
 

 

 פ"שת י"אל םכרדב ופסנש היפויתא ידוהיל ןורכיזה םוי || דקומב סקטל העצה

 ןווקמ סקט תויהל ותוא םיאתהל רשפא להקתהל רוסא היהי ןיידעו הדימב  ,ליגר סקטכ בותכ סקטה

 םידיקפת קלחלו תוליעפ דקומהמ ןותווצ םיקהל ץלמומ תוליעפ דקומ לכב 

 םיפתשמשכ םתוא תוארל ולכוי םיכינחה לכש םתוא תולעהל ,םיעטקה תא שארמ ןיכהל שי

 תוליעפה תזכר -החיתפ .1

 הימוד הקד .2

 .רוכזי תארקה .3

 הגדא םהרבא לש בתכמה תארקה .4

 םויה לע יללכ הרבסה עטק .5

 תונחמהו ךרדה – תודע יעטק .6

 ריש .7

 םיכינחה רבד  .8

 הווקתה .9



 

 

 תזכר – החיתפ

 תא המצע לע תחקל העונתה הטילחה םסרפ הגדא םהרבאש בתכמה תובקעב ,תונורחאה םינש 9ב

 ץראל עיגהל ליבשב היפויתא ידוהי ורבעש עסמה לע תילארשיה הרבחה תאו המצע תא ךנחלל המישמה

 .ךרדב ופסנש  םידליו םישנ,םישנאה 4000 לעו ,לארשי

 זכרמבו תולגב הנש 2500 ךשמב םיידוהיה הייח תא הרמישש  ,לארשי אתיב תליהק לש קתרמ ה רופיסה

 ועמשמכ וטושפ ,לכה בוזעל םינכומ ויה םישנא .םלסוריל הילע ,ףתושמו לודג דחא םולח היה וזה הרבחה

 ,שבדו בלח תבז ץרא ,הבוט ץרא לע המלח הליהקה .ההימכה םהלש בלבש ,עדונ אלה לא לגרב תכללו

 רתוי דוע ונלש דיקפתה ןכלו .הדרפהו האנש ,תונעזגב היוור תואיצמה .םש תויהלמ הקוחר םויה תואיצמהו

 .תילארשיה הרבחה לכ לש הירוטסיהה אל ןיידע אוהש .רפוסמ אלש רופיסל םוקמ תתל ,בושח

 ךפהו רגתאתמ ,ונלש אנדה אוהש ישונאה שגפמהו ,םיסקט תושעל םילוכי אל ונחנאש ,וז השק הפוקתב םג

 תא רפסלו ידוהיה םעה לש הירוטסיהה תא ביחרהל .םירופיסה תא ריכהלו ךישמהל ונלש הבוחה ,ןווקמ

 הרבח התוא התייה אל  איהו ,םיקלח ןומהמ תכרומ תילאשיה הרבחה .םנייצל יוארש ומכ היילעהו רופיסה

 .תונושה תויוברתהו תופשה ,תוילעה ,הלש םירופיסה לכ ילב תילארשי

 ונלש הירוטסיההה אוהש קלח .לארשיל םכרדב ופסנש היפויתא ידוהיל ןורכיזה םוי תא ןייצנ ונחנא םויה

   .תילאשיה הרבחה לש םירופיסה לכ ןיב רוזשל הצורו ,הזכרמב םדאה ךרע ןויווש תא המשש ,תינויצ העונתכ

 !ךורב םרכז יהי

 

 

 

 

 



 

 

 רוכזי

 היפויתא ידוהי ויתונבו וינב תא לארשי םע רוכזי

 הצרא תולעל םקבאמב ופסנו םשפנ ופרח רשא

 וערזב ךרבתיו לארשי רוכזי

 שפנה תוריסמו ןוצרה תשודק ,הרובגה תדמח ,םימולעה ויז לע לבאיו

 .לארשי ץראל םכרדב ופסנ רשא

 ,םיצימאהו םינמאנה היילעה ירוביג ,םיפסנה ויהי

 רוד רודל לארשי בלב םימותח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  ןוטרסה תנרקהל היצפוא \ הגדא םהרבא לש בתכמה לש הארקה

 

 .ותוא וארקי אל םלועלש םישנאל הזה בתכמה תא בתוכ ינא

 .וזה תונוסאה תכומ ץראב םיבוצע תונורכיז לש םי ךותב חכשנש םרכז תא ררועל שאונ ןויסינ והז

