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תואנ תואנ יוליגו   יוליגו אובמ   אובמ

אשונה אשונה תריחבל   תריחבל תוביס   תוביס
תוברועמהו תויללכה  תויאבצ  - םדקה תוניכמב  דחוימה 

הרבחב תיסחי  השדח  העפות  ןניהש  ךכב , אוה 
.היד הרקחנ  םרט  איהו  הילע  בתכנ  טעמ  תילארשיה ,
םינש כ 15  ינפל  לחה  תויללכה  תוניכמה  לעפמ 

תלשממ שאר  חצר  תובקעב  ומקוהש  תוניכמב  ( 1997)
יתשב הלחהש  העפותה  .ל  ז" ןיבר  קחצי  לארשי ,

תכלוה ידראגנווא , טעמ  יפוא  ואשנ  רשא  תברועמה ,) לארשי ' תיב   ' תניכמו תיללכה  ןושחנ '  ' תניכמ  ) תודדוב תוניכמ 
.םויכ תויללכ  תוניכמ   22 דע ל - הנשל , הנשמ  תדסמתמו  תבחרתמו 

- תת םימרז  לע  תודיעמה  תופסונ , תויתרבח  תועפותמ  תחא , העפות  ןניה  תויאבצ  - םדקה תוניכמה  יכ  רמול  ןתינ 
תוגיהנמ חופיטל  תורתוחה  תויצביטומ  לש  תוררועתה  תאטבמ  העפותה  .תילארשיה  הרבחב  םימייקה  םייעקרק 

.םירעפ םוצמצל  ליבויו  םורתיש  םיריעצ , לש  רדאק '  ' חופיטלו יתרבח  יוניש  עוציבל  תיתוכיא ,

םויה םויה תומייקה   תומייקה תויללכה   תויללכה תוניכמה   תוניכמה
- רפכו ךורב  - ןיעמ ןיב  תלצופמ  ןוילע -" - לילג , " תורדשו בגנה  - רעש באוי , תדוצמ  ןיב  תלצופמ  ןושחנ -"  :" תויללכ
"– ולק - םירשנמ , " רקוב - הדשב בגנה -" , " ביבא - לתב "ה -  ניב םינרוא , תללכמב  ןיבר -' , ' "ג המרב '- רצימ , ' אישנה
" – ץראה - חלמ (, " המקהב  ) םינומטקב תימלשוריה -" הניכמה  , " הבצח בשומב  הברע - "  " .וכעב לג – " , " לאכימ - ןגעמב
" – ילהצ (, " תיזורד הניכמ   ) למרכ - לא - תילדב לא – " - םרכ (, " תימרופר  ) ופיב "ם -" לת (, " המקהב  ) ידג - ןיעב

תרצנב רובת " (, " םימעה רבחו  היפויתא  יאצויל   ) תילילגה רוצחב  דרוא – " - ןימי (, " תויתד תונבל   ) קחצי - תואושמב
(. המקהב תידוחיי ,  ) תילע

"- תרדא , " םימודא רפכב  תרפ - " - ןיע , " םימרכ ץוביקב  יח – " - ימע , " םילשוריבש הליגב  לארשי -" תיב   : " תוברועמ
.ןירבוג - תיבב שיכל -" , " ןאש תיב  קמעב  "ק - " מע , " ביבא לתב  ןויצ - " ינב  , " םלודע לבח 

ישאר םג  םיפתוש  וב  םישדוח   3-4 תחא ל כ - לש  תורידתב  םישגפמ  תועצמאב  ףיצר  רשק  םייקתמ  תוניכמה  ישאר  ןיב 
תויאבצ - םדקה תוניכמה  דוגיא  שארב  .ןוחטיבהו  ךוניחה  דרשמ  תוסחב  םימייקתמ  הלא  םישגפמ  .תוינרותה  תוניכמה 

.תינרות הניכמ  שארו  תיללכ  הניכמ  שאר  אתווצב  םידמוע 

שוביג שוביג לויטב   לויטב ""קק   מעמע תניכמל   תניכמל םידמעומ   םידמעומ
ןורוד ינוי 
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הנש הנש תחיתפ   תחיתפ לויטב   לויטב ""קק   מעמע תניכמ   תניכמ
דנבטור הנח 

תישיאה תישיאה יתוברועמ   יתוברועמ
: םהיניבו םיבהלנ  םיפתוש  לש  הצובק  םע  דחיב   ) יתמזי ןיבר , חצר  תובקעב  תנשבש 1995 , ךכב  אוה  אשונל  ילש  רשקה 
, הנושארה תיאבצ  - םדקה הניכמה  תמקה  תא  ךשמהב ,) ורכזוי  דועש  רוא  - רב ילאו  רומיל  ינד  ןילוגרמ , ןר  לשא , זרא 

". ןושחנ  " תניכמ

יתוברועמ התמקהל : תיתשת  תריציל  םיכלהמה  תא  םיליעפ  תווצ  םע  דחיב  יתלבוהו  הניכמה  שארב  דומעל  יתרחבנ 
םיכינח ןוימו  רותיא  םיכינחל , סויג  תייחדל  "ל  הצב רושיא  יוגיה , תווצו  התומע  תמקה  ןושחנ ,'  – ' םשה תריחבב  התייה 
יתטלחה םיוסמ  בלשב  ודכו .' ןומימ  סויג  םוקימ , רותיא  םידומיל , תינכת  תיכוניחה , תינכתה  דלש  תיינב  רוזחמל א ,'

(, קיבאז  ) ביתנ באז  .הניכמ  שארכ  רבעהמ , יתרכה  ותוא  ביתנ  באז  .לימ ) "מ  לא  ) תא יתעצה  זאו  דיקפתה  לע  רתוול 
.םויה דע  הניכמה  שארכ  שמשמ 

" יח - ימע  " תניכמ תפסונ –  "צ  דק הניכמ  יתמקה  לארשיב ' תינויצה  הצעומה   ' תרגסמב תנשב 2001 , םינש , רובעכ 4 
.םוחבו לודג  קוביחב  הניכמה  תא  לביק  בשומה  ןדריה , תעקבבש  ןמגרא  '  ' בשומב המקוה  הניכמה  .תינויצ  תוגיהנמל 

הז ידוחיי  לעפמב  ברועמו  תויאבצ  םדק  תוניכמ  רפסמב  הצרמכ  שמשמ  ינא  םויכ  םג  .םינש  ךשמב 6  השארב  יתדמע 
.תונוש םיכרדב 

ןתמקהל ןתמקהל עקרה   עקרה תישארב - ' - ' תישארב ''

עינמכ עינמכ ןיבר   ןיבר חצר   חצר
רפסמ ויה  תונושארה  תויללכה  תוניכמה  תמקהל 

ןיבר קחצי  "מ  הור חצר  עוריא  ןיב  בולישה  םימרוג :
ונייהנש השוחתלו  קומע , עוזעזל  םיברלו  יל  םרגש 

, דחמ יוטיבה  לש  ילילשה  ןבומב  םייוגה " לככ  "
תויראדילוס רסוחו  םייתרבח  םירעפמ  לוכסתהו 

ךכל .ךדיאמ  לארשיב  הרבחב  םיקימעמו  םיכלוהה 
םיניצקל "ס  יב דקפמ  היהש  ימ  םע  שגפמ , ףסונ 

יל רפיסש  ןרטש , רזעלא  .לימ )  ) ףולאה תע , התואב 
50% וב , םיניצק  סרוק  םויס  סקט  לע  דקיפש 

.הגורס הפיכ  ישבוח  ויה  םימייסמהמ 

ץאומה הטרפהה  ךילהת  לע  יתעדל , דיעה , הז  ןותנ 
.תינוליחה רקיעבו  תילארשיה  הרבחה  תרבוע  ותוא 

" ישיאה יוצימ  " בו ימצעה " שומימ  ב" קוסיע  בורמש 
וידחיש הצובק , לש  ןוגראלו  המזויל  יתוא  ועינה  הלא  לכ  .רבעבכ  התלבוהו  הרבחה  ינפ  בוציעב  הקלח  לע  תרתוומ 
לעפתש תינויצביטומו , הריעצ  תיתרבח  תוגיהנמ  לש  הדותע  תיינב  היה  הדועייש  הנושארה , הניכמה  תמקהל  ונלבוה 

.תיחרזאה הרבחב  וירחאלו  "ל  הצב תורישב  תונשלו  עיפשהל  ידכ 

הארשה הארשה רוקמכ   רוקמכ תוינרותה   תוינרותה תוניכמה   תוניכמה
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.גתומל וכפה  רבכו  הרתי  החלצהב  ולעפש  תוינרותה , תוניכמה  ויה  תויללכה  תוניכמה  תמקהל  הארשהה 

הנושארה תיאבצ  - םדקה הניכמה  תא  ןייטשניול  לאגי  .לימ ) "מ  לא  ) ברהו ןדס  ילא  ברה  ומיקה  (, 1988  ) "ח משת תנשב 
תכרעמ ירגוב  םייתד , םינבל  תדעוימש  הניכמה  .ןורמושבש  ילע ' ב' דוד " ינב   " תיאבצ - םדקה תיתבישיה  הניכמה  - 

דומיל ןיבל  יאבצ  תוריש  ןיב  תובלשמה  רדסהה  תובישיל  תיביטנרטלא  תרגסמכ  המקוה  תיתד , - תיתכלממה ךוניחה 
.הבישיב

תיתדה תיאבצ  - םדקה הניכמה  הנווכ  םייביסנטניא , שדוק  ידומיל  לע  רדסהה  תובישיב  ירקיעה  שגדהמ  הנושב 
לע םשוה  הניכמב  יזכרמה  שגדה  .יסאלקה  יתבישיה  ןונגסב  דומילב  הקמעהב  אקווד  םיניינועמ  םניאש  םיריעצל ,

ידיקפתל עיגהל  הפיכה , תא  דבאל  ילב  "ל  הצב תרשל   " הרטמב תאז , אבצה , ייחל  יתד  םייח  חרוא  ילעב  םיריעצה  תנכה 
". אבצב םיפסונ  הפיכ  ישבוח  םיריעצל  ךרד , ךכב  רישכהלו  הנוצקו  דוקיפ 

: םיירקיע םירושימ  השולשל  תוינרותה  תוניכמב  םידומילה  תינכות  תסחייתמ  ךכל  םאתהב 
.לארשי תבשחמ  ידומיל  לע  בחר  שגדב  םייתבישי , שדוק  ידומיל  . 1

תונתינה ע"י םייללכ  םיאשונב  תואצרה  תועצמאב  היתודסומלו , לארשי  תנידמל  תיתכלממ  השיגלו  תונויצל  ךוניח  . 2
.ץראה תבהאלו  תרכהל  ץראה  יבחרב  םיידומיל  םירויסו  ץוח , - יצרמו הרומ ) - בר  ) םימ ר"

יגיצנ םע  םישגפנ  םידימלתה  ןכ  - ומכ .םיטווינ  דומילו  ינפוג  רשוכ  ינומיא  תרזעב  יאבצה , תורישה  תארקל  הנכה  . 3
.תונושה תודיחיה  תרכהל  "ל  הצ

, םויכ תוניכמ  תונומש 16  תויתדה , תוניכמה  םלוע  ךותב  תיתועמשמ  תּונוש  החתפתה  םינשה  ךשמב  יכ  שיגדהל  שי 
"ל, הצב הריכב  הנוצקל  הניכמה  ירגוב  תא  םידעיימ  לשמל , ילעב  דוד " ינב   " תניכמב .תורהצומה  ןהיתורטמ  תניחבמ 

". ...םייתד ןיידע  םהשכ  אבצב  תורישה  תא  םייסל  'ה  רבחל רוזעל   " איה הרטמה  הדוהי " תשק   " תניכמב וליאו 

םידסיימה םידסיימה תובאה   תובאה תויללכה -  -  תויללכה תוניכמה   תוניכמה
.םינוש היישע  ימוחתמ  םיאולימב , םיניצק  םבור  םייתפכא , םישנא  לש  הצובק  הפסאנ  רבח ," איבמ  רבח   " תטישב
שישו תוגיהנמו , םיכרע  רבשמ  אוה  תילארשיה  הרבחה  תלבוס  ונממ  קומעה  רבשמה  יכ  הרכהה  היה  םלוכל  ףתושמה 

.םירובידב קפתסהל  אלו  תאז  תונשל  תנמ  לע  והשמ  תושעל 
תניכמ תא  םיקה  רחואמ  רתויו  רצימ " ו" ןוילע " לילג   " תניכמ תמקהב  עייסש   ) לשא זרא  ונמנ : הצובקה  יפתתשמ  ןיב 

, רימז יתיג  ןרא , הקיבצ  ינברהש , ילא  תרדא ,)"  " תניכמ תא  םיקהש   ) ןיקדרפ ינד  ןילוגרמ , ןר  רוא , - רב ילא  תרפ ,)" ןיע  "
.םיפסונו יכונא  יאדוהי , רנבא  רומיל , ינד 

ףגאמ ינבדבוד  הדוהי  .לימ ) "ל  את , ) "מ קתהמ "ק  שרהמ לאוי  םולש , - ןב - ןמדירפ עשוה  הלא  ויה  לארשי " תיב   " תניכמב
.לעפא רנימסמ  יאדלוח  ישו  ןהכ  םייח  יתדה , ץוביקהמ  ירמת  ינד  "ל , חנהו רעונה 

- םדק הניכמ  התייה  השבגתהש  תנוכתמה  .הנידמל  השדח  תתרשמ " הטילא   " הצוחנ יכ  הרכהל  ועיגה  הצובקה  ינוידב 
ישונאה בכרהל  המאתהב  ויהי  םינכתהו  תינכתהש  אלא  תוינרותה , תוניכמה  לדומ  לע  תססבתמה  תנוכתמב  תיאבצ ,
זכרמהמ תדבועה , תובשייתהה  ינבו  םירע  ינב  תלוכי , ילעבו  תלוכי  יטועמ  םייתדו , םינוליח  םינבו , תונב  הנושה :

.דועו םילוע  הירפירפהמו ,

' פורפו רוצ , יקומ  בואט , ידג  ד"ר  םהבו  הימדקאו , ךוניח  ישנא  םע  תויוצעייתה  רחאלו  התומע  המקוה  תאז  תובקעב 
רוזחמהש ןושחנ ,'  ' תניכמ איה  תיתרבח " תוגיהנמל  תילארשיה  השרדמה   " תא םיקהל  טלחוה  םירחאו , רשכ  אסא 

.ז " נשת לולא  רבמטפסב 1997 , וידומיל  תא  לחה  הלש  ןושארה 

ךוניחהו ךוניחהו ןוחטיבה   ןוחטיבה תכרעמ   תכרעמ תכימת   תכימת
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ביצנה ביצנה ןיע   ןיע ןייעמב   ןייעמב םיעשעתשמ   םיעשעתשמ ""קק   מעמע תניכמ   תניכמ
דנבטור הנח 

סויג תייחדל  רושיאו  תונגראתהב , ןוחטיבה  דרשמו  "ל  הצ תרכה  היה  רבגתהל  ךרוצ  היה  וילע  ןושאר  לושכמ 
בהלתהש הז  היה  תע , התואב  "ל  הצב םדא  - חוכ ןונכת  תביטח  שאר  היהש  בגש , 'ה  קדוי .לימב )  ) ףולאה .םיניינועמל 
תינכתהו הדימבו  ץרמ 1998 , שדוח  דע  קר  סויג  תייחד  ןתנית  ןושארה  רוזחמב  יכ  בייחתהו  ול , הגצוהש  המזויהמ 

