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 פתח דבר

3, יובל אשוש2, ד"ר אלי שיש1פרופסור יובל דרור

הארץ להכרת והסיורים הטיולים פעילות באחת נקטעה הקורונה, נגיף התפשטות בעקבות 

של לפרץ הביא החירום למצב מהירה בהסתגלות הצורך נוך.החי במערכת הנהוגים ולאהבתה 

 יצרה פתוחים ובמרחבים הספר בית בחצר הפעילות פתחות.ולהת מחודשת לחשיבה יצירתיות, 
דפוסי פעולה חדשים, אשר קידמו עשייה בבית הספר )במרחב הפתוח( ובפעילות השדה.

לטיפוח כזירה לטיול ונות,ש מבט מנקודות המתייחסים, מאמרים עשרה כינסנו זה בגיליון 

החינוכיים בתהליכים דיגיטליים אמצעים של שילובם השפעתול ולהעצמתם פדגוגיים תהליכים 

השונים המאמרים לסיכום בקובץ אחד מאמר הוקדש בנוסף, בשדה. ובטיולים הספר בבית 

שפורסמו בכל הגיליונות בעשור האחרון. 

חינוכי-חווייתי ככלי חכם "טלפון במאמרם הציגו צחר ואלמוג כורה-חזן, מירב בר, אהרון 

חדשות דרכים פריצת אפשרשמ איכויות בעל ככלי חכמים בטלפונים שימוש שטח" בפעילויות 

"תוכן כי הודגש במאמרם קק"ל. וביערות הפתוח במרחב זמן, ובכל מקום בכל פעילה ללמידה 

 לב לכך של תכני הפעילות בתשומת ועדכון זמין ומהיר מאפשר גמישות רבה ומתוקשב סלולרי 
שהשטח ייוותר במוקד הפעילות".

 למדינת הראשון בעשור ערביתהמ בירושלים הלאומית הזהות בבניית וחידוש מסורת"במאמרו 
 הגיאוגרפי המרחב ושל המקום של תפקידיהם על כהן-הטב קובי פרופסור הצביע ישראל",

 שהותוו הסיור מסלולי המודרנית. הלאומיות בצמיחת מרכזיים וכסמלים לאומית זהות מעצביכ
עלייה של חדשות מסורות יצרו המדינה הקמת שלאחר הראשון בעשור ירושלים העיר מערבב

 הרגלים בשלושת לרגל העלייה חודשה הרצל(. להר עיקר)ב אלטרנטיביים לאתרים לרגל 

ועוסק עכשווית, חינוכית למדיניות ותרומתן ישראל ובמדינת שראלי בארץ העברי החינוך תולדות חוקר הוא דרור יובל פרופסור
 לחינוך הארכיון של המדעית הוועדה ויו״ר יהודי לחינוך הקתדרה מופקד משמש קיבוצי. ובחינוך פורמלי ובלתי פרוגרסיבי בחינוך 

1 

יהודי בישראל ובגולה בבית הספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב ונשיא האגודה הישראלית לחקר תולדות החינוך.

 תולדות בתחום לפילוסופיה דוקטור החינוך, במשרד הארץ וידיעת חברה( לאום, )שדה, של"ח אגף מנהל הוא שיש אלי ד"ר 
שותף ועורך כותב מסע', יומן- לשם 'הדרך שיש', ישראלי 'הכי הספרים: מחבר ישראל, ץ-()אר ב הארץ ידיעת של דידקטיקהה

קהל חינוך, ועדת ויו"ר החינוך במערכת הטיולים לקידום הארצית הועדה יו"ר לפולין', הנוער למשלחות שנה 30- המסע 'ספר של 
 וקהילה במליאת רשות הטבע והגנים הלאומיים. 

2 

 בוגר שבע, בבאר גוריון בן באוניברסיטת ישראל ארץ בלימודי שני תואר בעל מורשת(, עם, )נוף, נע"ם מרכז מנהל הוא אשוש יובל
 תוכנית מנדל למנהיגות חינוכית בנגב, מנחה ומורה לשל"ח וידיעת הארץ.

3 



הטיול ככלי חינוכי-ערכי4

  
 

 
 
 

   
 

 

 

   
   

 

  
 

 

  

 

800 
 TELAVIVאונ•ברס•טת

 UNIVERSITYתלאב•ב

גולת המחבר, לטענת העיר(. של המערבי )בחלק ארכיאולוגיים אתרים וזוהו ציון( להר )בעיקר 

הכותרת הייתה הקמת בנייני האומה – מבנה שנועד להיות האתר המרכזי בירושלים המערבית. 

 של השפעתו דרכי את כהן רונן בחן ,הקולקטיבי" הזיכרון והבניית של"ח "סיורי במאמרו 
 סיורים ידי על תלמידיו של והקולקטיבי האישי הזיכרון עיצוב על הארץ ולידיעת לשל"ח מורהה
גיחות מסעות, )סיורים, בשדה של"ח פעילות לטענתו, חינוכית.ה בתוכנית המובאים טיוליםו

 התלמידים את שחושפת )הפורמלית( החינוך במערכת היחידה הפעילות כמעט היא וכיו"ב( 
 הפעולות העת. כל מתקיימת ימינו על אלו אירועים השפעת וכי בעבר שהתקיימו אירועיםל
סיפורי עם מפגש באמצעות זהותם על ומשפיעת השווים בקבוצת החברתי הקשר את חזקותמ

העם באתרי ההתרחשות. 

,כהזדמנות" משבר ניצול – נההקורו בתקופת נע"ם מרכז" במאמרם אשוש, ויובל כהן מורית 

 לסייע במטרה הקורונה תקופת לאורך ומורשת( עם )נוף, נע"ם מרכז שביצע הפעולות את חשפו 
הזדמנות סיפק הקורונה משבר בפתוח. במרחב בפעילותם בפרט של"ח ולמורי בכלל מוריםל

מנגנוני חדשנית ושל דגוגיהפ טכנולוגיות, של מהירה של והזדמנות להטמעה תהליכים להאצת 

הזדמנות יצרו מחילם לתרום ונכונותם למשימה המורים מחויבות לטענתם, מתקדמים. ניהול 

 וללמידה לשדה יציאה לקידום )מקוונים(, שיעורים לפיתוח מקוונת חינוכית מסדת להקמת 
במרחב הפתוח.

 שלהיב החברתי החינוך בסיס על הפורמלית ההוראה שינוי תפיסת על הרהורים" במאמרה 
 המאפשרת תשתית חברתיתה בלמידה לראות קנולר רות ביקשה ,בישראל" הקורונה קופתת
חברתי בריחוק הצורך עם הקורונה, נגיף בעקבות שנוצרה המורכבת המציאות עם תמודדותה

 למידה לטענתה, זאת. בעקבות שנוצרו הרגשיים והאתגרים הסינכרוניות התופעות ועם פיזי 
להתמודד החינוך של מערכת היכולת את ולהגביר לצמצם תופעות סינכרוניות עשויה ברתיתח

עם צורכי התלמידים בהיבטי חוסן חברתי ולאומי. 

 מאפייני את ית"ויצירת יזמית חשיבה לפיתוח כמרחב "הטיול במאמרה הציגה לוי גלית 
 למידה כסביבת – הטיול זה, במקרה – השלישי המורה של נחיצותו ואת החדשים לומדיםה
חיוניות מידת את הממחישה דוגמה מובאת במאמר ויצירתית. יזמית חשיבה לפיתוח וצמתיתע

צוות(, ועבודת )שיתופיות חברתיים כישורים לפיתוח הזדמנות ליצירת 'המורים' שלושת שילוב 

לסביבה שייכות תחושת זוקולחי לחיים, וכלים מיומנויות ידע, המשלבת משמעותית ללמידה 

ולקהילה. 

לואין עמליה טענה השנתי" בטיול מוסרי ערכי חינוך יפוחמט כחלק דילמה "דיוני במאמרה 

שלאחריו בסיכום או הטיול במהלך הטיול, לקראת ההכנה בתהליך דילמה דיוני של שילוב כי 

 בהתייחסות הצורך ואת ההבנה את בהם ויטפח המוסרית החשיבה את המשתתפים בקרב יפתח 
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ו J .~~·~י~ו

 מוסריות בסוגיות שיטתיים דיונים לטענתה, והרחוקה. הקרובה בחברה ובמעורבות אכפתית 
להתמודדות כלים ומקנים חברתיות ופרו חברתיות מיומנויות לפתח לתלמידים סייעיםמ

טבע, עם נוף, )עם השונים במפגשים ערכי. מוסרי בסיס על הנמקה הדורשים מורכבים במצבים 

שלעיתים ממדית רב חוויה עובר התלמיד טיול, במהלך שמתקיימים עצמו( ועם אתרים עם 

 מספיק( לא כי )אם הכרחי בסיס הן ומודעות מוסרית חשיבה דילמה. דיון לקיים אותו מחייבת 
להתנהגות מוסרית.

 בתהליך שחלו התמורות על שיש אלי עמד ,כאחד" מש"ציםו מורים – של"ח "צוות במאמרו 
של"ח פעילות על השפעתו ועל כאחד( ומש"צים )מורים הארץ וידיעת של"ח צוות תפתחותה

 תהליך את חושף היסטורית מבט מנקודת התופעה ניתוח לטענתו, ובשדה. הספר בבית 
 במערכת הארץ לידיעת הפעילות לקידום המקצוע תרומת ואת הספר בבתי של"ח תפתחותה
המש"צים וטיפוח החינוכית התוכנית התפתחות המקצועיות, ויכולותיהם של"ח מורי חינוך.ה

פדגוגית תפיסה המוביל כאחד( ומש"צים )מורים צוות יצרו השנים לאורך צעיר( של"ח )מדריך 

חברתית והפועל כמסגרת תפקודית ארגונית. 

משרתת מנהיגות למען – ריאלבא יגותמנה לפיתוח הארצי "המרכז במאמרו הציג גלזר ערן 

 ואת באריאל מנהיגות לפיתוח הארצי במרכז המתנהל החינוכי התהליך את הבאים" בדורות 
 השונים. במתקנים שתמשיםהמ של החווייתית ההתנסות במרכז העומדת החינוכית תפיסהה
לתיאוריית כהשלמה המשתתפים עם ומעובדת מנותחת וניםהש במתקנים הייחודית פעילותה

 שנרכש והניסיון הרעיון הותאמו כיצד גלזר חשף עוד יגות.מנה לפיתוח הפדגוגית התפיסה 
בארצות הברית במתקנים דומים לצרכים, לקהלי היעד ולסגנון הפעילות המקובלים בישראל.

 "כיבוש"ל כלי והסיורים הטיולים של היותם את זיו יהודה תיאר ,בארץ" והתהלך "קום במאמר 
עומקו את תיאר כן עימה. הקשר לחידוש הראשונות העליות אנשי שנקטו הדרכים ואת ארץה

 בסיורים המצווה של מימושה ואת א(, יב, )בראשית לך" "לך במצוות המתחיל הקשר, של 
מדריכי של פועלם על עמד זיו המטייל. בידי פתוח תנ"ך ספר עם הארץ בנופי רגליים בטיוליםו

 על השפעתם ועל הטיול לתרבות תרומתם על ההיסטוריה, לאורך דרך ופורצי מובילים טיולים 
 הפעילות לידיעת הארץ עד ימינו אלה.

ריםמאמ של עשור חינוכי" ככלי הטיול גיליונות עשרה וגרים"ס מרהבמא סיכמה שניט ריתאו

רץ,בא במקומות עסקוש ריםהמאמ את רהסק שניט חינוכי". ככלי "הטיול בגיליונות שנכתבו 

רושנות קדומות מתקופות רידיםהש ואת שביליה את אתריה, את רו)שחק בה שטיילו באנשים 

ובמטרות רספ בתי שקיימו עותובמס בטיולים בשביליה, מטיילים שהובילו במדריכים בה(, 

חינוכי" ככלי "הטיול העת כתב כי מדגישה רתהסקי עותם.באמצ להשיג שביקשו השונות 

עתה כתב ך.בכ הכרוכה ובהתנהלות ולשדה הפתוח רחבלמ היציאה של שונה בזווית עוסק 

 להוביל ךאי לטייל: איך לשאלה ענותל רויות ולמה לטייל לאן בשאלה פחות להתמקד מבקש 



     

  
 

 

   

  
   

   

 מצמיחה עצימה,מ לחוויה הטיול יהיה כיצד המטייל, של בחייו עותימשמ רםגו שיהיה ךכ טיול 
עצבת אדם.ומ

 השונים בגיליונות העשור לאורך שנצברו ותוכניהם מאמריםה הכתבות, אסופת כי מקווים אנו 
 של כתב העת מסייעת לכם בעשייה הפדגוגית לקידום הטיול והסיור ככלי חינוכי ערכי.

 קריאה מהנה ומועילה!

 יובל אשוש ד"ר אלי שיש ובל דרורפרופסור )אמריטוס( י

 ע"םמנהל מרכז נ מנהל אגף של"ח וידיעת הארץ רה לחינוך יהודי,מופקד הקתד
 רסיטתבית הספר לחינוך באוניב רשת(עם, מו )נוף, רעמינהל חברה ונו

 רץאגף של"ח וידיעת הא ךמשרד החינו 2020-2010(תל אביב )
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 טלפון חכם ככלי חינוכי-חווייתי בפעילויות שטח

1אהרון בר, מירב כורה-חזן, אלמוג צחר

אל פונה המדריכה טיול. במהלך תצפית בנקודת יושבת ונערות נערים קבוצת תמונה: דמיינו 

 הצלבני המבצר הצומח, חברת השטח, ופני המסלע רואים: מה ומסבירה מצביעה המרהיב, הנוף 
מי בהתלהבות: שואלת המדריכה בשמיים. עובר דורס עוף לפתע, מרחוק. שנשקף משוחזרה

מזהה? 

עסוקים המודרכים 25 מתוך שעשרים ומגלה הקבוצה אל פונה היא תגובה, ללא רב זמן לאחר 

 האינסטגרם, את בודקים חמישה מצטלמים, או מצלמים עשרה שלהם: החכמים בטלפונים 
 כותבים הודעות, עסוקים במשהו אחר. "נשמע מוכר?"

מטעם בחינוך B.E.D תואר בעל ולקהילה, לחינוך בחטיבה והפדגוגיה התוכן מחלקת מנהל הארץ, וידיעת חינוך איש הוא בר אהרון 1
תוכן כותבת היא כורה-חזן מירב אילן. בר רסיטתאוניב מטעם החדשה בעת ישראל עם בתולדות A.M ותואר ברל בית מכללת 

 ותואר מיוחד, בחינוך הוראה תעודת ,B.Ed בחינוך, ראשון תואר בעלת קק"ל, של ולקהילה לחינוך בחטיבה הפדגוגית במחלקה 
חינוכי, תוכן לפיתוח צחר סטודיו בעלת היא צחר אלמוג אילן. בר מאוניברסיטת כיאולוגיהואר ישראל ארץ בלימודי M.A, שני,

 להגנת בחברה מדריכים ומנחת מדריכה שימשה בעבר הסוגים, מכל ודיגיטליים פיזיים עזרים הכוללות חינוכיות יחידות מפתחת 
 הטבע, בוגרת האקדמיה לאומנות ועיצוב בצלאל.
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מבוא

כי היום מבינים כולנו לארץ, לחיבור משמעותי כלי הוא טיול שבעיניהם וחינוך, הדרכה כאנשי 

בגירויים הצורך מותאמת. יחסותהתי מחייבים Zה- דור בני עם החוץ ופעילויות הסיורים הטיולים, 

 מהר, להשתעמם הנטייה השטחיות, הסבלנות, חוסר והריכוז, הקשב זמני קיצור פוסקים, בלתי 
רבים מאפיינים אלה כל – הסלולריים ולמכשירים המחשב למסך הנוער בני של התמכרותה

ובהדרכה בכלל בחינוך אלה ממאפיינים להתעלם יכולים איננו פוגשים. שאנו מהמודרכים 

)לבון- האחרונות בשנים קק"ל שמקיימת שטח פעילות ושל טיולים של בחינה בפרט. בשטח 

החניכים תופעת משמעותי ביטוי לידי באה שטח עילותשבפ מלמדת 2018(2 ובורגר, גילת 

שאינם מתחברים לטיול אלא נותרים שקועים בהסחת הדעת שמספקים הטלפונים החכמים. 

ונמצאים נוער( וארגוני נוער )תנועות פורמלי הבלתי החינוך עם רבות שעובדים כמי כך, על נוסף 

חדשות הדרכה יחידות של והחשיפה ההטמעה דרך שגם מבינים אנחנו איתו, מתמיד בדיאלוג 

המדריכים, לקהל להגיע במטרה שינוי לעבור חייבת נוער, בני בעצמם שהם צעירים, למדריכים 

ודרכו למודרכים, בצורה טובה. 

בכל הזמינה התקשורת את הסלולריים, המכשירים את להאשים נוטים אנחנו קרובות, לעתים 

בחלק המתוחכמים היישומונים ואת החברתית המדיה את החיפוש, מנועי את מקום, ובכל זמן 

עדכון התייחסות, מחייב הטלפונים שעידן ספק אין מהן. סובל שהנוער החולות מהרעות גדול 

זה בקשר אך בפעילות. עניין ליצירת חדשות דרכים ומציאת מתודות ושל הדרכה דרכי של 

זה, במאמר בשטח. בטיול גם חסרונות רק ולא יתרונות לספק יכול חכמים בטלפונים השימוש 

 בפעילות חניכים מצד פעולה שיתוף לקדם במטרה נוצרו אשר ויישומים פיתוח תהליכי נציג 
 השטח בשימוש בשפתם שלהם.

פיתוח פעילויות שטח לטלפונים חכמים

תפיסתי שינוי נדרש ההוראה "בדרכי לפיה גישה באימוץ ורומק להלן שנתאר הפיתוח תהליך 

הקיימות. והדרכים המתודות ביטול משמעו אין השינוי החניכים. אצל גם כמו המדריכים אצל 

חדשות" טכנולוגיות שרויותאפ מבוססות חדשות בטכניקות ולשימוש להעשרה לגיוון, הכוונה 

3(.2008 )יחיאלי, 

 מהנוף מהמדריך, מוסחת רבים תלמידים של דעתם שבה שבמציאות למסקנה הגענו 
ולהעשרתה. הפעילות לטובת החכמים הטלפונים לגיוס דרכים לבחון יהיה נכון מהפעילות,ו

 כל בפני מכשולים להקים גם אך חדשים, אופקים לפתוח יכול סלולריים במכשירים שימוש 

 ע יועצים בע"מ.כה לפעילויות קק"ל, משאבי יד(, דוחות הער2019-2018א', לבון-גילת וא', בורגר ) 2
 44-40. (, עמ' 82 )4 הד החינוך, מידה קונסטרוקטיבית, בתוך:(, איך עושים ל2008יחיאלי, ת' ) 3
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יועדו שלא החברתית, המדיה "סביבות כי מאמינים אנו החינוכי. בתהליך השותפים הצדדים 

תהליכי ומקדמות אותן מגוונות אלא קיימות הוראה דרכי מחליפות אינן להוראה, מלכתחילה 

4(.2016 הוראה ולמידה" )זייפרט, 

 חכמים. בטלפונים שימוש להתאים יכול מהן לאילו למדנו בתהליך, במקום של תהליך לאחר 
בהוראה חדשות דרכים לפרוץ שמאפשרות ייחודיות איכויות בעלי הם החכמים הטלפונים"

)מישר- והקשר" צורך לפי זמן, ובכל מקום מכל פעילה ללמידה אפשרויות פותחים הם ובלמידה. 

 בררל הייתה הכוונה דרכים.ולמו למדריכים למפתחים, התייחסנו הפיתוח בתהליך 5(.2016 טל, 
את הנדרש לכל אחת מהקבוצות.

ומהיר זמין ועדכון רבה גמישות מאפשר ומתוקשב סלולרי תוכן הפעילות: למפתחי הנדרש 

מקום ובכל מצב בכל לפעול שיכול סלולרי באמצעי משחק ליצור אפשר הפעילות. תכני של 

חשוב זאת, עם שונים. קהלים בקרב מרחוק המשחק של וההטמעה ההפצה מקלות וליהנות 

על הישענות השטח. את להחליף למסך לתת ולא ושקולה מדודה בצורה במכשירים להשתמש 

 למטרה יהיה ולא ככלי יישמר הסלולרי שהמכשיר חשוב הכרחי, תנאי היא בשטח הפיזי המצאי 
וחשוב להקפיד לשלב אותו עם מצאי פיזי כך שהשטח ייוותר במוקד.

דרישה פי על ותמונות סרטונים קולות, השטח אל להביא יכול חכם טלפון למדריכים: הנדרש 

והקשיחים הכבדים המסורבלים, העזרים את שמחליף כוח רב הדרכה עזר נהיה הוא ולמעשה 

 ואהובה, מוכרת פלטפורמה זוהי בעבר. השתמשו שבהם והמתקמטות המתקפלות הכרזות ואת 
 ומידע ידע למאגר גישה מאפשרת וגם ולתחרות לחוויה חיה, להמחשה אפשרות מזמנתה
 למדריך אתגר מזמן קטנים בצוותים חכם בטלפון השימוש כי לזכור חשוב זאת, עם ינסופי.א

ועלול להקשות עליו לאחד את הקבוצה ולהפנות את המבט של המודרכים גם אל השטח.

ההזמנה עצם הסלולרי, המכשיר באמצעות המועבר בתוכן העיסוק לפני עוד למודרכים: הנדרש 

כלל, בדרך מעלה, מגופם״ לחלק כבר ש״היה האהוב המכשיר את בפעילות לשתף מודרכים של 

בסלולרי השימוש בנוסף, . Medzini et al., 2014(6) להשתתפות המוטיבציה ואת הנכונות את 

נוספים בודדים חברים עם הקטן במסך וצפייה אישי ביטוי אחד לכל מאפשר – מאוד אישי 

הרבים היתרונות אולם, גדולה. בקבוצה להיטמע ולא יותר להשתתף אחד לכל מאפשר ובכך 

 עלולים המודרכים אותו, ולחוות לשטח להתחבר במקום לחסרונות: להיות בקלות עלולים 
 מהותי חלק שהיא הלימודי, ביומיום ההפוגה שבתוכו. ובהתרחשויות במסך לכודים הישארל

 עת כתב באקדמיה, הוראה בתוך: ובלמידה, בהוראה חברתיות ורשתות דיגיטלית מדיה יישומי (,2016) ת' זייפרט,
, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים.30-26 , עמ'6,לענייני הוראה במוסדות להשכלה גבוהה

 כתב באקדמיה, הוראה בתוך: אקדמית, בהוראה חכמים בטלפונים שימוש – טלפונים לפתוח נא (,2016) ח' מישר-טל, 
 , האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים.24-20 , עמ'6,עת לענייני הוראה במוסדות להשכלה גבוהה

4 

5 

Medzini, A., Tal-Meishar, H. & Sneh, Y. (2014), Use of mobile technologies as support tools of geography feld 
trips. International Research in Geographical and Environmental Education, 24 (1), pp. 13-23. 

