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ירבע רוביח

תחא דומיל תדיחי

ןחבנל תוארוה

.תועש שולש   :הניחבה ךשמ .א

.)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 

הליהקה ןעמל רעונ :1 אשונ

.)א"דמ( םודא דוד ןגמב םיבדנתמ רעונ ינב לש תוליעפ ראתמה עטק ךינפל

 תובדנתה תוליעפל םצרממו םנמזמ שידקהל רעונה ינב תא עינמ המ :הלאשב ן ּוד ובו ,רמאמ בותכ

.אשונב ךתדמע תא עבהו ,םהיתויוטבלתה תא גצה ?םירחא םיקוסיעב וא םידומילב דקמתהל םוקמב

.ךל םירכומה םיפסונ תובדנתה ימוחתמ תואמגוד לעו עטקב בותכה לע ךירבד תא ססב

םודא דוד ןגמ רעונ ןוגרא
)psa.raon/li.gro.adm.www//:ptth :רתאב טנרטניאב רמאמ יפ לע דבועמ(

  .ןוגראה  לש  תיעצבמה  תוליעפב  םיפתתשמ  רעונ  ינב  ,0391  תנשב  םודא  דוד  ןגמ  ןוגרא  תמקה  זאמ

 ,תואייחה םיעצבמ םה .)א"דמ( "םודא דוד ןגמ רעונ" ןוגראב םיבדנתמ 51-81 םליגש רעונ ינב 000,6–מ רתוי

.םילוח םידעוסו ,הדובע תונואתו םיכרד תונואת יעגפנב לופיטב םיעייסמ

 םסיכמ םימלשמ םה ,ןכ לע רתי .הרומת לבקל ילב ,םהלש יאנפה תועשב ,םידומילה תועש רחאל םילעופ םה

 ,תויומלתשהב ףתתשהל םהילעו ,םינחבמב דומעל םהילע ובש ,"הנושאר הרזע"ל דחוימ סרוקב םתרשכה לע

.לודגה שפוחב תוכרענ ןבורש

 ,םיקיתוו םישדח םילוע ,םיינוליחו םייתד :לארשיב םואלהו הייסולכואה תוצובק לכמ םיאב םיבדנתמה

 תויתרבח תוצובקל םיפתושמ םישגפמ ונימי לש תואיצמב .םיברעו םידוהי ,תדבועה תובשייתהה ינבו ריעה ינב

.תיתרגש איה תאזה תופתושה "א"דמ רעונ"ב ךא ,רתויב םירידנ םה תונוש

 תוליעפה .תונלבוסב םהילא סחייתהלו םריכהל תדמולו ,תורחאה תוצובקה יכרעל תפשחנ הצובק לכ

 דואמ תרזוע איה ,המגודל .םייח תלצהל םירושק םניאש םימוחתב הרבחל םורתל םג תרשפאמ תפתושמה

.תילארשיה הרבחב םישדח םילוע לש םתטילקל

 בושחה רבדהו ,דחיב לועפלו תויחל תלוכיב הרכהה אוה ןוגראב םיבדנתמה רעונה ינב לכ תא דחאמש המ

.םדא ייח תלצה :לוכמ בושחה ךרעה תא המישגמ םתוליעפש אוה רתויב

/3 דומעב ךשמה/
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הייבכמה :2 אשונ

.היתורטמ תא גיצמו הנושארה הייבכמה תא ראתמ ךינפלש עטקה

.םינש עברא לכ רידס ןפואב םיכרענ םיקחשמהו ,ונימי דעו זאמ םייקתהל ךישממ הייבכמה לעפמ

.םויכ לארשי תנידמ רובעו תוצופתב םידוהיה רובע הייבכמה לש תובישחב ן ּוד ובו ,רמאמ בותכ

.ךירבד תא קמנו ,ונימיב וז תרוסמב ךישמהל יוצר םא הלאשב ךתעד תא הווח

הנושארה הייבכמה
)1002 ינוי ,א"סשת זומת-ןוויס ,5 ו"נ ךרכ ,טרופסהו ינפוגה ךוניחה ,ןמפואק םייח תאמ הבתכ יפ לע דבועמ(

 "הדאיבכמה" תא םייקל עיצה ,לארשי–ץרא "יבכמ" תעונת לש םייזכרמה היגיהנממ ילאיתוקי ףסוי

 םשל הנבנש ןוידטציאב הנושארה הייבכמה החתפנ הנש התואב ץרמ שדוח ףוסב ןכאו .2391 תנשב הנושארה

 ביבא לת תייריע שאר ,ףוגנזיד ריאמ ותוא ליבוהו ,הילצרה היסנמיגב לחה החיתפה דעצמ .ןוקריה ךפשב ךכ

