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 ולש האלמ הפתוש םג ךשמהבו - ותירב תלעב תויהל )תילסרבינואה חונ תירבב( תושונאה תא ןימזמ םיהולא

 הרושבה רירגשו הלואגה ךילהתב ליבומ ףתושל הנוממ לארשי םע 2יניס רה דמעמב 1.םלוע ןוקית תכאלמב -

 םילבחמה םימרוגה לע רבגתהל ידכ םלוע ןוקיתב וקסעי םדא ינבו םייח אלמתת ץראה יחישמה ןוזחב .םלועב

 3.הלחמו המחלמ ,יוכיד ,ינוע :םייחב

 יפ לע עיגי ,היפוטוא ןוויכל הירוטסיהו עבט לש ילאטוט ךפהמ שחרתמ הבש תואיצמה לש טלחומה יונישה

 הליחתמ וזה תילסקודרפה הטישה .םדאה לש ותוליעפב דקוממה תואיצמ םאותו ישעמ ךילהת ידי לע תירבה

 םלועב תדקמתמ תירבהש תויה ,תעב הב .וכותב םייחה לש םתובישחבו אוהש יפכ םלועה לש וכרעב הרכהב

 גשומ דעיה .לאידיאה תמשגה רבעל םהלש תואיצמה לש ווק סוטטסה תא ןווכל םיבייחתמ היאשונ ,ידיתע

 לש הלבקו )ווק סוטטסה ידיסח םללכב( םדאה דובכב הרכה דצל םייחה יאנתב יתגרדה רופיש תועצמאב

 הניכשה .)תורחא תודמע םילטבמ אלו רתוי ההובג הגרדל היילע םישנא לע םיפוכ אל( תוישונא תולבגמ

 
 .ךל ךל תשרפלו חנ תשרפל ילש םימדוק םירמאמ ואר 1
 .יניס רה דמעמב הז טביה לש ותויזכרמ לע יתבתכ ורתי תשרפל הרות רבדב 2
 תורידגמ תיל"זחהו תיאובנה תורפסה .8-10 ,ד"מ-ו 12 ,ו"ס והיעשי ;18 ,המ והיעשי ;ב ,א םיקרפ תישארבב אוצמל ןתינ ךכל תואמגוד 3
 ."ידש תוכלמ" תומדא ילע ןדעה ןג תא
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 לוטיי ישונאה ףתושה םא קר לבקתת היוצרה האצותה ךא ,תטפושו הארשה הווהמ ,תנווכמ ,תורטמ תעבוק

 .ךילהתב ליעפ קלח

 רואל קדבנ ןכמ רחאלו הרוצ לבקמ השעמ לכ .םייחב תוגהנתהו הלועפ לכ תקידבל םימגרותמ תירב ייח

 יהשלכ העונת ףקשל הרומא הלועפ לכ ,תיוושכעה תואיצמב םינגועמ םה יכ ףא .שדחמ בצעתמו תירבה

 םיפסכ תאוולהב תקסוע איהשכ תאז המיגדמ עובשה תשרפ .יביטמיטלואה ןוזחה תא דבכלו לאידיאה רבעל

 ךרדב .ינועה תא לסחל הרטמב תיטסילאיצוס הלכלכל רבעמ וא שוכר לש שדחמ הקולח ןאכ ןיא .םיינעל

 .םתוא ליפשהלו םיוולה תא תונעל םיוולמה לע תרסוא הרותה ךא .תואוולהל ושרדייש םיינע דימת ויהי םלועה

 תחקל הוולמל רתומ .תיפסכה םתקוצמ תא ףירחת בוחל תפסותהש ששחמ תיביר חוקלמ לע םג תרסוא איה

  4.רוקמ לובסי אל ינעהש ידכ ברעה תדר םע דימ םריזחהל וילע ךא ותוסכ תא וא הוולה לש וידגב תא ןובריעכ

 הדימ התואב ךא תויתד תויוגהנתהבו םיסקטב תוקסוע תווצמה .םייחה לכל תובייחתה איה תירבל תופרטצה

 ;םילילא תדובע לע רוסיא תללוכ םיטפשמ תשרפ .ורבחל םדא ןיבש םישעמ - רמולכ ,רסומ יכרע תורידגמ ןה

 ירוכב םחר רטפ לכ תשדקה ;הנשב םימעפ שולש לגרל היילעה תווצמו תוכוסו תועובש ,חספל תוסחייתה

 )התכלהכ הטיחש הרבע אל=( תורחא תויח ידי לע התמוהש המהב רשב תליכא לע רוסיא ;םיהולאל תומהבה

