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;תויעוצקמה תודעוה ،-רבח
,יקציטימס .א ,ץיבוקרב.ד.י ,רושא באז :סופד יחנומל הדעוה 1.

.יקצינגר.ח.י,ינורפצ.אד"ד

מ ד"ד ,יקסבוחג הדוהי ,ךובדוא .פ ؛תואלקחה יחנומל הדעוה 2.

יבונועמש דוד ,טרכיר .י ד"ד ,ןמדלפ .א ,ןמכיפ בקעי

ד"ד ,גיא .א ,יהדזא .מ ,ךוברוא .פ ؛הקינטובה יחנומל הדעוה 3.
,ןמביפ בקעי ,ירהו .מ

"ד ,דלפנירג לאיחי ,ךורב ؛)ביבאלת( למשחה יחנומל הדעוה 4.
.ץיבונועמש דוד ,לגופ ,ת ד"ד

):הפיח( לזרבה תולסמו ןופלטה ,למשחה יחנומל הדעוה 5.

ינלופקלופ.י ,רלימס ,ש ,ליהנוטס ה ,ג-יבדלוג .ס ,בוד-ןב ,ןיתא .א
.ןיטשניבור .ז ,יפוק .י

ציטאימס .א ,ןהב .ט ,קילאיב .נ .ח ؛הכאלמ יחנומל הדעוה 6.

קסבוחינרשט .ש ד"ד ,ןוארב חנ ד"ד ؛םיעבצה יחנומל הדעוה 7.

יר .י רידו ןילק .ש 'פורפ ,קינלמ .ש ,סחוימ ףסוי ,ןהב .מ

קחצי ד"ד ,ךובריוא .ש ד"ד :הליגר הקיטמתמ יחנומל הדעוה 8.

יקסנ'זידל .י ,תויח .ז ר"ד ,יקסנזיו .א ריד ,דלפנירג לאיחי ,ךורב .א

פא .י ד"ד ,הרימא .י ד"ד :ההובג הקיטמתמ יחנומל הדעו 9.
.לקנרפ .א 'פורפ ,הטקפ 'פורפ ,דלפנירג

ריד ,קילאיב .נ .ח ,תנסא .מ ,ןינורבא .א :הניגנ יחנומל הדעו .ו0
.ץיבוניבר השנמ ,ןופשנירג .י ,ןויצךב .ש

.י 'פורפ ,ףסא .ש ברה :םילישבתו םילכ יחנומל הדעוה 11.

לק ףסוי 'סורפו ןונגע ייש ,לגס .צ .מ ברה ,ץישפיל .ט .א

ש םהיתועיסנ תמחמו ןובשחה תנשב ונצראב דדשש דחוימה בצמה תמחמ

אה המיקתה אל ץראלץוחל קילאיב .נ .חו ןילי דוד רמ תואישנה

דעוב ,הכשלב ,תואישנה תובישיב הזכרתה הדובעה לכו דעוה ירבח לש
".וננושל תכרעמבו

ושלה רמשמ לע הדימע ,םייקה תרימש התיה העשה-תבוח

רד לע ומקש םילושכמה ףא לע ותדובע תא קיספה אל ןושלה דעו
יפלו "וננושל ןועברה תאצוה תא ךישמה ,תודעוה תדובע לע חקפ
םיישומש תועוצקמל םיחנומ תעיבקב ותלועפ תא ביחרה

ןושלה דעו לש חיוד J3Q

לעו לדגש ,תירבע רבדמה בושיה לש ןושלה יכרצ תא דעוה ריכמו עדוי

דיב תומושר .רובדה תפשב תומייקה תומיגפה ול תוריהנו ,תובבר לש

ילמ תואמ ןכ ומכ ,ןוקת תוכירצ ןהש ,רובדה ןושלב ושרתשנש תובר

ידבו רורב תונועטה םידיחי םינשלבו םירפוס ידי

תושירדה .םישדח םייעוצקמ םיחנומל תושרד דעוה ינפל תואב דצ לכמ

ממה לש םינוילע םידומלל הצעומה תאמ ן ןה ןורחאה ןמזב ואבש

בינואהו ימואלה םירפסה-תיב ינרפס תאמ ),היגולוכיספבו הקיטמתמכ
ןגה תאמ ),תונובשח תלהנהלו םיקנבל םיחנומ( םיקנבה ידבוע ),תונרפסל

