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 :שומיש יאנתו תורטמ

 םישגינה תויטנדוטסלו םיטנדוטסל םילכו ןוויכ תתל איה ןלהלש תרבוחה תרטמ

 הביתכה תוקינכט לע ןויד דדועל הפיאש ךותמ תאזו ,תינוירנימס הדובע תביתכל

 .הכותב תוגוסהו הלש הקיתאה ,היתורטמ ,תימדקאה

  .םירדגמהו םינימה לכל הנופו ,הבקנ ןושלב םיתעלו רכז ןושלב םיתעל הבותכ תרבוחה

 םג ללכ ךרדב ןוכנ אוה יכ םא ,םיטפשמ ידומילב גוהנה לע ססובמ הז ךמסמב עדימה

 אדוול ןכילע ,הדובע תביתכב .דבלב תוצלמהב רבודמ ,ףסונב .הרבחהו חורה יעדמ ללכל

  .תובתוכ ןתא ותואש םיוסמה רנימסב ןכלש הצרמה תושירד ןהמ

 התוא םיריבעמ םתאש יאנתב ,ןיפכִד לכל וז תרבוח ריבעהל םיאשר םתא :הצפה

 .התומלשב

 ןכל רזע המ רפסלו ,םינוקית ,תורעה ,תועצה ףיסוהל ,רשק רוציל תונמזומ ןתא :בושמ

  .tau.ac.ilx.eytirosh@tau .הכרבב לבקתי בושמ לכ .אל המו דחוימב

 !החלצהב

I. תינוירנימס הדובע יהמ? 
 םיימדקאה וירושיכ לולכמ תא תאטבמה תישיא רקחמ תדובע איה תינוירנימס הדובע

 דימלת לכ לש ודוחיי תא תפקשמ הדובעה .ההובג הלכשהל דסומב םדקתמ דימלת לש

 תוניחבמ .ענכשלו קמנל ורשוכו ותנובת ,ותפש ,ויתועידי בחור ,ותונרקס ,ותוירוקמ –

 איה םיטפשמ ידימלתלו ,ימדקאה םידומילה לולסמב אישה תדוקנ איה הדובעה תובר

 .תוניידתה יקיתב יטפשמ ןועיט תנכהלו תעד תווח תביתכל אובמ תשמשמ םג

 ללכ ךרדב תופצל ןיאש םגה .רמאמ אוה תינוירנימס הדובעל ילאידיאה לדומה

 הדובע תכרעהל הדימה תומא ,רמאמ בותכל ליכשת יכ ןושאר ראותל תיטנדוטסמ

  .רמאמ לש ותוכיא תניחבב תושמשמה ולאל תוהז תינוירנימס

 

II. אשונ תריחב 

 !אשונל ובייחתה .א
 לע רמוח רתאל וליחתה ןכמ רחאל .אשונל בייחתהל – בייחתהל אוה ןושארה בלשה

 ןכמצעל םימשר תביתכ .םיינושאר תובשחמו תונויער ובתכ זאו ,וילע אורקלו אשונה

  .ןכמצע םע חיש־וד ךרד אשונה תא חתפלו דקמתהל תניוצמ ךרד איה האירק ידכ ךות

 ףילחהל איה רוחיאב התשגהל וא הדובעה תביתכב החלצה־יאל תוקודבה תוטישה תחא

 רקיעה ,וילע ובתכ המכ בושח אלו ,ורחבת אשונ הזיאב בושח אל .םימעפ המכ אשונ

  .םיוסמ םוחתל ובייחתתש
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 תוביטקפסרפ ךותמ וילע ובתכתש ולגת רבד לש ופוסב ,ורחבת אשונ הזיאב הנשמ אל

 ףא לע ,םכמצע לע שממ ובתכת םיתעל .םכל םיבושחה םישגדו םכתא תוניינעמש

  .ינורקעו יללכ אוה הדובעה אשונש

 תטישב ודבעת לא .הביתכה ןמ םילוע םה ,הביתכה ינפל םיררועתמ אל תונויער :ורכז

  .הביתכה ךרד ובשח אלא ,"בותכל ךכ רחאו בושחל"

 הבושת הישוק

 השולש ןיב תטבלתמ ינא"
 טילחהל הלוכי אלו םיאשונ
 ".םהיניב

 דחא לכ זא ,תחתופה היישילשל ועיגה םיאשונה םא
 ןיטולחל אוהש אשונ .ךרובע ןיינעמ קיפסמ היהי םהמ
  .םשל עיגמ היה אל ךל יטנוולר אל

 וילע ובתכ רבכש אשונ הז"
 ."שדחל המ ןיאו ,ןומה

 Brown v. The Board of וא ,קחצי תדיקע לע םג
Education םירפס תואמו םירמאמ יפלא ובתכנ רבכ, 

 לש השדח ןוגרא תרוצ ,השדח תיווז שי דימת תאז לכבו
 אלש שדח רמוח ,הלאשה  תגצה לש הנוש ןפוא ,רמוחה
 ,ןיד יקספ ,הקיקח ,הקיספ( אשונה לע עיפשמו חתונ
 ,תיטרואית תיווז ,םייטסיטטס םינותנ ,תונויאר
  .)אשונל הרושקה הלאש-תתב תודקמתה

 אשונ םירחוב רשאכ שדחל השק רתוי היהיש ןוכנ
  .ותיא דובעל רמוח הברה שי ,ינש דצמ לבא ,רכומ

  :תואמגוד

 םידליב שומיש רוסיא לע ןומה רבכ בתכנ םא םג *
 םיטביה לע הברה בתכנ אל ןיידע ,היפרגונרופל
 .היצמינאב םידלי תייפרגונרופ לש םייטפשמ

 אל לבא ,לארשיב תנקתמ הפדעה לע הברה בתכנ *
 ומכ תנקתמ הפדעה לש םייפיצפס םימוחת לע בתכנ

 הפדעה תקנעהל םימעטה לע וא ,טרופסב םישנ תפדעה
   .לשמל םידרח ומכ ,תושדח תוצובקל תנקתמ

 וילע בתכנ אלש אשונ הז״
  .״רמוח וילע ןיאו םולכ

 

 יכ ןורתי אוה .ןורסח םגו ןורתי םג אוה רמוח רדעיה
 בתכנ אל דוע יכ שדחל לקו ,שדחל המ רתוי הברה שי
  .רבד

 ןונכתו תיאמצע הבשחמ תשרדנש ןוויכ ןורסח אוה
 ,ותיינבב ,ולש תולובגה תייוותהב ,רמוחה ןוגראב
 תורוקמ רחא שופיחב היגרנא תעקשה תשרדנו
  .םיינושאר

 אוה אשונב רמוחה בור״
 .״תילגנאב

 סונמ ןיא .םינטפשמ לש יסיסב הדובע ילכ איה תילגנא
  .וב שמתשהל ליחתהלו תובכעה לע רבגתהלמ

 אשונ תריחבב תולאש שולש .ב
 :תולאש שולש םכמצע תא ולאש ,אשונ םירחוב םתא רשאכ

 ,תויפצת ,תונויאר( תיריפמא תירקחמ ?תושעל הצור ינא הדובע לש גוס הזיא .1

 ןיב תוושהל ,ןויכראב תבשל ,ןיד יקספ אורקלו היירפסב תבשל ,)יתומכ חותינ
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 הירוטסיה חתנל ,םייטרואית םילדומ לע רקיעב אורקל ,טפשמ תוכרעמ

 .'וכו תיתקיקח

 אורקל לגרה םכמצעל ולגס ?יילא רבדמ המ ,יל םיאתמ הביתכ לש גוס הזיא .2

 הגוסל תושיגר חתפל וליחתה .םיארוקכ קר אלו ,םילאיצנטופ םיבתוככ

 דציכ קר אל ובשח ,םירמאמ םיארוק םתאשכ .םיימדקא םירמאמ לש )רנא׳זל(

 ךיא ,רמאמב םיקרפה ףקיה המ ,בתוכה םתוא הנב דציכ םג אלא ,םתוא םכסל

  .םיגצומ םה דציכו םיאבומ םינותנ לש גוס הזיא ,ןועיטה חתפתמ

 םירושיכ ,ביצקת ,ןמז תרגסמ ?יתושרל תודמועה תוינכטה תויורשפאה ןהמ .3

 רשפא יא( הפש ,)תויריפמא רקחמ תוטישב וא הקיטסיטטסב הלכשה לשמל(

  .)הפשה תא תעדל ילב תינמרג הקיספו הקיקח רוקחל

 אשונה דוקימ .ג
  .ותוא םצמצל ךירצ ,אשונ ןתרחבש ירחא

 םע "תוחומ רועיס" תושוע ןתא ובש ךמסמ ןיכהל איה תאז תושעל תחא הקינכט

 .תצק קר וזמ וז תונוש ןהש הלאכ םג ,תוירשפא תורתוכ ןומה ףדה לע תוקרוזו ,ןכמצע

 םכינפל תודמועה תויורשפאה ןהמ ןיבהל םכל רשפאי תורתוכה לש םינושה םיחוסינה

  .אשונה תיינבב

 לבא ,טפשמב DNA לע והשמ בותכל םיצור םתאש םיעדוי םתא :המגודל
 :םכתעד לע תולעל תויושעש תורתוכ .המ לע קוידב םידקוממ אל דוע

