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

,םיעטק םיללוכ 1-5 םיאשונ   

.)הטטיצ( האבומ ללוכ 6 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 
.האבומ ללוכ 6 אשונ ,האירקל םיעטקב םיו ּולמ 1-5 םיאשונ 
.תויחנהה יפ לעו האבומל וא עטקל הקיזב רוביח בותכל שי 

תילארשיה תוברתל ףתושמ הנכמ :1 אשונ

 ירוביצ ןוידל בוש הנורחאל הלוע ףתושמ יתוברת–יתרבח ןיערגב ךרוצ שי לארשי תנידמל םא הלאשה

.לארשיב

 אשונב רמאמ בותכו עטקה תא ארק .וז הלאשל סחייתמה רימע ילא רפוסה לש ורמאממ עטק ךינפל

 םימוחתמ תואמגוד לע ךירבד תא ססב .אשונב ךתדמע תא עבהו ,רבחמה ירבד לע בגה ךרמאמב .הז

.םיגהנִמ ,הקיזומ ,אבצ ומכ

"ךותיהה רוכ" תוכזב
)4002 רבמטפסב 42 ,ה"סשת ירשתב 'ט ,ץראה ,רימע ילא תאמ רמאמ יפ לע דבועמ(

 רוכ"כ םג עדונש המ וא תויולג גוזימ — תונויצה לש םייזכרמה תונויערה דחא תא ןוחבל ינוצר הז רמאמב

 ויהיש םוקמב .תחא תוברת לעב ,דחא םעל לארשי תויולג תא ךיתהל אוה ,תוטושפ םילימב ,ןויערה ."ךותיהה

 לעב דחא םע רצוויי ,האב הנממש תוברתב — היתומא תלדב רצבתת הצובק לכו ,לארשי תנידמב תונוש תויולג

.דחא יזכרמ יתוברתו יתרבח הרדִש דומע

 אלא ,יתולג ידוהי דוע אל .ךותיהה רוכ תוינידממ קלח התייה "שדח ידוהי" תריצי לש תזעונה הא Bיאה םג

 ,ותלוז תא לצנמ וניא ,ולמע לע יחה הדובע שיא .ומצע לע ןגמו קשנב זחוא ,תירבעב רצוי ,תירבע רבוד ילארשי

.דנו ענ וניאו וצראב שרשומ ,ותמדא תא דבעמ

 .םישרוש קותינ ךותמו הייפכב ,ןוזפיחב ךותיהה רוכ תוינידמ תא ועציב 02–ה האמה לש 05–ה תונשבש אלא

 ךותיהה רוכש םוקמב .הכימתל וז תוינידמ התכז אל — תונורחאה םינשה דעו זאמו ,םיבר הממוק עוציבה ךרד

 תוטבחה קשל השענ אוה ,שדח ףד תחיתפל יעצמאו ונידלילו ונל רגתא ,ןאכ ונייחב הכפהמ לש התישאר היהי

.ץראב ת ּוָרעתִההו הטילקה תונולשיכ לכ ולתנ ובש

 הללסנ ךרדהו ,יתוברת םזילרולפב הבחרה הכימתה האלימ ךותיהה רוכ לש ומלעיהב רצונש ללחה תא

 ץרא לע תוקפרתהל ,יתוברת לוציפל ,תורוקמל הרזח התע וטנ םיינזאמה תופכ ."תיתוברת–בר הרבח" תריציל

.תושרומ לש תיתוכאלמ האיחהל ,אצומה

 השקהו ביהרמה ,לודגה רגתאה הפי .ונימיל תמאתומ ,תשדוחמ ךותיה רוכ תוינידמ ונל הפידע יכ רובס ינא

 ךירצמה ,ןידעו בכרומ ,השק ךילהת והז .תונוש תויולגו םיטבש ונתויהל הרזח לע ףידע אוהו ,ךותיהה רוכ לש

.תילארשיה הרבחב תונוש תוצובק לש ןהיכרוצב תובשחתה ךותמ ,תונוש תושרומ ןיבו הווהל רבעה ןיב רוביח

/3 דומעב ךשמה/
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יוטיבה שפוח :2 אשונ

