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  רפסב ואצמת םיפסונ םילוגרת
:השיכרל ."תולק ילקב ןושל"  

לארשיב תואישנה דסומ  
 תא וארק .לארשיב תואישנה דסומב םיקסועה )1-4( םיטסקט העברא םכינפל

  .םהיתובקעבש הביתכה תולטמ תא ועצבו תולאשה לע ובישה ,םיטסקטה

 

 1 טסקט

1 תואישנה דסומ  

 יפ לע ,1948 יאמב 16־ב תינמזה הנידמה תצעומ הטילחה לארשי תנידמ לש התמקה םע
 אישנכ תובר םינש ןהיכש ,ןמצייו םייח ר"דב רוחבל ,תינמזה הלשממה לש התעצה
 ,תואמצעה תמחלמ יהלשב ."תינמזה הנידמה תצעומ אישנ" דיקפתל ,תינויצה תורדתסהה
 ראורבפב17־ב תסנכה הרחב ,)הנושארה תסנכה איה( תננוכמה הפיסאל תוריחבה ירחא

  .לארשי תנידמ לש ןושארה אישנל ןמצייווב 1949

 לש הקוח תדעו ינוידב יוטיב ידיל האבש ,הנידמה אישנ יבגל ילארשיה קקוחמה לש ותסיפת
 יתלב הנידמ שאר ידיקפת ויהי אישנה לש וידיקפת" :יכ התייה ,תינמזה הנידמה תצעומ
 ןוידל עצמה ךותמ( "ץוח יפלכו םינפ יפלכ ,םתומלשב םעה תאו ץראה תא גציימה ,יתגלפמ
  .)ןהכ ואיל ר"ד ידי לע הרבוחש הקוחה תעצהמ קלח הוויהש ,הקוח תדעווב

 לש ויתויוכמסב קסע אל הז קוח .1951-א"ישתה ,הנידמה אישנ תנוהכ קוח קקחנ 1951־ב
 קוח תא תסנכה הרשיא 1964 ינויב 16־ב .ותריחב ךילהבו ותנוהכב קר אלא ,הנידמה אישנ
 .הנידמה אישנ :דוסי

 ותועמשמ ,תאז םע .תיטילופ הריחב איה הרואכלו ,תסנכה ירבח ידיב הנותנ אישנה תריחב
 םישיא ללכ ךרדב ויה ורחבנש םיאישנהש ךכל האיבה תואישנה דסומ לש תילמסהו תיגוצייה
 תורדש לכב הבר הדהאל וכזו ,הנידמלו ינויצה לעפמל המורתו חור־ראש ,המוק רועיש ילעב
 .םעה

 םעה אישנכ אלא לארשי תנידמ אישנכ קר אל אישנה לא םיסחייתמ םלועה ידוהימ םיבר
 ישאר לומ לארשי לש הרבד תעמשהלו הגוצייל ודמעמו ותוישיא ףקותמ לעופ אישנה .ידוהיה
 .םלועה יבחרב םיבושח תודסומו םיריכב םישיא ,תונידמ
  
 םע תוהדזהה ,לארשי יחרזא ברקב תידדהה תוביוחמה קוזיחל תנווכמ אישנה תוליעפ
 לארשי ןיב רשקהו תימואלה הוואגה ,תיתרבחה תודיכלה ,םייתכלממה הילמסו הנידמה
 ידוהיה בורה ןיב תובבל בוריקל ,הרבחב םולשהו ןויוושה ,רסומה יכרע חופיטל ;תוצופתהו
 .תילארשיה הריציהו תוברתה דודיעלו ;םיטועימה תויסולכוא ןיבו

 םילטומ אישנה לעו ,לארשי תנידמב רטשמה הנבמב םילשמ דסומ אוה תואישנה דסומ
 תוביצי ןמזב ןה ,םמצע לע לבקל םילוכי םניא םירחא םיינוטלש תודסומש תויוכמסו םידיקפת
 ותויהמ ,הבר הדימב ,תרזגנ הנידמה אישנ לש ותמצוע .תקולחמו רבשמ תותעב ןהו תינוטלש
 .הנידמה לש הבילה יכרע תא גציימה תימואל תודחאל למס ותויהמו ,יתכלממ

