינפ יפ לע דבועמ(

 תווקל היה רשפא ,ידוהיה םעה לע הרבעש הא ֹושה ירחאו םדה תולילע ירחא ,םיכושחה םייניבה ימי ירחא

 היח איה ,המלענ אל תוימשיטנאה .דוחל תואיצמו דוחל תווקתש ררבתמ ךא .תוימשיטנאה לע ץקה ץיקהש

 וירבדב ,תיגלבהו תיתפרצה ,תירצמה תונותיעב ,ןברדב םדאה תויוכזל הדיעווב ,יבאד ובא לש היזיוולטב תמייקו

 םידוהי דגנ קר אל ןווכמ אוה :תצקמב הנתשה תוימשיטנאה דעי םויכ ?אל םצעב ןכיהו ,היזלמ תלשממ שאר לש

 םשכ תנכוסמ איהו ,םידוהי לש םמד תרתה םושמ שי תינרדומה תוימשיטנאב .םילארשיו לארשי דגנ םג אלא

 ]...[ תומדוקה תואמב התייהש

 ברקב יכו ,םימשיטנא םלוכ אל יכ רוכזל שי ."ונדגנ ולוכ םלועה"ש השוחתמו תוללכהמ רהזיהל שי תאז םע

]...[ ידוהיה םעה תאו לארשי תא םידהואה םיבר שיו תוימשיטנאב םימחלנה שי םינושה םימעה

 ןיא יכ םינעוטה םג שי ,לארשי םע לע אובל הדיתעה הלודג הידגרטל םיששוחו םויא םישחה הלא דצל

 הנוש תוברת ,הנוש תד יפלכ האנש יפוטש םישנא ויהי דימת ,םתעדל .םלועב תוימשיטנאה תעפותמ שגרתהל

 .הבר הניא הלאכ םישנא לש םתעפשה יכ םינעוט םה םלוא ,הנוש רוע עבצו

.קבאמב לארשי תנידמ לש הדיקפת והמו ,וז העפות םע דדומתהל רשפא דציכ איה םויכ תלאשנה הלאשה

הכירצה תוברת :3 אשונ

.תרבגומה הכירצה תעפות םע תודדומתהל ךרד גיצמ ךינפלש עטקה

.ךל עודיה יפ לע היתואצות תאו הימרוג תא טרפו ,וז העפות ראת ובו רמאמ בותכ

.היעבה םע תודדומתהל תופסונ םיכרד עצהו ,עטקב תעצומה תודדומתהה ךרד לע ךתעד תא הווח

תוינק אלל םוי :םויה
)3002 רבמבונב 82 ,ד"סשת ולסכב 'ג ,תונורחא תועידיב הבתכ יפ לע דבועמ(

 תונכרצה תוברתל םידגנתמה םינוגרא ותוא ומזי ."תוינק אלל םוי"כ םלועה יבחרב ןיוצי רבמבונב 92

 םוקמב .םיעצבמו תוחנה ,תוינק רחא ץורמהמ דחא םוי לש השפוח תחקל :ותרטמו ,יברעמה םלועב תונרמוחהו

 קופיס אוה יתִמא קופיס יכ רסמה תא עימטהלו םירבחהו החפשמה קיחב תולבל םיעיצמ םינגראמה תאז

.ינחור

 תועבונה הביבסה תוכיאב העיגפלו תוירסומ תולאשל ת ּועדומה תא םלועב תולעהל דעונ תוינק אלל םוי

 תולכמ ,םלועה תייסולכואמ דבלב %02 איה ןתייסולכואש ,תושעותמה תונידמה ,לשמל ,ךכ .הכירצה תוברתמ

.ץראה רודכ לש םייעבטה םיבאשמהמ %08–מ רתוי

 דחא אוה ירצונה םלועבש םושמ אקווד "תוינק אלל םוי" תויהל רחבנ ,דלומה גח ינפל תצק ,רבמבונב 92

.ףרה ילב תוקתקתמ םינוינקה תופוקו תובר תוינק תוכרענ ובש םימיה

/4 דומעב ךשמה/
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ידוסי–לעה רפסה תיבב תיעוצקמ תוחמתה תמועל הלכשה תבחרה :4 אשונ

 ידוסי–לעה רפסה תיבב םייטסינמוהה תועוצקמה דומילב הדירי לש העפות תראותמ ךינפלש עטקב

.תיעוצקמ תוחמתה םינקמה תועוצקמ דומילב היילע תמועל

 עבהו ,היתונורסחבו היתונורתיב ן ּוד ,ךל עודיה יפ לעו עטקה יפ לע וז העפות גצה ובו רמאמ בותכ

.היפלכ ךתדמע תא

*  *  *

 — תורפסו הירוטסיה — םייסיסבה םייטסינמוהה תועוצקמה לש םנרק דואמ הדרי תונורחאה םינשב

 )תורגבל דומיל תודיחי 5( םירבגומ םידומיל לש תומגמ הנשה וחתפנ אל םיבר םינוכיתב .לארשיב רפסה יתבב

 רשאמ םינוכיתה דחא להנמ .)דומיל תודיחי 2( הבוח עוצקמכ קר םידמלנ הלא תועוצקמו ,תורפסבו הירוטסיהב

