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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 םיעטק םיללוכ 1-5 םיאשונ 
.תויחנהה יפ לעו האבומל וא עטקל הקיזב רוביח בותכל שי 

לארשי תנידמ לש ידוהיה ןויבצה :1 אשונ

 ברה ,לארשיל ישארה ברה .ה"סשת הנשה שאר לילב לגרודכ קחשמ םייקל טלחוה לגרודכה תודחאתהב

 ,גחה לוליחמ ענמיהל ידכ רחא דעומל קחשמה תא תוחדל שקיב ובו ,רמאמ תונותיעב םסרפ ,רגצמ הנוי

.ןנכותמכ קחשמה םייקתה רבד לש ופוסב םלוא

.לארשי תנידמ לש ידוהיה ןויבצה לע הרימשב קסועה רמאמ בותכו ,ךינפלש עטקה תא ארק

 תואמגוד לע ךירבד תא ססב .התוא קמנו ,ברה ירבדל תוסחייתה ךות אשונב ךתדמע תא עבה ךרמאמב

.)חספב ץמח תריכמ רוסיאו תבשב הדובע רוסיא ןוגכ( הנידמה לש ידוהיה ןויבצל תומרותה תורחא

הנשה שארב ועגית לא
)4002 טסוגואב 03 ,ד"סשת לולאב ג"י ,תונורחא תועידי ,לארשיל ישארה ברה ,רגצמ הנוי ברה לש ורמאמ יפ לע דבועמ(

 הליפתל ,שפנ ןובשחל ,הבושתל ונברקב םיארונה םימיה ודחייתנ ,םינש יפלא ינפל ,םעל ונתויה זאמ ]...[

]...[ הלא םימי לש םֵחל סנ אל םינש יפלא ךשמב .הכרבלו הבוטל אובתש השדחה הנשה תארקל השקבלו

]...[ והערל הבוט הנש לחאי אוה רשאב דחא לכ — אלפ הז הארו ,ריע לש הבוחרל הנשה שאר ברעב אצ

 .ותשרומ םע ונמע תא רשקמה למס ורתונ ןיידעש םירבד שי

 שודקה םויה לוליח ךא ,לארשי יכרע לש ירוביצה ןויבצה תרימשב םינשה לכ הנייטצה לארשי תנידמ ]...[

 עגופ הז יוניש .ונתנידמ לש הירוטסיהב ותומכ היה אלש יתמגמ יוניש אוה הז םויב ימואל–ןיב לגרודכ קחשמב

.תירוטסיהה תימואלה תידוהיה תוברתהמ קלח אוה ירבעה הנשה חולב שומישהש הנימאמה ,תודהיה תודוסיב

 תתל ונל לא .ונלוכל םישודק ורתונ דועש םירבד שי ,תודהיל הקיזל עגונב סוזנסנוק לארשיב שי ןיידע

 ךיראת תא תונשל הז אשונב עיפשהל לכויש ימ לכל ארוק ינא .לארשי תנידמ לש ידוהיה הנויבצב העיגפל די

  .לארשי םע לש שדוקה יכרעב עוגפל אלו ,קחשמה

/3 דומעב ךשמה/
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לארשי תנידמב עדמה דודיע :2 אשונ

 ודמעש םילדה םיעצמאה תורמל לבונ סרפב םילארשי םינעדמ לש םתייכז תגצומ ךינפלש עטקב

.םתושרל

.לארשי תנידמב עדמה דודיע לש תובישחב ן ּוד ובו רמאמ בותכו ,עטקה תא ארק

.תואמגוד תרזעב התוא ססבו התוא קמנ ,אשונב ךתדמע תא עבה ךרמאמב

םירוהרהו הוואג תררועמ הייכז
)4002 רבוטקואב 11 ,ה"סשת ירשתב ו"כ ,ץראה ,תכרעמ רמאמ יפ לע דבועמ(

 לבונ סרפב רבעש עובשב וכז ,ןוינכטהמ רבונח'צ ןורהאו וקשרה םהרבא ,םילארשיה םירוספורפה ינש

 לעב גשיהב וכזש ,םילוגד םינעדמ לש תמצמוצמ הצובקל םיינשה ופרטצה וז הייכז תובקעב .4002 תנשל הימיכל

.רקחמה םלוע לש סופמילואה ,ןעדמ לכ לש סומכה ומולח אוה לבונ סרפ .הנוילע תובישח

 הלוקלומ :םינובלחה לש "תוומה גת" תא וליג םיינשה .םינובלח קוריפב קסוע רבונח'צו וקשרה לש םרקחמ

 התלגתה איה ."ןיטיוקיבוא" הנ ּוכמ הלוקלומה .םסרהל אתל תתתואמו הילכל ונודינש םינובלחה תא תנמסמה

 הדיקפת תא וחיכוה — םכרד יכישממ לשו םהלש — םירקחמ יפלא זאמו ,םינומשה תונשב םינעדמה דמצ ידי לע