 תאו ,הנידמה תא למסמ אישנה״ :ןוילעה טפשמה תיב לש ותקיספב רמאנ תואישנה דסומ לע
 םיווקה תאו ,תויתכלממה תא ודמעמב גציימ אוה ...םייטרקומדהו םיירסומה היכרע

 
 .אישנה תיב רתא ךותמ חוקל 1
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 ותוישיאב ףקשל רומא אוה .תילארשיה הרבחה לש םינושה היגלפ ןיב םירשוקהו םידחאמה
 אמגוד שמשל רומא אוה .לארשיב רוביצה תא םינייפאמה ידוחייהו יכרעה ,הפיה ,בוטה תא
 5699/07 ץ"גב( "דחי םג םייטרפה וייח תוחרוא לוהינ ןפואבו ,ודיקפת יולימ ךרדב תפומו

 .)הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ )'א( תינולפ

 
תולאשה  

 

  .טסקטה יפ לע הנידמה אישנ לש םידיקפת העברא ונייצ .1

 ______________________________________________________ .א

 ______________________________________________________ .ב

 ______________________________________________________ .ג

 ______________________________________________________ .ד

 

 ?תיעיברה הקספב עיפומש ״חור ראש״ יוטיבה שוריפ המ .2

 הבוט חור .א

 הארשה .ב

 חור תויראש .ג

 בל ץמוא .ד

 

 הזיא ״...תואישנה דסומ לש תילמסהו תיגוצייה ותועמשמ ,תאז םע״ הרושב .3

 ?״תאז םע״ ףוריצה אטבמ יגול רשק

 האצותו הביס .א

 הפסוה .ב

 דוגינ .ג

 תוגייתסהו רותיו .ד

 

  ?הנידמה אישנ לש ותמצוע תרזגנ הממ ,טסקטה יפ לע .4

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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 תואישנה דסומ תא לטבל םיארוקה תולוקה לארשיב םיברתמ תונורחאה םינשב .5

 טעמל תויתימא תויעוציב תויוכמס םוש אישנל ןיא יכו רתוימ אוהש הנעטב

 םכתביתכב .אשונב תקמונמה םכתדמע תא וגיצת ובו ןועיט ובתכ .הנינח תקנעה

 .1 טסקטב עיפומש עדימה לע וססבתה

 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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  .לארשי תנידמ לש 11־ה אישנל גוצרה )י׳זוב( קחצי עבשוה 2021 ,ילויב 7־ב .6

  .)2 טסקט( גוצרה אישנה לש הרתכהה םואנ ךותמ עטק םכינפל

 .וירחאלש תולאשה לע ובישהו ןויעב ותוא וארק

 

 2 טסקט

 םכל ,לכימ יתייער םשבו ימשב ,םיקומע הדות ישגרב םכינפל ןאכ בצינ ינא ,ייתוברו ייתוריבג
 םיחרזאו תויחרזא .החלצהו הכרב ילוחיאב ונביל תא ואלימש ,םילארשיו תוילארשי ינומהלו

 – ונלוכמ ,ינממ – םהלש תיזכרמה הייפיצה תא רורבו דח ןפואב ועיבהש ,תורובג דעו ןג ליגמ
 שקבמ ינא ,לארשי יחרזאו תויחרזא ,םכל .עיגרהל ,תובהלה תא ךימנהל ,ןוטה תא דירוהל
 אצא ,םכלש תומולחהו תווקתה םע ,םכלש הייפיצה םע .ילש תוחילשה םתאו ןתא :רמול
 .םלוכ לש אישנ תויהל ,רקוב לכב המישמה תא אלמל

 
 םימי םניא ,ירעצל ,הלאה םימיה ךא .תיביאנכ טעמכ תעמשנה המישמ וז ,םנוקיתכ םימיב
 דכלמה סותאה םהב םימי .בוטיקה ינפב תפגינ תויתכלממה םהב םימי םה הלא .םנוקיתכ
 .דימתמ רתוי םיירירבש םיפתושמה םיכרעהו
 ,וז תא וז ופדרש תורעוס תוריחב תוכרעמ לש יצחו םייתנש רחאל םיעיגמה ,םיטושפ אל םימי

