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 אובמ
 

 תושונאה תוחתפתהב הלודג תובישחו ךרע תלעב המצעשכל תונמאהש ןימאה רנייטש ףלודור

 וז הדובעב .ףרודלו ךוניח - תיפוסופורתנאה ךוניחה תטישב בר לקשמ הל קינעה ןכ לע ,טרפהו

 רבדב הלאשה יתוא הקיסעה ,תונמאל הרומ יתויה םצעמ .ףרודלו ךוניחב תונמאה אשונב דקמתא

 תיעוצקמ הרומכ רפס תיבב יתדבע םינש המכ ךשמב .לארשי תנידמב ונמיב יתונמאה ךוניחה בצמ

 ןמ אצוי ןפואב .ליגר רפס תיבב ומכ תונמא וב ודמיל ךא ,ידוחיי רפס תיב הז היה םנמא ,תונמאל

 יתרשכהב יתדמלש םייפוסופורתנאה ךוניחה תונורקע ךותמ דמלל אלמה שפוחה תא יתלביק ללכה

 רעפה תא יתשחו ףרודלו רפס תיבב תונמא ירועישב יתעייס ליבקמב .םינשה ךרואל יתדמיל ךכו

 תטלובה הקיטתסאב שוחל היה ןתינ ףרודלו רפס תיבל הסינכה םע .תונרקס יב וררוע רשא ינושהו

 ,הניגנ וא הריש תעמשנ תותיכה ןמ .תוריקה לע םייולתה םיביהרמה םידליה ירויצבו ןיעל

 רפסה תיבב דועב ,הז םוחתב הנתינ העקשה הברה ךכ לכ .רפסה תיבמ ןרק יתונמאה טנמיטנסהו

 הנשמ םצמטצהו ךלה תונמאה םוחתו חנזומ היה ירפס תיבה בחרמה ,הנוש היה בצמה יתאב ונממ

  .הנשל

 

 לומ לא ,ףרודלו ךוניחב התארוהו תונמאה םוחת תא דחיימ המ  :הלאשב קוסעא  תאז הדובעב

 דחייתמ ףרודלו ךוניחב  הז םוחת דציכ רוקחא  ?ידוסיה רפסה תיבב ילמרופה ךוניחב תונמאה םוחת

 להנתמ אוה דציכו ותובישחל  תוביסה ,חנ אוה םהילע םייכוניחה תודוסיה תא ,ילמרופה ךוניחהמ

 .תיטסילוה תיכוניח תכרעמ ךותב לעופב

 

 לש תופקשה רוקסא .ילמרופה ךוניחב תונמאה אשונ תא זכרמב דימעי הדובעה לש ןושארה קרפה

 תינכות תא איבא .ךוניחה תבילבו ךוניחב תונמאה לש התוהמו התובישח רבדב םינוש םיבתוכ

 םוחתב תונמא רועיש ךותמ םיגדא ףוסבלו ,ידוסי ליגב ילמרופה ךוניחב תיתוזח תונמאל םידומילה

 חמוצו רשפאתמ המו םויכ חוורה יתונמאה ךוניחה לע הביטקפסרפ ןתיי הז קרפ .׳ד התיכב רויצה

  .וז תרגסמב

 

 ויתונורקע םהמ ,חמצ אוה דציכ .וישרושבו ףרודלו ךוניחב ולוכ קוסעי הדובעה לש ינשה קרפה

 דליה תוחתפתה לע ןנובתנ טרפבו ןתנש תיכוניחה היגולוכיספה יהמ ,רנייטש ףלודור לש םייכוניחה

 םייכוניחה תונורקעה תא תאשונה המכוחה לע טבמ לבקנ ךכ .׳ו-׳א תותיכב רפסה תיב תונשב

  .תונמאה ירועישבו םירועישב ,רפסה תיבב םיאטבתמה

 

 הבושח הכ איה עודמו תונמאה לע רנייטש ףלודור לש תידוחייה ותפקשהב קוסעא ישילשה קרפב

 םהילע םייכוניחה תונורקעה תא הכותב תבלשמה רויצב םידומילה תינכות לא ךישמנ .ךוניחל

 חור תא איבהל תנמ לע ,ףרודלו ךוניחב םימ יעבצב רויצ רועישמ םיגדא ףוסבלו ינשה קרפב ונרביד

   .םירבדה

  

 תא גיצאו ,וז לומ וז ןתוא ביצא ,הדובעב וגצוהש תונושה תופקשהב ןודא ןורחאהו יעיברה קרפב

 .רקחמה תלאש תובקעב ייתועדו ייתונקסמ

 !הנהמ האירק                                                                                                                                     
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 ילמרופה ךוניחב תונמאה םוחת לע טבמ - 1 - קרפ
 

 קוסעא קרפה לש ןושארה וקלחב .טרפב רויצבו ילמרופה ךוניחב תונמאה םוחתב קוסעא הז קרפב

 לש תומודהו תונושה םהיתופקשה תועצמאב ,לארשיב ילמרופה ךוניחב תונמאל ךוניחה תוהמב

 תיתוזח תונמאל םידומילה תינכות תא איבא קרפה לש ינשה וקלחב .אשונב םיקסועה םיבתוכ המכ

 התיכב רויצב רועישל המגוד איבא קרפה לש ןורחאה וקלחבו ידוסיה רפסה תיבל  ילמרופה ךוניחב

  .ילמרופה ךוניחב ׳ד

 

 ילמרופה ךוניחב תונמאל ךוניחה תוהמ 1.1 קרפ תת
 

 ומלוע תא רשקתל םדאה לכי ותרזעב ,יוטיב ילככ םדאה תא השמיש תונמאה הירוטסיהה ךרואל

 ,לוסיפ ,רויצב :םינוש םילכב האטבתה תיתונמאה הריציה .ןוציחה םלועה לא ושיגהלו ימינפה

 ותועצמאב יתוזח ילכ איה תונמאה .תונווגמו תונוש תויונמאו ליטסקט ,הקימרק ,הרוטקטיכרא

 האנה תווחל םג ףסונב ,יח אוה וב םלועה תא ריכהלו קימעהל ,וטבמ תא ביחרהל הפוצה לוכי

 ונתוא הפיקמ איה םויכ ,הווהב םגו רבעב היח תונמאה .תונוש תויוברת ריכהלו תבכרומ תילאוזיוו

 תונמאב הריצי" .תונושה היתורוצ לע הידמבו תוירלגב ,ןואיזומב ונביבס היח ,עדומב אלשו עדומב

 לש שגפמה ,)הריציה הרצונ ךיאו הממ( םוידמו ,)ןמא(רצוי ,)םוקמו ןמז(תוברת לש יוטיב הניה

 תיתונמאה הריציה לש תונשרפו חונעיפ ,תיטתסא היווח ןמזמ תונמאה תריצי םע )להקה( הפוצה

 )ת"ח ,הפי( .זאד תונמא ר״מפמ ,הפי ימענ תרמוא ךכ "תונמאה תפש תועצמאב

 ודעונ תונמאה ידומילשו ,תונמאה תפש תא ריכהל איה תונמאל ךוניחה תרטמש תנייצמ )ת״ח( הפי 

 גולאיד דצל תאז לכ .ןויעו תוסנתה ,הייפצ ךרד דמול אוה התוא הפש התוא םע דימלתה תא שיגפהל

 ןיב רשק תריצי ןויסינ איה תפסונ הרטמ .רבעהמ תוברתו תוריצי םע ושגפמב וננמז ןב דימלתה לש

 תפש תא דימלתה חתפי יתגרדה ןפואב ךכ .יתיווח דומילכ הריציב הייפצ ידי לע ןמאל דימלתה

 אל ,ילולימ ןפואב םהילא ביגהלו םינושה תונמאה ירסמ תא תווחל דמלי אוה ,וכותב תונמאה

 ,רויצ ,םושירב םא ,תיתונמאה היישעה .וכותב יטטסאה שוחה חותיפ ךות ,יתונמאו יתעבה ,ילולימ

 וירסמו ויתועד ,ויתונויער תא אטבל דימלתה רובע היירופ עקרק קינעת הידמיטלומו םוליצ ,לוסיפ

 .תוריצי לש הכרעהו הרדגה יבגל ישיאה ומעט תא חתפי ךכבו תוריצי רקביו רוקחי דימלתה .םלועל

 תונמאה לבקת ךכב ,תורחא תויוברתו ולש ותוברת לע וטבמ תא ביחרי תויוברת הצוח דומיל ידי לע

 )ת"ח ,הפי( .םייתרבחו םייתוברת ,םייטתסא םיכרע םדקמו תרשמ רשא דיקפת

 ךוניחה תביל אשונ תא הלעמה )2011 ,לזנרפ(  לזנרפ ונל הקינעמ ךוניחה תרטמ לע תפסונ טבמ תדוקנ

 דרשמ תוינידמ-םיעושעשו םחל״ הרמאמב תנעוט  לזנרפ .תונמאה ידומילל הלש קודהה רשקהו

 תאו ול יוארה םוקמה תא לבקמ וניא רפסה יתבב תונמאה םוחתש ,״תונמאה ידומילל סחיב ךוניחה

 הז םוחת תחנזהל תירקיעה הביסהש ,תקמנמו הכישממ איה .ומויקל םישורדה םיבאשמה בטימ

 לש וירבדמ האיבמ איה .)4 מ"ע ,2011,לזנרפ( המצע ךוניחה תביל לע רוהרההו ןוידה תחנזהמ תעבונ

 : ךוניחה תביל יהמ ונל רפסמה )2010,רומדת(  רומדת והיעשי רוספורפ

 תוהמ ,תויהה תרכה רבדב תולאש ןהבו ,םויקה תולאשב וידימלת םע הרומ לש ןוידהו תוננובתהה"

 ,הערכההו הריחבה ,תישיאה תוהזה ,ןדבאהו תוומה ,החימצהו הדילה ,םייחה תועמשמו
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 ותוישיא תא םיבצעמה םיאשונ - םוקיל סחיה ,רחאהו תלוזה יפלכ תוירחאה ,תויכרעה ,תוירסומה

 )92 מ"ע,2010,רומדת( "וחור תא םימיצעמו םדאכ דימלתה לש

 שמשל תונמאה הלכי ,קימעמ ןפואב הב הנדו ךוניחה תבילב תדקמתמ התיה ךוניחה תכרעמו הדימב

 )6 מ"ע ,2011,לזנרפ( .ךוניחה תכרעמב תונמאה לש הדיקפת והז ,לזנרפ יפ לע .הילא ליבומה רשגכ

 ךוניחהש ,םינעוטו תונמאל ךוניחה לש ותובישח אשונב הדמעה ריינ יבתוכ םג םיפרטצמ תאז העדל

 תירסומה תוחתפתהה לש הסיסב םהיניעב .הרבחהו לשו םדאה לש תיתאה תוחתפתהל ךרדה אוה

 בחרמ ונל תנמזמ תונמאה ,הזה רשקהבו .תיתרבחו תימצע תועדומב הנומט ,הרבחהו םדאה לש

 המרב ונתוחתפתה תא םיעינמו ונייחל םיבושח רשא ,תדחוימ תוליעפו הבישח ,הבשקה לש דחוימ

 ךוניחה ךילהתב יזכרמ דוסי הווהת תונמאהש בושח ןוכית דעו ןג ליגמ ,ןכ לע .תיתרבחהו תישיאה

 .תילארשיה הרבחה לש יתרבח-יתוברתה ןפה תחימצב יתועמשמו ינויח קלח ווהי תונמאה תומגמשו
 )1 מ"ע ,2012 ,יאקרבו ןרק-יול ,דנרול-אנחרב ,לגורפ(

 יתבב הרשעה תפסותכ אלו ,תובישח לעב עוצקמכ ינויווש ןפואב דלי לכל ןתניהל תונמאל ךוניחה לע 

 םיזכרמ םניא רפסה יתבש הרכהה ךותמ תאצל תבייח תונמאל ךוניחה לש וכרע תנבה .רפסה

 וייח תא .לארשי תנידמ לש תוברתהו הרבחה ייח לרוג בצעתמ וב םוקמ אלא ,תיעוצקמ הרשכהל

 ,תיאמצע הבישח ול ורשפא רשא םילכ שכרש רחאל וייח ךשמהב עובקל םדאה לכוי םייעוצקמה

 לוכה תיטתסא היאר םדאב חפטמ תונמאל ךוניחה ,ולא םיבושח םיכרעל ףסונב .םיכרעו תעד לוקיש

 ספתיהל בייח תונמאל ךוניחה .תוברתה חור לש תורדרדיה םיווח ונא הב ,ונתפוקתל הבושח ךכ

 תורטמ תורישל וא "תופרש יוביכ"ל ןורתפכ  אלו ,ךוראה חווטל תיתרבחו תינטרפ העקשהכ

 )2 מ"ע ,2012 ,םירחאו לגורפ( .תויטילופו תוילכלכ

 םיילכלכ םיעינמ ידי לע תנווכמ רשא  ךוניחה תכרעמב םויכ היוצמה תיתא היעב ונינפב תדמוע

 האצותכ .הרבחהו םדאה לש תיתא תוחתפתה -ךוניחה לש קומעה ודיקפת ידי לע תוחפו ,םייטילופו

 לש תילכלכ החלצה ידדועמכ םיספתנ רשא תועוצקמ םה המבה תמדקב םייוצמה תועוצקמה ,ךכמ

 .תונמאה ידומילו םיטסינמוהה תועוצקמה לש החנזה תררוג וז תיתכרעמ תולהנתה .הרבחהו דיחיה

 רוציי ספכ ךוניחה תכרעמ תשמשמ וז הנוכמ ךותב :הלודג הנוכמל תילכלכה תכרעמה תא המדנ םא

 קודבל תנמ לע .הרבחב דיחיה תא למסמ גרוב לכו קושה יכרוצל םיאתהל םיכירצ רשא םיגרבל

 ונינפב בצינ .םינחבמב החלצה אוהש דחוימ דדמ רצונ ,הז ילכלכ ךרוצ תתרשמ ךוניחה תכרעמ םאה

 הרבחה לש התכיפהו דיחיה לש תיתא תונוונתה לש םיכילהת עינמ רשא ,הצפחה לש ךילהת

 )1 מ"ע ,2012 ,םירחאו ,לגורפ( .תינומהל

 תשגדהב ךוניחה תבילל תונמאה ןיב ינויחה רשקה תא יפיצפס ןפואב קיידל תשקבמ )2011( לזנרפ

 :ךוניחה תבילל תורושקה  תויתונמא - תוישונא תונוכת המכ

 םיבושח םירשק תוארל םדאה תלוכיל סחייתמ הז םוחת - תוטלחהו םייתועמשמ םירשק 

 תועצמאב ומצעב ולא םירשק אטבלו ,ימינפ ןפצמ תרזעב ותואיצמב םיביכרמ ןיב םימייקתמה

 תא טופשל ,םייחב םינוש םיביכרמ ןיב םיסחי רתאל תלוכי תחתפתמ ןאכ .תיתונמא הריצי

 .תוטלחהב תאז טבמ תדוקנ אטבלו ,היצאוטיסב םתובישח

 ,הווח אוה ןתוא תויועמשמה תונשרפב קוסעל הפוצה תא העינמ - תיתונמא הריציב הייפצה תיווח

 הייפצב תעגונ תיטתסאה תיתונמאה היווחה .ןנובתמ אוה הב תואיצמהו םדאה תוהמ לע רהרהלו
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  תורוזשו רועיש ןיאל  תובושחה תויווח - ןופצמבו הבשחמב ,ןוצרב ,שפנב םינוש םידברב דבלב

 .ךוניחה תבילב

 םימעפ הברה התועמשמ תולגתהו הריציל הביסה ,יתריצי ךילהתב - התגשהל םיעצמאו הרטמ

 )7 מ"ע ,2011 ,לזנרפ( .הרטמה רקיע איה ךרדה רשאכ ,רתוי רחואמ תולגתמ

 רבחל תלוכיה תא ונתאמ שרוד יתונמאה הריציה ךילהת - רמוח ןיבו ןכות ןיב ,הרוצ ןיב המאתה

 אטבת םלשכ הריציהש תנמ לע ,לעופב תאז אטבל רחבנ "ךיא" לא אטבל םיצור ונחנאש "המ" ןיב

 חור ,שפנל ףוג ןיב הדרפה ןיאש ומכ שממ ,םדאה לא תאז רבחנ םאו .הפוצה רובע םג ןכותה תא