 ילילפה ךילהב היארכ DNA-ב שומיש •
 תוהבא תעיבקל DNA-ב שומיש •
  ינתא טועימ תוצובק דגנ DNA יאצממ לש הייטהה תייעב •
 תויטנג תויאר לש ןתוליבק •
• DNA עדמו טפשמ ןיבש םיסחיל ןחוב הרקמכ ילילפה ךילהב 
• DNA, ךילהב תמאה תא ריגסמכ ףוגה :ףרגילופו ,עבצא תועיבט 

 ילילפה
 

 רנימסב םיאשונה תמישר .ד
 םיטנדוטסהמ שקבת איה םיתעלו ,םיאשונ תמישר קלחת רנימסה תצרמ םיתעל

 תמישר הקלוח םא .רנימסב דמלנל םאתהב רקחמ אשונ עיצהל תויטנדוטסהמו

 םילוכי םידימלת ינש םאהו ,הרוגס וא החותפ המישר וז םאה רידגת הצרמה ,םיאשונ

 םנשי ,המוד תרתוכה םא םגש ןוויכ היעב אל וז ,ללכ ךרדב .אשונ ותוא לע בותכל

  .וב ןודלו ותוא ןוחבל ,אשונ ותואל תשגל תונוש םיכרד

III. תירקחמה הלאשה שוביג 
 תא םיארוקלו םכמצעל וחסנ .תדקוממ הדובע תביתכל תינויח איה תירקחמ הלאש

 דוע ךא ,אשונ םכל שי םא וששחת לא .הדובעב תונעל םינווכתמ םתא הילעש הלאשה
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 תרהבתמ תירקחמה הלאשה תובורק םיתעל :תירקחמה הלאשה יהמ םכל רורב אל

  .םמצע םירמוחב קוסיע ידכ ךות קר תשבגתמו

 .םדא ינבב רחס לע הדובע בותכל םיניינועמ םתאש םיעדוי םתא :אמגודל
 דקמל ולכות ,אשונב םירמאמו הקיספ ,הקיקח אורקל וליחתתש ירחא קר
 הדובע בותכל ךרוצ ןיא ,לשמל ךכ .ןויד שרודה אשונב םכלש הדובעה תא
 ןוויכ ,םדא ינבב תורחוסה תונידמ לע ימואלניב חוקיפ לש לדומ העיצמש
 לש ויתואצותו ותלעפה לע בותכל ,תאז תמועל ,רשפא .הזכ לדומ שי רבכש
 דומללו אורקל םיליחתמ רשאכ קר תעדל רשפא הז תאו .םייקה לדומה
  .אשונה תא

 ךירצ רשאכ ,ללכ ךרדב .םירבחל ןכלש יללכה ןויערה תא וריבסה :פיט
 םילמב .ותוא דדחל ךרוצה ררועתמ ,וב קסע אלש ימל ןויערה תא גיצהל
 תננכותמה הדובעה םאה ."ריבסה עמושה ןחבמ" תא וליעפה ,תורחא
 וליא ?קיפסמ שבוגמ אשונה םאה ?״םימ הקיזחמ״ איה םאה ?תניינעמ
 תארוקל לבא ,םהילאמ םינבומ תוינטפשמכ ןכל םיארנ םירבד
 ?רבסה םישרוד םוחתב היוצמ הניאש תיטנגילטניאה

 

IV. םיקרפ ישאר תשגה 
 ,וילע תינושאר האירק אורקל ,אשונל בייחתהל ןכתא דדועל איה םיקרפה ישאר תרטמ

  .רקחמ תלאש חסנלו םייתלחתה םירמוח רתאל

 םישגדה המצע הדובעה תביתכ ךלהמב יכ רורב – תיפוס םיבייחמ םניא םיקרפה ישאר

 םיקרפה ישאר ,תאז םע .ץוצל תויושע תורחא וא תושדח תולאשו ,תונתשהל םייושע

 בושמ לבקלו ,ןועיטה ךלהמ תא תונבלו שארמ הדובעה תא ןנכתל הבוט ךרד םה

  .ןכלש תונויערה לע התיכהמו הצרמהמ

 חותפל ןכתא ץרמתל דעונ אשונה תעצה תשגה בלש :תונויערה תא ןוחבל בלשה הז

 .ןכיתונויער תא דדחל ןכל עייסלו ,רקחמב

 הבוט ךרד איה םילילמתה דבעמב "תומרל הקולח" היצקנופה :פיט
 תורתוכ לש היכרריה יפל הגוצת תרשפאמ איה .הדובעה הוותמ תא ןגראל
  .דבלב תרתוכה תרירג ידי לע םיקלחה תזזהו ,הנשמ תורתוכו

 

V. םירמוח רותיא 
 ,אשונ לע תיללכ טבמ תדוקנמ וליחתה :פוקסלטה תטישב םתרחבש אשונל ועדוותה

  .םכלש יפיצפסה אשונב רתויו רתוי ודקמתהו

 ובש עטקה תא ורתא ,הבחרהב םוחתה תא רקוסה רמאמ ואצִמ :תאז תושעל םיכרד

 ויהי םתסה ןמ .םהילע ךמתסמ אוהש תורוקמהמ וליחתהו םתרחבש אשונב ןד אוה

 תא וב ואצמו אשונה לע יללכ דומיל רפסמ וליחתה וא .םוחתב םייזכרמ תורוקמ הלא

  .םכלש אשונה־תתב ןדש קלחה
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 ואצ .ןכלש הדובעה אשונל םירושקה םירחא םימוחתב רמוח ושפח :ימוחת־ןיב רקחמ

 ויהתש ךכל הנווכה ןיא .טנרטניאב ושלג .תורחא תוירפסל תיטפשמה היירפסהמ

 תוניצרב םוחתה תא רוקחל וסנתש הייפיצ שי לבא ,םירחאה םימוחתב םיחמומ

 .ןאכ ליעומ רשי לכש .רשפאה לככ תוידוסיבו

 םיינורטקלאה עדימה ירגאמל השיג ללכ ךרדב שי םיטפשמל רפסה יתב תוירפסב

 שומיש ושע .)תיבהמ םג םבורל תשגל ןתינ( הרבחה יעדמבו םיטפשמב רתויב םיינכדעה

 תוידפולקיצנאב לכשומ שופיח תללוכ אלש הדובעש ריבס .וללה עדימה ירגאמב

  .הבוט אל הדובע היהת ,הקיספו הקיקח ,םירמאמ ירגאמב ,תויטפשמ

 וליחתה ,התסהה תריבע לומ יוטיבה שפוח לע םיבתוכ םתא םא :אמגודל
 יוטיבה שפוח" לע וא "יוטיבה שפוח לש םילנויצרה" לע יללכ רמאמב
  .יתקוח טפשמ לע רפסב יוטיבה שפוח לע קרפהמ וא ,"לארשיב

 

VI. תורוקמ לע תוכמתסהו תוינפה ,םירוכזא 

 םיינשמ תורוקמ ןיב תוכמס לש היכרריה .א
 םיילוש תרעה ףרצל רמולכ ,ןיכומיס איבהל שי טסקטב תאבומה הדבוע וא הנעט לכל

  .דיחאה רוכזאה יללכ יפל הכורעה המיאתמ

 אל אוה רוקמה רוכזא  .)תובא תכסמ( ״םלועל הלואג איבמ ורמוא םשב רבד רמואה״

 ,ינחורה ןיינקה יניד ףקותמ תיטפשמ הבוח םג אלא ,תירסומ הניחבמ ןוכנה השעמה קר

  .תימדקאה הקיתאה יללכמ בייחתמ ןכו

 לכמ וא טנרטניא רתאמ ,רמאממ ,ןיד קספמ הלימב הלימ קיתעהל ןיא ןפוא םושב 

 חוקל ונממש דומעל תקיודמ הינפהבו תואכרימב ,רוקמה תא ןייצל ילב ,רחא רוקמ

  .טוטיצה

 ונייצ – רחא םוקמב םתארקש הנעט וא ןויער םכלש םילימב תוראתמ ןתאשכ םג

  .ןתכמתסה וילעש רוקמה תא םיילוש תרעהב

 הדמעה תנכסמ וענמיהו ,התוא ופיסוה – אתכמסא ףיסוהל יואר םאה קפס םכל שי םא

  .םידמול םתא וב ימדקאה דסומב יתעמשמ ןידל

 