6 
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 עלול להיעלם. אפילו מסוימים ובמקרים פחות משמעותית להיות עלולה לשטח, ביציאה וחשוב 
לטיול, שקשור משחק לשחק כדי החכם בטלפון משתמשים אם – גבולות טשטוש היווצרל

 החברתיות ברשתות עסוקים להיות הטיול, כל לאורך בו להשתמש להמשיך מאיתנו מונע מה 
ובהסחות הדעת הרבות שהוא מציע במקום לחוות את הטיול ולהיות שותפים מלאים בו?

בפעילות גם והעמקה למידה ולאפשר החסרונות על להתגבר נדרשים אנו הפיתוח, בתהליך 

בתחנות רק המדריך את ופוגשים בשטח מתפזרים עצמאיים, בצוותים עובדים המודרכים שבה 

 עיקריות: פלטפורמות בשתי בקק"ל שנעשה הפיתוח תהליך את נציג בהמשך, והסיום. הפתיחה 
על המבוססת ,אוצר משחקי וסדרת קק"ל, אתרי במגוון הפועל סלולרי ניווט משחק וויער,ח

 של המכון הטכנולוגי בחולון. Treasure Hit הפלטפורמה המוכרת של 

כמה מילים על קק"ל

הביצועית הזרוע להיות נועדה (,1901) החמישי הציוני בקונגרס שנוסדה לישראל, קימת קרן 

מהעם תרומות בגיוס לסייע ישראל, בארץ קרקע רכישת למען לפעול הציוני, הקונגרס של 

 נוספו הייעור של הייחודי למפעל ישראל. בארץ יהודית והתיישבות ציוני חינוך למטרות היהודי 
הקמת מים, מאגרי הקמת נחלים, שיקום המים, משק שיקום ובהם פחות, לא חשובים פקידיםת

 אקולוגי חקלאי ופיתוח חקרמ המדבור, עצירת תהליכי רקים,פא הקמת לשפכים, מחזור מתקני 
 המחנכים קהל את לחבר למטרה לה שמה קק"ל של ולקהילה לחינוך החטיבה ובתפוצות. ארץב
 במחלקה ומהנות. מעשירות חווייתיות, בדרכים ולסביבה לטבע ליער, ולמורשת, היסטוריהל
 העקרונות: שילוב על של תכנים חינוכיים, בהתבססות הפקה ועל על פיתוח כתיבה, על מוניםא

למידה, חוויה ופעולה.

הטלפון החכם ככלי חינוכי 

 הן רגוניא רעז ככלי הן העולם, רחביב ךחינו רכותעבמ וניידים חכמים ריםמכשי שילוב של המגמה 
 רונות,האח בשנים (.M-Learning )ובקיצור Learning Mobile נקראת ממש, של לימוד רכמכשי

רחבי העולם.רמליות ברמליות והבלתי פוערכות החינוך הפורגה לממגמה זו נכנסת בהד

בתחום גדולה קפיצה ויצר טכנולוגית ללמידה במעבר מאיץ גורם היה הקורונה משבר ספק, ללא 

התייחסות ללא גם אך טכנולוגיים. בכלים שימוש שמחייבת למציאות להסתגל הצורך בשל 

 חינוכיות אפליקציות של ומצטבר הולך לפיתוח במיוחד, עשירה לימוד לחוויית הודות – למשבר 
 M-Learningה- תופס – מר(המא בהמשך שיפורט )כפי שבניידות הגדול וליתרון ומגוונות רבות

 תאוצה בעולם.
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כניסת הסמארטפונים למערכת החינוך

שש בני מהילדים אחוזים 83ל- כי נמצא ,2015ב- "גלובס" בשביל שריד מכון שערך במחקר 

 ורותם, )אבני היום במהלך ארוכות שעות בהם משתמשים והם חכמים טלפונים יש ומעלה 
 יקציותאפל אחריהן ומשחקים, תקשורת בתחום הן ביותר הרווחות האפליקציות .2015(7

 72מ- )יותר היישומים מרבית ,2015ל- נכון טלוויזיה. ערוצי ייסבוק,פ סרטונים, צילום, וזיקה,מ

אחוזים( מיועדים לילדים ולפעוטות.

לאפשר כדי החינוכי, בהקשר ניידים טלפונים לסגירת הבקשה והמבוגרים, המתבגרים בעולם גם 

 באמצעותו ולהשתתף לטלפון להתחבר בבקשה ומתחלפת הולכת הפרעות, למנוע וכדי ריכוז 
בפעילות החינוכית.

 כותבי 8המסכים". "דור ספר:ה לבתי סמארטפונים כניסת על מאמר פורסם החינוך, משרד באתר 
 פגיעה התמכרות, סכנת קרינה, כמו בסלולרי, בשימוש הטמונות סכנות לצד – מנו מאמרה
 מידע למאגרי נגישות וביניהם יתרונות, של ארוכה סדרה גם – ועוד אמיתיים חברתיים קשריםב
 ועם המורה עם וישיר מהיר קשר במצלמה, שימוש אפשרות הלמידה, את ומייעלים משפריםה
בסיטואציות תלמידים בין אינטראקציה הגברת יותר, וחששניים ביישנים ילדים מצד גם מחנךה

התפיסה פי “על ספר: בית מנהלת של דבריה הובאו ,Ynetב- שהתפרסמה בכתבה ועוד. מסוימות 

הם ועכשיו. כאן מיידי, אצלם הכול היום השיעור. בזמן פעילים להיות צריכים התלמידים שלי, 

שנים אחרי אותם. סקרןל תמיד היא והמטרה דקות, 45 של משיעור מהר מאוד משתעממים 

– רוצים שהם מה זה אם לנו. שנמאס החלטנו הורים, ולזמן טלפונים להחרים נאלצנו שבהן 

 9(.2013 אנחנו נשתמש בזה” )חי, 

לא לשפוך את התינוק עם המים

עיםופוג הלומד של דעתו את מסיחים שהם היא החכמים לטלפונים עבנוג הנפוצות הטענות אחת 

 עמםשמשת מי – אכן רבה: אמת ךבכ אין כי הוכיחו שונים ריםמחק אולם, שלו. האקדמית ביכולת 
לטלפונים אולם רת,במחב אקראיים ריםציו לשרבט במקום בטלפון לבהות עלול כיום רעובשי

שטח. בתנאי בין בכיתה בין הלימודי, במרחב נכון משולבים הם רכאש רבים רונותית גם יש החכמים 

לכל מאפשר החכם הטלפון ולידע. למידע התמידית הנגישות הוא העצומים היתרונות אחד 

לצד ויזואליים לתכנים הנגישות יחסית. ויעילה מיידית בדרך סוג מכל למידע להגיע תלמיד 

ומשנות ומשמעותיות חשובות זמן ובכל מקום מכל שונים מסוגים לטקסטים להגיע האפשרות 

 את פני הלמידה ואת תפקיד המורה והמדריך. 

, מכון מופת.גדול של היישומונים הקטנים בחינוךערכם ה (,2015אבני, ע' ורותם, א' ) 7 

תת באתר משרד החינוך – ללא תאריך.המאמר "דור המסכים" מוצג במרש 8 

 10.8.2013Ynet. 9 , תוח סמארטפונים בכיתה,(, כשהמורה מבקש לפ2013חי, ש' )



הטיול ככלי חינוכי-ערכי 14

 

   
   

  
    

  
 

 

 

  

  

  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

800 
 TELAVIVאונ•ברס•טת

 UNIVERSITYתלאב•ב

 ( התייחסה לשילוב סמארטפונים במרחב הלמידה:2016חגית מישר-טל )

 הספר, בבית רטפוניםבסמא שמשתמשים תלמידים ולהעניש עלמנו קוםמב״
 ריםמאפש הם ללמידה. בהם הקיים עצוםה הפוטנציאל את למצות ךריצ

 לפתח ברשת, ללמידה רלבנטיים ריםלחומ תלמידיהם את להפנות ריםלמו
אקטואליים. ריםבחומ שימוש עשותול ע,מיד ערכתוה לחיפוש רטגיותאסט

 ומדידת הקלטה צילום, מולטימדיה, – המובנות רכותעוהמ האפליקציות שפע 
עיל״.עזר חינוכי י עשויות אף הן להוות כלי רה או כיוון,רטומרחק, טמפ

 תומך אמצעי "זהו הגמור. ההיפך אלא הלמידה, אויב אינו מישר-טל, פי על החכם, הטלפון 
וזמן." מקום בכל עזר כלי לשמש יוכל נכונים והנחיה ידע ובעזרת התלמיד, ברשות נמצאש

סקרים ליצירת במערכות שימוש לדוגמה, בכיתה, בהוראה לשלב אפשר הטלפונים, באמצעות 

 המרחב את לעשות מיקום, מבוססי משחקים באמצעות ואפשר, אינטראקטיביים במשחקים או 
החוץ כיתתי למהנה ולמאתגר.

 (2016 לשימוש בטלפונים החכמים כעזר ללמידה ולהדרכה יש יתרונות ברורים )מישר-טל, 

 הם מקדמים צריכת מידע בזכות נגישות למידע בכל מקום ובכל זמן. .1

 אפליקציות. מגוון צעותבאמ מידע ויצירת מידע עיבוד וכן מידע ואיסוף תיעוד מאפשרים הם .2

ממדידת החל – חיישנים של רחב למגוון התחברות באמצעות ומדידה חקר מאפשרים הם .3

 המובנים נוספים שונים וחיישנים טמפרטורה תנועה, בחיישני לשימוש ועד וכיוון גודל 
 במכשיר או מתממשקים אליו.

 ממשתמשים המתקבל למידע נגישות שמאפשר ואינטראקציה, תקשורת ערוץ מספקים הם .4
 למידה תהליכי מעודדים הם כך דרכים. של במגוון לאחרים מידע של והפצה חריםא

 שיתופיים ותקשורת בין חברי הקבוצה.

 אלא הפעילות, סיום עם בהכרח מסתיימים אינם תהליכים – הלמידה רציפות מאפשרים הם .5
 נמשכים גם לאחריה מעצם העובדה שהלומד לוקח איתו את התוכן שנאסף.

משוב מעניקים שהם כך בנויים טובים חינוכיים יישומונים – מיידי משוב מאפשרים הם .6

 הלומד של המוטיבציה את מגבירים הם וחוויה, משחוק גם כוללים כשהם ללומד. מיידי 
 להמשיך את השימוש בהם ויוצרים משוב חיובי ללמידה.

לחשוב בתוך הקופסה

יש חינוכיות, בפעילויות חכמים בטלפונים השימוש שמזמן הרבים היתרונות את לנצל כדי 

 החינוכי להקשר למכשיר, – ומיטבית נכונה בצורה המידע ואת התוכן את ולהתאים להנגיש 
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מקצוע אנשי בשילוב בו לטפל וחשוב ונרחב, מורכב נושא היא כזו התאמה השימוש. לסיטואצייתו

בתנאי בשימוש מדובר כאשר במיוחד (,UX-UI) המשתמש וחוויית המשתמש ממשק מתחום 

למערכת למשחוק, התוכן, הצגת לדרך ועבודה מחשבה מוקדשות כזה, פיתוח בתהליך שטח. 

 האפשרויות ניצול בין מיטבית סינרגיה שייצר המשימות לסוג בפעילות, המובנית המשוב 
התוכן: להתאמת גם וקדשתמ רבה עבודה החינוכית. המטרה לבין המכשיר שמציע טכנולוגיותה

 למקטעים המידע חלוקת ומשימות, שאלות ניסוח ומחברת, פעילה בדרך הצגתו התוכן, משחוק 
 והפקת וסרטים, תרשימים כמו ויזואליים, בעזרים ארוכים טקסטים של החלפה למידה(, מיקרו)

חומרים נלווים נוספים.

משימוש ריםנשכ נצא תמיד ולא החכם, הטלפון עותבאמצ רהעבלה מתאימים חוויה או תוכן כל לא 

 של ובהבנה שכל בשום ריתהסלול הפלטפורמה את לשלב יש חינוכית. אפקטיביות מבחינת בהם 
 רחב. רכתיך מכלול הדהמגבלות שלה אל מול יתרונותיה ושל התפקיד שהיא תופסת בתו

דוגמאות מהעולם

 שכשיושמו מוכיחה הכללית המגמה העולם, מן דוגמאות בוחנים כשאנו כי לזכור חשוב 
חברתיים קשרים עודדה יותר, לאפקטיבית הייתה אכן הלמידה לשימוש, הנכונים עקרונותה

ספר בבית שהתקיים המעניינים, המחקרים אחד לתוכן. יותר עמוק חיבור ויצרה הלומדים בין 

תהליכי על ייעודית אפליקציה שילוב של ההשפעה את בדק 10(,Rikala,)2015 בפינלנד יסודי 

התנסויות לתלמידים סיפקה הנייד שבטלפון שהאפליקציה הראה המקרה חקר למידה. 

 החברתית. האינטראקציה את הניידת האפליקציה עודדה כן וחינוכיות. מניעות מוחשיות 
 היא חינוכי בהקשר הניידות מהאפליקציות תועלת להפקת שהדרך המחקר הראה נוסף,ב
ומסייעת הלימודים תוכנית את משלימה הטכנולוגיה היות ובהדגשת בהן שבשימוש איזוןב

 אחר מחקר אנושית. אינטראקציה וביצירת הילדים צורכי במילוי הפדגוגיות, המטרות בהשגת 
(., 2015et al,Tarng,)11וירטואליים פרפרים לגידול ניידת ובלמידה רבודה במציאות שימוש שבחן 
של הווירטואלית האקולוגית שהמערכת העלה בקמפוס, שגדלים פיזיים פונדקאיים צמחיםב

 וירטואלי גידול דרך התלמידים, של העניין ואת ללמידה ההנעה את להגביר יכולה הפרפרים 
היתר, בין מאפשר, זה יישומון מדעי. לחינוך מתאים עזר כלי שהיא כך תצפית, פעילויות דרךו

פרפרים של שונים במינים לצפות יכולים התלמידים שבה וירטואלית, פרפרים גינת של יצירה 

 מגע. מסך באמצעות מידע עליו להשיג כדי פרפר ולתפוס אחריהם מעקב לקיים בטלסקופ, 
 הפעילות מתבססת על המרחב הפיזי הסובב ובתנאי חוץ.

Rikala, J. (2015), Enhancing children’s outdoor learning experiences with a mobile application, Journal of 10 
Educational Multimedia and Hypermedia, 24.2, p. 139. 

Tarng, W., Ou, K., Yu, C., Liou, F. & Liou, H. (2015). Development of a virtual butterfy ecological system based on 11 
augmented reality and mobile learning technologies, Virtual Reality, 19.3-4, pp. 253-266. 
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שטח, שטח, שטח

 ורותם, )אבני בחינוך" הקטנים היישומונים של הגדול "ערכם במאמר מוצלח? חינוכי יישומון מהו 
 יניהם:מפורטים המאפיינים הנדרשים ליישומון חינוכי מוצלח, וב 12(,2015

 התאמה לסוגי מכשירים שונים. •

 התקנה, הסרה ושדרוג ידידותיים, נוחים ומהירים. •

 ממשק ידידותי אינטראקטיבי, הפעלה אינטואיטיבית נוחה ופשוטה. •

 עיצוב ידידותי וברור בטקסט ובאמצעים חזותיים וקוליים. •

 שליטה נוחה במגוון פעולות. •

 מיידיות ומהירות תגובה לכל פעולת משתמש. •

 אפשרות עבודה עצמאית וחוסר תלות בהנחיה צמודה. •

 שפה התאמת לצורך בהתאם זמן ובכל מקום בכל למידה – אותנטית פעילה למידה •
 למשתמש.

 אינטראקטיביות מובנית. •

 יצירת קשרים וזיקות בין מסגרת הלמידה, מציאות החיים, החיים האישיים וצורכי הלומד. •

 בחירה והתאמה אישית. •

 יצירתיות והרחבת הדמיון. •

 הפקת תוצר מיידי או ארוך טווח באמצעות מדיה )כתובה, חזותית וקולית(. •

 (.Gamifcationחוויית משחק – גיימיפיקיישן ) •

 פרסום מיידי של תוצר הפעילות. •

 פעילות באמצעי תקשורת, שיתופיות ופומביות. •

 נטול פרסומות וכל הסחה שאינה קשורה ישירות להפעלה או לתוכן הרצוי. •

 אבני ורותם פירטו ארבע דרכים לשימוש ביישום חינוכי לשם למידה יעילה:
 יישום המפעיל את הלומד. .1
 יישום מעסיק, לא מסיח. .2
 יישום משמעותי ורלוונטי לחיי המשתמש. .3
 יציאה אנושית, אינטראקציה של שילוב – למידה תומכת אינטראקציה הכולל יישום .4

 מהמסך לעולם האמיתי.

 מכון מופת. ,ם הגדול של היישומונים הקטנים בחינוךערכ (,2015אבני, ע' ורותם, א' ) 12
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המסרה, בכנס בהרצאתה 

2018(13) רם יעל התייחסה 

המוטיבציה שבהגברת לחשיבות 

שטח: בפעילות להשתתפות 

 מביאה המוטיבציה הגברת 
ולשיפור ההנאה הגברתל

תפיסה קשב, זיכרון, מיומנויות 

להימנע מצליחים אם וריכוז. 

הטכנולוגי האמצעי מעשיית 

להמשיך ומצליחים למטרה 

ככלי, בטכנולוגיה להשתמש 

 להנאה להוסיף יכולה היא 
משחק חוויער "מארץ למדינה" בתל אביב

בשטח ולחיבור אליו. 

התחלנו קק"ל, של שטח פעילות של הערכה תהליך עקבותוב לעיל שהוצגו הדברים רקע על 

Treasure בתהליך פיתוח של יישומון חוויער ושימוש במערכת  Hit. 

חוויער

חוויער. הניווט יישומון הוא קק"ל של הפדגוגית במחלקה שפיתחנו הראשון הסלולרי הכלי 

 קק"ל של והיער השדה במרכזי בהצלחה פועל הכלי שנים, כארבע של פיתוח תקופת בתום 
.ובאתרים נוספים ברחבי הארץ

ערוהי השדה רכזימ חמשת של הנגשה היה עימם להתמודד רשנד הפיתוח שצוות האתגרים אחד 

גיחה, שטחי אכסניות, הכוללים ומאובטחים מגודרים רעי מתחמי – ולקהילה ךלחינו החטיבה של 

בהיותם חניכים. אלפי של ריםלביקו – רץהא רחבי בכל שונים עילותפ מתקני ומגוון שדה מתקני 

של הליבה רכיולע לתכנים להיחשף נדרש השדה רכזילמ עשמגי רחאו כל חינוכיים, מתחמים 

תקדם עתב ובה לחניכים רעוהי השדה רכזימ את שתחשוף ריתסלול רמהפלטפו של הכיוון קק"ל. 

ועם רכזהמ שטח עם רותהיכ רוהמאפש קק"ל תכני את המציג עצמאיו חווייתי משחקי, מפגש 

והאתגר ומבטיח, מתאים ראהנ ריסלול ניווט משחק ראשון. ריסלול לפיתוח נכון ראהנ שבו המצאי 

ושבמהלכו החכם הטלפון על המבוסס עצמאי בניווט יתנסו רכיםהמוד שבו מודל לפתח היה 

רכים של סביבה ושל קיימות.ע ייחשפו למגוון 

 זהו הסלולרי. הניווט רונותית את למקסם מאוד: ברורה במטרה לדרך יצא חוויער יישומון 
 משימות ווידאו, סטילס צילום בסרטונים, צפייה משלב ומורכב, עשיר ומורכב עשיר ישומוןי

 סרה, בית שמש.(, הרצאה בכנס המ2018רם, י' ) 13
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החכם, הטלפון חיישני את נצלותהמ תצפית 

 אישיות תחרויות רבודה, מציאות משימות 
מובנים, ומפה מצפן השעון, נגד קבוצתיותו

החושים חמשת כל את המשלבות משימות 

 ומגוונות. שונות קושי ברמות אתגרים ומגוון 
הפדגוגי בהיבט הלומד את עשירמ יישומוןה

ניווט מיומנויות ומקנה הידע ובתחום 

 המוכרים וחוויה שפה באמצעות והתמצאות 
היטב לילדים ולבני נוער.

נפתחת והיער השדה במרכזי הפעילות 

את המזניק והומוריסטי, חווייתי בסרטון 

קטנות. בחוליות תחרותי למשחק המודרכים 

בין מנווטים המודרכים המשחק, במהלך 

מרכז בשטח המפוזרות שונות ציון נקודות 

 משחקים חידות, פותרים והיער, השדה 
הפעילות, במהלך משימות. מגוון ומבצעים משחק חוויער "מארץ למדינה" בתל אביב

להריח בשטח, להתבונן נדרשים המודרכים 

 מהנה משחק דרך שסביבם המצאי את מכירים הם וכך בו, ולהצטלם להשתמש למשש, אותו, 
 לאתר נחשפים הם כך וכי בפעילות להשתלב נלהבים שהחניכים מראה ניסיוננו חוויתי.ו
 הניווט במהלך רוכשים שהם המיומנויות מעמיקה. בצורה קוםהמ את המאפיינים לערכיםו

 ובמשימות ההתמצאות וההיכרות ישרתו את החניכים בעתיד במקום בהמשך חייהם.

 רונות הבולטים שבשימוש ביישומון:רו את היתער לביא הגדירכז שדה ויבמ

 המידע מונגש בצורה חווייתית, מעניינת ותחרותית – שהיא דרך מצוינת להנעה לפעולה. •

 מוסף ערך יוצרת ובכך ועוד, חשיבה בשטח, התמצאות האזנה, תנועה, משלבת הפעילות •
 וחדש שאינו מתקבל בהדרכה פרונטלית.

 סרטונים, וסקרנות: גירוי שיוצרים מגוונים ועזרים המחשה אמצעי משלבים הניווט יישומוני •
 שירים, הרכבת פאזל, חידות צופן ועוד.

 ואגב במהירות למשימה התשובה את למצוא למשתתף מאפשרת במדיה למידע הזמינות •
 כך לספוג מידע נוסף.

