
 
 

 
 ,םידליה לודיגב רתוי ברועמ אוה ,תיבב ליעפ רתוי הברה לעבה ,םעפ תמועל םויכ ,יתרמאש ומכ
 שי ,תודבוע ןה .תיבב קר תואצמנ אל תוהמיא םעפמ לידבהל ,ךכל ףסונב .קלח אוה ,תיבה ןויקינב
 רתוי תושוע תוהמיאה בור ,תיבל רושקש המב ןיידע -םירקחמה בור יפ לעו תופסונ תועש תודבועש
 .תובאהמ
  
 ,תובוגתב םירעפ םירצונ ,רבעבמ אצמנ רתוי הברה באהש ללגב רקיעבו םידליה לודיגל עגונש המב
 תוקחרתה ,הבזכא תשוחת תרצונ םימעפ הברהו , םידליה םע תודדומתהבו תויצאוטיס תונשרפב
  .תורתוימ תובירמו
 
 תובא ןיב ,םישנל םירבג ןיב םיירקיע םילדבה לע ךתיא רבדל הצור ינא רועישה לש הזה קלחב
 .ינשה דצה תא תצק דוע ןיבהל ךל ומרגיש הווקמ ינאש ,ןוכנ רתוי תוהמיאל
 ונממ שקבלו ונלומש ימ תא תונשל תוסנל תוכירצ ונחנאש הנימאמ אל ינאש בגא הביסה וז

 ,״הככו הככ תויהל קיספי אוהש הצור ינא״ תורמואש תוהמיא ילא תועיגמ םימעפ הברה .הנתשיש
  !!!פוטס תרמוא ינאו ״..הזבו הזב הנתשי אוהש הצור ינא״
 
 םיבהוא םתאש המ תא  -לכה תא ולבקת זא היינשב דחא םתרחב .הככ היינשה תא דחא םתלביק
 ינאו  רתוי השוע ימ תורחת תושעל וקיספת ,דצב וגא ומיש .םלשומ הזכ רבד ןיא .תוחפש המ תאו
 הצרי דחא לכ תפתושמ הדובעו ףותיש ,תוחיש ,הנבה ,הבשקה לע סוקופ ומישת םאש החיטבמ
 .ול םגו ינשה דצל בושחש המב רפתשהלו רפשל
 
 שי םאה קרפ םש היהו םירקחמ יפ לע הנש ליגב תוקוניתה תוחתפתה לע הרדס יתיאר ןמזמ אל
 .םינושארה םישדוחב קוניתל באה לש רשקה ןיבל קוניתל אמאה ןיב שיש רשקה ןיב לדבה
 ןיבל הניב רבחמש המ ,הדילה תעשב )הבהא ןומרוה( ןיצוטיסקוא שרפומ םנמוא םאלש אוה וליגש המ
 תורשפאה לע עיבצמש המ , ,ןיצוטיסקוא תמר התוא תא שיש אצמנ םירקחמה דחאב לבא קוניתה
 .תוהמיאה לש וזל המוד הדימב קוניתה לא רשקיהל תיגולויבה תלוכיה תובאלש
 

הדיל ה רחאל םינושארה םישדוחב  הררוע ןיצוטיסקוא תפיאש יכ אצמנ הדבעמב ףסונ רקחמב 
 .הביבסה תא רוקחל ודודיעו יבויח רוביד ,רתוי ךשוממ עגמ ןוגכ קוניתה םע תיבויח תיהבא תוגהנתה

טיסקואה תומר לע העיפשה תובאה  לש וזה ת ולצא הררועו קוניתה לצא ןיצו וגהנתהש ףסונבו
 קבדיפ לש לגעמ רצונ ,רמולכ .ןיע רשק תריציו הביבסה רקח ןוגכ רתוי ההובג תיתרבח תוגהנתה
.וז לע וז תועיפשמ קוניתהו הרוהה לש תוגהנתההו היגולויזיפה ובש יבויח  
 