 תבילל דואמ רושק הז ןהו ,תועמשמ ליכת תירמוחה הריציהש ךכ רוציל איה תונווכמה .רמוחו

 .ךוניחה

 וניא ישונא עדי יכ טולקל ךוניחה ישנאל רשפאמ יתריציה ךילהתה - יגולו ילולימ עדיל רבעמ טבמ

 ,תונומת ,םישוח ,ןוימד :תונוש תופשב םג אלא ,יתבשחמ ןויגיהבו םילימב קר אטבתמ

 רתוי ותייווחו םדאה ךותב רחא םוקמב םיעגונ הלא לכ .בחרמו הקיזומ ,םימשר לש תויציאוטניא

 )8 מ"ע ,2011 ,לזנרפ( .יתבשחמה ןויגיהל רבעמ ,הקומעו תררועמ ,תילוכ

 תודדועמה ,לע טבממ תוננובתה תייווח תאז םע דחיו תיביטקייבוס היווח םדאל הקינעמ תונמאה 

 הב השדח היווחל םדאה תא תררחשמ תוננובתה .םלועלו ומצעל סחיב תיתרוקיב הבישחל ותוא

 הבשחמ לש דחוימ בחרמ וכותב דלונ ךכ ,הל ביגהל ךרוצה אלל תואיצמה תא תוארל ול רשפאתמ

 תלוכי חותיפ .ותוישונאב םיבושח םידדצ תולגל ול רשפאמה בשק םדאב חתפמ הז בחרמ .תרוקיבו

 תונמאהש בושח .םדאה לש תימינפה תיתאה תכרעמה תחימצל בושח ילכ איה תאז ןיעמ תוננובתה

 תרטמכ םדאב הקיתאה לאידיא םודיקב האור רשא ,תיכוניח תינכות תיינבב תירקיע הבכש הווהת

 )2 מ"ע ,2012 ,םירחאו לגורפ( .ךוניחה רקיעו

 
 יוצר - ילמרופה ךוניחב םיידוסיה רפסה יתבל תיתוזח תונמאל םידומילה תינכות 1.2 קרפ תת
 יוצמו
 

 יכ ,ןייצל בושח .םיידוסיה רפסה יתבב תיתוזחה תונמאל םידומילה תינכות תא איבא הז קרפ תתב

 םידומיל תינכות ןיא ילמרופה ךוניחבש ,יתאצמו רויצב תדקמתמה םידומיל תינכות יתשפיח

 איה ״ :תיתוזח תונמא .תיתוזחה תונמאל תינכותב לולכ הז םוחתש אלא ,רויצה םוחתל תטרופמ

 ,הארמבו בוציעב םיקסועה םיבר תונמא יפנע וכותב ללוכה ,תויתונמא תויוליעפ לש בחרנ םוחת

 תורחא תויוליעפ םג תוללכנ תיתוזחה תונמאב .הייארה שוח ידי לע רקיעב תטלקנ םתרצותשו

 )2018 ,הידפיקיו( ״.ןיעה ידי לע תטלקנ ןתרצותש ,תיטסלפה תונמאה םוחתמ

 האצי ,יתד-יתכלממהו יתכלממה ידוסיה רפסה תיבל תיתוזח תונמאל השדחה םידומילה תינכות 

 ידוסיה רפסה תיב תפוקתב דמלל שיש ,רמוא רשא ךוניח דוסי קוח אצי 1951-תנשב .ו"עשת תנשב

 ףקיהב ,עונלוק וא הקיסומ ,לוחמ ,ןורטאית ,תיתוזח תונמא :תויונמאה תשמחמ תחא תוחפה לכל

 הדימל אשונל תוסחייתהו הנעמ ןתינ תינכותב .רפסה תיב תונש לכ ךרואל תויעובש םייתעש לש

 יכרצל תמאתומ  השדחה תינכותה .הז אשונב קסועה 2014 תנשל ל"כנמ רזוח יפ לע תיתועמשמ

 היונב איה ,ןורחאה רושעב היגולונכטהו עדיה םוחתב ושחרתהש םייונישלו תחאו םירשעה האמה

 תובכש שולש יפ לע קלוחמו יראלודומ ,חותפ אוה םגדה .תויעובש םייתעש לש ףקיהל םיאתתש ךכ
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 םייונישה רואל ,70-ה תונשב הבתכנש הנשיה תינכותה תא הפילחמ איה .'ו-'ה ,'ד-'ג ,'ב-א :ליג

 תונמאה לש המוקמ תא רפשל איה תובושחה תינכותה  תורטממ תחא .זאמ םלועב ולחש םיברה

 )5 מ"ע ,2015 ,םידומילה תינכת תביתכל הדעווה( .ךוניחה תכרעמב תיתוזחה

 רוביחו תיתוזח הבישח לש תולוכי םידימלתב וחתפי תונמאה ידומיל :תינכותה  לש לעה תורטמ

 הריצי בחרמ םידימלתה רובע ווהי םה .םידימלתה לש ישגר-ישיאה םמלועמ םיאשונו םיגשומ ןיב

 תועצמאב ישיא ןונגסו יפויל תושיגר םידימלתב חפטי תונמאה םוחת .תונמאה ךרד-ישיא יוטיבו

 בנשא םידימלתה רובע חתפת תוילארשיו תוימואלניב תוריציל הפישחה .יתוזחה םלועה םע שגפמ

 .תונושה תויוברתב תונמאה דועיי לע םתוא דמליו םהלש םתוהז תא םהל דדחי רשא ,הירוטסיהל

 .תורצואה םוחת לע דומילו תוסחייתה םע ,תוכורעת יללחב םירויס םכותב וללכי תונמאה ירועיש
 )8 מ"ע ,2015 ,םידומילה תינכת תביתכל הדעווה(

 ,תימוחתניב תישעמ הריצי - םייזכרמ םיריצ ינש לע םיססובמ :תינכותה לש םייגוגדפה תונורקעה

 תונרקס חותיפ תועצמאב - רקח לע וססבתי הדימלהו הארוהה .תונשרפב קסועה ינויע דומיל דצל

 בכרומ אוה - ירלודומ אוה תינכותה הנבמ .יתיווחו ליעפ רקחמל הרומה םתוא ליבוי םידימלתב

 תושימג הרומל תרשפאתמ ךכ ,רתוי הלודג תיאמצע הדיחיל ןרבחל ןתינש תויאמצע תודיחימ

 ןיב ןווגל הרומה לוכי הארוהה תרגסמב .םתביבסו וידימלתל תינכותה לש ךרדה ינבא תמאתהב

 .הצובקה םע הדובע לש םינוש םילדומ

 

 רצות קיפהל הנווכ שי התיכב תכרענה תוליעפו רועיש לכמ ןכל ,םירצותל תובישח הנשי תינכותב

 תליחתב תאז הייפיצ רידגהל הרומה לע ,תאז שממל ידכב .יתבשחמ-ידומיל וא ירמוח םא ןיב והשלכ

 יעוריא הרומה םתיא םוזיי ,םידימלתה ורבעש ידומילה ךילהתה תא רואל איצוהל תנמ לע .רועישה

 תדובעו הלועפ יפותישל הרומה ףאשי דבב דב .ירפס תיבה ירוביצה בחרמב םהיתודובע תגצהכ ,איש

 םוחת לש רתוי הלודג הפישחלו רפסה תיב תכרעמב ותובלתשהל םורתי רשא רבד ,ויתימע םע תווצ

 )11 מ"ע ,2015 ,םידומילה תינכת תביתכל הדעווה( .ותדובע תביבסב תונמאה

 

 : הארוהה תויגטרטסא תא הארמ רשא םיקלח 3 לעב לדומ הגיצמ תינכותה

  םייטנוולר םיאשונ תריחב - בחר אשונ תארשהב תולאש תליאש - םינווגמ הארוה תורוקמ .1

 תוננובתהו תונשרפ  -  דצל  - הנדסב הריצי .2

 ךרד םידימלתה ןיב גולאיד תריצי .ב .תונמאה תפש דומיל ךרד יתונמא חיש .א :ךרדה ינבא  .3

 .ד .הייעטו יוסינ ךרד אנדסב הדובעה ךרד ץמוא חותיפ .ג .יתונמא אשונב תונשרפו תוננובתה

  .תונוש תויוברת םע יתונמא שגפמ ךרד וילע חישהו תוהז אשונב קוסיע

 

 ביחרא הז ןורקע לעו ויכרצל םימיאתמה םינכת ליג לכל :ליג יפ לע הארוה תקולח הנשי תינכותב

 יבלש תא הביכרמ איה םהמ דליה תוחתפתה לש םילדומ המכ ןיב הזתניס הגיצמ תינכותה .ןאכ

 ותבישח תרוצ ,וליג ינייפאמ תא ריכהל בושח ויתוריצי לע דליל בושמ תתל תנמ לע .תוחתפתהה

 .דמלנה ןכותה תא םידימלתל םיאתהל תנמ לע הבושח םיאליגל הקולחה .םלועה תא ותסיפת ןפואו

 בושמו הכרעה ,תונשרפל שמשמה סיסב הווהמ תינכותב הרומל תעצומה הקולחה ,תאז םע דחי

 םיבלשה .ןאכ גצויש הממ רתוי שימגכ ררבתי ליגה ירושיכ ןיינע תואיצמבש חינהל ריבס .דבלב
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 לע םידומילה תינכות תא תונבל הבר תובישח הנשי הז ליגב ,ידוסי ליגל תויללכב םיסחייתמ םינושה

 :םיבלשה ןלהל ,םידימלתה לש םינווגמה םהיכרצ יפ

 ןכ לע ,ימוי סיסב לע רוציל םידליה וגהנ רפסה תיבמ הנושב ,ןגב – המיכסה בלש- 'ב-'א תותיכ

 רוציל ץלמומ .)30 מ"ע ,2015 ,םידומילה תינכות תביתכל הדעווה( .הז רבעמ בלשל בל םישל בושח

 הז ליגב .ןגב התשענש הריציל המודב תילולימ אלו תישיא ,תישפוח הריצי ידי לע רשג םידליל

 תוהמ לש יוטיבב הז בלשב  זכרתמ דליה .יתוזחה לומיסה תלוכי - המיכסה דליה לצא תחתפתמ

 אוהש ךות ,עבצ וא הרוצ ,לדוג לש הפדעהו םירבד ןיב הדרפה ינפ לע ,יתודחא ןפואב טקייבואה

 תוצירח דימלתה לצא דדועל היהת הז בלשב הרומה תפדעה .םיילאסרבינוא םילמסב שמתשמ

 תביתכל הדעווה( .תחלצומ האצותל עיגהל דימלתה לש יתרבחהו ישפנה וכרוצ לע תססובמה הריציו

  )31 מ"ע ,2015 ,םידומילה תינכות

 ,דחי תושחרתמה תועפות יתש ןנשי ולא םיאליגב – יטסילאיר-םדקה בלשה -'ד-'ג תותיכ

 לש ךילהת ליחתמ ןאכ וליאו ,תמיוסמ תודחאב ןייפאתה םדוקה בלשה .תיטסילאירהו תיתמכסה

  יתודחאה הלמסהה ךילהת .דליה תא םיניינעמה םיטקייבוא-םיטרפ לש הרדגהו הדרפה ,ןוימ

 .ולא םישדח םיכילהת דצל ךישממ

 תא אטבל ןוצר דלונ .תימצע תרוקיבו תועדומ תחתפתמ -יטסילאירה בלשה -'ו-'ה תותיכ 

 לוכסת םיווח םימיוסמ םידלי ,ךכ לשב .יטסילאיר ןפואב רתויו ,ילמס ןפואב תוחפ תואיצמה

 העפותל בל ומישי םירומהש בושח .םמצע תא אטבל תורחא םיכרד םישפחמו תיתונמאה הריציהמ

 )32 מ"ע ,2015 ,םידומילה תינכות תביתכל הדעווה( .םידלי םתוא תא תויתריציב וכמתיו

 הרומהש תנמ לע ,םהיתודובע תא ורמשי וב הנשה ךרואל תודובע קית ורציי םידימלתה :הכרעה

 תליחת תא .הנשה ךרואל םינושה ויכרצל הנעמו הכרעה ול תתלו דימלתה ךילהת רחא בוקעל לכוי

-םיידומילהו םיישעמה םיגשיהה לע םידימלתה םע הרומה חחושי הב החישב הרומה חתפי הנשה

 יוצר .גולאיד ךרד םידימלתהו הרומה ידי לע ורדגוי ולא .הנשה ךלהמב םהמ םיפוצמה םייתבשחמ

 תועשה תומכל םאתהב ,הנשה ףוסב םג םיגשיהה בצמ תא תנחובה תמכסמ בושמ תחיש השעיש

 יהוז .תודובעו םיטקיורפ ,םידימלתה יעוציב יפ לע ןתנית לעופב הריצי לע הכרעה .ותושרל תדמועה

 היצביטומו העקשה.1" :שמתשהל םירומה ולכוי הב 0%-100% -מ  םינויצ תעיבקל אמגודל הכרעה

 ןכות/הרוצ ירשק.4  30% דע - עוציב לע הדפקהו הדמתה.3    20% דע - תוירוקמו ןוימד.2   30% דע -

 םייקל איה הצלמהה ,הכרעההמ קלחכ )28 מ"ע ,2015 ,םידומילה תינכות תביתכל הדעווה( "20% דע -

 מ״ע ,2015 ,םידומילה תינכות תביתכל הדעווה( .תורחבנ תודובע וגצוי הב תמכסמ הכורעת הנשה ףוסב

29( 

 ךוניחה לש ובצמב טעמ קוסענ ,היתורטמו תיטסלפ תונמאל םידומילה תינכות לע טבמ רחאל

 :םיעושעשו םחל" רמאמב העיבמ איה התוא .דנרול-אנחרב תירוד לש התפקשה יפ לע תונמאל

 םוחת לש ובצמב קסועה הדמעה ריינב חפסנה , "תונמאה ידומילל סחיב ךוניחה דרשמ תוינידמ

 םוחת לש תטלחומ טעמכה הקיחדה דגנ תאצויו תרקבמ דנרול-אנחרב .ץראב תונמאל ךוניחה

 הביל ימוחת ןיב םויכ לידבמ ךוניחה דרשמ ,הירבדל .תילמרופה ךוניחה תכרעמ ילושל תונמאה

  :תובישח םלוס יפ לע םירדגומו םיקלח השולשל םיקלוחמה ,םיוולנ םימוחתל

 .2 .םלשות אל תיכוניחה המישמה םהידעלב רשא תועוצקמ ולא - םייזכרמ הביל תועוצקמ .1

 - הרשעה תועוצקמ .3 .הבילה ידומיל לש םהיתורטמ תגשהב םיעייסמה - הדימל יכמות תועוצקמ
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 תונמאה ידומיל ךרע תא דירומ דבלב הרשעהכ תונמאה םוחת תרדגה .תונמאה םוחת םהיניב

  .םיבושחהו םייניצרה םידומילה לועמ וב ררחתשהל םוקמ ,אדירג עושעשל

 

 דרשמ לש דוסיה תועוצקמ תינכותב דבלב הצלמהכ תרדגומ לארשיב תונמאב םידומילה תינכות

 .ללכ תמייק הניא תוידוסי לעה תורגסמבש דועב ,םיידוסיה רפסה יתבל תסחייתמ הצלמהה .ךוניחה

 רשקמו )4 מ"ע ,2012 ,דנרול-אנחרב( בושחכ תונמאה םוחתל סחייתמ ךוניחה דרשמש הארנ ,הרואכל

 יפ לע םיבר םיכרעו תולוכי םידימלתב חתפל םיפוצמ םהינש ,תוברתה םוחת םע םע דחי דחי ותוא

 תועוצקמ תא ןכותב ליכהל תורומאה תויתנש םייתעש אוה ךכל בצקומה ןמזה .ךוניחה דרשמ

 ימושיי רגתא ןאכ שי .היזיוולטו עונלוק ,תרושקת ,לוחמ ,ןורטאית ,תיטסלפ תונמא ,הקיסומה

 גואדלו ולא םיאשונל לקשמ תתל ךוניחה דרשמ ידי לע םיחנומ רשא רפסה יתב ילהנמ ינפב דמועה

 תילאירטסמס ,תיעובש הקולח וז היהת םאה .תיעובשה םידומילה תינכתב ילריפס ןפואב םבולישל

 ךכ גישהל ןתינ דציכ ?ןהיניב בלשל ףאו תונוש תויונמא שמח דמלל תנמ לע ,)היצטורב( תיתנש וא

 תוצלמהמ היינשה תרזגנה ?הזכש ירקמ חרואב תומדקתהו הדמתה ,ךרע תלעב תידומיל הרטמ

 ןורסיחה ךא .יואר דומיל ןעמל וב תודקמתהו השימחה ןיבמ דחא עוצקמ תריחב איה ךוניחה דרשמ