.תיטרקומד הרבחב ותועמשמבו "יוטיבה שפוח"ב ןד ךינפלש עטקה

 ,דחא דצמ יוטיבה שפוח לש ותובישחב ןוד ךרמאמב .הז אשונב רמאמ בותכו עטקה תא ארק

 לכ וא החפשמ ,הרבח ,ךוניח ןוגכ םימוחתמ ךירבד תא םגדה .רחא דצמ וב תומולגה תונכסבו

.ךנוצרכ ,רחא םוחת

יוטיבה שפוח
6891 ,תואיצמו תרושקת ,ןרוג הניד :תורוקמ ינש לע ססובמ(

)8991 ,רומיל לאיחיו יפסכ ןד םיכרוע ,לארשיב םינומה תרושקת יעצמא ךותמ ,גנונפוה םחנמ תאמ רמאמו

 ויתועד תא עיבהל םדאה לש ותוכז תא תללוכ איה .היטרקומדב יזכרמ ןורקיע איה יוטיבה שפוחל תוכזה

 ,תופסונ םיכרדב וא תונמאב ,בתכב ,רובידב :םוידמ לכ תועצמאב עדימ ץיפהלו ,אוהש אשונ לכב ויתונומא תאו

 לש ותוריח אוה יוטיבה שפוח ,הרצקב .אשונ לכב םירחא לש תופקשהל ףשחיהל טרפל תרשפאמ וז תוכז .ונוצרכ

.עימשהל םירחאל שיש המ תא עומשלו ובל םע רשא תא עימשהל חרזא לכ

 ותקתשה .םירחא םיבשוחש המל תדגונמ וז העד םא םג םייקתהל הכירצ ישפוח ןפואב העד תעבהל תוכזה

.יקוח אל השעמ איה ,ללכה תעדל תדגונמ ותעדש םושמ ,דיחיה לש

 טרפה לש ותוכזל יוטיב הנושארבו שארב איה ,יוטיבה שפוחל תוכזה ,ןוסרמא ףלאר תועדה הגוה תעדל

 הלא םע ילולימ חוכיו להנל רשפאמ ,ןוסרמא ףיסומ יוטיבה שפוח .ומצע תא םישגהל ,ומצע אוה תויהל

 .הרבחב תוטלחהה תלבק ךילהתב ףתתשהל דחא לכל רשפאמ ךכבו ,תוכופה םהיתועדש

 שי תיטרקומד הרבחב .יאנת םושב ותוא ליבגהל רוסאש השוריפ ןיא יוטיבה שפוחב הרכהה תאז םע

 לשו טרפה לש תוכזהו בוט םשל תוכזה ,ןיינקה תוכז ,םדאה דובכ ןוגכ ,םיפסונ דוסי תונורקעב םג בשחתהל

 העיגפמ יופצה קזנה תא ללקשל שי ,הלא תונורקעמ דחאב שגנתמ יוטיבה שפוח רשאכ .ןוחטיבלו םולשל רוביצה

.רחא דוסי ןורקיעב העיגפה תמועל יוטיבה שפוחב

/4 דומעב ךשמה/
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ףוגה תולבגמב קבאמב םדאה חור :3 אשונ

 הרובגב דמעו הנואתב עגפנש ,ביר רפוטסירכ ,עונלוקה ןקחש לש וקבאמ ראותמ ךינפלש עטקב

 .תיזיפה ותולבגומ ול המרגש םילודגה םיישקב

.ףוגה תולבגמב םדאה חור קבאמ לע רמאמ בותכו ,ךינפלש עטקה תא ארק

.ול עייסל הרבחה לש התבוחבו ,םייזיפ םיישק לע רבגתהל םדאה לש ותלוכיב ןוד ךרמאמב

 םימוחתב רוצילו לועפל םיכישממה תולבגומ ילעב םישנא לש םנויסינמ תואמגוד לע ךירבד תא ססב

.םינוש

ומצע תוכזב ןמרפוס
 maroi/li.oc.seton.www//:ptth :רתאב טנרטניאה תשרב םסרופש ,רצלמ םרוי תאמ רמאמ יפ לע דבועמ(

)4002 רבוטקואב 11

 רכזיי אוה .25 ליגב בל ףקתהמ קרוי וינב רטפנ ,"ןמרפוס" טרסה רוביג ,ביר רפוטסירכ ,עונלוקה ןקחש

.רידנ בל ץמוא — רקיעבו ,הווקת ,םירוסיי ,קבאמ לש םינש רחאל וגישה שקיעה תוומה .ילא Bיאה ןמרפוסכ