ו תוהפנל םיחנומ( קמעב םיקשמה תאמ ),הקינטובב םיחנומ( לארשי

ש םיישומש םיכרצל םיהגומ( ןילופב ירבעה רעונה

לבסב םיאשונהו ותכאלמב דחא לכ םמוי בור םיקוסעה דעוה ירבח םלוא

מו דעוב הדובעל הרתי .דדמב בדנתהל םילוכי םניא

ה .ודי גישתש המכ דע ותדובע תבחרהל אבהל םג ףאשי דעוה

ביחרי ,םיירקחמה הינוכמ םעו תירבעה הטיסרבינואה םע ורשק תא

ק םוסבל גאדי ,דעוה תדובע יכרצל ץוחנה ,תונשלבב םירפסה רצוא

ןכומה ינושלה רמחה לש בחר רתוי םוסרפל םיאנתה תא רישכיו "וננושל

ןושלל םיבחר תודוסי החינמה ,דעוה תדובע לש התובישח תרכה

םרט ,לארשי םע לש תושדחתההו הריציה תפש רותב תישומשה

חתפתה תא בכעמה ,םייחרכהה םיעצמאב רוסהמה דיעי הז לע .םיבחר
.דעוה תדובע

בושחה דיקפתה תא המצע לע הלבק "תירבעה ןושלה ינומא תרבח

תוברתל תורבחה ,רובצה תודסומ לעו ,ןושלה דעול ירמה סיסב תריצי

תשיכרל עייסל הבוחה םהש םוקמ לכב ןושלה תיחתל םינמאנה
.וז הרבחל

.תויעוצקמה תודעוה תדובע
,והאש ןה יכו ,הטעמתנ אל תודעוה לש ןתדובע יכ ,הארמ וז הרצק הריקס
.ןושלה לש םיינויחה היכרצ תא קפסל ,תורשפאה תדמ יפל

הגרדהב אבהל םג הנמסרפתת ,תודעוה לש ןתדובע ירפ ,םיחנומה תומישר
".וננושלב תועיבקבו

םיישומש םינולמו תואלבט לש הרוצב תומישרה בור תא םסרפל ךרוצה הבורמ

.ונדי גישתש המכ דע תושעל לדתשנ וז הדובע םג .םעב הבחר .דדמב ןתוא םסרפלו
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ע תא המייס םירפס תכירבו סופד יחנומל הדעוה ٠١

שא המישרה לש תטלחומ הכירעל תושדקומ תונורחאה היתובישי
".וננושלב

תואה לע תודחא תובישי ךשמכ הרבע תואלקחה יחנומל הדעוה 2.
הנאבת תויתואה ראש .יקסדורוגז .מ ר"דה י"ע עצומה תואלקחל טרופמה ןולמה לש "א
.הדעוה-ירבח ןויעל הגרדהב

לש היגולופרומל תטרופמ המישר העבק הקינטוב יחנומל הדעוה 3.
'םיחמצה רידגמ יברצל םיחנומה תעיבקב הפתתשה ןכ ומב ".וננושלב המסרפתנש םיחמצ
.ב"צרת תנשב םתדובעל רמח םיניכמ הדעוה ירבה .תירבעה הטיסרבינואה תאצוהכ אציש

לש רודמה תא סופדל הניבה ביכאלתב למשח יחנומל הדעוה 4.
תא הכישממ איהו 'בךרכ ןמולש לש ימואלה-ןיכ ןולמה יפל תילמשח הימיחו הקיסיפ
.תילמשח היצלטסניאב התדובע

תנשב הלבק לזרבה תולסמו ןופלט ,למשח יחנומל הדעוה 5.
שומש יברצל םיחנומ לש המישר העבק איה .תימונוטבא הדעו לש תוכז ןובשחה
תורדתסהל החלשנ המישרה .םגוהנו םירטקה תקסה עוצקמל דוהיב ,תכברה ילעופ
תבכרה ילעופ ןודעומב הלבט לע הקבדוהו םילשוריב הפ-נסלו הפיחב תבכרה ילעופ
םאתהב למשחל םיחנומ תעיבקכ הדעוה הקסע הז דבלמ .ילגנאו יברע םוג-ית תפסותב
.ביכאלתב למשח יחנומל הדעוה ןיבו הניכ התרדש ,רמחה תקולחל

תודובעל םיחנומה תמישר רודס תא הרמג הכאלמ יחנומל הדעוה 6.
םאתהב התדובעל השדח תינבת הל תעבוק הדעוה ".וננושלב תמסרפתמו תכלוהה ץעה
.ץראב הכאלמה תושירדל

תורוקמה טוקלב תמדוקה הנשב הקסעש ,םיעבצה יחנומל הדעוה 7.
,םילעפ( םיחנומ העבקו תועיבקכ ןובשחה תנש ךשמב הדבע ,תורחא הנבה תודובעבו
.םהינווגל ,בוהצה ,םודאה ,לוכתה ,לוהבה ,ןבלה ,רוחשה גופמ םיעבצל )םיראת ,תומש

'וננושלב םסיפתת ,המישרה תבירע רמג םעו ביצרת תנשב םג ךשמת הדעוה תדובע
.םייעבטה םיעבצה ףורצב תודחוימ תואלבט תרוצב םג תלוכיה תדמ יפלו