   .תונושה תויונמאהמ תחא לכב ןומטה ךרעה תא שוטשט אוה וז תורשפאב

 רקיע ןיב הנחבהה שוטשטו ,תוחתופמ תורוסמכ םימוחתה תסיפתב העיגפ :איה הלועש תפסונ היעב

 תונמא םוחת דמללו ץמאתהל םעטה המ" )5 מ"ע ,2012,דנרול-אנחרב( .תונמאה ימוחת ךותב לפטו

 תא ךשמתמ ןפואב חפטל וא תינויע הניחבמ יסאלקו ירוטסיהה ורשועו ותובכרומ לע והשלכ

 ,דנרול-אנחרב( "?םינש לש ידומיל ףצר ןיא רשאכ ,תונמא תריציל תושרדנה תויונמוימב הטילשה

 ,תואנבוב ,ףוג ףופית רועישש אלפ ןיא הרשעהכ ספתנ תונמאה םוחת רשאכ :אמגודל )6 מ"ע ,2012

 ,תיטסלפ תונמא וא הקיסומ רועישל םדמעמב םיוושכ ספתיהל םילוכי לשמל היצמינא רועיש וא

  .םכותב תידומיל הדיחי תווהל םילוכי םה לעופב רשאכ

 ,םוחתה לש ץוח רוקימו הטרפה לש ךילהת לחה ,תונמאה ידומיל תובישח תדרוהמ אצוי לעופכ 

 ינלבקב התע םייולת רפסה יתב .דומילה תוכיאבו תונמאל םירומה לש םדמעמב העגפ וז העפות

 שוקיבמ תעפשומה הקסעה תועש תורידתו םיעורג הקסעה יאנת ,ךכ .הארוה יתוריש יקפסכ  םירומ

 לע רותיוו ,םידימלתל תיטסילופופו תינפנח העינכל רבד לש ופוסב םיליבומ ,םידימלתה ברקב

 סובליס היהיש םוקמבש ,אוה לעופב הרוקש המ .םידימלתהמ תויסיסב תושירדו תיעוצקמ תוניוצמ

 םידומילה תינכות תא להנמש אוה "קושה חוכ" ,תונמאה ירועישל הלעמלמ בתכומה ףיצרו רדוסמ

 קלח ונשי )6 מ"ע ,דנרול-אנחרב( :םייתרבחה םירעפה תבחרה איה תפסונ העפות .םמצע םירועישהו

 םילוכיו םהידלי רובע תונמאה ידומיל תובישחב םיריכמה םירוה לש הייסולכואב םצמוצמו םיוסמ

 םהירוהל ןיאש םידליה וליאו ,תויטרפ תורגסמב תונמאל ךוניח םהידליל םיקינעמ םה .תאז ןממל

 )7 מ״ע ,2012 ,דנרול-אנחרב( .ךוניחה תכרעמב תונתינה םירוריפה תויראש םע םירתונ הזכש ןומימ

 רבסה אוצמל ןויסינב תונמאה םוחת תוליעי  לע ךוניחה דרשמ לש ותפקשה תא תנחוב דנרול-אנחרב

 התעדל .הבילה תועוצקמ לומ לא תונמאל ךוניחה לש ותוליעי לע תננובתמ איה ,םויכ ודמעמל

 ךוניחה תמצעה יכ אצמנ ,הירבדל .הירוטסיהה ךרואל תחכומ תונמאל ךוניחה לש הרישיה ותלעות

 תועוצקמ לש קהבומה תוליעיה רסוח דצל ,תיתרבחו תילכלכ המצעה םע דחי האב תונמאל

 הקיטמתמה ידומיל לש םתלעות ,המגודל הז לומלו )7 מ"ע ,דנרול-אנחרב( .הבילה שארב םיאצמנה

 ץמאמ םישרודו תויעובש תועש שמח םילבקמ ,ההובג יכה המרב םידמלנ ,החלצהה למסכ םיספתנה
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 דועב .יספא היהי םידימלתה רובע דיתעב הז עדיב שומישהש חינהל ריבס רשאכ .םיבר רובע בר

 .םיילקידרו םייתרוקיב םישנאל רשוקמה ,ינרתח םוחתכ םיבר ידי לע תשרפתמ תונמאהש

 ידימלת רובע רורווא ןמזכו םינטק םידליל תיטיופרתכ תונמאה תספתנ רתוי םייבויחה םינבומבו

 לארשי יכ אצמ 2009 תנשב ךרענש ףיקמ רקחמ )8 מ"ע ,2012,דנרול-אנחרב( .רתוי םילודגה רפסה תיב

 .תורחא תוחתופמ תונידמ תמועל ,תונמאה ידומילל ןמז תאצקה תניחבמ הלבטה תיתחתב תבצינ

-אנחרב( . OECD-ב תוהובגהמ ןה לארשיב ידוסיה רפסה תיבב םידומילה תועש ,תאז םע

 ןמזל סחיב תונמאה ידומיל לש יסחיה קלחה רתוי דוע ןטק ,וז תוננובתהב )8 מ"ע,2012,דנרול

  .OECD-ה תונידמב תונמאה ידומילל שדקומה

 םהילעשו ץראב תונמאה ידומילל בר ךרע שיש אצמנ ,הטושפה תואיצמה לע לכתסנו הדימב

  .דומילה תונש לכ ךרואל תויבקע לע רומשלו דומילה תועש תא ביחרהל ,לעופבו .ססבתהלו בחרתהל

 קסועה לכ .הרואנו תמדקתמ ,תיתוברת הרבח הנובה טירפתה רקיע םה .םחל םוקמב תוגוע םניא תונמאה ידומיל"

 ,תונרקס ,תוידוסי ,תוירחא ,קויד ,תויתריצי חתפל ידכ ,םינושה היגוס לע ,תונמא דומיל ומכ ןיאש ןיבמ בורקמ תונמאב

  )9 מ"ע ,2012,דנרול-אנחרב( "תירוקמ הבישחו תויתפכא ,תוביוחמ ,תשרומלו תוברתל הכרעה

 ידומיל תא ליבותש תאז איה ,םיעושעשל םחל ןיב הלידבמה הפקשהה אקווד ,הזה רשקהבו

 דרשמ ,ןאכ וניארש יפכ  )9 מ"ע ,2012,דנרול-אנחרב( .ךוניחה תבילב יתועמשמ סיסב תווהל תונמאה

 - עובשב םייתעשב םינוש תונמא ימוחת השימח ךרד םיכרעו תולוכי תעמטהל הפצמ ךוניחה

 .יוצרל יוצמה ןיב רצונש רעפה לע העיבצמ דנרול-אנחרב .דבלב הרשעהכ גרודמה םוחת תועצמאב

 

 ילמרופה ךוניחב ׳ד התיכל תונמא רועיש ךרעמ 1.3 קרפ תת

 תינכת" ארקנה ןייטשנרב עטנ לש טנרטניאה רתא ךותמ יתחקל ןאכ גיצאש רועישה ךרעמ תא

 דחוימב הז רתא הרצי רשא ילמרופה ךוניחב תונמאל הרומ איה עטנ ."ידוסיל תונמאב םידומיל

 תינכותב ,השדח הרומכ הלש ךרוצה ךותמ הלע רתאה תריציל ןויערה .תונמאל םירומ רובע

 ןוויכ הל תתל לכותו הרומכ ימינפ רדס הל רוצית רשא םיכרעמב הרישעו תיגולונורכ ,תרדוסמ

 םינש שולש ךותמ ,םישדח םירומל םיכפוהה הארוהה יחרפ רובע עטנ הרצי הזה רתאה תא .הנעמו

  .וז הרטמ רובע דומיל תוינכותו רועיש יכרעמ הדגיאו הפסא ,הארוה לש

 .ןומדקה םדאה :אשונב קסועה תונמא רועיש ךרעמ ןלהל

 ןומדקה םדאה אשונ לע דומלל :רועישה לש לעה תרטמ

 .ןומדקה םדאה ןונגסב תולקמ תועצמאב רויצ :רועישה תרטמ

 .תוקד 45 :רועישה ךשמ

 ׳ד התיכ :םידליה ליג

 ןגראת הרומה תונמא רדח שיו הדימב ,ישיאה ומוקמב בשי דלי לכ :)התיכה(הדובעה תביבס ןוגרא

 .ךרוצה יפל ותוא

 ,םיעבצ העברא דע-שאוג יעבצ ,םיקד וא םיחישק :םינוש םייבועב םידרז וא תולקמ :םירמוח

 .קבד ריינו  1.5x2 לדוג ריינ לילג ,םיעבצל קיטסלפ תוחלצ
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 דיל ,הרומה ןחלוש לע םירמוחה ,תוריקה לע םייולת ויהי ריינה תונויליג :םירמוחה תשגהו רודיס

  .ןומדקה םדאה ירויצ םע םירפס ןדצלו םיעבצ םע תוחלצ וחנוי תוריקה

 איה .םינומדקה ורייצש ומכ רייצנו ,ןומדקה םדאה לע דמלנ םויה ,אשונה תא גיצת הרומה :חיתפ

 רייצ ןומדקה םדאה ?םינומדקה ורייצ םייומיד ולא ?ןומדקה םדאה רייצ דציכ :ןוגכ תולאש לאשת

 םידבוע ונא ללכ ךרדבש יפכ הבישיב אלו הדימעב רייצ אוה , ומצעב ןיכהש םיעבצו תולקמ תועצמאב

 בל ומיש ,ןומדקה םדאה ומכ שממ רייצנ םויה .דיצו תויח לש םיאשונב וירויצב קסע אוה ,התיכב

 םידימלת 4 לש תוצובקל קלחתנ .םויה רייצנ םהילע ,תוריקה לע םכביבס םייולתה ריינה תונויליגל

 רפס הארת הרומה ,ןומדקה םדאה רייצש המ תא ורייצתש שקבא .םלש ןויליג קולחת הצובק לכו

   .דיצו תויח לש תונומת םע אשונב

 הליחתמו עבצב תלבוט ,קד לקמ תחקול איה ,ורייצי דציכ םידליל המיגדמ הרומה :רועישה ףוג

  .תרזועו םהיניב תרבוע הרומה רשאכ רייצל םיליחתמו תוצובקל םיקלחתמ םידליה .רייצל

 דחי רובענ ,םויסל הדובעה תא איבנ רועישה םויס ינפל תוקד עבש דע שמחכ :רועישה םויסו םוכיס

  .התיכב ןויד םייקתיו םירויצה ןיב

 .התיכה רודיסו ןוגראל ןמז ריאשהל בושח :הרעה

 )ת״ח ,׳נ ןייטשנרב( .ותוא קיתעיו רפסהמ דחא רויצ רחבי דימלת לכ :הדובעה ןפואל תיפולח העצה

 וניארו ילמרופה ךוניחב תונמאה תובישחו תוהמ לע םינוש םיבתוכ לש םהיתועדמ ונעמש הז קרפב

 לע טבמ ונלביק .ךוניחה תביל לע הבשחמה תא ומע איבמ ,תונמאה תובישחו תוהמב קוסיעה דציכ

 דנרול-אנחרב לש תיתרוקיבה התפקשה דצל ,ילמרופה ךוניחב תיתוזחה תונמאב םידומילה תינכות

 המגוד יתאבה םויסל .םויכ חטשב םייקה בצמה לומ לא םידומילה תינכותב יוצרה לע )2012(

 ךוניחב יתונמאה דומילה יפוא תא שיחמהל תנמ לע תאז ,רויצה םוחתב ׳ד התיכב תונמא רועישמ

  .םייזכרמה היתונויער לעו ףרודלו ךוניח תטיש לע רפסא אבה קרפב .םויכ חוורה
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  ףרודלו ךוניח  -2- קרפ
 

 לש היתונורקעו התודסוויה לע רפסא קרפה לש ןושארה וקלחב .ףרודלו ךוניחב קוסעא הז קרפב

 רנייטש ףלודור לש םייגוגדפה ויתונויערב דקמתא קרפה לש ינשה וקלחב .ףרודלו ךוניח תטיש

 לש וייחב ינשה ןועיבשה תא ןייפאא קרפה לש ןורחאה וקלחבו ,ךוניחה תטיש סיסבב םידמועה

  .רנייטש ףלודור לש תיתוחתפתהה היגולוכיספה יפ לע ,דליה

 

 ףרודלו ךוניח תטיש לע 2.1 קרפ תת
 

 טרגטוטשב 1919 תנשב הדסויו החתופ רשא תיפוסופורתנאה ךוניחה תטיש איה ףרודלו ךוניח

 ,םולשבא( .רקוחו תועד הגוה ,ףוסוליפ היה  )1925-1861( רנייטש .רנייטש ףלודור ידי לע הינמרגבש

 ,םדא-ופורתנא :היפוסופורתנאה תעונת תא 1913 תנשב םיקה חור רקוחכ רנייטש )5 מ״ע ,1997

 )2018 ,הידפיקיו( .המלשה ותושיו םדאה תוהמ תרכהל תפאושה ,המכוח-היפוס

 :ןוגכ םינווגמ םימוחתב וילא םינופל הכרדה ןתנו רקח םתוא םינוש םיאשונב החמתה רנייטש

 דואמ ותוא הקיסעה ,ןכ ומכ .םינוש םייעדמ םימוחתו תונמאב היפרת ,תונמא ,האופר ,תואלקח

 .תאז המישמ םושייל הקיטקרפה תא איבה וייח ףוסב קר  ,םינש ךרואל הב הגה רשא ךוניחה תלאש

 רפס תיב םיקהל תנמ לע ,טרגטוטשב תוירגיסל לעפמ להנמ ,טלומ לימא רנייטשל הנפ 1919 תנשב

 וז השקבל רתענ רנייטש .תיפוסופורתנאה הפקשהה ךותמ לעפי רשא לעפמב םידבועה ידליל

 .ףרודלו ךוניח דסונו ןושארה רפסה תיב חתפנ ךכ ,םהה םימיב ץופנה ךוניחב המרופר עצבל הפיאשב

 םילוכיה ,םיישפוח םדא ינב חתפל איה הנוילעה ונתפיאש״ :רנייטש לש ויתוליממ ,הטישה חור

 םלועב ץופנ ףרודלו ךוניח םויכ )6 מ״ע ,1997 ,םולשבא( .״םהייחל תועמשמו ןוויכ קינעהל םמצע ךותמ

  )6 מ״ע ,1997 ,םולשבא( .לארשיב גשגשמ דואמ טרפבו

 לכל סיסבהש תנעוט היפוסופורתנאה .םדאה תוהמ עדי אוה ,היפוסופורתנאה תססבתמ וילע עדיה

 .ימינפ רקחמ תועצמאב םהיתואצותו םהיתוביס תנבה ,םדאב םיימינפ םיכילהת תנבהב םייק ךוניח

 השק רשא ,ותוימינפב םיישפנו םיינחור םינידע םיביכרמ תולגל םדאה ףאוש הז רקחמ תרזעב

 הסנמ וז ןייעמ תוננובתה לוגרתב )7 מ״ע ,1997 ,םולשבא( .דבלב תינוציח תוננובתהב תוהזל

 ספתנ הז רקחמ ךותמ .תישוח-לע תוננובתהל תיעדמ  תוננובתה ןיב רעפה תא ןזאל היפוסופורתנאה

 ףאוש ףרודלו ךוניח ,תורחא תוטישמ הנושב .םירושיכ לולכמ תלעב המלש ,תחתפתמ תושיכ םדאה

 עוגפל הלולע רשא תחא תידדצ-דח תלוכי חותיפ ינפ לע ,תנזואמ הרוצב דליב םירושיכ לולכמ חתפל

 תחנזה ךות ,הבישחה -שארה לש דואמ עקשומ חותיפ :אמגודל .ןוזיא רסוח רוצילו תורחא תולוכיב

 תונשב םפוגב רתוי םיליעפה םינטק םידלי לש תוחתפתהל הבושח הֹּכה ,םייפגהו ףוגה תוליעפ

  .דבלב םשארב רשאמ תונושארה םהייח

 ,טימשדלוג( ״.ףרודלו ךוניח לש תיכוניחה הסיפתה לש הבל בל איה תיתוחתפתהה היגולוכיספה״

 םנשיש תרמואה תיתוחתפתה הירואית לע חנ ודוסיב ףרודלו ךוניח )8 מ״ע ,2016 ,ןורהא ןבו באילא