 תינרדומה תעה לש הירוטסיההש ,רבשמ .לארשי תנידמב ותומכ היה אלש יטילופ רבשמ
 לארשי תנידממ רתוי הברה תוססובמו תוקיתו תומוא בירחהל רבעב חילצהש ,ונתוא תדמלמ
 .73 תב קר ,הריעצה

 םיווצמ ונא םהב םימי .םירצמה ןיב ימי םה הלא םימי ירהש ,רוצעל ונל ארוק הנשה חול םג
 תאנש התוא .ינשה תיבהו ןושארה תיבה לש םנברוחל האיבהש איה םניח תאנשש רוכזל
 .םוי לכב ,םויה םג – דואמ םידבכ םיריחמ ונתיאמ םיבוג רשא ,בוטיקו תונגלפ םתוא ,םניח

 לכשכ ,תמיואמ השח הצובק לכשכ :ונלש ימואלה ןסוחב םוסרכה אוה םלוכמ דבכה ריחמה
 .םויל םוימ קימעמ רוכינה ,ותיא קר קדצהש חוטבו – ויתופקשהבו ויתודמעב סנכתמ דחא
 .םתנידמל םיחרזא ןיב רוכינ ידכל רדרדיהל הלילח לולעש ,תוצובק ןיבו םישנא ןיב רוכינ

 תויאמצע קוח-תפיכאו טפשמ תכרעמ ,יתרבח רדס ,תויתכלממ ,היטרקומד :ומכ םילימ
 ןה .עבצ וא הרוצ ןהל ןיא .תוטשפומ ,תולודג םילימ ןה – תשרומו סותא ,תויולת-יתלבו

 ,דחי ונתוא קיזחמש ןתיאה סיסבה ןה ךא .םילימ תרצק המסיסל סנכתהל ידכמ תובכרומ
 תישונא הצובק ןיא – וידעלבש המכסה לש בחרמ והז .וניניבש תומכסהה-יא לכ תורמל
 .לרוג תופתוש יהוז – לרוג תריזג הנניא וז .דחי ןאכ תויחל םיבייח ונחנאו .דחי תויחל הלוכיש

 הרבחה לש רבשהו עסשה יווק ןיב עסמ לא ונממו ,לארשי יאישנ ןכשמ לא אצא ןאכמ
 ,םיערקה ןיב החאמה תא ,םילדבהה ךותב דחאמה תא אוצמל ותרטמש עסמ .תילארשיה
 וילא רישיהל ,באכה תא שוגפל הרטמב וזה ךרדה לא אצא .ונתוא שדחמ-אוצמל דעוימה עסמ
 .רתויב תוציפנה תודוקנב םג ,תוששחלו ישוקל – בלו ןזוא תוטהל ,טבמ

 םדאב תוארל ברסא ,תילארשיה תוירוביצב ייתונש לכ ךרואל יתישעש יפכ ,הזה עסמב
 תב .םדא ןב .ילומ דמועה לש וכות תא תוארל רחבא ,דימתכ .ותוהז תא קר ילומ דמועה
 תוחלצהה ,דוחייהו תובכרומה ,דחאו תחא לכ לש רופיסה תא .םתוהמ תא .םדא ינב .םדא
 .ךרדב ומרענש םיבאכהו םיישקה ,תולודגהו תונטקה
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 םדא לש תואיצמה" :ןארבו'ג לילח ןארבו'ג ררושמה לש תואלפנה ויתולימ תא ימיע אשא
 המל קר בישקת לא .ףושחל לגוסמ ונניאש המב אלא ,ךינפב ףשוח אוהש המב תאצמנ הנניא
 ."רמוא ונניאש המל םג בישקת ,רמוא אוהש

 תויעבה .םד יתתוש םדוע – הבחורלו הכרואל – ונלש הרבחב ורעפנש םיעצפה ,יידבוכמ
 ונילע .ישוקה תא תוחיצנמ – תושלחומל תומלש תוצובק תוכפוהש תויתרבחהו תוינבמה
 םיבר .ןגוה ונניאו טושפ ונניא םהלש םוי-םויהש ,ידמ םיבר ,וניניב םיבר םנשיש ךכב ריכהל
-תואיצממ רוא תונש קוחרה חנומ אוה תויונמדזה ןויוושש םיבר ,יתימא יוכיסל םיכוז םניאש
 .םוקמ םושל ונתוא םדקי אל ךכמ םלעתהל .םהייח