םג .תוביוחמל  ףרטצה  ןוחטיבה  דרשמ  .םיאבה  םירוזחמל  האלמ  הנשל  סויג  תייחד  ןתנית  תונכתה , חיכותו  חילצת 
ינוחטיבה ףגאה  "ל –  חנהו רעונה  ףגא  תועצמאב   ) םידמעומה תמישר  תרבעומ  וילא  םרוגה  אוה  ןוחטיבה  דרשמ  םויה 

.םסויג  תייחדב  לפטמש  אוהו  יתרבח )
ןהב ךמות  ןכו  תויאבצ , - םדקה תוניכמב  הכימתה  ביצקת  תיצחמב  ףתתשמ  ןוחטיבה  דרשמ  תוניכמה , קוח  "י  פע םויכ ,

.יאבצה תורישל  הנכהל  םיעגונה  םיבאשמ  לש  העובק  אלו  תמיוסמ  האצקה  תועצמאב 

םדבל ואשי  םהירוהו  םיכינחהש  ריבס  אלו  הרקי , תינכתהש  היה  רורב  .תינכתה  ןומימל  םיפסכ  סויגב  היה  ףסונ  ישוק 
רמ תועצמאב   ) ךוניחה דרשמ  תרכה  תא  לבקל  ךירצ  היה  תינכתב  הנידמה  לש  הכימת  תלבק  ךרוצל  .תינכתה  תויולעב 

דרשממ ביצקת  לבקל  היה  ןתינ  ךכ , תובקעב  קר  ןתמקה ,) םוימ  תוניכמה  לעפמ  תא  תוריסמב  הוולמה  בקעי  - ןב ןנחוי 
.הניכמה יכינחב  ךמותה  ךוניחה 

תוניכמה תמקהב  םילודגה  םיכמותהמ  ויה  תוינרותה , תויאבצ  - םדקה תוניכמה  ישארש  איה  ןויצל  תניינעמ  הדבוע 
.ןדיצל תויללכה 

םולשתו הנשה  תואצוה  ןומימל  ףסכ  היה  רסח  ןיידע  םיכינחה , לש  תופתתשה  םולשתו  ךוניחה  דרשמ  תכימת  ירחא  םג 
תאשל םמצעב  ובייחתי  התומעה  ירבחש  ךרוצ  היהו  ושמומ , אל  ןיידע  תונרקמו  םימרותמ  ולבקתהש  תוחטבה  .ד  " כש

טקיורפהש ידכ  םהיתב  תא  ונכשמש  הלאכ  ףא  ויה  התומעה  ירבח  ןיבש  ךכל  הליבוה  טקיורפב  תוקבדה  .לטנהמ  קלחב 
.םקות הניכמהו  לעופל  אציי 

ןוזחה ןוזחה

תיתרבח תיתרבח תוגיהנמו   תוגיהנמו תוברועמ   תוברועמ
תיתרבחה תואיצמל  הנעמ  תתל  אוה  הניכמה  דועיי 

הטילא םיפתתשמה כ" םיכינחה  חופיט  ידי  לע  ץראב 
, תוניכמה לכב  םיקזחה  םירסמה  דחא  תתרשמ ."

איה הניכמהש  אוה  דחאכ , תוברועמו  תויללכ 
, תילארשיה הרבחה  תא  ריכהלו  חתפיהל  תונמדזהה 

תינבנ ךכ  םשל  .התודחאלו  הנסוחל  םורתל  תנמ  לע 
הרבחה יביכרמ  לכל  גוציי  םייק  הב  תברועמ , הצובק 

.ליעל רכזנכ 

גיהנהל ןיינועמה  לע  : " תוניכמה ישארמ  דחא  רמוא 
הדובע השוריפ  וזו  תימצע , הגהנה  תישאר  שבגל 

םישרדנ ונאש  הדובע  יהוז  תודימה , לע  תקסופ  יתלב 
, תועינצו הוונע  חתפל  .םייחה  לכ  ונמצע  םע  תושעל 

ןיבש תווצמה  לע  ינוציק  ןפואב  דיפקהל  ץרא , - ךרד
, רתוי םירשיו  םיבוט  תויהל  תקסופ  יתלב  תימצע  השירד  לע  םיקופיס , תייחד  לעו  רציה  תריבש  לע  דובעל  .ורבחל  םדא 
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". תועמשמבו ןכותב  םייחה  תא  אלמלו 

לע תילארשיה  הרבחה  ותשרומו , ויתודלות  לארשי  םע  תא  ריכהל  םירשפאמש  םיקרפ , םיבלושמ  םידומילה  תינכתב 
היגטרטסא יכ  הארנ  .תינכתה  תרגסמב  םיפתתשמה  םיעצבמש  תיתרבחה  המורתה  בולישב  תאז  .התובכרומו  היביכרמ 

םצמצל תנמ  לע  ושעי  םגש  הניכמה , ירגוב  לש  תוברועמו  תויתפכא  תונלבוס , לש  רתוי  הבר  הדימל  איבהל  הדעונ  וז 
.הרבחה בלב  םבולישו  םתסנכהלו  דיתעב  םישלח  םירזגמ  לש  תיתרבחה  הרדהה  תא 

תידוהי תידוהי תוהז   תוהז
הנה הצובקהש , ךכב  תישאר  .םינוליחו  םייתד  ןיב  חתמה  םוצמצל  םורתל  דעיכ , ןמצעל  וביצה  תוברועמה  תוניכמה 

לש וייח  תוחרואו  ויתוסיפת  תא  דחאה  ריכהל  תונמדזה  תנתונ  תוסנתהה  .םיפתושמ  םייחב  םיסנתמ  םיכינחהו  תברועמ 
תברועמ הניכמ  .ידדה  דוביכו  דובכ  ךותמ  םיפתושמה  םייחה  תא  םירשפאמש  םינונגנמה  םירצונ  ךכ , בגאו  רחאה 
תוליעפ היהת  אלשו  תורשכ  לע  הדפקה  היהת  חבטמב  תונבו , םינב  ןיב  םירוגמב  הדרפה  תמייק  יכ  שארמ  הריהצמ 

.תבש  לוליח  תבייחמש  תנגרואמ 
וצלאייש ילבמ  תבשה  תא  םייקל  םייתדה  םיכינחה  ולכוי  דציכ  םיעבוק  הניכמה , ןונקת  תיינבב  הניכמה , יכינח 

.םהלש תבשה  יפוא  לע  רתוול  םיצלאנ  םהש  ילבמ  חונב  ושיגרי  םינוליחה  םיכינחהשו  הללחל ,

לע םילבקמ  םינוליחה  םיכינחהשכ  לוה ," תבשב ב" קלוד  רוא  ראשוי  םינוליחו  םייתד  םירג  וב  רדחב  ךכל : תואמגוד 
םיבשויש םינוליח  תרובח  לש  תואיצמה  תא  םילבקמ  םייתדה  םיכינחה  תאז , תמועל  .למשחה  יגתמב  תעגל  אל  םמצע 

שי הייפכב , םישענ  םניא  םירבדה  רשאכ  יכ  דמלמ , ןויסינה  .םהלש  תבשה ' גנוע   ' הז יכ  הרטיגב , םינגנמו  אשדב ,
.םייטרפה םהירדחב  םג  םינוליחב , םייתדה  לשו  םייתדב  םינוליחה  לש  תיברמ  תובשחתה 

םדאה דובכ  תא  תודימעמה  תוסיפת  לע  שגד  םהבו  תיסאלקה  היפוסוליפהמ  םיאשונ  םידמול  הניכמב  םיכינחה  ףסונב ,
.תיתדה  תידוהיה  הסיפתב  םימוחת  םילוע  םהמ  לארשי  תבשחמ  ידומיל  דצל  תאז  זכרמב ,

חרואל תונלבוס  ייוליגלו  םיפתושמ , םייחל  רתוי  םיחותפל  םינוליחהו  םייתדה  םיכינחה  תא  תכפוה  וז  תוסנתה  תנש 
, המייתסה הניכמה  תנשש  רחאל  םג  םינוליחל , םייתד  ןיב  חתמה  םוצמצל  תמרות  וז  תוסנתה  .ויתונומאלו  רחאה  ייח 

.וירחאלו יאבצה  תורישב 

תילארשי תילארשי תוהז   תוהז
התיינבלש ץראב , תילאידיאה  הרבחה  יכ  השיגדמ  רעונה  ברקב  תינויצ  - טסופה הריוואב  התודדומתהב  הניכמה ,

תידוהיה תוברתה  לש  םיכרעהו  תונורקעה  יפל  תוניכמה ) יכמסמ  "י  פע  ) תלעופ תוניכמה , ירגוב  םורתל  םירומא 
, תיטסינמוה םלוע  תפקשה  יפל  .ינויצה  ןוזחהו  תשדחתמה  תידוהיה  תוברתה  יכרעו  חורה  לארשי , יאיבנ  ןוזחו  הקיתעה 

.החוור תרבח  ססבל  ידכב  רסומהו  יתרבחה  קדצה  תונורקע  תיטרקומד ,
.וליגו ותד  ונימ , ואצומל , רשק  אלל  ויתומולחו , וירושיכ  לכ  תא  תוצמל  םדאה  לש  ותלוכי  תא  תוניכמה  תודדועמ  דוע 

תא ןכו  הכותב , םיאכדנהו  םישלחה  יפלכ  הקומע  תיתרבח  תוביוחמ  תידדהה , תוברעה  תיתרבחה , תויראדילוסה  תא 
.תיחרזאה תוירחאה 

תונווכתה הבו  השדח  הפש  תורצוי  םויכ , חוורה  רוכינל  לוספ  יוטיב  תויניצב  האורה  השיג  םע  דחי  הלא , םיכרע  חופיט 
.ליעפמ חוככ  תומימתל  םג  םוקמ  שיש  הרכהה  תא  םג  תיתרוקיב , הבישח  דצל  חפטמ  רבדה  .רמאנל  תוביוחמו 

""לל הצב הצב תורישל   תורישל הנכה   הנכה
תכרעמ ירגוב  רעונה  - ינב תא  ןיכהל  המגמ  ךותמ  ומקוה  תויאבצ  - םדקה תוניכמה  ךוניחה , דרשמ  רתאב  בותכה  יפ  לע 

ילולסמלו תורחבומ  תודיחיל  תויברק , תודיחיל  תובדנתה  דדועל  .ל  " הצב יתועמשמו  אלמ  תוריש  תארקל  ךוניחה ,
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תודרשיה תודרשיה תרדיסב   תרדיסב ""קק   מעמע תניכמ   תניכמ
דנבטור הנח 

תוילוחב טווינ  תמישמל  האיצי  רקוב ,

.הריעצ תוגיהנמ  חפטלו  אבצה  ייח  םע  שגפמה  תארקל  יזיפו , ינחור  ןסוחו  התואנ  הנכה  םהל  קינעהל  .הנוצקו  דוקיפ 
תאשל םינוכנו  תוחילש , תשוחת  תוירחא , םמצע  לע  םילטונה  רעונ  - ינב רישכהל  .ינויצ  - ינחורה םמלוע  תא  רישעהל 

.דועו  ךוניחה  הרבחה , ןוחטיבה , ימוחתב  םיימואלה  םירגתאבו  תומישמב 
םימייק םייחהו , יאבצה  תורישה  תארקל  לשחתהלו  הנשב  רגבתהל  תונמדזה  היכינחל  תנתונ  הניכמהש  הדבועל  רבעמ 
סיסבב תוסנתה  עובש  תודרשיה , עובש  םיטווינ , עובש  םיללכנ : וז  הרדגהב  .ל  " הצל הנכה  איה  םתרטמ  רקיעש  תועובש 
יאבצה יווהה  םע  שגפמה  טייגניו .)  ) "ד 8 הבב ינפוג  ךוניח  עובש  םג  תוניכמהמ  קלחבו  "ע ) נדג וא   ) םינוריט
רשאב םלענה  תא  םימצמצמ  םנויסינמ , םירפסמש  "ל  הצ תודיחימ  םירגוב  םע  שגפמ  דצל  תויאבצה  תויונמוימהו 

.םהירושיכל םאתהב  םהיתולוכי  תא  תוצמל  םיכינחה  לש  היצביטומה  הלוע  ךכמ  האצותכו  יאבצה  תורישל 

ןומימה ןומימה תורוקמ   תורוקמ

םירוה םירוה // ימצע ימצע ןומימ   ןומימ
לש לדוג  רדסל  העיגמ  הניכמב  ךינח  תקזחא  תולע 

: םילולכ הז  םוכסב  .שדוחל  דע 3500 ₪   3,200 כ -
, םימ למשח , םינבמה , לע  "ד  כש םיכינחה , תלכלכ 
, דומיל ירזעו  םירפס  דרשמ , תואצוה  הנונרא ,
, תועסה עובק , תווצ  רכש  םיצרמ , רכש  םירנימס ,
, םירתאל הסינכ  תרוקיבו , "ח  הנה הקזחאו , דויצ 

.דועו םיכינח  חוטיב  תוגלמ , תפוק  קוושו , םוסרפ 

שדוחל ל900 ₪  ןיב 700  ענ  םירוהה  לש  םקלח 
שי םהב  םירקמבו  םירוהה , תלוכילו  הניכמל  םאתהב 

םימוכסמ ךומנ  ףא  םולשתה  ןומימב , םיישק  םירוהל 
.תוגלמ  ןרקמ  םקלח  תא  המילשמ  הניכמהו  הלא 
םורתל םתונוכנב  איה  םירוה  לש  תפסונ  המורת 
םיצרמ םירוה  ןהב  תוניכמ  שי  הניכמב , םנמזמ 

וננמזבש לבח   " רעצב םילבוק  םיבר  םירוה  .רחא  דויצ  וא  טוהיר  םימרות  ףא  תורחאבו  םתוחמתה  ימוחת  לע  תובדנתהב 
םג המוד  תרגסמ  םיקהל  רומוהב , קפס  תוניצרב  קפס  םירוה , דצמ  השירד  הלוע  םעפ  ידמו  וזכ ," היצפוא  התייה  אל 

...םרובע

ךוניחה ךוניחה דרשמ   דרשמ
יאמב 1999  1 ב –  תוניכמה , יכינחב  הנידמה  תכימתל  רשאב  םייאמו  לודג  הלאש  ןמיס  הנש  ידמ  הלע  ןהב  םינש  רחאל 

רשא תויאבצ  םדקה  תוניכמה  קוח  קקחנו  תויאבצ , - םדקה תוניכמה  ביצקת  תא  הנגיעש  הלשממ  תטלחה  הלבקתה 
ךס 23,500 לע  איה  ןוחטיבה 50% ) מו ' ךוניחה 50%  מ '  ) הנידמה תכימת  יכ  עבוק  קוחה  ילויב 2008 . תסנכב  לבקתה 