 םיחתפתמ וייחב הפוקת לכב רשאכ ,דליה לצא םיעובק םינמזב תוחתפתה לש םיעובק םיבלש

 דליל קינעהלו ,םיבלש םתוא תא ךומתל אוה ךוניחה דיקפת .המלשה ותושי לש םימיוסמ םיקלח

  )9 מ״ע ,1997 ,םולשבא( .תוחתפתהב בלש לכ יבטימ ןפואב רובעל םיצוחנה םילכה תא ןוכנה יותיעב
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 ןהמ תחא לכ רשא דליה לש וייחב תוירקיע תופוקת שולש ןנשי  רפסה תיבו ןגה ,ךרה ליגה ךרואל

 קוניתה ,ןגה ליגבו ךרה ליגב .7-0 םיאליגה חווט ןיב תמייקתמ הנושארה הפוקתה .םינש 7 תכרוא

 ,תורחאה תולוכיה .ויתוחוכ םיעקשומ םש ,רקיעב ופוג תא חתפמ דליל דיתעב ךופהיש

 ךוניחב הזה בלשב .יזיפה ףוגה תיינב ךותמ תונבנו הז בלש ךותב תולכומ תוישגרהו תויביטינגוקה

 )8 מ״ע ,2016 ,םירחאו טימשדלוג( .בחרמה תיווחו העונתה ,ףוגה חופיטו חותיפ לע בר שגד שי ףרודלו

 ועצביו ודמלי םידליה  ,הריציו יוקיח ,םיקחשמ ,םיריש ידי לע היהי ןגב ולעפי וב ןפואה ,וז הרטמל

 תולוכי חותיפ לע רישי ןפואב םידבוע אל ןגה ליגבו ךרה ליגב .וז ךרדב תונוש תיב תוכאלמ םג

 קזח סיסב םינוב ,ךפיהל אלא .ינפוגה סיסבה תיינב ןובשח לע אובל לוכי הז רבד ,תוילאוטקלטניא

 םידליה םע םידבוע אל ףרודלו ןגבש ךכ .חורפל הלא ןייעמ תולוכיל ןוכנה ןמזבו דיתעב רשפאי רשא

 )9 מ״ע ,2016 ,םירחאו טימשדלוג( .רפסה תיבל המידקמ תינויע הרשכה וז הפוקתב ןיאו ,ינויע עדי לע

 .רקיעב יזיפה ףוגה תיינבל םירושק וז הפוקתב דליה לצא םימייקתמה םיבושחה םיכילהתה 

 ףוס תארקלו תופלחתמ ויניש .דואמ הנתשמ תינוציחה ותוזחו ריהמ בצקב לדג דליה תיזיפ הניחבמ

 ךכ ,ףוגה יאת לכ םיפלחתמ םינש 7 לכ .תוכראתמ םייפגהו תונתשמ וינפ ,תושדח תוחמוצ ןועיבשה

 .םישדח םיאתב השרותב לביקש םיאתה לכ תא דליה ףילחמ םיבצעה יאתמ ץוח ,וז הפוקת ףוסבש

 דעצ – רתוי קומע יונישל תודע םג הווהמ דליה לש השדחה תיסיפה ותואמצע )9 מ״ע ,1997 ,םולשבא(

  .תואמצעל ךרדב ןושאר

 ונאש יפכ ירמגל אל ,ןוצרה-תוחוכ חותיפב וצרמ תא דליה עיקשי םיימינפה ויתוחוכ תניחבמ 

 ךוניחה תיצמת ,ךכ לשב .ףוגה בוציעו חותיפ ,העונתב תאז אטבי דליה .ןוצר לש ףחדכ םתוא םיריכמ

 תוחוכל תורושקה תולוכי חותיפב רקיעב זכרתי אוה ,ןוצרה תוחוכל הרושק דליה רובע וז הפוקתב

 תוישגרה תולוכיה  )10 מ״ע ,1997 ,םולשבא( .״ןוצרה תוחוכ״ םינוכמה ,םייפגב םילעופו םייוצמה ולא

 השעי דומילה ןפוא ךכל המאתהב ,ןוצרה תוחוכ ךרד וחתפתי ןה םג תאז הפוקתב תויביטינגוקהו

 :תוירקיע תולוכי שולש שכור דליה הזה ןמזב .ידומיל רמוח ןונישו םירבסה ינפ לע ,יוקיחו העונתב

 לש שגרהו ןוצרה תוחוכ לש חותיפו הלעפה תועצמאב תושכרנ הלא .הבישחו רוביד ,הפוקז הדימע

 מ״ע ,1997 ,םולשבא( .ןוצרל הבישחהמ -ךפהה אלו ,הבישחה רואל ףוסבל תויעבטב םילועה דליה
 )48 מ״ע ,2003 ,רנייטש( רגובה םדאב אירבו קזח ןוצרל דיתעב חתפתי הז ינפוג דוסי )10

 חותיפב ויתוחוכ תא עיקשמ דליה הז בלשב  .7-14 םיאליגה חווט ןיב תשחרתמ היינשה הפוקתה

 יתלב ,ףסונ ״ףוג״ שממ הזל אורקל ןתינ .יזיפה ףוגה תולוכימ רתוי תורתסנו רתוי תוימינפ תולוכי

 וילעמ לישמ דליה הז בלשב )10 מ״ע ,1997 ,םולשבא( .םזינגרואה לש םייחה חוככ דקפתמ רשא הארנ

 רושימב ומצע ךותמ םרצייל ליחתמו וירוהמ השרותב לביקש החימצהו הלידגה ,םייחה תוחוכ תא

 תיינב תמלשה לע דיעמה טלוב ינוציח ןמיס ונשי הז ךילהת ףוסב .ןורכיזהו הבישחה ירושימבו יזיפה

 .תינימה תולשבה - ״םייחה תוחוכ ףוג״

 לישבמ ,םייחה תוחוכ ףוגו יזיפה ףוגה תיינב רחאל .14-21 םיאליגה חווטב הלח תישילשה הפוקתה

 יהוז .הכ דע הנבש המ לכ ידי לע םיכמתנה םיינחורו םיישגר םיביכרמ תיינב לש שדח בלשל רענה

 ״עגרה תא הווח״ השעמל רענה .שגרה םלוע ךרד המצוע רתיב הווחנ םלועה הב ״תישגר״ ה הפוקתה

 ךרד תוחפו םיישגר-םייתייווח םימשר ךרד םלועה תא תווחל שקבי רענה .דמול אוה םג ךכו

-תישגר היווחל ,תבהוא תוכמסל ךרוצה הלוע וב ןמז הז .םלועה לע הרק תיביטקייבוא תוננובתה

 .ומצע ןיבל וניב תוכמסכ לבקל לכוי התוא תומדלו תיטתסא
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 ביכרמה לע רתוי דובעי ,הפוקתה ףוסב התע ,ישפנה ןפה תא רענה חתפמ וז הפוקת תליחתב םא 

 הנושב ,תועדומב חתפתמ הז ביכרמ .ירמגל ישיאו יאמצע ביכרמכ רבכ ספתנ רשא ילטנמ-ישגרה

 תורגבתהה ליג תועפותב הלגתמ הז ךילהת .עדומ תוחפ היה םהב םימדוקה םיבלשה ינשמ

 הבישחה הלגתמ .דועו תוכמסו תומרונב דרמ ,םלועה לומ תולאש ,תויוטבלתה :תוללוכה

 הבישחה תא  שוחי ,יוארכ םיבלשה תא רענה רבעו הדימב .יאמצעה טופישהו תרוקיבה ,תטשפומה

 ףוג״ תיינב )11 מ״ע ,1997,םולשבא( .תימצע תועדומכ תאטבתמה ,הלענ תישונא תוליעפכ תיאמצעה

 תועדומב םלוכ םירושק ךשמהב םדאל םיפצמה תוחתפתהה יבלשו 21 ליגב תמייתסמ ״תוישפנה

  .הריהב תימצע

 םיבלש הכותב הליכמ הפוקת לכ רשאכ .םינשה עבש תונב הלא תופוקת שולש ךותב רבוע דלי לכ

 דלי לכ .הנשמה תופוקת ךותב בלשו בלש ןיב םישדוח המכב ורחאי וא ומידקיש םידלי םנשי .םינוש

 יבלש לע בחרנ עדימ ץוח ףרודלו ירומ תרשכהב ,ןכל .תידוחייה תילאודיווידניאה וכרדב ןהב רובעי

 הנעמ תתל ול ורשפאי רשא תימינפו תינוציח תוננובתהל םילכ ךנחמה שוכרי , דליה תוחתפתה

 ימינפ ןפואב לשב דליה רשאכ עצבתהל ךירצ ךוניחב בלש לכ ךכ .וכרוצ יפ לע דליו דלי ךכל ידוחיי

 ןחותיפב םוגפת ןנמז םרט תומיוסמ תויונמוימ תצאה )12 מ״ע ,1997 ,םולשבא( .רבעמל ינוציחו

 תומיוסמ תויונמוימ לש רתי בוכיע ,ךפיהלו .בלש לכב חתפתהל תורומאה תולוכיב רסוח רוציתו

 )13 מ״ע ,1997 ,םולשבא( .דליה לצא םימיוסמ םיכסחל אוה םג םורגי

 .הרבחהו םירוהה ,םידליה לע תוירחא חקול ותפקשהב ךנחמה .ןומאה חנומ רפסה תיב לש וסיסבב 

 .ףתושמב ולוכ תווצה ידי לע תושענ תוטלחההו להנמ ןיא ,רפסה תיב לש הלבוהה הנבמ תניחבמ

 הקימעמ תוננובתה תרשפאתמ םינש ךרואל .׳ח-׳א התיכמ בורל ,םינש 8 ךשמל התיכ הוולמ ךנחמ

  .יתועמשמו קומע הנעמ תניתנל האיבמ וז ןייעמ תוננובתה .ויכרצו ויתויעב לע ,דליו דלי לכ לע דואמ

 הגרדהב ןטק הז רבד ,םירועישה בור תא ריבעמ ךנחמה ידוסיה רפסה תיב לש תונושארה םינשב

 ןהב תועשה תובחרתה םע .םייעוצקמ םירומ ידי לע םינתינ םירועיש רתויו רתוי ןהב ׳ה-׳ד תותיכמ

 ,האירק ,הביתכ ללוכה ״ישארה רועיש״ ה תא רקיעב דמלי ךנחמה ,םייעוצקמה םירומה םידמלמ

 הביתכה דומיל :אמגודל .תיתונמא השיגב םיליחתמ דומילה יאשונ לכ .תורוצ םושירו ןובשח

 האירקה םג העיגמ ןכמ רחאל .תובותכ תויתואל טא טא תוכפוהה תורוצ םושירו רויצב ליחתמ

 יאשונל ףסונב .ידומיל רמוח לש האירק ידי לע אלו םירופיס לש האירק תרוצב תרבעומ רשא המצע

 אוהו וב םיקמעתמ רשא שדח ידומיל אשונ םעפ לכב ונשי ישארה רועישב םירבעומה הלא דומיל

 תפוקת ,הירוטסיה תפוקת :אמגודל .תועובש המככ תכשמנה ״הפוקת״ ךרואל ךנחמה ידי לע רבעומ

  .םידומילה םוי לע דואמ עיפשמו יצחו העש ךשמנה ךורא רועיש  אוה הז רועיש .ו״כו היפרגואיג

 חפטמ הז ןויער .םיירהצה תועשב רתוי ישעמו רקובב רתוי ״ינויע״ אוה ,ףרודלו ךוניחב םויה רדס

 :םויה רדס ןלהל )23 מ״ע ,1997,םולשבא( .ינומרהו ןזואמ ןפואב םידליה ירושיכ תא

 ינויע אשונל שדקוי הז רועיש .ךנחמה ידי לע רבעומ רשא ישארה רועישה ןמז והז -08:00-10:00

  .ו״כו ך״נת ,עבט ,ןושל ,ןובשח :ןוגכ םלש

 .ינפוג ךוניחו העונת ,תופש ,תוכאלמ ,לוגרת ירועישל שדקוי םויב הזה ןמזה קרפ -10:30-13:30

 םירועישה .הלוכ םידומילה תנש ךרואל הרזחו יעובש לוגרת םישרודה םימוחת לע ודבעי םידליה

  .האילמב אלו תוצובק יאצחב ומייקתי הלאה
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 םידימלתה ב״י-׳ט התיכמ .םינווגמ םיטקיורפבו תואלקחב ,תואנדסב הדובע תישענ -13:30-15:30

 .תואנדסבו התיכב השענ דומילהו הפוקתל שדקומ םויב קלח לכ ,ליבקמב תופוקת המכ םידמול

  )17 מ״ע ,2016 ,םירחאו טימשדלוג( .תופוקתב תודמלנ תואנדסב הדובעהו תונמאה ולא םיאליגב

 דומילה )22 מ״ע ,1997,םולשבא( .דומיל ירפס ידי לע אלו ,הפ-לעב רבעומ  ףרודלו רפס יתבב דומילה

 הקלח תרבחמב םידיוצמ םידליה .ינויע דומיל ינפ לע ,יח רופיס ,הרישי היווח תועצמאב השענ

 תרבחמה .תידומילה היווחה תא םישיחממו םירייצמ םה הב ,״הלודג תיתפוקת תרבחמ״ תארקנה

 )23 מ״ע ,1997 ,םולשבא( .םידליה רובע ךרע תבר הריציל תכפוה המצע

 תדמתמ תוננובתה ידי לע אלא ,םינחבמ ידי לע תישענ הניא ףרודלו רפס יתבב םידימלתה תכרעה 

 .רפסה תיב תווצ ידי לע עובשל תחא תישענ תפתושמ תוננובתה .םתומדקתהבו םידליב הרומה לש

 םע רישי רשקב וניאש ימ םג ,חכונ תווצה לכו םימיוסמ םידימלתל דחוימ ןמז שדקומ ,זא וא

 .דליו דלי לכ לע תפתושמ תוירחא קולחלו רתוי הבחר הפקשה רשפאל תנמ לע תאז ,דימלתה

 ידי לע ,וידימלתל הרומה ןיב דימתמ חיש ידי לע ויהי תופסונ הכרעה יכרד )23 מ״ע ,1997,םולשבא(

 תיבב תוגצומה תויתונמא-תוינויע תודובע ,םירוה םע תוחיש ,הפוקתה תרבחמ לש הבותכ הכרעה

 םיגצומה םייתצובקו םיישיא םיטקיורפ ,םינוש םייתונמא םיאשונב תומכסמ רמג תודובע ,רפסה

 הניא דימלתה לא הרומהמ הבותכה הדועתה וא הכרעהה .הנש ףוס תודועתו רפסה תיב תליהק ינפב

 וירגתאו ויגשיה תא ול תפקשמו דבלב דימלתל תסחייתמ איה .תירפסמ וא תיתאוושה ,תיגשיה

 ןוכיתל םעיגהב )21,22 מ״ע ,2016 ,םירחאו טימשדלוג( .תישיאה ותוחתפתה לע שגדב ימוחת-בר ןפואב

  .םיאמדקא םידומילב דיתעב בלתשהל תנמ לע ,תורגבל לולסמב רוחבל  ףרודלו ידימלת םילוכי

 תברועמה רפס תיב תליהק תרצונ ךכ .םירוהה םע רשקה תריציב בושח דיקפת שי ףרודלו רפס יתבל

 ייחב ףסונב הליעפ רפסה תיב תליהק .ולש הלבוהה םוחתב הליעפו רפסה תיב לש תפטושה ותוליעפב

  )24 מ״ע ,1997,םולשבא( .התוליעפב הליהקל המורת לע שגד המשו ,הביבס הרבחה

 

 רנייטש ףלודור לש םייכוניחה ויתונויער סיסב 2.2 קרפ תת
 

 תויוצמ ,ןתנש תיתוחתפתהה היגולוכיספה םהיניבו רנייטש ףלודור  לש םייכוניחה ויתונויער סיסבב

 םינשה 7 תועמשמב ןודנש ינפל ,ןכל .םירתסנהו םייולגה היקלח לע םדאה תוהמל עגונב ויתופקשה

 .״םינועיבש״ רנייטש הנכמש המ יפל 7-ל וז הקולח תועמשמ ןיבהל ונילע ,דליה לש וייחב תוינשה

 וב םילישבמ בלש לכב רשאכ .תחתפתמ תושיכ ךילהת םדאה רבוע הנקזהו תורגבה ךרד ,תוקנימ

 ךילהתבש ,אוה םדאה ינב לכל ףתושמה רבד .ךרעל םינש 7 ךשמנ בלש לכ ,םירחא תוחוכ

 בלש םייתסמ םהב םיאליגה ,ןכל .םלוכ לע םיעיפשמה םיינחור תונורקע םתוא םילעופ תוחתפתהה