 באמצעות כלי זה, אפשר ליצור שיתופי פעולה, עבודת צוות, חלוקת תפקידים ואחריות. •
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החניכים החברתי. הצד הוא ריתהסלול רמהבפלטפו השימוש ךבמהל המתבטא נוסף חשוב ממד 

 רהבחב ךער יקר ךמצר שהן צוות, עבודתו אישית בין רתתקשו פעולה, שיתוף למיומנויות נדרשים 
אלה. מיומנויות רכישתל רביות הטובה ךרהד שהיא התנסות, מזמנת המשחק סביבת רנית.המוד

 באמצעות חידות רולפתו משימות עלבצ נדרשים והחניכים קטנות, בקבוצות מתנהל המשחק 
 עולה.שיתוף פ

במרכז מבקרים אילנות, תיארו את משחקי החוויער המופעלים במקום:

נוכחות ללא גם למטיילים תמיד זמינות החינוכיות היחידות אילנות", "חוויער הסלולרי במשחק 

היתרונות אחד למשפחה. או בודד למטייל בין אקראית, מטיילים לקבוצת בין – צוות איש 

 תיאום מדריך, כמו חיצוני, פרמטר בשום תלות שאין הוא הסלולריים המשחקים של הבולטים 
זמן, כמות משתתפים. המשחק קיים ועומד לרשות המשתמש בכל זמן וללא עלות.

 שונים מסלולים כמה אילנות, בחוויער 
 או ברצף זמן, הגבלת ללא לעבור אפשרש

למודולריות וסיפהשמ נקודה – לקיםבח

 את להתאים משתמש לכל ושמאפשרת 
החוויה להעדפותיו.

תחליף למעשה מהווה החכם הטלפון 

משימות דרך ההדרכה בשטח. למדריך 

לסביבה המשתמש את קושרת ביישומון 

היא בכך, סביב. להתבונן אותו ומחייבת 

וגילוי חקר סקרנות, של ערכים מטפחת 

החכם, בטלפון השימוש בעת עצמאי. 

נוספות, מיומנויות גם רוכשים המשתמשים 

עבודת מפה, באמצעות בשטח ניווט כמו 

באינטרנט, מידע חיפוש פעולה, ושיתוף צוות 

האזנה בפרטים, התבוננות כתוב, קטע הבנת 

החווייתיות המשימות את ומבצעים וקשב, 

 כמפתחים, "עבורנו ובעניין. במוטיבציה 
לקהלי ובהתאמה שונות ברמות חינוכיות יחידות של ומהיר קל פיתוח הפלטפורמה אפשרתמ

 שונות, ולרמות לגילאים התאמה מאפשרת היישומון של ריותהמודול ומגוונים. שונים יעד 
 למשכי פעילות שונים ולאתרים מגוונים״.

 מתוך משחק חוויער "מארץ למדינה" - כיכר "הבימה"
 בתל אביב
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לבצע וכך אמת בזמן המשחקים אחר לעקוב המאפשר מיוחד, מדריך ממשק קיים בחוויער 

 בזמן בשחקנים המדריך של מרחוק ותמיכה עזרה לספק וכן המשחק של והערכה מדידה בקרה, 
 אמת במידת הצורך. בין מגוון התכונות תלויות השטח המשולבות במשחק:

 שמוצגת לתמונה השטח בין השוואה •
 ביישומון )"מצא את ההבדלים"(

 המאפשרים רבודה מציאות משחקוני •
 הנחשף ויזואלי מידע של נוסף רובד וספתה

 דרך מצלמת הטלפון

תוכן המשייך מיקום, תלוי מידע של שילוב •

 השחקן שבה לנקודה וטקסטואלי ויזואלי 
 נמצא

 הרחה, איסוף, המזמינים ומשימות אתגרים •
 מישוש, טעימה וחקר של השטח

המיקום בחיישני הנעזרות תצפית משימות •

 לפנות השחקן את והמזמינות המכשיר של 
 ולהסתכל לכיוון מסוים

 אזלמשימות פ •

 מצפן ומפה •

 משימות צילום, כולל הקלטה וצילום וידאו •

 הבעת דעה •

 ראיונות •

 הדורשים פיזיים ועזרים פיזיות משימות •
 מדידה, התחפשות ופעילות בשטח

 חוויית את לשפר במטרה העת כל מתווספות חדשות ותכונות להתפתח ממשיך חוויער יישומון
 המשתמש ואת הערך החינוכי שהמשחק יוצר.
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 סדרת משחקי אוצר

שפותח ,HitTreasure היישומון על בהתבסס נוצרה "אוצר" הסלולריים הניווט משחקי סדרת

לחניך מאפשר לשטח הטכנולוגיה בין החיבור אלה, שחקיםבמ גם בחולון. הטכנולוגי במכון 

להכיר מקומות, תכנים ותחומי ידע חדשים אגב התנסות משחקית מהנה. 

משחקי כמה פותחו ,Treasure Hit פלטפורמת עם העבודה במסגרת- למשפט פתיחה חסרה 

 שבו באתר לסריקה קודים הצבת ידי על מקום בכל כמעט להפעלה המותאמים ורסטיליים אוצר 
 להביא מצליחה הפעילות כך מוגדרים. אתרים או מבנים מחים,צ חפצים, לצד – הפעילות נערכת

 בעת ובה להם המוכרת בסביבה המודרכים את ולהוביל מקום לכל המסרים ואת התכנים את
להפנות זרקור לערכים, לנושאים ולמסרים הקשורים בסביבה, בטבע, בציונות ובמורשת.

את להפעיל כדי לו זקוק ריךשהמד נלווה תוכן כל ולמעשה ונות,הפתר וטבלת המשחק הנחיות 

 כפעילות דורש לכל מונגשים הם וכך קק"ל, באתרי ופורסמו בחוברות הודפסו עצמאית, המשחק 
סרטוני הפדגוגית המחלקה הפיקה המשחקים, הטמעת את לקדם כדי ומגוונת. מעשירה ינמיתח

 של ההפעלה דרך את ולהכיר ללמוד בכך שרוצה מדריך לכל המאפשרים קצרים, הדרכה 
 המשחק ולצאת לדרך.

 השטח בין הבדלים מציאת משימת תצפית, משימת לשמאל: מימין חוויער. יישומון מתוך בשטח שימוש המשלבים משתמש מסכי
 לתמונה שבמסך, משימת צילום עצמי בשילוב אלמנטים מהשטח.

14 
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 נתונים מהשטח מתוך בדיקה שערכה חברת "משאבי ידע"
 כמות משתמשים במשחקי סלולר לאורך השנים )אוצר וחוויער(

 שלוש חוברות למדריך מתוך סדרת "אוצר" של קק"ל

כמות שחקנים מספר קבוצות  משחקים

370 185 נוצר – תחנות 5 סיימו קלה, רמה בשבט, ט”ו אוצר

 2019 בשנת 

1,248 624  2018 תחנות – נוצר בשנת 5 אוצר סביבה, סיימו

2,202 1,101  2017 תחנות – וצר בשנת 5 אוצר ישראלי, סיימו

3,378 1,689 נוצר – תחנות 5 סיימו קשה, רמה בשבט, ט”ו אוצר

 2017 בשנת 

6,220 1,509  2016 חוויער – נוצר בשנת

13,418 5,108  סה”כ

 מהאפליקציה אוטומטית נשלח המשוב איש, 60 מדגם של הרים, נס בחוויער שחקנים משוב
 עם סיום המשחק.
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סיכום, מסקנות ואתגרים להמשך

 מהם שרבים מעטים, לא חינוכיים ומוקשים אתגרים מציב הדרכה ככלי חכם בטלפון השימוש 
ושמנווט השטח את שמכיר מדריך עם וטבעית אנושית באינטראקציה המחסור זה. במאמר ורטופ

ללא ניחושים, באמצעות טכני, ובמשחק במסך השחקנים שקיעת של סכנה בו; המודרכים את 

חזקה, בתאורה צורך כגון פיזיים, קשיים המקום; אמיתית של חוויה וללא האתר הרמת מבט אל 

המועבר התוכן של היחסית השטחיות במקביל; בו לעבוד נדרשים מודרכים שכמה קטן מסך 

להגיע שאפשר ההעמקה מרמת בשונה ודינמיות, משחקיות שמרל רצון עקב שנוצרת בפעילות 

אליה בהדרכה רגילה – כל אלה הם אתגרים שאיתם אנו נדרשים להתמודד. 

 עולמם, עם ושמתכתבים הילדים אל שמדברים בכלים להשתמש יודעים כשאנחנו זאת, עם 
לידע אותם חושפים אנחנו ערכיים. למסרים אותם ולהוביל ללמוד אותם למשוך יכולים נחנוא

 מהפעילות רצון שביעות שהביעו תלמידים לדעתנו, מבחינתנו. משמעותיים ולמסרים רלוונטי 
יהיו השגרירים של הפעילות ביערות קק"ל ונציגים של שמירת הטבע בעולמנו.

שבו ולשטח הפעילות למסגרת היעד, לקהל המתאימות – מדויקות חינוכיות יחידות של פיתוח 

הרבים שהיתרונות מוצאים אנו מחדש. פעילות בכל לצלוח שעלינו משוכה הוא – מתרחשת היא 

מצדיקים הגיל, שכבות מכל המודרכים, של הגדול רובם אצל הזמינים החכמים, הטלפונים של 

המצריכות משימות בניית על להקפיד להמשיך שואפים אנו הפיתוח. בתהליך ההשקעה את 

 שלא כדי המשחק. שבסביבת המצאי להכרת אמצעית בלתי חוויה והמספקות עיניים הרמת 
 נוספים, יישומים שלל ולפתח לשלב מאמץ עושים אנו שלנו, החדשים בפיתוחים עצמנו על חזורנ
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מתי הרף: ללא עצמנו את שואלים אנו ושילובו. בשטח שימוש המעודדים ומתוחכמים, צירתייםי

 חכם להשתמש בטלפון חכם? והתשובה: 

 לא בכל מקום,

 לא בכל זמן,

 לא בכל שטח,

לא )רק( על פני השטח.

 על הקפדה מתוך מטרה ולא כלי משמש החכם הטלפון שבהן מתאימות, בסיטואציות – כן 
 הדרכה מעמיקה, על איחוד הקבוצה ועל חוויה שלמה באמצעות הרחבה ומתודות נוספות.

 למידע נוסף ולהתרשמות – סרטון על אודות הפעילויות הסלולריות של קק"ל:

https://youtu.be/aGCYe0zwt5o 

 רשימת מקורות

 , מכון מופת.ערכם הגדול של היישומונים הקטנים בחינוך (,2015אבני, ע' ורותם, א' ) .1

 בתוך: ובלמידה, הוראהב חברתיות ורשתות דיגיטלית מדיה יישומי (,2016) ת' זייפרט, .2
30-26, עמ' ,6 גבוהה, להשכלה במוסדות הוראה יינילענ עת כתב באקדמיה, וראהה

 האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. 

 , Ynet.10.8.2013 (, כשהמורה מבקש לפתוח סמארטפונים בכיתה,2013חי, ש' ) .3

 44-40. עמ' (, 82 )4 החינוך, הד ך:בתו רוקטיבית,קונסט למידה עושים ךאי (,2008) ת' יחיאלי, .4

 ידע משאבי ,קק"ל לפעילויות הערכה דוחות )2019-2018(, א' ובורגר, א' לבון-גילת, .5
 יועצים בע"מ.

 , 1.9.2016. וואלה חדשות (, תנו סמארטפונים לתלמידים,2016מישר-טל, ח' ) .6

אקדמית, בהוראה חכמים בטלפונים שימוש – טלפונים לפתוח נא (,2016) ח' מישר-טל, .7
-24 עמ' ,6,גבוהה להשכלה במוסדות הוראה לענייני עת כתב באקדמיה, וראהה בתוך: 

 , האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים.20

 (, הרצאה בכנס המסרה, בית שמש.2018רם, י' ) .8

 עילויות שטח-חווייתי בפטלפון חכם ככלי חינוכי
 אהרון בר, מירב כורה-חזן, אלמוג צחר

https://www.youtube.com/watch?v=aGCYe0zwt5o
https://www.youtube.com/watch?v=aGCYe0zwt5o
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 מסורת וחידוש בבניית הזהות הלאומית בירושלים 
המערבית בעשור הראשון למדינת ישראל1

 2פרופסור קובי כהן-הטב

הקדמה

 זהות של בנייתה ובתהליך הלאומיות של בטבעה עוסק רניתהמוד התרבות של יסודותיה חקר 
ושל המקום של לתפקידיהם הוקדשו מעטים לא מחקרים העולם. אומות בקרב משותפת אומיתל

של דתיים, מקדשים של תפקידם הודגש לדוגמה, כך, לאומית. זהות כמעצבי הגיאוגרפי המרחב 

וכסמלים זהות כמעצבי אייםצב קרב שדות ושל קברות בתי של היסטוריים, שרידים של מצבות, 

 דויד 3(,Mosse,)1990 ;1975 מוסה גורג' שהראו כפי המודרנית, הלאומיות בצמיחת מרכזיים 
 ההיסטורי העבר ואחרים. Osborne(5 ,;2004)2008 בורןוסא בריאן Gordon(,4 ,)2004 גורדון

תודעה ובעיצוב ריטוריאליתט בהתחברות עוגן אחת לא ושימש זכויות כמעניק נתפס מקום של 

ואת הרגשות את גם הלאומית בזהות כלל (Smith,2000) סמית אנתוני מקומית. לאומית 

זו גישה משותפים. וזיכרונות מסורות ערכים, סמלים, יתוסים,מ והדגיש ההיסטוריים השורשים 

הלאומית הזהות בני של רייםוהמוס הרגשיים העממיים, מדיםהמ את ההתעניינות במוקד הציבה 

 ארץ לכברת המודרניות האומות התייחסות של הלגיטימיות ואת ההשראה את מהם ושאבה 
6מסוימת או לשותפות פוליטית.

 של הבולטים ההיכר מסימני הם ישראל מדינת של והקמתה הציונית התנועה שהופעת דומה 
המדינה, ובראשם של האבות המייסדים לפי תפיסת זה. יסוד על תפתחות הלאומיות היהודיתה

 בתהליך הציוני. החזון להגשמת ביותר המובהק הביטוי ישראל מדינת הקמת הייתה גוריון, בן 

1 

2 

הלאומית הזהות “בניית )תשס”ז(, כהן-הטב קובי פרופסור ראו: “ציון”. העת בכתב שהתפרסם למאמר מקוצר נוסח
 217-189. בירושלים המערבית בעשור הראשון למדינת ישראל”, ציון, עב, עמ’ 

 ארכיאולוגיה, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן.המחלקה ללימודי ארץ ישראל ו
Mosse, G.L. (1975), The Nationalization of the Masses: political symbolism and mass movements in Germany 
from the Napoleonic wars through the Third Reich, New York: H. Fertig,; Ibid, Fallen soldiers: reshaping the 

New York: Oxford University Press,warsworld of the memory ,.1990 ראו: לעברית, בתרגום גם אור ראה הספר
 , תל אביב: עם עובד.הנופלים בקרב: עיצובו מחדש של זכרון שתי מלחמות העולם מוסה, ג”ל )תשנ”ד(, 

Gordon, D.L.A. & Osborne, B.S. )2004(, ’Constructing national identity in Canada’s capital, 1900-2000: 4 
.Confederation Square and the National War Memorial’, Journal of Historical Geography, 30, 4, pp. 618-642 

Osborne, B.S. )1998(, ’Constructing landscapes of power: The George Etienne Cartier monument, Montreal’, 5 
.Journal of Historical Geography, 24,4, pp. 431-458 

Smith, A.D. )2000(, The nation in history: Historiographical debates about ethnicity and nationalism, Hanover, 6 
University Press of New England:NH. בהיסטוריה אומה )תשס”ג(, א”ד סמית, ראו: לעברית, בתרגום אור ראה הספר, 

 ירושלים: החברה ההיסטורית הישראלית.

 ראלר הראשון למדינת ישעשורבית במסורת וחידוש בבניית הזהות הלאומית בירושלים המע
 פרופסור קובי כהן-הטב

3 
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 היהודית הריבונות לחידוש במעלה ראשונה חשיבות נודעה ישראל, עם של הלאומית התחייה 
 בארץ היהודי העבר אל החדשה הישראלית הריבונות של הקשר האבות. ארץ ישראל, ארץב
 הרעיון במרכז מולדתו. אל השב העם של ההיסטורית בהמשכיות היתר, בין הודגש, שראלי

נתפס בארצו העם של עברוו ישראל, לארץ ביחס היסטוריתה התודעה עמדה הלאומי ציוניה

 כפי – המשותפים זיכרונותוה הסמלים המיתוסים, בסיס על 7 הארץ. על בעלות זכויות כמעניק 
ההיסטוריה של טבעי כתוצר ישראל בארץ ההמשכיות נתפסה היהודי, העם של – סמית הגדירש

לידתה ואכן, הכחדה. מפני עצמם לשמר היהודים של המתגבר הצורך נוכח במיוחד היהודית, 

הזהות בעיצוב ביותר מרכזי מקום תפסו השחרור מלחמת שגבתה הדמים ומחיר המדינה של 

 8המדינה, בפולחני משתקפים והם הישראלי הקולקטיבי רוןהזיכ ובהבניית היהודית הלאומית 

11ובספרות ה'יזכור'. 10מאותבחגיגות העצ 9בהנצחת הנופלים,

 והמקדש, הקודש עיר ירושלים, עמדה ישראל בארץ היהודית ההיסטורית המורשת של במרכזה 
של בינויה בתהליך אולם, הדורות. בכל יהודים של נפשם משאתו הרגל עולי של הדתי מרכזה

 מציאות העצמאות, מלחמת בתום בירושלים, נוצרה החדשה, היהודית המדינה כבירת ירושלים 
של המזרחי חלקה בין שנמתח גבול קו באמצעות חולקה ירושלים חדשה: ופוליטית יאוגרפיתג

ישראלית. בריבונות שנותר העיר, של המערבי חלקה ובין הקדושים, המקומות היו שבו העיר, 

עלייה מוקד לשמש ירושלים יכולה הייתה לא חלקיה, שני בין מפריד מדיני שגבול חצויה, כעיר 

דרכה את אפוא החלה ישראל בארץ העצמאית היהודית הריבונות בעבר. שהייתה כפי לרגל 

שלה. ההיסטוריים המשיכה מגורמי ומנותקת דתי מרכז חסרה המערבית ירושלים כאשר 

ההיסטורית העיר בין ברור ופוליטי גיאוגרפי חיץ נוצר המודרנית, ירושלים בתולדות לראשונה 

 החלקים על ,1949 בדצמבר ישראל, ממשלת הכריזה כאשר המצב היה זה החדשה. העיר לבין 

ביותר והנחקרים המדוברים ושאיםהנ אחד הם המודרנית היהודית לאומיותב הארץ לבין העם בין הגומלין יחסי 7
מוג,אל הציונית; הספריה ירושלים: ,ומחקרים מסות יהודית: לאומיות )תשל”ט(, י’ כץ, לדוגמה: ראו האחרונות. בשנים 

הציונית ההסתדרות על-יד הציונית הספריה ירושלים: ומחקרים, מסות נטישמיות:א ציונות, אומיות,ל )תשנ”ב(, ש’ 
ג’ שמעוני, שזר; זלמן מרכז ירושלים: ,הציונות עידן )תש”ס(, )עורכים( הריס וי’, ריינהרץ י’, שפירא, א’, העולמית; 
, ירושלים: הוצאת ספרים ע”ש י”ל מאגנס.האידיאולוגיה הציונית )תשס”א(, 

המרכז בוקר: שדה קריית ,1948-1956 הנופלים, והנצחת העצמאות חגיגות מדינה: ולחניפ )תשנ”ה(, מ’ עזריהו,  8 
למורשת בן גוריון.

שמיר, ידוע; לא לאור מוציא אביב: תל ,וזכרון הנצחה ישראל: במערכות לנופלים אנדרטות )תשנ”ה(, א’ שמיר,  9
ומ’, שמיר א’, עובד; עם תל-אביב: ,זכרון נופי בעיצוב הישראלית החברה של דרכה וזכרון: נצחהה )תשנ”ז(, א’ 

 ומחקר לתיעוד היחידה- הביטחון משרד אביב: תל ,מאמרים אסופת הנצחה: של דפוסים )תש”ס(, )עורכים( מייזל 
173-160; עמ’ ,79,קתדרה יצחק’, ובארות יד-מרדכי נגבה, – הזכרון בנוף מים מגדלי’ )תשנ”ו(, מ’ עזריהו, יסטורי;ה

בחוליקאת: גבעתי חטיבת של 54 גדוד חללי לזכר האנדרטה אותנו”: זכור לנגב ברדתך – ”ההלך’ )תשנ”ה(, מ’ עזריהו, 
363-336. , עמ’5,עיונים בתקומת ישראל מחקר בהנצחת מלחמת העצמאות’, 

ראו: הצבאי, המצעד היה הציבורית ודעהובת המוסדית בהבניה שבהם שהמרכזי סדריו, תכנון ועל העצמאות יום על  10
 136-118. עמ’ בר-אילן, אוניברסיטת של מפוסהק רב לשכת גן: רמת ,העצמאות ליום מחקר פרקי )תשנ”ח(, א’ ארנד, 

יום כרזות’ )תשס”ו(, ח’ גרוסמן, ראו: הראשון, בעשור האומה בינוי מתהליך כחלק העצמאות יום כרזות של מקומן על
87-64. , עמ’151,גשר העצמאות בעשור הראשון למדינה: לתולדות מבע חזותי של קול ממסדי’, 

, תל אביב: מערכות.תוס, דיוקן וזיכרוןדור תש”ח: מי סיון, ע’ )תשנ”א(,  11 



29 

 
    

      
         

     
       

     
      

   
      

   
     

 

   
  

   
 

 

  

 
   

  

 
     

       
  

   
  

 
ו J .~~·~י~ו 

 12המערביים של ירושלים כבירתה של מדינת ישראל.