הרכהל רושיא  הווהמ  וז  העיבק  דדמל .) הדמצה  שדוחל +   ₪ 1,958  ) תבצקותמו תרכומ  הניכמב  הנשב , ךינחל   ₪
םרוגה אוה  ךוניחה  דרשמ  .דיתעבו  הווהב  ןתמורתו  ןלעופל  תויאבצ , - םדקה תוניכמל  הקינעמ  הנידמהש  הרקוההו 
ושבוגש םינוירטירקל  םאתהב  תופסונ  תויאבצ  - םדק תוניכמ  תמקהל  תומזויה  תא  ןוחטיבה ,) דרשמ  םע  דחיב   ) רשאמה
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תודרשיה תודרשיה תרדיסב   תרדיסב ""קק   מעמע תניכמ   תניכמ
דנבטור הנח 

הדצמל הילעה  ינפל 

.ףתושמב

תונרק תונרק
ישאר םינופ  הניכמב , ךינח  תקזחא  תולע  תא  םילשהל  ידכ  םירוהה , ימולשתבו  הנידמה  תכימתב  יד  ןיאו  רחאמ 

.םוכסה אולמ  תא  סייגל  ידכב  םייפורתנליפ  םיפוגו  תונרקל  גג ,) ןוגראכ  תויאבצ  - םדקה תוניכמה  דוגיאו   ) תוניכמה
" יח - יבא  " ןרק םינוגראה : תא  רקיעב  ןייצל  ןתינ  תוברועמהו  תויללכה  תויאבצ  - םדקה תוניכמב  םיכמותה  םיפוגה  ןיב 

.םיפסונ םייטרפ  םימרותו  ( UJA  ) קרוי - וינ לש  תידוהיה  היצרדפה  סויפ ,)" - וצ )"

הניכמה הניכמה תורטמ   תורטמ

תוהז תוהז רוריב   רוריב
וניוויק : " יכ ןעט  "ם , פמ יגיהנממ  היהש  ןזח , בקעי 

- ימע לש  רוד  ונלדיגו  םיסרוקיפא  לש  רוד  ןאכ  לדגל 
, וימי בורעב  רמאש  וז  הפירח  הרימא  ...תוצראה ,"

רוביצב תמייקש  הריפחמה  תורובה  תא  תאטבמ 
םירבדה ראש  ןיב  .תידוהיה  ותוהזל  רשאב  יללכה 

אוה דחאכ ) יתדו  ינוליח   ) הניכמב ךינח  הלגמש 
ונניא ךינחה  םא  םגו  תד ,!  םגםג  איה  תודהיש  יוליגה 

ותושעל ידכ  ךכב  ןיא  הכלהה , יפ  לע  יח  וניאו  יתד 
תודהיה תרכה  תא  ונממ  עונמלו  .ידוהי  תוחּפל 

(, ול תכייש  איהו  הל  ךייש  אוהש   ) תידוהיה תוברתהו 
ותוהז שוביגו  רוריבל  יעצמאכ  הרשועו , הידבר  לע 

.תידוהיה

הנוכנ התייה  תונויצה  יכ  הנעטה  תעמשנ  וב  ןדיעב 
םידוהילו םיניטסלפל  לווע  המרגש  תיטסילאינולוק  העונת  איה  תונויצה  יכ  וא  דוע , תיטנוולר  הניא  ךא  התעשל ,

, היתונויער תונויצה –  תרכה  .תילארשיה  תוהזה  םוחתב  םג  םתוהז  תא  ררבל  הניכמה  יכינחל  רשפאל  שי  םייחרזמ ,
סוסיבמ קלחכ  אלא  עדיה , תשיכר  םשל  קר  אל  תאז  םג  .הניכמה  תורטממ  קלח  ןה  תויוושכעה  היתויועמשמו  היתודלות 

, םייוושכע תועד  יגוה  ןכו  ןוסלנצכו  רנרב  םעה ,' דחא  , ' םולבנליל לצרה , יבתכ  םע  תורכיה  .ךינחה  לש  תישיאה  תוהזה 
.םויה לש  תילארשיה  היווהה  לע  תכלשומ  איה  רשאכ  התועמשמ  אולמ  תא  תלבקמ 

םיקפוא םיקפוא תבחרהו   תבחרהו דומיל   דומיל
םידומילה תונש  לכב  רשאמ  רתוי  יתדמל  הניכמה  תפוקתב  : " ןוגכ הרימא  הניכמה  יכינח  יפמ  תעמשנ  תחא  אל 

תילאמרופה ךוניחה  תכרעמב  םידומילה  יפוא  תא  תפקשמה  השוחת  תאטבמ  תקיודמ , הניא  םא  םג  וז , הרימא  ...ס " " יבב
ןיאו םינויצ " ןיא  ", " םינחבמ ןיא   " הניכמב יכ  הדבועה  .הניכמב  דומילה  ןונגסל  הניב  לדבההו  םיכינחה , םיעיגמ  הנממ 

". דומיל םשל  דומיל  םג מ" תונהיל  ןתינש  תולגל  תונמדזה  םיכינחל  תנתונ  ...קיפסהל " ךירצש  רמוח  "
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םימוחת הניכמב , םיקסוע  םהב  םימוחתב  םהיתועידי  תולדב  םריכהב  הלודג  הכובמל  םיעיגמ  הניכמב  םידימלתה 
דומילה ןונגס  םינווגמה , דומילה  ימוחת  .ןלהל  טרופיש  יפכ  תילאמרופה  ךוניחה  תכרעמב  םידמלנ  םניא  םבורבש 

רשא הריווא  .תרחא  םידומיל  תריווא  הנשה , תליחת  םע  דיימ  אל  םא  םג  םירצוי , םירוסמה , םירומה  תשיגו  חותפה 
בוציעו תוהז  רוריבל  יעצמאכ  דוע , תעדה  תא  ביחרהלו  דומלל  ןוצר  ןכו  קמונמ , חוכיוו  ןויד  הקמעה , תונרקס , תדדועמ 

.תמלקודמ  וא  תיאשילק '  ' הנניאש הדמע 
תא השוע  ישפוחה , םנוצרמ  הניכמב  ורחב  םהש  הדבועה  ןכו  הנשב , םירגוב  םיכינחה  לש  םתויה  תדבוע  יכ  קפס  ןיא 

.לדבהה

תיתרבח תיתרבח היישע   היישע
תוליעפהמ דעו 20%  עובשהמ  םיימוי  דע  יצחו  םויב  םכתסמ  תמרותה  - היישעה ביכרמ  תוריש , תנשמ  הנושב  הניכמב ,

.הצובקה ייחלו  םידומילל  שדקומ  עובשה  ראששכ  תיעובשה ,
ןוקית ו" ימצע " ןוקית   " ןיבש חתמה  םייוטיבה , לש  בחרה  ןבומב  הדובעו " הרות   " וא השעמל " הכלה   " לש תונורקעה 

םידמול םהבש  דומילה , ינכתל  המלשהכ  אב  הליהקב  תמרותה  היישעה  ביכרמש  ךכב , יוטיב  ידיל  םיאב  םלוע "
.היכרצו היתוקוצמ  לע  תילארשיה  הרבחה  תא  םיכינחה 

, תמרותה - היישעה תא  עצבל  םילוכי  םה  הבש  הנוכנה  ךרדל  רשאב  רוריבה  תא  םייקל  היכינחל  םורגל  הסנמ  הניכמה 
הניכמב תיתרבחה  היישעה  תוכח ." םינתונ   " אלא םיגד " םיקלחמ   " אל וב  ןפואב  .רתויב  תיביטקפאהו  הנוכנה  ךרדב 
הדעונש הסיפתמ  קלחכו  הינייפאמו , היכרצ  תילארשיה , הרבחה  תא  בורקמ  ריכהל  םיכינחה  לש  תונמדזההמ  קלח  הנה 

.דיתעב תיתרבח  תוגיהנמל  םיכינחה  תא  ןיכהל 

תורישל תורישל הנכה   הנכה
םייח ונא  הב  תינרדומה  תואיצמב  .יאבצה  תורישל  קיפסמ  םינכומ  םישח  םניא  יכ  םיחוודמ  תוניכמב  םיבר  םיכינח 
רעונל רשפאמ  אלש  ןפואב  םיננוגמו  םיפטוע  םירוהה  םהב  םיססובמ , םיתבמ  םיעיגמ  הניכמה  יכינחמ  םיבר  םויכ ,

.םהישעמ לע  תוירחא  תחקלו  תמאב , םייאמצע  םייחב  תוסנתהל 

יתועמשמ ביכרמש  ךכל , תוביסהמ  תחא  איה  תואיצמה , תא  םימאות  םניאש  אבצה  לע  םייומיד  בולישב  וז , הדבוע 
ללכ - ךרדב תיאבצ , - םדק תרגסמ  וזש  תורמל  הניכמה , יכ  שיגדהל , שי  .יאבצה  תורישל  הנכה  ללוכ  הנשה  תינכתב 

.אבצל םג  ךכ  בגאו  ללכב , םייחל  הירגוב  תא  ןיכהל  המצע  תדעיימ  הניכמה  .תיאבצ  היצטניירואב  הנניא 

תיתנשה תיתנשה תינכתה   תינכתה

םידומיל םידומיל
יתרבח יוניש  ןעמל  ולעפי  רשא  תיתרבח , םיליעפו  םיברועמ  םיריעצ  חפטלו  דדועל  הרטמל  המצעל  המש  הניכמה 

, םיכרע עדי , םירושימ : רפסמל  תוקלחתמ  הז  דעי  תגשה  ורשפאיש  תוידומילהו  תויכוניחה  תורטמה  .םירגובה  םהייחב 
.תויונמוימו תוישיא  תונוכת 

: עדיה םוחתב 
.תידוהיה תוהזה  תריציל  תיתשתכ  לארשי , תבשחמו  תידוהיה  תוברתה  תרכה  תידוהי -  תוברת  - 
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תמאב תמאב םידמול   םידמול ""קק   מעמע תניכמ   תניכמ
בצאירדוק המיד 

.תויוושכעה היתויועמשמו  היתודלות  היתונויער , תונויצ –  - 
.םלועבו  ץראב  ידוהיה  םעהו  תילארשיה  הרבחה  תרכה  - 

.תונמאו הריש  תורפס , תיללכ , היפוסוליפ  תיטילופה , הבישחה  הנידמה , עדמ  הלכלכו , הרבח  טפשמו , קוח  - 

: םיכרעה םוחתב 
תססובמה םלוע  תפקשה  תיתרבח -  םלוע  תפקשה  - 

.תוניכמה ןוזח  ססובמ  םהילע  םיכרע  םתוא  לע 
.תינויצ - תילארשי - תידוהי תישיא  תוהז  - 

". חור ראש   " םע םייח  - 
.הרשוי - 
.תויראדילוס - 

: תוישפנ תונוכתה  םוחתב 
.ימצעה ןוחטיב  - 

.הביבסלו תלוזל  תושיגר  - 
.תפומ תישיא , אמגוד  - 

.תילאוטקלטניא תונרקס  - 
.תויתרוקיב - 

.בל םותו  הוונע  תועינצ , - 

: תוישעמה תויונמוימה  םוחתב 
.תישעמ תיטילופ  הבישח  - 

.םיטקיורפ לוהינו  ןוגרא  תלוכי  - 
.תישיא - ןיב תרושקת  - 

.הארוהו  הכרדה  - 
.יאבצ  תורשל  תויפיצפס  תויונמוימ  - 

.ימצע  גוהינ  - 
.םינמז תוחולב  הדימעו  ישיא  ןמז  לוהינ  - 

.הדש תיישותו  תואדש  - 

ץראה ץראה תרכה   תרכה
, קמועל התרכהב  יוטיב  ידיל  םיאב  היתודלותו  היפונ  היבשויו , ץראה  םע  תורכיהה  םוחתב  הניכמה  ידעיימ  קלח 
לש תשרומו  םע  ףונ , "מ –  ענ ינייפאמ  תרכהל  הלא  םילויטב  .םינושה  ץראה  ירוזאב  םייפרגואיג , םיסופמקו  םילויטב 

.ויתומחלמו "ל  הצ תשרומ  לש  דומיל  םג  םיללוכ  ץראה ,

, םיפוצר השולש ) וא   ) םייעובש ךשמל  תוניכמהמ  קלחב  םייקתמה  לארשי " - קבוח  " לויט תרגסמב  הנשה  םויסב 
הליבקמ תינכת  תומייקמה  תוניכמ  שי  .תילארשיה  הרבחב  תודחוימ  תוצובקו  םיטועימ  םישיא , םע  םישגפמ  םימייקתמ 
תושיגרו תוחיתפ  םיכינחה  לצא  חתפמ  התייסולכואו , ץראה  תרכהל  רבעמ  הז , עסמ  .הנוש  תנוכתמו  רחא  םש  תחת 

.תלוזל תיתרבח 

הרבחל הרבחל המורת   המורת
םוי םימרות  םיכינחה  תוניכמהמ  קלחב  .םינוש  םינפואב  יוטיב  ידיל  האב  הניכמב  םיכינחה  לש  תמרותה  - היישעה
תא םיעצבמ  םיכינחה  ןקלחב  .םינוש  םיטקיורפב  יצחו  םוי  םיבדנתמ  םיכינחה  תורחא  תוניכמב  הליהקה , ןעמל  עובשב 
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תויסולכואב תורחאבו  ...םימדוק ," ךריע  יינע  ש" אוה  ןורקיעהשכ  ואב  ונממ  אצומה  בושייב  תמרותה  היישעה 
, םישישק םירגובמ , רעונ , םידלי , םינוש , ליג  יכתח  לומ  תעצבתמ  תיתרבחה  המורתה  .הניכמה  רוזאב  תושלחומ 

'. ודכו םירוכמ  םילבגומ ,

תפוקתב תורדשב -  החוורה  ףגאב  תוילאוטקא : תויצאוטיסל  םאתהב  םירוזאל  עייסל  הניכמה  יכינח  םיסייגתמ  םיתיעל 
םג וא  למרכב  הפרשה  יעגפנ  םוקישל  עויס  היינשה , ןונבל  תמחלמ  תפוקתב  הנומש -  - תירקב םיטלקמב  םימאסקה ,

.םיישקל עלקנש  הניכמ  ךינח  לש  ותיבב 

""לל הצל הצל הנכה   הנכה
ךכב ש : יוטיב  ידיל  אב  סויגל  הנכהה 

ותשרומ ויתולייח , "ל , הצ תרכה  ךרוצל  םידקפמו  םילייח  םע  םישגפמ  הניכמה  תנש  ךלהמב  םימייקמ  הניכמה  יכינח  - 
'. יתאה דוקה   ' תאו

". תונוריט - ינימ  " ןיעמ הווהמה  "ע  נדג סיסב  וא  םינוריט  סיסבב  םימי  השימח  לש  תוסנתה  ןומיא  - 
.הפמ תאירקו  תורייסה  תונמוימ  תא  םיחתפמ  םיטווינ  עובשו  היפרגופוט  דומיל  - 

הנוזתו ינפוג  רשוכ  לע  הרימשלו  חותיפל  תועדומה  תא  םילעמ  טייגניו )  ) "ד 8 הבב ןומיא  ימיו  םייעובש  םיס  " דמ - 
.הנוכנ 

תיישות ןכו  םייופצ  אלו  םינתשמ  םיבצמ  םע  דדומתהל  תלוכיה  תא  םיחתפמ  וב  םיינוציק  םיאנתב  תודרשיה  עובש  - 
.הדש

דויצ םע  רחא , רגתאמ  רוזאב  וא  הדוהי  רבדמב  ףרוחב , תודרשיה ." עובש ה" אוה  תוניכמהמ  קלחב  הנשה  יאישמ  דחא 
תיזיפ הטושפ  אל  תודדומתהב  תונבו ,) םינב   ) םיכינחה םיסנתמ  בגה  לע  דויצה  לכשכ  הלילבו , םויב  יחרכה , ילאמינימ 

לק תויהל  ליחתמ  לימרתה  ישילשה  םויב  .תועמד  הברה  באוכ , לוכה  אושנמ , םישק  םינושארה  םיימויה  .תישפנ  םגו 
.ךממ קלח  רבכ  אוה  יעיברה  םויבו  רתוי 

הלילה תא  ריבעהל  םיכירצ  םה  וב  םמצעב , םינוב  םיכינחהש  הסחמב  ולוס "  " הליל אוה  תודרשיהה  עובש  לש  ואיש 
ירחאו תודרשיהה  דע  םייחה   " לש היווחה  תא  וראיתש  שי  םירחא ." םישנא   " רבכ םה  םיאבה  םימיבו  תרחמל , .םדבל 
.רתוי הלועפ  םיפתשמו  תוחפ  םיננולתמ  םהידליש  וחווידו  רבדה " ותוא  אל  רבכ  דליה   " יכ ודוה  םירוה  םג  תודרשיהה ."