 )61 מ״ע ,2006 ,ינושרג( .םדאה ייחב םילודג םייונישב םינייפואמ שדח בלש ליחתמו

 4 ןייצמ רנייטש .םיפוגל הקולחה אוה חתפתמה םדאה לש ועבט לע רנייטש ונל ןתונש ףסונ טבמ

 :אוה רתויב יטסילאירטמהו ןושארה םהיניב ,םיפוג

 לע םילחה םיכילהתו םיקוח ןכל .םמודה םלוע יושע םהמ םירמוח םתואמ יושע אוה -יזיפה ףוגה 

 לע םה םג םילח קוריפו תודרפיה ,התבכרה ,הרוצ תורצוויהל םירמוח תוגזמתהכ ,םמודה תכלממ

 .״םייח רדענ״ םלועכ םג םמודה תכלממ תא הנכמ רנייטש .יזיפה ונפוג
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 חוכה אוה )15 מ״ע ,2003,רנייטש( .״רתאה ףוג״ וא ״םייחה ףוג״ םיפסונה ויתומשב וא -ירתאה ףוגה

 ,החימצ ,היינב יכילהת לע םג יארחא אוה .םדאה ףוגבו םייחה ילעבב ,םיחמצב םייחה ללוחמ

 אוה ,יחל םמודמ םירבדה תא ךפוהה אוה .םייחה תועפות לכו תימינפה םילזונה תעונת ,הירפה

 )18-17 מ״ע ,2003,רנייטש( .והנבמ תא קיזחמו יזיפה ףוגה תא בצעמ

 ,2003,רנייטש( .״המודכו קשח ,ףחד לש ,גנועו לבס לש ׳בכרה ילכ׳ ״ ,השוחתה ףוג וא -ילרטסאה ףוגה

 )19 מ״ע ,2003,רנייטש( .שגרה םלוע - תישפנה השוחתה םצעב אוה )19 מ״ע

 ותוא ךפוהש רבד ,ומצע לע ״ינא״ רמול תלדבנ תלוכי שי םדאל .דבלב םדאל ידוחיי אוה -״ינא״ה 

 תיאליעה שפנה לש בכרה״ אוה ״ינא״ה .תוישונאה תא ליכמו אשונה ילכה והז .ומצע ינפב םלועל

 אוה םדאבש יהולאה קלחה ,ינאה לש ודיקפת )20 מ״ע ,2003 ,רנייטש( .רנייטש רמוא ״םדאה לש

 םכותב חורזל ,לאידיאב םגיהנהל ,םממורל :ונרכזהש םירחאה תודוסיה תשולש לע לועפל

 ״ינא״ה תורגבתההו תודליה ןמזבש ,ינאה לע רמוא ינושרג )25,21 מ״ע ,2003 ,רנייטש( .םרימתהלו

 ילכה אוה ךוניחהשו ,םדאה שפנ תא רוציל ליחתמו םירחאה םיפוגה תשולש לא רודחל ליחתמ

 )28 מ״ע ,2006 ,ינושרג( .תאז היישעל

 תוננובתהל ילכ איבמ אוה .םידליה לש תוינוגה-בר לע רבדמ אוה םירומל רנייטש לש ויתויחנהב

 :״םיטנמרפמטה תעברא״ םהו בטיה ריכהל הרומה לע רשא םינוש םיסופיט העברא ראתמה

 .ינוציחה ןפב םגו יתוישיא ןפואב םדאב אטבתמ טנמרפמט לכ .ירלוכו יטמגלפ ,ילוכנלמ ,יניווגנס

 תעבראב םדאה לצא םייקה ןוזיא רסוח לע דיעמ םיוסמ טנמרפמטב רתי לקשמ )5 מ״ע ,2006 ,רנייטש(

 ,2006 ,רנייטש( .הינומרהל הלא תעברא תא איבהל דומילהו ךוניחה דיקפת .ונרביד םהילע םיפוגה

 )6 מ״ע

 

  ינשה ןועיבשה 2.3 קרפ תת
  
 ונאשכ ״ :הזה ןפואב עבש ליג דעו תוקניה ליגמ דליה לש ןושארה ןועיבשה תא ןייפאמ רנייטש 

 לָסַּפ ומכ לוכיבכ לעופ דליה תיעיבשה הנשל דעש ,לוכה לעמ ,רוכזל ונילע וזה הפוקתב םיננובתמ

 מ״ע ,2005 ,רנייטש( ״.ותושי לכ תא םירייכמו םינגראמ ,שארה ןמ םיאצוי םיבצעמה תוחוכה .ימינפ

 התע ,םייחה לע דמל אוה םירגובמה יוקיח ידיו לעו ,יוקיח לש תושי דליה היה ןושארה ןועיבשב .)67

 יכרע לע דליה דמלי םיסותימו תודגא ךרד .ידומיל ילככ ונוימדב דליה שמתשי ינשה ןועיבשב

 )ת״ח ,רוד-ןב( .דועו םייחל לשמכ רוביגה לש ועסמ לע ,ערה ,בוטה ,רעוכמה ,הפיה :םלועה

 

 םיינישה תופלחתה אוה ינשה ןועיבשל רבעמל רתויב קהבומה ינוציחה ןמיסה תינפוג הניחבמ

 ,העדותה חותיפל ופוג תא ובציעש םייחה תוחוכב שמתשמ דליה תעכ .תועובקה םיינישה תחימצו

 ליחתי וללה םינשה עבשב .ומצע תוחוכב יתנומת-יתוזח יפוא ילעב םישדח םייומיד רוציל לגוסמו

 בלשב )62,63 מ״ע ,2006,ינושרג(  .שפנב םגו ףוגב דליה לש ההובגה ותושי תומשגתה לש ךורא ךילהת

 דועב״ .לוכיעה ידוקפתו םדה רוזחמ ,המישנה ,רמולכ ,תימתירה תכרעמה תחתפתמ םייחה לש הז

 תימתירה תכרעמב קוסעל וילע ,םייתנומת םייומידל ךרוצה תא דליה לש ושפנב אצומ הרומה

 בלשב תיטננימוד הכ תימתירה תכרעמהו רחאמ )67 מ״ע ,2005 ,רנייטש( ״ינגרוא ינפוג רבדבכ

 .ךילהתב הכימתל הבושח הכ סומתיר יפ לע הארוהה תולהנתה לע הדפקהה ,הז ינפוג יתוחתפתה

 ותוחכונ רשא ימתיר ילככ ילקיסומה יתונמאה טנמלאה תא שיגדמ רנייטש )67 מ״ע ,2005 ,רנייטש(
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 תונמאה תוחכונש ,רמואו ףיסומ אוה .ידוסיה רפסה תיב לש תונושארה םינשב רתויב הבושח התיכב

 לע תורישי ,דליב תימתירה תכרעמה לש האירבה תוחתפתהה לע רישי ןפואב העיפשמ םירועישב

 )67 מ״ע ,2005 ,רנייטש( .ולש םדה תמירזו המישנה תוכיא

 

 ףוג :ויפוא לע םידיעמה םיפסונ תומשב םג יורק אוהו דליה לצא הז ןועיבשב דלונ ירתאה ףוגה

 דע ונפוהש תוחוכה לש רבעמ םצעב איה ותדיל .הבהאה ףוג וא ןמזה ףוג ,םילגרהה ףוג ,םייחה

 ,םילגרהה םיחתפתמ הלא םיאליגב .תורחא תולוכיו תויוכיא לש היינבל ,ףוגה חותיפל וישכע

 הז בלשב .וייח ךשמהב דליה תא וולי ולא ,טנמרפמטהו ןורכיזה ,יפואה יווק ,ןופצמה ,תויטנה

 הלא לכ .םיפסונ םירחאו ימצע ןוחטיבה ,תלוזל דובכה ,הנוזתה ,הנייגיהה ילגרה לכ םג םיעבטנ

-ןב( .םיקומע םהישרושש םושמ ,דבלב תעדומ הדובעו בר ץמאמב  ךא ,םייחה ךלהמב יונישל םינתינ

 )ת״ח ,רוד

 

 ויבאשמ ברימו יתיווחה ,ישגרה ,ימינפה ומלוע תא הז ןמזב דליה חתפמ תינחור תישפנ הניחבמ

 דליה לש ותבישח יכ רוכזל שי )10 מ״ע ,2000 ,םולש-ןבו טימשדלוג( .םתיינבבו םחותיפב םיעקשומ

 דחא םוחתב תדקמתמ הניא איה .רגובהו רגבתמה לשמ יתוהמ ןפואב הנוש ןיידע ינשה ןועיבשב

 הבישח ידכל דלוויתו חתפתת תירויצ הבישח התוא .העבטב תיתוזח-תיתנומת אלא ,תיתרוקיבו

 ןועיבשב ונבנ רשא ןוצרה תוחוכ תא רמשת איה ,)77 מ״ע ,2007 ,דרוורה( רגבתמה לצא תטשפומ

 ,מ״ע ,2007 ,דרוורה( .תרגובה הבישחה לש תוסנתהה ךותב םעופ בלו םיאלמ שגר ייח קינעתו םדוקה

 תששורמ רשא תוליעפ לעכ ,ידוסי ליגב הבישחב הליחתמה תוליעפ ראתמ רנייטש ,ךכל ךשמהב )78

 אצמנ אוה רשאכ תויעבטב ונממ םימרוז הלא תוחוכ .ותוא החישקמו םייח תוחוכמ דליה תא

 -הבישחה לא תאז תוליעפ הלעת יעבט ןפואב ףוסבל .טקלטניאה תא ול ךוותמה יתריצי ךילהתב

 תודוסיה לע הדוסיב תינבנ טקלטניאה לש ותוליעפו ותוחתפתה .ףוגה ךרדו תיתונמאה היישעה ךרד

  )69 ,68 מ״ע ,2005 ,רנייטש( .ךפיהל אלו ,םיישגרהו םייזיפה

 

 תשחרתמ זא ,ךרעל תירישעל תיעישתה הנשה ןיב שחרתמ הז ןועיבשב רתויב יתועמשמ רבעמ ןמז

 לצא החונמ רסוחכ הלגתמ הז תינוציח הניחבמ .״ןוקיבורה תייצח״ םג הנוכמה  הזופרומטמ דליב

 וכותב תדלונ שגרה ייחב .עתפל תוחונ יא ויפלכ שחו ינוציחה םלועה ינפמ סנכתהל ליחתמ אוה .דליה

 .תאש רתיב תשגרומ ןכלו שגרב האלמ וז הלאש .אל וא התוא רידגהל לוכי אוה םא ןיב ,הלאש
  )76 מ״ע ,2005 ,רנייטש(
 

 אלא ,תינחוכ תוכמס אל .היתובקעב תכלל ןתינ רשא תיתוכמס תומד דליה שפחמ הלא םיאליגב

 תא ,ולש רסומה תומא תא תונבל לכוי תאז תומד תרזעב .ןיררוע אלל ,תויעבטב לבקל לכויש תאזכ

 תארי .ותוא בבוסה םלועה לע ףיקשי הכוויתב .ןוויכו יוויל םע ולש טנמרפמטהו ויתויטנ ,וילגרה

 ןכ לע ,הנוכנ הרוצב ירתאה ףוגה חתפתמו לדג םתרזעב םיעצמאהמ קלח םה דובכה תגיהנו דובכה

 דובכה )37 מ״ע ,2003,רנייטש( .תאז לגרתל לכוי המע ךנחמ תומד תאז הפוקתב דליל היהיש בושח

 תפלחתמ ,תואדוו .הרומה תניחבב תעכ ףלחתמ ,ןושארה ןועיבשב דליל יעבט הכ היה רשא הרומל

 םש אוהשכ .הז ךילהתל בושק תויהל הרומה לע .וייח ךשמהל דליה תא הוולת רשא תואדוו רסוחב

 תודדועמו תומח םילימ רמול ,תבהוא תוחכונ ןירקהל אלא ,הבוגתב תאז ״ןקתל״ ךרוצ ןיא ךכל בל

 אצמנ אוה וב םוקמב ותא ההוש הרומהש ךכב ןיחבמ דליה רשאכ .תדחוימ בל תמושת דליל קינעהלו
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 וייח תיראשל וכותב םתוח עיבטת תאז היווח .לצינ שממ אוה ,הרומה בלב םימח םוקמ ול שיו

  )76 מ״ע ,2005 ,רנייטש( .תינפוגה ותואירבבו ולש טנמרפמטב ,ויפואב

 

 ףלודור לש תויכוניחה תויחנהה ירוחאמ רתתסמה קמועב ,ףרודלו ךוניח תרכהב דקמתה הז קרפ

 דקמתאו רתוי דוע העיריה תא ביחרא אבה קרפב .ןתנש תיתוחתפתהה היגולוכיספבו רנייטש

 .ףרודלו ךוניחב תונמאה םוחתב
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  ףרודלו ךוניחב תונמאה םוחת - 3- קרפ
 

 קוסעי קרפה לש ןושארה וקלח .ותובישחו ףרודלו ךוניחב תונמאה םוחת לע ביחרא הז קרפב

 קרפה לש ינשה וקלחב .יכוניח ילככו תושונאל תרש ילככ תונמאה לע רנייטש ףלודור לש ותפקשהב

 קרפה לש ןורחאה וקלחבו .ףרודלו ךוניחב ידוסיה רפסה תיבב רויצל םידומילה תינכות תא טרפא

  .׳ד התיכב רויצ רועישמ המגוד השחמהכ איבא

 

 ףרודלו רפס-יתבב התובישחו תונמאה תוחילש לע 3.1 קרפ תת
 
 ןיינעב )1998 רנייטש( רנייטש ףלודור לש ותפקשהמ איבא ךוניחב תונמאה לש הדיקפתב עגינש ינפל

 התוהמ תא ןיבהל םיצור ונחנא םא .ללכב תושונאה תוחתפתהב תונמאה לש התוחילשו התוהמ

 הירוטסיהה ךרואל תונמאה לש התוחתפתהב הליחת ןנובתהל ונילע ,תונמאה לש התוחילשו

 תוחתפתה ךרד ״תונמאה תוחילש״ ותאצרהב תאז םיגדמו ךכ לע רבדמ רנייטש .תישונאה

 לש התועמשמ תא דומאלו טולקל ונתלוכיבש ,ןעוט אוה )163 מ״ע ,1998 ,רנייטש( .הקיטאופה

  )164 מ״ע ,1998 ,רנייטש(  .הירוטסיהה ךרואל הרבעש םייונישה ךרד תושונאה רובעב תונמאה

 

 חורה םלוע ספתנ ,תיברעמה תונמאה לש התישארכ תומודק תופוקתבש ךכ לע עיבצמ רנייטש

 ךא ,היה רבכ הז לכ .שפנה ייח לא תרבוחמ התייה תינחורה היארה תעדותו םדאה יניעב ישממכ

 הווחנ חורה םלועו ״ינא״ה לא ררועתה אל ןיידע אוה ,לאודיבידניאכ ומצע תא הווח אל םדאה ןיידע

 םע רשקבו ליעפ ומצע תאו לאה תא םודקה םדאה האר חורה םלוע לא וטיבהב .םולח ןייעמכ ולצא

 םיסותימבו תודגאב םויה ונילא הלגנ םדאה לש הז ךילהת .)165 מ״ע ,1998 ,רנייטש(  םילאה

 ,לוביק ילככ תומדוק תופוקתב ומצע שח םדאה״ .קיתעה ןמזה ישנא םהירחא וריאשהש םימודקה

 דועב ,תיתודחא העדותב ייח םודקה םדאה .)167 מ״ע ,1998 ,רנייטש( ״םייחור תוחוכ ואטבתה וכרד

  .)166 מ״ע ,1998 ,רנייטש( .םלועהמ דרפנכ ומצע תא שח וננמז ןב םדאה

 

 .םדאה תעדות רובע רגסהל לחה חורה םלועל רעשהו ,גוסנ תינחורה היארה חוכ םויה דעו זאמ

 רתוי הסנכנו ,הובג םלוע לש תינחור היארמ האצי תונמאה״ :רמוא רנייטש )168 מ״ע ,1998 ,רנייטש(

 םדאה קסוע הב ,תישונא תוימינפב קר רתויב ימיטניאה ןפואב תלעופ איה .םדאה תוימינפל רתויו

 לא העסמו תונמאה לש הייפואב היצזילאודיבידניאל רבעמכ ראותמ הז ךילהת .״ומצע רובע ,ומצעב