העיר של רביהמע לחלק הזיקה את ולטפח המקומית הזהות את להבנות הניסיונות על נכתב עטמ

וזיכרונות רותמסו רכים,ע סמלים, עותבאמצ אלא וייצוגיים שלטוניים מבנים בניית עותבאמצ שלא 

של היומיום לחיי ריות עונג ריםהדב עושמטב רגשיו עממי אופי רעיקב שנשאו – משותפים 

 המדינה הקמת ראחשל ראשוןה רעשוב רביתעהמ רושליםבי זו עילותפ כי עןנט רנובמחק התושבים. 
חדשות מסורות רונוצ רבית,המע רעיה רחביב רסיו מסלולי כמה גובשו כיוונים: בכמה רחשההת13

 רגליםה בשלושת רגלל עלייהה חודשה רצל(,ה להר רעיק)ב אלטרנטיביים לאתרים רגלל עלייה של 
 מחדש נחפרו וקצתם רעיה של רביעהמ בחלק ארכיאולוגיים ריםאת כמה זוהו ציון(, רלה רעיק)ב
רתהכות גולת עתנו,לד אולם, רבית.עהמ רעיב רותהתיי רותישי להחייאת ניסיונות כמה עשוונ

מתכנניו רבית.עהמ רושליםבי רכזיהמ האתר להיות שנועד מבנה – האומה בנייני הקמת הייתה 

 לאומית עילותופ כנסים עותובאמצ עיר,ב ריםולמבק לתושבים מרכזי משיכה ראת שישמש קיוו 
בבנייני לקיים הוחלט למדינה, העשור שנת עירובאי הלאומי. עללמפ רהציבו את יחשוף רבותיתות

 למטרות שתשמש ערוכהת עת, אותה עד רץבא הציוני המפעל לסיכום רעשוה רוכתעת את האומה 
 ראל.עות החיים במדינת ישרץ ביחס למשמחינוכיות-לאומיות לתושבי הא

עלייה לרגל, מסלולי סיור ושירותי תיירות בירושלים המערבית

 הממשלתית המודיעין לשכת .1948 בדצמבר כבר הורגש מערביתה בירושלים לבקר הרצון 
 העיר, של זה חלק על חומר לראשונה הפיצה התיירות, עונת ראתלק מחדש שנפתחה תיירים,ל
14בתפוצות. היהודיים וסדותהמ לראשי הן יהודים( כלא יהודים) רגילים לתיירים הן יועדש

חג לקראת גברו המערבית בירושלים ותיירים רגל עולי רים,מבק לקבלת הלשכה של ההכנות 

שהתפתחו המסורות המלחמה. סיום בשל במיוחד חגיגי שהיה (,1949 )אפריל תש"ט הפסח 

שבועות )פסח, הרגלים לשלושת בעיקר תחילה נקשרו המערבית לירושלים לרגל לעלייה ביחס 

מסלולי הציעה כהנא, ז' שמואל ד"ר עמד שבראשה בממשלה, דתות לענייני והמחלקה וסוכות(, 

 כהנא נודע הדתות, משרד כמנכ"ל 15התפוצות. וליהודי ישראל לתושבי לירושלים לרגל עלייה 

)תשמ”ח(, א’ ביאלר, ראו: ישראל, מדינת כבירת המערבית ירושלים על הכרזהל שהובילה הדברים השתלשלות על 12 
191-163; עמ’ ,35,קתדרה ’,1949 בשנת ישראל ממשלת של הרשמי מושבה למקום ירושלים הפיכת – לבירה הדרך’

 ובעשיה בתודעה ירושלים )עורכת(, לבסקי ח’, בתוך: ישראל’, כבירת ירושלים וקביעת בן-גוריון’ )תשמ”ו(, נ’ לורך, 
403-377. , ירושלים: מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל, עמ’הציונית

יצירה הריבונות: אתגר )תשנ”ט(, )עורך( בר-און מ’, ראו: למחקר, כתקופה למדינה הראשון העשור תיקוף לעניין  13 
 19-3.  , ירושלים: יד יצחק בן-צבי, עמ’והגות בעשור הראשון למדינה

המחלקה מנהל אל ים,רושלי ים,רלתיי עיןהמודי לשכת מנהל נתן, פ.ג. ,21/105S אצ”מ[, ]להלן: רכזיהמ הציוני רכיוןהא 14
רןהק הציונית, ההנהלה ומימנו הקימו ים’רלתיי הציונית עיןהמודי לשכת’ את .1948 בדצמבר 13 רושלים,י לפיתוח 
ק’ כהן-הטב, ראו: זו, בתקופה פעילותה מאפייני עלו הלשכה על המנדט. בתקופת עוד היסוד רןוק לישראל הקיימת 

 .222-218  ’עמ ים: יד יצחק בן-צבי,, ירושללתור את הארץ: התיירות בארץ-ישראל בתקופת המנדט הבריטי )תשס”ז(,
 15 .3 , עמ’1949 במרס 7,הארץ

 ראלר הראשון למדינת ישעשורבית במסורת וחידוש בבניית הזהות הלאומית בירושלים המע
 פרופסור קובי כהן-הטב
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השירותים את שעיצב וכמי ישראל במדינת הדתיים החיים לארגון היסודות את שהניח כמי 

שמו נקשר הציבורית, בתודעה אולם, ממלכתיים. כשירותים המדינה לתושבי הניתנים הדתיים 

 הגישה משנחסמה המדינה, הקמת שלאחר בימים הארץ. ברחבי הקדושים המקומות בפיתוח 
 כמרכז אותו וטיפח ציון להר מרכזי מקום כהנא נתן המזרחית, בירושלים הקדושים מקומותל

16לפעילות דתית עממית.

 בחול העיר ברחבי סיורים לראשונה קיימה דתות, לענייני המחלקה בשיתוף התיירות, לשכת 
יצאה ממשלה שרי בהשתתפות תהלוכה ביומו. יום מידי סיורים שלושה תש"ט, פסח מועדה

לקראת גם 17המאורע. לכבוד חגיגית תפילה התקיימה ושם 'ישורון', כנסת לבית לעיר מהכניסה 

 לרגל, עלייה של מסורות להתפתח החלו (,1949 )יוני המלחמה שלאחר הראשון השבועות חג 
ביכורים חגיגות נערכו כן, כמו 18ציון. שבהר דוד בקבר תפילות יתקיימו כי נמסר זה חג לקראתו

הלאומיים. המוסדות בנייני בחצר שמסביבה ומכפרים מירושלים ספר בתי לילדי החג לכבוד 

 לקרן שי ישראל ארץ אדמת ביכורי מראשית ישראל ילדי הביאו בכך כי צוין האירוע בתיאור 
עממיות, ובמנגינות עם בשירי החגיגה את ליוותה ירושלים' 'קול של המיתרים תזמורת קיימת.ה

המלחמה שאחרי הראשון הסוכות חג 19התקווה. ובשירת יונים בהפרחת נסתיימה והחגיגה 

נשאה בעיר שעברה הרגל עולי ותהלוכת לירושלים, לרגל בעלייה הוא אף צוין (1949 )אוקטובר 

מסורות 20השנייה. העולם במלחמת בגולה שחרבו כנסת מבתי ששרדו קדושה מתשמישי עימה 

 שולבו אך לרגל, עלייה של העתיקה היהודית המסורת על אפוא, נשענו, לירושלים לרגל העלייה 
 בהן אירועים מן העבר היהודי הקרוב בארץ ובגולה.

עולי הרגל בדרכם להר ציון

והחברות הארגונים כל נתבקשו תש"י הפסח ולקראת וגברה, הלכה ברגלים לירושלים העלייה 

 ציון להר הוועדה מזכירות עם מראש ביקורם את לתאם במקום מאורגנים ביקורים העורכים 
21במקום. הצפוי הרב הדוחק ובגלל המבקרים ריבוי בגלל לביקור המדויק הזמן את לקבועו

 השבועות שבחג דווח 22נפש. 20,000ל- 15,000 בין המועד בחול לירושלים עלו שנה באותה 

שמואל’, בית’ בפולין, הראשונה החקלאית הישיבה את הקים ורשה, יליד )1998-1905(, כהנא זנוויל שמואל ד”ר הרב 16
 הציבורית דרכו את והחל 1940 בשנת לארץ עלה עצמו הוא לארץ. לעלייה והתכוננו חקלאות ולימודי תורה למדו שבה 

ד’ תדהר, ראו: הדתות. משרד מנכ”ל שימש שנה, מעשרים יותר במשך מכן, ולאחר המזרחי הפועל הסתדרות מרכזכ
 .3831 , תל אביב: הוצאת המחבר, עמ’יא ,אנציקלופדיה לחלוצי הישוב ובוניו )תשכ”א(, 

17 .4 , עמ’1949 באפריל 12,הארץ

18 .3 , עמ’1949 במאי 31 שם, 

19 .6 , עמ’1949 ביוני 2 שם, 

20 .5 , עמ’1949 באוקטובר 2 שם, 

21 .3 , עמ’1950 במרץ 21 שם, 

 22 .3 , עמ’1950 במרץ 29 שם, 
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 כך כאלה, גם בהם המזרח, ארצות יוצאי רגל עולי של הגדול מספרם העיר ברחובות בלט תש"י 
23נטען, שאך לפני ימים מספר הגיעו לארץ.

 הבולטים האתרים שני 

שבהם המערבית ירושליםב

לרגל עלייה של מסורות נקשרו 

והר הרצל הר היו שניםה באותן 

שונה. אופי נשאו הם אך ציון, 

 שבאו החדשים העולים על 
 ארגוני חברי תש"י, בפסח עירל
 'בעלות כי נמסר הדתי, נוערה
הר בשבילי והנערות נעריםה

 מרתה הלויג, ארכיון הצילומים של קק"ל כהנים בברכת נתקבלו הם ציון 
על-ידי וסמלית סורתיתמ

ליד הכנסת בבית התפילה לאחר הרגל. עולי את וברכו למרום כפיהם שנשאו כהנים חמישים 

שנה 24התקוה'. בשירת הרצל להר בדרכם ירושלים ברחובות ועברו הרגל עולי יצאו דוד, קבר 

 עולים רגל, עולי 600ל- 'קרוב מפא"י: ביוזמת לרגל עלייה על נמסר תשי"א(, )פסח מכן לאחר 
 פועלי מפלגת ביוזמת התקיימה זו לרגל עליה מיוחדת. ברכבת לירושלים אתמול הגיעו דשים,ח
 ובעין הרצל בהר במוסררה, המסחרי, במרכז משה, בימין ציון, בהר ביקרו העולים רץ-ישראל.א

25כרם'.

 הקדושים המקומות אל כשהגישה בעיר שנוצר הדתי החלל את רבה, במידה מילא, ציון הר 
ובמיוחד ציון, הר היה השנים, במהלך אפשרית. הייתה לא עירה ושבמזרח העתיקה בעירש

ציין )תש"ס( בר דורון המערבית. לירושלים לרגל לעלייה בולט ולסמל מרכזי למקום דוד, קבר 

ישראל במדינת ומרכזיים חשובים יהודי פולחן כאתרי ציון הר ושל דוד קבר של מיצובם כי 

משרד הביא אחד, מצד שנים. רב הדרגתי בתהליך אלא המדינה, הקמת עם מייד התרחשה לא 

 טקסים באמצעות מקודש ולמרחב לרגל לעלייה מרכזי לאתר היה ציון שהר לכך הדתות 
ועיצבו במקום טקסים שניםה במרוצת להר שזרמו המבקרים המוני ערכו אחר, ומצד פעולות;ו

 המקום להיות רבות דוגמות הביא בר אלטרנטיבי. מקודש כמרחב במקום הפולחן את הם גם 
 למקום. שנקשרו הרבות המסורות ואת הדתיים הטקסים את וסקר לרגל עלייה של עממי אתרל

23 .4 , עמ’1950 במאי 23 שם,

24 .6 , עמ’1950 באפריל 5 שם, 

 25 .7 , עמ’1951 באפריל 26 שם, 

 ראלר הראשון למדינת ישעשורבית במסורת וחידוש בבניית הזהות הלאומית בירושלים המע
 פרופסור קובי כהן-הטב
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 פריץ שלזינגר, ארכיון הצילומים של קק''ל

שנותר היחיד הקדוש האתר כאמור, היה, ציון שהר העובדה בשל בעיקר התרחש זה תהליך

שימשו אליו הצמוד האחרונה הסעודה וחדר דוד קבר שמעל הבניין גג ישראלית. בשליטה 

הכותל בעיקר הקדושים, והמקומות המזרחית ירושלים עבר אל ביותר הקרובה תצפית נקודת 

השנים, במרוצת התאפשרה. לא אליהם ושהגישה ירדנית בשליטה שהיו הזיתים, והר המערבי 

 שיום היהודית למסורת בהתאם לרגל, עלייה של המוני לאירוע ציון בהר השבועות חג היה 
 26הולדתו של דוד המלך ויום מותו היו בחג זה.

ר דודוכיה בקבהדלקת חנ

לרגל עלייה של נוספת פעילות 

למרתף הייתה ציון להר שנקשרה 

לקבר בסמוך שהוקם השואה, 

לבקר נהגו רבים ויהודים דוד, 

המסורות 27בו. להתפלל ואף בו 

 ביטאו, ציון הר על שהתפתחו 
עולי של ההדדי הצורך את פוא,א

ביצירת הממסד אנשי ושל הרגל 

חוויית לחיזוק מקודש. מרחב 

שימוש נעשה במקום, הביקור 

סימבוליים ובאמצעים במיתוסים 

המסורת בחידוש לעיתים שונים, 

העלייה כגון להווה, ובהתאמתה 

בהיסטוריה יחסית חדש תוכן בעל אתר ביצירת ולעיתים השבועות, בחג דוד לקבר לרגל 

היהודית, כגון מרתף השואה. 

 עזריהו מעוז שציין וכפי בעיר, למבקרים משיכה לאתר הרצל הר גם נהיה כאמור, שנים, באותן 
1949 באוגוסט בירושלים ולקבורתו ארצה הרצל של עצמותיו להעלאת הייתה תשנ"ה(,)

 אחד הייתה ירושלים במערב ייצוגי ממלכתי קבורה אתר יצורל ההחלטה רבה. סמלית משמעות 
 כבירת מעמדה ובביצור המערבית ירושלים של הלאומית זהותה בבניית החשובים נדבכיםה

 הרצל בהר עולמים למנוחת באוהו בהר, הרצל של קבורתו לאחר חודשים כשלושה 28ישראל.

 בעיקר 1967-1948, השנים בין בירושלים הדתית-פולחנית במציאות ציון הר של למקומו הוקדש מפורט מחקר
בירושלים הדתית-פולחנית במציאות תמורות’ )תש”ס(, ד’ בר, ראו: הדתי-יהודי, ההיבט מן בו שנעשו השונות פעולותל

 18-5.   , עמ’52,אופקים בגיאוגרפיה : המקרה של הר ציון, קבר דוד וחדר הסעודה האחרונה’,1948 לאחר שנת 
Bar, D. )2005(, ’Holocaust commemoration in Israel during the 1950s: The holocaust cellar 43 on Mount Zion’, 27 

.Jewish Social Studies, 12, pp. 16-38 
 62-55. (, עמ’7 ערהעזריהו, פולחני מדינה )לעיל, ה

26 

28 
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עציון, גוש חללי אלה היו ירושלים. שידעה ביותר הגדולה כהלוויה שתואר במה חללים 228

 אחרון, כבוד להם לחלוק יצאו כולם ירושלים בני לטרון. חללי ומקצת הרדאר גבעת יעקב, נווה 
29ורחובות העיר מלאו רבבות אדם מכל חוגי היישוב.

1949 ארונו של הרצל בסמוך לחוף ימה של תל אביב, אוגוסט 

ייצוגי אתר ההר שימש מראשיתו, כבר 

הריבונות את המייצגים לטקסים ומרכזי 

החדשה, הלאומית בבירה הישראלית 

של המדינית שייכותה ששאלת אף 

היהודית למדינה המערבית ירושלים 

הוכרעה. טרם בה הבינלאומית וההכרה 

לטקס כמובן, נודעה, יתרה חשיבות 

יום אירועי פתיחת לציון הממלכתי 

בערב בהר לראשונה שנערך העצמאות, 

עזריהו. שתיאר כפי תש"י, העצמאות יום 

של למוקד ההר היה השנים, במהלך 

בחיי שנגעה לאומית, עממית פעילות  DIVAD NADLEלע''מ ,
כך, בעיר. הרבים והמבקרים התושבים 

מכל ירושלים מבני 50,000'כ- של אמונים שבועת במקום נערכה ,1949 בדצמבר כבר לדוגמה, 

 כפי הרצל', להר קריר סתוי אוויר במזג שיצאו ובזקניהם, בנעריהם הירושלמי, היישוב שכבות 
לפידי מרוץ החל המדינה ברחבי כי נמסר חודש, אותו באמצע 30התקופה. בעיתונות תוארש

 כמה הסתיים המרוץ ובאוויר. בים ביבשה, גדנ"עים 1,755 בו השתתפו וכי לירושלים החנוכה 
להעביר ההחלטה ולציון החנוכה חג לציון הרצל בהר גדנ"עה רךשע בכנס מכן לאחר בועותש

 בהר נערך בשנה, שנה מידי בתמוז בכ' כן, כמו 31 לירושלים. אביב מתל הממשלה משרדי את 
 32טקס לציון יום השנה למותו של הרצל.

29 .1 , עמ’1949 בנובמבר 18,הארץ

30 .1 , עמ’1949 בדצמבר 5 שם, 

 31 .4 שם, עמ’ 

עמ’ ,65-64,בגיאוגרפיה אופקים בירושלים’, הלאומי הקברות בית של היסטורי מתווה הרצל: הר’ )תשס”ה(, מ’ עזריהו, 32 
.383-369 

 ראלר הראשון למדינת ישעשורבית במסורת וחידוש בבניית הזהות הלאומית בירושלים המע
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1949 אוגוסט לווית הרצל בהר הרצל,

לשכת שילבה השנים, במהלך 

ואת ציון הר את הממשלתית המודיעין 

ברחבי הביקור במסלולי הרצל הר 

לתיירים. שהציעה המערבית העיר 

העיר ברחבי שהוצעו הסיור, מסלולי 

לחלוקתה, הראשונים בשלבים כבר 

ראשוניים ניסיונות על מלמדים 

המערבית ירושלים את להבנות 

משיכה וכאזור לאומי-תרבותי כמרכז 

לכאורה, תלות, ללא למבקרים, 

וההיסטוריים הקדושים במקומות 

על התיאורטי במחקר העיר. של 

נמצא והתיירות הצליינות תופעת 

בתיירות שימוש נעשה אחת לא כי 

 פוליטיות מטרות לקידום כמכשיר 
 קובעות ומדינה חברה כל למעשה, לאומיות. מטרות כמובן זה ובכלל מסוימות, אידיאולוגיותו

33את הכללים שעל פיהם יפעלו המבקרים השונים על פי אידיאולוגיה מסוימת.

כללה העיר חלוקת שלאחר הראשונות בשנים התיירות לשכת שהציעה הטיול מסלולי רשימת 

 מאה השכונות באזור העיר, של הצפוני בחלקה רגלי סיור )א( עיקריים: סיור מסלולי ארבעה 
ולכיוון העיר של הצפוניים חלקיה אל הבתים מאחד תצפיתו והבוכרים, ישראל בית ערים,ש

 של המערביים בחלקים במכונית או באוטובוס סיור )ב( הצופים; והר העברית האוניברסיטה 
כרם; ובעין הרצל של קברו במקום וגן, בית הכרם, בית משה, קריית רוממה, בשכונות עיר,ה

בחלקים באוטובוס או ברכב סיור )ד( בצלאל; ובמוזיאון הלאומיים המוסדות בבנייני סיור )ג( 

היוונית, המושבה הגרמנית, המושבה תלפיות, והשכונות רחל רמת ובכללם העיר, של הדרומיים 

בהר דוד לקבר מיוחד סיור הוצע ושבת, שלישי בימי העיר. ומרכז משה ימין טלביה, קטמון, 

 בעיר הביקור אתרי מפת 34 ירושלים. של המזרחי חלקה אל לצפות אפשר היה שממנו ציון, 

 הנס פיין, ארכיון הצילומים של קק''ל

Hall, C.M. )1994(, Tourism and politics: Policy, power and place. New York: Wiley & Sons; Matthews, H.G. & 33 
pp18,1,,Annals of tourism research ’,Political science and tourism’)1991(,.K.L,Richter..120-135 השימוש על 
 Cohen- ראו: הבריטית, בתקופה בארץ שהתנהל הלאומי למאבק קשרבה תעמולתיים לצרכים בתיירות נעשהש

Hattab, K. )2004(, ’Zionism, tourism and the battle for Palestine: Tourism as a political-propaganda tool’, Israel 
.Studies, 9, 1, pp. 61-85 

ירושלים, לפיתוח המחלקה גבריהו, ח. אל ירושלים, לתיירים, הציונית המודיעין לשכת נתן, ג. פ. ,105S21/ אצ”מ,
 .1949 ביולי 29 הסוכנות היהודית, ירושלים, 
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מחדש בכינונה הן הדתית ובמורשתה ההיסטורית העיר בקדושת הן התמקדה החדשה הבירה 

עיצובם בתהליך השתלבה הסיורים מתכונת כי לומר אפשר המערבי. בחלקה לאומית כבירה 

העיר במזרח שנותרו החלקים אל הערגה העמקת באמצעות הלאומיות, ברוח הביקורים של 

החדשים ולאזורים הוותיקות לשכונות הנוגעים ומיתוסים זיכרונות יצירת ובאמצעות אחד מצד 

באזורים שקמו והתרבותיים הלאומיים האתרים גם ובהם העתיקה, העיר לחומת מחוץ שהתפתחו 

אלו – אתרי קרבות ממלחמת השחרור, בתי קברות ומקומות קדושים – מצד אחר. 

החייאה ושיפוץ של מונומנטים היסטוריים בעיר המערבית 

הנוף אל ובהתחברות ארצול ישראל עם שיבת של הרעיון בביסוס מראשיתה עסקה הציונות 

 ישראל לארץ שעלו הגולה יהודי יוכלו שבו שטח חדשה, יהודית לאומיות תיבנה שבו השטח ואל 
את לבסס שבא המדעי התחום בארץ. יהודית נוכחות של קודמות תקופות אל קשר הרגישל

המקרא לתקופת בפנייה המקראית. הארכיאולוגיה היה ולהוכיחה הארץ אל היהודית הזיקה 

התקופה על בדילוג הקדום, העבר אל החדשים העולים של מחדש לקשירה ברור ניסיון היה 

התגברות נוכח בעיקר המדינה, הקמת לאחר 35בארץ. ניכרת יהודית נוכחות בה שנעדרה הארוכה 

אחד לשמש שאת, וביתר הארכיאולוגיה, המשיכה וערבים, יהודים בין הארץ על הלאומי העימות 

 כי נמצא במחקרנו 36ישראל. לארץ היהודי הקשר ולחיזוק השורשים להעמקת המרכזיים הכלים 
המדינה הקמת שלאחר ונותהראש בשנים המערבית ירושליםב גם נעשו הקשר לחיזוק עולותפ

 נעשו העיר, במערב סיור מסלולי לגיבוש ובנוסף ציון ולהר הרצל להר לרגל לעלייה במקביל וכי 
 העיר, של המערביים בחלקים העבר שרידי ולהחייאת היסטוריים אתרים למציאת יסיונותנ

37בעיקר לצרכים לאומיים וכלכליים.