ךכ תובקעבו  םמויק  לע  ועדי  אלש  תוחוכ  םמצעב  וליג  תוסנתהה  ירחאש  ודיעה  תורחבומ  תודיחיב  ותרישש  םירגוב 
.רתוי טושפ  היהנ  לוכה 

םייזיפה םייזיפה םיאנתה   םיאנתה

םירוגמה םירוגמה
םירוגמה יאנתבו  תמרב  תונוש  תמייק  .ךכל  דעוימה  םירוגמ  םחתמב  היימינפ  יאנתב  םינסכאתמ  הניכמה  יכינח 

.תונושה  תוניכמה  ןיב  רדח  דחיב  םיקלוחה  םיכינחה  רפסמבו 
"ש, ויב תויולחנתהה  תחאמ  ואבוהש  םינשי  םינוורקב  םיכינחה  ורג  ילינ , בושייב  ןושחנ ,'  ' תניכמ לש  הכרד  תליחתב 

תויצולחה תשוחת  םלואו , .תלבסנ  יתלב  םיתיעל  התייה  םירדחב  תופיפצהו  הדורי  התייה  םינוורקה  לש  הקוזחתה  תמר 
.תמיוסמ הוואגב  ףאו  הנבהב  וז  תואיצמ  לבקל  םיכינחל  הרשפא  הניכמה , תמקה  תא  התווילש  תוחילשה  תריוואו 
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התיכב התיכב רועישב   רועישב ""קק   מעמע תניכמ   תניכמ
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םיאנתה יכ  רמול  ןתינ  םינושמו , םינוש  םינקתמבו  תורוכש , תורידב  םיררוגתמ  םיכינחה  תוניכמהמ  קלחב  םא  םג  זאמ ,
תחלקמ םירדח  ינש  לכל  שי  םירקמה  בורב  רדחב .) דע 4   ) םיחוורמ יד  ךא  םיטושפ  םנמא  םירדחה  םויכו  ורפוש ,

ללכ ךרדב  םיאצמנ  םירוגמה  ירדח  .םינב  ירוגמל  תונב  ירוגמ  ןיב  הדרפה  תמייק  .ןוחבטמ  ןכו  םיפתושמ , םיתורישו 
.דומילה תותיכלו  לכואה  רדחל  תוכימסב 

לכואה לכואה
םלוא יאמצע , לכוא  רדחו  חבטמ  שי  תוניכמה  בורל 

םיכינחה ןהב  םיצוביקב , תומקוממה  תוניכמ  ןנשי 
רדח ןהב  תוניכמב  .ץוביקה  לש  לכואה  רדחב  םילכוא 

םיירהצה תחורא  םא  םג  הניכמהמ , קלח  אוה  לכואה 
תוחורא תא  חבט , וא  גנירטייק  תרבח  ע"י  הנכוה 

קלחכ םמצעב  םיכינחה  וניכי  ברעהו  רקובה 
.םייאמצע םייחב  תוסנתההמ 

טירפת תואמצע , תדדועמה  הסיפתהמ  קלחכ 
ביצקתל םאתהב  םיכינחה , ידי  לע  עבקנ  תוחוראה 

הנכהב קלח  - םילטונ םוי  לכב  .םתושרל  דמועה  ןוזמה 
ידי לע  תעבקנש  תונרותב  תרחא  םיכינח  תצובק 

.ךכ לע  תיארחאה  הלהנמ  תדעוו 

םירומהו םירומהו דומילה   דומילה תותיכ   תותיכ
לע םייקתהל  םילוכי  םירועיש  םירומה , ןוצרל  םאתהב  םימעפל , דומיל , תתיכב  ללכ  ךרדב  םימייקתמ  םידומילה 
וא לגעמב  איה  הבישיה  תרוצ  התיכב  םימייקתמ  םירועישהשכ  םג  .תיביטקרטא  ףונ  תניפב  םג  וא  התיכל  ץוחמ  אשדה ,

ךשמהבו ףתושמב  טסקט  םידמולו  םיכינח  םיבשוי 2-4  ןהב  תותורבח ' איה ב' דומילה  תטיש  םירועישהמ  קלחב  ב ח .'
.הלוכ האילמה  ינפב  ןהלש  תונבותהו  ףיסא ' תא ה' תוגיצמ  תותורבח ' רועישה ה'

םג .ורבצש  םייחה  ןויסינמ  האצותכ  םמוחתב ' םיחמומ   ' םירחאו םיאמדקא  םקלח  ןווגמ , עקרמ  םיאב  הניכמב  םירומה 
.םירומה תווצמ  קלח  םה  הלוכ , הנשה  ךרואל  הניכמה  יכינח  תא  םיוולמה  םייתרבחה , םיכירדמה 

םיצרמ  " תניחבב םניאו  םיכינחל , יתועמשמ  תויהל  רומאש  יכוניח  דיקפת  םיאלממה  םירוטנמ "  " ןיעכ םה  םירומה 
וא המוק , רועיש  ילעב  םיכירדמו  םירומ  רתאל  ץמאמ  תומייקמ  תוניכמה  .האצרהה  רחאל  םכרדל  םיכלוהש  םיחרוא "

". ...םירבדמ םהש  המ  תא  םייחו  םייח  םהש  המ  תא  םירבדמש  םירומ  : " תוניכמה ישארמ  קלח  ורידגהש  יפכ 

ףתושמ ףתושמ לוהינ   לוהינ
יונישל חותפ  אוהו  ץובישהו  םינמזה  חול  תעיבקב  םיפתוש  םיכינחה  ךא  תווצה , עבוק  םנמא  םידומילה  תינכות  תא 

דמע אל  רבח ש" התיבה  חולשל  םיכמסומ  םיכינחה  םג  לבא  הניכמל , לבקתי  ימ  טילחמש  אוה  תווצה  .עובש  ידמ 
'. ודכו חבטמה  תויונרותב  ףתתשהל  הצור  אל  ןמזב , םק  אל  םייתרבחה : םינוירטירקב  רקיעב  רבודמ  םינוירטירקב ."

.בזועו ומצעב  ךכב  שיגרמ  םיאתמ  וניאש  ימ  קיחרהל : ךרוצ  ללכ  ןיא  םישיגדמ , םה  בורל ,

םיכינחה הנשה  תליחתב  .םהל  ריעהל  ףאו  םירומה , ץוביש  לע  וליפא  עיפשהל  תורשפאה  תא  םיכינחל  שי  השעמל ,
םהייח תוחרואב  ןודל  ידכ  הלילה  ךותל  האילמ  תבישיל  םיסנכתמ  םה  עובש  ידמו  הנש , התואל  ןונקתה  תא  םיעבוק 

תא םג  םמצעל  עובקל  םהילע  םינוליחו , םייתדל  תפתושמ  הצובקב  רבודמש  ןוויכמ  .תושדח  תוטלחה  לבקלו  הניכמב ,
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זכרתהל זכרתהל םיסנמ   םיסנמ רועישב , , רועישב ""קק   מעמע תניכמ   תניכמ
בצאירדוק המיד 

.הז םוחתב  םייחה  יללכ 

"(: יח - ימע  " תניכמב  ) ןונקתל אמגוד 
יאנתב תיתרבח  - תיכוניחה המישמה  תא  םייקל  תנמ  לע  הניכמה , חורב  תוגהנתהל  תונורקעה  םה  הלא  םייח - תוחרוא 

ףותיש : ייח 
אלל תונימאו –  תונכ  . 1 דחיב :" תויהל  םצעל ה" יאנת  םנה  רשא  םיגשומ  השולש  םיחנומ  תונורקעה  לש  םמויק  סיסבב  )

(. הצפח שפנבו  םלש  בלב  תידדה –  הרזע  .תללוכו 3 . תישיא  האלמ , תוירחא –  .קרשו 2 . לחכ 
.ונבייחתה םהילע  םינמזב  הדימע  השוריפ  תוירחא  .א 

ןובשחב איבהל  לוכי  ינאש  וא  ילע , לבוקמ  וניאו  יל  םיענ  וניאש  והשמ  הביבסלו  רחאל  קוחצב , אל  םג  ללועל , ןיא  .ב 
"(. ללועת לא  ךרבחל  ךילע , אונשש  המ  : " ןקזה ללה  ירבדכ   ) רחאל םיענ  וניאשו  לבוקמ  וניאש 

ויכרצב הרכה  ךותמו  ימצע  ןוחטב  תשוחתמ  םיעבונ  הלא  ךפהל ; השלוחל , ןמיס  םניא  רחאה , םע  המכסהו  רותיו  .ג 
.רחאה לש  םיקדוצה 

תופסונ הלא  לע  ךכמ ; רתויו  ונתוא  םיבייחמ  ונתרבח , תוברתב  םילבוקמה  תוכילההו , םיסומינה  ןכו  הנידמה  יקוח  .ד 
(. רוזחמ לכב  הנוש   ) םיכינחה ונמצע  לע  ונלטהש  תודחוימה  תושירדה 

.ךתביבסב םירחאל  עירפהל  הביס  םניא  תושירדב , דומעל  ישוקו  םומעש , ןיינע , רסוח  .ה 
.שוכרלו דויצל  יחל , םדאל , קזנ  תמירגמ  רמשיהל  שי  .ו 

תוענמיה , תורשכ תונבו , םינבל  םירוגמב  הדרפה  ונמצע : לע  ונלביק  םינוליחו  םייתדל  םיפתושמ  םייח  רשפאל  תנמ  לע 
.ןגרואמ תבש  לוליחמ 

םינכתב לחה  תולפטמ  הניכמה  יכינחמ  תובכרומה  תודעוו  םמצע : תא  להנלו  לעפתל  ידכב  םילעופ  הניכמה  יכינח 
, ןוזמה םינקתמה , תקוזחתב  הלכו  םילויטה , תוברתה , תוליעפ  םייחה , תוחרוא  תעיבק  ךרד  םיצרמ , תנמזהבו  םידמלנה 

.תורחא תוניכמו  םינוגרא  תודסומ , םע  הניכמה  לש  ץוחה  ירשק  לוהינו  אבה  רוזחמה  יכינח  סויג 

םוי םוי -- םויה םויה ייח   ייח הניכמה -  -  הניכמה תרגש   תרגש

יעובש יעובש ""זז   ולול
יכינח םהב  תועובש  שי  תונווגמ , תויעובשה  תוינכתה 

םיאצויו םידמול  םה  הבו  הניכמב  םיאצמנ  הניכמה 
םהבש הניכמל , ץוחמ  תועובש  שיו  תמרותה  - היישעל

.ל " הצל הנכה  םיעצבמש  וא  םיטוונמ , םילייטמ ,

ןיב םיבלשמ  םיכינחה  הניכמב , םיאצמנ  וב  עובשב 
ןיבו םימי ) יצחו  השולש  דע  השולש   ) םידומיל

םיברעה יצחו .) םוי  וא  םוי   ) הליהקב תמרות  - היישע
םיאצוי עובשה  ףוסב  .תיתרבח  תוליעפל  םישדקומ 
םיכינחה םיראשנ  ןהבש  תותבש  שי  ךא  התיבה ,

שוביג יתרבחה , יווהה  חופיטמ  קלחכ  הניכמב  תווצהו 
.הניכמל תדחוימה  תבשה  תעמטהו  הצובקה 
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תימוי תימוי תינכת   תינכת
לְַבל .םֹוְׁשלׁש  לֹומִתּכ  םֹוּיַה  יִמֹוי  היְהי  לְַבל  "... גרבדלוג : האל  הבתכש  יפכ  .הרגש  רדעיהב  תנייפאתמ  תימויה  הרגשה 

, תמרות - היישע םיעצבמ  םהב  םימיב  .ומדוקמ  הנוש  הארנ  םוי  לכ  טעמכ  , ( ךרדה ףוס  יריש  " ) ֵלּגֶה יִמֹוי  ַילָע  היְהי 
םה ןהבש  תורגסמל  הניכמל  ץוחמ  לא  םיעסונש  וא  רעונה , םע  םילעופו  הניכמה  תאצמנ  וב  בושייל  םיכינחה  םיאצוי 

.ימצע דומילל  וא  תותורבח " דומילו ב" םירועישל  קלחתמ  םויה  םידומיל , ימיב  .םימרותו  םילעופ 

תיתוברת תיתוברת תינכת   תינכת
ובש עמשנ ," המ   " בבסל שדקומ  עובשה  תחיתפ  לש  ברעה  .תיתרבח  תוליעפל  ללכ  ךרדב  תושדקומ  ברעה  תועש 

דעוימ רחא  ברע  .עובשה  ישגד  םיגצומ  הב  תיעובש  החיתפ  תחישלו  השפוחב , םהיתורוק  לע  םיכינחה  םירפסמ 
.ךכ  לע  תיארחא  תוברת  תדעוו  ברעה , ןוגראו  תנכה  לע  דקפומ  רחא  תווצ  וא  ךינח  םעפ  לכבשכ  תיתוברת , תוליעפל 

תוחרואו הצובקה  ייחב  םיכינחה  םיקסוע  ובשו  םייח ," תוחרוא   " וא טנמלרפ " ה" האילמה -  תבישיל  שדקומ  ברע  דוע 
.תרגסמל םתוסחייתהב  םהייח 

תלפטמ ךכב  הניכמה , יכינח  לש  םתוניינעתה  "י  פע םינוש  םיאשונמ  םיאשונב  קסועה  הצרמ  עיגמ  םהבש  םיברע  שי 
.םינכת תדעוו 

.רופישלו רומישל  םיאשונו  םיחקל  תונבות , תויווח , םילעומ  הבו  עובשה  תא  תמתוח  תיעובש  םוכיס " תחיש  "

םינוב םמצע ,) םיכינחה  לש  ללכ  ךרדב  איה  הטלחהה   ) התיבה םיאצוי  אלו  הניכמב  םיכינחה  םיראשנ  םהב  םיגחב 
.ןכות םהב  תקצלו  גחה  ינייפאמל  םיאתהל  הסנמש  תיתוברת  תינכת 

רשוכ רשוכ ינומיא   ינומיא
רומשל התרטמש  תינפוג  תוליעפ  עובשה  ךלהמב  םיבלשמ  "ל , הצל הנכהכו  אירב " ףוגב  האירב  שפנ   " יכ הסיפת  ךותמ 