 םיינשמ תורוקמ ןיב תוכמס לש היכרריה .ב
 היכרריהה תא תוריכמ ונחנא ,תוינטפשמכ .תוכמס לש היכרריה שי תורוקמ ןיב

 תורוקמה ןיב םג ךכ .)הנקת לע רבוג קוחש לשמל( םיינושארה תורוקמה ךותב תימינפה

 וא( ןבל יבג לע רוחש בותכה רוקמ לכ לע ךמתסהל רשפא יא .היכרריה שי םיינשמה

  .בתכב עיפומ אוהש םושמ קר ,)ךסמ יבג לע לסקיפ
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 םירמאמ .ג
 רתוי םיפיקמו םיידוסי םירמאמ שי .םיווש ורצונ םירמאמה לכ אל ,שונא ינבל דוגינב

 םלועב .תוחפ שיו ,רתוי םיינכדע שי .תוחפ שיו ,רתוי םיירוקמו םיינשדח שי ,תוחפ שיו

 םכרע לע דמלל םייושעש םיינוציח םינממס המכב רזעיהל יאדכ ,עדימ תפצה לש

 םייתוכיא תורוקמב האירקב דקמתהל תנמ לע ,םתאצמש םירמאמה לש םתובישחו

 םורתל רמאמה לוכי עדיו תויחמומ גוס הזיא ןיבהל םג יאדכ .ןמז ךוסחלו םינמיהמו

  .םכלש רקחמל

 יבר תויהל םילוכי םינשי םירמאמ םג .יתמו רמאמה םסרפתה תע בתכ הזיאב בל ומיש

 םינשי םירמאמש ריבס לבא ,תניינעמ תיטרואית השיג םיעיצמ םה םא לשמל ,ךרע

 תורוקמ שפחל יוצרו םיינכדע םניא רבכ ,םייריפמא םינותנב וא םייקה ןידב םיקסועש

 והז םא ;ירלופופ ןותיעב וא ,םוחתב יעוצקמ תע בתכב רבודמ םא וקדב .רתוי םישדח

 בתוכה םא ;"'גלוק דיירפ יקאטנק" לש וא דראוורה וא ליי תטיסרבינוא לש תע בתכ

 םוחתמ וא ןטפשמ אוה םא ;תינקיטקרפ וא תרקוח איה םא ;םוחתב אכמס־רב אוה

 .היפוסוליפ וא הלכלכ ,היגולויצוס ומכ ,רחא קישמ ימדקא

 אלא "םושר" אל ןידה קספב וא ןותיעב ,רפסב ,רמאמב :ינונגס פיט
  ."ןעטנ" וא ״רכזומ״ ,"רמאנ" ,"ןיוצמ" ,"בותכ"

 

  םירפס .ד
 היהי הנש םישולש ינפל בתכנש רפסש ןכתיי( ינכדע אוה םא ;רפסה בתכנ יתמ וקדב

 תוחתפתה לש הירוטסיהב וא םוחתה לש םייזכרמה תונורקעב ןד אוה יכ ךרע לעב

 וא ןיד ךרוע ,הימדקאהמ רקוח אוה םא – בתוכה לש ידסומה ךוישה המ ;)םוחתה

 היצקידניא שמשל הלוכי רפסה םסרופ הבש האצוהה ,םירמאמל המודב .טפוש

  .ותובישחל

 ןויגיה הזיא יפלו םייונב םה דציכ – רפסב םיקרפה תורתוכלו םיניינעה ןכותל בל ומיש

 .ןגראמ

 דמלי הז .תובר תוינפה ןהילא שיש תויזכרמה םילימה ןהמ וקדבו סקדניאה תא וקרס

  .רפסה קסוע םהב םייזכרמה םיאשונה לע םכתא

 לע ,הקיקח לע רקיעב ךמתסמ רפסה םא וקדב ,רפסה ףוסב תורוקמה תמישר תא וקרס

 .תופוקת וליאמו תוצרא וליאמ ,םירמאמ לע וא הקיספ

 אובמב דקמתהל ןתינ .ופוס דע ותליחתמ רפסה לכ תא אורקל ךרוצ ןיא תובורק םיתעל

  .תונקסמה וא םוכיסה קרפו ,ןכלש רקחמל םייטנוולרה םיקרפב ,המדקהב וא

 ןכלו ,"רמאמ" אוה רבד לכ אל .םירפס ןיבל םירמאמ ןיב ולידבה :פיט
 לע תוכמתסמ ןתא םא "...ורמאמב ןייצמ הנידמ קרב ׳פורפ" בותכל ןיא
   .בתכש רפס
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 תונותיעב תובתכ .ה
 םצעב אוה ןותיעב הבתכ לש הכרע .הב רמאנה תותימאל היאר הנניא ןותיעב הבתכ

 תובקעב םיינפואל שוקיבב הדח היילע" :תרתוכה המסרופ ןותיעב םא ,לשמל .המוסרפ

 םיוסמ םויב םיוסמ ןותיעבש םיעדוי קר ונחנא .ןוכנ הז םא םיעדוי אל ונחנא .״רגסה

  .םסרופש המ הז

 וילע רוקמה תא ושפח .םכלש הדובעה רובע יטנוולרו בושח הז ןותנש תויהל לוכי

 הכשלה לשמל ומכ ,ןמיהמ ףוג לש רקס אוה רוקמה םא .תיאנותיעה העידיה הכמתסה

 ינפל םיתימע תכרעה רבעש ימדקא רמאמ לש אצממ וא ,הקיטסיטטסל תיזכרמה

  .ותוא רכזאלו וילע ךמתסהל ,רוקמה תא וצמל שי ,ומוסרפ

 ןותיעהמ איבהל ןיא .הקיספ לע וא הקיקח לע תועידיל עגונב םייתעבש ןוכנ רבדה

 תורוקמה לע ךמתסהל ונילע ,תוינטפשמכ .םהילא עיגהל תרחא ךרד םכל שיש םיטוטיצ

 ןותיעמ וטטצת לא ,רמולכ .ילוכו הנקתה ,ןידה קספ ,קוחה – רישי ןפואב םייביטמרונה

 ,"תונתשהל ךירצ הדרפהה רדג יאוותש קספ ןוילעה טפשמה תיב"ש תונורחא תועידי

  .קספנ המ וטרפו ותוא ורכזא ,ומצע ןידה קספב וקדב אלא

 קוסיע היה תונותיעבש הדבועה אקווד אוה ןכלש הדובעל יטנוולרש המ םיתעל ,תאז םע

 תוטשפתה תא םולבל ודעונש םירגסה תובקעב תוגהנתה וא הכירצ יסופדב בר

 תא רשאמ תונותיעב תובתכה תא רכזאל יטנוולר רתוי ,הזכ הרקמב .הנורוקה

  .וכמתסה םהילע תורוקמה

  הידפיקיו .ו
 הב עיצהל לוכי שלוג לכש ,החותפו תיטרקומד הידפולקיצנא איה הידפיקיו ,עודיכ

 לע ךמתסהל רשפא הבש הדימה לע רע חוכיו םלועב שי םויכ .םתוא בותכלו םיכרע

 טעמל ,ידמל קיודמ בורל אוה הב עדימה ,עיתפמ ןפואב( הידפיקיו ומכ תורוקמ

 תוברק םהיבגל םימייקתמש ,תיתרבח וא תיטילופ תקולחמב םייונש םיכרעב רבודמשכ

 ךא ,הידפיקיווב םיכרע תאירקב םכלש רקחמה תא ליחתהל העינמ ןיא .)םירעוס הכירע

 ונניא הזש ןוויכ ,רוקמכ הידפיקיו לע ךמתסהל ןיא םיימדקא םיכרצל .םש רוצעל ןיא

 םילחש תודבוע לש תופקתה יללכב דמעשו עוצקמ ישנא לש ןיעב תמואש ךמסומ רוקמ

 .תויתרוסמ תוידפולקיצנאב ומכ ,םיימדקא םימוסרפ לע

 טנרטניא ירתא .ז
 ברמ תא ןייצל שי הז הרקמב .םיילושה תורעהב טנרטניא ירתאל תונפהל העינמ ןיא