 םייחה םיטועימה לש םתובלתשה ןעמל לוכה תושעל ונילע ,תיטרקומדו תידוהי הנידמכ
 .לאעמשי םג דעצ הב ץראב ,ןאכ .בקעיו קחצי ,םהרבא וניתובא ודעצ הב ץראב ,ןאכ .ונכותב
 לכב ,רגמל .ץפנתהל תיכוכז תורקתל רשפאל ונתבוח תא אלמל ידכ – לוכה תושעל ונילע
 .םייברעה םיבושייה תא תדקופה תינחצרהו הארונה תומילאה ומכ ,הרומח העפות לכ ,חוכה
 .ןוטלשה ימרוגו תודסומ דצמ ,סחיב תונגוהה תא ביחרהלו םירעפה תא םצמצל

 ,םייחהמ תפכא ,תופתושהמ תפכא .תפכא ונל תויהל ךירצש רמוא הז ,הלא לכ ינפל לבא
 .באכהמ תפכא .תיברעה הרבחב לבסנ יתלבה םייחה ןדבאמ תפכא
 .דחי קר .דחי .ןקתל ליחתהל ונילע זאו

 

  .לארשי תנידמ אישנכ ודיקפת תא גוצרה אישנה האור דציכ ובתכ .א

 .ומצע לע לבקמ אישנהש תומישמ שולש תוחפל ונמ

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
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 המ .ומואנב םהב שמתשה גוצרה אישנהש םיירוטר םיעצמא השולש ונייצ .ב

 יפ לע ומיגדהו וריבסה .םתנייצש םיירוטרה םיעצמאהמ דחא לכ לש ודיקפת

   .טסקטה

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 תמישמב םתגצהש הדמעה תא םתיניש גוצרה אישנה לש ומואנ ךמס לע םאה .ג

 םא ןיב( וקמנו וריבסה ?תואישנה דסומ לש ותוציחנ לע הנושארה הביתכה

 .)אל םא ןיבו התנתשה םכתדמע

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
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 תגזממ הריקס תביתכ תלטמ
 םתוא וארק .לארשיב תואישנה דסומב םיקסועה )4-3( םיפסונ םיטסקט ינש םכינפל

 הגיצמו 1 טסקט לעו וללה םיטסקטה ינש לע תססבתמה תגזממ הריקס ובתכו ,ןויעב

 ונכ לע דסומה תא ריאשהל םיארוקה תולוקה תאו לארשיב תואישנה דסומ תא

  .ולטבל םיארוקה תולוקה תמועל

 ףוגב עדימה תורוקמ רוכזא לעו תולבוקמ הריסמ יכרד לע ודיפקה םכתביתכב

  .םילימ 300־כ לש ףקיהב ובתכ .)תיפרגוילביב המישר( הפוסבו הריקסה

 
 

 3 טסקט

 2תואישנה דסומ תא לטבל רוסא
 )2014 ,יאמ( טיבש ןור ר״ד :תאמ

 ותעדב יכ העומש הצופנ ,ןהלש הנורחאה תרושיל תוסנכנ תואישנל תוריחבהש ינפל רצק ןמז
 לש הירלגהמ ןוצר עבש וניא רשא ,והינתנ .דסומה לוטיב תא םוזיל הלשממה שאר לש
 םימרוג" יפל ןיינועמ ,)םיילאירה םייוכיסה ילעב ולאמ תוחפל וא( םרה דיקפתל םידמעומה
 תיתכלממ תרוסמ רובשיש הקיקח יוניש םילשהל תנמ לע תוריחבה תייחדל איבהל "םינוש
 .הנש 66 תב

 המידקמ הלימ רמול יואר ,םייטרקומדה ונייחב דסומה תובישח לע הרוקה יבועל סנכינש ינפל
 ןפואב התוא הפילחמ .הבותכ הקוח ןיא עודיכ לארשיל .דוסי יקוח לש תוליזה תייעב לע םג
 םיקוחל לעמ בצייתהל םירומא םה .ינויצוטיטסנוק ףקות םהל רשא דוסי יקוח תכרעמ ,"ינמז"
 .םתוא רתוסה קוח קקוחל ןיאו ,"םיליגר"ה