 דע .סוס בגמ לפנשכ עגפנ ולש הרדשה טוח :ול הרקש לודגה ןוסאה רחאל אקווד ותמוק רועיש תא ןיגפה ביר

 לע דמל אוה .הרדשה טוחב תועיגפה םוחתב רקחמ ןומימב הקומע תוברועמ ברועמ ומצע תא ביר אצמ הרהמ

 אוה .זעהלו תוסנל ,םרקחמב םדקתהל םהל העייסש ,תיתרוקיב הבשחמ םירקוחל םרתו תיעדמ הניחבמ ובצמ

 לוקל השענ ,עדמבו האופרב הלכשה רסח ,ביר .םילבוקמ םניאש תונויער תקידבל ןומימ גישהל םהל עייס ףא

.דואמ הלודג התייה חורבו רמוחב ותמורת .תולובג ץורפל זעמה "יאקווד"ה

 תוועמו עוגפ ביר רתונ הנואתה רחאל .ותומדב רחא ןפל םירוקרזה תא תונפהל ינוצר הזה רוביגה לש ותומ םע

 אוה .רשפאה לככ בטיה וייח תא להנל ול עירפהל לבגומ םדאכ ולש הארמל רשפִא אל אוה םלוא .תיזיפ הניחבמ

.ובצמ לע תוישפוחב אטבתהו רביד ,עיפוה ,םלועב עסנ ,רוביצב אב

 תלבקל רושקה לכב דואמ תרגפמ ןיידע הרבחהש המדנ םלוא .םיבר םיכנ שי ונתוא תבבוסה הרבחב

 ןקחשה .םיירוביצ תומוקמב םיכנל השיגה יאנת תניחבמ ןהו םהילא הביבסה סחי תניחבמ ןה הרבחב הכנה

 יואר אוה ןכלו ,והומכ ועגפנש םירחאלו ול אפרמ אוצמל ןויסינב ןבא לכ ךופהל שקעתה קתושמהו הכנה

.יתִמא ןמרפוס היה ןכא ביר רפוטסירכ .ומש לע ארקית האבה םיכנה תדאיפמילואש

/5 דומעב ךשמה/
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"יטיפרג"ה תעפות :4 אשונ

 .םינושה היטביה לע יטיפרגה תעפותב ןדה רמאממ עטק ךינפל

 ,היתועפשה תאו הימרוג תא ראת ,העפותה תא גצה ךרמאמב .הז אשונב רמאמ בותכו עטקה תא ארק

.תונמא תוריציל בשחיהל תולוכי "יטיפרג" תוריצי םא הלאשב ךתדמע תא עבהו

?םזילדנו וא תונמא

 :רתאב טנרטניאה תשרב םסרופש ףרג הנליא תאמ רמאמ יפ לע דבועמ(

lmth.it fifarg/enizagam-e/li.oc.ogam-e.www//:ptth 
)4002 רבמבונב 82

 ."יטיפרג"ה תעפות תא םיירוביצ תומוקמב רתאל רשפא — םימואלה לכבו תופשה לכב ,םלועה יבחר לכב

 :ןווגמ םהלש רסמהש ,תואטרדנאו תורדג ,םיתב ,רוביצ יניינב לש תוריק לע םיעיפומה םירויצו תובותכ הלא

 ,ןכ ומכ .ימצע יוטיבל ךרד הנושארבו שארב אוה יטיפרגה .תונובלעו תוללק ,הבהא תורהצה ,תויתרבח תורהצה

.רשפאה לככ םיבר םישנא ברקב םסרפתהל הפיאשמ עבונ אוה םיתעלו ,תוידוחייו הרכה שופיחל יעצמא הז

 ןהש הדבועה בקע ,קוחל תודגונמ ןה תובר םימעפש איה תיזכרמה הלבגמה .תולבגמ שי יטיפרגה תוריציל

 רשאכ .רוביצ ינבמ לש תוריקו תבכר תונורק ,תיתחת תבכר תונחת ומכ ,ירוביצ שוכר לע בור יפ לע תועצובמ

 .תויתרגש יתלב תועשב דובעל וילעו ,ספתייש ששחמ תוריהמב לועפל ךירצ רייצה וא בתוכה ,יקוח וניא יטיפרגה

 תולבגמ אקווד .ברֵמה תא ונממ קיפהל ידכ תדחוימ תוחמתה שרוד עבצ )יירפס( סיסרתב שומישה ,ךכ לע ףסונ