גתב םימוד םאהו באה חומ םא וקדב ףסונ רקחמ וכרע ,בושח הזו ,ולאה םיאצממה תובקעב םהיתובו
 וא ירקיע לפטמ לוכיבכ אוהש ירוהה דיקפתב וא הרוהה ןימב רושק הבוגתב ינושה םאהו םדליל

.ךרעב םישדוח  11 89  ינב םידליל םירוה ״ י ע וז וקדב .ינשמ  
3  :תוצובק   ויה

  ,תוירקיעה תולפטמה ןהש תוהמא
  םיינשמה םילפטמה םהש תובא
  .םא לש תוברועמ ילב םיירקיעה םילפטמה םהש םיילאוסקסומוה תובאו
 

תיטמוטוא תלעופו ישגר דוביעל תיארחאש תחא תרצוי איה . 2  :תויחומ תוכרעמ  שיש הארה רקחמה
   .תוריהמב ביגהלו קוניתה ךרוצ תא תוהזל תרשפאמ םצעב איהו לומגתו היצביטומ ,תונרע ,תוכירד

-   .היתפמאו תיתרבח הנבה ןמזב השעמלש  תלעופ איה טועפה םע היצקארטניא תילטנמ  - היינשה
 תופצלו םאתהב םהילא ביגהל ,רתוי בוט ולש םילנגיסה תא אורקל הרוהל תרשפאמו רבגומ ןפואב
.ויכרצ תא שארמ  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

:םיאצממה תא רמאמהמ תטטצמ ינא  
 השולש ופצנ תאז לכב ךא ,תוצובקה שולשב המוד התיה תוליעפה תירוהה תשרה ירוזא בורב
  .םייתועמשמ םילדבה
 

ןושארה לדבהה תוהמיא לצא השימח יפ ההובג התיה "תישגרה תכרעמה" לש תוליעפה תמר :
 .טועפה םע תוינורכניסו ןיצוטיסקוא תומרל הרושק האצמנו ,םיינשמ םילפטמ תובא לצא רשאמ
 ההובג התיה תכרעמה תוליעפ ךכ – רתוי תוהובג ויה ןיצוטיסקואה תומרו תוינורכניסהש לככ ,רמולכ
  .רתוי
 

י םילפטמה תובאה לצא העברא יפ ההובג התי ה היצזילטנמה תכרעמ תוליעפ  :ינשה לדבהה
 באהש לככ – רמולכ .ןיצוטיסקוא תומרו תוינורכניס ידדמל הרושק האצמנו תוהמיאל סחיב םיינשמה
 רבגומ ןפואב הלעפ וז תכרעמ ךכ – רתוי ההובג התיה ןיצוטיסקואה תמרו טועפה םע ינורכניס היה
רתוי . 

 היהת טועפל םאה לש התבוגת ,תישגרה תכרעמה לש תויטננימודה לשב הארנה יפכ ,רמולכ
 תכרעמה ולצאש - תאז תמועל באה .ותקוצמל הכורדו תידימ ,תיביטקניטסניא ,רתוי תיטמוטוא
  .טועפה לש ויתונווכל יביטינגוק גוציי תתל הסני – רתוי תיטננימוד תילטנמה

חומ  ה" לש םיביתנ ינשמ תובכרומ  - –  תילטנמהו תישגרה לא תוירוה תוכרעמ יתש יכ הארנ ו

.״ירוהה . 

 ישילשה לדבהה תוכרעמה יתש :םיירקיעה םילפטמה תובאה לצא הלגתה רתויב קתרמהו
 תוהמיאל המוד ןפואב ההובג התייה םהלש תישגרה תכרעמה תוליעפ :ההובג המצועב ולעפ םלצא
.םיינשמה םילפטמה תובאה לש וזל המוד התיי תילטנמה תכרעמה תוליעפו  

 רוביח הארנ היה ךכ טועפה םע ודבל תועש רתוי הליב באהש לככש וליג םיאצממ םתוא תובקעב
.רתוי קזח  