 תביתכ דעומ תא ,תקיודמה ותבותכ תא הז ללכבו ,רתאה רוקמ לע םיעודיה םיטרפה

 תונמיהמל רשאב .רתאב ןורחאה רוקיבה דעומ תאו )עודי םא( וב עיפומה טסקטה

 לכ לע תוכמתסהב ומכ ,רשיה לכשה תא ליעפהל שי הפ םג ,טנרטניא ירתאבש עדימה

 המ ,ובש םירמוחה םירבוע ןוניס הזיא ,יניצרו ןימא רתאה םא וקדב .רחא רוקמ

  .'וכו םרוקמ
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 :תננוחמ תיטפשמ תינרפס ,בירניו תנעמ טוטיצ :לגוגב שופיח לע פיט
 עוסנל ומכ הז )םיזוחב בלה םות לע ,דיגנ( תיטפשמ הלאש לגוגב שפחל"
 ."םיזוחב בלה םות והמ םיעסונה תא יארקאב לואשלו סובוטואב
  .תונוכנ אקווד ואלו ,תוכמסומ אל ,תויארקא ןה ואצמתש תובושתה

 

 הגשהל םישק וא םיידוחיי םירמוח ףוריצ .ח
 הטלקה לשמל( הלק תושיגנ וילא היהת אל הצרמלש רמוח לע תוכמתסמ ןתא םא

 תולקב וילא תשגל רשפא יאש הדעו לש לוקוטורפ ,טרס ,וידר וא היזיוולט תינכותמ

 לילמת ,םיינורטקלאה םירגאמב עיפומ וניאש הכומנ האכרע לש ןיד קספ ,טנרטניאב

  .ילטיגיד ץבוקב וא חפסנב ,הדובעל ותוא ופרצ – )ןתכרעש ןויאר

 הדימב וטטצ .ט
 םימכחו םינוכנ םכל םיארנ םה םא וליפא ,הדובעה ףוגב םירישי םיטוטיצב וטיעמה

 םיארוקה תא ליבוהל םיכירצ םתא :םכלש תויהל ךירצ הדובעב טסקטה בור .דואמ

   .ןועיטה תא תונבלו ,רופיסה תא םהל רפסל ,םכנונגסבו םכלוקב

 םילימב טוטיצב עבומה ןויערה תא עיבהל םכתלוכיב םא ובשח ,טטצל םא טילחהל ידכ

 רואיתל רשאמ רתוי קזח טקפא טוטיצל היהי םיתעל .המיאתמ הינפה ידכ ךות ,םכלש

  .תורחא םילימב

 ןמזב קוחה ןוטלש לע רומשל ישוקל סחייתה ןישח טפושה״ ןיב לדבה שי ,המגודל

 תורפוש עירהב״ ןהיפל ןישח טפושה לש ויתולימ לש רישי טוטיצ ןיבל ״המחלמ

  .״הלומהב עלביי ךא רוהטו ךז ,ולוקיפה לוקכ ולוק״ קוחה ןוטלש ״המחלמה

 המיאתמ הינפה לעו תורורב תואכרימ לע ודיפקה – טטצל תאז לכב םתטלחה םא

  .םתטטיצש המ תא םתבתכ םתאש םשורה תריצימ וענמיה .םיילוש תרעהב

 וליבגה .חפנהו טושיקה םשל תואבומב תוברהל ןיאו וילאמ ןבומה תא טטצל ךרוצ ןיא

 וילאמ ןבומ .ןודנה אשונב ןירשימב םיקסועש עדימ תורוקמל וא םירקחמל תוטטיצ

  .טוטיצה יללכ לע דיפקהל שיש

 םירמוחה םוכיס .י
 ינפל ןתארקש המ .םתוא םכסל ילב ,ןיד יקספ וא םירפס ,םירמאמ אורקל םעט ןיא

 םינועיטה םוכיסל הטיש םכמצעל וחתָּפ .אוושל היהת ןכתדובעו ,םויה ורכזת אל ,עובש

  .םינותנה ןוגראלו

 הלימ לכ קיתעהל ךרוצ ןיא ,דחא דצמ :הדימ לש ןיינע לוכה ,םייחב רבד לכ ומכ

 וא חוסינב קויד םישרוד םירבדה םא ,ינש דצמ .)םוכיס אל הז תרחא( רמאמהמ

  .םנושלכ םתוא וקיתעה םינותנב



 

 21 ךותמ 11 דומע ,שורית יפוי ר"ד ,תינוירנימס הדובע תביתכ

 םינויד םכסל ךרוצ ןיא .םכלש רקחמה אשונל םייטנוולרה םיקלחה תא קר ומכס

  .רמאמה םוכיס לש השודקה הרטמה םשל קר ,םכל תועגונ ןניאש תולאשב

 םירוכזאבו םיטוטיצב קוידה תובישח .אי
 לש וליפאו ,קוסיפ ינמיס לש ,תושגדה לש הנוכנ הקתעה לע ודיפקה ,קיודמב וטטצ

 ןייצל דציכ תויחנה ןנשי תיטפשמה הביתכב דיחאה רוכזאה יללכב .ביתכ תואיגש

  .'וכו טוטיצ רצקל דציכ ,םכלש השגדההש

 הינפה ידכ ךותו דיחאה רוכזאה יללכ לע הרימש ידכ ךות םירוכזאל תוינפה ואיבה

 .רשפאה לככ קיודמ ןפואב ,םייפיצפס םידומעל וא דומעל

   .םתחפשמ תומשב םירבחמל סחייתהל שי :פיט
 ןורקע אוה בלה םות יכ הלאירבג תנייצמ 'םיזוח יניד' הרפסב" :אל
  ,"...דוסי

 "...דוסי ןורקע אוה בלה םות יכ ולש תנייצמ 'םיזוח יניד' הרפסב" :אלא
 

 תיפרגוילביב המישר .בי
 תורוקמ תמישר ךורעל םג ושקבתת םיתעל ,הדובעה ףוגב םיילושה תורעהל ףסונב

 הקיספ( תורוקמה יגוסל המישרה תא וקלח .תינוירנימסה הדובעה ףוסב םייפרגוילביב

 ,תיאקירמא הקיקח ,תילגנא הקיקח ,תילארשי הקיקח ,הרז הקיספ ,תילארשי

 תומש לש יתיבפלא רדס יפל המישר לכ ורדס .)'וכו םיטרס ,תונותיע ,םירפס ,םירמאמ

 יקספב ,לשמל( הנממ שקבתמה והשלכ רחא ינויגה רדס יפל וא ,םירבחמה לש החפשמה

  .)תרחואמה לא תמדקומהמ ,םינשה יפל וא םידדצה תומש יפל רדסל ןתינ ןיד

 

VII. הדובעה הנבמ 

 אובמה .א
  .)םיקרפ־תתו םיקרפ תורתוכ ובש( ןכותה דומעו רעשה דומע ירחא עיפוהל אובמה לע

 םהש ןוויכ ,הבר תובישח ילעב םהש ,תונקסמלו אובמל בלה תמושת ברמ תא ושידקה

 הלא םיקרפ ינש בותכל דואמ ץלמומ .תארוקה לש בלה תמושת תא ךושמל םינושארה

 .תונקסמה תביתכ ידכ ךות אובמב בטיה ןייעלו הלוכ הדובעה םותב

 םיבאשמו הדובע ,ןמז שידקהל םתטלחה עודמ – אשונה תריחב תא קידצהל ץלמומ

 יד רדסומ ונניאש אשונ הז םאה ?ילאוטקא אשונ והז ,לשמל ,םאה .ןודנה אשונל אקווד

  ?תעדה תא החינמ הנניא תמייקה הרדסההש וא ,תיטפשמ הניחבמ ךרוצה

 תוקדוב ןתא דציכו ,הלאשה תא ,אשונה תא תמחותה הרצק הריקס תתל ןכילע אובמב

  .התוא
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 .תינוירנימס הדובעב ואולמו םלוע ףיקהל ךרוצ ןיא .הדובעה אשונ תא םוחתל בושח

 ךותו תוריהזב תושעיהל ךירצ םוחיתהש ןבומ .אל המו הב ןודנ המ רידגהל בושח ןכל

 .הבשחמ תלעפה ידכ

 As long as you say what you’re doing, you can get away :פיט
with it. תא םֵחתל וא ,תמיוסמ רקחמ תטישב טוקנל םירחוב םתא םא 

 ,)תמיוסמ טפשמ תטיש וא ,הפוקת ,יטפשמ םוחת( םיוסמ ןפואב אשונה
 םתא המ םיעדוי םתאש םיארוקל וארת דוע לכ תושעל םילוכי םתא
  .הז תא םישוע םתא המלו םישוע