 וחכשת םתאש דרח ינא לבא ,םיזגמ ינאש ולהצי םינקיניצה ,םיתמ ררועמ ינאש ונעטי םיימיספה
 .בל םישי םדא ףאש ילבמ

 .רכז ריאשהל ילבמ ונלוכ תא ףורטל המייאו היפ תא הרעפ ןדוס

 תחירז םע רקוב ידמ תוומ תדוכלמל וכפהש םיטילפ תונחמ םתואב ,ילא תונכשב ורג םכמ טעמ אל
 םיחרפכ םש ולבנ םייחה םעט תא ומעט םרטש םידליו תומוחר תוהמא ,םינוסח םירבג .שמשה
 .שמשב

 תומוקמ םתואל םכתא יתיווילו,יניע לומ םיעבוג םכתוא תוארל יתצלאנ םש ויהש הלא לכ ומכ
 .םירבק וארקנש רותסמ

 תא .געל אלמ קוחצמ םיעקפתמ םהו ,םכתלוז תומדא ילע םידוהי ןיאש םתבשחש רפסמ ינא
 .רפסה יתבב םידמלמ אל ,שפנ ףוריחב םתרמש הנש םייפלאש תידוהיה םכתשרומ

 היפדב רוכזאל םיכוז אל ,תוחפל הנש םישימח האמ ינפ לע םישורפה ,ןאכל עיגהל םכלש תונויסינה
 לע םכיבורק תא וליצה הנש שמחו םירשע ינפל קרו םכתא וליג הנש םישולש ינפל קר ירה .הירוטסיה
 .םירשנ יפנכ

 .דואמ רצק םהלש ןורכיזהו ררחסמ בצקב םייח םישנאה הב תויחל םתמלחש ץראב

 .רבעה ןורכיזל ןמז םהל ןיאש יאדובו ,ןורחאה ץיקה לש המחלמה תא םירכוז אל וליפאש םישנא
 הווח שרודה ףולחב ול גגופתיו םיטעמ תלחנ ראשי םכנורכיזש דרח ינאו 

 .ורשב לע עסמה תא

 הגדא םהרבא

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ןושאר האירק עטק

 םעה יטושפ ,םירישעו םיינע :תונוטלשה תשירד תורמל ,םנוצרמ םהיתב תא ובזעו ומק היפויתא ידוהי..."

 .םילשורי :דחא םולח ידי לע םיכרדומ םהשכ תכלל ומק םלוכ ,הישארו הליהקה ישנא ,םידבכנו

 ,לגרב - רזוח ינא ,לגרב הכילה לש םירטמוליקה תואמ תא ריכה אל שיא

 ועדי אל לארשי יחרזא .ינדוסה לובגה לש ורבעל ,רבדמבו תורעיב ,היפויתא לש הבחורלו הכרואל ,ךרד אל ךרדב

 בושו בוש הכהש תוומהו ,תוחפשמה תעירק ,םידדושה תויפונכ ,םיינדגובה ךרדה ירומ ,אמצה ,בערה לע

 .םיכרדב

 יביל ךא ,ןאכ יפוג " :ךרדב רוחאמ ורתונש םירבקה יפלאמ דחאל לעמ בצוהש ןטקה טלשה לע עמש אל שיא

 ."םלסוריב

 היפויתא תאיצי תדגה -הנחוא ןונרא לבוי

 



 

 

 תודע יעטק

 .ילש םירירשה תא זיזהל יתלוכי אל תרחמלש רקובב .םלועל ותוא חכשא אל .יתכלהש ןושארה םויה תא רכוז ינא

 .ונתוא וספתי אלש ידכ םגו שמשה ללגב םג ,הלילב ונכלה

 לכב םיפקוע ונייה רשי תכלל םוקמב .שבי לכוא ונל היה

 .םימ שיש םוקמל עיגהל ידכ םיכרד ינימ

 אל ,לארשיל סוטמל רשי הלוע ינאש יתבשח ןאדוסל ונעגהשכ

 .ןאדוסב םייתנש הנש ,םיישדוח ,שדוח תחקל לוכיש יתיפיצ

 .דמעמ וקיזחה אל ילש םירבח םג .ןמז הברה דמעמ קיזחהל ולכי אל םינטקה םידליהו םינקזה .םילוח ויה םייתניב