 .ןבלה וסוס יבג לע בוכר אוהשכ ,םימיה םתואב

:תויזכרמ תורטמ יתש הייבכמל ויה ,ילאיתוקי ףסוי תעדל

.תחתפתמה תידוהיה ףוגה תוברת תא םלועל גיצהל .1

.ידוהיה םלועב התויזכרמ תא טילבהל ךכ ידי לעו ,לארשי–ץרא תא ריכהל הלוגהמ רעונ ינב דדועל .2

 םייפמילואה םיקחשמה דוסייל ליבוהש ןויערל המוד הייבכמה דוסייל ליבוהש ןויערה ,ילאיתוקי תעדל

 חופיטלו ףוגה חופיט תובישחל תועדומה תאו תינווי ללכה תוירדילוסה תא קזחל ודעונש ,ןוויב םימודקה

.טרופסה

 עוריאב ופתתשה .תשדחתמה תוירבעה וב השגדוהש ,יגיגח ףשנב 23.3.82–ב החתפנ הנושארה הייבכמה

 וכרענ םהבש טרופסה יפנע .ןונבלו םירצמ ,הירוס ןללכבו ,תונוש תוצרא 71–מ ועיגהש ,םיאטרופס 093

 ,םימ רודכ ,לגרודכב תויורחת וכרענ ןכו תוקבאיהו ףורגִא ,תולמעתה ,הייחש ,הלק הקיטלתא ויה תויורחתה

.יקוהו סינט ,ִףיס

 תרחבנ .תירבה–תוצראמו הירטסואמ םירחתמה וכז םהירחאלו ,ןושארה םוקמב וכז ןילופ ידוהי

.דבלב דחא ןוחצינב התכז לארשי–ץרא

 ברע ,8391–ב ךא ,היינשה הייבכמה הכרענ 5391–ב .םויה דע תכשמנה תרוסמ הלחה הנושארה הייבכמב

 קר השדוח תרוסמה .לארשי–ץראב חותמה יטילופה בצמה בקע הייבכמה הלטוב ,היינשה םלועה תמחלמ

 םינש עברא ידמ רידס ןפואב תוכרענ תויבכמה זאמו ,0591–ב הכרענ תישילשה הייבכמה .הנידמה םוק רחאל

.ונימי דע

/4 דומעב ךשמה/
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ץראה רודכ לע יגולוקא םויא :3 אשונ

.םייגולוקא תונוסאל איבהל הלולע םדאה לש תיארחא יתלב תוליעפש וחיכוה םינעדמ

 יתלב תוליעפ לשב םימרגנה םיקזנה תא ראת ובו ,רמאמ בותכ .וז היעבב קסועה רמאממ עטק ךינפל

.דיתעב הלא םיקזנ םצמצל הנידמהו טרפה ולכוי ןתועצמאבש םיכרד עצהו ,םדאה לש וז תיארחא

תילבולג תוינידמו תוימואל–ןיב תוטלחה :םילקאה יונישו הרפסומטאה תוממחתה

)2991 ,רבמבונ-רבוטקוא ,1-2 ,ב"כ ,הרפסויבה ,לאכימ רברג ר"ד תאמ רמאמ יפ לע דבועמ(

 .ונרודב רבכ ץראה רודכ םילקאב תעגופ םדאה תוליעפש הדבועל רוביצה תועדומ תרבוג תונורחאה םינשב

 רודכ לש הרפסומטאל םדאה ידי לע םירדחומה םימהזמ לש תולודגה תויומכה ןמ םיגאדומ ולוכ םלועב םינעדמ

 תיילעל םורגל לולעה ,"הממחה טקפא" תא םיריבגמו הרפסומטאה תונוכת תא םינשמ הלא םימהזמ .ץראה

.םלועב תורוטרפמטה

 ,םירחא םייוניש םג רורגל הלולע ץראה רודכ תרפסומטא לש הרוטרפמטב היילעה יכ םיששוח םינעדמה

 .םגוסבו הרפסומטאב םיננעה תומכב יוניש ,םיסונייקואה ינפ תיילעל םורגתש ,םיבטקב םינוחרקה תסמה ןוגכ

 לש םיינוציק םיעוריא רתוי ושחרתיו םלועב םינוש םירוזאב םשגה ירטשמב םג םייוניש וללוחתי  תאז תובקעב

.תונופטישו םידבכ םוח ילג ןוגכ ,ריווא–גזמ

 ונד הז רשקהבו ,הביבסה רומישב ונד 2991 ינויב ם"ואה ןוגרא ךרעש הלודגה תימלועה הגספה תדיעווב

 הנמא לע ,לארשי ןהיניבו ,םלועה תונידממ 651 ומתח הדיעווה תובקעב .ץראה רודכ לש םילקאה רומישב םג