 ןוטלשה תוישוא תא םירידגמה דוסיה יקוח תרדסמ דחא אוה הנידמה אישנ דוסי קוח
 ןכ לעו לקשמ ידבכ םיינורקע םיקומינ םיכירצמ וב םיפיעס יוניש ףא וא קוחה לוטיב .לארשיב
 תא ליטמ אישנה( הלשממ שאר לש יטילופה וששח .בקונ ירוביצ חישו קימעמ ירטנמלרפ ןויד
 הכלה יונישב רוטקפ היהיש רוסא ,)ויניע תואר יפל תסנכה ירבחמ דחא לע הלשממה תבכרה
 .תידוסי הכ תירטשמ המרונו תיתקוח

 רתוימ ירוביצ ףוג וב ואר םה .םייניינע םיקומינמ תואישנה דסומ תא וללשש ויה םינשה תוברב
 םלשמל הלוע וביבסש תכרעמה תקזחה דועב ,תויוכמס רדענ טעמכ אישנה ירה .ינזבזבו

 תרשמ .הלא םימעטמ דיקפתה לוטיבל המוצע המסרפתה ףא הנשכ ינפל .בר ןוממ םיסמה
 רוביצלו ,םתנוהכ בורעב םיאקיטילופל "הדובע רודיס"ל הכפה ,םידגנתמה תעדל ,אישנה
 .דוע ךכב ץפח ןיא בחרה

 .קוחה תורוקמב ןויע תשרוד רתוימ ןכ לעו תוכמסמ קיר תואישנה דסומ תויה לע תרוקיבה
 אישנה דיקפת בוצימב ןושארה דתיה תא העקת תינמזה הנידמה תצעומ לש הקוחה תדעו
 ראמיוו תקילבופר תליפנ לש דבכה לצב ויתויוכמס םוצמצ תא הקמינ איה .ורקיעב ילמסכ
 ,קוחב תוגלפומ תויוכמס ויה תיראמיווה הינמרג אישנל .היתובקעב םזיצאנה תיילעו הינמרגב

 
2 http://www.blacklabor.org/?p=54508 
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 ףלודא יפגמ תחת התערכהל דע תירירבשה היטרקומדה דגנ הריתחה תא ורשפא רשא
 .תיצאנה הגלפמהו רלטיה

 רוכזל םיבייח דסומה תא לולשל םיאבה .תואישנה ירוחאמ יתמאה רופיסה ןניא תויוכמס ךא
 וניאשו יטרקומד ,רטשמ לכ .יזכרמ דיקפת היגולוכיספה תקחשמ םירטשמה תרותב יכ
 טשפומה ףוגה לא לודג רוביצ לש תוהדזהה תושגר תא ולעתיש םילמסל קוקז ,יטרקומד
 תאטבמה תילאטנמ תכרעמל קוקז םדא הלודג הצובקל תוכייש שוחל ידכ ."הנידמ" :יורקה
 תיתילכתה ותועמשמ .לגד אלל הנידמ לשמל םכשפנב ווש .ףתושמ ןוזחו תפתושמ הירוטסיה
 תריציל הנושארבו שארב בושח אוה .ילנויצומאהו ילטנמיטנסה וכרע תמועל החינז לגדה לש
 .םינוש םיסקטב ינכט ילכ ותויה ינפל "ונחנא"

 תושוחתה תריציל רתויב םיבושחה םיישונאה םילמסהמ דחא אוה הנידמה אישנ
 תרבגומ הב םיעסשה תמר רשא לארשי תנידמב דחוימב תרבגומ ותובישח .תויביטקלוקה
 תואיצמב םיצרוח ,יגולואדיאה עסשהו יתדה עסשה ,יתדעה עסשה ,ימואלה עסשה :תבטוקמו

 לע םינוש םיתמצב םימייאמו ןידודיח ןידודיח תילארשיה תוחרזאה רשב תא םישוע םה .ונייח
 תוהדזהל םילוכי תילארשיה הרבחה יגלפ לכ אל .ףרה אלל רגתואמה ,ירירבש "דחי" ותוא
 דסומ תומדב הנידמה לש השנאה אופא םהל תשרדנו תפלחתמה תיטילופה הגהנהה םע
 .םירעפה לע רשג חתומה תואישנ