 תוקספהל תודעווב תוטלחהה יכילהת לע הדובע םיבתוכ םתא :אמגוד
 תולבקהו תויחדה רועיש לע םייטסיטטס םינותנל השיג םכל ןיאו ,ןוירה
 םע םתכרעש תונויאר השולש םכל שי ,תאז תמועל .תודעווב תושקבה לש
 םתאש ודיגתו וללה תונויארב ושמתשת םא .תודעווה ינפב ועיפוהש םישנ
 תוילטודקנא תואמגודב אלא יטסיטטס אצממב רבודמ ןיאש םיעדוי
 והמ תעכ םיעדוי ונחנאש ןוויכ תאז .םהב שמתשהל היעב ןיא זא ,דבלב
  .םהמ דומלל ןתינ אל המו ןתינ המ ;יתייארה םלקשמ

 

 ,אשונל תישיא הקיז ןכל שי םא ורפס – תישיא המינ תעבהל םוקמה םג אוה אובמה

  .הז אשונ לע בותכל ןתרחב עודמו ,וב םכלש ןיינעה ררועתה ךיא

 תולאשש יוצר .ןהב הנד הדובעהש תויזכרמה תולאשה תא וא הלאשה תא אובמב והז

 תא וגיצה ,לשמל .תארוקה לצא ןיינע וררועישו תויביטקובורפ הנייהת הלא

  .תולאשבש ןיינעמה תא וא ריבס יתלבה תא ,ילסקודרפה

 לש םירביא תלתשה ריתהל שי םאה קודבת וז הדובע" :םוקמב :אמגוד
  ".םדא תויוכז תרפהל לאיצנטופ ךותו בר ףסכ תרומת ל"וחב םילארשי

 .םירביא תלתשהל אוושל םיניתממ לארשיב הנשב םישנא יפלא" :ובתִכ
 10,000$ תרומת .םלועב םיכומנהמ אוה לארשיב םירביאה תומורת רועיש
 לע גרוהל אצוה 'םרות'ה .הילכ תלתשה םש רובעל ןתינ ,ןיס תלשממל
 ילארשיה טפשמה לע םאה .יניסה רטשמה דגנכ תונוש תוריבעמ תוריבע
  "?תאז רשפאל

 

 טלחהב איה תניינעמ החיתפ .השבי תויהל הכירצ תיטפשמ הביתכש עבוקה ללכ ןיא

 בצמ לע וא ירוטסיה עוריא לע ,ןיד קספ לע ססובמה רצק רופיס ,טוטיצ :היוצר

  .'וכו היעבה תא שיחממ רשא יטנוולר יטתופיה

 הנקסמה תא גיצהל )הבוח אל ךא( רשפא טלחהב .ןועיטה תיצמת תא גיצהל אובמה לע

  .הדובעה ךשמהב רבסות /ןגות /טרופת איה יכ ריבסהלו ,אובמה קרפב רבכ

  .הדובעה הנבמ לש םיכרד תפמ תארוקל וגיצה אובמה ףוסב

 הקיספהו רטנס םוה ׳נ ןרוג תירוא תשרפ תא גיצא א קלחב" :אמגוד
 תלאש איהו ,הקיספב החותפ הראשנש הלאשב תודקמתה ךות ,היתובקעב
 ,םייפוא תא רוקסא ב קרפב .םרכשל סחיב םיקסעומ לש עדימה ירעפ
 םיטלוב םירוטקסב רכש תוידוס יפיעס לש יטפשמה םדמעמו םתוחיכש
 לע תוידוסה יפיעס תעפשה תא ןחבא ג קלחב .םלועבו לארשיב הקוסעתב
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 ןחבא ד קלחב .ןרכשב הילפאב קבאיהל תודבוע לש תישעמה תורשפאה
 ,״הלאכ תוידוס יפיעס לש םתויקוח תליספל תויטפשמה תויורשפאה תא
  .'וכו

 םיקרפה .ב
 הגצוהש תיזכרמה הלאשל רושק אוה דציכ ,ץרמנ רוציקב ,ושיגדהו ורזח קרפ לכב

 .הדובעה לש תיזכרמה הרטמהמ תומלעתה ידכ דע םיקחרמל דודנל יאדכ אל .ותישארב

 הגירח תרשפאמ וז הלועפ .ןוידה ךלהמב "הטשפהה" םלוסב תולעל דואמ יוצר

 םירקמב שומיש תרשפאמו ,ןותנ םוקמבו ןותנ ןמזב שחרתמש ,יטרקנוקה הרקמהמ

 תונקסמ תקסהו םירחא תומוקמבו םינמזב תומוד תויצאוטיס תקידב ךרוצל םייפיצפס

 ןויד תריציל יחרכה יאנת אוה תיטרואית תרגסמבו םיגשומב שומיש .רתוי תויללכ

  .יטרקנוקה הרקמהמ תגרוח ותובישחש

 יד ןיא ,ללכ ךרדב .תירוקמ תיווז וא הגצה ןפוא ,ירוקמ ןועיט לולכל הכירצ הדובעה

 יטפשמה בצמה רואית םצע םהבש םירקמ שי ,תאז םע .יטפשמה בצמה םוכיסב

 אוה יטפשמה בצמה םהבש םימוחתב – תינשדחו תישממ המורת םורתי יביטיזופה

  .)תימידקת הקיספ וא םייגולונכט םישודיח תובקעב לשמל( ימנידו שדח

 םדקתהל ךירצ ןועיטה .םימיאתמ תורוקמ לע ותוא וססבו תוריהבב ןועיטה תא וגיצה

 קר עיפוהל אלו ,רקיעה תויהל ךירצ ןועיטה .תורתוימ "תוציפק" אלל ,בלש רחא בלש

  .המוכיסב וא הדובעה ילושב

 קרפ ,םידומע 25 תב הדובעב ,המגודל .הדובעה יקלח ןיב תויואר תויצרופורפ לע ורמש

  .ידמ ךורא אוה םידומע 15 וכרואש

 תומוקמב ,תעל תעמ םירצק "םיכרד ירורמת" לולכל ץלמומ ,הדובעה ךרואל

 תא וחתפ וא ,אבה קרפל ותוא ורשקיש תורצק םוכיס תולימב קרפ ומייס :םימיאתמה

 ירורמת .וישכע יופצ המו עגר ותוא דע ןעטנ המ וריבסיש רושיק תולימב שדחה קרפה

 .תבתוכה לש התבשחמ ךלה רחא בוקעל ארוקל דואמ םיעייסמ וללה םיכרדה

 דוקימ לע הרימשה תובישח .ג
 הוולמש הירואיתהו הדובעה תישארב תוגצומש תולאשה ןיב הקודה הקיז לע ורמש

 ןכמצע תא ולאש .הדובעה ףוג אוהש יתוהמה ןוידה וא יריפמאה רמוחה ןיבל ןתוא

 םדקל ןכל תרזוע איה דציכו הדובעה אשונל הרושק איה דציכו םא – הקספ לכל עגונב

 .ןועיטה תא

 תונקסמו םוכיס .ד
 םידומע 25 ךרואב הדובע .הדובעה ףוגל תונקסמה תקספ ףקיה ןיב היצרופורפ לע ורמש

 תונקסמו אובמ גיצהל דואמ יוצר ,רומאכ .דומע יצח ןב םוכיס לע ןעשיהל הלוכי אל

 .ןוידה תופיצר לע רומשל םכל ורזעי הלא םיעטק ,קרפ לכב םירצק
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 רוגסל" םוקמה והז – ךכמ בושח לבא ,םויסה קרפב הדובעה לש רצק םוכיס וכרע

 אצויכו םיידיתע תוחתפתה ינוויכ לע ,תוחותפ ורתונש תולאש לע ועיבצה :"תווצק

  .הלאב

 שפוח לש םיסרטניאה ןיב תושגנתהה תא יתקדב וז הדובעב" :אמגוד
 לש הרקמה ךרד ,ערה ןושל ינפמ הנגהה סרטניא תמועל תויטרפהו יוטיבה
 וז הלאש ,וניארש יפכ .טנרטניאב םיטסיקבקוט לש םתוהז תפישח
 לש םניד המ ערכוה אל ,תאז םע .ילארשיה טפשמב הנורחאל הערכוה
 וז הלאש .תוימינונא לע םירמושה ,םינווקמ םינותיעב תועד ירוט יבתוכ
  ".הערכהל הניתממו ,דרפנ ןויד תשרוד

 