 - ״ינא״ה םלוע לא ,םישוחה םלוע ךרד ,חורה םלועמ םדאה לש ועסמ ומכ שממ .ישוחה םלועה

 )182 מ״ע ,1998 ,רנייטש(  .םדאבש ילאודיבידניאה לא עסמה

 

 ,דיתעה תוינחור לא רבעה תוינחורמ סלופמיאה תא ריבעהל אוה רנייטש יניעב תונמאה לש הדיקפת

  םדאה לע הב הפוקת יהוז .עדומ ןפואב חורה םלועב טיבהל ולכי אלש םימודקה םדאה ינב רובע

 תונמאה עיגת ונממו תויעבטב תונמאה רבעב העבנ הז םלוע ךותמ ,חורה םלוע תא תועדומב שוגפל

 רשקה ןהב תופוקתב חורה לא תוצצה תתל איה תונמאה לש התמישמ ,רתיה ןיבש ךכ .תידיתעה

 חורה תא םיאשונ םה יכ ושח םילודגה םינמאה״ )183 מ״ע ,1998 ,רנייטש( .רשפאתמ אל רישיה

 רנייטש )184 מ״ע ,1998 ,רנייטש( ״.דיתעה לא הווהה ךרד רבעה ןמ ,הלוכ תושונאה העבנ הנממש
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 םלוע לש תויולגתה תודהדהמ תיעישתה הינופמיסה לש הילילצ ךותמ ״ :רנגאו דראכיר תא טטוצמ

 )184 מ״ע ,1998 ,רנייטש( ״אמלעב תיתנובתה העדותה עיגהל לכות אל וילא ,רחא

 
 .םדאה םויק לש יחור דוסי רבדמ תונמאבש ,וז העדותל םידה ,םירחא םינמאב םגו םיררושמב םיאצומ ונא םוקמ לכב״

 תורשפאה םהל תנתינ תונמאה תועצמאבש ,םהיתושוחת ךותמ בושו בוש םיקומע םינמא ונל םירמוא ,תאז תמועל

 יוטיבל ואיבהב םג -ןמאה שח ךכב .תושונאה לא חורה ייח ךותמ תוחילש ןמזב וב ונה ,םיאטבמ םהש המ יכ שוחל

                                                                     .)184 מ״ע ,1998 ,רנייטש( .״תיללכה תוישונאל הלעתמ ותונמא יכ -ישיא והשמ
                                                                                    

 תרשכהל יכוניח יעצמאכ התוא האור אוה .תונמאה לש התועמשמ לע רנייטש איבמ ףסונ ןויער

 ״תונמאו ךוניח״ ותאצרהב .)59 מ״ע ,2003 ,רנייטש( הרבחה ייחב היירופ תוליעפל חתפתמה םדאה

 וז תוליעפו ,קחשמ דליה .םידוגינ ינש ןיב תנזאמו תרשגמכ תיתונמאה היישעה לע ונל רפסמ אוה

 והז ,םייקתהל תנמ לע דובעל בייח אוה - דבוע תאז תמועל רגובמה .תויעבטב ונממ תעבונו תאצוי

 ןיב תוידוגינ לע עיבצמ רנייטש .דליה לש וקחשמכ תויעבטב ונממ עבונ וניא רשא תואיצמה חרוכ

 ןתינ ךיא״ :הלאשה תא ףיצמו שממ לש תיתרבח היעבכ תאז ראתמ אוה ,םייחב הלא םיבצמ ינש

 ,2003 ,רנייטש( ״?םוי-םוי תדובע לש דיבכמה סמועה ןיבל קחשמה לש תררחשמה תוזילעה ןיב רשגל

  )56 מ״ע
 

 היישע ידי לע ,םוי-םויה ייחב דיבכמ סמועכ הדובעה תייווחמ םדאה תא ררחשל ןתינ ,ויניעב

 לש יניצר ןכותכ ותוא ספות דליהש דועב ,עושעשכ קחשמה תא האור רגובמה .תודליב תיתונמא

 תמייקה תימינפ תוריח לש תוכיא התואמ תלעופ תיתונמאה היישעהש רמוא רנייטש .םייחה

 דיתעב שמשתו תודליב תיתונמאה היישעה ךרד תוכיאכ רמשית וז תימינפ תוריח .דליה לש וקחשמב

 תא שוגפל רגובל רשפאת איה .הדובעה אוהש -ינוציחה רמוחב קוסיעה םע תודדומתהב רגובמה תא

 ןכל .דיבכמ סמועכ הדובעה תא ותסיפת ינפ לע ,הננער תיתונמא הפונת ךותמ תימוי םויה ותדובע

 .הז םוחתב םיגשיהה אלו בושחה אוה רפסה תיב תונשב יתונמאה קוסיעה םצעש ,שיגדמ אוה

 תיבב תיתונמאה היישעה תואצמהמ האצותכ ,םדאב םיכרע תערוז תונמאה )57 מ״ע ,2003 ,רנייטש(

 לדגישכל דיתעב זאו .תונמאב דליה לש ושפנ קושחת ,םינושה תועוצקמב הנוכנה התובלתשהו רפסה

 ,תוישונא ,יפוי :יתונמאה קוסיעב ןהב עגנש תויוכיאה תא ולש רסומה שוחב ,ולכשב טולקל הצרי

 )57 מ״ע ,2003 ,רנייטש( .תוריחו רהוט

 

 יאשונ לכ תא דמלל תעדל הרומה רובע הבושח המישמ יהוזש ףיסומ )2001 דרווה( דוורה ליסס

 ןועיבשב םלועה תא םידליה םיאור וב ןפואה והז .ירויצ-יתוזח ןפואב ידוסיה רפסה תיבב דומילה

 לעב היה רשא תושונאה לש ירוטסיהה ינושארה יתעדותה בלשה לע םירזוח םה ןיפנא ריעזבו ,ינשה

 איה םלוא ,םוקיה רוא תא הכותב ליכהל תונמאה לש החוכב )77 מ״ע ,2001 ,דוורה( .רתוי יתוזח יפוא

 רשא ,ישפנ-ינחור רוא ותוא תא דליל ןתית תונמאה .ירמוחה םלועב רוא סינכהלו ןירקהל םג הלוכי

 ךכ .תוינויחו החמשב ,הדובעב ,הרבחה ייחב בלתשהל רגובכ  ךשמהבו הווהתמ םדאכ ול רשפאי

 .)58 מ״ע ,2003 ,רנייטש( .יתונמאה ךוניחה תוכזב ,םיניזמו םיקומע הרבח ייחב הכזת המצע תושונאה

 ךכ לשב - םדאה תוחתפתהב בושח דיקפתו חורב םיקומע םישרוש תונמאה תוהמל רנייטש יניעב

 .ךוניחב םג
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  הכותב הרומה דיקפתו ,תורוצ םושירו םושיר ,רויצ - תונמאל םידומילה תינכות  3.2 קרפ תת
 

 רפסה תיב תחיתפ םע רבכ ,)88 מ״ע ,2008 ,טימשדלוג( ״ךוניח איהש תונמאו ,תונמא אוהש ךוניח״

 לכ ,רועיש לכ ףרודלו רפס יתבב .ףרודלו ךוניחב תונמאה לש התובישח תא רנייטש שיגדה ןושארה

 .תיתונמא היווחל םיווהתמ התוללכב היישעה לכו עוריא לכ ,םידומיל םוי לכ ,דומיל תפוקת

 םוחת לכל םידעוימה םידרפנ תונמא ירועיש םנשי .אדירג תונמאה ירועישל תלבגומ הניא תונמאה

 .תונושה תויתונמאה תוידמה ךרד םירבעומ םינושה םיאשונב םירועישה לכ ףסונבו ,דרפנב

 :םהו םינוש םייתונמא םימוחת םידמלנ םידומילה תונש לכב )46 מ״ע ,2000 ,םולש-ןבו טימשדלוג(

  םירועישב םידמלנ הלא םימוחת .דוקירו העונת ,םולקד ,המרד ,הקיזומ ,הריש ,םושירו רויצ

 לש היירפהו הארשה רוקמכ םג םישמשמ םה תינמז וב ,םהב תוחמתה םירבוע םידליהו םידרפנ

  .הלוכ תיכוניחה היישעה

 

 םייתונמא םימוחת םידמול הלא ,דבלב תינויע הרשכה םירבוע םניא םירומה םתרשכהבש ןייצל שי

 ינבכ תימינפה םתוחתפתה תרכהל םירבוע םהש תישיאה ךרדל ףסונב ,הרשכהה לכ ךרואל ולא

 םיימינפ החימצו יונישל איבמה יתמצוע ילכ איה ,בר ךרעו לקשמ תלעב תיתונמאה הרשכהה .םדא

 )47 מ״ע ,2000 ,םולש-ןבו טימשדלוג( .הארוהל דמעומב

 

 םייזיפ בוציע תוחוכ םתוא דליה לש וייחל תיעיבשה הנשבש ,העידיה תא וכותב תאשל הרומה לע

 לש ותהימכב לעופב אטבתמ הז .דליה לש תישפנה תוליעפב התע םיעקשומו םדיקפת תא םינשמ

 שגרה םלועל יעבט ןפואב הנופ תונמאהו רחאמ )67״מ״ע ,2005,רנייטש( .תונומתו םייומידל דליה

 )11 מ״ע ,2000 ,םולש-ןבו טימשדלוג( .ינשה ןועיבשב ירקיע יכוניח ילכ אוה יתונמאה ךוניחה ,היווחהו

 תוחוכ םהב וחתפתי יתונמאה קוסיעה תועצמאבש ,ךכ וידימלתב ישפנה דוסיה תא ררועל הרומה לע

 )88 מ״ע  ,2016 ,םירחאו טימשדלוג( .םיימינפ שפנ

 

 ונממ רבוע דומילהו הרומה לצא חתופמ יתונמאה שוחה רשאכ .הארוהה ןמ ןירקת תונמאהש בושח

 .םתיא דחי התוא יחו םידליבש תיתונמאה השוחתה לא רבדמ םצעב אוה ,יתונמא ןפואב

 תעבו ,תיתונמא היישעל דומילה תאו ותארוה תא רימתהל דמול הרומה )57 מ״ע ,2003,רנייטש(

 ויתוחוכלו תינפוגה ותוחתפתהל ,ותואירבל ןוזיא איבמ ,דליה לש ושפנ תא ררועמ םג תחא הנועבו

 הרומה לש ותבהא תא רתויב ןידעה ןפואב םיטלוק םידליה )58 מ״ע ,2003 ,רנייטש( .םינבנו םיכלוהה

 )87 מ״ע , 2016 ,םירחאו טימשדלוג(  . םידליב עמטיתש תנמ לע תאז הבהא ןירקהל וילע ןכל ,תונמאל

 

 תינכותה ,ןאכ איבאש המל רבעמ .׳ו-׳א תותיכל תורוצ-םושירו רויצל םידומילה תינכות ריצקת הנה

 .םירומה תרשכהב תודמלנה הלא תמגודכ תובר תוטרופמ תואמגודו תויחנה תללוכ המצע

 איה  .רפסה תיב ייחו התיכה ,םידימלתה םע שגפמה יפ לע יונישל ןתינה ילכ איה םידומילה תינכות

 2016 ,םירחאו טימשדלוג(  .רוגס ןוכתמכ אלו ,הבשחמו תויתריציל תררועמה הצלמהכ םירומל תנתינ

 םצעבו ,ךנחמה ריבעמ ותוא ישארה רועישב רויצהו םושירה םידמלנ ׳ה-׳א התיכמ )87 מ״ע ,

 םידימלתל .יעוצקמ הרומ ידי לע ורבעוי הלא םימוחת ,ךרעל ׳ו התיכב ךכ רחא .הז רועישב םיבלושמ

 דירפהל בושח .דומילה ימוחת לכ תא יתונמא ןפואב םידעתמ םה הב רשא הקלחו הלודג תרבחמ
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 שדקומ הז ךרוצל ,םימה יעבצב רויצה ןיבל ,הלודגה תרבחמב אטבתמה םושירהו רויצה םוחת ןיב

  .עובשב םיימעפ וא םעפ ךורא רועיש

 

 םירומה םידמול התוא ,התג לש םיעבצה תרות לע תוססובמ רשא תוטרופמ תויחנה רנייטשל

 הבוטרה הדובעה .רויצל םדוק םיביטרמ ותוא רשא דחוימ ףד לע םירייצמ םידימלתה .םתרשכהב

 יביטקייבוא ןפואב דימלתה לע םילעופ ,ונממ םילגתמו ףדה לע םיגזמתמה םיפוקשה םיעבצהו

 ןפואב טעמכ ״עבצה ךותמ רויצ״ה תא ריבעמ הרומה )89 מ״ע ,2016 ,םירחאו טימשדלוג( .יגולוכיספו

 .יהשלכ הנומת רוציל דליהמ תופצל ילבמ ,םיעבצה תויוכיאב םיקסועה רויצ ירופיס ידי לע טשפומ

 םינשב )90 מ״ע , 2016 ,םירחאו טימשדלוג( .ךפיהל אלו עבצה תעונת ךותמ תולוע תורוצהש ךכ

 וכפהי ךשמהב .ו״כו לפא רעי ,בוהז חופת :רופיסה לש הריוואה תרבעהב הרומה זכרתי תונושארה

 אלל ,עבצה ךותמ תויומדה יוליג לע שגדב .םדא תויומדו םיחמצ ,תויח :רתוי םייביטרוגיפל םירבדה

 הביטקפסרפ וא תורוצ לש רויצ דומילב קוסעי אל ךנחמה ׳ה- וא ׳ד התיכ דע .ראתמ יווקב םושיר

 ץע תמגודכ םייומידכ ונתנייו עבצה ןמ רתויב יסיסבו יעבט ןפואב ולעי הלאה םיאשונה .םידליה םע

 טימשדלוג( .םנוצרכ עבצב הלא םייומיד אטבל םיישפוח ויהי םידליה .הלעמ יפלכ  המדאה ןמ חמוצה

 )93 מ״ע ,2016 ,םירחאו
 

 םיעבצה .וכותב םיעבצה דוהדה ידי לע דליה לש םישוחה תנזהב ודקמתי רויצה ירועישב  ׳א התיכב

 זילעו ןרוק בוהצ ״ :המגודל  .םהיניב גולאיד ומייקיו תוישגר תויוכיא ילעבכ ונייפואי עבצה ירופיסב

 שגופ אוה דחא םוי .םירבד ריהבמ אוה ךלוה אוה וילא םוקמ לכב :םלועה ךותל םוקמ לכב טשפתה

 םג ןתנית םירועישב תינכתה הרזעה .)91 מ״ע ,םירחאו טימשדלוג( ״...טקשב םש בשויש לוחכ וכרדב

 .עבצה תונוכת תא ונייפאיו תרחמלש םויב קר םידימלתה וננובתי םירויצה לע .וז חורב איה

 תודגא ,תוישעמ רייצל ןתינ םיעבצה תשק לכ הדמלנש רחאל )91 מ״ע ,2016 ,םירחאו טימשדלוג(

 .הלעמו ׳א התיכמ יללכ ןפואב םיאתמ הז ןויער .התיכב םידמלנה םיאשונל םירושקה םיסותימו

 ךכ ,ולשמ ףד לע םידימלתה ינפב רייציו עבצה רופיס תא רפסי הרומהש איה תפסונ הצלמה

 )92 מ״ע ,2016 ,םירחאו טימשדלוג(  .ייוקיח ידי לע ונממ ודמלי םידימלתה

 

 תדמלנה תרופיסה תא הארשהכ םג וחקיי התע ,עבצה ירופיס ךותמ דובעל םידליה וכישמי ׳ב התיכב

 .הדובעה זכרמ תא ווהי ״םיעבצה ירופיס״ ןיידע ךא .׳ב התיכב

 

 לש אשונה ףסוותהל ולכוי ךכל .עבצה ךותמ הריציה יוליג תא רוקחל וכישמי םידליה ׳ג התיכב

 ןתניי .תואלקחו תיב תיינב לש םיאשונב אטבתי אוה ורקימבו ,ורקאמב )תישארב( האירבה רופיס

 םידמלנה םינכתל רשוקמ רתוי תויהל ךופהי רויצה םוחתו ,בוברעמ עבצ תיינב לע םירועישב שגד

 )93 מ״ע ,2016 ,םירחאו טימשדלוג( .תופוקתב

 

 בלה תמושתו ישפוח ןפואב עבצה ירופיס תייחנהב םידליה ורייצ וישכע דע ,יוניש לח ׳ד התיכב