 ןויבצ לע רומשלו תויטילופ תוקולחממ קחרתהל דואמ ולדתשה םהיתורודל הנידמה יאישנ
 ,הנושארה ןונבל תמחלמ ךלהמב :דחוימב תומסרופמ וז המרונמ תוגירח יתש .יתכלממ
 תונחמב תוירצונה תוגנלפה לש חבט שחרתה ,תורייב ברעמ לע ל"הצ תוטלתשהל ליבקמב
 תדעו םקות אל םא רטפתי יכ םייא ,ןובנ קחצי ,הנידמה אישנ .הליתשו הרבס םיטילפה
 ארק ,ולסוא ימכסה תא ווילש רורט יעוגיפ תובקעב ,וירחאלש רושעב .תיתכלממ הריקח
 .םיניטסלפה םע םולשה תוחיש תא תוהשהל ןיבר קחצי תלשממל ,ןמציו רזע ,אישנה

 ויתועד תא עיבהש ךכ לע ,סרפ ןועמש ,יחכונה אישנה לע םג החתמנ תמיוסמ תרוקיב
 לע רומשל ליכשה סרפ ,תאז םע דחי .םיניטסלפה םע ינידמה ךילהתל סחיב תויטילופה
 .תילאוזנצנוק בורלו תיגרוריכ תועד תעבה ןיבל תדכלמ היצקנופכ םרה דיקפתה ןיב ןוזיאה
 רובע ,"אבס" וא "אבא" תויהל חילצה יכ םידיעמ הכוז אוה הל המוצעה תוירלופופה ירועיש
 .תורורבו תויולג ויה ויתועדש תורמל תילארשיה הרבחה לש היכתח בור

 ,סרפ ןועמש .דסומה תובישחל תחצינה החכוהה איה שרופה אישנה לש היצנדקה אקווד
 ןיבה ,רוביצב םיקלח לע האונש ףאו תקולחמב היונש תומד םינשב תורשע ךשמב הוויה רשא
 תונורחאה םינשה עבש תצורמב .םינוכנה םינכתה תא ול קציו דיקפתב ילאטנמה דממה תא
 ויתושגר תא זקנמש ,ותוהז תא אטבמש ישונא רולדגמ היגלפ תיברמ לע תוילארשיל היה
 .תונערופל תדעומו תלתפנ ,תבכרומ הכ תואיצמב ביטקלוק תשוחת רציימו

 אבהל םג יואר ."אישנ דמוע הנידמה שארב" :םילימב חתופ הנידמה אישנ דוסי קוח
 תומד אלא ,הלשממה שארכ תיטילופ תומד דומעת אל הנידמה לש תילמסה התושארבש
 דובכ ,תוכייש תשוחת איה היטרקומד .בורה תערכה קר הניא היטרקומד .תיטילופ-לע תיגוציי

 הנידמה אישנ .קמוע תועמשמ ילעב םילמסל הקוקז איה ןכ לע .הרבחה יגלפ לכל גוצייו ימצע
 .םהבש בושחה אוה

 תיטילופ היגולוכיספלו תיטילופ תוגיהנמל החמומ אוה טיבש ןור ר"ד
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 4 טסקט

 3רתוימ לארשיב תואישנה דסומ
 )2021 ,לירפא( ארזע ןב םהרבא ר״ד :תאמ

 לוכי 'ג התיכב עצוממ דימלת לכש הטלחה ;הלשממה תא ביכרי ימ – הטלחה טילחמ אישנה
 .120 דע רופסל עדויו בושיחב העוט אל אוה םא ,טילחהל

 תא ביכרי תסנכה ירבח ןיבמ ימ רוחבל םרה דיקפתה לטומ ,לארשי תנידמ אישנ לע
 םיאישה דחא תא הווהמה ,יטרקומד ןוטלשב בושח דיקפת ,הרואכל .תוריחב רחאל הלשממה
 .אישנה לש ויתויוליעפ לש

 .הניחב םושמ ץוחנ אלו ןיטולחל רתוימ תואישנה דסומ יכ לכמ רתוי חיכומ הז

 ןוברעב תאז ףאו ,הלשממה תא ביכריש ימב רוחבל ,םרה דיקפתב ןומט המ ,בושחו אצ
 תלשכנ תיטמרדה הריחבה רשאכ םולכ הרוק אל שממ ירהש – הייעתו יוסינ תטישבו לבגומ
 ,רחא דמעומ הזכ הרקמב הנממ אישנה .ותמישמב חילצמ וניא הלשממה תבכרהל דמעומהו