.םידחוימ הדובע ילכו יטיפרגל םיידוחיי תונונגס ורצי ולא

 בהוא ינא ,ןרק" ומכ ,תויטרפ תובותכב לחה :לארשיב םג בוחר תונמאלו יטיפרגל תואמגוד תוארל רשפא

 ,יריאמ ימר ןמאה לש ומכ ריק ירויצב הלכו האחמו הקעז תואטבמה תובותכב ,תויטילופ תובותכב ,"ךתוא

 .ץראה יבחרבו ביבא לתב םיבר םיניינב םיראפמה

/6 דומעב ךשמה/
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עבטה תוחוכ לומ היגולונכטו עדמ :5 אשונ

 ןוגכ( םילודג תונוסא םלועה יבחרב םישחרתמ ןיידע ,היגולונכטבו עדמב הברה תומדקתהה ףא לע

 .םינוא רסח םדאה תא םיריתומה ,)תונופטישו תופגמ ,המדא תודיער

 עדמה םיאנת וליאבו דציכ ראת ךרמאמב .הז אשונב רמאמ בותכו ךינפלש עטקה תא ארק

 ןוגכ םימוחתמ תואמגוד לע ךירבד תא ססב .םהיתולבגמב ןודו ,םדאל עייסל םילוכי היגולונכטהו

.היינבו תואלקח ,האופר

ןוסא לש םינמז
 :רתאב טנרטניאה תשרב םסרופש ,ןאמ רדנסכלא תאמ רמאמ יפ לע דבועמ(

35_yrots/li.oc.bal.enizagam.nnam//:ptth 
)4002 רבמצדב 92

 המכ דע םלועל ריכזמו בש "ימאנוצה ןוסא" הנוכמה ,היסא חרזמ םורדב הנורחאל שחרתהש עבטה ןוסא

 קפסש ,רידא סרה חכונל םינוא תרסח איה המכ דעו ,םייופצ יתלב עבט יעגפל תפשחנ איה רשאכ העיגפ תושונאה

.תונורחאה םינשה תואמב עבט תונוסא לש הירוטסיהב ול המוד היה םא

 ילג לע תמא ןמזב עדימ רסוחב הרוקמש ,הידגרטה ידממ םילגתמ ךכ ,תרהבתמו תכלוה הנומתהש לככ

 ,תופוכת המדא תודיער תוללוחתמ ןהבש תובר תונידמב תויוצמ הארתה תוכרעמ .םיפוחל םיברקתמה ימאנוצה

 יבשוי תא ריהזהל ידכ דבלב תוקד יתש תושרדנ ןפי לש יוזיחה תכרעמל :ךכל רתויב הבוטה המגודה איה ןפיו

 תירבה–תוצראב תויוצמ תומוד תוכרעמ .םינש הז החלצהב תלעופ וז תכרעמו ,ימאנוצ ילג לש םאוב ינפמ םיפוחה

.ןתמקהב םיבר םיפסכ ועיקשהש ,תורחא תונידמבו

 הביסה וז .ההובג תיעוצקמו תינכט המרב תפטוש הקוזחת תובייחמו ,רתויב תורקי םדקומ יוליגל תוכרעמה

 םיפצמ ןיא ללכ ךרדב ,ןכ לע רתי .הז גוסמ תוכרעמב םיפסכ תועיקשמ ןניא תוינע תונידמש ךכל תירקיעה

 שפנל םימרוג םהש םיקזנה תא םצמצל הלוכיה תיתשתה תיינב תא םיחינזמ ןכלו ,לודג הכ ףקיהב תונוסאל

.שוכרלו

)ב"ע ,ד"י ,הגיגח תכסמ יפ לע(   םייקמ האנו שרוד האנ :6 אשונ  

.םייקמו חיטבמ ,השועו רמוא איה וז הרמִא תועמשמ ,ןשוש ןבא ןולימ יפ לע

.השעמל רוביד ןיב רשקה תא םישיגדמ ל"זח ,ינולימה רואיבה יפ לע

.וילע ךתעד תא עבהו ,ושומימב םיכורכה םיישקה תא ןייצ ,ותוא רבסה :הז ןויערב ןוד

.םינוש םימוחתמ תואמגוד לע ךירבד תא ססב

!החלצהב
לארשי תנידמל הרומש םירצויה תוכז

טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמ תושרב אלא םסרפל וא קיתעהל ןיא