םתורישב הדש  תודיחיל  םמצע  םידעיימ  הניכמה  יכינח  ןיבמ  םיברש  הדבועה  םג  .יזיפ  ןווינ  עונמלו  תוינויחו  רשוכ  לע 
ןיבמ שי  .עובשהמ  קלחב  םיס  " דמו רשוכ  יליגרת  תוציר , ומכ  תינפוג  תוליעפ  עוציבל  תפסונ  הביס  הווהמ  יאבצה 

םג וא  תורייס ' שוביג   ' תארקל םא  םרשוכ  תא  דוע  רפשל  ידכ  יאמצע , ןפואב  תוצירל  ברעה  תועשב  םיאצויש  םיכינחה 
.םיישיא םימעטמ 

"ג אדמ לש  האצקהב  הז  ךרוצל  "ל  הצ חלשנש ע"י  ינפוג ,) ןומיא  ךירדמ   ) "ג אדמ תוניכמה  תובלשמ  תונורחאה  םינשב 
יעוצקמ ןפואב  ינפוגה  רשוכה  תא  חפטל  םיכינחל  עייסל  ודיקפת  תחא ,) לכב  עובש  יצח   ) תוניכמ יתש  לכל  דחא 

רודמ שאר  עבקב -  ןיצק  ידי  לע  טייגניו )  ) "ד 8 הבמ להונמ  אוה  תוניכמל , "ל  הצ תופילא  אוה  טקיורפה  איש  .ןמוימו 
.תירטש דוד  ד"ר  יברק , רשוכ  "צ  דק

ךתח ךתח םיכינחה –  –  םיכינחה

םינב םינב תונב –  –  תונב
קלחב .הווש  םינבהו  תונבה  רפסמ  הבש  תנזואמ  הצובק  רוציל  ץמאמ  תושוע  תויללכה  תויאבצ  - םדקה תוניכמה 

הדבועהמ עבונ  רבדה  יכ  םינעוטה , תוניכמה  ישאר  ןיב  שי  .םינבה  רפסממ  רתוי  לודג  תונבה  רפסמ  תוניכמהמ 
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םורד םורד תרדסב   תרדסב ""קק   מעמע תניכמ   תניכמ
דנבטור הנח 

.םינבל רתוי  השק  הארנכש  הטלחה  הנשב , סויג  תוחדל  הטלחהה  תא  ןהילע  לקמ  רבדהו  רתוי , רצק  תונבה  תורישש 

םייתד םייתד םינוליח –  –  םינוליח
לש םקלחש  אוה  לעופב  בצמה  םייתד , םניאשו  םייתדל  הקולחה  טביהב  םג  ןוזיא  רוציל  תוסנמ  תוברועמה  תוניכמה 

הקולחה .תוניכמה  בורב  רתוי  לודג  םייתד  אלה 
1/3 ו –  םייתד   1/3 םינוליח , איה 1/3  תחוורה 

הנעט שי  רבעשל .) םייתד   ) םיש " לתד וא  םייתרוסמ 
תוברועמ תוניכמל  םיעיגמש  םייתדה  םגש  תרמואה 

רתוי - םידיפקמש םייתד  וליאו  טייל ," םייתד   " םה
הניכמ לע  רדסה  תבישי  וא  תינרות  הניכמ  ופידעי 

תובישיב רבעומה  רסמה  והזש  קפס  ןיא  .תברועמ 
הבישי לע  וצילמי  םדצמש  םינברה  ע"י  תוינוכיתה 
.תופדעומ  תויורשפאכ  רדסה  תבישי  וא  ההובג 

תונורחאה םינשב  תררבתמו  תכלוהה  תניינעמ  הדבוע 
, םינוליח םייתדל -  רשאב  תונשיה  תורדגההש  איה ,
, םיבר םיריעצל  סחיב  דוע  תופקת  ןניאו  טעמכ  רבכ 

.םייניבה ינווג  םיברתמש  לככ 

תוברועמה תוניכמל  םיעיגמה  םייתדהמ  םיבר 
תוניכמל יכ  ןייצל  שי  .תרכומ  םייתד  םניאשו  םייתדל  םיפתושמ  םייח  לש  תוסנתהה  םהב  םיברועמ , םיבושיימ  םיעיגמ 

(. תינוכית הבישיל  תישנה  הליבקמה   ) תונפלוא תורגוב  ןקלח  תויתד , תונב  םג  תועיגמ  תוברועמה 
ינב םייתד  'ה  רבח שוגפל  תנמ  לע  תאז  םישועה  םיחותפ  םיריעצ  ללכ  ךרדב  םה  תברועמ  הניכמ  םיפידעמש  םינוליחה 

.תודהילו תדל  סחיב  תונרקס  ךותמו  םליג 

םיעצמא םיעצמא ילד   ילד םידימא –  –  םידימא
רקיעש תוניכמ  תומייק  .הניכמה  שאר  תשיגב  רקיעב  יולת  רבדהו  ןווגמ  עקרמ  םיעיגמ  תוברועמה  תוניכמה  יכינח 

זאו ינגומוה , יד  אוה  ימונוקא  - ויצוסה ךתחהו  םיססובמכ  םירכומה  רפס  יתבבו  םיבושייב  עצבתמ  םיכינחה  סויג  ץמאמ 
רוציל ץמאמ  תושוע  תורחא  תוניכמ  טושיק ." תצק כ" םיספתנ  הירפירפ  ירוזאמ  םילבקתמש  םידדובה  םיכינחה  םתוא 

םיקחורמ םירוזאב  םג  ידימלת י"ב  שוגפלו  חורטל  בייחמ  רבדה  .תילארשיה  הרבחה  ידבור  לכ  קלח  םיחקול  הב  הצובק 
.ןווכמב תוימינפב  רעונלו  הירפירפב  רעונל  תונופה  תוניכמ  שיו  הניכמהמ ,

םירחאו םיססובמ  םיתבמ  םיעיגמש  םיכינח  שי  תונושה , תודעה  לכ  יגיצנל  גוציי  םייק  הירפירפל  תונופה  תוניכמב 
ןתואב םיכינחה  תודע  "י  פע םירוהה .) ינפל  הלוע  רעונ   ) "ה לענ טקיורפ  ירגוב  םג  ןקלחבו  םיעצמא , ירסח  םיתבמ 

לודג קלחב  ףתתשהל  תביוחמ  הניכמה  הזכ , בצמב  תאז , םע  דחי  ךא  .רתוי  הברה  תניינעמו  הרישעמ  הנשה  תוניכמ ,
.תוגלמה  ןרקמ  םיכינח  םתואל  ןומימב  עויסב  רתוי 

.םלשל תגשמ  ודי  ןיא  םא  םג  לבקתי , הניכמל , םיאתמ  אצמנו  ףרטצהל  הצורש  ךינח  לכ  יכ  ושיגדה  תוניכמה  ישאר  לכ 

(( לאמש לאמש -- ןימי ןימי  ) ) תויטילופ תויטילופ תופקשה   תופקשה
לש תיטילופה  הקולחה  .תונווגמ  תויטילופ  תופקשה  יוטיב  ידיל  םיאב  הב  תינגורטה  הצובק  רוציל  תוסנמ  תוניכמה 

ךילהתבש תורמל  תונוש , תויטילופ  תופקשהו  עקרמ  םיכינח  סייגל  הניכמה  השועש  ץמאמב  היולת  הניכמה  יכינח 
רשאב עיפשמו  הוותמ  םרוג  הווהי  הניכמה  לש  יפרגואיגה  המוקימ  םימעפל  .תנחבנ  הניא  תיטילופה  םתדמע  ןוימה 
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""קק מעמע תניכמב   תניכמב םירוה   םירוה םוי   םוי
רימת ידוא 

.הבש םיכינחהמ  םיבר  לש  תויטילופה  םהיתועד  יפואל 

הפמה לש  ילאמשה  דצהמ  תודמעב  םיקיזחמה  םיכינח  תוחפ  ועיגי  ןלוגה  תמרב  תאצמנש  הניכמל  יכ  רבתסמ  לשמל ,
וקיזחהש םהירוה , תא  וא  םיכינחה  תא  ענכשל  ךרוצ  היה  תחא  אל  ןדריה : תעקבב  התייהש  הניכמב  םג  ךכ  .תיטילופה 

םיקיזחמה םיכינח  לש  בור  םיעיגמ  ןיבר  תינוליח ע"ש  הניכמל  תאז , תמועל  .המוקימ  תוימיטיגלב  תוילאמש  תודמעב 
.לאמשה תודמעב 

תופרטצהל תופרטצהל תוביס   תוביס

אבצב אבצב דוקיפו   דוקיפו תוגיהנמ   תוגיהנמ חותיפ   חותיפ
הבוט הנכה  תוניכמב  האורה  הסיפתב  תמא  שי 
וירגוב תא  ןיכמה  םרוגכו  תורחבומ  תודיחיב  תורישל 

הניכמהש הדבועה  םצע  .אבצב  הנוצק  לולסמל 
דומלל חתפיהל , הנשב , רגבתהל  היכינחל  תרשפאמ 
האיבמ םדוק , םהל  ופשחנ  אלש  םימוחתב  תוסנתהלו 

ינב ראשמ  רתוי  הבוט  החיתפ  תדוקנל  םירגובה  תא 
.ל " הצל םסויג  םע  םליג 

תסנכה לש  עדימהו  רקחמל  זכרמה  לש  ךמסמ  יפל 
: יכ רמאנ  ךוניחה  תדעוול  ץרמ 2008 )  ) שגוהש

ירגוב ברקב  הנוצק  יסרוק  םימייסמה  רועיש  "
רתויו םיינש  יפ  הובג  תויאבצ  - םדקה תוניכמה 
רועיש םג  םיסייגתמה , ראש  ברקב  םרועישמ 

תוניכמה ירגוב  ברקב  רטוז  דוקיפ  יסרוק  םימייסמה 
, ןיידע .רתוי  םיכומנ  הנוצקל  הכילהה  ינותנ  יכ  םינעוטה  הנורחאל  שי  םיסייגתמה ." ראש  ברקב  םרועישמ  הברהב  הובג 

ךשמהב יאבצה , תורישה  רחאל  תיתרבח  היישעב  ןהירגוב  תוברועמ  יבגל  רקיעב  אוה  תוניכמה  לש  יתימאה  ןנחבמ 
.םירגובה םהייח 

םירגובה ולכוי  םידודגבש  תרמואה  הדמע  ךותמ  םידודגל , אקווד  סייגתהל  ןהירגוב  תא  תודדועמ  תוניכמהמ  קלח 
תוכיא אליממ , תורחבומה  תודיחיבו  רחאמ  תאז  .תורייסב  רשאמ  םדיצל  םיתרשמה  םהירבח  לע  רתוי  עיפשהל 

.ההובג םיתרשמה 

תורישה תורישה תייחד   תייחד
ידמעומ לכ  אל  רצוויהל , יושעש  םשורל  דוגינב  .תונווגמ  ןה  תיאבצ  - םדק הניכמל  ףרטצהל  םיניינועמה  לש  תוביסה 

ושח אל  התיכ י"ב  ךלהמבש  הלאכ , םנשי  םיכינחה  ןיב  .חור  רצוקב  אבצב  תורישל  םיפצמש  םילערומ "  " םה תוניכמה 
.ויתויועמשמלו ויריחמל  יאבצה , תורישל  קיפסמ  םינכומ  םהירוה ) וא  םה , )

.הניכמל עיגהל  תוצרל  הבוט  קיפסמ  תימיטיגל  הביס  ןנה  תורישל  תונכומ  יא  וא  ששח  תוניכמה , ישארמ  קלח  יניעב 
ץראב וליאו  םייחה , תא  םיליחתמש  ינפל   College ל - םיכלוה  High-School ירחא ה - יברעמה  םלועה  בורב  אולה 
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.םיסייגתמהמ  קלחל  ידמ  השקו  ףירח  רבעמ  אוה  יאבצה , תורישל  ןוכיתהמ  רבעמה  םיתיעל ,
.ותארקל הלועמ  הנכה  הווהמו  וב , שרדנה  סופסח " " לו אבצל  רבעמה  תא  תככרמ "  " הניכמה תנש  יכ  איה  הדבוע 

הרבחל הרבחל המורת   המורת
םג שידקהלו  תתל  ךרוצ  םיתיעל  םלצא  רצוי  רבדה  .םיססובמ  םיתבמ  עיגמה  ֵעבש "  " רעונ םה  הניכמה  יכינחמ  םיבר 

שדקומ ולוכ  עובשה  הבש  תוריש , תנשל  הנופה  ברה  רעונה  םג  .םימוד  םיאנתמ  תונהילו  לודגל  וכז  אלש  םירחאל 
.ןברדמ םרוג  הווהמ  תמרות  - היישעל

םיאור רעונהמ  םיבר  רבעבמ , תובר  ןה  תורישה  ינפלו  ןוכית  םויס  רחאל  רעונה  ינפב  תודמועה  תויצפואהשכ  םויכ 
, תוניכמה ידעייב  הפי  תבלתשמ  וז  היצביטומ  .תוריש  תוחדל  הביסכו  הלעמב  ןושאר  םרוג  תיתרבח  היישעבו  המורתב 

תמרות תוליעפה  ןהב  תונוכש  וא  תויסולכוא  ןתואב  תיתרבח  היישעל  רתוי  ףא  םימעפלו  יצחו  םוי  תוחפל  תושידקמה 
.ןקוזיחל

הפיה הנשה , תא  ולביק  אלא  הנש  ונתנ  אל   " םה יכ  תאז , םיעיבמ  םגו  הניכמב  רצק  ןמז  ךות  םישח  תוניכמה  יכינח 
". ...םהייחב

םיקפוא םיקפוא תבחרה   תבחרה
דואמ םירסח  הניכמל  םיעיגמ  םיכינחהש  איה , תוניכמה  יתווצו  ילהנמ  לש  ןכו  תוניכמה  יכינחמ  םיבר  לש  השוחתה 

עדימה תא  ולביק  אל  הניכמל  םעיגה  דע  ומייסש  תותיכה  "ב  יבש .םתוהזל  רשאב  שקבתמ  יסיסב  עדיל  רושקה  לכב 
.תתל  הדעונ  ילאמרופה  ךוניחה  תכרעמש  תוהזה  תא  בצעלו  שבגל  םיכינחל  רשפאל  ע"מ  לבקל , םירומא  ויהש  םילכהו 
םא םג  .דומיל  תונש  הרשע  - םייתשב ונדמל  אלש  המ  תא  ודמל  הניכמה  תנשב  יכ , םתשוחת  לע  םיחוודמ  םיבר  םיכינח 

.הניכמב שחרתמה  לע  םגו  ךוניחה  תכרעמב  שחרתמה  לע  םג  הדיעמ  איה  תיביטקייבוא , הנוכנ  הניא  וז  השוחת 
תססובמ םלוע  תפקשה  ןכו  תינויצו  תילארשי  תידוהי , תישיא , תוהז  בצעל  תונמדזהה  תא  םיכינחל  תנתונ  הניכמה ,

.תויכוניח תויצלופינממו  היצנירטקודניאמ  תוענמיהו  חותפ  חיש  לע  הרימש  לש  רגתאה  ךות  תאז  לכ  .םיבר  םימוחתב 