העבק )ביבאלת ףינס( הליגרה הקיטמתמה יחגומל הדעוה 8.
.הירטמואיגלו הרבגלאל םיחנומ

םיצוחנה םיחנומה תא העבק ההובגה הקיטמתמה יחנומל הדעוה 9.
יסורפה הדעוה שאר בשוי .תירבעה הטיסרבינואב הארוההו רקחמה יכרצל רקיעב

המישרה לש תטלחומה התכירעב קסוע ,ץראל-ץוחל םיתניב אציש ,לקנרפ םהרבא
".וננושלב םפ--פתתו דעוה ןויעל אובתש

םילשהלו דחי גזמתהל הקיטמתמל תודעוה יתש תודמוע תואישנה תעצה יפל
.ביכא-לתמו םילשורימ םירבחה ופתתשי תדחואמה הדעוב .ןתדובע תא
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צ ,א"צית ןייקה תלחתכ הדסונש ,הניגנה יחנומל הדעוה 10.

ברה .סהיקלחלו הניגנ ילכל תומש תעיבקל השגנ םגו התדובעל תינכת

דעוה .ץראל-קחל קילאיב .נ .ח לש ותאיצי הדעוה לש התדובע
.ב"צרת תנשכ התדובע

תובסמ קיספהל הסונא .דתיה םילישבתלו םילכל הדעוה 11.

על הרזה ב"צרת תלחתמ קרו רמגל הבורקה התדובע תא

ל ילגנא םוגרת )ןמסורג ןבואר רמ לש ועויסב( ןיכמ דעוה 12.
דחוימ ןולמ תרוצכ עיפוהל הדיתעהו "וננושלב המסרפתנש ,סולצה יחנומ
.םולצה יבבוחו

ו ןעטמה ,הזיראה עוצקמב תונוש תולאשל תובושת ונתג הז דבלמ

.תושדח תודעו

בינואה לש םייעדמ םידבוע םע דוהיב( םיחמומ םע ןתמו אשמ להנתמ

שדח תודעו דוסי לע רבדב םיעגונה תודסומ םעו

קפה תחיתפ םע רשקב בר ךרוצ םהב שיש ,היגולואוזה יחנומל )،
.תירבעה הטיסרבינואה לש עבטה יעדמל

דבינואהוימואלהםירפפהתיבמ ,תונרפסה יחנומל )2
.םילשוריב

היתונקסמש ,ו"פרת תנש לש הדובעה ךשמה ,היפרגואיגה יחנומל )3
.יו תרבוח ",ןושלה דעו תונורכזב ומסרפתנ

.ביכאלתכ םינשה-יאפור תדוגא תופתתשהכ ,םינשה-תאופר יחנומל )1

"וננושל"
תבירעב ",וננושל תירבעה ןושלה דעו לש ןועברה אצי א"צרת תנש ךשמב
םיפתתשמה םידמולמה רגח לע .ותרוצבו ונבתכ ללכתשנו ורדסב ,ינורפצ .א ר"ד דעוה רבח

.ישומשה קלחה םגו יעדמה רודמה חתפתה .םישדח תומש ופסונ וב
,הקיסיפה יחנומ ؛ומכ ,םיחנומ תומישר לש ,דרוש ןועברב םסרפ ןושלה דעו
.םולצהו םיחמצ לש היגולופרומה ,ן"עה-תודובע

ירדס לב תא סרה רשא ,ירבעה םירפסה קושב רבשמה ןירפ הנשה תישארב
תוסכל לטוה ןושלה דעו לע .הנכסב ומויק תא דימעהו קאל-קוחב ןועברה לש ותצפה
.אבהל ומויק תא חיטבהלו ןועברה לש וביצקתב ,דוהתהש ןוערגה תא
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תשגלו תאזה הלאשה תא העודי הרמב ריתפל דעוה ידיב הלע הנשה ףוסב

סג "וננושל תאצוהב תפתתשמ ב"צרת תנשב .סיהונ _תוי םיאנתב 'ד ךרכ תאצוהל
.ללכושמה הסופד תיבב ספדנ ןועברהו "לארשי-קרא ,תונמא תרבח

סחי ؛דוהיב רכזהל םייואר "וננושל לש 'ג ךרכב ומסרפתנש םירמאמה ןמ
),ןילק .ש יסורפ( היפרגורדיהה יחנומל ),רדינש.ב.מ< יארקמה קודקדל יתנשמה קודקדה

),ןינורבא .א( ג"לי ירישב ןושלה ),ןיביי .ש( תירצמ-תימש תונשלבב האוושה תוריקח
),ןייטוג . ٠٦ש( ןמית ידוהי תפשב םיירבעה תודוסיה),םאיול .ק( ןושלה הדשב םילויט

).םלש .נ ר"ד< תובוטה םינבאה תומש ),ירניבא קחצי( תירבעה לע תימראה תעפשה