 תוינוירנימס תודובע לש םיגוס .ה
 הכירצ הדובע לכב אל .הלשמ םישגד הדובע לכלשכ ,םינוש םיגוסמ הדובע בותכל רשפא

 .רחא קלח לכ וא תירוטסיה הריקס ,יתאוושה טפשמ לש "תלוכמ תמישר" תויהל

 :לשמל .םיקדוב םתאש הלאשה יפואל הדובעה יקלח תא ומיאתה

 

 יתאוושה טפשמ הרקיעש הדובע •

 תויעבב ןויד ,םיוסמ יטפשמ םוחת תריקס – תיתרוקיב/תיטרואית הדובע •

 וחותיפל םיידיתע םינוויכ תעצהו ,תונורסחבו תונורתיב ,ותרדסהבש

  םיקמונמ תוינידמ יווק וא קוח תעצה חוסינ ,לשמל – תוינידמ שגדב הדובע •

 לע םכסומ אל וא רורב אל ןידה םא .םיוסמ םוחתב ןידה המ – יביטיזופ טפשמ •

 לוכה

 – הקיספ תרעה לש הרוצב הדובע בותכל ,הצרמה רושיאב ,רשפא םיתעל •

 – הב לופיטהו םיפשוח םהש תמיוסמ היעבבו םיינש וא דחא סייקב תודקמתה

 סרוקל תיטנוולרש המזירפ ךרד

 .םירחא תודובע יגוס םג םימייק

 הדובעה ףקיה .ו
 עבונ הדובע לש הכרוא .תינוירנימס הדובע לש הכרואל רשאב בייחמ הדימ הנק ןיא

 םידומע האמ לש הדובע ,דחא דצמ .רמול תבתוכל שיש םייתועמשמה םירבדה ףקיהמ

 םירקמה םירידנ ,ינש דצמ .הבוט הנניא םיינחרט םיטוטיצב וא תורזחב םיאלמש

  .םידדוב םידומעב ומשל יואר אשונ הצמתמ םהבש

 הדובעה לש ילמיטפואה וא ילמיסקמה הכרוא תא רידגת הצרמה ,ללכ ךרדב

 חוורב םידומע 40–25 ,בור יפ לע ,אוה תינוירנימס הדובע לש לדוג רדס .תינוירנימסה

  .םיחוורמ םיילושבו 12 דוד ןפוגב ,יצחו הרוש
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 םואיתב ,רתוי הרצק וא רתוי הכורא הדובע בותכל רשפא ,תיניינע הקדצה שי רשאכ

  .הצרמה םע שארמ

VIII. הביתכל םיפיט 

 "החמומ וניאש ןיינעתמל" ובתכ – החמומה ארוקה לא ובתכת לא .א
 אוה םכלש ארוקהש וחינה לבא ,םייקסע םילבגה ינידב ןיבמ םכלש הצרמהש ןוכנ

 ותוא ונימזה .אשונב איקב אל לבא ,יטנגילטניא ,ןיינעתמ ארוק :"ריבסה ארוקה"

 ,יללכה רשקההמ וליחתה – פוקסלטה תשיגב עקרה תאו רשקהה תא וריבסה ,אשונל

 הב רתוי תיפיצפסה הלאשב ודקמתה הכרדהבו ,םוחתב תוטלושה תולאשהו תונורקעה

  .םכתדובע תקסוע

 ריכמ םכלש ארוקהש וחינת לא ,תמיוסמ היגוסב התיכב םתנד םא םג ,ךכ לע ףסונ

  .התוא

 השיגל תיגולויבה השיגה ןיב חוכיווב התיכב םתנד םא וליפא :אמגודל
 ןיא" :ךכ ןוידה תא וליחתת לא ,היסקרונאל םימרוגה רבסהב תיתוברתה
 הלחמב המחלמל בר ךרע תלעב איה היסקרונאל תיתוברתה השיגהש קפס
  ."וז

 תושיג יתש תוחוור היסקרונאה תלחמל םירבסהב" :ובתכ ,תאז םוקמב
 .אסיג ךדיאמ תיגולויבה השיגהו ,אסיג דחמ תיתוברתה השיגה .תוירקיע
 רתוי לודג ךרע תלעב איה תיתוברתה השיגה יכ ןעטא וז הדובעב
 ".העפותה םע תיטפשמו תיתרבח תודדומתהל

 ןונגס .ב
 ךרוצ ןיא ,תאז םע .תיניינעו תינקת תויהל הילעו רוביד תפשמ הנוש איה הבותכ הפש

 לע וגלד ,ינויח אל הז םא .הדימה לע רתי ההובגו תיצילמ הפשב רדהתהלו טשקתהל

 דוסיה לע הדובע תובתוכ ןתא םא ,תאז םע .םינוגר'ז ראש וא ,תיניטל ,תימראב םילמ

 אל םתאש םילמב שומיש )Mens Rea-ב שמתשהל יוצרו רשפא ,ןישנוע ינידב ישפנה

  .םירמוא םתאש המב םיקויד-יאל ליבוהל יושע ףוסה דע ןתועמשמב םיחוטב

 תלעפהב םא הנימ אקפנ ןיא יכ גילפד ןאמ תיל" :לפרועמ חוסינל אמגוד
 אלה .טשפומ רבד וא ישחומ רבד ׳רבדה׳ היהי ׳ודעב דיעמ רבדה׳ ללכה
  ".ףידע תמא – ביציו תמא ,טפשמב יכ איה תומסרופמה ןמ ,םוי לש ופוסב

 םירבד לע לוחל לוכי "ודעב דיעמ רבדה" ללכה" :רתוי ריהב חוסינ
 רקח אוה יטפשמה ךילהב החנמה לוקישה .דחאכ םיטשפומ וא םיישחומ
  ."תמאה

 

  ."ילסכודרפ" םעפו "ילסקודרפ" תחא םעפ ובתכת לא .תינונגס תודיחא לע ורמש

 ולבקתהו דואמ םיחיכש םהש הלאכ טעמל תובית ישארמו םירוציקמ ענמיהל יוצר

 טופיש קוח( ר״דבשח ומכ םירוציקמ שומישב ענמיהל שי :תואמגוד .המצעלשכ הלימכ
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 ,ץ״גב ומכ םירוציקב שמתשהל ןתינ .)רשפא יא( א״א ,)בל םות( ל״ות ,)םיינבר ןיד יתב

  .ש״מעוי ,ט״בר

 ןושארה ןועיטה" ןתבתכו םינועיט השולש ראתל ןתלחתה םא .חונימב תוביקע לע ורמש

 ,ינשה ןועיטה תא תשפחמ ןיידע תארוקה ,"...אוה ינשה לוקישה" ךכ רחאו "...אוה

  .לבלובמ רתונ אוהו

 ןכו ,הלאש ינמיס יובירמ וא האירק ינמיסמ ,תושגדהמ רשפאה לככ ענמיהל יוצר

  .J ר׳גנסמ תעדוה הנניא תירקחמ הדובע .םי׳גומאמ

 תואקספל הקולח .ג
 לכל דחא ןועיט וא הנעט ובתכ הקספ לכב .תודרפנ תואקספל םינוש םינועיט ודירפה

 לככ איה ,ןכ אל םאש ,יללכה ןועיטה תא םדקמש והשמ ובתכ הקספ לכב .רתויה

  .תרתוימ הארנה

 קוסיפב ,תויאב ,חוסינב קויד לע ודיפקה :ההגה .ד
 הנגהה ,םישנ" :תרתוכה לשמל .תונוכנ םג אלא ,תופי קר תויהל תוכירצ אל םילימה

 ךירצ יכ ,הנוכנ הניא "םהיניבש קוחהו ׳החפשמה דובכ עקר לע׳ חצרב תיתוברתה

  ."ןהיניבש קוחה" בותכל

 ןיב םיעולק" הדובעה ירגהמ םאה ?קוחה תפיקעב וא קוחה תפיכאב םינד םתא םאה

 בושח ןאפ שי אשונל םאה ?םהיניב "םיאולכ" םהש וא "הריגהה יקוחל ילכלכ סרטניא

 קספב הבתכ וא הניד קספב המשר תטפושה םאה ?ןחבנ אלש בושח ןפ וא ,ןחבנ אלש

 תואמגוד לע ססובמ( ?הרבע אל וא הינש האירקב הרבע הנניא קוחה תעצה םאה ?הניד

 .)תויתימא

 המכ תולגל ואלפתת .ריינה ןמ התוא וארקו םכלש הדובעה תא וסיפדה ,השגהה ינפל

 .ךסמהמ האירקב םתספספ קוסיפ וא הדלקה תויועט

 הכירעו בותכש .ה
 איה הדובעהש ןמזה לכ ורכז .הנכומ "םיימשהמ תלפונ" אל תינוירנימס הדובע ףא