יתרבחה יתרבחה יווהה   יווהה

תוברת תוברת יברע   יברע
לכ .הניכמה  יכינחכ  תונווגמ  יאנפה  תוליעפ  ינכת 

ותוא לש  ישונאה  בכרהל  םאתהב  תרחא  תיארנ  הנש 
ע"י םיעבקנ  יאנפה  תוליעפ  ינכתמ  קלח  .רוזחמה 

יברע תא  םינגראמש  םה  םיכינחה , לש  תוברת  תדעוו 
.דועו םילויטב  יווהה  יברע  תא  םיגחה , תא  תוברתה ,
םינכת תדעוו  וז  יאנפה  תוליעפ  תעיבקל  םיפתוש 
םאתהב םינוש  םימוחתב  םיצרמ  הנימזמ  תעל  תעמש 

.הניכמה יכינח  לש  תונרקסהו  ןיינעה  ימוחתל 
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זז "" סשת סשת ""שש   הור הור תיסוכ   תיסוכ תמרה   תמרה ""קק , , מעמע תניכמ   תניכמ
דנבטור הנח 

םיסחי םיסחי תוכרעמ   תוכרעמ
םינב ןיב  סחיה  הצובקה , בכרה  הניכמה , לדוג  םיברו : םינוש  םינתשמב  םייולת  הניכמה  יכינח  ןיב  םיסחיה  תוכרעמ 

.דועו הנשב  הפוקתה  תויטילופה , תודמעה  םייתד , םניאשו  םייתד  תונבל ,

םימודה הלאכ  םגוסמ ,"  " םירחאל רבחתהל  איה  רעונ  לש  יאדוובו  םישנא , לש  תיעבטה  הייטנה  יכ  רמול  ןתינ  ללככ 
תוכרעמל רושקה  לכב  ישוק  הליחתכלמ  תרצוי  רשפאה , לככ  תנווגמ  הצובק  רוציל  התפיאש  םצעמ  הניכמה , .םמצעל 

תנווגמ הסומע , הנש  ךלהמב  דחיב  םירבוע  םיכינחהש  הדבועה , וז  הצובקה , תא  תשבגמש  תואיצמהמ  קלח  .םיסחיה 
.םהייח ךשמהל  םג  םיכינחה  לע  המושיר  תא  הריתומה  תיתועמשמ , תבצעמ ' היווח  , ' תיביסנטניאו

.תומדוקהמ רתוי  תוקזח  םיתיעלו  תושדח  תויורבח  םירצוי  דחיב  הניכמל  ועיגהש  םירבח  יכ  תחא  אל  ןיחבהל  ןתינ 
םינוליח םירבח  םיאצומש  םייתד  .םיצימא  םירבחל  וכפהו  תפתושמ  הפש  ואצמ  הנשה  תליחתב  ורדתסה " אל  הלאכ ש"

.דועו  תויגוז  םירצויה  תונבו  םינב  םירבחל , םירז  ינש  ךפהש  דמצב  ףתושמ  טווינ  ומכ  תוסנתה  ךפיהלו ,
קתנתמ ותובהלתהב , גוזה  םיתיעלש  תוסנתההמ  האצותכ  הצובקה , ךותמ  תויגוז  םידדועמ  אל  תוניכמה  בורב 

םהב םירקמ  םתואבשו  .תינכתהמ  ףאו  הצובקהמ 
ינב לש  ישוק  םימעפל  שי  הדירפב , םייתסמ  רשקה 

.דחיב תואצמהה  ךשמהב  גוזה 

ךלהמב םא  םג  יכ  תויללכה  תוניכמה  לכב  רכינ 
בל דע  םימעפל  ועיגה  תוקעצהו  םיחוכיווה   " הנשה

םילדבהה לע  ססובמש  הזכ  וניא  חתמה , םימשה ,"
לככ .םייטילופה  אל  וליפאו  םייתדה  וא  םיינימה 

דע תשבגתמו  תכלוה  הצובקה  תמדקתמ  הנשהש 
תחא אלש  דע  השק  הדירפה  םוכיס  תחישבש 

" ...םימכ תוגלוז  תועמדה  "

םייתצובק םייתצובק םיישיא , , םיישיא םירבשמ   םירבשמ
.םינוש םיישק  םיכינחה  םיווח  הנשה  ךלהמב 

םירבשמו םיישיא  םירבשמב  םהיתותוא  תא  םינתונ  םילגרומ , םיכינחהמ  םיטעמ  הילאש  תופיפצהו  תויביסנטניאה 
" ראורבפ רבשמ  ו" רבמבונ " רבשמ   " לע רומוהב  ורבידש  ויה  תוניכמה  ישאר  ןיב  .שארמ  םיעודי  טעמכ  םייתצובק 

...הנשה חולב  םיצבושמה 

שי ןהב  תולטמה  תשרדנה , תימצעה  תעמשמה  םישדחה , םישגפמה  םידומילהו , תויווחה  סמועב  תרצונה  הקימאנידה 
.ישוק  תורצוי  ץוחב , תמרותה  היישעבו  הניכמה  ךותב  דומעל 

וא םיס  " דמב םייזיפה  םיצמאמה  םג  לבגומ , ןוזמ  ביצקתב  קפתסהלו  להנל  ךרוצה  םיפתושמ , םירוגמב  תוסנתהה 
הוולמה תודדומתה  םירצוי  הלאו  םיכינחה , בורל  תרכומ  אלו  השדח  תוסנתה  םיווהמה  הלא  לכ  תודרשיה , עובשב 

.םיישקב

: רמואה הניכמ  שאר  יתעמש  .םירגבתמ  לש  הלידג " יבאכ   " םיריכזמ םיחתפתמו , םיכינחה  םיחמוצ  םהמ  הלא , םיישק 
, תורשפא הנומט  ישוקב  יכ  העידיה  תא  תאטבמ  וז  הרימא  ...תוצילע " אלמתמ  ילוכ  ברקתמ , רבשמ  האור  ינאשכ  "

.חומצל תונמדזהה  וז  רבשמה  לע  תורבגתההשו 

רבשמה תא  רשפאל  םיכירדמה  תווצ  תא  םיחנמ  ןהב , תונומטה  תויונמדזהלו  םירבשמל  םיעדומה  תוניכמה  ישאר 
". רבשיהל  " ילבמ ותוא  רובעל  רשפאלו  ךומתל  תנמ  לע  םש ' תויהל   ' ךא ותוא , םוזיל  וליפא  םימעפלו 
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הנפתי הנפתי בשחמהש   בשחמהש םיכחמ   םיכחמ םתס   םתס
דנבטור הנח 

תווצ תווצ -- םיכינח םיכינח ירשק   ירשק
הלאככ הניכמב  םדיקפת  תוהמ  תא  םיאור  הלהנמה  םגו  םיכירדמה  םירומה , םינכתה , זכר  הניכמה , שאר  הניכמה , תווצ 

.הנשה  תא  םיכינחל  רשפאל  רשפאל םתבוחש 
ןיב תרצונ  וז  השיג  ךותמ  רולדגמ ." שמשל כ" הניכמב  יתרבחה  ךירדמה  לש  ודיקפת  תא  םיאור  תוניכמה  ישארמ  םיבר 

.םיכינחל  םתוביוחמלו  םהילא  הבר  הכרעה  םתוכמס , יפלכ  תמיוסמ  הארי  שי  םא  םג  תווצל , םיכינחה 
שי תוניכמה  ןיב  הניכמב , םיכינחה  רובע  םייתועמשמה  םידיקפתה  דחא  תא  ךירדמה  דיקפתב  האורה  הסיפת  ךותמ 

.הלוכ הנשה  ךרואל  םהל  ןתינה  דומצ  יעוצקמ  יווילבו  םתייחנה  םחופיטב , רתוי  תועיקשמש 

בצמה תרמוא , תאז  .קא  ' צרוק שונאי  לש  םינוויכב  הז  הצובקה  תניחבמ  הניכמה  לש  לנויצרה  : " םיכירדמה דחא  רמוא 
ףוחדל אלו  .םהב  ךומתל  ונלש  ןויסינו  םמצע  תא  להנל  םהלש  ןויסינ  אלא  רדס , תושעל  אל  ץלאל , אל  אוה  ונדיצמ 

ידכ םש  תויהלו  םיצור , םהש  המ  תא  תוצרל  םהל  תתל  תמאב  אלא  םוקמב , תוצרל  אלו  םמוקמב  תושעל  אלו  םתוא 
הכרדה ." וא  עויס  ךירצ  םא  תתל 

םג ךא  תורמהו  תוכמסה  יביכרמ  תא  םג  וב  שיש  רשק  להנל  םילגוסמש  תווצהו  םיכינחה  ןיב  ןיחבהל  השק  םימעפל 
.הירחאל םג  תרמשנו  הנשה  ךלהמב  תמקרנו  תכלוהה  הבורק  תורבח 

(( ןוזחה ןוזחה שומימ   שומימ  ) ) תואצות תואצות

הנוצקל הנוצקל יוצימו   יוצימו יתועמשמ   יתועמשמ תוריש   תוריש
תיינבב םגו  אבצה , םע  רשקב  םיאור  תוניכמה  ישאר 

ןתוחתפתהב יטירק  אשונ  תושירדו , תורדגה  תכרעמ 
תויחנה תוניכמה  ישאר  ושקיב  תחא  אל  .תוניכמה  לש 

תא םיוולמ  תוניכמה  ישארמ  םיבר  .אבצהמ  תונווכהו 
ישיא ןפואב  "ל  הצ תודיחיל  םיכינחה  ץוביש  ךילהת 

.ךרוצה תדימב  ומצע  תורישה  ךלהמב  םג  םיתיעלו 

תוריש ותרשי  םהיכינחש  בושח  תוניכמה  ישארל 
םמלוע תסיפתמ  קלחכ  םהינותנל , םאתהב  יתועמשמ 
םיאורו הז , רשק  םישקבמ  םיכינחה  םג  .תיכוניחה 

דעי תוניכמה  םע  יתוכיא  רשק  תורצויה  תודיחיב 
"ל את  ) לש המזוי  ןייצל  שי  הז  רשקהב  .סויגל  ףדעומ 
- םדקה תוניכמה  לע  יארחאה  היהש  רדלא  סוי  .לימ )

תוניכמ ןיב  ץומיא  םזיו  "ל , חנהו רעונה  ףגאב  תויאבצ 
, הניכמה תבוטל  הדימעמ  הדיחיהש  םיעצמאה  םג  םימעפלו  יווילה  תוסחהמ , תינהנ  הניכמה  הז  רשקמ  .ל  " הצ תודיחיל 

.יאבצה םתורישב  הדיחיה  התואב  תרשלו  עיגהל  הניכמה , יכינח  לצא  היצביטומ  רצוי  רשקה  םיתיעלו 

סחיב םיהובג  יוטיב  ידיל  םהיתולוכי  תא  םיאיבמ  םה  ןהב  תודיחיל  תוניכמה  תונבו  ינב  תייסולכוא  לש  יוצימה  ינותנ 
.עצוממהמ הובג  הנוצקלו  רטוז  דוקיפל  האיציה  זוחאו  הדש  תודיחיב  םיתרשמ  םינבהמ  םיבר  .היסולכואב  עצוממל 

.הניכמה תנשב  הרצונש  היצביטומהו  תורגבה  תוכזב  םיכינחה , תודע  יפ  לע  םירקמהמ , קלחבו 
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ראשמ תיתועמשמ  םיהובג  יוצימה  ינותנ  ןלצא  םגו  .ש  " חי תוכירדמכו  ךוניח  ידיקפתל  ןבורב  תואצוי  תונבה 
.הנוצקל יוצימב  הילע  תמגמ  תרכינ  הנש  ידמו  הייסולכואה ,

הובג זוחאו  יתועמשמ  תורישל  ההובג  היצביטומ  תמר  רוריבב  תוהזל  ןתינ  תוניכמה  ירגוב  ברקב  יכ  רמול  ןתינ  ללככ 
.רטוז דוקיפל  האיצי  לש 

"ל הצ תורורב  אל  תוביסמש  םורדב , חותיפ  תרייעמ  תיפויתאה  הדעה  תאצוי  הכינח , לש  הרקמ  אוה  ןויצל  היואר  אמגוד 
ךא הניכמה , תנש  המייתסהש  רחאל  בר  ןמז  דוע  ךשמנ  הדמל , הב  הניכמה  שאר  להינש  קבאמ  .התוריש  לע  רתיוו 

םינוירטירקב םיישיא  םינותנ   ) "א בקהו "ר  פדה תאלעהל  םרת  הרבעש  רימא "  " סרוק .הסיוג  רבד  לש  ופוסבש  ךכל  ליבוה 
! עבקל המיתחל  היצפוא  םע  ןגס  תגרדב  "ל  הצמ הררחתשה  רבד  לש  ופוסבו  הלש , םייל ) " הצ

ועציבש יאבצה  תורישה  יפואל  הניכמה  לש  התמורתו  התעפשה  תרכינ  םהב  םיפסונ , םיבר  החלצה  ירופיס  דוע  םנשי 
...העיריה הרצק  ךא  הירגוב ,

תיתרבח תיתרבח תומזי   תומזי
םיגוסמ תיתרבח  תוליעפב  תוברועמל  היצביטומ  לש  הבר  הדימ  תרכינ  יאבצה , םתוריש  רחאל  תוניכמה  ירגוב  ןיב 

, הליהקב םיליעפו  םירגובה  םייח  םהב  הירפירפ , יבושייב  תוינוריע  תוליהק  םירצוי  ולחה  תוניכמה  ירגובמ  קלח  .םינוש 
ירגוב לש  תוינוריע  תוליהק  אוצמל  ןתינ  ךכ  .תופתושמ  תויתרבח  תומזויל  םיתיעלו  ףתושמ  דומילל  םישגפנ  ףאו 

.עבש ראבבו  םילשוריב  ןכו  קמעה  לדגמב  תילע , םענקיב  תוניכמ 

ןקת ות   " םיקינעמה קדצ ," ילגעמ  כ" תותומע  ומיקהש  םירגוב  לש  תונגראתהב  תוארל  ןתינ  רחא  גוסמ  תוברועמ 
םירחא םירגוב  ודכו ,' םומינימה  רכש  לעמ  םירכתשמ  םהידבועש  םיכנל , תושיגנ  שי  םהב  םיקסע  ילעבל  יתרבח "

םיבושילו הנומש  - תירק תורדש , ןוגכ  תומוקמל  הרצ  תעב  םיעייסמש  הבוט " חור   " וא דחא " בל   " ומכ םיפוג  ומיקה 
ירגוב םקוהש ע"י  שדחה " רמושה   " ןוגרא ןכו  .םיבדנתמ  תדדועמה  הבוט " הרבח   " םג .למרכב  הפירשה  ועגפנש ע"י 

.תוניכמ 
 

תורגסמב תיתרבח  תומזי  ידומילל  וכלהש  םג  שיו  תנווגמ , תיתובדנתה  תוליעפב  םיברועמ  םירחא  םיבר  םירגוב 
.תילאיצוס הדובעב  וא  ךוניחב  קוסיעל  םינווכמה  םילולסמב  רחוב  תוניכמה  ירגוב  ןיבמ  הובג  זוחא  .תונוש 