 לארשיל יתעגה רבד לש ופוסב

 

 

 

 לחה עסמהו\הלסד הרשוא

 ךל םולש ,יתודלי ץרא ךל םולש ,ירפכ ךל םולש ,הדיעצה הלחה ,הלילה ךות לא קומע ,לחה עסמהו

 רכזא ,םכילא עגעגתא ,תומולחה ץראל ,ייתובא ץראל תכלוה קר ינא ,םכב תדגוב אל ינא ,םלוע

 .םכב

 קר ,םיחנו םיכלוה ,םיכלוה םיחנ ,תצק דוע .טעמ דוע .ףוס הל ןיאש ךרדב םיכישממ םייתניב

 ...ץמאמ דוע ,דעצ דועל יתוא תנברדמ ,לודגה ,הזה ךשוחה הצקב לודג רוא שיש הווקתה

 



 

 

 ןומולס ןסינמ /אמיאל םיעוגעג

  

 המכ דע םעפ תשח םאה ,אמא

 .םיאמצ תויהל השק

 – ךיילא יתשגרה וז

 .אמאל אמצ ינא

 .הייחת ינמיס יל ינת ילוא

 

 

 



 

 

 םאש יתעדי .יל הרקי המ הלאשה יתוא הדירטה אל ,ןכמ רחאל ואבש םישקה םיעגרבו עגרה ותואב"

 תירזכא הטלחהה הלמג יבילב .םינשל ףא ילואו םישדוחל לארשיל היילעה רצעית ישעמ תא ףושחא

 יתטלחה תועמשמ תא ןיבהל יתבטה .רבד הלגא אל ינא .היהיש  המ היהי :תישיאה יתניחבמ

 הבשחמה ללגב באכ דע יתבצענ .םא אללו באמ םימותי םדבל תיבב ורתונש םינטקה ידלי תעבשל

 .םהיילע

 יטוח .םינוא תרסח יתשח .יתוא הכיה ,ורותב ,תווצ לכ .הלק החונמל םהיניב ופלחתה םירקוחה

 ינעמ .םיקיזאב תולובכה ידיב וילע ןנוגל יתיסינ ישארב וטבח רשאכ .יילגר רוע תא ושלת לזרבה

 .םיבאכמ תוועתה יפוג .לוק ילב יתקעז .םושנל יתישקתה .יפל חירסמ טוטרמס ופחדו יניע תא ורשק

 לע יתרסא .יתקתש .יהשלכ האדוה ינממ איצוהל הווקתב יפמ ארונה טוטרמסה ףלשנ םעפ ידימ

 ".יביל ילע רזג ,רבשיהל ךל רוסא .תוכבל ימצע

 

 קוניצב הדדוב השיא :הלקט תורח

 

 



 

 

 

 א היצפוא ?רוכזל המל

 ךכ לכ אל ,רופיסל רבחתהלו ליכהל םילגוסמ אל ונבור .הז תא וניווח אל ,עסמב םש ונייה אל ונבור
 -םיינרדומ ונלש םייחה .תרחא תואיצמל ,לארשי ץראב ונדלונ ונחנא .הז לע ונתיא םירבדמ
 לש תוברתה ,תירהמא םיעדוי םיטעמו תירבע ירבוד ונחנא ,תוביסמ ,רפס תיב ,קובסייפב ,בשחמב
 םירבד הז -םיגהנמה ,המימתה הנומאה ,שובלה ,םאו בא דוביכ -היפויתאב התייהש ונלש םירוהה
 .ונתאמ םיקוחר ךכ לכש

 ?רוכזנש המל זא

 ושעש םישנא לע רופיס הז .םיפויתא קר אל ,המגוד ונממ תחקל םיכירצ ונלוכש הרובג רופיס הז יכ
 םע דחיב ,םילשוריב ,לארשיב תויחלב ,םיהולאב הנומא .שפנ תוריסמו הלודג הנומא ךותמ והשמ
 רוזעל ידכ םימעפ 5 עסמה תא ושעש םישנא לע םירופיס שי .דחיב הז תא ושע םה .ידוהיה םעה
 ץראל הזה עסמה ,ורבע םהש המ תא חוכשל ונל רוסא .דושמ םישנא ליצהל ידכ ותמ וא ,םירחאל
 .ידוהי תויהלמ קלח אוה

