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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

,האירקל 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 

תילארשיה הרבחב חישה תוברת :1 אשונ

 ,תיטרקומד הרבחב תונויער םודיקבו הבישחה חותיפב בושח דיקפת שי ירוביצה חישב תועד יקוליחל

.תילולימ תומילאב יוטיב ידיל םיאב םה תובר םימעפ םלוא

 תוברת תא תנייפאמה תינמחולה הריוואה תא ראת ךרמאמב .רמאמ בותכו ,ךינפלש עטקה תא ארק

 .)המודכו הגיהנ ,ךוניח ,הקיטילופ( םינוש םייח ימוחתמ תואמגוד תועצמאב תילארשיה הרבחב חישה

 הרבח תומלוהה ,תקולחמ תעב תורבדיהל םיכרד עצהו ,וז חיש תוברתמ תועבונה תונכסה תא רבסה

.תיטרקומד

תורבדיהל תומיעמ
)9991 ,"רטמ" תאצוה ,תורבדיהל תומיעמ ,ןאנט 'ד יפ לע דבועמ(

 תמייקה המגמ יהוז .ברק הדשל ךפוה אוהו ,ירוביצה חישל תונורחאה םינשב תלחלחמ תינמחול  הריווא

 וז המגמ הכפה הנורחאה תעב .םיכובסו םיקומע םישרושו הכורא הירוטסיה הל שיו ,הלוכ תיברעמה הרבחב

 רותפלו תוקולחמ בשייל רתויו רתוי םישקתמו ,קסופ יתלב תומיע לש הריוואב םייח ונא .רתויב תינוציקל

.תויעב

 תובורק םיתעל .ובש םישנאה לאו םלועה לא םיסחייתמ ונא ובש ןפואהמ תעבונ תינמחולה הריוואה

 גיצהל רתויב החיכשה ךרדה :תלוזה םע רשק תריציל םיאתמה יעצמאה איה תודגנתהש איה תיסיסבה ונתחנה

 ךרדהו ;והשימ ףוקתל איה רמאמ לש החיתפ חסנל רתויב החיכשה ךרדה ;חוכיווב חותפל איה ונתדמע תא

...תרוקיב חותמל איה בשוח םדא תמאב התאש תוארהל רתויב החיכשה

 לכ טעמכ :הבישחה תרוצ תא םיבצעמו ירוביצה חישה לע םיטלתשמ םייתמחלמ םייומיד ,וז השיג תובקעב

 אל םג ללכ ךרדבו — הדיחיה ךרדה הניא וז לבא .דספהב וא ןוחצינב םייתסמה קחשמכ וא ברקכ גצומ ןויד

.וילא סחייתהלו םלועה תא ןיבהל — רתויב הבוטה

 קרו םה תובורק םיתעל לבא ,המכסהו הלועפ ףותיש ומכ שממ םיינויח תודגנתהו תומיע םהבש םיבצמ שי

.הרבחבו טרפב עגופ הז רבד .ןויד לכ לע םיטלתשמ םה

/3 דומעב ךשמה/
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?הא ֹושה רכז תא רֵמַשל דציכ :2 אשונ

.לטנזיו ןועמש ,םיצאנה דייצ לש ותומ רחאל תרושקתב ומסרפתהש םיעטק ינש ךינפל

.הא ֹושה רכז רומישל לטנזיו לש ותמורת תא ןייצ ךרמאמב .רמאמ בותכו ,םיעטקה תא ארק

 םורתל לארשי תנידמב רעונ ינב ולכוי ןהבש םיכרד עצהו ,ונימיב הז רומיש לש תובישחב ן ּוד

.הז אשונב

1 עטק

 עונמל ידכ ,הא ֹושה תפוקת רכז תא בושו בוש שדחמ תולעהל הדעונ תונורחאה םינשה 06–ב יתדובע לכ ..."

 קר אל םינשה לכ היה ידיקפתמו ,חוכשל דואמ לק .תאזה הארונה הידגרטה לש החכִשה תא םלועה תונידממ

 תובישח וז הדוקנל ."הל םיארחאה תא ףודרלו הלחה איה ובש ןפואה תא םג אלא ,המצע הא ֹושה תא ריכזהל

.ונימיב םלועב םיצופנה הא ֹושה תחכשו התסהה חכונל הבר

 יתאצמש הבושתה ?ודרש אלש הלא ןעמל תושעל לוכי ינא המ" ,לטנזיו רמא ,"תעה לכ ימצע תא לאוש ינא"

 חיטבהל הצור ינא ,םמשב רבדמש הז תויהל הצור ינא :איה )לוצינ לכ לש הבושתה תויהל תבייח הניאשו( ימצעל

."ןורכיזב יח ראשיי םיתמה לש םרכזש

)"ביבא–לת ןותיע" רתאב לטנזיו ןועמש םע ןויאיר ךותמ(

2 עטק

 לכו ,5491 תנשב המייתסה הא ֹושה רשאכ" :לטנזיו לע דפסהה ירבדב רמא "לטנזיו ןועמש זכרמ" להנמו דסיימ