.םילקאה יוניש תעינמו ץראה רודכ תרפסומטא לע הנגה אוה האשונש ,השדח תימואל–ןיב

 תונידמ תיברמש ףא ,"הממחה יזג" תטילפ תא םצמצל שי המכב תעבוק הניא וז הנמא ,הבזכאה הברמל

.דיתעב לעופל ואצויו ומסרופי ןכא הלאכ תושירד יכ תווקל שי .תאז עובקל ושרד םלועה

/5 דומעב ךשמה/
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םיטובורה :4 אשונ

 ךכב ןיא םאה .םדאה לש םייגולונכטה םיגשיהה תגספכ םיטובורה תיינב תא ראתמ ךינפלש עטקה

 ?ןוכיס

 םייתרבחה םינוכיסבו ,דחא דצמ ,םדאל ליעוהל הקיטובורה לש החוכב ן ּוד ובו ,רמאמ בותכ

.רחא דצמ ,םיטובור חותיפב םירושקה םיירסומהו

.האופר ,ןוחטיב ,היישעת ןוגכ םימוחתמ וא/ו תארקש םירפסמ ךירבד תא םגדה

םייגולונכט םיגשיה לש הגספ — םיטובור
)4002 ינוי ,07 ןויליג ,ואלילג ,ןוזירב לאירוא תאמ רמאמ יפ לע דבועמ(

 םיגשיה לש הגספ םיגציימ םה .רנא'זה לש םינושארה וימימ רבכ ינוידב עדמ תוריציב םיעיפומ םיטובור

 ,םלשומה תרשמה אוה טובורה .ולש תולוכיל תומוד ויתולוכיש רישכמ תונבל םדאה לש ותחלצה — םייגולונכט

 ונרובע ודבעיש תונוכמ רוציל הפיאשה .רתוי בוט םדאה תא תרשל לוכי אוה ,רתוי בר םוכחתב יונב אוהש לככו

 וזמ לופית אל ןתובכרומש תונוכמ רוצינ רשאכ הרקי המ .תיגולונכטה המד Nה סיסבב דמועה ,עינמה חוכה איה

 םינווגמ םיטירסת םיגיצמ ינוידבה עדמה ירפוס ?ויתוכלשה ויהי המו ,הז גשיה לש תועמשמה היהת המ ?ונלש

.הז אשונב

 ידיתע ןוזח זא היה טובורה .תיגולונכט הניחבמ ירשפא היה םרוצייש ינפל םינש ובתכנ םיטובור לע םירופיס

 ירופיסב םיראותמה הלאל האוושהב םילבגומ ןיידע םהיעוציב ךא ,םינוש םיגוסמ םיטובור שי םויכ .דבלב

 םייטובור םיעוצעצ שי ןכו ,םירחא םירישכמו תוינוכמ תבכרהל םישמשמה םייתיישעת םיטובור שי .ינוידב עדמ

 .)הבר החלצהל הכזש ,הלודג תינפי הרבח לש יטובור בלכ המגודל( יתיב שומישל

 םייתוכאלמ םירוצי הנבנ םימיה ןמ םויב יכ איה הכרעהה ךא ,הקיטובורל רושקה לכב ךרדה תליחתב קר ונא

 — די גשיהב םנשי רבכ ךכ םשל םישורדה םייסיסבה םיביכרמהמ םיבר .םהירושיכבו םתרוצב ונל םימודה

 ,םדאה ינב ןיב לעופה ,ותביבסל ביגמה — םדקתמ טובור .םירמוחה תסדנה םוחתב םאו ב ּושחִמה םוחתב םא

.תואיצמל ,הארנה לככ ,דחא םוי ךופהי — םדצלו םרובע תונוש תודובע השוע ,םמע חחושמ
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הקיזומה לש החוכ :5 אשונ

 .דואמ םינווגמ הקיזומל הנזאהל םיעינמהש הנעטה וב תגצומו ,הקיזוממ האנהה הנודינ ךינפלש עטקב

 .ונייחב תאלממ הקיזומהש םינושה םידיקפתבו הקיזומל הנזאהל םינושה םיעינמב ן ּוד ובו ,רמאמ בותכ

.ךל םירכומה הנזאהה יכרדו הקיזומה יגוס לע ךירבד תא ססב

ונכותבש הקיזומל בישקהל
)4002 ףרוח ,72 ןויליג ,םינפ ,ףלוו תירוא תאמ רמאמ יפ לע דבועמ(

 הליעפמ איה הדימ וזיאב ?תמרוג איהש האנהה ביט המ ?יאנפה תוברתב בושח הכ קלח איה הקיזומ עודמ

?וניתושגר לע העיפשמו ונישוח תא

 ונחנא .דבלב עמשה שוח תא תברעמ הניא הקיזומל הנזאהה יכ רוכזל שי ,וללה תולאשה לע תונעל ידכ