 לפיתוח המחלקה היה המערבית בירושלים אלה בכיוונים לפעול שהחל הבולטים הגופים אחד 

N.A., Silberman & D., Small )eds( )1997(, The archaeology of Israel: Constructing the past, interpreting the 35 
Shefeld Academic Press:Shefeld,present; ,ועיצוב עכשיו שלום אמונים, גוש לגדה: מפות שתי (,2003) מ’ פייגה

 Shifting)2004(,.W.T,Davis שם; ובמקורות 35-22, עמ’ מאגנס, י”ל ע”ש ספרים הוצאת ירושלים: הישראלי, המרחב 
Oxford University Press:Oxford,The rise and fall of biblical archaeology:Sands; ,והזהות התנ”ך )תשס”ו(, א’ שפירא 

 )תשנ”ז(, ז’ צחור ראו: התנ”כיים, המקורות אל בשיבה גוריון בן דוד של מקומו על 36-1; עמ’ ירושלים, ישראלית,ה
ירושלים הישראלית, התודעה של גלגוליה וזכרון: מיתוס )עורכים(, ויסטריך ור”ס, אוחנה ד’, בתוך: והתנ”ך’, בן-גוריון’

 המלאה, העגלה )עורך(, ברטל י’, בתוך: והתנ”ך’, בן-גוריון’ )תשס”ב(, א’ שפירא, 149-140; עמ’ ליר, ון מכון אביב: ותל 
146-121.      הוצאת ספרים ע”ש י”ל מאגנס, עמ’ ירושלים:

היו היהודית, וללאומיות לציונות הראשונים בימיה הישראלית הארכיאולוגיה שבין הזיקה בתולדות השיא נקודות בין 
ע’ אילון, ראו: ועוד. ובחצור במצדה החפירות כוכבא, בר מגילות ידין: יגאל הפרופ’ של המפורסמים ממצאיו ספק ללא 

292-283. , ירושלים ותל אביב: שוקן, עמ’הישראלים: מייסדים ובונים )תשל”ב(, 

בעיר ידועה תיירותית אסטרטגיה הם שונים ולצרכים למבקרים ופתיחתם היסטוריים מבנים ושל אתרים של שיקומם 
המחקר. בספרות שפותח ההיסטורית-התיירותית העיר של ההתפתחות במודל חשוב מקום תופסים והם ההיסטורית 

The tourist-historic city: Retrospect and prospect of ראו:  managing the(2000),Ashworth, G.J., & Tunbridge, J.E. 
Amsterdam & New-York: Pergamon, pp,heritage city..85-87 ראו: המנדט, קופתבת ירושלים על ,Hattab-Cohen 

36 

37 

K. )2004(, ’Historical research and tourism analysis: The case of the tourist-historic city of Jerusalem’, Tourism
 .Geographies, 6, 3, pp. 279-302 

 ראלר הראשון למדינת ישעשורבית במסורת וחידוש בבניית הזהות הלאומית בירושלים המע
 פרופסור קובי כהן-הטב



הטיול ככלי חינוכי-ערכי36

 

  
 
 

  

  
     

    
    

      
         

   
      

    
    

 
 

   
   

 
 

   
 

 
 

 

  
  

  
  

800 
 TELAVIVאונ•ברס•טת

 UNIVERSITYתלאב•ב

בעלי מקומות שלריבוי לכך ערה הייתה המחלקה 38היהודית. הסוכנות של מיסודה ירושלים, 

בירושלים ההכרה תתבסס מרובה: תועלת תהיה העיר של המערביים בחלקים למבקר משיכה 

 התיירים מספר ויגדלו יועצם תרבותי כמרכז ייחודה מצעי,א בלתי באורח כבירה המערבית 
 התכנון מינהל בשיתוף כלכלית. משמעות גם כמובן, תהיה, אלה לכל בעיר. שהותם ימי מספרו

 לפיתוח המחלקה דאגה והעירייה, העתיקות מחלקת הדתות, משרד הממשלה, ראש במשרדש
39ירושלים לשפר את מראיהם של מונומנטים היסטוריים בעיר המערבית.

לטפל שכדאי שסברה המערבית בירושלים היסטוריים מקומות איתרה העתיקות מחלקת 

 ומעניינים עתיקים קברים הסנהדרין, קברי היה בהם הראשון 40השונים. המבקרים לטובת בהם 
שנדמה היה שאפשר להכינם לביקורים בהשקעה קטנה יחסית.

בהיותם, שונים מבקרים על עדפיםהמו ריםלאת קברות ובתי בודדים קברים היו המודרני, בעידן 

 שימוש בקברים עשהנ אחת, לא ך,וכ המקומית. רשתהמו של ואותנטי חשוב ביטוי ר,הית בין 
ימי משלהי עבסל חצובות ערותמ לקבוצת שניתן שם הוא ריןהסנהד ריקב 41לאומיים. רכיםלצ

בקצהו נמצא ביותר רסםהמפו רהקב רושלים.י של רביעמ הצפוני בחלקה שנתגלו השני, הבית 

 רכיטקטוניא במבנה רשימה,מ כניסה רחבתב המצטיין רין',הסנהד ר'קב המקום, של הצפוני 
 רתהמאוח רתהמסו את הוליד זה רמספ רוב.בקי עיםכשב – רהקבו תאי של רב רובמספ רשיםמ

השכונה כונתה כך עקבותוב איש, 71 שמנתה הגדולה, הסנהדרין אנשי רונקב שבמקום

רההקבו רשאת ךמכ נבעה ריןהסנהד רילקב שניתנה המיוחדת החשיבות ריה.סנהד הסמוכה 

החשובים השרידים ואחד רביות עתיקיםה היהודיים רההקבו מאתרי אחד עשהלמ היה 

 הדתות, משרד עתיקות,ה מחלקת 42עיר.ה של רביעהמ בחלק שנמצאו יהודית פעילות של 

הקמת בדבר החלטה ירושלים לענייני הוועדה קיבלה ,1948 באוגוסט שהתקיים הציוני הפועל הוועד של בכינוסו
המחלקה בראש לעמוד מזרחי,ה ממנהיגי גולד, זאב הרב את מינתה הסוכנות הנהלת ירושלים. לפיתוח המחלקה 
 המבוא ראו: המחלקה, של פעולותיה לפירוט .1952 עד והתקיימה 1948 בספטמבר לפעול החלה המחלקה החדשה. 

 3. , עמ’2000 , אצ”מ, ירושלים1948-1952 לרשימת התיקים של ארכיון המחלקה לפיתוח ירושלים,

39 

40 

41 

תש”ט- תשרי בתקופה ירושלים פתוח על זמני וחשבון דין ירושלים, לפתוח המחלקה לארץ-ישראל, היהודית הסוכנות 
(.1950-ספטמבר1948 תשרי תשי”א )ספטמבר 

מונומנטים של ורםושימ סנהדרייה קבריב העבודה חידוש נדונו שבה הישיבה של דברים זיכרון ,S21,312 אצ”מ, 
.1949 באפריל 28 עתיקים אחרים בירושלים היהודית, מחלקת העתיקות, 

 V.A,Seaton.,)1999( ראו: מודרנית, ותיירות לאומיות לבין קברות ובתי מוות שבין בקשר העוסקים מחקרים למבחר 
War and thanatourism: Waterloo 1815–1914’, Annals of tourism research, 26, 1, pp. 130-158; Lennon, J. & Foley, 
M. )2000(, Dark tourism: The attraction of death and disaster, London and New York: Continuum; Lloyd, D.W. 
(1998), Battlefeld tourism: Pilgrimage and commemoration of the Great War in Britain, Australia and Canada — 
1919-1939, Oxford England ; New York : Berg; Towner, J. (1996), An historical geography of Recreation and tourism 

pp,, Chichester: John Wileyin Western World 1540-1940..51-52 של מסורת להתגבשות המעניינים הביטויים אחד 
הצבאי הקברות לבית ביחס הבריטי השלטון בתקופת להתפתח החל מודרנית מתיירות כחלק קברות בבתי יקוריםב

כאתר הרצל של קברו על 165-164; עמ’ ,13 הערה לעיל, ,הארץ את לתור כהן-הטב, ראו: בירושלים. הצופים בהר 
51-50. (, עמ’31 )לעיל, הערה הר הרצל עלייה לרגל ומשיכה למבקרים, ראו: עזריהו, 

בסנהדריה, היהודים קברות שם, משוער[; ,1951 ]קיץ מחבר חסר סנהדריה, בשכונת קברים מערות ,S21,312 אצ”מ, 
 , משוער[.1951 חסר מחבר ]קיץ 

38 

42 
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סוכם רים.מבק לביקורי רתןולהכש רותעהמ לניקוי דאגו רייהעיוה ירושלים לפיתוח המחלקה 

 בידי יהיה עשהביצו לכך, עדהמיו התקציב את ותגדיל עבודותה את תרכז לפיתוח שהמחלקה 
המחלקה בידי רטיביהאדמיניסט ריכוזושה עתיקותה מחלקת בידי עיהמד שהפיקוח עירייה,ה

מפת 44עלים.לפו עסוקהת מתן של כלכלי נימוק גם נוסף ריםהקב רתלהכש 43ירושלים. לפיתוח 

 לאור הוציאו עתיקותה ואגף רבותוהת ךהחינו רדשמש ריםלמבק ךריבמד פורסמה אף הקברים 
45ע שנות החמישים.באמצ

המערבית בירושלים נוספים וארכיאולוגיים היסטוריים אתרים נזכרו למדינה, הראשונות בשנים 

 המוסלמי הקברות ובית ממילא ברכת 47הורדוס, בית קבר 46לביקורים: להכשירם שאפשר 
)גבעת תור אבו בשכונת נזרומ כנסייה שרידי 49הרוסים, במגרש אבן עמוד 48לה, הסמוך עתיקה

מסוימים, רותפי נשאה אלו אתרים הכשרת51באדר. שיח' בשכונת יישוב ושרידי 50הרעה( העצה 

1950: כפי שנמסר בדין וחשבון של הוועדה הבין משרדית לשיפור אתרים היסטוריים משלהי 

בתחומי עתיק שריד שום כמעט מצא לא שנה, לפני בירושלים שביקר תייר 

מצומצמות פעולות לאחר עתה ציון. בהר לביקור פרט העברית ירושלים 

 ביקורים מקום נוסף העתיקות מחלקת של תקציביות( שאלות לרגל )בהכרח 
 בית והסידור... הניקוי פעולת החלה רק שבו הסנהדרין קברות – מאד עניןמ
שרידים הרעה, העצה הר לביקור, מענין אתר עוד הוסיף בממילא קברותה

כמה להקדיש התייר את להכריח עשויים הורדוס... בית קבר רם, בגבעת 

עתיקותיה של הראוותי ערכן הקרובה... וסביבתה בירושלים לביקורו ימים 

 למצבם והניסיונות עבר שרידי החייאת 52 כה. עד נוצל ולא כמעט העיר[ ]של 
לעשייה שנלוו כלכליים מניעים לצד אפוא, היו, חדשים לאומיים סמליםכ

 המערבית ירושלים של לביסוסה ההנהגה שנקטה האסטרטגיות אחת זו, 

 .1949 בנובמבר 21 שיבת ועדת המשנה לסנהדריה, מחלקת העתיקות, ירושלים,, זכרון דברים של י21/312S שם, 43
 .1949 בנובמבר 8 וח ירושלים, ירושלים, אל הגזברות, ירושלים,שם, י. א. נבנצאל, המחלקה לפת 44
 את משרד החינוך והתרבות, אגף העתיקות, ירושלים, תשט”ז.ר לקברי סנהדריה, הוצמדריך קצ 45
של ופיאורם שימורם נדונו שבה הישיבה של זכרון-דברים 29-42,,1878 אע”י[, ]להלן: ירושלים עיריית ארכיון 46

 .1949 בנובמבר 13 המונומנטים העתיקים בירושלים היהודית, מחלקת העתיקות, ירושלים, 
 , משוער[.1951 וס’, חסר מחבר ]קיץבית הורד’ , קבר21/312S אצ”מ, 47
 בתי על העיר. חלוקת לאחר המערבית העיר בתחומי שנותר היחיד הקברות בית הוא בממילא המוסלמי הקברות בית 48

 67-66.  (, עמ’40 )לעיל, הערה עיר בראי תקופה , ראו: בן-אריה,19הקברות המוסלמים בירושלים במאה ה-
פרוקופיוס’ )תשס”ה(, י’ צפריר, משוער[; ,1951 ]קיץ מחבר חסר במחצבותיהם, באתר עתיקים עמודים ,21/312S אצ”מ, 49

 30-5. , עמ’115,קתדרה על כנסיית הקבר, הקארדו ו”אצבעו של עוג” בירושלים’, 
 , משוער[.1951 חסר מחבר ]קיץ אבו-תור, דיר ,21/312S אצ”מ, 50
 ידיעות )תש”ט(’, בדר בשיח’ החפירות’ )תש”י(, מ’ אבי-יונה, משוער[; ,1951 ]קיץ מחבר חסר בדר, שיח’ שם, שם, 51

 24-19. , עמ’טו ,החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה
43.066, אמ”י[, ]להלן: ישראל מדינת ארכיון 52 הבינמשרדית הוועדה של ומסקנותיה עבודתה על וחשבון דין ,5451, 

 .1950 באוקטובר 1 לשיפור אתרים היסטוריים, 

 ראלר הראשון למדינת ישעשורבית במסורת וחידוש בבניית הזהות הלאומית בירושלים המע
 פרופסור קובי כהן-הטב
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ימי בראשית הכלכלי המצב אולם, אליה. ביחס הלאומית הזהות ולהבניית 

המלאכה. סיום את עיכבו הפעילות במימון ובעיות אותותיו, את נתן המדינה 

 שהחלה העבודה וכי מוזנחים הסנהדרין קברי כי דווח ,1950 בראשית 
 המוסדות מצד מספקת תמיכה חוסר בגלל הופסקה לכן קודם מספר ודשיםח

שבהם מגרשיםה מן כמה לרכוש אומנם שאפה העתיקות מחלקת53 השונים.

על שפיעלה המשיך ראוי תקציב היעדר אך העתיקות, שרידי טמונים היו 

מה זמן ולאחר השונים העתיקות שטחי נוקו פעם לא שנים. במשך המלאכה 

 דרושה הייתה השונים במקומות והניקיון הסדר הבטחת לשם וזוהמו. שבו 
 54שמירה קבועה, אך גם לכך לא נמצא תמיד מימון הולם.

בנייני האומה – מניעים וחזונות

 הראשונות בשנים המערבית בירושלים שהוקם המרכזי הלאומי המפעל היה האומה בנייני מבנה 
להלן, שיוצג כפי הרחב. לקהל ויועדו עממיות היו בו עילויותשהפ המדינה הקמת לאחרש

 של וההיסטורית היהודית המורשת ועל הסימבוליקה על הישענות אחד, מצד מסמלת, הקמתו 
 לכנסים מרכז הקמת באמצעות לתוכו. שנוצקו החדשים הלאומיים התכנים את אחר ומצד עיר,ה
 המבנה יוזמי קיוו הלאומי, המפעל אל ייחשף הציבור דרכוש ותרבותית, לאומית לפעילותו

שיהיה לאתר המשיכה המרכזי בירושלים המערבית לתושבים ולמבקרים השונים בעיר.

המחלקה מנהל נבנצאל, יצחק ד"ר הציג העיר, של חלוקתה עם ר,השחרו מלחמת בתום 

של עייםהטב המשיכה רמיגו של רםעדבה ערבית.המ רלעי ביחס חזונו את ירושלים, לפיתוח 

העיר, אמר נבנצאל: 

כמה התייר את עסיקלה רצוננוב אם חדשות משיכה נקודות רליצו יש ״היום 
המחלקה התחילה בו ראש גדול מפעל אותו של עתרהמכ חשיבותו בזה ימים. 

עם רוכות,עות כינוסים, רסים,לקונג גדול בנין הקמת היינו ירושלים, לפתוח 
רושליםלי ריאפש זה מפעל בין-לאומי. מידה בקנה לחגיגות אמפיתאטרון 

 מידי ךלמשו ובזה כולו, היהודי עםה של רבותיתהת הפעילות רכזמ להיות 

15 ירושלים, ירושלים, עיריית ראש אוסטר, ד. אל ירושלים, העתיקות, מחלקת מנהל ייבין, ש. 29-42,,1878 אע”י, 53
 .1950 במרץ 

 לשומר תקציב בהעדר לקהל סגור המקום אך טור, באבו הכנסייה נוקתה הדתות משרד בעזרת כי נמסר לדוגמה, כך, 54
,1857 אע”י, ;1953 באוגוסט 2 ב’, ושלים,יר לענייני החקירה ועדת וחשבון דין ,43.065430,17, אמ”י, ראו: מקום.ב

ידיעה ירושלים; ירושלים, ירייתע ,1953 בנובמבר 11 התירות, לעדוד המיעצת המועצה מישיבת דו”ח ייבין, ש. 27-21, 
 הכוונה שלט אין הסברה, שלט חסר ברים,בק זוהמה יש’ כי מסרה הסנהדרין, קברי למצב בנוגע ,1957 מאמצע אחרת 

 .1957 באוגוסט 1 לפיתוח, המחלקה ירושלים, עיריית וולף, אריה ואחרים’, היסטוריים באתרים סיור’ שם, ראו: מקום’,ל
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55ר״.עירים ממושכים ברחים לביקורות אלפי אועש שנה בשנה 

 את האומה בנייני בהקמת הוא אף ראה ימים, באותם רושליםי רייתעי ראש ר,אוסט דניאל 
 ראל. הוא הדגיש את הפן הכלכלי שבהקמתו:על התרבותי החשוב ביותר שיוקם בישהמפ

ראל,יש עםל רותוהתיי רבותהת רכזלמ יהיה האומה, בנייני של זה, על״מפ
ימשוך עלהמפ כולו. שבעולם החשובים רותוהתיי רבותהת רכזיממ ולאחד 

רץ.הא רכדו ומקצווי ראליש מתפוצות הארץ, מן רים:ותיי אורחים רבבות אליו 
 זר, עבמטב בחלקן רות,לי מיליוני אולם על,המפ הקמת עלהת רותלי כמיליון 

 את לשנות עשויים האומה בנייני בכלל. ולישראל רושליםלי שנה מידי רמויז
חזקה דחיפה יתן הזה עלהמפ קיום מיסודה. רושלמיתהי הכלכלה רכתמע
 רההתחבו המלאכה, התעשייה, רחה,הא ענפיב רטיפ הון עותלהשק גם 

56רובה״.רושלים הקוהשירותים למיניהם ואף בחקלאות בסביבת י

 בשנת שנתמנה )יבזרוב(, רעז ראלכסנד היה האומה בנייני הקמת ריאחושמ החיה רוחוה היוזם 
 רבה ניסיונו רקע עלו תפקידו, בתוקף 57היהודית. הסוכנות של הכלכלי רהמדו למנהל 1949

עזר עהצי והשלושים, עשריםה בשנות אביב בתל רחמז רידיוי הארץ רתמתוצ רוכותעת רגוןבא

 ותרבות רהחב כלכלה, לחיי רכזמ שיהיה בניין ערביתהמ בירושלים לבנות הלאומיים למוסדות 
רהההגד החלפת רהעיקש ר,יות רחבה בתפיסה רעז אצל השתלבה האומה בנייני הקמת 58עיר.ב

ולמקומות רחיתהמז רושליםלי המתאימה דתות, לשלוש קודש רעיכ רושליםי של המקובלת 

 ראל:יש ולמדינת ליהדות והמיוחדת רביתהמע רושליםי את ריות ההולמת רהבהגד הקדושים, 
 רושליםי את לייחד בכדי היה רעז של זו עהבהצ עולמית.ה היהדות של רוחניה רכזכמ רושליםי

רביהמע בחלק יהודית המשכיות רליצו בלבד, היהדות לטובת רוחנית מבחינה רביתעהמ

 ת.ראלירצישהא דווקא ולאו עולמיתה היהדות עתבתוד מקומה את רחיבלה ואף רהעי של 
רוחני רכזכמ מקום לעצמה לכבוש ריתעבה ירושלים תוכל ר,עז רסב האומה, בנייני עותבאמצ

 תרבות, בשטחי עולמיתה היהדות של רותיהיצי את עקב רעיב להציג יצליחו ואם ולאומי, 

 בסוכנות הרצאה ,1949 ביולי 7 היהודית, בסוכנות ירושלים לפתוח המחלקה מנהל נבנצאל, א. י. ד”ר ,21/402S אצ”מ, 55
 היהודית בסדרה “דעת אנשי הכלכלה”.

 .1950 ביולי 6 מחורבנה, קמה רושליםי בנושא: אוסטר דניאל העיר ראש עם רדיופוני ריאיון שכתוב , 29-42, 2095 אע”י, 56
וייסד לסין יצא 1920ב- בסיביר. הציונית התנועה מראשוני היה אוקראינה, יליד )1973-1895(, )יבזרוב( עזר אלכסנדר 57

 הכלכלי העת כתב ועורך מייסד היה לארץ. משם עלה 1921וב- העולמית הציונית ההסתדרות של נציגות לראשונה שם 
Palestine and’ בשם: האנגלית בשפה כלכלי עיתון גם פרסם ,1926 משנת )1934-1923(. ותעשיה’ מסחר’ Near East.’

EastPalestineל-’ העיתון שם הוסב מכן לאחר  and Middle,’ של יסודה עם ,1949 בשנת .1944 שנת עד הופיע והוא 
של האישים לקסיקון )תשמ”ג(, )עורכים( באר וח’, גולדשטיין י’, שביט, י’, הכללי. למנהלה נבחר האומה’, בניני חברת’

 .377 , תל אביב: עם עובד, עמ’1948-1799 ארץ-ישראל 
 .1974 ביולי 15 דברים בטקס פתיחת האולם על-שם אלכסנדר עזר בבנייני האומה, , מר אוסישקין,/ A45827 אצ”מ, 58

 ראלר הראשון למדינת ישעשורבית במסורת וחידוש בבניית הזהות הלאומית בירושלים המע
 פרופסור קובי כהן-הטב
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תוכן יקבל רתו,כהגד עולמית',ה היהדות של רוחניה המרכז – רושלים'י המושג רה,וחב אמנות 

 מושבם יהיה והארגונים, המפלגות רכזיים,המ היהודיים המוסדות כל על סבר, ך,כ לשם ממשי. 
 אותו ולמלא היהדות של רוחני רכזלמ ערביתהמ רושליםי עשייתב חלק ליטול יהיה, רבאש

59תוכן בפועל.