חורה חורה יעדמב   יעדמב םידומיל   םידומיל
, םידמול םירגובהמ  כ-90%  יכ  הארמ  רבוטקוא 2006 ) " ) יח - יבא  " ןרקל שגוהו  רניזור  ןליא  רמ  ע"י  השענש  רקחמ 

םאתהב .תרוקיבה  תצובקב  םינותנל  המוד  הז  רועיש  .יהשלכ  תילאמרופ  תרגסמב  דומלל  םידתעתמ  וא  ודמל ,
,80%  ) תודהי וא  ךוניח ו/ החוור , הרבח , ידומילל  חורה : יעדמל  םינופ  םירגובה  לש  תיסחי  םיהובג  םירועיש  תויפיצל ,
הז םידומיל  ןווכ  לע  העיפשהש  איה  הניכמה  יכ  םירמוא  םירגובהמ  שילשכ  תרוקיבה .) תצובקב  ל-60%  האוושהב 

.ורחב םה  ותוא 

םיישקה םיישקה

ביצקת ביצקת יישק   יישק
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תוברת תוברת ברעב   ברעב ""קק   מעמע תניכמ   תניכמ
דנבטור הנח 

ידיסח דוקיר 

דומעל הניכמה  לע  הלא  םייתנשב  .המויקל  תונושארה  םייתנשב  אוה  תדדומתמ  הניכמ  ומע  ןושארה  ישוקה 
םיגשיה ןכו  הנידמהמ , ןומימ  אלל  םג  תונכתה  חיכוהלו  ןוחטיבה , דרשמו  ךוניחה  דרשמ  םינחבנה ע"י  םינוירטירקב 

תורכומה תוניכמה  תולבקמ  תסנכב , תוניכמה  קוח  רשואש  רחאל  זאמ 2009  .בוצקתלו  הרכהל  תואכז  הל  םינקמה 
.רבעב םייק  היהש  תואדוו  רסוחו  לודג  ישוק  ריסה  קוחה  .ןביצקתמ  תיצחממ  הלעמל  הווהמה  ביצקת  תורשואמהו 

תיתנשה תינכתה  תא  םייקל  תנמ  לע  ךכב  ןיא  םיכינחה , ירוה  םימלשמ  ותוא  םולשתה  רחאל  םג  ןיידע , ךכל , טרפ 
םיפסונ םימוכס  סייגל  תובייח  תוניכמהו  האולמב ,

.תומורת יפסככ 

םיכינח םיכינח סויג   סויג
םידמעומ דצמ  שוקיבה  הנש  ידמ  יכ  םיארמ  םינותנה 
ןיטולחל הנוש  וז  תואיצמ  .לדגו  ךלוה  תוניכמל 

תונושארה םינשב  .ךרדה  תליחתב  היהש  בצמהמ 
עונכש רשוכ  שרדנ  תויללכה  תוניכמה  לש  ןמויקל 

תוניכמה תעפותש  ינוליחה , רעונל  םורגל  תנמ  לע 
, םויכ .הניכמל  עיגהל  תוצרל  ול , תרכומ  התייה  אל 
, תוניכמה ןיב  ףותישב  םייקתמ  תוניכמל  סויג  ידירי 

תוניכמה הב  ךרדה  תא  תוניצרב  ןוחבל  םוקמ  שי  וזכ  תואיצמב  .עציהה  לע  םימעפל  הלוע  שוקיבהש  איה  תואיצמהו 
.רבעב  תוניכמב  וארנ  אלש  םילהקל  ועיגיו  סויגה , ילגעמ  תא  וביחרי 

יבושיימ רעונ  םימעה , רבח  יאצוי  תיפויתאה , הדעה  ינב  תא  תונמל  ןתינ  םפוריצב  עיקשהל  יוארש  תויסולכואה  ןיב 
.ביבא - לת לש  ןילופורטמהמ  רעונו  "ל  וחמ םידרוי  ידלי  הירפירפ ,

םיב " שלמ ץובישו  ןונכת  לש  םילוקישמ  "ל , הצ תוניכמה ע"י  לע  הפכנש  לודיגה  תאפקה  אוה  הנורחאל  רצונש  ישוק 
תוניכמה לש  ןתלוכיב  עוגפל  לולע  רבדה  .סויגה  ירוזחמב  תומצמטצהמ  אצוי  לעופכ  ינוחטיב ,) תורישל  םידמעומ  )

.חתפתהלו ךישמהל 

תעמשמ תעמשמ תויעב   תויעב
.םינמזב הדימע  - יאו םירוחיאה  תייעב  איה  הנשה ,) תליחתב  תוחפל   ) תוניכמב תחוורה  תירקיעה  תעמשמה  תייעב 

תאו הניכמה  תווצ  תא  הקיסעמ  תלוזה , דובכב  לוזלז  הב  םיאורה  שיו  תילארשיה , הרבחל  תינייפואה  וז , העפות 
.הניכמו הניכמ  לכ  לש  ןונקתבו  החורב  תויולת  תורחא  תעמשמ  תויעב  .הנשהמ  רכינ  קלח  םיכינחה 

לוהוכלא םירסוא  ןהב  תוניכמב  וז , השירד  יולימב  היעב  תמייק  םירועישה  לכל  עיפוהל  השירד  שי  ןהב  תוניכמב 
תוסחייתמ תוניכמה  לכו  רחאמ  םלואו , .םילק  םימס  תייעב  םג  תמייק  תוקוחר  םיתיעל  .הייתש  תייעב  םיתיעל  תמייק 

גוסמ תויעב  .תילוש  יד  הארנכ  איה  היעבה  ידיימ , קוליס  תיעמשמ –  - דחו תחא  איה  היצקנסהו  הבר , הרמוחב  אשונל 
תייעב ךכב  האור  הצובקהו  הצובקה , םע  הלועפ  םיפתשמ  אל  םיכינח  רשאכ  תימינפ  תעמשמ  לש  תויעב  ןה  רחא 

.תוסחייתה תשרודה  תעמשמ 

תוניכמ שי  .תווצה  לש  תיכוניחה  תלוכילו  הניכמה  חורל  תוינידמל , םאתהב  איה  תעמשמה  תויעבל  תוסחייתהה 
םיררוס םיכינח  תארקל  תוכלוה  תונשנו , תורזוח  תעמשמ  תויעב  תורמלש  תוניכמ  שיו  ךתוחו , השקונ  ןפואב  תוביגמש 

.וכרד ןוקיתמ  רכשנ  אצי  ךינחהו  דריי " ןומיסאה  הווקת ש" ךותמ 

! תווצה לש  אלו  םיכינחה  לש  אל  ונלש -  ןוקיסקלב  תמייק  אל  טושפ  תעמשמ "  " הלימה : " תוניכמה ישארמ  דחא  ןעוט 
תעמשמ ןיא  לבא  םהב , דומעל  םיחילצמ  אל  וא  םיחילצמש  םיטרדנטס  שיו  ההובג  תימצע  תעמשמל  השירד  שי 

יתעמשמה אלו  יביטמרונה  םוחתל  םה  םג  םיכייש  לוהוכלאו " םימס  סקס  " - " םימודאה םיווקה   " תשולש .תילאמרופ 
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ןמרתלא ןמרתלא ןתנ   ןתנ יריש   יריש ברעב   ברעב ""קק   מעמע תניכמ   תניכמ
ןודעס - ןח היבא 

(..." רחא והשמ  רבכ  הז  םיאצוי  םהשכ   ) הניכמב לוהוכלאה  אשונ  םע  היעב  לכ  ונל  ןיאש  ןייצל  ךירצ  םג  ינאו 
.ופוגל הרקמ  אוה  הרקמ  לכשו  תעמשמה , אשונב  תרחא  תלעופ  הניכמ  לכ  יכ  רמול  ןתינ  ללככ 

םייתרבח םייתרבח םיישק   םיישק
ונממ עקרהמו  םהייח  ןויסינמ  םיכינחל  תרכומ  הניא  הניכמב  תואיצמהש  הדבועהמ  רקיעב  םיעבונ  םייתרבחה  םיישקה 
רדחב םיכינח  רפסמ  דוע  םע  םיפתושמה  םייחה  אוה  ינושאר  ישוק  .ךינחל  ךינח  ןיב  הנוש  תולגתסהה  ךילהת  .ואב 

תולאשהמ תעבונ  הקוצמה  םהב  םירקמ  שיו  .השדחה  הביבסב  םישדח  םירבח  תאיצמב  איה  היעבה  םימעפל  .הרידבו 
.דועו דועו  עיפשהל ? הצור  ינא  ךיאו  הפיא  ינפ ? תודעומ  ןאל  ינא ? ימ  ומכ : הלעמ  הנשהש 

םימעפלו הצובקה , םעו  ומצע  םע  אצמנ  אוה  וב  םוקמב  חונב  שיגרמ  ךינח  רשא  דע  םיישיא , םיתיעל  םה  םיישקה 
.תודגונמ ףא  םימעפלו  תונוש  תושיג  ילעב  תונחמ "  " םירצונ הכותבו  תשבוגמ  הניא  הצובקהשכ  םייתצובק  םה  םיישקה 

ינכדע ינכדע בצמ   בצמ רואית   רואית

תוברועמה תוברועמה תוניכמה   תוניכמה
לכבו ץראה  ילבח  לכב  תושורפ  "צ  דקה תוניכמה 

הניכמו  ) לארשיב תינויצ  - תידוהיה הרבחה  ירזגמ 
דע ןופצב , ןלוגהו  ךורב  - ןייעממ יזורד :) רעונל  תחא 

, םיצוביקב .םורדב  הבצחו  רקוב  הדש  תשרדמ 
, םיה ףוחל  תונוכשבו , םיבושייב  םירעבו , תורייעב 

.רבדמבו רהב  העקבבו , הלפשב 

שי תויללכ ,"  " שיו תוינרות " תויתד –   " ןהמ שי 
םייתד ל" תונבלו , םינבל  תופתושמ  תוברועמ 
םידעיל םיפתוש  םלוכ  .תודרפנ  שיו  םיינוליח " " לו

 - תיכרע תיכוניח –  תוליעפ  תכסמלו  םייזכרמה 
.תפתושמ תינויצ  תידוהי - 

םינוליח םיכינח  םנשי  ןהב  תוברועמה  תוניכמה 
כ 30% םויכ  תווהמ  תויתדו ) תוינוליח  ןכו   ) םייתדו

'. הנש ב לולסמב  םיכינח   50 דועו כ –  .םיכינח   220 כ -  (, 2011  ) םויכ תונומו  תויללכה  תוניכמה  ללכמ 

תויללכה תויללכה תוניכמה   תוניכמה
םיכינח ןהילא  תוינוליח ,"  " ןמצע תורידגמה  בגנה )' רה   ' תניכמו ןיבר  הניכמה ע"ש   ) םייתש שי  תויללכה  תוניכמה  ןיב 
םתארקל ואובי  םגו  ךכב  וצריש  םייתד  םיכינח  םג  החמשב  ולבקי  תויללכה  תוניכמה  ראש  .עיגהלמ  םיענמנ  םייתד 

.םיבר  םינבומב 
.םיכינח  700 רתוי מ - טעמ  םויכ  הנומ  תויללכה  תוניכמב  םיכינחה  סמ '
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ןאש ןאש תיב   תיב תוקיתעב   תוקיתעב לויטב   לויטב ""קק   מעמע תניכמ   תניכמ
דנבטור הנח 

תוינרותה תוינרותה תוניכמה   תוניכמה
תווקל שיש  רבשמ  ורבע  תויללכה , תוניכמל  תובר  תוניחבמ  הארשה  וויה  רשא  תוינרותה  תויאבצ  םדקה  תוניכמה 

יכ םינעוטה  שי  .רצענ  ךילהתה  הנש  ידמ  טעמכ  תושדח  תוינרות  תוניכמ  ופסונו  ומק  םהב  םינש  רחאל  .ינמז  אוהש 
המשרהה ינותנ  ךא  טעמ , דרי  תוינרותה  תוניכמה  לש  ןנרק  הנומע ,"  " יעוריאו ףיטק  שוגמ  תוקתנתה " ה" תובקעב 

.הלוע בוש  תוינרותה  תוניכמל  שוקיבה  םויכ  יכ  הארמ  תוינרותה  תוניכמל 

עצוממהמ הברהב  הובג  אוה  אבצב  הנוצקו  דוקיפל  םיעיגמה  ןכותמ  םירגובה  זוחא  רבשמה , תובקעב  םויכ , םג 
.היסולכואב

'. הנש ב לולסמב   500 דועו כ - הנשב א ' םיכינח   900 לע כ - םויכ  דמוע  תוינרותה  תוניכמב  םיכינחה  סמ '

תוריש תוריש תונש   תונש
ישארב םג ש'ש ' הנוכמה   ) הנשה .ומוקמב  אלו  יאבצה  תורישה  ינפל  תובדנתה  תנש  לש  תנוכתמ  איה  תורישה  תנש 

םישלחה ןעמל  ללכ  ךרדב  איה  תיתובדנתהה  תוליעפה  .הנידמה  תמקהל  ןושארה  רושעה  זאמ  תמייקתמ  תובית ,)
ןוגרא רויס , יגוח  חותיפ , תורייע  רעונ , ירפכ  רעונ , ינוגרא  רעונ , תועונת  תללוכ : איהו  רתויב  תנווגמ  איהו  הרבחב 

עובשה תוריש  תנשב  תוניכמהמ , הנושב  .דועו  תרמצ " , " תידוהיה תונכוסה  עבטה , תנגהל  הרבחה  ", LEAD ", " ירחא "
תיתובדנתהה תוליעפל  שדקומ  ולוכ 

תמועל 2500 תוריש , תנשכ  םהלש  "ג  יה תנש  תא  תושעל  ורחבש  רעונ  ינב   1600 מ - הלעמל  ונמנ  הנורחאה  הנשב 
.תויאבצ - םדקה תוניכמה  לולסמל  ונפש  םיכינח 

תוידיתע תוידיתע תומגמ   תומגמ

לודיגה לודיגה תומגמ   תומגמ
: םייללכ םינותנ 

תינרותה "צ  דקה הניכמה  המק  ( 1987-8  ) "ח משת
ילעב דוד " ינב   – " הנושארה

תיללכה "צ  דקה תוניכמה  ומק  ( 1997  ) "ח נשת
ולעפ .הליגב  לארשי ' תיב  ילינב ו' ןושחנ '  ' הנושארה

םיכינח ןהבו 700  תורכומ  "צ  דק תוניכמ   6
תוניכמ  ולעפ 10  ( 1999  ) "ט נשת
תוניכמ  ולעפ 15  ( 2000  ) "ס שת

תוניכמ  ולעפ 18  ( 2003  ) "ג סשת
תוניכמ  ולעפ 21  ( 2004  ) "ד סשת

תוניכמ ןהמ 2   ) תוניכמ ולעפ 23  ( 2005  ) "ה סשת
*( המקהב "צ  דק

ןהמ 4  ) תורכומ תוניכמ  ולעפ 27  ( 2006  ) "ו סשת
( המקהב "צ  דק תוניכמ 
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( המקהב "צ  דק תוניכמ  ןהמ 6   ) תורכומ תוניכמ  ולעפ 31  ( 2006/7  ) "ז סשת
( המקהב "צ  דק תוניכמ  ןהמ 9   ) תוניכמ ולעפ 34  ( 2007/8  ) "ח סשת
) המקהב "צ  דק תוניכמ  ןהמ 7   ) תוניכמ ולעפ 34  ( 2008/9  ) "ט סשת