 עברא ליג דע םידליש ,עודי .ונב שרשומה בצקה ךרד ,ףוגה ךרד התוא םיווחו התוא םיעצבמ ,התוא םירצוי

 טרצנוקל הנזאה תעב ,תיעבטה תינפוגה היווחה ןוסיר .ףוגה תא זיזהל ילב הקיזומ עומשל וא רישל םילוכי םניא

.יעבט וניא אוה ךא ,יתרבח סופדכ ונב שרשומ

 םיניזאמ םישנא יכ ררבתמ םלוא .םיצחל גיפהלו עיגרהל אוה הקיזומה לש דיחיה הדיקפת יכ בושחל לבוקמ

 .םירחא םע דחאתהל ,דוקרל ,ררועתהל ,הבהא תווחל ,שגרתהל םהל תמרוג הקיזומ :םינווגמ םיעינממ הקיזומל

.הליעפ הבשקה תויונמוימ חותיפל ינויח אוה ,הנזאה ךרד םאו עוציב ךרד םא ,הקיזומב קוסיעה

 .תיעוצקמ תולעייתהל תמרות הקיזומהש וניבה יכ ,הדובעב הקיזומ בלשל ולחה םיבר הדובע תומוקמב

 דבועה לש תיעבטה תונרעה תדימל דרשמב תעמשומה עקרה תקיזומ גוס תא םינווכמ םיבר קט–ייה ידרשמ ,ןכאו

 תופייעה תא גיפהל ידכ ,החמשו תררועמ הקיזומ םיעימשמ םיירהצה תחורא רחאל ,המגודל .תומיוסמ תועשב

.הלא תועשב םישנאה בור תא הוולמה תיעבטה

 וטסיראו סטרקוס ופיטה םש ,הקיתעה ןוויב וניבה רבכ בלהו חומה לע לועפל הקיזומה לש החוכ תא

 תובצעל ול םימרוגו םדאה בל תא םיתיחשמ םה ,םתנעטלש םושמ ,"םיינשגר" תומלוסב הניגנמ תוענמיהל

 תאז תמועל .ונתוא הביצעמ חרכהב אל הבוצע הקיזומש ,םיעדוי ונחנא 02–ה האמב ושענש םירקחממ .ןואכידלו

.םדאה בל תא תררועמ החמש הקיזומש םתנעטב םינוויה וקדצ

 קלח ותוא ,חומה לש ילאמש–ימדקה קלחה תוליעפב םיטלוב םייוניש שיש וירקחמב עבק דליפ רקוחה

 לופיט תעב החמשו תררועמ הקיזומ םיעימשמ ,ךכל–יא .החמש הקיזומל הנזאה תעב םייבויח תושגרל יארחאה

 ףוגה תואנהל התמצועב המוד הקיזוממ האנההש םירקוחה ואצמ דוע .ינילק ןואכידמ םילבוסה םישנאב

 עבטמ איהש רתויב תיסיסב האנהב רבודמ .חומבש ימלוגה האנהה זכרמב תטלקנ איה ןתומכו ,רתויב תויסיסבה

 הבש תוברתה םע תורכיה תבייחמ הניא םג םיתעלו ,ילאוטקלטניא עדי הכירצמ הניאש האנה תאז .תושונאה

!הקיזוממ תונהיל ידכ םיוות דומלל וא ןגנל תעדל ךירצ וניא וליפא םדא .תאזה הקיזומה הרצונ

/7 דומעב ךשמה/
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:םדא ךל רמאי םא ,קחצי יבר רמאו"

 ,ןֵמֲאַ z לא — 'יתאצמ אלו יתעגי'

,ןֵמֲאַ z לא — 'יתאצמו יתעגי אל'

)'ב דומע ,'ו ףד ,הליגמ תכסמ ,ילבב דומלת(                ."ןֵמֲאַ z — 'יתאצמו יתעגי'

 ,הרות דומילל םינו ּוכמ וירבד .םיגשיהל ץמאמ ןיבש רשקה יפלכ תושיג שולש וירבדב גיצמ קחצי יבר

.ונייחב םירחא םימוחת לע םג םהמ דומלל רשפא םלוא

 ייח לע הב לגוד קחצי 'רש השיגה תעפשהב ן ּוד ,תושיגה שולש תא הרצקב רבסה ובו ,רמאמ בותכ

 םינוש םייח ימוחתמ תואמגוד לע ךירבד תא ססב .וז השיג יפלכ ךתדמע תא ַע aַהו ,ללכהו טרפה

.)תונמא ,טרופס ,הדובע ,םידומיל(

!החלצהב
לארשי תנידמל הרומש םירצויה תוכז

טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמ תושרב אלא םסרפל וא קיתעהל ןיא