 שממ לש תויביטרוגיפ תורוצ תולעהל םידימלתה תא הרומה החני תעכ .םיעבצה תיינומרהל התנפוה

 ךותמ רחבת רויצב עבצה תריוואו תונושה תורוצה תא םידליה ורצי עבצ ימתכ תרזעב .עבצה ךותמ

 ,2016 ,םירחאו טימשדלוג( .היגולותימ ןוגכ םירופיס וא תויח ידומיל :לשמל ׳ד התיכב .דמלנה אשונה

 )94 מ״ע
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 ךכבו ,םיישארה םירועישב םידמלנה םיאשונה תארשהב רייצל םידימלתה וכישמי ׳ה התיכב

 העצה ווהיו ישארה רועישב התע םידמלנ םישדח םיאשונ .יתונמא ןפואב ולא םיאשונ וקימעי

   .םיחמצה ידומיל :ןוגכ הדובעל
 

 החנמ הרומה .ןבל-רוחשב םושיר ידי לע לצו רואב קוסיעה לא ,עבצב רויצמ םידליה ורבעי ׳ו התיכב

 תושימג תולגל שיש ןבומכ .תונוש תורוצ םירצויה םיללצה תא תוהזלו ןנובתהל םידימלתה תא

 )95 מ״ע ,2016 ,םירחאו טימשדלוג( .עבצב רויצה ךרד לצו רואה תלאשב קוסעלו בלשל םג ןתינ ,ןיינעב

 

 :תורוצ- םושירל תינכותה ךותמ

 םתוהמב םינוש הלא םירועיש .ףרודלו רפס יתבב דמלנ רשא םושירב םלש םוחת אוה תורוצה םושיר

 .תונוש תוינומרה תורוצ םושרל םידמול םידליה הז םושיר ןפואב .םימה יעבצב רויצה ירועישמ

 תא ווחי םידליה .הרוצה שוח תא םידימלתב ררועלב הרומה זכרתמ , ׳ד-׳א :תונושארה םינשב

 לא ,רתוי הנטק העונתל ורבעי ךכ רחא .העונתו קחשמ ,הכילה ,הצירב לכ םדוק תדמלנה הרוצה

 קרו ןחלושה לע וא לוחה זגראב םהיתועבצאב הרוצה תא ומשריי םשמ ,ריוואב ומשרייו תועבצאה

  )105 מ״ע ,2016 ,םירחאו טימשדלוג( .ריגב הרוצה תא  ורייציו תרבחמה לא ועיגי ךילהתה ףוסב

 וניאו דליב תויתריציו םייח תוחוכ לכ םדוק הנוב רשא הז יטיופרת ךילהתל הבר תובישח הנשי 

 .הביתכהו האירקה םוחתל הנכהה אוה הז םושיר גוסב ףסונ בושח רבד .האופק הרוצב ליחתמ

 דקמתמ אוה .תורוצה םלוע תסיפתו בחרמב תואצמתהה ,הקירוטומה תא חתפמ תורוצה םושיר

 הרבגה-הרזח ,הל תידגנ העונתו העונת ,הירטמיס ,תיבחרמ תוסנתה :םיבושחו םינווגמ םילוגרתב

 )103 מ״ע םירחאו טימשדלוג( .דועו

    
 תורוצ םושיר תפוקת :׳ה התיכ                                                                               תורוצ םושיר תפוקת .׳ד התכ   

                 
 )20 מ״ע ,2000 ,םולש ןבו טימשדלוג(                                                                      )26 מ״ע ,2000 ,םולש ןבו טימשדלוג(   

 

 .ירטמואיג םושירל הנתשמ תורוצה םושיר זא ,הירטמואיג דומלל םידליה םיליחתמ ׳ה התיכב

 הרתי קיידל םידימלתה ושקבתי ,םידליה לש םהייחב שדח יתוחתפתה בלש תובקעב ׳ו התיכב

 קסועו רתוי ירויצ יפוא ול רשא םחפב םושירה ףסוותי ירטמואיגה םושירה תדובעלו ,םהימושירב

 ןיב ובלשי ׳ח התיכבו ,םושירב הביטקפסרפה אשונ תא םידימלתה ודמלי ׳ז התיכב  .לצו רוא אשונב

 עבט ,םירטמואיג םיפוג םושיר וכותב לולכל לוכי הז אשונ .דחי הביטקפסרפהו לצו רואה ידומיל

 .ןוכיתל הנכה םיווהמה םיאשונ .הירוטסיהב םיעודי םינמא תארשהב טירחת וא ץע יספדה ,םמוד
 )104 מ״ע ,2016 ,םירחאו טימשדלוג(
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 םידימלתה םיקסוע בלשו התיכ לכב ,לכ םדוק .םירושימ השולשב ףרודלו רפס יתבב תלעופ תונמאה

 םיריבעמ וכרד יכוניח ילככ תשמשמ תונמאהש אוה ףסונ רבד .ןהב םיקימעמו תונושה תויונמאב

 תיבב הדימלהו היישעה יכילהת לכב תחכונ תונמאה ףוסבלו .םינושה םיינויעה תועוצקמה תא

 )88 מ״ע  ,2016 ,םירחאו טימשדלוג( .יתונמא - יתריצי בחרמל רפסה תיב תא תכפוהו רפסה

 

 ׳ד התיכ ףרודלו ךוניחב  המגודל רויצ רועיש 3.3 קרפ תת
 

 .painting and drowing in waldorf schools"  "רברגדליוו סמות לש ורפסמ חקלנ הז רועיש ךרעמ

 םוחת לע הקומע רקחמ תדובע השע רשא ףרודלו ךוניחב הרומ אוה  (wildgruber, 2012)רברגדליוו

 תותיכל רויצב םיטרופמ רועיש יכרעמ וכותב רצואה םירומל רישעו ףיקמ רפס והז .הז ךוניחב רויצה

 תיתוחתפתהה היגולוכיספה ןיב רשקה לע יטקרפו ינויע ןפואב עיבצמו תותיכ יפל ךורע רפסה .׳ח-׳א

  .רועישה ךרעמו התיכב םידמלנה םיאשונה ,רנייטש ףלודור לש

 

 רבכ םידליהשכ 10 ליג תוביבסב .׳ד התיכב ץלמומה הדובעה ןפוא לע רפסמו םידקמ אוה ורפסב 

 רבכ םירגובמה םלוע םע םייעבטה םירשקה ,םתוחתפתהב יטמרד םיתיעלו בושח בלש ךרד ורבע

 ישגרה םמלוע ,תעכ .םתוא םיבבוסה םירגובמב  קפס ליטהל םיליחתמ םהו םהילאמ םינבומ םניא

 ןיינעו תובהלתהב אטבתמ הז .םתביבס יפלכ םהיתושגרב םיקוסע םהו םתוא קתרל ליחתמ

 םימה יעבצב םידליה ורייצי רשאכ .תויח ידומילו  היפרגואיג ,תימוקמ הירוטסיה ומכ םיאשונמ

 ונילע עבצ תריווא הזיא :לאשנ תאז םוקמב .בושח תוחפ היהי ןוציחה םלועה לש יביטרוגיפה גוצייה

 תויחה ידומילו תידרונה היגולותימהמ םיביטומ ?םירייצמ ונא ותוא אשונה תא אטבל תנמ לע רוציל

 )  wildgruber ,2012, page 190( .הזה הרקמב םיליעומ דואמ

 

 אוה ,םידליה רובע רדהנ היהי תויח רויצ ,׳ד התיכב םידמלנה ״היחו םדא״ ירועיש לע ססבתהב

  ,ףסונב  .יביטרוגיפ רויצב ןיוצמ ינושאר ןומיא םגו םתביבסל תושיגר חתפל םרובע תונמדזה הווהי

 םימה יעבצב רויצל םימדוקה םימיבש ,ןובשחב חקינ .תויח רויצב בר קופיסו האנה םיאצומ םידליה

 ולבקיו ,םיריגב היחה תא ורייצי םידליה .התיכב תמיוסמ היח לע ורקחו ודמל רבכ םידליה

 קוסענ התע .םליגל םיאתמה ןפואב התייחמ תביבסו היחה לע םייח יאלמ תודבועו םירואית

 דועבמ היחה תא ומשר םידליהש החנהב .םימה יעבצב רויצל המיאתמה הנוש תיווזמ היחה תנומתב

 ינפל .קויד לש המ תדימב התרוצ תא בוש רייצל היעב םהל היהת אל ,הרומה תייחנהב דעומ

 היח התוא לש הייחמה תביבס לש הריוואל םידליה תא סינכהל ןתינ ,בוש רייצל םישגינש

 הלא ,םיקיודמ םייטסילאיר וא םייגולואוז םירואיתב קוסענ אל .התוהמ לש םיישפנה םינייפאמלו

 ירחא .הריבעמ היח התואש םלשה ישפנה טנמיטנסה תא סופתל ןויסינבו המלשה רויצה תייווחב

 םיעבצה ןיב םישגפמה ,תוינועבצה תויומדה םע הזילעה הדובעה אוה ,רויצה רועיש לש ורקיע ,לוכה

 עבצה תריוואל רתויב םימיאתמה םיעבצה םהמ שוחל תוסנל הרומה לע ,רועישל תונכהב .םבוברעו

 ,wildgruber, 2012) .הלש ישפנה יפואה תא רתויב הבוטה הרוצב ףקשת רשא התביבסו היחה לש

page 205) 
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 :״ןונמתה״  אשונב םימ יעבצב רויצ רועיש - ״תויח ידומיל״ תרגסמב ׳ד התיכמ המגודל רועיש

 

 .סונייקואב תנכושה תימומרעו תיחקפ היחכ התיכב וילע ועמשיו ןונמתה לע ודמלי םידליה :הנכה

 תריציל .בוהצ-לוגס םימילשמה םיעבצב שמתשהל ןתינ תאזה הקימנידה תא ריבעהל תנמ לע

 תומד :ןונמתה לש תישפנה הריוואל .בוהצ-רואו לוחכ-םימ לש בולישב שמתשנ ,תיעבטה ותביבס

 תא טילבהל תנמ לע .לוחכו םודא לש בולישב שמתשנ ,תבנגתמו תברוא ,שגר תלעב ,ההכ ,הקזח

 .םייניעל בוהצב שמתשנ ןונמתה לש ותוכירד

 

 עבצב ןטק גד וא ןטרס רייצנ  ,לאמש וא ןימי דצב ,ףדה תיתחתב םיקמעמב ,לכ םדוק :הדובעה ןפוא

 בוהצו ןירמ הרטלוא לוחכמ תבכרומה רואו םימ לש  הביבס/עקר רייצנ ךכ רחא .ףרטה והז - בוהצ

 ףדה לש ןותחתה שילשל עיגנשכ הביבס/עקרה תריצי ךות .קוריה עבצה תא דחי םירצוי רשא ,ןומיל

 תיעקרק לש קומע לוגס תריציל םודאו לוחכ לש בוברעב תעכ שמתשנ ,ןטקה ףרטה ביבס ,ךרעל

 דועבמ ןמסל בוט .םודא עבצב ןונמתה תא רייצנ ,לחלחכ-קוריה רוזאב ,ףדה יצחב ךרעב .סונייקואה

 לש ויתועורז ןיב לוחכה עבצה תא קזחל ןתינ ,ךרוצה יפל .תוחרוז תובוהצה ויניע ויהי ןכיה דעומ

 אל״ ,רמולכ -ינשהמ דחא םיקוחר ואצי ןטרסהו ןונמתהו הדימב .ןתוא טילבהל תנמ לע ןונמתה

 ןיב רשקל תנמ לע בוהצ וא לוחכ עבצ תרזעב הצא םהיניב רייצל ןתינ ,״ינשב דחא םיניינעתמ

 .רויצב תוירקיעה תויומדה לע טלתשת אלש תנמ לע ,הבר תונידעב תאז תושעל יאדכ .םיינשה

 

 .לוגסו בוהצ  םימילשמה םיעבצה  לש סרטנוק ;הלעמל הלודג תומד ,הטמל הנטק תומד :תורעה

 רשוקמ בוהצב ןטרסהו ,םיה תיעקרק לש לוגסה עקרל רשוקמ לוגסה ןונמתה ;תויזכרמה תויומדל

 יתש ןיב הטקש תרשגמ תוכיא םיקינעמ םיקוריה םימה יחמצ ;רואה לש בוהצה עקרל

  :רפסהמ תואבומה תואמגוד ןלהל   (wildgruber, 2012, page 206).תויומדה

                  
      

                                  
                                 (Wildgruber, 2012, page 206)                      
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 רויצל םידומילה תינכות לע וננובתה .ךוניחבו תושונאב הדיקפתו תונמאה תוחילשב ונקסע הז קרפב

 .׳ד התיכב ףרודלו ךוניחב רויצ רועיש ךרד קרפה לש ןורחאה וקלחב יתמגדה התוא ,׳ו-׳א תותיכב

  .רקחמה תלאש ךותמ תורזגנה הדובעה תונקסמב ןודא הדובעה לש ןורחאה הקלחב
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 ןויד - 4 - קרפ
 

 התארוהו תונמאה םוחת תא דחיימ המ :ילש רקחמה תלאשמ תועבונה תונקסמב קוסעי הז קרפ

 תונויערב ןודא ?ידוסיה רפסה תיבב ילמרופה ךוניחב תונמאה םוחת לומ לא ,ףרודלו ךוניחב

 אשונה לע יתעדו ייתונויער ,ייתובשחממ איבא .הז לומ הז םתוא תמעאו הדובעה ךרואל יתאבהש

  .רקחנה

 

 יתאצמ ,ףרודלו ךוניחב תונמאה םוחתב ידוחייה תא טילבהל תנמ לע ,הדובעה לש ןושארה קרפב

 תוהמ תלאשב קוסיעה ידי לע תאז יתנחב .ילמרופה ךוניחב הז םוחת לש ובצמ תא תוארהל ןוכנל

 קודהה רשקהו ךוניחה תבילב קוסיע לש תוזוחמל איבה הז רקחמ .ילמרופה ךוניחב תונמאל ךוניחה

 םידומילה תינכות תא יתרקס ךכ רחא .םינושה םיבתוכהמ הלע רשא ,יתונמאה ךוניחל הלש

 םוחת לע ףיקשמו הילא סחייתמ רשא רמאמ יתאבהו םיידוסיה רפסה יתבל תיתוזח תונמאל

 רחא יתלבקה התוא ,רויצ רועישמ המגוד יתתנ ףוסבל .ךוניחה תכרעמב דבלב הוולנ םוחתכ תונמאה

 .ליג  תבכש התואב ףרודלו ךוניחב רויצ רועישל ךכ

 

 םיבושחה ויתונורקעו ויתונויער תא ,ףרודלו ךוניח עיגמ ונממ עקרל סיסב יתאבה ינשה קרפב

 בושח הז עקר ,יפוסופורתנאה ךוניחה סיסבב םייוצמה םיבושחה םיגשומה לע יתדמע .םיידוחייהו

 תונויערה לש םקמוע תאו רנייטש ףלודור לש תיתוחתפתהה היגולוכיספה תא ןיבהל תנמ לע

 תיתוחתפתהה היגולוכיספה ךותמ יתבחרה ךכ רחא .םתארוהב םירומה םיאשונ םתוא םייכוניחה

 ותוננובתה ךרד תא תוארהל תנמ לע תאז ,ידוסיה רפסה תיב תונש ךרואל לָחַה ינשה ןועיבשה לע

  .ףרודלו ךוניח תשיג יפ לע הז ליגב דמלל םיאתמ דציכו דליה לע הרומה לש

 

 הלאשה התוא תא יתגצה ,ףרודלו ךוניחב תונמאה אשונב יתקמעתה הדובעה לש ישילשה קרפב

 תוחילש לע רנייטש ףלודור לש ותפקשה ךותמ םעפהו ,תונמאל ךוניחה לש ותרטמו ותוהמב תקסועה

 תיב יאליגב רויצל םידומילה תינכות תא יתאבה ךכ רחא .ךוניחב הדיקפתו דיחילו הרבחל תונמאה

 תונויערה ןיבש רשקה תא יתיארה .הז םוחתב הרומה דיקפת תשגדה ידכ ךות ידוסיה רפסה

 ידכ .יתונמאה דומילה חרוא ןיבל ,וידימלתב תוננובתהל הרומל םינתינה םילכהו םייכוניחה

 ליבקמ הז רועיש ,״תויח ידומיל״ אשונב רויצ רועיש ךרד יתמגדה רועישב הריוואה תא שיחמהל

 .ןושארה קרפב יתטריפ ותוא ילמרופה ךוניחב רועישל

 

