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 תודהיה ,םישלחה לש לוצינמ לודחלו יתרבח קדצ ןנוכל לארשי יאיבנ לש תשגרנה םתאירק ףרח

 - תוירנויצקאיר וליפאו - תוינרמש תושיג םע רקיעב ההוזמ ונימי תונב ב"הראבו לארשיב תיתרוסמה

 יפכ .תידוהיה תרוסמב יזכרמ ביכרמ ,ועמשמכ וטושפ ,תדגונ וז תוסחייתה .םיילכלכו םייטילופ םימוחתב

 .לכל דובכו קדצ םע ינויווש םלוע לש ביציו ססובמ יפוטוא ןוזח הגיצמ הרותה ,עובשה תשרפ תפקשמש

 יונישל תרתוח ,תיתגרדהו תיתואיצמ איהש - תירבה תטיש - םלוע ןוקית לש השיגב בלושמ הז ןוזחש ןוכנ

 תטישב םימיוסמ םיביכרמ לע שגד 1.תיגולואידיאו תיטסילסרבינוא תוחפ - תישיאו תידוחיי ,םיבלשב

 .יתרבחה רדסה תוביצי לע הרימשו הנגהב תדקמתמה תינחלופ תדכ תודהיה תא גיצהל הלולע תירבה

 .ותגשהל םילעופ תודהיב יחישמה םרזהו 'ה יאיבנש ימלועה יונישה יפלכ אטח הז היהי ךא

 ךותב םיטקלאיד םידעצ תטיקנ רשפאמ תוישעמ תולועפל םייפוטוא םיכרע ןיב בולישהש ןימאמ ינא

 תינרמשה - תויבטקה תושיגה יתש ךותמ רתויב םיבוטה הלועפה ינפוא לש הריחב ךות ,תודהיה

 תועונת םינשה ךרואל ועציבש תויועט ינפמ תודהיה לע ןגהל םג הליכשה תידירביהה השיגה .תיפוטואהו

 
  ."תירבה רפס" םיטפשמ תשרפ לע ילש רמאמ המגודל ואר  1
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 יפוטואה ןוזחב ןאכ דקמתהל שקבמ ינא .ןתוא וצפינ רבד לש ופוסבו תולודג תווקת ורציש תוינכפהמ ןוציק

 .םלוע ןקתל תידוהיה הפיאשה לש בחרה הפקיה תא ןיבהל תו.םיארוקל עייסל ידכ

 ,הבינג םירסואה םיקוח תועצמאב הרבחה לע הנגמ איה ןכלו יטרפ שוכר לש תואיצמב הריכמ הרותה

 חרכהב וליבוי קוש תלכלכו יטרפ שוכר ,תאז תורמלו 2.לובג תגסה וא המרמב שוכר תגשה ,ןגוה יתלב רחס

 ןתמ לע םירסוא הרותה יקוח .םיינע דימת וראשייש םיינע לש תיתרבח הבכש תריצילו ןויווש רסוחל

 ענכנ טרפהשכ 3.ינוע ייח לא םהיברוקמ לש תוליפנ םולבל החפשמ ינבל םיארוקו )תיביר( ךשנב תואוולה

 תבשהב ול עייסל "םילאוג"לו החפשמ ינבל הרותה הרומ ,ותלחנ תא רוכמל ץלאנו םיילכלכ םיצחלל

  .)51-48 ;27-26 ,ה"כ ארקיו( הסנכה רוקמ ול היהתש ידכ עקרקה

 .ןותבש תנשכ תיעיבשה הנשה תא תעבוק איהשכ ןויוושה ךרעל התוביוחמ תא המיגדמ הרותה ,לכל לעמ

 אוה יעיבשה םויה ,עובש ידמ .לולכמה ,םלשה ,םלשומה לש לאידיאה תא תגציימ עבש הרפסה ,הרותב

 ,ןויווש-יאו ןויווש וב שיש ,םוגפ רטשמ לש הרגשב םיפתתשמו םיליכמ ונא עובשב םימי השיש .תבשה םוי

 ינב לכ .קדצה יאו תורשפה תא הדיצה םיטיסמ ונא תבשב .עבושו בער ,קדצ-יאו קדצ ,םירישעו םיינע

 תועשומ םודיק רחא הפידרהו תורחתה .תבשב הדובעמ םיררחושמ - דחאכ םידבעו ןירוח ינב - םדאה

 תומחלמ ילב ,םכרצ יד םלוכל היהי וב ,יחישמה ןדיעה ןמ םועטל םדא ינב םיכוז תבשה םויב .ינמז ןפואב

  4.הז דצל הזו עבטה םע ,םיהולא םע הינומרהב ויחי םדא ינב .םיטקילפנוקו

 ןמ הנוש איהש ,ןותבשה תנש ,תיעיבשה הנשל תדחוימ תילכלכ המגידרפ תרצוי הרותה ,ךכל המודב