 איבהל שוחנ ,תונברוקה לש עובקה םגיצנל ךפה אוה .רוכזל תנמ לע רוחאמ רתונ אוה ,חוכשל התיבה ךלה םלועה

 ףא .ויונימ לע וזירכה הבש םיאנותיע תביסמ ףא התייה אל .הירוטסיהב רתויב לודגה עשפל םיארחאה תא ןידל

 שיאש הדובע ומצע לע חקל אוה .ומצע לע הז תא חקל טושפ אוה .דיקפתל ותוא הנימ אל הלשממ שאר וא אישנ

."הב הצר אל
TENYרתא ךותמ(  (

/4 דומעב ךשמה/
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תונורסחו תונורתי — תוינדיתע תומלצמ :3 אשונ

.םדאה ייחב ינכפהמ יונישל איבהל תויושעה תוינשדח תויגולונכט תוראותמ ךינפלש עטקב

 תא טרפ ,עטקב ראותמה יגולונכטה חותיפה תא גצה ךרמאמב .רמאמ בותכו ,עטקה תא ארק

.םהב ן ּודו ,הז חותיפ לש ויתונורסח תאו ויתונורתי
 

םייניע תחקופ הנוכמהשכ
)5002 ץרמ ,ואילילג ,ינימינב לארשי תאמ רמאמ יפ לע דבועמ(

 תורבוחמ  ,בוחרב םירוזמר לע תונקתומ ןה :לעשו דעצ לכ לע תומלצמ אוצמל רשפא בושיי םוקמ לכב טעמכ

 רופס–ןיא םג ונתוא תופיקמ ,ןיעל תויולגה תומלצמה לכ דבלמ ךא .רוביצ ינבמ תוחטבאמ וא םיישיא םיבשחמל

 ,םוקמ לכל ןתוא תאשל ןהילעבל רשפאמה רועזִמל רבכ ועיגה תוילטיגיד תומלצמ .תודיינו תוריעז תומלצמ

.םיבר םיירלולס םינופלטב תונקתומ רבכ ןהו ,םיחונ ןהיריחמ

 — הצלוחב רותפכ לע וא םייפקשמ תרגסמ לע תנקתומש וזכ — הנטק המלצמ ,לשמל ,םכמצעל וראת

 תא ןמזה לכ חתנמה ,)לענה תיילוסב וא הרוגחה לע( קזחו ןטק בשחמל תרבוחמ המלצמה .ןמזה לכ תמלצמה

 םיבר ,המגודל .ינכפהמ יונישל איבהל תויושע ולאכ תויגולונכט .ול קר שיגנה עדימ הילעבל קפסמו תונומתה

 רומשל שי יכ בשחמה "ןיבי" ,רכומ אל םדאב םילקתנ ונאש םעפ לכב יכ חיננ .םינפ תריכזב םישקתמ ונתאמ

 םעפה תא ,ומש תא בשחמה ונל גיצי ,הז םדא בוש שוגפנש םעפ לכב ,התעמ .ונורכיזב הז םדא לע םינוש םיטרפ

.םימדוקה םישגפמב ונפסאש וילע םירחא םיטרפו ונשגפנ הבש הנורחאה

 עדימ ףולשל היהי רשפא .דוביע רובעלו ,עדימכ רמשיהל לכוי "תשבלנה המלצמה" הארתש רבד לכ ,השעמל

 המלצמב טולקנ םא ,לשמל ."יטולוסבא ןורכיז" לעבל ונתאמ דחא לכ וכפהי ולאכ תויוחתפתה .עגר לכב הז

 שמתשהלו תוישיא התוא לע םסרופש המ לכ תא הנומת התוא יפל ףולשל לכונ ,תירוביצ תוישיא לש הנומת

.וניניע תואר יפ לע הז עדימב

 יבויחה לאיצנטופה דצל ,תאז םע .תונורתי שי ןהלש בשחוממ חונעפלו טושפו ףוצר ןפואב תונומת םוליצל

.םדאה ינב לש תויטרפה לע ם ּויא םג ןהב שי ,הלאכ תויגולונכט לש

/5 דומעב ךשמה/
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תורִפסו עונלוק :4 אשונ

.תיניצר תונמא איהש ,תורפִסה תמועל תיחטש איה עונלוקה תונמא יכ הנעטה החוור דימתמו זאמ

 ךתדמע תא עבה ,ליעל תגצומה הנעטה תא רבסה ךרמאמב .רמאמ בותכו ,ךינפלש עטקה תא ארק

.םינוש םירפסו םיטרסמ םיעטק לע ךירבד תא ססבו ,היפלכ

ת ֹו tְִצל תעדל
)ה"נשתה ,ל"ת תאצוה ,היזיוולטבו עונלוקב העבה יכרדבו םינכתב ןויע :תופצל תעדל ,רלק 'ה יפ לע דבועמ(

 תבצינ תורפִסה היפלש תלבוקמה העדה תא הדילוהש איה ,רופיס םירפסמ ,םינאמור ומכ ,םיטרסש הדבועה

 ,עדימ ריבעהל ,תועמשמ קינעהל םילגוסמ םהינש :ףתושמהמ הברה שי תורפסלו עונלוקל .עונלוקה לש ודוסיב