 .חילצי ןכ ילואש

 המכ עודיו רורבש רחאלו תוריחבה ירחא - דמעומ לע עיבצהל ישוקה המ – בושחו אצ
 .םיכמות םה ימבו העיס לכל שי םידמעומ

 המ םשל - תמאבו ,תוליעי התואב הבכרהו רוביח תולועפ עצבל לוכי 'ג התיכב דלי םג ירה
 !?אישנ ליעפהל הז ןיינעב ךירצ

 השועמ דובכ - אישנ אוהש דחא לע ףיערהל הכירצ המלש המוא המ םשל ,רבודמ דובכב םא
 דימלתמ תושרדנה - המכחו הנובת לש הרדאהו םלח ישעמ ךות ,יכרע ןכות אלל ףיוזמו

 בור שי ימל הקידב לש וז תילרוג הערכהב םינומט וליאכ !?ןובשחה רועישב ג התיכב עצוממ
 ותימאלשכ ,חור ראשו שפנ תולדג - ]...60 לע הלוע םוכסהש הקידבו ,האלה ןכו 8 + 9 + 30[

 !?יממע רפס תיב לש הקיטמתיראב רבודמ ןיינע לש

 תחלצומ תודדומתהמ רתוי בוט שוביג ןיא ?םעה תא שבגמ רשא אוה – דמעמה םצע אמש
 םולש תיישעמו ,יאבצהו ילכלכה רושימב הנידמה תמצעהמ ,תמא ןמזב תימלוע הפגמ םע
 תקנזהמו הלכלכה רוציבמ םג ומכ ,םיביוא רבעב ויהש הלא םע םידיספמ לש םירותיו אלל
 .קשמה

 ,השעמל.םעה לש עירכמ בורל "הז תא השוע" אל הטושפ יטמתירא רוביח תלועפש יאדו
 ידרשמ ינשכ – רקי םג אוהו .ליבגמו דירטמ ,דיבכמ ,רתוימ ,ללכ ץוחנ אל אישנה דסומ
 .תוחפל ,םיליעפ הלשממ

 םיידוחיי םניאו ךרע םושל המורת םוש םהב ןיאש רתוימה גוסהמ םה אישנה ידיקפת ראש םג
 תיב אישנ ומכ רחא גוסמ םיאישנמ לידבהל ,אישנ ותויה דבלמ רבד השוע אלש אישנ ותואל
 .לעופב טפוש םג אוהש ןוילעה טפשמה

 
3https://www.benezra.co.il/ 
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 ,תסנכה ר"וי ידי לע החלצה לש הדימ התואב עצבתהל לוכי וילע דקפומ אישנהש המ לכ
 רבח םג ,ןבומכ ,אוהש תסנכה ר"וי לש ,תירקיעה ,תרחאה תוליעפהמ רבד תיחפהל ילבמ
 .תסנכ

 .םייטילופ םילוקיש לע הלעתיש ונממ םיפצמ ךא ,יטילופ סיסב לע רחבנ אישנה השעמל

 יולימ ךרוצל יטמתירא ןובשח םישועשכ יטילופה לוקישה לע תולעתהל השק אל ,בגא
 םייטילופ םילוקישמ םלעתהלו תולעתהל השק אלו ,הלשממה ביכרמ תריחב לש המישמה
 וא ך"נתה ןודיחל בישקהל וא ,תואמצעה םוי סקט תחיתפ לע זירכהל ךירצ אישנה רשאכ
 המישר ,אישנ ינייטצמ ל"הצ ילייח לש המישר רשאל וליפאו לארשי סרפ ינתחל הכרב תאשל
 .רתוימ קר הז ;אישנ תויהל ללכב השק אל .שארמ ןבומכ הנכומ

 םימורופב רבעב התוא ולעה רבכ םירחא םגו ,הומכ ןיאמ הטושפ איה ןאכ תילעומה העצהה
 שיגרי אל דחא ףאו ,לארשי תנידמב תואישנה דסומ תא לטבל – איהו ,תחא אל םינוש
 .יונישב

 
 :תגזממה הריקסה
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