םיכינח כ-2000  המקהב .) "צ  דק תוניכמ  ןהמ 2   ) תוניכמ ולעפ 36  ( 2009/10  ) "ע שת תישארב 
! םיכינח  2800 כ - המקהב , "צ  דקמ ןהמ 3  תוניכמ , הנלעפת 38  ( – 2011/12  ) "ב עשת ב -

דרשממ הרכהב  התכז  םרט  ךא  סויג , ייוחד  תלבקל  ןוחטיבה  דרשמ  ידי  לע  הרשואש  הניכמ  המקהב –  הניכמ  )* 
( תבצקותמ הניא  ןכלו  ךוניחה 

יאשר תוניכמב  םיכינחה  סמ ' תוניכמה , קוח  "י  פע םלואו , תושדח , תוניכמ  תמקהל  םירקבל  תושדח  תומזוי  תומייק 
תעצובמ הדפקההו  הנש  ידמ  תונקדקדב  םינחבנ  הניכמ , לש  המויקל  םינוירטירקה  .דבלב  הנשב  דע 15%  ב - לודגל 

.הז בושח  לעפמ  לש  ודיתע  תא  חיטבהל  ןכו  קוחב , דומעל  ידכ 

תוניכמב ליעל , ןיוצש  יפכ  .ונממ  תבשונה  תיצולחה  הריוואב  אוה  ראשה , ןיב  תוניכמה  לעפמ  לש  ודוחיי  יכ  ןייצל  שי 
תמקהל םיפתושה  ןיב  .קתוו  הרבצו  הרגבתה "  " הניכמהש לככ  המלענ  םיתיעלש  תידראגנווא  הריווא  התייה  תונושארה 

הניכמ לכ  לשו  ולוכ  לעפמה  לש  תוננערה  תרימשב  אוה  תוניכמה  תעפות  לש  הירגתאמ  דחאש  םינעוטה , שי  תוניכמה 
.ןתמורתב הדיריל  םורגל  הלולעש  םוקמב  הכירדמ  תוענמיהו  המצעלשכ , הניכמו 

תושדח תושדח תויסולכוא   תויסולכוא
תוניכמה תמורתב  םיריכמ  םיברו  תילארשיה  הרבחב  ססובמו  רכומ  םוקמ  הל  התנק  תוניכמה  תעפותשכ  םויכ ,

יפכ .תוניכמל  םיכינחה  םיעיגמ  ןהמ  תויסולכואה  ילגעמ  תבחרהל  תומגמ  תומייק  .לארשיב  הרבחלו  "ל  הצל ןהירגובו 
( םיקיפסמ אל   ) תונויסינ םימייק  .ץראה  ינב  ןיב  םידרוי  ינב  וא  "ל  וחמ רעונ  בלשל  תונויסינ  רבכ  שי  ליעל , ןיוצ  רבכש 

.םימעה רבחמ  הלוע  רעונ  ןכו  תיפויתאה , הדעה  ינב  תא  בלשל 

ההובג תופידעב  דימעהל  שישו  ןמז ," זובזב  תספתנ כ" הניכמה  תנש  יכ  םימעפל , איה  השוחתה  םילוע , תויסולכוא  לצא 
ישוק שיש  ךכל  תמרוגש  איה  תוביס , דוע  ןיב  וז  השיג  .סנרפתהל  ךרוצה  תאו  תילארשיה  הרבחב  תובלתשהה  תא 

הרבחב הטילקב  רושקה  לכב  תלעותבו  הניכמה , תנש  לש  התובישחב  םענכשל  תלוכיבו  הלא , תויסולכואל  העגהב 
.ומצע הלועל  םג  אבצבו  תילארשיה 

םירגובה םירגובה תונגראתה   תונגראתה
ןתונש יתועמשמ  םרוג  תויהל  םיכפוה  תויאבצ  םדקה  תוניכמה  ירגוב  יכ  םינוש , תורוקמב  ךמתנ  אוהו  םשורה , לבקתמ 

.רכינ  ןפואב  םויה , רבכ  תיחרזאה , הרבחב  ןכו  יאבצה  תורישב  ויתותוא , תא 
.ברו ךלוה  םייחרזאה , םהייחב  תורישה , רחאל  עיפשהל  םיליחתמו  יאבצה  םתורישמ  םיררחתשמש  םירגובה  רפסמ 

, םירגוב ע"י  םימקומה  תותומעו  םינוגראב  ןכו  הירפירפ , יבושייב  תואטיסרבינואב , םינוש  םיגוחב  אטבתמ  רבדה 
.היתוקוצמל הנעמו  תילארשיה  הרבחה  קוזיח  ןתמגמש – 

רגוב , 30 רפורט , יליחש  זאמ  הלמרב , סייו " - וקנרב  " "ס יבב השענש  םישרמה  יונישה  איה  הדיחי  אלו  תטלוב  אמגוד 
ונויסינ רסוח  תורמלו  קדצ ,)" ילגעמב   " ןוגראה ימזוימ  היהו  תרחבומ  הדיחיב  םחול  היהש   ) ןושחנ תניכמב  רוזחמ א '

.ולוהינל  "ס  יב תא  ומצע  לע  חקל  יכוניח , לוהינב 
םייסמש םירגובה  זוחא  םויכו  החלצה , רופיס  תויהל  ךפה  ןוכיסב , רעונ  עיגמ  וילא  רבעב , רתויב  יתייעב  היהש  ןוכיתה ,

.הנשל הנשמ  לדגו  ךלוה  תורגב  וב 

ןוגראה שדחה ." רמושה   " ןוגרא אוה  תקולחמב , יונש  ךא  עיפשמ  יתרבח  ןוגרא  םיקהש  הניכמ  רגוב  לש  תרחא  אמגוד 
העיגפ עונמל  ידכ  םיבדנתמ , תועצמאב  לעופ  תרפ ," ןיע  ו" ןוילע " לילג   " תניכמ רגוב  ןמרבליז , לאוי  ע"י  םקוהש 
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וליג קוחה  תונוטלש  םהב  תומוקמב  םהל , םילכנתמה  קוח  יערופ  ע"י  םהירדעו  םיעורב  ןכו  םהיתודשבו  םיאלקחב 
.םיידי ומירה  וא  די  תלזא 

תעפשה הנממ , קלח  ויהיו  הל  ופשחי  רתוי  םילודג  םירוביצו  לדגתו , ךלת  העפותהש  לככ  יכ  תווקלו  חינהל  שי 
.הלוכ תילארשיה  הרבחה  תבוטל  רבגתו  ךלת  תוניכמה 

תיתרבח תיתרבח תשר   תשר
, תילארשיה הרבחה  ברקב  רתויב  הבחר  המכסה  ויבגל  שיש  םילעפמה  דחא  ונה  תויאבצ  םדקה  תוניכמה  לעפמ  יכ  הארנ 

תסנכב לבקתהש  תוניכמה  קוחל  הנתינש  הבחרה  הכימתב  היה  ךכל  יוטיב  .תיטילופה  תשקה  ינווג  לכ  טעמכ  ידי  לע 
.תוינויצה תוגלפמה  לכ  דצמ  תנשב 2008 

דוקיפב םקלח  .םתביבסב  היצביטומה  תמר  לע  םתעפשהבו  יאבצה  תורישב  םירכינ  תוניכמה  ירגוב  יכ  איה  הדבוע 
םתעפשהב ןיחבהל  רבכ  ןתינ  תיחרזאה  הרבחב  םגש  םשור  לבקתהל  ליחתמ  .רתויב  םישרמו  רכינ  הנוצקבו  רטוזה 
.התביבס לע  הבוטל  ןירקתש  רתוי  הקזח  תיתרבח  תשר  רצוויתו  ךלת  בחרתתו , לדגת  העפותהש  לככ  .םינוש  םינפואב 

ינוגרא שרדמה , יתב  תשר  תוינוריע , תוליהק  םיטנדוטסה , ירפכ  ומכ  םימוד  םילעפממ  דחא  אוה  תוניכמה  לעפמ 
לכלש הרבח  תריציל  יוכיס  תרצוי  רשא  תילארשיה , הרבחב  השדח  המגמ  םינמסמה  םירחא  םיבר  דועו  הריעצ , תוגיהנמ 

.הב תויחל  רתוי  בוט  היהי  היחרזא 

היפרגויליביב היפרגויליביב

םירמאמו םירמאמו םירפס   םירפס
, תידוהיה העדותה  חופיטל  זכרמה  תוברתהו , ךוניחה  דרשמ  ביבא : לת  םיכרעל , םיכרעל ךוניח   ךוניח "א 1971 , לשת ןורהא , ןילדי 

רקחמ לארשיב , לארשיב תודחאה   תודחאה םודיקל   םודיקל תויאבצ   תויאבצ םדקה   םדקה תוניכמה   תוניכמה ץרמ 2006 , .תינגד  זגרא  - הפי .היח  רהאב  - גלזמא .תיגח  ףלוו  - ןהכה
.םילשורי ץועיו , הכרעה  הוותימ  הכרעהו ,

, תיתרבח תוגיהנמל  השרדמה  תרפ , ןיע  תוגיהנמל , תוגיהנמל תוניכמב   תוניכמב םיכילהת   םיכילהת יוויל   יוויל חומצל , , חומצל םוקמ   םוקמ "א 2011 , עשת .תיגח  לאומש  ןב 
.םימודא רפכ 

שגומ םכסמ , םכסמ ""חח   ודוד תוברועמו -  -  תוברועמו תוינוליח   תוינוליח תויאבצ   תויאבצ םדק   םדק תוניכמ   תוניכמ ירגוב   ירגוב רחא   רחא בקעמ   בקעמ רקחמ   רקחמ רבוטקוא 2006 , ןליא , רניזור 
.יח יבא  ןרקל 

.רקחמו עדימ  תקלחמ  תסנכה , טרופסהו , תוברתה  ךוניחה  תדעוול  שגומ  תויאבצ , תויאבצ -- םדק םדק תוניכמ   תוניכמ , 2006 לבוי , ןגרוו 
.ביבא לת  "ה , לשת ךוניחו  תוברת  דבוע -  םע  םיכרעל , םיכרעל ךוניח   ךוניח לעו   לעו ךוניח   ךוניח לעלע   , 1974 רהזי , יקסנלימס 

םירפסבו םירפסבו םינותיע   םינותיע תעתע , , יבתכב   יבתכב םירמאמ   םירמאמ
06/05/03 ץראה , ץראה תאזה ," הלימב  שייבתהל  קיספהל  ןמזה  עיגה  הטילא –  " ריאי , גלש 

21/07/08 ץראה , ץראה תויאבצ ," - םדקה תוניכמה  ביצקת  קוח  הנושאר  האירקב  רשוא  " ןליא , רחש 

30/7/2008 בירעמ , בירעמ תיפוס " רשוא  תויאבצ  םדקה  תוניכמה  קוח  " קירא , רדנב 

.םינרוא , 29-43 מע ' א :' הארוהו   , הארוהו ךוניח   ךוניח תויגוס   תויגוס םיידוהי ? םיכרעלו  דציכ -  םיכרעל -  ךוניח  , 1982 באז , יול 
,61-66 מע ' : 5 ךוניח ,  ךוניח תוינידמל   תוינידמל תעתע   -- בתכ בתכ ידוסי : : ידוסי -- לעה לעה הרומה   הרומה תמב   תמב תבטוקמ , הרבחב  םיכרעל  ךוניח  , 1997 והיעשי , רומדת 

.ביבא - לת "ת , פומ ןוכמ 

תוצובקה דוחא  , 14-15 : 6 יצוביקה   , יצוביקה ךוניחל   ךוניחל ןואטיב   ןואטיב ךוניח : : ךוניח ילע   ילע םיוושה ," תצובק   " לש התובישח  , 1994 ןועדג , אריפש 
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  << רתאב רמאמה  ףדל 

.ביבא - לת ךוניחל , הקלחמה  םיצוביקהו ,

תונויאר תונויאר
ךיראתב 4.4.2011. םלודע  לבח  תרדא , בשומ  תרדא , תרדא תניכמ  תניכמ שאר  יזפ   – יזפ -- ןבןב והירמש   והירמש םע ד"ר  ןויאר 

ךיראתב 12.4.2011. תונייעמה , קמע  םימואת , לת  קק , "" מעמע תניכמ   תניכמ שאר  רימת   – רימת ידוא   ידוא םע  ןויאר 

ךיראתב 4.4.2011. ןימינב , חרזמ  םימודא , רפכ  תרפ , תרפ -- ןיע ןיע תניכמ  תניכמ שאר  ןמחנ   – ןמחנ דוד   דוד םע  ןויאר 

ךיראתב 13.6.2011 םילשורי  הליג , תנוכש  לארשי , לארשי תיב   תיב תניכמ  תניכמ שאר  םולש   – םולש -- ןבןב -- ןמדירפ ןמדירפ עשוה   עשוה םע  ןויאר 

ךיראתב 30.5.2011. םילשורי  ךוניחה , דרשמ  תויאבצ , תויאבצ -- םדקה םדקה תוניכמה   תוניכמה לעלע   הנוממה   הנוממה בקעי , בקעי -- ןבןב ןנחוי   ןנחוי םע  ןויאר 

טנרטניא טנרטניא ירתא   ירתא
03/03/2011  : ןורחא ןוכדע  ךיראת  , 2009 ךוניחה , דרשמ  חוא , חוא רתא   רתא תויאבצ , תויאבצ םדק   םדק תוניכמ   תוניכמ םיררחושמו , םילייח  ןנחוי , בקעי  ןב 

ןורחא ןוכדע  ךיראת  "א , עשת תויאבצ , - םדק תוניכמ  "ל  הצל הנכה  ילאמרופ , יתלב  ךוניחו  יתרבח  ךוניח  "א/6 , עשת "ל , כנמ ירזוח 
: 02/02/2011

26.3.11: ןורחא הסינכ  ךיראת  תונייעמה , קמע  םימואת , לת  "ק , מע תניכמ  רתא 

26.3.11: ןורחא הסינכ  ךיראת  ןימינב , חרזמ  םימודא , רפכ  תרפ , ןיע  תניכמ  רתא 

26.3.11: ןורחא הסינכ  ךיראת  םילשורי , הליג , תנוכש  לארשי , תיב  תניכמ  רתא 

26.3.11: ןורחא הסינכ  ךיראת  הדוהי , הטמ  םלודע , לבח  תרדא , תניכמ  רתא 
 

 26.3.11: ןורחא הסינכ  ךיראת  תימדת , ןוטרס  תיאבצ   - םדק  הניכמ 

חתפמ חתפמ תולימ   תולימ
 | תיתרבח - תומזי התומע |  "ל |  הצל - הנכה םיוושה |  - תצובק םינוליח |  - םייתד תורגבתה |  הנומוק |  -י"ג |  תנש םיכרעל |  - ךוניח תוגיהנמ | 

ץראה - תעידי " | gap-year  | " תיוושכע - תונויצ תויראדילוס |  ימואל |  - ןסוח

25/25

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 

http://www.education.gov.il/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal
http://www.ha-emek.org.il/index.html
http://www.einprat.org/index.html
http://www.reut.org.il/mehina/default.htm
http://www.maderet.org/index.html
http://www.youtube.com/watch?v=W0S9Q41ibvE
http://www.peopleil.org/Details.aspx?itemID=30201
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