 תילכלכה תורחתה ,ןויוושה רסוח תא דצב םיחינמ הבש הנש וז .הל ומדקש םינשה שש תא ןייפאש לדומה

 
 לש רשקהב .)ה"כ םירבד( אצת יכ תשרפו )ג"כ-א"כ תומש( םיטפשמ תשרפב ךכב תודקמתמה תוכלה המגודל ואר 2
  .14 ,ט"י םירבד ואר תולובג תגסה
 .25-26 םיקוספ ואר החפשמה דיקפת לש רשקהב .36-37 ,ה"כ ארקיו ואר 3
 םיגחה לגעמב הירוטסיההו םייחה : תידוהיה ךרדה  ירפסב אורקל ןתינ יחישמה ןדיעב תבשה םוי לע רתוי בחרנ טוריפ 4
  .145-141 ;126-121 ,)2010 ,סמ ןבואר(
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 ויכרצ יפ לע םדא לכל רקפה איה התרצותו תדבועמ הניא עקרקה .העשומ יטרפה שוכרה .םידבוע לוצינו

 ךשמל עקרקה לש תיטסילאיצוס תפתושמ תולעב לע הריהצמ הרותהש המדנ .)ולש םייחה ילעב יכרצ וא(

  .)7-2 ,ה"כ ארקיו( המלש הנש

 ןוזחה רזחתשמו םייקתמ וז הנשב .הנש םישימחל תחא תשחרתמה לבויה תנש תא םג תראתמ ונתשרפ

 תקולחב ולחה ילכלכ דובכו ןויווש ,הרותב .ילכלכ ןויוושב תנייפאתמה הרבח - הרותה לש ילאידיאה

 תושפנה רפסמל סחיב ,ינויווש ןפואב וקלוח תועקרקה .ןענכ ץראל םתעגה םע לארשי ינבל תולחנה

 תוחפשמל הרומו תואוולה לע תיבירמ רוטפ תעבוק הרותה 5.עקרקה לש ינרציה לאיצנטופהו החפשמב

 תא רוכמל ןתינ אל יכ הריהצמ םג הרותה .הסנרפה ןדבואו הלחנה תריכמ תא עונמל ידכ ןהיבורקל עייסל

 ןכשמל ץלאנ ינע יאלקח םא  .)24-23 ,ה"כ ארקיו( לובי תונש לש תלבגומ תומכל אלא תותימצל עקרקה

  .)28-25 ,םש( הסנרפה רוקמ תא ול בישהלו ןתשיכרב ול עייסל וילאוגלו ותחפשמל הרומ הרותה ,תועקרק

 תבכרומה ינוע לש הבכש רצוויתו םיצמאמה לכ ףרח ןהיתולחנ תא ודבאיש תוחפשמ ויהי ,םירבדה עבטמ

 הכוז החפשמ לכו 6תוירוקמה תולחנל שדחמ תקלוחמ ץראה לבויה תנשב ,ןכל .הלחנ ילוטנ םישנאמ

 .ינועה לגעמ עוביק לש תואיצמ תענמנ הז ךלהמב .חטבומ הסנכה רוקמ םע שדחמ ליחתהל תונמדזהב

 םינודא ויהי אל ילאידיא םלועבש תעבוק הרותה .ישפוחל םיירבעה םידבעה לכ םיאצוי לבויה תנשב

 הרותה .םהיתובא תלחנל ובושי םלוכו ילכלכ ןויווש םהיניב רורשיו םיישפוח ויהי םדאה ינב לכ .םידבעו

 ֶהיְהִּת אוִה לֵבֹוי ;ָהיֶבְֹׁשי-לָכְל ,ץֶרָאָּב רֹורְּד םֶתאָרְּקו ,הָנָׁש םיִּׁשִמֲחַה תַנְׁש תֵא ,םֶּתְׁשַּדִקְו" :םילימב תמכסמ

ּזֻחֲא-לֶא ׁשיִא םֶּתְבַׁשְו ,םֶכָל  7.)10 ,ה"כ( ּ"ובֻׁשָּת ֹוּתְחַּפְׁשִמ-לֶא ׁשיִאְו ,ֹותָ

 
  .ךליאו 54 ,ג"י רבדמב 5
 הנשה .תחא הנש סולפ )עובירב הטימש תנש ,רמולכ( םינש עבש לש םירוזחמ העבש תגציימ תישימחה הנשה יכ ןייצל שי 6
  .תירבה לש האלמ המשגהל םהיצמאמ תא םימרות םיישונאה םיפתושה הבש  )7x7+1=50 ,8=7+1 ( תירב תנש איה תפסונה
  .זאד הריבה ריע ,היפלדליפב תוריחה ןומעפ לע תורחל תירבה תוצרא לש םידסיימה תוהמאהו תובאה ורחבש םילימה ולא 7
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 םיעדוי ונא .לעופל םעפ יא ואצי וללה םיילאידיאה םיקוחה םא קיודמב עובקל םיעדוי אל םינוירוטסיהה