 תומגמהו ,ך"נתב אל םגו ,תורפסב וא הירוטסיהב םיניינעתמה םידימלת יד ןיא המ–ןמז רבכ"ש רמואו תאז

.תושעל המ ןיאו ,רודה ינפ םה הלא ותעדל יכ הנוע אוה "?עודמ" הלאשה לע ."תוחתפנ ןניא הלאה

 הנש ידמ יכו ,םייטסינמוהה םידומילב רבשמ רכינ אל ורפס תיבב יכ ןעוט רחא רפס תיב להנמ ,ותמועל

 הבחר הלכשה ןוכיתב תונקהל אוה רגתאה" .תורפסבו הירוטסיהב םירבגומ םידומילל תומגמ תוחתפנ הנשב

 תרוסמ תונבל השק" .רמוא אוה ,"ידמ םדקומ תוחמתהל אלש בטומש םידימלתה ינפל םישיגדמ ונחנא .תנזואמו

 לע םידמולו תורפסהו הירוטסיהה תא םיחנוזשכ ,הקיתאו הקיטתסא ,םיילסרבינוא םיטסקט ,הלכשה לש

."םינותיעו היזיוולט

 תא דומלל םידימלת דדועל םיסנמ הרפס תיבב ,הירבדל .רפסה יתבמ דחא תלהנמ תפרטצמ וז העדל

 םידליה תא דמלל ונלש דיקפתה הז ןיא" יכ הפיסומ איה ."םייתילכת תוחפהו םייטסינמוהה תועוצקמה"

 םיכירצ םניא םה .קושהמ — רתוי רחואמו םירוההמ ,םהמ אליממ אובי הז יכ ,לשמל ,םיבשחמב תוחמתהל

 ודמלי אל םה ירה .המשנל םייתרבחו םיינחור םינכתו הבחר הלכשה םהל קינעהל אקווד בושח .הז ליבשב ונתוא

 וליא םג תורפסב התיכ תחתופ יתייה" .הלק הניא המישמהש הדומ איה לבא ."תובדנתהב תורפסו הירוטסיה

."הרשע וליפא יל ויה אל לבא ,םידימלת הרשע קר ויה

 .הרצ תוחמתה םישרודה דומיל תועוצקמ לש ןווגמ םידימלתל םויכ עצומ םיבר רפס יתבב תאז תמועל

 הניב ,םיקסע להנִמ ,תרושקת ומכ םייתילכתו םייתנפוא ,תיסחי םישדח םימוחתב רוחבל םילוכי םידימלת

 .היגולונכט–ויבו הקיטובור ,תיתוכאלמ

 הריהנ התייה תודחא םינש ינפל .ןוכיתב תוהובגה תותיכב דואמ תושגרומ קושה תודונת ,םילהנמ ירבדל

 תועוצקמל השירד םג שי" .םיקסע להנִמו הלכלכו תרושקת :תומגמ יתש רקיעב תושקובמ םויכו ,םיבשחמל

 םידימלת 'י התיכ ףוסב רבכ רמולכ ."הימיכו הקיזיפ ,הקיטמתמ — ןוינכטבו אבצב םישקובמש םיילארה

 הממח ןניא רבכ רפסה תיב תונש .ףסכ חיוורהל רשפאמש עוצקמ שוכרל ידכ דומלל םהל יאדכ המ "םיבשחמ"

.ילכלכ ,ישעמ לולסמב בלש אלא הלכשה לש

)3002 רבמטפסב 32 ,ג"סשת לולאב ו"כ ,ץראה ,ןיזק 'א תאמ הבתכ יפ לע דבועמ(

/5 דומעב ךשמה/
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)ו"ט הנשמ ,'ד קרפ ,תובא תכסמ( "םילעושל שאר יהת לאו תויראל בנז יווה" :5 אשונ
                 

 אלו םהבש ןטקה תויהל ,ונממ םימכחלו םילודגל רבחתהל םדאל בטומ ,וז האבומל רואיבה יפ לע

.ונממ םיתוחפו םינטקל שאר תויהל
)ו"נשת ,םילשורי ,תוראובמ תוינשמ ,יתהק סחנפ ךותמ(

 םימוחתמ( ךירבד תא םגדהו ,הילע ךתעד תא עבה ,הרבחה לעו טרפה לע היתוכלשהבו וז השיגב ן ּוד

.)הדובעו טרופס ,הרבח ,םידומיל ומכ

תונמא תועצמאב האחמ :6 אשונ

.יוניש ללוחל ןתרטמש האחמ ֵיעצמא םיתעל ןה תוזחמ ,םיריש ,םירויצ ןוגכ תונמא תוריצי

  ,)רתוי וא תחא( תונמא תריצי גצה ךרמאמב .האחמ ֵיעצמא תושמשמה תונמא תוריצי לע רמאמ בותכ

.האחמ תעבהל הב שומישה לע ךתעד תא עבהו ,הב האחמה ייוליג תא רבסה

   

!החלצהב
לארשי תנידמל הרומש םירצויה תוכז

טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמ תושרב אלא םסרפל וא קיתעהל ןיא