]...[ םייח רשפאמה ירותסמה ןונגנמב יזכרמה

 לש תיתשתה תוכזב אל לבונ סרפב רבונח'צו וקשרה וכז ,הבר הוואג הייכזה הבסה לארשיבש יפ לע ףא

]...[ עדמב םיקסועה ינפל ןאכ םידמועה םיברה םיישקה תורמל אלא ,ילארשיה עדמה

 — שממ לש רבשמל העיגה רבכש — תכשמתמה העיגפה לע רבונח'צ עירתה ,הייכזה ירחא רצק ןמז

 חופיטל ,תוחומ תחירב עונמל ידכ םיימואלה תויופידעה ירדס יונישל ארק אוה .רקחמבו תואטיסרבינואב

 והז ,ותעדל .תואטיסרבינואב רקחמה קוזיחלו ךוניחב העקשהל ,הרופ רקחמו ססות עדמ חיטבתש תיתשתה

.ףסונ לבונ סרפב הייכזל ילמינימה ןוכתמה

/4 דומעב ךשמה/
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תואיצמ תפקשמכ תונמא :3 אשונ

.תילארשיה הרבחה לש םינושה הינפ תא ףקשמכ ילארשיה עונלוקה לש ודיקפתב קסוע ךינפלש עטקה

 הבש תואיצמה תא תפקשמכ תילארשיה תונמאה לש הדיקפת לע רמאמ בותכו ,עטקה תא ארק

.םייח ונא

 .)לוחמ ,םוליצ ,רויצ ,ןורטאת ,עונלוק ןוגכ םימוחתמ( תילארשיה תונמאה ןמ הריצי גצה ךרמאמב

 .הז יוטיב לש ותובישחב ןודו ,תילארשיה תואיצמה תא תאטבמ וז הריצי דציכ רבסה

).תחא הריצימ רתוי לע בותכל לכות(

עונלוקב לארשי ינפ
)4002 רבמטפסב 92 ,ה"סשת ירשתב ד"י ,ץראה ,תכרעמ רמאמ יפ לע דבועמ(

 הדוהי ןב בוחרב ותמלצמ תא רנפה םהרבא עונלוקה יאמב ביצה ,"הרלק הדוד" וטרס חתפב ,7791–ב רבכ

 לש םוי םתסב יביבא לת בוחר לש ימתס וליפאו טושפ ,ליגר םוליצ הז היה הרואכל .ותוא םליצו ,ביבא לתב

:הרהצה םצעב אטיב הזה םוליצה לבא .לוח

 ,וליפא תירורפאו תיתרגש ,הליגר תוימוי–םוי לש הדימ הפוקת התוא לש ילארשיה עונלוקל רידחה אוה —

.זא דע ץראב התארנ אלש טעמכש

 ,תילארשיה תואיצמה לומ המלצמה תא ביצהל :םצעב תושעל ךירצ ילארשיה עונלוקהש המ הזש רמא אוה —

 .התובכרומ אולמב תימוקמה תואיצמה ונינפל הלגתת ךכ אקוודו ;התוא םלצל טושפו

 תונווגמהו תורישעה םינשה תחא תא ןייצש ,עונלוקל תילארשיה הימדקאה לש םיסרפה תקולח סקטב

.תמשגתמו תכלוה ותרושבש ןוויכ ,וייח לעפמ לע סרפ רנפה םהרבאל קנעוה ,עונלוקה תודלותב

 םידעי דועו דוע ומצעל ביצמ אוה .תונונגסו םיאשונ ,םינוויכ דועו דועל לארשיב עונלוקה לצפתמ 08–ה תונשמ

 םיינוג–ברהו םינושה הינפ תא גצייל חילצמ אוה ,רבוגו ךלוהה ןוויגה ידי לע ,ךכ אקוודו :םייגולואדיאו םיירודיב

]...[ תיטנוולרו תקיודמ תיתצובק הנומתל התוא דכללו ,תילארשיה הרבחה לש

/5 דומעב ךשמה/
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םינוש םימוחתב "רומישה" תובישח לע :4 אשונ

.ונייחב םינוש םימוחתב רומישה אשונל תדחוימ השיג גיצמ זוע סומע רפוסה ךינפלש עטקב

.הבוגת רמאמ בותכו ,וירבד תא ארק

 תואמגוד תרזעב התוא קמנו ,רומישה אשונב ךתדמע תא עבה ,זוע סומע לש וירבד לע בגה ךרמאמב

.תוברתה רומיש ,םירתא רומיש ,עבטה תרימש ןוגכ םינוש םימוחתמ

עבטה תרימש דגנ
 ,ןמצריבג ינב הכירע ,עבטה תנגהל הרבחה תצעומב ןויד ,עבטה תרימש לש ינויצה דממה ךותמ ,זוע סומע יפ לע דבועמ(

)1891 א"משת

 טעמכ ַילע לבוקמ וניא "הרימש" לש לאדיאה םצע .עבטה תרימשל דגנתמ ינא .ארונ יודיו לש ורות עיגה וישכעו