  .בותכשהמ הליחתמ הביתכהש םירמוא שי .ךילהת

 םיבוהאה רתויב םירצקה םירישה וליפא .הנושאר הטויטמ איהש הבוט הביתכ ןיא

 תביתכל םייתעבש ןוכנ רבדה .בותכש ורבע ,די רחאלכ ובתכנ וליאכ םיארנש ,ונילע

  .הדובע

 חנומו םלשומ היהי טפשמ לכ הבש תחא הסרג בותכל םכמצעמ ופצת לא ,ךכיפל

 רחאו ,ובתכ םדוק .תלעות הב ןיאו קתשל הטונ הביתכל תיטסינויצקפרפ השיג .ומוקמב

  .בוש ובתכ ךכ
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 הזל אל לבא ,יתבתכש המ הז ,ןכ" :דבעידב םירמוא םידימלת תובר םימעפ

 ואל אוה בותכל תנווכתמ תאש המו ,בותכש המ תא אלא ןיא ארוקלש אלא ,"יתנווכתה

 לש םייניעב םתוא אורקל יסנ ,שדחמ ךיירבד תא תארוק תא רשאכ :תבתכש המ אקווד

  .ךמצעל קר אלו ,ארוקל םג םינבומ ויהי ךיירבדש ידיפקה .רחא והשימ

 םכלש תויהל הכירצ הדובעה .ו
 רופס־ןיאמ בכרות לבא ,תכמסומו "המכח" הארית רשאמ םכלש היהת הביתכהש ףידע

  .םירחא לש םיטוטיצ

 ,םכלש רמוחה רודיסמ ,םכלש הבשחמה ךילהתמ עבונש ,םכמ אבו םכלש אוהש ןויד

 קיודמ ,דמולמ אהי – םוכיס ינפ לע םינומ תורשע ףידע אוה – םכלש םילימב ותגצהמ

  .םימייק םירמוח לש – היהיש לככ ףיקמו

 לש ותריצי ירפ איהש הז ןבומב ,תירוקמ תויהל הכירצ הדובעה :קפס רסה ןעמל

 ונניאש ןויער לכו ,המיאתמ םיילוש תרעהב הוולמ תויהל בייח טוטיצ לכ .דבלב דימלתה

 תיאמצע תויהל הכירצ הביתכה ,ןכ ומכ .ורוקמ רבדב הרעה תפסוה בייחמ דימלתה לש

  .ןיטולחל

 בתוכה לש ושארמ תידעלב םיעבונ םניאש העד וא הדבוע ,ןויער לכ ,ליעל רומאכ :בושו

 שיגדהל שי .הרומח תיתעמשמ הריבע הניה הז ללכב הדימע יא !םרוקמ ףושחל הבוח –

 וא םירחא לש םידימלת תודובעב שומיש לע קר לח ונניא "קיתעהל" רוסיאה –

 תובתכמ ,םירפסמ ,םירמאממ הקתעה לע םג אלא ,הלילח "תוירחסמ" תודובעב

 תא ןייצל םיבייח .'וכו ןיד יקספמ ,תוח"ודמ ,הידפיקיווב םיכרעמ ,םיגולבמ ,ןותיעב

 .תמכוסמ וא תמגרותמ ,תדבועמ איה םא ןיבו תילולימ הקתעהה םא ןיב – רוקמה

 יללכב קיודמ שומישב ,םיילוש תורעהב תושעיהל תבייח תורוקמה לש תקיודמ הפישח

 .דיחאה רוכזאה

 הביתכב הקיתא תרהצה .ז
 ר"ד לש חוסינ לע תססובמ( הדובעל הז גוסמ ףרצל םידימלתהמ םישקבמה םיצרמ שי

  :)קהנריב לאכימ

 

 הביתכב הקיתא תרהצה

 פ"עבו בתכב הצרמה ידי לע תוטרופמ תויחנה ונתינ ןוירנימסב יכ יל עודי

 תויחנה תרפהש ה/ןיבמ ינאו ,תינוירנימסה הדובעה תביתכב הקיתאה רבדב

 תרגסמב ידגנ םייתעמשמ םיכילה רורגת ןלהלש יתרהצה תרפה וא/ו הלא

 םיללכה תרפה לש הרקמבש ה/ןיבמ ינא .הטיסרבינואה לש תעמשמה יכילה

 תעמשמה תודעוומ שקבי הז ללכבו ,םיכילהה תא הצמי יכ הצרמה עידוה

 .הטיסרבינואב וידומילמ וקיחרהלו םיללכה תא רפיש ימ תא עישרהל
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 יתדובע יכ ה/ריהצמ )_______________ .ז.ת( _______________ ינא

 הביתכב יתרזענ אל יכ ,דבלב ידי לעו ,ידי לע האולמב הבתכנ יכ ,תירוקמ

 רמוח שופיח ,רקחמב עויסב יתרזענ אל ,הז ללכבו ,איהש ךרד םושב ,שיאב

 הכירעב יתרזענ אל ,שיאמ ןאכ תפרוצמה הדובעל תורעה יתלביק אל ,יטפשמ

 .הדובעה תא היגה וא/ו ארק אל ידבלמ שיאו ,תרחא וא תיטפשמ ,תינושל

 תמדוק הדובע לע תססובמ הניאו ,הז ןוירנימסל רשקב ירובע הבתכנ הדובעה

 .יתשגה וא יתנכהש

 

 .________ :ךיראת _______ :תי/טנדוטסה תמיתח

 

 תונייחדו תויחד .ח
 םישדוח המכ אוה תינוירנימסה הדובעה תשגהל עובקה ןורחאה דעומה ללכ ךרדב

 לככ .שארמו הדיפקב וננכתל שי לבא ,ןמז הברה הארנ הז .סרוקה םויס רחאל

 םתאשכ םירמוח ףוסיאו יללכ אשונ תריחבב ולו – רתוי םדקומ ךילהתה תא וליחתתש

  .בטיי ןכ – תרבחמב וא ץבוקב תונבותו תולאש ,תונויער דועיתו ,םהב םילקתנ

 לככש ורכז .דואמ תוצופנ םה תוינוירנימס תודובע לש השגהה דעומ תייחדל תושקב

 תויפיצה יכ ,התוא שיגהל רתוי השק םכל היהי ךכ ,הדובעה תשגה דעומ תא וחדתש

 הצרמה םע שארב ומייקתש ינוימדה חיש־ודהו ,רתוי תוהובג וכפהי םכמצעמ םכלש

 םיסרוקב תולטמו תוניחב ומכ ,םישדח םירגתאל תונפתהל ושקתת ,ףסונב .םיצעי

  .םיפסונ

 לכו תופיצרב הדובעה לע דובעלו ,םינכומ םישיגרמ םתאש ינפל ,םדקומ ליחתהל ףידע

 דובעאו השגהה דעומ ינפל עובש הדובעהמ השפוח חקא ינא" :רמולמ וענמיה .תצק םעפ

 ןמז םיכרוא שארב תונויערה תלשבה בלשו רמוחה טוקיל בלש ."זכורמב הדובעה לע

 !רשפאה לככ םדקומ ליחתהל ףידע .בר

IX. התיכב טרפרה 
 תורוקמה תמישרו ,הדובעה הנמ ,אשונה :ןכלש רקחמה תינכת לש הרצק הגצהב רבודמ

 םידימלתה תצובק םעו הצרמה םע תוחומ רועיס תכירעו בושמ תלבק םשל ,תינושארה

  .רנימסב

 הממ ןמז רתוי תחקול הגצה .טרפרה לש קיודמה וכרוא תא עבוק רנימסב הצרמה

  .תוקד 10 לש הגצה וננכת ,התיכב הגצהל העש עבר םכל הצקומ לשמל םא .המדנש

 תונויערה לעו םכלש הלאשה לע ינושאר בושמ לבקל םכלש תונמדזהה אוה טרפרה

  .םתילעהש
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 ,רנימסה אשונל תרשקתמ הדובעה ךיא ורפס .תניינעמו תדקוממ הרוצב גיצהל ולדתשה