 ,םידלי-םירוה יסחיב םיקסועה םיפסונ םייוויצ םינמנ השרפה ךשמהב 5.ומא בלחב ידג תליכא לע רוסיאו

 טפשמב ינויווש קדצ ,תמא תרימא ,ןיקיזנ ייוציפל תוירחא ,רחסמ יללכו תוילכלכ םיסחי תוכרעמ תָרָּדְסַה

 תובר תוידוהי תוליהק לש םיחיכש םיסופדל דוגינב 6.רֵגַה תא לצנל רוסיאבו ,םימותיו תונמלא לע הנגהו

 םישענ אלש הדימ התואב ,תווצמ םויקו םיסקט לש תולובגל תמצמטצמ הניא תיתירבה תובייחתהה ,ונימיב

   .םימש תוכלמ לש תידיימ האבהל םשור יבר םידעצ

 
 .24-26 ,ב"כ תומש 4
 וא לושיב ,הליכא לע ףיקמ רוסיאכ הפ לעבש הרותה תשרפמ ןורחאה יוויצה תא .19 ,ג"כ ,םש ;30 םש ;29 ,ב"כ םש ;14-17 ,ג"כ תומש 5
 .בלחו רשב ןיב בוברעמ איהשלכ האנה
  .6-9-ו 1-2 ג"כ ;6-30 ,ב"כ םש ;21-36 םש ;17-ו 15 ,א"כ תומש 6
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 הז .יפוסניא ךרע ילעבו םיידוחיי ,םיווש ויהי םדא ייחו תונתשהל םייופצ םייתרבחה םיטביהה לכ ידש תוכלמב

 םידעצ לש הרקמ רואית אוה םיטפשמ תשרפ לש תירבה רפס .תיוושכעה תואיצמהמ דואמ קוחר אוהש בצמ

 יא יעשפב תברועמ הרותהש ןאכמו ,תיוושכע תיתרבח תואיצמ לש הלבק םהב שי .תירבה עסמב םינושאר

 רפס .דיתעה תארקל םיינססהו םיינושאר םידעצ הליכמ םג השרפה ךא .תויחישמ תומרונ תרפהבו קדצ

  .םצראב ובשייתי רשאכ לארשי ינב ומייקיש תירבה לש דוסיה יווק יפ לע םייחה לש תינושאר הטויט אוה תירבה

 לבא .םידבע יפלכ סחיב תוקסוע תונושארה תווצמה ,תוריחל ואציו תודבעמ ררחוש התע הזש להקל האיכ

 ארבנ םדא לכש דמלמ יאזע ןב ?אל ,לכו לכמ תללשנ אליממ תודבעה תילאידיאה תיתירבה הרבחב ,עגר

 תסרוג הנשמה 7.הלוכ הרותה תביל – "לודג ללכ" והזו )1 ,ה ;27 ,א תישארב( לאה לש ותומדבו ומלצב

 וא ףסכב ותוא דומאל ןתינ אלש 8יפוסניא ךרע לעב אוה םדא לכש איה "םיהולא םלצ" ףוריצה תועמשמש

 ,תודבעל םוקמ ןיא יחישמה לאידיאב םנמא 10.ריחס שוכרל םדא ינב תכפוה התוהמב תודבע 9.יפילח ךרעב

 לש תואיצמב הליחתמ תירבה .םייחהמ דרפנ יתלב קלח התייה תודבעה ,הרותה הרסמנ הב הפוקתב ךא

  .לאידיאה רבעל םשמ תמדקתמו יארקמה הווהה

 איה וכלהמבש הלואג לש עסמב החיתפ תדוקנכ הב הריכמ אלא תודבעה תא תלטבמ הניא הרותה ןכל

 תודבע תונש שש לש הלבגמ תעבוק הרותה .תודבעה ןוקיתל תולועפ שולשב תטקונ תירבה .םלועה ןמ קלוסת

 החונמ םוי םהידבועל תתל םיביוחמ םיקיסעמה םתודבע תונש ךלהמב 11.תיעיבשה הנשב ישפוחל האיציו

 שריה ר"שרה 12.ןירוח תב/ןב לכ לע רסאנש יפכ תבשב הכאלמב קוסעל םידבעה לע רסאנו םימי העבש לכב

 םדוסיב םה יכו תינמז איה םתודבעש העידיה תא םידבעה ברקב שירשהל הדעונ וז הכלה יכ הרעשה הלעמ