 .תוברת תשרומ וא עבט יכרע :רבד הזיא רמשל וא רומשל ידכ םלועל ונאב אל .םייחה ימוחתמ םוחת םושב

 ,ןואזומ לש וישרוי ונא ןיא ."רומיש" לש השעמ דמוע וזכרמב רשא שפנ  ַ_לֲה לכבו תרוסמ לכב תוויע הזיא שי

 לש תוקהל ךילוהלו תויגוגזה תא חצחצל ידכ וא םיגצומ לעמ קבאה תא תונלבסב ריסהל ידכ םלועל ונאב אלו

 תוברת יכרע רמשל ידכ קרו ךא םימייק ונא ןיא .הדמח תייכשל הדמח ַתיִיכְ ׂשִמ םהיתונוהב לע םיכלוה םירקבמ

 וניא עבטה םג .ןואזומ וניא םלועה .ןחלופ ייחל ונייח ויהי ןפ ,תונמא ידירש וא תודלי תונורכיז ,עבט יאלפ וא

 .ונא ונמתוח תא עיבטהלו תונשל .קיחרהל .ברקל .זיזהל רתומ !תעגל רתומ .ןואזומ הניא תוברתה םג .ןואזומ

 .םילודג םירפסל אשונ שמשל לוכי העיגנה ביט ]...[ .תעגל דציכ עדנש   …דחא יאנתב .תלוזב עג .יחב עג .ןבאב עג

]...[ הבהאב :דיגא ,תחא הלימבו תחא לגר לע בישהל םא .עבטב העיגנה תלאשב זכרתא

/6 דומעב ךשמה/
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ונימיב הכילהה תעפות :5 אשונ

.הצופנ תיביטרופס תוליעפכ הכילהה תא גיצמ ךינפלש עטקה

 היתועפשה תא ,היתוביס תא טרפ .םויה הכילהה תעפות תא גצה ובו רמאמ בותכו ,עטקה תא ארק

.עודמו רעונ ינב ברקב תחוור וז תיביטרופס תוליעפ הדימ וזיאב הלאשב ן ּודו ,הדודיעל םיכרדה תאו

תכלל טושפ
)3002 ,תכלל טושפ ,לקד יתור ,ןייטשקוב הנדע יפ לע דבועמ(

 הכילהה התו ּול םינוש גח יסקטב .תונוש תויוברתב םיסקטמ קלח םלועמו זאמ התייה הצובקב הכילה

 יפוא הדיעצה האשנ רבעב .םינוש םימע ברקב םילבוקמ תודעצו םידעצמ .גח ילמסבו םואלה ילגדב תפתושמה

 .אירב םייח חרוא לש הרגשמ קלח איהו ,תררחושמו תישיא רתוי איה הכילהה םויה .ימואל סקטל רושקש הנב ּומ

.העובק הכילה תרגש לע םיצילממ םיבר םיאפור

 תא וקדבש םירקחמב רתויב טלוב רבדה .תויתבשחמ תולוכי רפשל תעייסמ הכילההש וליג םירקחמ

 תינכתב הפתתשהש הצובק לע 9991 תנשב ךרענש רקחמב .םירגובמ לצא ןורכיזה רופיש לע הכילהה תעפשה

 םישוחה דודיחב ,תונרעב ,ןורכיזב ,תויעב רותפל תלוכיב ,םיפתתשמה לש הבוגתה ןמזב רופיש אצמנ ,הכילה

.תיבחרמה הייארבו

 םלוע תופקשה ילעבו תונוש תותד ינב .םינוש םישנא ןיב ברקל יושעש ףתושמ הנכמ אוה הכילהב קוסיעה

 היווח םיקלוחו הז דצל הז םידעוצ םמצע תא אוצמל םילוכי הלא לכ — םירבגו םישנ ,םינקזו םיריעצ ,תודגונמ

 הצובקב הכילה .תוימיטניא הרשמה תיבויח היווח לש ,ףתושמ עסמ לש השוחת תרצוי דחי הכילהה .תפתושמ

.ול המיאתמה הדימב תלוזה לא ברקתהל טרפ לכל תרשפאמ תאז םעו ,דחי לש השוחת הקינעמ

)'א ,'ד ,תובא תכסמ( "םדא לכמ דמולה ?םכח והזיא" :6 אשונ

 םכח יכ הלוע ל"זח לש וז הרמִאמ וליאו ,בשחנהמו לודגהמ ,עדיה לעבמ דומלל בוטש בושחל לבוקמ

.םדא לכמ דמולה הז אוה

.תואמגוד לע ךירבד תא ססבו ,ךתעד תא עבה ,ותוא רבסה :ל"זח לש הז ןויערב ן ּוד ובו רמאמ בותכ

!החלצהב
לארשי תנידמל הרומש םירצויה תוכז

טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמ תושרב אלא םסרפל וא קיתעהל ןיא