 םימוחתה םהמ ,םוחתב םיטלוש םייזכרמ תונורקע וליא וא הקיספ וא הקיקח וזיא

 .קודבל שיש תולאשהו

 הכורא תגצממ רשפאה לככ וענמיה לבא ,טניופ רוואפ תגצמב שמתשהל טלחהב רשפא

 ינויצ תתל הדעונ תגצמה .וירחא בוקעל השקש בר עדימ ליכמ ףקש לכ הבש ,תעגיימו

  .דבלב תוירקיע תודוקנו )'וכו תונומת ,םיפרג( תוילאוזיו תושחמה ,ךרד

 ,השחמהל םיילאוזיו םייומיד ,הקולחל םיפד ןוגכ ,םירחא םירזעב שמתשהל םג רשפא

  .התיכהמ םיוסמ אשונב תואמגוד תשקב וא ,רקס וא הלאש ,התיכל הלעפה תמישמ

 

X. הדובעה םויס 
 התוא םייסל םכילע ךכ םשל( המ ןמזל דצב הדובעה תא וחינה ,בותכל םתמייסש רחאל

 תוחפל – התוא חוכשל םתקפסהש רחאל הדובעה לא ורזח .)ןורחאה דעומה ינפל

 ומילשה ,תורהבה ופיסוה ,הפוס דעו התישארמ הדובעה תא וארק .תמיוסמ הדימב

 .וצצקו ונקת ,םירסח םיטרפ

 

XI. תינוירנימס הדובע תקידבל םינוירטירקה ,םוכיסל 

 הרורב תירקחמ הלאש תגצה .א

 תירקחמה הלאשה תניחבל הדובעה הנבמ תמאתה .ב

 תוברל ,רקחמל רמוח לש יאמצע ףוסיא( יטנוולרו ףיקמ יאמצע רקחמ תכירע .ג

 )'וכו יטנוולר יתרושקת יוסיכ ,תונויאר ,םיפסונ עדי ימוחת חותינ ,הוושמ טפשמ

 םלגה ירמוח תגצהל רבעמ ,ותמורתו רקחמה תוירוקמ .ד

 בתוכה תדמע ןיב הנחבה ,ינויגה הנבמ ,תורזחמ תוענמיה ,תוטיהר :רמוחה תגצה .ה

 תינדפק ההגה ,םירחא םיבתוכ לש הדמעו

 ,ןויער לכ לש רוקמה תא אלמו רורב ןפואב ףושחל הבוח :עדימ תורוקמ לש הפישח .ו

 הריבע איה הז ללכב הדימע יא .בתוכה ןמ תידעלב םיעבונ םניאש העד וא הדמע

 הרומח תיתעמשמ

 ןכו םיילוש תורעהב עדימה תורוקמ טוריפו דיחאה רוכזאה יללכב ןוכנ שומיש .ז

 תשרדנ םא ,תיפרגוילביב המישרב
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 ןווגמ .תינוירנימס הדובע לש התכרעהל םיפסונ םינוירטירק טוריפ רתיב םיאבומ ןלהל

 לכל הנוש לקשמ ןתמ םיבייחמ םינושה םיסרוקב ןויעה תונונגסו םייטפשמה םימוחתה

  .ןלהלש הדימה ינקמ דחא

 

 תססובמה הדובע ?הדובעל םלגה ירמוח ףוסיאב העקשוהש ץמאמה תדימ יהמ .1

 דימלתל הנתינש )'וכו ןיד יקספ ,םירמאמ ,םירפס( םירמוח תמישר לע הלוכ

 .תיאמצע םירמוח רתאל ורשוכ לע הדיעמ הנניא )הצרמה םהבו( והשלכ רוקממ

 הדובע .םייתרגש םיעצמאב תולקב םפסואל ןתינש םירמוח ןיינעב ןידה ךכ

 ,תורז טפשמ תוטישמ םירמוח לש ימצע ףוסיאב טלבתהל הלוכי תינוירנימס

 .םיפסונ עדי ימוחתמ וא םיינויכרא תורוקממ ,תומדוק תוירוטסיה תופוקתמ

 עדימ ירגאמ .'וכו םיישיא תונויאר ,םייתדבוע םינותנ ףוסאל רשפא ןכ ומכ

 ,תורוקמ רותיאל תובר תושדח םיכרד רקוחה ינפל םויכ םיחתופ םיבשחוממ

 ,תינוירנימס הדובע הז ללכבו ,והשלכ ימדקא רקחמ תעדה לע תולעהל ןיאו

 .םימייקה עדימה ירגאמב ןמוימו בחרנ שומיש השוע וניאש

 תורוקמה לכ תא ללכ הדובעב חותינה ךמתסה וילע םינותנה דסמ םאה .2

 םירפס וא םירמאמו ןיד יקספ ,םיקוח( אשונב םיבושחה םייביטמרונה

 ןובשחב תחקול הנניאש םיזוח ינידב תונשרפ לע הדובע ,המגודל ?)םיימדקא

 לש ינויחו בושח טביה הרסח ,״תוקריה ילדגמ ןוגרא״ ןיינעב ןידה קספ תא

  .לארשיב ןידה

 ירמוחש לככ ?םלגה ירמוחב ועקשוהש הנבההו חותינה ,תונשרפה תדימ המ  .3

 .הז ביכרמ לש ותובישח לדגת ,רתוי םירגתאמו םידחוימ ,םישק ופסאנש םלגה

 תא םירגתאמ םניאש םייתרגשו םילד םירמוח לע ךמתסהל רחובה דימלת

 .ילאוטקלטניאה ורשוכ לשו תירקחמה ותלוכי לש הניחב רשפאמ אל ,הבישחה

 םלגה ירמוחש לככ ?םלגה ירמוח לש םדוביעב תבתוכה הנייטצה הדימ וזיאב .4

 שדחמ םתיינבבש רגתאה לדג ,)ןויעה ילכב וא ןונגסב ,ןמזב( רתוי םינווגמ

 םתרוצב םלגה ירמוח לש םתאבה .ינויגהו חלוק ןועיט ךלהמ לא םתסנכהבו

 םילימ רדס יוניש ןיבו )םוגרתב וא רוקמב( תילולימה םתקתעה ןיב – תירוקמה

 .הז רגתאב דומעל הדימלת לש הרשוכ לע רבד הדיעמ הנניא – םיטפשמו

 וניא םינוש תונונגסו תורוקממ םינמדזמ םיטוטיצו רמוח ימוכיס לש "דעצמ"

 .תינוירנימס הדובעל בשחנ

 הדובע לכ ?םלגה ירמוחל רבעמ ,תירוקמ איה בתוכה תמורת הדימ וזיאב  .5

 רגאמל ,רתויב הריעזה ולו ,יהשלכ המורת םורתל התלוכיב תדדמנ תימדקא

 םישרדנ םכניא ןושאר ראותל תינוירנימס הדובעב  ,קפס ריסהל .ישונאה עדיה

 לש התמורת .תיתבשחמ ךרד תצירפל איבהל וא בושח יעדמ אצממ גיצהל

 שדח ןווג וא( שדח קומינ לש הפסוה לשמל ,הנטק תויהל הלוכי וזכ הדובע

 רשק םהיניב הארנ אלש תורוקמ ןיב האוושה ,יהשלכ היגוסב )ןשי קומינל



 

 21 ךותמ 21 דומע ,שורית יפוי ר"ד ,תינוירנימס הדובע תביתכ

 .רבעב השענ אלש ןפואב םימייק םירמוח לש םרודיסב וליפא וא ,רבעב

 יתרגש רמוח םייק םהבש םירקמב אקווד דחוימב הלודג הז םרוג לש ותובישח

 דימלת .םיטושפו םילד םימייקה םירמוחה םהבש םירקמב וא אשונב בר

 המורת םהל ףיסוי םא קר תנייטצמ הדובע בותכל לכוי הלאכ םירמוח איבמה

  .יהשלכ תישיא

 הכירע לע דיפקהל שי ?ולוכ רמוחה תגצהב תבתוכה הנייטצה הדימ וזיאב .6

 .העדו עדי ,הדבוע ןיב הנוכנ הדרפה ,ינויגה רדס ,תורזחמ תוענמיה – הלועמ

 התיינבו אובמב תוקיודמ רקחמ תולאש לש ןתגצהב אוה הנוכנ הכירעל חתפמה

 תובושתה תגצה ידכ ךות ,תולאש ןתואל תחתפתמ הבושתכ הלוכ הדובעה לש

 ךרדב .תבתוכה לש התדמעו תמייקה תורפסב תולבוקמה תודמעה ,תוירשפאה

 ריבחתל ףואשל שי ןכ ומכ .יתיצמת םוכיס קרפב הלא לכ םכסל יוצר ללכ

 דיפקהל שי הלא לכ דצל .תדפקומ ההגהלו דיחא ןונגסל ,הרישע ןושלל ,קיודמ

 תבתוכה םהילעש תוגהה לשו עדימה תורוקמ לש ןיטולחל תקיודמ הפישח לע

 .תכמתסמ