 לודג לדבה שי ךא ,םיטרפו תורוצ עפשב םירופיסב םילפטמ הלא תרושקת יעצמא ינש םנמא .ענכשלו ריבסהל

 רבכ תויונמאה יתש ןיב האוושהה לע .עונלוקב ולש העבהה ןיבל רפסב רופיס לש תילולימה העבהה ןיב דואמ

 .הלשמ הפש שי ןהמ תחא לכלש םכסומו ,תובר בתכנ

 יכ ןכתיי .תורפסה תונמא תמועל ,תירלופופ תונמא לאכ וילא וסחייתה עונלוקה לש ומויק תונש בור ךשמב

 אוה עונלוקה ,תורפסה ןמ הנושב ,המגודל .תויונמאה יתש לש םינייפאמב םילדבהמ ,רתיה ןיב ,עפשוה הז סחי

.םוליצו לוחמ ,הקיזומ ,רויצ ,ןורטאת ,תורפס :תורחאה תונמאה תורוצ לכמ תלאושה "תברועמ תונמא"

/6 דומעב ךשמה/
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?ללכב הלאה םיפוחה ימ לש :5 אשונ

.םולשת ילב חותפ הצחר ףוח אוצמל ךלוהו רבוג ישוקב םויכ םילקתנ לארשי יבשות

 תורטמל םלוצינו רוביצה ינפב םיפוח תריגס לש העפותה לע רמאמ בותכו ,ךינפלש עטקה תא ארק

.תונוש

,אשונב ךתדמע תא עבה ,וז העפות לש תויגולוקאהו תויתרבחה היתועפשה תא ראת ךרמאמב

.התוא קמנו

םיה תא םירגוס
)5002 רבמטפס ,הביבסה תוכיאו םימ ,היגולוקא ,ינולא 'א תאמ רמאמ יפ לע דבועמ(

 ,ןוכיתה םיה לש ופוח תא רתיה ןיב םיללוכו מ"ק 453–כ ינפ לע םויכ םיערתשמ לארשי תנידמב םיפוחה

  לש הפוח תאו ,מ"ק 091–כ וכרואו ,הרקנה שאר דע הזעמ לארשי תנידמ לש יברעמה הלובג תא הווהמה

.תרניכה

 יפוח .תישפוח וילא הסינכהש הצחר ףוח אוצמל ךלוהו רבוג ישוקב םויכ לקתנ ,םיה ףוח לע תולבל אבש ימ

 עברכ ,ןכ לע רתי .תובר תוימוקמ תויושרלו םיקסע ילעבל ץרוקה ,בר ירחסמ לאיצנטופ םע םירתא םה םיה

 יפוח בורבו ,ןוחטיבה תכרעמ לש םיכרצ ללגבו םהב םיאצמנש תיתשת ינקתִמ ללגב םירוגס ןוכיתה םיה יפוחמ

 לש הפוח ךרואל .הסינכב םולשת תובגל ידכ םימוסחמו תורדג תוביצמ תוימוקמה תויושרה םירחאה הצחרה

 דוע תרניכה ביבס םילעופ םהל ףסונ .םולשתב םהילא הסינכהש הצחר יפוח 22 םויכ םייוצמ ,לשמל ,תרניכה

.הסינכ ימד םלשל שי םבורב םגש ,הצחרל םירוסאכ םירדגומה םירוזאב םיפוח 05–כ

 .ףוחה תעוצר לע )ת ֹוני Xָמ( תוריסל םינגעמו שפונ תודיחי ,הרקוי תונוכש תחימצל םג םידע ונא הנורחאה תעב

 עקרקה סרהל םימרוג הלא לכ .םינוש םילביטספו םייטרפ םיעוריא תכירע ךרוצל םג םירגסנ םיפוחה םיתעל

 .םש םייחה ילעבב העיגפלו ףוחבש הייחמצהו

םויכ לארשיב ך"נתה ןודיח :6 אשונ

 םוי תוגיגחמ קלחכ םלועה ןמו ץראה ןמ ידוהי רעונל יתרוסמה ך"נתה ןודיח ךרענ הנש 24 הז

.תואמצעה

 דעצמ הז" :לארשי תנידמ לש ןושארה הלשממה שאר ,ןוירוג–ןב דוד רמא 6691–ב ך"נתה ןודיח םויסב

."ואוביש תורודה םע רעונהו םעה לש ירוטסיהה רשקה הזו ,תינחורה הרובגהו חורה

.ונימיב תילארשיה תוברתב ך"נתה ןודיח לש ומוקמ לע רמאמ בותכ

 תילארשיה תוברתב ך"נתה ןודיח לש ודמעמ תא ראת ,ןוירוג–ןב דוד לש ותדמעב ן ּוד ךרמאמב

.ןודיחה לש ומויק ךשמהל עגונב ךתדמע תא עבהו ,תיוושכעה

!החלצהב
לארשי תנידמל הרומש םירצויה תוכז

טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמ תושרב אלא םסרפל וא קיתעהל ןיא