מקום ליצור הייתה העיקרית המטרה להן: ישמש שהמבנה מטרות שלוש הוגדרו זה, רעיון ברוח 

במבנה בירושלים. אלא בגולה לא והלאה, מעתה כינוסיו את לקיים יוכל הציוני הקונגרס שבו 

הבניין הקמת אחרים. בינלאומיים קונגרסים ואף עולמייםה היהודיים הקונגרסים יתקיימו 

 העולמית הציונית התנועה ושל ישראל עם של הנצחי הקשר את ביותר ממשית בדרך תבטא 
מרכז בעיר להקים הציונית התנועה של החלום את בפועל תגשים המבנה הקמת ירושלים.ל

 תיאטרון, הצגות המערבית בירושלים לקיים לאפשר הייתה השנייה המטרה ואומנותי. תרבותי 
המטרה לתקופה. ומותאם מודרני במבנה הרחב לציבור אחרות תרבותיות ופעילויות ונצרטיםק

 יהודיים בנושאים תערוכות בעיר לקיים שיאפשר גדול כינוסים בניין לבנות הייתה השלישית 
למיצובה רכזייםהמ הכלים אחד להיות יועד האמה שבנייני עולה אלה מטרותמ60 ובינלאומיים.

 לחזור לעיר לסייע עתיד היה המבנה העולמי. היהודית רבותהת כמרכז המערבית ירושלים של 
בחיי ירושלים שמילאה התפקיד את ולמלא כולם והעולם האומה בעיני ייצוגי מקום לתפוסו

יהודים בכל העולם במהלך הדורות. 

 הבניין באופי לבטא הרצון את שיקפו האומה בנייני לתכנון שהוכרזה הפומבית התחרות תנאי 
הלאומית הזהות בהבניית מקומו ואת הייצוגי תפקידו את העירוני במרחב הבולטת בנוכחותוו

והתרבותית החדשה של העיר המערבית: 

שישמש בירושלים וציבורי אזרחי מרכז של הגרעין את יהוו אלה בניין גושי 

תפקידו הבניין, באופי התחשבות מתוך העולמית. והיהדות המדינה העיר, את 

של ופונקציונלי הגיוני בסידור רק לא יתבטא השלם הפתרון הרי וסביבתו, 

דמות בעיצוב גם אלא מהם, מורכב יהיה שהבנין השונים האלמנטים כל 

יהיה בו... הטמון הממלכתי והרגש הבנין של ונאה אמיתית ארכיטקטונית 

 כמרכז הסביבה כל על וישלוט המתרחבת... העיר של הטבעי המרכז זה 
 61ארכיטקטוני בולט, אשר אליו מופנה המבט מכל הצדדים.

 לא מתוארך. ברה הכלכלית למען ירושלים,, א. יבזרוב וו. טורונבסקי אל הח21/99S שם, 59

 בע”מ(, האומה בניני חברת )ע”י בירושלים והתערוכות קונגרסיםה בניין הקמת על ומספרים עובדות ,21/403S שם, 60
 מס’ גליון ,1950 בנובמבר 1 בהתקדמותו, המפעל על מוסמכות ידיעות – בבניינם האומה בנייני חתום; לא ,1949 צמברד
 , שנה א.1

ירושלים: ,1948-1990 לחומות מחוץ המודרנית הבנייה בירושלים: אדריכלות (,1991) ד’ קרויאנקר, אצל: מצוטט 61
 .92 כתר, עמ’ 
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 לאחד שנחשב רכטר, זאב האדריכל בה וזכה אדריכלים, 41 השתתפו המבנה לתכנון בתחרות 
 בשנות עבודותיו בזכות רב מוניטין צבר רכטר בארץ. בארכיטקטורה המודרנית התנועה ראשימ
 על העיד רכטר 62בקיבוצים. שונים ומבנים מגורים מבני בתכנון בעיקר והארבעים, שלושיםה
המורשת המשכיות עם מודרניות המשלבת האומה, בנייני תכנון את שלוותה הערכים ערכתמ

היהודית: 

זקוקים שאנו הכרה, לכלל עתיהג ראל,בארץ-יש לבנות שהתחלתי ״מיום 
של רתהיוצ רוחם על הבאים לדורות שיספרו בנינים רניים,מוד לבנינים 
ולכן עולם.ה של זה בחלק מקימים שהם החדשה רההחב עלו רנובדו היהודים 

 – רוהחומ האפשר ככל פשוט יהיה הקו אך רחבים.ונ יפים האומה" "בניני יהיו 
63עט ליהדות״.רוצה, כי יהיה זה מקדש מ רדה. הייתירדרושלמית ואבן י

מעט מקדש מעין יהיה ואף היהודית היצירה ההמשכיות את יבטא האומה שבנייני רצה רכטר 

היצירה לאווירת בהתאם חופש, של אווירה ישדר ממדיו, רותלמ שהבניין, רצה גם אך ליהדות, 

 חופשי עצמו להרגיש האדם על המדינה. של הראשונים בימיה ששררה החדשה הלאומית 
רכטר ראה למעשה, מלא. ביטוי לידי לבוא כישרונו יוכל שכזו באווירה שרק כיוון בבניין נינוחו

 בין שילוב וחידוש, מסורת שבין השילוב את ביותר מושלמתה בצורה המבטא בניין רוחו בעיני 
 היהודית המדינה בירת החדשה, בירושלים זאת וכל – היהודית המורשת לבין מדינית צמאותע

64המתפתחת.

על לעמוד גוריון בן אף היטיב תש"י(, בשבט )ז' האומה נייניב של היסוד מגילת חתימת ביום 

המערבית: העיר של סמלית המשכיות בו וראה בירושלים הבניין הקמת של הלאומית החשיבות 

 העברית. האומה בירת ותהיה הייתה אלא המדינה, בירת רק אינה ״ירושלים 
שוחרי התורה, המדע, הרוח, מרכז תשמש ישראל של רבונותהב רושליםי

בתוכה תאכסן ישראל מדינת בירת בעולם. ישראל כל של והצדק הטוב 

 כינוסים גם והעולמית היהודית בהיסטוריה תופסת שהיא המקום בתוקף 

ונחשב אדריכלות למד רוסלאן’.’ באונייה 1919 בשנת ארצה עלה שברוסיה, קובלבקה יליד )1960-1899(, רכטר זאב 62
המלון בית היה ראשוןה ציבור. מבני להקמת התמסר ,1934 משנת (.1933) אביב בתל עמודים בניני שתכנן לראשון 
תכנן בהמשך הכרמל. על אלישע’’ כמו חולים ובתי בקיבוצים אוכל חדרי כך ואחר (,1936) המלח ים חוף על בקליה, 

)לעיל, האישים לקסיקון ואחרים, שביט ראו: כרמי(. דב עם 1957)ב- אביב בתל התרבות היכל ואת האומה בנייני את 
 .469 (, עמ’57 הערה 

 .1950 במאי 5,מעריב ש’, דור, שיחה עם האדריכל ז’, רכטר, 63
 .1950 בנובמבר 19,הדור ם: שיחה עם האדריכל ז. רכטר’,בניני האומה בירושלי’ י’, בן-ארי, 64

 ראלר הראשון למדינת ישעשורבית במסורת וחידוש בבניית הזהות הלאומית בירושלים המע
 פרופסור קובי כהן-הטב
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65יהודיים ועולמיים, ותהיה למרכז עולמי של הצדק והשלום בעולם״.

'היכל-מועד יהיו האומה בנייני הבניין: של היסוד למגילת במבוא גם נכתבו זו ברוח דברים 

 לאוצרות ומשכית גניזה ובית וברוח בחומר להשגינו כנוס מקום יצירתה, דרכי בכל לאומה 
66התחיה הלאומית'.

על המערבית: העיר מתכנני שהתוו הירושלמית הקריה בתוכנית להשתבץ עתיד היה הבניין 

השלטוני, המרכז יקום רופין, לכביש מעבר השוכנת האוניברסיטה גבעת ועל רם גבעת שלוחת 

יסודות חפירת ובזמן הגורל רצה 67ולרוח. לתרבות המרכז יוקם הגבעה של האחר בצידה ואילו 

ואחרים עזר אלכסנדר 68העשירי. הרומי הלגיון מחנה של קדומים שרידים במקום נמצאו הבית 

 מרכזי שיהיה הבנין יקום הבית, מחריבי יצאו ממנו 'במקום רבה: סמליות כמובן, בכך, ראו 
69בתקומתו של העם'.

שנות ראשית של הקשה הכלכלית במצוקה לחוד. ומציאות לחוד וסיסמות חזונות ואולם 

את שיבטיחו מספיקים אמצעים וחסרו כלכליים, לקשיים הבנייה מהרה עד נקלעה החמישים, 

ההנהלה החליטה הבנייה, התחלת לאחר בלבד שנה כחצי ,1951 בראשית זאת, עם השלמתה. 

 הקונגרס וכי 1951 בקיץ בארץ לראשונה יתקיים הבא ציוניה שהקונגרס הסוכנות מליאת של 
המטרות ברוח בחלקו, רק מושלם יהיה שהבניין אף על האומה, בנייני באולם להתכנס ריךצ

ציוניה הקונגרס במקום התקיים ,1951 באוגוסט ואכן, 70הבניין. את להקים להחלטה שנלוו 

 בחלק גמור, לא במבנה היה הכינוס אך ישראל, במדינת שהתכנס הראשון הציוני הקונגרס הכ"ג, 
שלאחר בשנים גם הבניין הקמת את ללוות המשיכו התקציביים הקשיים 71ארעית. לכך הוכשרש

 הכ"ד הציוני והקונגרס 1953 בשנת השממה' 'כיבוש תערוכת כמו נוספים, בולטים אירועים מכן. 

נשיא בה והשתתפו היהודית, הסוכנות מליאת של חגיגית בישיבה התקיימה האומה בנייני של היסוד מגילת חתימת 65
רבים מוזמנים הכלכליים, המוסדות ראשי הסוכנות, הנהלת חברי כנסת, חברי שרים, הממשלה, ראש המדינה, 

חתימת לרגל לאור שהוצאה חוברת ירושלים, הכינוסים בנין בע”מ, האומה בניני ,4/6236KH אצ”מ, ראו: ועיתונאים. 
ראו התקופה, ונותבעית גם נמסרה כך על הודעה [.1950 בינואר 25] תש”י בשבט ז’ האומה, בניני של היסוד מגילת 

 .1950 בינואר 25,הארץ ;1950 בינואר 25,מעריב לדוגמה: 
 של היסוד מגילת חתימת לרגל לאור שהוצאה חוברת ירושלים, הכינוסים בנין בע”מ, האומה בניני ,4/6236KH אצ”מ, 66

 [.1950 בינואר 25בניני האומה, ז’ בשבט תש”י ]
בע”מ(, האומה בניני חברת )ע”י בירושלים והתערוכות קונגרסיםה בניין הקמת על ומספרים עובדות ,21/403S שם, 67

18 הממשלה, לראש תזכיר ירושלים, ירושלים, לפתוח המחלקה גולד, ז. ,A458,-1 שם, חתום; לא ,1949 דצמבר 
 .1949 באוגוסט 

 .4 (, עמ’60 י האומה בבניינם )לעיל, הערה; בנינ51 על כך ראו לעיל, הערה 68
 של אבא, בית הכרם, ירושלים, לא חתום. , דברים לזכרו1974 בדצמבר A458/ 27, 22 אצ”מ, 69

המסחר משרד ובניה, בנין לחמרי המשנה אגף מנהל אל בע”מ, האומה בנייני חברת מנהל עזר, א. ,4493, 23-488, אמ”י, 70
 .1951 בינואר 31 והתעשיה, ירושלים, 

א’, בתוך: 1967-1948’, השנים בין הישראלית ירושלים של ובהתפתחותה בבנייתה שלבים’ )תשנ”ה(, א’ ווגר, בן-אריה, 71
 .100 (, ירושלים: יד יצחק בן-צבי, עמ’18 )עידן 1967-1948 ירושלים החצויה בראלי )עורך(, 
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ו J .~~·~י~ו 

לטובת בנייתו מעט זורזה ,1958 שנת לקראת גמור. לא בבניין הם גם התקיימו ,1956 בשנת 

לחנוכת ועד מאז השישים. שנות בראשית רק הושלם המבנה אך למדינה, העשור' 'תערוכת 

של העיקרי והאירועים מופעיםה כאולם האומה בנייני שימש ,1971 בשנת ירושלים תיאטרון 

 הגדולות והחברתיות הפוליטיות וההתכנסויות הבידור מופעי הקונצרטים, רוב בו ונערכו הבירה, 
שהיו בעיר.

סיכום 

ולהקים הבירה כעיר המערבית ירושלים את למצב ניסיון נעשה ישראל, למדינת הראשון בעשור 

להבניית ניסיונות נעשו זו בתקופה כי עולה ממחקרנו ומיים.לא ייצוג ומבני שלטון מוסדות בה 

שנשאו סמליים מפעלים כמה באמצעות הלאומית הזיקה ולטיפוח החדשה הבירה של הזהות 

מסלולי כמה גיבוש תושבים:ה של היומיום לחיי יותר נגעו הדברים ושמטבע ורגשי עממי אופי 

אלטרנטיביים אתרים יצירת המערבית, העיר ברחבי שקמו והחדשות הוותיקות בשכונות סיור 

 אתרים להחייאת ניסיונות בהם, הקשורות וחילוניות דתיות מסורות והופעת לרגל לעלייה 
החדש התרבותי המרכז לשמש שיועד – האומה בנייני והקמת העיר של זה בחלק רכיאולוגייםא

זהותה בביסוס תפקיד גם אך לאומיות, מטרות היו הללו הפעולות לכל המערבית. בירושלים 

 נתקלו אחת לא אומנם, החדשה. המדינה כבירת המערבית ירושלים של הלאומית-יהודית 
לכלל והגיעו במלואם צלחו והפעולות הניסיונות כל לא מעטים, לא בקשיים השונים מפעליםה

משילוב המתקבלת רושליםי תמונת נוקבים. ביקורת דברי גם נשמעו אחת ולא מלא מימוש 

 למקומות לרגל בעלייה הציבור השתתפות כי מלמדת במאמר הנזכרים השונים המיזמים 
הלגיטימיות, לטיפוח מאמץב חשוב נדבך הייתה ובתערוכות בטיולים ולאומיים, קודשיםמ

ההתקשרות למקום ובניית הזהות הלאומית היהודית המשותפת ביחס לירושלים המערבית. 

 בהיבטים במיוחד ישראל, מדינת הקמת שלאחר הראשון שורבע המערבית ירושלים של מעמדה 
תהליך בכל כי דומה הלאומיות. בחקר נוספת זווית להציג מאפשר זה, במאמר שהוצגו שוניםה

עיר של למקומה מרכזי מקום נודע עצמאית, מדינה בהקמת ובמיוחד לאומי, אתוס של הבניה 

 בחלק החדשה היהודית המדינה בירת נקבעה ישראל, מדינת של במקרה ולזהותה. הבירה 
 שנוצרה הפוליטית המציאות בולט. והיסטורי דתי מרכז כידוע שנעדר ירושלים, של מערביה
העיר של המערבי לחלק להעניק ההחלטות מקבלי את חייבה השחרור מלחמת בתום עירב

 מקום שישמש יסוד מרכזי גם בבניית הזהות הלאומית הישראלית הקולקטיבית. 

 רבה, במידה עשה,נ העיר של רביהמע החלק של הלאומית ההבניה ךתהלי כי מצאנו רנובמחק
הבולטים הביטויים אחד רחי.המז בחלקה רושנות רייםההיסטו החלקים עם רוחני דיאלוג עיןבמ

ר:עיה של ריתוההיסטו הדתית המורשת מן הלקוחה רמינולוגיהבט השימוש הוא זה רוחני לדיאלוג 

 את לבסס באו אלה נחיםמו יהודי'. רוחני רכז'מ או רי'היסטו 'מקום רגל',ל 'עלייה קדוש', 'מקום 
 הניתוק רותלמ רעיה של רביעהמ בחלק להתקיים הממשיך הנרטיב את עתית,התוד רציפותה

 ראלר הראשון למדינת ישעשורבית במסורת וחידוש בבניית הזהות הלאומית בירושלים המע
 פרופסור קובי כהן-הטב
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 ביחס המשותפת הלאומית הזהות לבין רעבה בין רהישי רהקש את הדגיש סמית רחי.המז מחלקה 
 עתקבי וסמלים. מיתוסים עותבאמצ הנוצרים ריתההיסטו ההמשכיות ואת מסוימת רץא רתלכב
אותם מלכתחילה רתהנעד ארץ רתכב כלפי רגשות נבנו כיצד ממחישה ערביתהמ רושליםבי רההבי

המשותפת הלאומית הזהות ולחיזוק למקום רותההתקש לטיפוח המשמשים רחבייםמ סמלים 

מקום עם זהות לביסוס רית משקל בנתינת ךרהצו על עמד לא סמית אדמה. חלקת לאותה ביחס 

 כי אותנו לימד ירושלים של רההמק ריים.והיסטו דתיים עוגנים רעדנ ופוליטיות מדיניות שמסיבות 
ר.רות החוסרות אל המקום למריות להתחברכים מקועצים את החיפוש ויצר דר העדההי

חיפוש של מובהקת במגמה המקום אל רותההתקש תהליכי עשונ ר,עדההי רותשלמ עולה מדיוננו 

עולותהפ כן, על רית מאין. יש רתיצי של למצב עלהיקל לא כדי רתאח או זו רהבצו המשכיות 

עיקרוב עדרההי לנוכח דווקא רהית משמעות קיבלו רהעי של ערביהמ בחלק שהתקיימו השונות 

עירה של רחיהמז בחלקה רהשנות ריתוההיסטו הדתית רתהמסו את ייצגו שהן עובדהה בשל 

ינקה רביתעהמ העיר גיסא. ךמאיד המתחדש ההווה לנוכח זו רתמסו ופירשו והמשיכו גיסא, מחד 

רתמסו – הללו הכוחות שני של רםחיבו זו, אף זו ולא החידוש. את רליצו הכוח את רתהמסו מן 

של ערביהמ בחלק הלאומית הזהות הבניית ךלתהלי דרוש שהיה השילוב את ריצ – וחידוש 

לאומיים סמלים לשמש עדושנו הלאומיים, והייצוג השלטון מבני אל שתיארנו, כפי ך,וכ העיר. 

ממד נוסף רים,המבק ומן התושבים מן רוחקיםומ נבדלים רבה במידה רונות אך קולקטיביים, 

 והנצחיים רוחנייםה הממדים אל הזיקה את שביסס זה, שילוב רנו.שתיא כפי עי,אמצ ובלתי עממי 
 ראל.רתה של מדינת ישערבית כבירומה של ממש לביסוסה של ירושלים המשל העיר, תרם ת
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ו J .~~·~י~ו

 סיורי של"ח והבניית הזיכרון הקולקטיבי

 1הןרונן כ

אני ומישראל, הברית מארצות מצרפת, גיל אותו בני נערים שלושה ובין ביני דמיונית בשיחה

חוויות על מדברים מאוד. דומות תשובות עונים והם מהבית, שלהם אישי זיכרון על שואל 

דמיונית, שואל, באותה שיחה אך אם הייתי ועוד. שונות התנסויות חברויות, על משפחתיות, על 

שהיה משער אני – רבין יצחק וושינגטון, ג'ורג' אנטואנט, מארי האישים אזכור בכם מעורר מה 

 לו המוכר לשם מידית מתחבר היה מהם אחד ושכל הנערים תשובות בין ברור בידול ניכר 
מההיסטוריה של מדינתו ושצרוב בזיכרון האישי שלו כמו גם של כל בני קהילתו.

אינו שהוא סיפור, משחזר המחבר (Halbwachs, )1925 רון",זיכ של חברתיות "מסגרות בספר 

היה לא בלבד האישי כרונהושמזי לבדה שנמצאה מאוד צעירה ילדה על אותנטי, הוא אם יודע 

 לפי רק מילדותה. חברתי-תרבותי זיכרון שום בו נשמר שלא משום היא מהיכן לדעת אפשר 
החברתית זהותה את לבנות החלו ייחודיים, ופריטים נופים ונותתמ לה כשהוצגו תרגשותהה

ולשער מאין הגיעה. 

 לאדם, הייחודי אישי, זיכרון עיקריים: זיכרון סוגי שני על ללמוד מבקש אני אלו, דוגמות משתי 
 להגדיר אפשר האישי, האני את שיוצר זה האישי, הזיכרון את חברתי-קולקטיבי. זיכרוןו
 אוסף הוא אלא מאומתות, היסטוריות מעובדות בהכרח מורכב אינו זה זיכרון אישי. נרטיבכ

 אוניברסיטת חיפה אר שני בתולדות ישראל שלז מרכז, מוסמך תוכהן ממונה של"ח וידיה"א מחו רונן 1

 סיורי של"ח והבניית הזיכרון הקולקטיבי
 רונן כהן
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והוא ואינטימיים, ערכיים משפחתיים, רגשיים, היסטוריים, אישיים: מאפיינים בעלי זיכרונות של 

 (.1998 )המנחם, האדם של הייחודיים חייו את בונה זה זיכרון אדם. לכל ייחודית אישית יצירה 
ותרבותית ערכית חברתית, השפעה ומטרתו מובנה זיכרון הוא הקולקטיבי הזיכרון עומתו,ל

החברתית הזהות את המעצבת ההשתייכות, תחושת את המחזקת בחברה האינדיבידואלים על 

 המערכות עיקרב נדרשים זה זיכרון להבניית החברה. של קיומה על והשומרת (2019 )שיש, 
(.1925Halbwachs ,השלטוניות ומתווכים )

 הקולקטיבי הזיכרון אישית,ה ההתפתחות מן ומושפע אינדיבידואלי הוא האישי הזיכרון בעוד 
השני לתיווך; נזקקות שאינן היסטוריות ואמיתות עובדות – האחד חזקים: כוחות משני ושפעמ

בהתאם לה להתנגדות או במנהיגות לתמיכה רחב קהל על המשפיע רעיוני ככלי בו שימוש – 

יכולים בהחלט אך ולקטיבי,הק מהזיכרון חלק בהכרח אינו האישי הזיכרון פוליטיות. למטרות 

יישובים פינוי מלחמה, השואה, כמו שונים, לאירועים בנוגע השניים בין גומלין יחסי להתקיים 

 המושג את לראשונה טבע צרפתי, וסוציולוג פילוסוף האלבווקס, מוריס (.1997 )לומסקי-מדר, 
יזום ושלרוב ההיסטורי בעברה הנוגע לחברה משותף זיכרון זהו לתפיסתו, קולקטיבי". זיכרון"

 ומהזיכרון מהנרטיב מושפע והוא הזיכרון, לפרטי בנוגע מלאה מודעות אין לפרט מנהיגיה. ידי על 
(.1925Halbwachs ,שעוצבו בשבילו בחברה שבה הוא חי )

הן המושג את המאמצים כאלו הן – קולקטיבי" "זיכרון המושג מהות על נכתבו רבים חיבורים 

 שבין ובקשר קולקטיבי" כרון"זי המינוח של בבעייתיות דנו רבים חוקרים אותו. השוללים כאלו 
 תרבותי" "זיכרון או משותף" עבר של "זיכרון כמו אחרים, מושגים שהציעו יש וזיכרון. יסטוריהה
טוטליטריים. למשטרים מתאים קולקטיבי זיכרון שעיצוב שטענו ויש (.1996 וויסטריך, אוחנה)

 הזיכרון תרבות שבהן – טוטליטריות חברות לעומת כי נראה האחרונה, הטענה של בבחינה 
כדי וצנזורה פיקוח תחת ונמצאת הפוליטית המערכת באמצעות ומהונדסת מגויסת קולקטיביה

הדבר דמוקרטיות בחברות – הפוליטית המערכת של גיטימציההל והגדלת גיוס האחדה, להבטיח 

נושאת אינה זו מעורבות אך הזיכרון, כלפי עמדות לניתוב לחתור יכולה הממסד פעילּות שונה. 