 ?רוכזל המל זא

 ,ץראל תולעל ידכ תוחפשמ ובזע ונלש םירוהה יכ .םתוא רוכזיש ימ ןיאו ךרדב ולפנש םישנא שי יכ
 אל םוקמל -תוומו תונכס אלמ וב ויהיש ועדי םהש עסמל ואצי .הרגשה ,םייחה ,תיבה תא -לכה ובזע
 .םעה לכ םע דחי ,תודהיה תא ךישמהל ,םילשוריל עיגהל וצר םה יכ .עדונ

 רופיסה תא רפסלו .םויה הפ דומעל האג .םיפויתא םירוהל תב .תיפויתא תילארשי תויהל האג ינא
 קלח אוהש ,יתועמשמ םויל הזה םויה תא ךופהנו -דחיב ,םיידיב ונמצע תא חקינש בושח הז .םהלש
 .תילארשיה העדותב שרשומש ,ימואל אוהש םוי ,ונחנאש המ

 ב"עשת ןאדוס יפסנל ןורכיזה םוי -םיכינחה רבד

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 ב היצפוא
 
 .אוושל היה אל תחטבומה ץראל היילעה םולח
 .אוושל ויה אל םידבכה ריחמה ימולשת
 .אוושל ויה אל לארשיל םכרדב ופסנש ,ונל םירקיו םיבוהא םישנא 4,000 לש םהייח
  
 .וחכשיי םהש דחפמ התאש בתוכ התא ךבתכמב
  
 הברקהלו ץמואל ,םהלש רופיסל תתל םינכומ אל ונחנא .חוכשל םינכומ אל ,םידוהי רותב ,ונחנא
 .חכשיהל םהלש
 אל ונחנא םהלש תוריחבהו םהלש הברקהה ילב ,םיארנ םהש ומכ םיארנ ויה אל םייחה םהידעלב
 .הפ ונייה
  
 תושעל לוכי םדאש ץימא יכה השעמה תא חוכשל ונל שי תוכז וזיא - ונמצעל םיבשוח ונחנא םיעגרל
 .םידוהי םתויה לשב קר ,םיינויצ םתויה םשב קר ,םלסוריל ההימכה םשב קר עדונ אלה לא תכלל –
  
 םידרח ונחנא םג

 רצק םהלש ןורכיזהו ררחסמ בצקב םייח םישנאה ,הב תויחל םתמלחש ץראב" תבתכ בתכמב
 ןורכיזל ןמז םהל ןיאש יאדוובו ,ןורחאה ץיקה לש המחלמה תא םירכוז אל וליפאש םישנא .דואמ
 לע עסמה תא הווחש רודה ףולחב ול גגופתיו םיטעמ תלחנ ראשיי םכנורכיזש דרח ינא .רבעה
 ."ורשב
  
 .םידרח ונחנא םגו - ונרשב לע עסמה תא ונרבע אל ונחנא
 .וטסיגנמ הרבא תא וחכשי םישנאש םידרח ונחנא
 .2015 לש האחמה תא וחכשי םישנאש םידרח ונחנא
 .ל"ז הסמלס ףסוי לש ורופיס תא
 .ונירוהל ליפשמה סחיהו הנש 22-כ ינפל "םדה תשרפ" תא
 .ונתודהיב קפסה תלטהו לוועה ,לוזלזה תא ,הרמוחל רויגה תא
  
 .דורשל ,ונמצעל קר גואדל ,דצה ןמ דמועה תויהל ונתוא הליגרמש תואיצמהמ םידרח ונחנא
 והשמ .אפקת - התוא תונשלו םוקל םינכומ אל לבא ,הבש תולוועה תא םירקבמ קר םישנאש הרבח
 .קיר ןיא .הילע ועיפשי םירחא םירבד ,םירחא םישנא ,רחא
  
 םירחובש םישנאה .תוחונב רוחבל לק ,תואיצמה םע םילשהל לק ,שאייתהל לק םויה ונלש הרבחב
 .םמצעל קר גואדל םיכירצ םהש םיניבמו התיא םימילשמ רבד לש ופוסב ,הרבחה תא תונשל אל
 
 2018 יאמ ,ריפסו הלסמ לש םיכינחה רבד ךותמ עטק
  



 

 

 הווקתהב םייסל שי