 
  .ד הכלה ט קרפ םירדנ ימלשורי 7
 םש םיניוצמה םיפסונה םיכרעה .)אע זל ןירדהנס( "אלמ םלוע םייק וליאכ … לארשימ תחא שפנ םייקמה לכ" לע רמאנש הביסה וז 8
  .תוידוחייו תוינויווש םה
  .31 ,ה"ל רבדמב ,יפסכ יוציפב חצר לע שנוע תרמה הריתמ הניא הרותה 9
 .55 ,ה"כ ארקיו10
 םש .וילעב תא דובעל ךישמהל שקבמו ררחתשהל ןיינועמ אל אוהש ישפוחה ונוצרמ טילחהל לוכי דבעה :תואנ יוליג  .5-6 ,א"כ תומש 11
 םידבעה לכ םיאצוי )הלש םילאידיאה םיכרעה יפ לע םייח תרשפאמ הרותה הבש הנשה( לבויה תנשב ךא .17-16 ,ו"ט םירבדבו
 .11-10 ,ה"כ ארקיו .םתדובע תפוקת תא וכיראהש הלא ללוכ ,ישפוחל
  .14-15 ,ה םירבד ;9-10 ,ט"י תומש 12
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 םיאכז םה ישפוחל םיאצוי םידבעהשכ - ףוסבלו .עובשב ישפוח םוי םע םידבע 'םתס' אלו םיישפוח םישנא

  13.ילכלכ דובכ לש שפוח ייחב חוצפלו בצייתהל םהל ועייסיש םייוציפל

 םנוזמש השירדב ,רתיה ןיב .בתכבש הרותה הב הלחהש תודבעה ןוקית ךילהת תא הכישממ פ"עבש הרותה

 ןהילא םישרדנש תוכאלמהשו )ןירוח ינב=( םהינודא לש הלאל ךרע יווש ויהי םהידגבו םתיב ,םידבעה לש

  14.ןירוח תונבו ינב ידיב םג תועצבתמה תודובעל תוהז אלא תומילכמו תוליפשמ ויהי אל םידבעה

 רבודמשכ ךא ,ירבעה דבעב ליחתמ יתגרדהה ןוקיתה ךילהת .לוקוטורפב תוגירח יתש ןנשי ,ןכ יפ לע ףאו

 ירכונ דבעל תמרגנ םא ,השעמל .תומילא םהיפלכ ליעפהל רוסיאה :דבלב תחא הלבגמ שי םיירכונ םידבעב

 איה םייקה בצמה רורשאב הליחתמ הרותהשכ ,ךכמ הרתי 15.ישפוחל דימ אצוי אוה וינודא ידימ תיזיפ העיגפ

 םא ךא ,שנענ אוה ודבע תֹומל םרוג ןודאה םא .המצע הלש יביטמיטלואה טרדנטסה ,םיהולא םלצב תעגופ

 אלו שוכרב העיגפב םכתסמ ועשפו "ּאוה ]ושוכר[ ֹוּפְסַּכ יִּכ" שנועמ רוטפ אוה דימ ויעצפמ תמ אל דבעה

  16.ישפוח םדאל תוומ תמירגב

 שיאה ומכ קוידב םלצב הארבנ השיאה ,ילאידיאה םלועב .השיאה יפלכ תירבה רפס ןיגפמ המוד סחי

 .רחוסל רבוע עבטמ ,שוכרל ובשחנ םישנ תיארקמה תואיצמב ךא .הווש יחרזאה םדמעמו ,)26 ,א תישארב(

 קר רתומ התעמש תעבוק איה .וכותמ רופישה ךילהת תא הליחתמ אלא וינפ לע םלועה תא תכפוה אל הרותה

 רוכמל יאשר תבה יבא 17.שוכר תואקסע תרגסמב םישנב ישפוח רחס ימי ומת - רמולכ ,ותבב רוחסל באל

 לכמ תינהנ איה תאשינ איהשכ .ךכל בייחתמו )ונבל התוא אישהל וא( הל אשניהל שקבמש םדאל קר התוא

 
 השוחת ךותמ םתסה ןמ ,וילע ורבע ףאו קוחל ודגנתה םידבע ילעב דואמ הברהש תוארל ןתינ הפוקתה ירואיתמ .12-18 ,ו"ט םירבד 13
   .ד"ל קרפ והימרי .ןמז תלבגה אלל םידבע הקיסעמש הרבחב םהיחוור םוצמצל איבי רבדהש
 תונקתהו םיקוחה יכ ,"ומצעל ןודא הנוקכ ירבע דבע הנוקה לכ"ש הרימאה דחוימבו ןישודיק תכסמב תורכזומה תונוש תוכלה 'ר 14
  .ישפוחה הדובעה קוש ומכ םיליבגמו םירקי ירבע דבע תקסעהל
 .26-27 ,א"כ תומש 15
 .20-21 ,א"כ תומש 16
 .7-11 ,א"כ תומש 17
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 השיאה לעופל םיאצוי אל ןיאושינה םא 18.)התנקנ אל םלועמ וליאכ( ןירוח תב השיאל תועיגמש תויוכזה