 תוניבמ ונחנא םצעב ןויגה ךותמ רתוי םילעופ תובאהו שגר ךותמ רתוי תולעופ ונחנאש ונחנא םאו
 םהילע ךומסנש םיכירצ םהו םיכייש שיגרהל םיכירצ םה זא היתפמא רתוי תצק ולגי םהש תוצור
 הביסה יתעדל  וז ,בגא .םהלשמ ןמזב דליו דלי לכ םע תויהל םהל רשפאל ידכ םהל ריענ תוחפו

 ינת .הקוצמ תותעב םגל דליה הנופ וילא יארחאה רגובמכ תספתנ םאה תוחפשמ דואמ הברהבש
.דבוכמ םוקמ אבאל  
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 הנוש ךא תוקוניתל המוד ךרדב םירבדמ תובאו תוהמיאש אוה םירחא םירקחמב אצמנש לדבה דוע
.םידליה לא  
  .םהלש המרב םהילא רבדלו םילימה תא טשפל תוטונ תוהמא
  .םידליה ליבשב הפשה תא תונשל תוחפ םיטונ םתמועל תובא
 אבא לש ךרדה וליאו תוידימה תרושקתה תולוכי תא הנוב אמא לש ךרדהש םיארמ םירקחמ
.הפשה תויונמוימ תאו םילימה רצוא תא ביחרהל םידליה תא תרגתאמ  
 

  .ףוג תפשבו םינפ תועבה רתויב םישמתשמ ,רתוי רצק ןפואב -סלכת םירבדמ תובא
  .ילולימו רתוי ישיא ןהירוביד ,םירבדה תא רתוי ראתל תוטונ תוהמיא
 
 םה ןכש ,בושח רועיש םידיספמ החישה תונונגס ינשב שמתשהלו ןיבהל דציכ םידמול םניאש םידלי
 תרושקת תונונגס 2-ל ףושח דליהש רדסב הזש תרמוא ינא ןכלו לודגה םלועב םהינש תא וכרטצי
  .םהינש תא םירגובה םייחב ךרטצי אוה .םינוש
 
 הלא תא שי לודגב לבא תינכתב הפ םהילע טרפא אל ינאש תרושקת תונונגס אשונ תא שי
 םיכירצש הלא תא שיו םייניעה הבודב םהילא ורבדישו תואמגודו םיטרפ רתויש המכ םיקוקזש

.הלועפ ףתשל וא ןיבהל ידכ ״רוחס רוחס״ םיבהוא אלו עלוקו רצק .סלכת םתיא ורבדיש . 
 

םי  : לדבה דוע  
אי תא ליעפהל תוכירצ ןהש תושיגרמ רתוי תוכשוממ תועש ךרואל םידליה םע תואצמנש תוהמ

״  .רתוי תובורק םיתיעל תואכרמב ןתוכמס  ״
 םידליה םע קחשל םוקמב תמאה עגרב םיעוצעצהו תיבה תא רדסלו תוקנלו הקספה תושעל ופידעי ןה

.בוש ונגלובי הככ םג םהש הנ  עטב הרזחב םיקחשמה תא רדסל לע תוחפ דיפקי אבאהו ןכתיש דועב  
 

 םייברגהו רקובב תררועתמ ינאש תנבצעתמ יתייה הכורא הפוקת ךשמבש ךתוא ףתשל הלוכי ינא
 המירמ ינאו ריעהל יתקספה םילדבהה תא הניבמ ינאש ללגב ,םויה . ןולסב יעור לש םיילענהו

.הככ םג ותוא -  תבהוא ינאש ימצעל הריכזמו תומחלמה תא תרחוב ינא .םוקמל הריזחמו רקובב  
 

. תושעל ןוכנשו ירסומש המ תא רתוי תושיגדמ תוהמ  אי
  ."קחשמב ותוא ףתשת אל םא ךלש רבחב עגפי הז" :תיתרבח הניחבמ :אמגודל
 יגהנתת םא ךתיא קחשל וצרי אל" :תיתרבחה האצותה תא שיגדהל רתוי םיטונ תאז תמועל תובא
  ."ךכ
 