 תוינכותב ,ןהיתופקשהב .הנוש ןפואב תולהנתמה תויכוניח תוכרעמו תושיג יתש הדובעב וניאר

 ךוניחב תונמאה לש הדוחייב טיבנ וכותמו הז ינוש לע דומענ תעכ .לעופב םירועישבו םידומילה

 :ףרודלו

 םירמוח יתשפיח רשאכ ,תויכרעה ויתורטמו יתונמאה ךוניחה תוהמ לע )ת״ח( הפי לש הירבדל רבעמ 

 ורזח הז אשונב םיבתוכהש יתאצמ אקווד ,ילמרופה ךוניחב יתונמאה ךוניחה תוהמ לע םינוש

 קינעמ רשא רפסה תיב ידומילב בושח דוסי םתניחבמ וויה תונמאה ידומיל .ךוניחה תבילב וקסעתהו

 תוירסומ ,םייחה תועמשמ רבדב תולודגה םייחה תולאש םע - ךוניחה תביל םע שגפמה תא דימלתל

 תא לבקמ וניא תונמאה ידומיל םוחתש ךכ לע ועיבצה םה .דועו הקיתא ,תלוזה יפלכ תוירחא

 תחנזהש תנעוט ףא הרמאמב )2011( לזנרפ .ומויקל םיצוחנה םיבאשמה תאו ול יוארה םוקמה
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 תכרעמו הדימבשו .ךוניחה תביל לע רוהרההו ןוידה תחנזה לש אצוי לעופ איה תונמאה ידומיל

 היניעב .הילא ליבומה רשגה התייה תונמאה ,ךוניחה תבילל םוקמה תא השידקמ התייה ךוניחה

   .ילמרופה ךוניחב תונמאה םוחת לש ודמעמ תא הנשמ היה הבילב קוסיעה

 

-ישונאה הכרעו התובישח ,תונמאה תוהמ לע תידוחיי הפקשה איבמ רנייטש ףלודור ,תאז תמועל

 תעגל םדאה לוכי וכרד ,תושונאל ךוותמ ילככ הילע רבדמ אוה .םישעמב םג תאטבתמה ,יכוניח

 תונמאה לש ,איה איבמ אוהש תפסונ תועמשמ .ירמוח-ינמזה ךרד ינחור-יחצנה תא ריבעהלו

 אוה .הרבחה ייחב תקפסמו היירופ תוליעפל חתפתמה םדאה תרשכהו תרשעהל יכוניח יעצמאכ

 רועיש ןיאל בושחה הדיקפת לעו .הרבחהו םדאה ייחב בר לקשמו ךרע תלעבכ תונמאה לע רבדמ

  .ךוניחב

 

 תינכות יתאצמ ,ילמרופה ךוניחב רויצה םוחתב תדקמתמה םידומיל תינכת רחא יישופיחב 

 הכותב הליכמ תאז םעו ,דואמ הכורא תינכותה .ידוסיה רפסה תיבב תיתוזח תונמאל םידומיל

 חתפל םישקבמ םינכותה יבתוכ .תמיוסמ הידמב תדקמתמ הניא ףסונב ,רתויב םייללכ םיווק

 אוה הז ןמז .עובשב םייתעש לש - ךכל בצקומה טעומ דואמ ןמזב ,תובחרנ תולוכי םידימלתב

 תונמאה םהיניב ,םינוש תויונמא יגוס שמח וכותב סינכהל שקבמה ךוניחה דרשמ ידי לע בצקומה

 הרומה רובע טרופמה םינויצ דדמב םידדמנ םידימלתה לש םייתונמאה םהיגשיה .תיתוזחה

 רשאכ תורצונה תויעבה לע העיבצמ איה ,הרמאמב ךכל תסחייתמ )2012( דנרול-אנחרב .תינכותב

 לולכ וניא רשא ,דבלב הרשעה עוצקמכ תילמרופה ךוניחה תכרעמ ילושל קחדנ תונמאה םוחת

 םירומה ,עושעש ןייעמל תכפוה תונמאה ךכ .הבילל םיוולנה תועוצקמב אל ףאו הבילה תועוצקמב

 םדיש םירוה קרו ,םהידימלתמ תויפיצ אלל תיטסילופופ הרוצב םילעופו ןלבק ירומכ םיקסעומ

 םיעיגמ םירחא תועוצקמ .םהידליל תיטרפ תיתונמא הרשעה םמצעל תושרהל םילוכי ךכב תגשמ

 תונמאה לש היתולעמ לע תרבדמ איה .ונמי לש הרבחל םיליעומכ םיבשחנה ולא ,המבה תמדקל

 םייתונמאה םיאשונה תויבקעו דומילה תועש תא ביחרהל העיצמו ,הרואנו תמדקתמ הרבחל סיסבכ

  .םידמלנה

 

 תא רנייטש ףלודור האר ךכ ,)88 מ״ע ,2008 ,טימשדלוג( ״ךוניח איהש תונמאו ,תונמא אוהש ךוניח״ 

 הרוצב תבלתשמ רפסה תיבב םידמלנה םינושה היגוס לע תונמאה .ףרודלו ךוניחב תונמאה

 םינשב התיכב רויצה ירועיש תא ריבעמש הז אוה ךנחמהו ,דומילה תועוצקמ לכב תיטסילוה

-׳א תותיכב תורוצה םושירו רויצה ידומילל ףרודלו ךוניחב תעצומה םידומילה תינכותב .תונושארה

 .דליה אצמנ וב יתוחתפתהה בלשל םיבושח םירשקה תוללוכה תוטרופמ תויחנה אוצמל ןתינ ,׳ו

 .םיקומע םייכוניח םינכתב הוולמה תבחרנ תיתונמא הרשכה םה םג םירבוע םתרשכהב םירומה

 רשא תיתונמא הרוצב דומילה תא ריבעהל אוה רתיה ןיב ,ידוסיה רפסה תיב תונשב ךנחמה דיקפת

 ותבהא תא ןירקהל הרומה לע .אצמנ אוה וב יתוחתפתהה בלשל םאתהב ,דליה לש ושפנ תא שוגפת

 ידומיל .תיתונמאה םתריציו םשפנ לע העיפשמ איהו ןידע ןפואב וז הבהא םיטלוק םידליה ,תונמאל

 התיכב המידקמ הדובע תישענ ףאו ,התיכב םידמלנה םיאשונל רישי ןפואב םירבוחמ רויצה

 .רויצה ירועישל היירופ עקרק תשמשמה
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 הרומ התוא תרמוא תאז המדקהב .המדקהב הוול ילמרופה ךוניחה לע קרפב יתאבהש רועישה ךרעמ

 םידומיל תינכות אוצמל התשקתה הרומכ הכרד תליחתב יכ ,הארוהב תונושארה היתונשב תונמאל

 .םכרד תליחתב םירומל עייסל לכוי רשא רתא התנבו המזוי החקל איה .לועפל לכות היפ לע תרדוסמ

 ךרואב ומצע ינפב רועישכ ׳ד תותיכל ץלמומה ,״ןומדקה םדאה״ אשונב רועיש ךרעמ האיבמ איה

 תא החנמ הרומה .הרומכ ינויסינמ תונמא רועישל יתעדל קיפסמ וניאש ןמז ,תוקד 45 - לש

 רויצ רועישכ .ןוימדה תא םוסחל לולע יניעב רשא רבד ,םירפס ךותמ אשונה תא רייצל םידימלתה

 הרומ רצי רשא ,׳ח-׳א תותיכל םלש םיכרעמ רפס ךותמ המגודל רועיש ךרעמ יתאבה ,ףרודלו ךוניחב

 ךשמה אוה רועישה אשונ ,םמוקימו םיעבצה תמרב טרופמו ,ליג םאתומ היה ךרעמה .ףרודלו ךוניחב

 הרומה סחייתה ויתויחנהב .ךנחמה ידי לע םירבעומה ״תויח ידומיל״ ךותמ התיכב הדובעה לש

 לכ רשאכ ,רויצב םיטקייבואה תא ןייפאמה עבצ לכב ,רויצה אשונב תונומטה תוישגרה תויוכיאל

 תא תררועמה הצלמהכ תונתינ ףרודלו ךוניחב תויחנההש שיגדהל בושח .רחא טנמיטנס ריבעמ עבצ

 תויבקע הנשיש ,ןייצל בושח .לופכ רועיש-יצחו העש אוה רועישה ךשמ .תויתריציו הארשהל הרומה

 .םינש ךרואל שממ לש תוחמתה וב םירבוע םידליהו יתונמא םוחת לכב םידמלנה םירועישל

 

 תידוחייה ותפקשהב ליחתמ הז .ףרודלו ךוניחב תונמאה םוחת תא םידחיימ םיבר םירבד ,יתפקשהל

 תשכרנה תיקחשמ תוזילע התוא דציכ ,םידליכ ונילע תונמאל שיש הקומעה העפשהה לע רנייטש לש

 לכב יוצמה יתונמאה ךוניחב אטבתמ הז .וניפכ למעב םיחמשה םירגובמכ ונתוא הנוב תודליב

 יבלשו דליה לע בחרה טבמב .ךכל תשדקומה העקשההו ברה ןמזהו תירפס תיבה היישעה

 תא םיליבומה םירבדה ולא .חתפתהלו חומצל םדאכ ישיאה וכרוצו ולש טנמלאה ,ותוחתפתה

 תכאלמ ךות חתפמ אוהש תימינפה תובחרתההו הרומה לש תישיאה תוכנחתהה .וישעמ לכב הרומה

 .תושיגרו ימינפ רסומב םיאלמ ,רתוי םימלש םדא ינב תחמצה ןעמל ,תוישונאה ןעמל לוכה .ךוניחה

 םיפאושה ולאכ שי וכותב רשא ,ילנויצנבנוקה ףונב טלחהב ידוחיי אוה הז חרואש תבשוח ינא

 תונמאל תרשפאמ הניאש תכרעמ ידי לע םסחיהל םיצלאנ ךא ,תונמאה ךרד םיהובג םיכרע םישגהל

 .בלבלל

 

 שופיחהו הרומה לש קוסיעה אוה ,ףרודלו ךוניחב תונמאה םוחת לש ודוחיי רקיעו וביל בל ,יניעב

 אלא ,דבלב שפנו ףוג קר וניא אוה דליה לע ותוננובתהב .דליה לש תינחורה תוחתפתהה רחא ולש

 לכ ןובשחב חקלנ הז רשאכ .המלשה התמשגהל תפאוש איה וילא ינחור ןוויכ תלעב תחתפתמ תושי

 חתפתמ הרומה םג ,ךכל רבעמ .הקומע תועמשמ שי תיכוניח הלועפ לכלו ,םשל תנווכמ הארוהה

  .שממ לש תימינפ הדובעל רמוחכ תימוי םויה ותדובע תחיקל ידי לע ומצעב

 

 תולגלו תונמאה תוחילש לע רנייטש לש ותפקשה תא אורקל יתשגרתה ,ןומה יתדמל תאז הדובעמ

 תוחתפתה תייגולוכיספ תא תוננער םייניעב בוש רוקחל יתינהנ  .שממ לש תירוטסיה תוחילש הכותב

 השיגרמ ינא םתוא םירבדל םש תתל יתדמל ,תונמאל הרומ רותב .בר הכ קמועב תנייפאתמה דליה

 יתארקש םירבדה חכונל יתבצענ ,רתיה ןיב .דואמ יב ועגנ םהו תרצויו הרומכו ,יתונמאה קוסיעה לא

 תוננערמו תושדח תופקשה תולגל יתעתפוה ,תאז םע .ילמרופה ךוניחב תונמאה לש הבצמ לע

 ,םייחה תועמשמו תוהמ לע תולאשב קוסיעל רשגכ תונמאה תא האיבמה ,ךוניחה תבילב תוקסועה

 .ונמיב םיליבומה אל םה הלא תולוקש יל לבח .םדאב תובושח תולעמ תחתפמכ תונמאה לעו

 עודמ ?םוקמ לכל הזה  ןפואב תונמאה חור תא איבהל ןתינ דציכ תולאשה יב ולע הדובעה תובקעב
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 םילגלגב תונומט הלא תולאשל תובושתהש תבשוח ינא ?ילמרופה ךוניחב הניפל ךכ לכ תקחדנ איה

 ,המינפ טיבהל םדאה תא תררועמ תונמאה .ךלוה אוה וילא ןוויכהו םלועה תא םיעינמה רתוי םילודג

 הכותב תאשונו םיירוטסיה םיקומע םישרושמ העיגמ איה .יוליגו תוננובתה לש ןפ האיבמ איה

 ףוגמ רתוי אוה םדאהש ךכל תועדוותההו תוררועתהה םע דחי הלעת התובישח .תושונאל אפרמ

   .ינחורה ביכרמה תא וכותב ליכמו ,שפנו

 

 

 

 

 
  



 

 

 

 היפרגויליביב

 

  :םייתורפס תורוקמ

 רואל האצוה ןתלת :םילשורי .ךוניחל תיפוסופורתנאה השיגה ףרודלו .)1997( ׳א םולשבא •

 .הילד ץוביק ״תכרעמ״ :הילד ץוביק .ףרודלו ךוניח .)2000( ׳מ םולש-ןבו ׳ג טימשדלוג •

 ףודרה תאצוה :ףודרה .תודליה לש המלוע .)2008( ׳ג טימשדלוג •

 ךוניחב םידומילה תינכות לש םידעיו תונורקע .)2016( ׳ע ןורהא ןבו ׳נ באילא ,׳ג טימשדלוג •

 .ףרודלו ךוניחל יצראה םורופה .ףרודלו

 .ףודרה תאצוה :ףודרה .האירב תודלי.)2006( ׳א ינושרג •

 .ינמוה תאצוה :ביבא-לת .ףרודלו ךוניחב םינויע - תודליב םדאה חופיט .)2001( ׳ס דוורה •

 רואל האצוה ןתלת :םילשורי .שפנה ייח לש תוזופרומטמ .)1998( ׳ר רנייטש •

 לאכימ תאצוה :ביבא-לת .היפוסופורתנא חורה עדמ רואל דליה ךוניח .)2003( ׳ר רנייטש •

 האצוה רסח .םיינרדומ םייחור םייחו ךוניח.)2005( ׳ר רנייטש •

 האצוה רסח .םירומ םע תוחיש .)2006( ׳ר רנייטש •

 

 :תע יבתכ

 ךוניחה לש ותובישח לע :םיכושח םיקפוא וא םישדח םיקפוא .)2012( ׳ד דנרול-אנחרב •

 .9-4 מ״ע ,יאמ ,םיצוביקה רנימס-הדמע ריינ .תונמאל

 ךוניחה לש ותובישח לע :םיכושח םיקפוא וא םישדח םיקפוא .)2012( םירחאו ׳ש לגורפ •

 .3-1 מ״ע ,יאמ ,םיצוביקה רנימס-הדמע ריינ .תונמאל

   .97-92 מ״ע ראוני ,2 ,שפנ ילגעמ .ונייחב חורה תמצעה .)2010( 'י רומדת •

 

 :םיינורטקלא תורוקמ

 .לארשיב היפוסופורתנא רתא .םדאה ייח לש היפרגויבב ינשה ןועיבשה .׳א רוד-ןב •

http://www.antro.co.il/papers/BIO_7_2.html 

 .ידוסיל תונמאב םידומיל תינכות רתא .ןומדקה םדאה .)ת״ח( ׳נ ןייטשנרב •

ps://sites.google.com/site/netaberenstein/h/h2htt 

 



 

 

   רפסה תיבל תיתוזח תונמא - םידומיל תינכות .)2015( םידומילה תינכת תביתכל הדעווה •

 ,ךוניחה דרשמ- םימוסרפה ףגא :רואל האצוה .ו״עשתה יתד יתכלממהו יתכלממה ידוסיה

 .ךוניחה דרשמ רתא

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/Omanut/tulyesodisofi2016.pdf 

 https://he.wikipedia.org/wiki ,הידפיקיו רתא .רנייטש ףלודור .)2018( מ״ח •

 הידפיקיו רתא .תיתוזח תונמא .)2018( מ״ח •

https://he.wikipedia.org/wiki/תיתוזח_תונמא 

 דומע ,ךיראת :םירסח( .1  ,תונמאל םירומל ןותיע יתונמא רשק .תונמאל ךוניחה תוהמ .׳נ הפי •

 )תשרהמ דרי רתאה ,רושיקו

 .לארשיב רפסה יתבב יטתסא ךוניחו תונמא ידומיל תובישחו ךוניחה תביל .)2011( ׳מ לזנרפ •
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