  19.השפנל הישפוח

 .התויחצנבו הרותה תשודקב ןימאמה יתומכש םדאל םיביאכמ ליעל תואקספה יתשב םירכזומה םיאשונה

 תא שטשטל תוסנל אל .תונכבו תומלשב םתנומא תא תאשל הרותה תשודקב םיכמותה לע ,תאז תורמלו

 אקווד .התוא רקבל וא הילע רערעל ןיא אליממו םיישונא םיטביהב תברועמ הניא הרותהש הנעטב תוגירחה

 הפ לעבש הרותה .םהילע רערעל רוסאש תוכמסו ףקות הרותל שיש השיגה תא תוכירפמ וללה תוארוהה

 תא םיאטבמ וללה םיישקה .תופתושה תאו ישונאה תעדה לוקיש תא שפחמ םיהולא הבש תואיצמ תראתמ

 בתכבש הרותל תרשפאמ הפ לעבש הרותה .המושייו בתכבש הרותה תונשרפ - הפ לעבש הרותה לש תוינויחה

 ימצע ןונגנמ תמייקמ הרותה ,תעב הב .תישונאה הרבחה לש רשקהבו תוברתב רודו רוד לכב העוטנ ראשיהל

 תידוהיה הרבחהו ,תירבה ךרד לע ראשיהלו הלש לעה יכרע תא םירתוסה תונורקעמ רטפיהל הל רשפאמש

 דובכ יכרע תא שממל הכזת תושונאה לכשכ ,םלועה לש יפוסה ןוקיתה רבעל העונתב ואצמיי ולוכ םלועה םע

  .םדאה

 רתויב הבוטה ךרדהש הנומא ךותמ ,תויתרבח תולווע וכותב לולכל תיארקמה הריחבה לע ןגהל ןכומ ינא

 ,תורשפ לש תיתגרדה הדובעב - תורודה ןיבו םיהולא םע תופתוש .תירבה ךרד איה ילאידיא םלוע תגשהל

 םייוקיל תלעבו רתוי תיטיא ילוא איה - םלועה ןוקית דע תקסופ הניאש הכאלמ ,םיבירילו ישונאה עבטל דובכ

 ךרואל םישנא םימלשמש םידבכה םיריחמב ריכמ ינא 20.דעיה תא גישת איהש יאדוול בורק ךא ,םיירסומ

 לש תוכלשהה ויהיש יפכמ דבכ תוחפ לבסהו רתוי םיכומנ םיריחמה יכ ןימאהל ךישממ ינא ךא ,לולסמה

 תונייפאתמש ,םינורחאה םירושעב רקיעב וצופנש הלא ומכ – רתוי תוילסרבינוא וא תויגולואידיא תועונת

 םיתוחפ םייוכיס םג שי תירבה ךרדב .הלואג תגשהל ןכרדב רתוי תוינוציק תועיבתבו רתוי תוידיימ תואצותב

  .תושונאה לש טלחומ יוכידל ואיביש תויתכרעמ םינפ תואצותל וא םותס יובמל עיגהל רתוי

 
 .םש 18
 .15 ,םש19
 יחיו תשרפ לע יירבד 'ר 20
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 ןבומכ .םלוע ןוקיתל הרצקהו הכוראה ךרדה לש התליחת תא םיטטרשמ תירבה רפס/םיטפשמ תשרפ

 הרותה תא וטנחי וא ואיפקי אל ,ווק סוטטסב ועבקתי אל תירבה יאשונש אוה הרטמה תגשהל יסיסבה יאנתהש

 תלבגומ הניא תירבל תופרטצה ןכל .ךרדבש תימוקמה הרבחב תורעתה תרומת םתוהז תא ורכמי אל םלועלו

 ֹהּפ ֹונְֶׁשי רֶׁשֲא" תא הנימזמ רשא החותפ תירב יהוז 21.באומ תוברעב וא יניס רה דמעמב ופוגב חכונש ימל

 ,תרחמל רבכ המישמה תא םמצע לע תחקל 22"םֹּויַהּ ונָּמִע ֹהּפּ וּנֶניֵא רֶׁשֲא תֵאְו ּ;וניֵֹהלֱא 'ה יֵנְפִל םֹּויַה דֵֹמעּ ונָּמִע

 .הנש האמ וא םינש תורשע ,הנש רובעכ קר וא

 

 
  .ךליאו 9 ,ט"כ םירבד 21
  .14 ,םש 22