ןכתיו םידליה תושגרל רתוי תוסחייתמ תוהמיא  תוחפ הברה ,םשא תושגר ועיגי הקעצ ירחאש דואמ
.תובאהמ  
 
 

 ונחנא םאו שגר ךותמ תונזומו תולעופ ונחנאש אוה םיפקשמ םהש המו ףתשל יתרחבש םילדבה ולא
 הרוצב ביגנ ,ךרוצה תא רתוי רהמ ההזנ ,ביגהל רתוי ןוכנ ךיא עדנש םתסה ןמ םידליה םע ןמזה בור

םיאצמנ םילעבהש דועב רתוי תיתפמא  ריבס ןכלו תיבב תוחפ )החפשמ לכ ןיב הנתשמ( תיסחי
.הנוש הרוצב וביגיש חינהל  
 

 שיגרה ,הנוש תויגוזל לדומ האר ,םינוש םיכרע גפס ,רחא תיבמ עיגה םכמ דחא לכש יחכשת לא

״  ןכלו ולש הליבח ״ ה םע אב דחא לכ  – 1 2  הרוה ,םירוה לדיג ותואש ךוניחה ךרדב תמיוסמ השיג , ו
.םידליה לודיג תושיגב בר רעפ רצונש השיגרמ תאו הדימב הבר   תונלבס תשרדנ
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.ךלש ךרדב ךישמהל   - ילש העצהה  
 ךל דבעש המב ףתשל בושח יכהו ריעהל ילב םוקמ רתוי ול תתל ,רבעב דבע אלש המ תמועל

.בוטה תא תוארל  
 בוט ול םגו ךל םג השעי הז .ול אימחהל ,ול םירהלו השוע ןכ אוהש המ תא ,חילצמ ןכש המ תא
.םידליה םע תרושקתה תאו תויגוזה תא קזחי ךכל רבעמו  
 

עתת זא ברעתהל הכירצ שממ שממ תאש השיגרמ תאו הדימב .דליה לומ ותוא לטבל ילבמ יבר
 תא ילאשת אלא ,קיספיש ול ידיגתו וילא ינפת לא זא ,קיספי אוהש הצור תאו קעוצ אוה אמגודל

״ המ ?קעוצ שובא המל ״  ול דיגהלו ךלש דליל תונפל הלוכי תא ?םכיניב הרק המ ״  ותואו ךלש דליה

. בצמה תא עיגרהל ידכ ךות זאו ךל ריבסהל םהל תתלו ״  ?םכיניב הרק  
 

״ זכרתה שממ אבא חטב    דיגהל הלוכי תא זא רויצ ףדה לע אלו ןחלושה לע שקשק דליה :אמגודל

״  ךילא היצאוטיסה תא תחקול םצעב תא הפו ?ימאמ םירייצמ הפיא ,ותוא ןיבהל הלוכי ינא ,הזמ
.םהינש תא העיגרמ םצעב תא הככ יכ וזכש   הרוצב יברעתתש חמשי אוה .עגרנ שובאש ןמזב

 
1  ילבמו ותוא רקבל ילבמ  ףוגב ותיא ירבדת םיעוגר ויהת םכינששכ ?חילצמ אל והשמש השיגרמ

  .םישאהל
....ש השיגרמ ינא אמגןדל  
....ש הכירצ ינא  
...ש הרוק םימעפ הברה ןורחאה ןמזב  

 אוה תרבדמ תאשכ .הבישקמו תקתוש תא רבדמ אוהכש בושח יכהו החיש לכ ףוסבו בישקמו קתוש
.האלהו וישכעמ תורקל ךלוה המ דחי וטילחת לש  
 
 

. אוה הז אוהו תא וז תא : 1   טפשמב םכסא ינא
 תויחל ףיכש תורוהמו הבוט תויגוזמ תונהיל םילוכי םתא דחא ףא תונשל תוסנל ילבמ ,דיב די ,דחיב
.הב  
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