 ידי לע ורפוהש ,תיעיבשה הנשב םיירבע םידבע רורחש ןוגכ ,תותוחפ תוילכלכ תוכלשה םע םיקוח לע

 יכו םימישי םה םיקוחהש שקעתמ איבנה ,ןכ יפ לע ףאו 8.םיסכנ יריתע םיריבגו תולודג תולחנ לש םילעב

 והיעשי איבנה הזוח ,ןכל .םירישע תרשעהו םיינע לוצינ םציקל ועיגי ובש יחישמה ןדיעב שממתי לאידיאה

 ינועה תא םדוק רגמל ידכ םלוכ לש הלועפ ףותיש שרדיי ילסרבינוא ןויוושו דובכ גישהל ץופחנ וב םויבש

 תויונמדזה ילוטנ םג םיתיעלו תוחנ דמעמ ילעב םה .ילכלכ רוסחממ קר םילבוס אל םיינעה .טלחומ ןפואב

 ףוטשי עפשה יחישמה ןדיעבש ותעד לע דמוע והיעשי ןכל .ימונוקא-ויצוסה םלוסב ספטל םיבאשמ וא

 תוששואתה לוחת ,המודב 9.םלועה ןמ דבאת ינועה תעפותו )12 ,ו"ס והיעשי( "ףֵטֹוׁש לַחַנְּכו םֹולָׁש רָהָנְּכ"

 םישנאל ללסית ביציו אלמ ןויוושל ךרדהו ,הסנרפבו דמעמב תוחיפ ורציש תויולבגומו תולחמב

   10.הרבחה ילושל הכ דע םתוא הפדה םתולבגומש

 השיא ,תירבה תא שדחמ לאהו ןיטולחל ןקותמ םלועהשכ יכ דומלל ןתינ עשוה איבנה ירבדמ ,ךכמ הרתי

 )16 ,'ג תישארב( תירבגה הטילשה תללק תרסה איה רבדה תועמשמ ."ילעב" אלו "ישיא" הלעבל ארקת

 וכזי םירישעו םיינעו ,קוחה יניעב אלמ ןויווש רורשי זא וא 11.)18 ,ב עשוה( םירבגל םישנ ןיב אלמ ןויוושו

 12.יחישמה ןדיעה ןייפאתי ךכב .קדצ לש הווש הדימל

 
 לבגומ יתלב ןמזל םידבע תקסעה לע רותיו דגנכ תודרמתה לשב הטימשה תנש תוכלה ורפוה דציכ ראתמ והימרי איבנה 8
 .תולחנ תרזחהל רתוי דוע ודגנתי אל םידימא עקרק ילעבש ןימאהל השק .)22-8 ,ד"ל והימרי(
  .23-24 ,ד"ל לאקזחיו 8-10 ,ט"מ והיעשי ואר בערה רוגימ אשונב .11-12 ,ה"כ והיעשי םג ואר 9
  .)5-6( ה"ל והיעשי ואר תולחמ לע תורבגתה אשונב 10
 .21 ,א"ל והימרי םג ואר 11
  .4 ,א"י והיעשי ואר קוחה ינפב ןויווש תגשהו יוכיד תועפות רוגימ אשונב 12
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 הנומאמ תעבונ םתאובנ ."ידש תוכלמ" שממתת הבש הפוקתכ יחישמה ןדיעה תא םיראתמ םיאיבנה

 םלועל היהיו ולוכ םלועה שדקתי זא 13.קדצ-יאו ןויווש-יא רדעיה לש בצמב קר םיהולא תא עדת תושונאהש

 14.ןויוושו דובכ ,םייח לש

 
 םינחלופ לע הנגהב תודקמתמש תוינרמש תודמעב תזחואה תיסקודותרוא תודהי לש העפות ריבסהל ,ןכ םא ,ןתינ ךיא 13
 םירטשמל תידרחה הדעה ןיב תירב לש רצות והזש איה הבושתה ?יתרבח קדצ לש טעמכ-החנזה ידכ דע םימיוסמ
 תא עונמל תפתושמ הפיאשמ רצונש רוביח ,הפוריא חרזמב 20-הו 19-ה תואמב )םיירנויצקאיר וליפאו( םיינרמש
 זוחאל תילארשיה היסקודותרואה לש הביל תאשמ עקר לע תטלבומ ןימי תוגלפמב ךומתל היטנה .הנרדומה תומדקתה
  .תינקירמאה היסקודותרואהמ פמארט דלנוד לביקש םחה קוביחבו ,םירמשה לע תאפוקש תד לע לופונומב
  .)9 קוספ רקיעב( א"י והיעשי 14