פיקוח תחת נמצא אינו הקולקטיבי הזיכרון של ומרביתו ריות,טוטליט בחברות כמו פיקוחי אופי 

לאמץ. הקולקטיבי מהזיכרון חלק איזה בחירה בקבוצה לפרטים מאפשר כן ועל (2018 )אריאלי, 

 של מהגדרותיו באחת זה בשלב אסתפק קולקטיבי, זיכרון הוא מה השאלה בעצם בדיון 
להן שיש בכך מאופיינות אומות כי ולקביעתו ללאומיות רנאן ארנסט הצרפתי פילוסוףה

היסטוריה שבין ההבדלים על עמדו חוקרים (.Renan,)1982 ומשותפת עשירה זיכרון מורשת 

נצחי. הווה הוא זיכרון ואילו העבר, את מייצגת היסטוריה כי הם המקובלים ההסברים וזיכרון. 

תופעה הוא הזיכרון איננו, שכבר מה את שלמה, בצורה תמיד לא משחזרת, ההיסטוריה בעוד 

 יותר, גמיש הוא הזיכרון ואילו ובמאמרים, בספרים ונכתבת מדעית היא ההיסטוריה אקטואלית. 
)בן ועוד הנצחה אתרי סרטים, הצגות, שונות: בצורות ביטוי לידי באה ופרשנותו יותר, רשניפ

 (, משפיעה על האינדיבידואל ויוצרת את תפיסות הקולקטיב.2002 עמוס, 
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לכך דוגמה להיטשטש. יכול הקולקטיבי הזיכרון לעומתו בכתובים, ונשאר נרשם היסטורי זיכרון 

אירוע חי. בתל 20ה- המאה של העשרים בשנות חבריו ושל טרומפלדור של הגבורה עמידת היא 

 לזרמים מופת והיה לה ומחוצה בארץ רב רושם בעיתו הותיר שנים, מאה השנה לו שמלאו זה, 
הלך השנים, עם אך באדר. בי"א ממלכתיים זיכרון בטקסי צוין בעבר, הציונית. בתנועה וניםש

 הזיכרון יום שאירועי וייתכן פוליטיות לכך שהסיבות ייתכן המשותף. בזיכרון האירוע והיטשטש 
הכללי גברו עם השנים על ציון קרב תל חי.

לאנשים מאפשר והוא שונה שגודלן קבוצות ידי על שנשמר מידע הוא כן, אם קולקטיבי, זיכרון 

משותפים, טקסים אירועים, באמצעות מתגבש הוא משותפת. וזהּות קהילה וליצור יחד לחיות 

 שימורו. ועל עיצובו על יעותמשפ רבות ופעילויות ועוד, רבותת אירועי משותפים פתגמים שפה, 
משפיע הוא אחרים. ומלאומים מעמים אותם מבדל לאומים ושל עמים של הקולקטיבי זיכרוןה

חיבור (.2019 )שיש, המשותף העתיד ולתכנון קהילה לבניית וחיוני משמעות בה יוצק זהותם, על 

 הארץ וידיעת של"ח תחום באמצעות החינוך משרד פעילות של הייחודית השפעתה את בוחן זה 
 על שימור הזיכרון הקולקטיבי היהודי-ישראלי.

מעצבי הזיכרון הקולקטיבי היהודי-ישראלי לאורך ההיסטוריה

 מתכוון אני מדודים(, בצעדים בו ואלך המושג בהגדרת נזהר )אני זיכרון" "מעצבי במושג 
בבתי נושאים הוראת על זיכרון, וימי טקסים קיום על להחליט שבכוחה עת אותה מנהיגותל

בשלטון היותה מעצם אך מבקריה, ידי על מוגבלת המנהיגות של יכולתה אומנם, ועוד. הלימוד 

 לתת העבר, לאירועי להתייחס ביכולתה הרשמיים. הזיכרון נושאי את להכתיב סוברנית היא 
בהם עוצמה ומשמעות ולצרוב אותם בזיכרון העממי.

בהיסטוריה מרכזי אירוע הייתה מצרים יציאת קדם. בימי כבר התחיל היהודי" "הזיכרון עיצוב 

 האירוע של בעטיו היום. גם מעשינו על משפיעה היא וככזו עם, של ביצירה מכונן אירוע שלנו, 
 חיי והחלו ישראל ארץ נכבשה המסופר, פי על בסופו, ומנהגים. וחגים שבתות חוקים, קבעונ
 כֹור ָ"ז שימור: ושל זיכרון של ראשונים ציווים במקורות מוצאים אנו כן על בארצו. כעם שראלי

 ז(; כ, )שמות ּׁשֹו" ְדַקְל ּת ָׁבַּשַה יֹום ת ֶא כֹור ָ"ז ג(; יג, )שמות ם" ִיַרְּצִמִמם ֶאת ָצְי ׁר ֶשֲא ּה ֶזַה ּיֹום ַהת ֶא
 )שמות ֹר"אמ ֵל הּוא ַה ּיֹום ַּב ָך ְנִבְלָּת ְדַּגִהְ"ו ובהמשך: ז(; כה, )דברים ק" ֵלָמֲעָך ְל ׂה ָשָע ׁר ֶשֲאת ֵא כֹור ָ"ז

יג, ח( ו"אם אשכחך ירושלים" )תהלים קלז, ה(.

 השלישית המאה בתחילת המשנה, ובהמשך שני, בית לתקופת משוערכת שכתיבתו התנ"ך, 
המנהגים, החגים, עיקרי נגזרו מהם היהודי. היום סדר את שקבעו חיבורים שני הם ספירה,ל

לאיחוד הקולקטיבי הזיכרון בבניית משמעותי חלק להם שהיה – וכיו"ב הפרשנויות ההלכות, 

היהודי: הזיכרון לעיצוב שתרמו אירועים נוספו הביניים, בימי העתיקה. בעת היהודית הזהות 

 (.1496) האנוסים בתקופת טוגלבפור היהודים של מאונס דתית והמרה (1492) ספרד גירוש 
 העת בראשית השפעה כמעט הייתה לא במערב היהודיים שלמרכזים לכך גרמו אלו ירועיםא

 סיורי של"ח והבניית הזיכרון הקולקטיבי
 רונן כהן
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חיבורים – הירושלמי והתלמוד הבבלי התלמוד נכתבו ישראל ובארץ במזרח ולעומתם החדשה, 

 והאגדית. ההלכתית הגותם מסוכמת שבהם המשנה חתימת שלאחר בתקופה ישראל חכמי של 
לתלמוד הייתה השפעה גדולה על עיצוב מערכת האמונות והתפיסות של העולם היהודי.

לא רובםש אף על והציונים, המשכילים רתמו הציוניות, רותרעוההת עםו ההשכלה בתקופת 

 כהמשכיות עיתיםל המתחדש. היהודי עםה של רבותיתת לבנייה הדתי רהעב את דתיים, היו 
התקיימו הציונית, עההתנו של ימיה ראשיתב לדוגמה, חדשה. יהודית זהות ליצור בכוונה עיתיםול

המנוחה כיום השבת יום את לבטל הציעו רנייםהמוד הציונים מן חלק השבת. חשיבות על דיונים 

את העם אחד כתב כך על ריקה.ובאמ רופהבאי רשמיה המנוחה יום – ראשון ביום אותו ולהחליף 

(.1898 עם,)אחד ה רה השבת אותם"רו את השבת – שמראל שמר משיש"יות המשפט האלמותי: 

המתעלם חדש זיכרון לבנות החושבים לאלו כהתראה העם אחד כתב ועתיד", "עבר במאמרו 

רוצהה זה הוא ההיסטורית, רתובצו הלאומי ה'אני' ר,כלומ עם,"ה עתה: עד העם של מעברו 
גם כמוהו (.1890 העם, )אחד ותקוותיו" רונותיוזיכ עם שהוא, כמו כולו ר,אח ולא הוא להתקיים, 

 את "דבר" בעיתון ופרסם באב בתשעה העובד הנוער של מינרס מקיום זעזוע הביע כצנלסון ברל 
המאמר "חורבן ותלישות", שבו קבל על הנעשה וראה בכך עדות לפשיטת רגל רוחנית:

כחה, ִש מה ִע ויש רשיות ָש מה ִע שאין תנועת-שחרור של פרייה ומה רכהע "מה 
 עתידי ואת המקור הרגשת את נושאיה רבבק עמיקולה לטפח תחת אשר 
מסוגלים עוד היינו כלום המוצא... נקודת רוןזיכ את מטשטשת היא רות,המקו
רףבקשיות-עו בלבו רשומ ראליש עם היה לולא עת-תקומהלתנו הזה כיום 

ובהליכות- ובהרגשתו רונובזכ מייחד היה לולא רבן?החו רזכ את קדושה 
דורות ךבמש להתאבל ראליש עיד אלמלא הימים? מכל החורבן יום את חייו 
הרצל ולא פינסקר, ולא הס לא לנו קמים היו לא הזיכרון... ביום חורבנו על 

ויהודה ר.רנב י.ח. ולא רדוןגו א.ד. ולא רוכוב,ב ולא רקיןסי ולא נורדוי, ולא 
 את לכתוב יכול היה לא וביאליק תשאלי" הלא "ציון רליצו יכול היה לא הלוי 

(1934 לת האש". )כצנלסון, ִ"מג

 את להדגיש דאגה התחדשותו, ועל המתעורר העם על להשפיע במטרה הציונית, המנהיגות 
 את האדירו וכך הגלות. תקופת את ופחות ישראלי שלטון היה שבה היהודי העבר קופתת
 בארץ זר משעבוד והשתחררות רבים על מעטים של כניצחון שצוין החשמונאים, מרד יפורס
 היהודי העם מאבק של ההיסטורי בסיפור וכחוליה חירות כלוחם כוכבא בר סיפור ואת שראל,י
המשורר המרד. לכישלון כלל התייחס לא כוכבא לבר בנוגע שיצרו המיתוס במולדתו. עצמאותל

של הדמיון את ושהצית לאומית להתקוממות ולמופת לסמל שהיה ילדים שיר כתב קיפניס לוין 

 עם אהב אותו".ר, כל הרורא לד"הוא היה גיבור, הוא ק היהודי המתחדש: 
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 המדינה: הכרזת בעת העצמאות מגילת מתוך גוריון בן קרא כוכבא, בר מרד לאחר שנים 1,800
חיי חי בה והמדינית, הדתית הרוחנית, דמותו עוצבה בה היהודי, עםה קם ראלרץ-יש"בא

ספר את כולו עולםל רישוהו וכלל-אנושיים לאומיים רבותת נכסי ריצ בה ממלכתית, קוממיות 
שבין הקשר את ומתאר ההיסטורי הרקע את מציג בהכרזה הראשון החלק הנצחי״. הספרים 

.1947 בנובמבר כ"ט בהכרזת ומסתיים המקרא בימי מתחיל זה חלק ישראל. לארץ היהודי העם 

 התרבות ועל העם שעבר אירועים על ומבססה המדינה לעיצוב התשתית את מניח זה חלק 
שהתעצבה עם השנים. הוא מזכיר את הזיכרון המשותף לכולם קבל עם ועולם.

נכנסו המדינה הקמת לאחר מייד שקרו מהאירועים וחלק העצמאות במגילת שצוינו האירועים 

 משותף זיכרון בסיס על נולדה המדינה בהתפתחותו. לסמלים והיו העם של האירועים לפנתיאון 
עתידו. את שמעצב הזיכרון באמצעות התחדדה העם של זהותו משותף, זיכרון של לעתידו

חשובים. שהם ההחלטה אילולא כסמל נתפסים היו ולא בזיכרון נחתמים היו לא אירועים אותם 

 בעלי ורעיונות אידיאולוגיות באמצעותם ויצרו בתודעתנו ותמונות סיפורים נעלו הזיכרון מעצבי 
 שובים,הח האירועים מהם קבעו השונות בתקופות זיכרון מעצבי וכך (.Sontag)2003 , שמעותמ
וחגים, מנהגים ביצירת עם, עצרות באמצעות כתיבה, באמצעות ולציינם אותם לאזכר אגוד

 הקולקטיבי, הזיכרון תעצבוה וכך לדור. מדור פה בעל ובהעברתם וסיפורים שירים באמצעות 
הזהות ותחושת ההשתייכות בקרב העם היהודי בישראל.

והפילוסוף ,מולדתֹו" נוף יתִנ ְב ַּת א ָּל ֶא ינֹו ֵא ם ָד ָ"א טשרניחובסקי. כתב א ָּל ֶא ינֹו ֵא ם ָד ָא ָה בשירו 

הוא "האדם אלא בלבד, הטבע עולם של בממד חי אינו האדםש טען קסירר ארנסט גרמני היהודי 
 ובאמצעותם האנושי הניסיון את שיוצרים הם ומיתוס מדע דת, אומנות, לשון, .סמליו" נוף תבנית 

 (.1944Cassire ,האדם מנתב את דרכו בעולם. )

מתווכי זיכרון

זיכרון". "מתווכי נדרשים זיכרוןה למעצבי 

ישפיעו ילמדו, יפרסמו, יעבירו, אלו 

הזיכרון מתווכי הזיכרון. להנכחת ויפעלו 

הם וניםהראש סוגים: לשני מתחלקים 

 ממשלה, משרדי כגון: רשמיים, מתווכים 
מתווכים הם השניים ועוד. מדיה ורים,מ

חברתיות, רשתות רשמיים: שאינם 

לאותם ועוד. השלטון נגד הפגנות תקשורת, 

אך שונה, פרשנות שתינתן ייתכן אירועים 

 להכנסתו תורם האירוע של אזכורו עצם 
 לזיכרון המשותף. הדרכת תלמידים באתרי מורשת

 סיורי של"ח והבניית הזיכרון הקולקטיבי
 רונן כהן
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הם שכן כאחד, וישנים חדשים היסטוריונים, של מזה גדול כוחם היסטוריונים. אינם זיכרון מתווכי 

העם של העממי הדימוי את מעצבים אלא האירוע, פרטי של המחקרי התיעוד את מביאים אינם 

 לא הזיכרון מתווכי כוכבא, בר מסיפור שהזכרתי בדוגמה (.1996וויסטריך, )אוחנה באמצעותו 
 ולהדגישו: שבסיפור לדימוי להתייחס בחרו אלא פרטיה, לפרטי ההיסטורית האמת עם תמודדוה

גבורת היהודי, ניצחון המעטים על הרבים, ניצחון האמונה היהודית על ההתייוונות וכיו"ב.

הדימוי של סופו פרטיו. ולפרטי הסיפור של לאמיתות שמעותמ אין הקולקטיבי, הזיכרון מבחינת 

היא העבר, כל אינה היסטוריה (.1904 העם, )אחד מחקרית מבחינה אחרת יוכח אם גם להישאר 

 כל פועל הכתובה, היסטוריהה לצד להיזכר. כדי דיו חזק שהיה מה רק העבר, מן שנשאר מה רק 
(.1925Halbwachs ,הזמן הזיכרון הנמשך או המתחדש )

שימור הזיכרון הקולקטיבי במדינת ישראל 

 הוקמה ישראל מדינת 
היהודי, העם של מדינתוכ

על – יהודיתה והתרבות 

ועל אמונותיה על סמליה, 

כתרבות אומצה – טקסיה 

המדינה, קום מרגע ישראלית. 

 הציבורי המרחב הושפע 
חגים, מהיהדות: ישראליה

 היסטוריים ואירועים שבת 
כאבני נקבעו נוספים  תלמידים פעילים באתר מורשת

החברה של בזיכרון רךד

של החיובי מהזיכרון הן היתר, בין מורכב, היהודי קולקטיביה הזיכרון )היהודית(. הישראלית 

ביום המוזכר ירושלים חורבן של הקשה החוויה מזיכרון הן הסדר בליל המוזכר לחירות יציאה 

ט' באב. 

ימי למאגר החברה. בעיצוב העיקריים היסודות כאחד הזיכרון את ביססה המודרנית ישראל 

של והטקסים האירועים בפנתיאון ונקבעו נוספים ימים השנים במהלך נוספו היהודיים, הלוח 

הזיכרון יום (,1963 )ה'תשכ"ג, ישראל מערכות לחללי הזיכרון יום כמו: הישראלית, החברה 

זיכרון מימי אחד כל (.1997 )ה'תשנ"ז, רבין ליצחק הזיכרון יום (,1959 )תשי"ט, ולגבורה לשואה 

המאבק את לאזרחים להזכיר נועדו הם הישראלית. החברה של פניה בעיצוב משמעותי אלו 

הגזענות סכנות את המלחמות, מחיר לעומת השלום נפלאות את בבטחה, חיים על נגמר שלא 

 ובעיקר ומשותפת משמעותית זהות ליצור מטרתם הדמוקרטיה. על השמירה חשיבות ואת 
 להדגיש שיש לנו שורש אחד על אף השונות בינינו וכי שורשים משותפים הם על זמניים.
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 שייכות תחושת ובבניית לאומית זהות בבניית החשובים מרכיביםה אחד הוא קולקטיבי זיכרון 
של הזהות בבניית חשוב חלק הוא הקבוצתי העבר זיכרון לחברה. היחיד של שייכות תודעתו

בשימור כמרכיב קבוצתי רוןזיכ בטיפוח רבה חשיבות מוצאת קבוצתית מנהיגות לפיכך, היחיד. 

כך היחיד, של זהותו לאובדן לגרום עלולה האישי בזיכרון שפגיעה כפי ואחדותה. הקבוצה זהות 

מושג אינו קולקטיבי" "זיכרון המושג לכן הקבוצתית. בזהות לפגוע עלול קולקטיבי זיכרון אובדן 

(.Halbwachs)1925 , הקבוצתית הזהות על שמירה של דינמית חברתית מציאות אלא ערטילאי, 

 אחת הלאומי. והזיכרון העם של זהותו התלמיד, של זהותו בעיצוב גדול חלק החינוך למשרד 
דיון וקיום היסטוריים פוריםולסי עבר לאירועי תלמידים חשיפת היא זיכרון לשימור דרכיםה

בבית בימיהם כבר בתלמידים ונספג מתגבש הקולקטיבי הזיכרון זו, בדרך אודותיהם. על ושיח 

 (.2002 הספר )בן עמוס, 

 (, נכתב:1953בהגדרת מטרות החינוך בחוק החינוך )

 זהותו את מורשתו, את המכבד... ארצו, ואוהב עמו אוהב אדם, אוהב להיות אדם לחנך (1)
 התרבותית ואת לשונו;

 ( ללמד את תולדות ארץ ישראל ומדינת ישראל;3)

 להנחיל היהודית, והמסורת ישראל מורשת היהודי, העם תולדות ישראל, תורת את ללמד (4)
את תודעת זכר השואה והגבורה, ולחנך לכבדם;

 משותפת. ישראלית יהודית זהות לבניית בראשיתה כבר ימודיםהל תוכנית כיוונה כן, כי הינה 
 של ולבנייה מופת ודמויות העבר אירועי לזיכרון בבירור וונוכי הלימודים ותוכנית מקצועותה
 הדרכים אחת לחברה. השייכות תחושת את ושמחזק והזדהות זהות תחושת שמייצר עם" סיפור"

 הקולקטיבי הזיכרון בניית את להגביר החינוך במשרד המדיניות קובעי ניסו באמצעותהש
ודמוקרטיה ציונות יהודית, במורשת המושגים 100" תוכנית הייתה שימורו ואת משותףה

 לימודים תוכניות ולפיתוח לתכנון האגף פרסם ,2004ב- הביניים". לחטיבת – ישראלית 
"יהיה כי הודיעה לבנת, לימור דאז, החינוך שרת המושגים. מאה רשימת את החינוך משרדב

זהות גיבוש הייתה התוכנית מטרת .עליהם" להיבחן ואף המושגים כל את רלהכי התלמידים על 

תרבותית-חינוכית תשתית ויצירת התלמידים בקרב ודמוקרטית אזרחית ישראלית, יהודית, 

את והאשימו גדולה קורתבי ספגה התוכנית 2יהודית. כמדינה הווייתנו במרכז שהם בנושאים 

(.2005 )אשכנזי, טרנטיבייםאל מושגים מאה שהציעו מתנגדים אף היו פוליטית. בהטיה כותביה 

שהציע השערים בשלושת עיון "שערים". – עיקריים מושגים אשכולות שלושה כללה התוכנית 

 מהיהדות נושאים מגוון נמצאים יהודית במורשת במושגים העוסק בשער כי מראה החינוך משרד 

 .2004 באפריל 1 שס"ד,)א(, י' בניסן ת8חוזר מנכ"ל תשסד/ 2

 סיורי של"ח והבניית הזיכרון הקולקטיבי
 רונן כהן
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יסודות וכן חסד, גמילות או תפילין הנחת כמו מצוות, אבלות, ומנהגי שמחות ומועדים, חגים כדת: 

העלייה בציונות: מושגים מוצגים השני, בשער נבוכים. למורה ועד התנ"ך למן היהודית הספרות 

 נגד משקל או איזון מספק "דמוקרטיה", השלישי, השער כי נדמה ועוד. ארגונים אישים, ארצה, 
בשל הדתית. הכפייה מן או ההדתה מן הראשון בשער שיש לטוענים ומענה הראשון שערל

 לגנוז אותה. 2006 הביקורת הגדולה שהתוכנית ספגה, החליט משרד החינוך באוקטובר 

 הלימוד במקצועות קולקטיבית זהות לבניית בו השימוש ואת העבר ייצוג את למצוא אפשר היום
בטיולים בטקסים, פורמלי: הלא ובחינוך 3וחברה, רוח מורשת, באשכולות השונים, הומניסטייםה

 חברה לאום, )שדה, השל"ח למקצוע מיוחדת חשיבות נודעת אלו, מבין במוזיאונים. ובביקורים 
 אלו בו שזורים שונים דעת ושתחומי אינטרדיסציפלינריים לימודים שעיקרו – הארץ( ידיעתו

 באלו ושהלמידה בו משלבת שיעורים בכיתה ולמידה בשדה.

התוכנית החינוכית בשל"ח – דרך ארץ בדרכי הארץ

וגובשה האלפיים שנות בתחילת עוצבה 4הארץ", בדרכי ארץ "דרך בשל"ח, הלימודים תוכנית 

ולאהבת הארץ להכרת התלמידים את להביא היא התוכנית מטרת 5הממלכתי. החינוך חוק ברוח 

המולדת באמצעות חיבור התלמידים לזהותם וחיבור הזהות האישית לזהות הכללית. 

העשרים המאה ראשית של ישראל במדינת והאישי הלאומי החינוך שבין האיזון ניסיונות על 

 ל'סעיף בנוגע 2000תש"ס/ בשנת הכנסת שקיבלה החשובים השינויים מכול יותר מעידים ואחת 
1973ב- – פעמיים קלות ותוקן 1953 בשנת נחקק זה סעיף הממלכתי'. החינוך 'מטרות של '2

 זיכרון 'תודעת תוספת ועם בלבד(, היסודי החינוך על ולא בכלל החינוך על הסעיף )החלת 
 1980:  השואה והגבורה' ב-

המכבד ישראל, למדינת נאמן אזרח ארצו, ואוהב עמו אוהב אדם, אוהב להיות אדם לחנך

 את הוריו ואת משפחתו, את מורשתו, את זהותו התרבותית ואת לשונו; 
.1

ישראל מדינת של ערכיה ואת ישראל מדינת הקמת על שבהכרזה העקרונות את להנחיל  .2

 לערכים היסוד, חירויותל האדם, לזכויות כבוד של יחס ולפתח יהודית ודמוקרטית במדינה 
לשלום לחתירה לחנך וכן הזולת, של ולהשקפותיו לתרבותו החוק, לשמירת מוקרטיים,ד

 ולסובלנות ביחסים בין בני אדם ובין עמים; 

ללמד את תולדות ארץ ישראל ומדינת ישראל; .3

להנחיל היהודית, והמסורת ישראל מורשת היהודי, העם תולדות ישראל, תורת את ללמד  .4 

 .ישראל מדינת ,החינוך משרד דעת, אגף א' לפיתוח פדגוגי, המזכירות הפדגוגית,מופיע בתוכניות לימודים בתחומי ה 3
 .2006 תשס"ז, ך,החינו רדמש – רסומיםהפ מחלקת רושלים:י רץ,הא עתוידי של"ח תחום של החינוכית התוכנית רץ:הא רכיבד רץא ךרד 4
 .2 עיף, ס1953 חוק חינוך ממלכתי, תשי"ג, 5

https://edu.gov.il/mazhap/Development/educational-programs/curriculum-disciplines/Pages/curriculum-disciplines_list.aspx
https://edu.gov.il/mazhap/Development/educational-programs/curriculum-disciplines/Pages/curriculum-disciplines_list.aspx
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 את תודעת זכר השואה והגבורה, ולחנך לכבדם; 

מלוא למיצוי השונים, כישרונותיהם ואת יצירתיותם את והילדה, הילד אישיות את לפתח .5

 יכולתם כבני אדם החיים חיים של איכות ושל משמעות; 

האנושית ביצירה ונים,הש והמדע הדעת בתחומי והילדה הילד של ידיעותיהם את לבסס .6

 בחברה בוגרים אדם כבני בחייהם להם שיידרשו היסוד ובמיומנויות ולדורותיה, לסוגיה 
 חופשית, ולעודד פעילות גופנית ותרבות פנאי;

 ויוזמה, עצמאית מחשבה אינטלקטואלית, סקרנות לטפח ביקורת,וה השיפוט כוח את לחזק .7
 ולפתח מודעות וערנות לתמורות ולחידושים;

וליצור דרכם פי על להתפתח להם לאפשר וילדה, ילד לכל הזדמנויות שוויון להעניק .8

 אווירה המעודדת את השונה והתומכת בו; 

מסירות מתוך ולמלאם תפקידים לקבל נכונות הישראלית, החברה בחיי מעורבות לטפח .9

במדינת חברתי לצדק וחתירה התנדבות לקהילה, תרומה הדדית, לעזרה רצון ואחריות, 

 ישראל; 

 לפתח יחס של כבוד ואחריות לסביבה הטבעית וזיקה לארץ, לנופיה, לחי ולצומח; .10

האוכלוסיה של הייחודית והמסורת המורשת ההיסטוריה, התרבות, השפה, את להכיר .11

כל של השוות בזכויות ולהכיר ישראל, במדינת אחרות וכלוסיהא קבוצות ושל הערבית 

אזרחי ישראל. 

מרכיבים עם יחד 2000 ישראל, מדינת של הממלכתי החינוך בחוק מצוי הציוני הלאומי החינוך 

לכל להגיע מנסה החוק היישובי. הציוני בחינוך מאד שחסרו התלמיד, של אישי פיתוח של רבים 

מדינת של והאחרים הערבים לאזרחיה – הרשימה! בסוף עדיין אך – וכן היהודי, הלאום שכבות 

ישראל המגדירה את עצמה 'יהודית ודמוקרטית'. )דרור, תשס"ח( 

 האישי הזיכרון שימור הוא ומייעודו המקצוע ממטרות עיקרי שחלק להבין ניתן זאת לאור 
באמצעות ובעיקר בכיתה לימודים באמצעות היא אלו מטרות להשגת הדרך הקולקטיבי.ו

סיורים, טיולים ופעילות שטח. 

ויוצר מצמיח מעמת, מקרב, זה למידה אופן בהתנסות. ללמידה מכוונים בשדה של"ח לימודי 

שיעור לתלמידים מקנים בשדה החווייתי והאתגר הלימודים לעשייה. ומוטיבציה מחויבות 

 על האישית, הזהות על השפעתם ובירור בשטח המתגלות ומתופעות מהעבר למידה לחיים: 
ההשתייכות ועל העתיד של כל תלמיד.

התלמידים את המעוררת וערכית, רגשית חברתית, למידה מדגישה בשל"ח הלימודים תוכנית 

 בהכרת עוסקים בתוכנית מסוימים פרקים משמעות. ולחפש וערכיות חברתיות סוגיות לברר 

 סיורי של"ח והבניית הזיכרון הקולקטיבי
 רונן כהן
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 לדוגמה, 6הלימודים. סדנות של ברציונל שמשתקף כפי אנו, ימינו עד ובהשפעתם העבר אירועי 
 היום שלנו הרוחנית בתרבות רבים למרכיבים נחשפים התלמידים האומה", כערש "ההר סדנתב
ארץ בין שנקשרו היסודות ועל בעבר כאן שחיו היהודים של החומרית היצירה על מושתתיםש

ישראל לתנועה הציונית. 

עיםאירו של תולדה הם כיום בה וחיינו הזאת רץבא שקיומנו ההבנה את עמיקיםמ אלו לימודים 

 התהליכים הכרת עת.ה כל מתקיימת ימינו על אלו אירועים השפעת וכי רעבב שהתקיימו 
 עתוידי של"ח לימודי עותבאמצ קולקטיבי משותף רוןזיכ של רשימו בבחינת היא עיםוהאירו
 הארץ.

פעילות של"ח בשדה ומקומה בשימור הזיכרון הקולקטיבי

 רכהלאו בה ךלהל רמאש ראליש רץלא רהקש את לחוש ריות טובה ךדר שאין מאמין "אני 
ר.ביות הנידחים גם – בשביליה רלסיי ריה.ה פסגת על עפיללה עמקיה, את לחצות רוחבהול

שרידיה את ך...עיניי במו רואהו מנופה, מתבשם רץ,הא רחביב ברגל רמסיי אתה רכאש רק 
 הארץ בן ךהיות ואת ראליש רץלא האמיתי הקשר את רגישמ אתה החדשים, ויישוביה הקדומים, 

הדידקטי האמצעי אהבה, ללמד דרך שאין בהנחה הארץ? לאהבת מחנכים כיצד )וילנאי(. הזאת"

 כך מתוך ,הלבבות" יימשכו עולותהפ רי"אח בחיי: רבנו דרש כבר המעשה. הוא של"ח מקצוע של 
אני סבור שהמעשים מטביעים את חותמם בתלמידים.

דוד קרב את תיארתי תנ"ך, ספר ובידי האלה, עמק מול אל עזקה, בתל תלמידיי עם כשעמדתי 

 חיבור עמוקה, חוויה תלמידיי אצל ליצור נועד התרחשותו למקום הסיפור של החיבור בגוליית. 
 חיה משמעות מקבלים המורדים של וסיפורם למצדה המסע גם הסיפור. של הרגשי עומקל
בעמידה גם כך מעמיק. דיון ומעורר בו משתלב האנושי וכשסיפור הטבע עוצמת מול שעומדיםכ

להיקבר זה במקום דווקא גוריון בן בחירת על הסיפור ותיווך צין, נחל מול גוריון, בן קבר לצד 

שלנו, זה שלך, זה בבחינת למקום תלמידים את קושרים אחרים במקומות נוספים סיפורים בו. 

אנו חלק מזה. 

אמיר, רפאל של תיאורו היא בה נכחתי שלא אף על היטב בזיכרוני שהוטמעה אחת חוויה 

במלחמת בירושלים העתיקה לעיר הצנחנים כניסת את ליווה רפאל ישראל. בקול שדרן שהיה 

רדיו אני זה, רגעב זה, רגעב יורד "אני כך: ביוני בשבעה הכותל שחרור את ותיאר הימים ששת 
 הכותל באבני ענוג ואני הכותל, זהו אבל הייתי, לא עולםמ דתי, אדם אינני הכותל. אל במדרגות 

 לאדם אלא הדתי, לאדם לא – המערבי הכותל של דימויו את השדרן מיצה זה, בשידור ערבי!"המ

 .2013 אות התוכנית החינוכית של אגף של"ח וידיעת הארץ, רציונל, תשע"ד,רך ארץ בדרכי הארץ, סדנתוכנית ד 6
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 המשותף הסיפור חשיבות את תמצת המרגש תיאורו חייו. מסיפור חלק הוא שהכותל היהודי 
המחיש תיאורו התרחש. שבו המקום ובין הסיפור בין במיזוגש החוויה עוצמת ואת קולקטיביה

את היות הסיפור חלק ממך. 

העיקרי החלק הוא ובסיורים במסעות החברתי החלק התלמידים של בחייהם זה שבשלב נכון 

ובין ההיסטורי האירוע בין הקושרים שהסיפורים ספק אין אולם, הפעילות. את המאפיין והוא 

את מחזקים בתלמידים, מחלחלים ומוטמעים המורה ידי על האירוע בתיווך המיקום הגיאוגרפי 

מקבוצה חלק היותם תחושת את הקבוצתית, ההזדהות תחושת ואת למקום השייכות תחושת 

הימים בבוא ייפתחו ואלה התלמידים, של בזיכרונם חבויות למגירות נכנסים הדברים גדולה. 

 את המעצבת תרבותית הטמעה בבחינת הוא בשדה, בפעילות המתרחש זה, תהליך הצורך. ובעת 
דמותו של התלמיד כחלק מהעם היהודי הישראלי והיוצרת סיפור עם.

 התרחשו, האירועים שבהם לאתרים אמצעי בלתי קשר יצירתל תורמים הארץ בשבילי הסיורים 
(.2013 ודרור, )שיש הזדהות תחושת ויוצר אותה ומעמיק החוויה את מעצים הנעורים מפגשו

היא אך פורמלית, בלתי פעילות היא וכיו"ב( גיחות מסעות, )סיורים, בשדה של"ח פעילות 

 שמאפשרת, הפורמלית החינוך במערכת היחידה כמעט היא וככזו הפורמלי, בחינוך מתקיימת 
 באמצעות הקבוצתית הזהות את והמעצבות הקבוצתי הקשר על השומרות פעולות ישירה, צורהב

מפגש של בני נוער עם סיפורי העם באתרי ההתרחשות.

מקבוצה חלק שהם מוטעית ובתחושה ביחידות וחיים עצמם אל מתכנסים התלמידים שבו בעידן 

 מקומית חברתית, זהות בעלת קבוצה לבניית הספר בבית המתקיים במפגש די אין )וירטואלית(, 
בסביבה השווים קבוצת אל וחיבור מעמיקה התנסות אפשריםמ בשדה המפגשים ארצית.ו

תקינים, חברה לחיי אפשרות מתקיימת כאן ישיבה. ובסידור בקירות מוגבלת שאינה פתוחה 

משותף וסיפור משותף מכנה בעלת קהילה לגיבוש אפשרות נוצרת ולכן ומשמעותיים, אמיתיים 

הקולקטיבי הזיכרון ושימור 

 – לו במקבילו הקבוצתי, 
הלאומי.

חשובה בשדה של"ח פעילות 

רגשיים חברתיים, לממדים 

משמעותי, רכיב והיא וערכיים 

זה, מאמר לנושא בהקשר 

הקולקטיבי הזיכרון בשימור 

חווייתית בהתנסות שנרכש 

 את ושמציב משמעותית 
 הזדהות כמקדמת הפעולה אירוע היסטורי מומחז באתר מורשת

 סיורי של"ח והבניית הזיכרון הקולקטיבי
 רונן כהן
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ותחושת שייכות. 

 רבות שנים גם מתגלות שלה והתוצאות טווח, ארוכת היא תלמידיו על המורה של השפעתו 
אלא ידע, בהקניית רק אינו השל"ח מורה של בעבודתו שהדגש כיוון הלימודים. סיום אחרל

 תלמידיו, של אישיים מאפיינים על גם להיות יכולה השפעתו דרך, בהתוויית באימון, בחניכה, 
 כגון הערכה עצמית, מסוגלות עצמית, זהות.

והקהילה. רהספ בית הכיתה, רתבמסג רתייםחב בנושאים עסוקל תלמידיו את עודדמ ךהמחנ רההמו

תלמיד. לכל מענה שייתן היא ממנו והצפייה קשייהם, ואת תלמידיו של יכולותיהם את רמכי הוא 

אחד כל שנים. רעבוכ רק עמלו ריפ את ראהי כלל ךרבד ממנו, הציפיות בכל עמודי רההמו אם גם 

דווקא לאו – כלשהי ךרבד עליו עושהשפי מורים של עאצב עותטבי בעצמו לזהות יכול מאיתנו 

 רוךע לאין רבה לשל"ח רההמו של השפעתו בתלמידים. רורעוש האישית בתחושה אלא במעשיהם, 
 מסרים להעביר יכולתו ע.רגל שבא מרצה של או טיולים ךרימד של ך,דר רהמו של עתומהשפ
 התלמידים של בנפשם עמוקים רבדיםב עהנוג ייחודי מתת בה יש בשדה והשהייה רכהההד ךבמהל

עתם ואת זהותם האישית והגלוקלית.ר, לזהות ולגבש את תודר, לברר להם, בין היתוהמאפש

בעיקר לו, מאפשרים הפורמלית בזירה לשל"ח המורה את המשמשים פורמליים הבלתי הכלים 

בפעילות הכיתה. של החברתי המיפוי את ולזהות בתלמידיו להתבונן בשדה, לפעילויות ביציאה 

שבין מהמחיצות חלק שונים. דברים מתרחשים שלהם הנוחות מאזור יוצאים התלמידים שבה 

 חולשותיהם על לעמוד יכול הוא להם. וחשוף לתלמידיו נחשף המורה וכך מוסרות, לתלמיד מורה 
 ערכית חברתית פעילות שבהם. החוזקות את ולטפח לזהות בבד ובד עליהן להתגבר להם לסייעו

 ומכאן לתלמידים, מוכר שאינו במקום וסמכות ידע כבעל המורה את מציבה בשדה מתרחשתש
נוצרת תלות מסוימת במורה וביטחון בכך שיוביל בדרך הנכונה – פיזית ומנטלית.

 כך וחושים. רגש ידע, בין לשילוב מקום יש השיעור, מתקיים שבה פורמלית הבלתי באווירה 
 של"ח מעגלי ובאמצעות סמלים באמצעות טקסים, באמצעות יותר. רבה משמעות מקבל סיפורה
 והסיפור מועצמת, ההיסטורי הסיפור את הבונה החוויה בשטח, שמתקיימים לחיים( שיעור)

שהייה בעת והתלמיד מורהה בין הנרקמים המיוחדים היחסים הקולקטיבי. בזיכרון וטמעמ

והדמות במרחב בקיא היותו מעצם לשל"ח המורה של מעמדו את מעצימים הפתוח במרחב 

 מעבירים שהם המסרים והשפעת לשל"ח המורים של השפעתם גדלה כך לסמוך. אפשר שעליה 
וגדלה תרומתם לעיצוב זהות בגיל הנעורים.

 ביבליוגרפיה 
 פריט – אלקטרונית גרסה בן-יהודה, פרויקט מתוך: אוחזר ועתיד", "עבר (,1890) העם אחד .1

.7609 

https://benyehuda.org/read/7609
https://benyehuda.org/read/7609
https://benyehuda.org/read/7609
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 (, "שבת וציונות", פרויקט בן יהודה1898אחד העם ) 2.

 , פרויקט בן יהודה.משה (,1904אחד העם )

12-11. , עמ'10,לקסי-קיי (, "תרבות זיכרון",2018אריאלי, דנה )

לקסיקון הוציאה העברית האוני' יסוד', מושגי 100' אחרי "שבוע ,(2005) אלי אשכנזי, 
, 17.12.2005.הארץ משלה", 

 אביב: תל ,הישראלי בחינוך עבר דימויי :וזיכרון זהות ,היסטוריה ( ,2002) אבנר עמוס, בן 
רמות אוניברסיטת תל אביב.

 התודעה של גלגוליה וזיכרון: מיתוס (,1996) )עורכים( ויסטריך ס' ורוברט אוחנה דוד, 
. ירושלים: הקיבוץ המאוחד ומכון ון ליר.הישראלית

 8-7 עמ' , מאגנס,כלים שלובים בחינוך הלאומי – הסיפור הציוני דרור, יובל. )תשס"ח( 

 רר)עו פלדמן ושושנה, לזובסקי רבקה, בתוך: מוקדמים", יכרונות"ז (,1998) אמיר המנחם,
 ., אבן יהודה: רכס ומכללת בית ברל259-231 , עמ'מרחב ונחלה בייעוץ חינוכי כות(,

.1934 ביולי 26,דבר (, "חורבן ותלישות",1934ברל ) כצנלסון

זיכרון בין הגומלין יחסי משוחררים: חיילים של חיים "סיפורי (,1997) עדנה לומסקי-מדר, 
80-59. , עמ'11,תיאוריה וביקורת אישי לזיכרון חברתי של מלחמה", 

 שיש, אלי, בתוך: המשותף", הלאומי הזיכרון לעיצוב המסעות "תרומת (,2019) אלי שיש, 

.3 

.4 

.5 

.6 

.7 

.8 

.9 

.10 

.11 

.12 
– ,מסע ספר לפולין הנוער למשלחות שנה שלושים )עורכים( קרצנר וישראל יובל דרור,

 50-47. תל אביב: הוצ' אוניברסיטת תל אביב, עמ' 

מתוך: אוחזר מעותית",מש למידה כחוויית והטיול "המסע (,2013) יובל ודרור, אלי שיש,
 .לבלדעת אתר 

.13 

1. Cassire, Ernst (1944(, An essay on man: An introduction to a philosophy of 
human culture, Yale university press. U.S.A 

2. Halbwachs, Maurice )1925(, Les cadres sociaux  de la memoire. Paris 

3. Renan, Ernest )1982(, ”What is a nation“, In: H.K., Bhabha, Nation and narra-
tion, London: Routledge. 

 סיורי של"ח והבניית הזיכרון הקולקטיבי
 רונן כהן
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4. Sontag, Susan )2003(, Regarding the pain of others, New York: Farrar, 

Straus & Giroux, pp. 85-86.כהזדמנות מרכז נע"ם בתקופת הקורונה – משבר 

 1הןמורית כיובל אשוש ו

מבוא

התחומים בכל שלנו החיים מערכת כלל על והשפיע הקורונה וירוס העולם את תקף כשנה, לפני 

מערכת ותלמידי בבתים, האוכלוסייה נותרה הסגר, בימי והכלכליים. החברתיים הבריאותיים, – 

במרחב חברתיות בפעילויותו בלימודים להשתתף הורשו לא ואף ללימודים הגיעו לא החינוך 

כדי הארץ ולידיעת לשל"ח המורים של לפעילות אלטרנטיבות למצוא נדרש זו, בעת הפתוח. 

שיהיו רלוונטיים ומשמעותיים דווקא בתקופה מורכבת זו. 

את מתוות הרחוק, לטווח יעדיו את מכוון רץהא עתוידי של"ח אגף עותןשבאמצ החומש, תוכניות 

 כדי רכזיים.המ עלייםהמפ ואת החינוכיות התוכניות את המשאבים, את מרכז האגף שאליו הכיוון 
רון.עשור האחעלנו בעל פיהן פרוט שתי תוכניות שעולה, להלן פיך הפעל דרעל הדברים ו עמודל

במסגרת שדה פעילות לפיתוח האגף פעל ,של"ח בשביל החומש מתוכנית כחלק ,2010 בשנת 

 ייחודיות מתודות פותחו התקופה, במהלך של"ח'. 'כוכב ובמסעות משימתי( שדה )יום יש"מ 
2וכן שמח"ת השיעור. להפעלת שמח"ת היש"מ

הכנה, תכנון, הכולל: – משמעותי מסע – בממ"ש עסקנו ,2020 ופקא בתוכנית שנים, כחמש לפני 

והובלת כשותפים המורים העצמת מאפשרים הממ"ש מרכיבי ומעשה. ועיבוד סיכום מפגש, 

התהליך ובטיחות. ארגון ובהיבטי חברתיים בהיבטים ומיומנויות ערכים, ידע, פדגוגי: תהליך 

בבית על העשייה שלהם והורים( לאחריות )מורים, תלמידים ספרה בית את חברת השלם מכוון 

הספר ובשדה. 

הנושא, לקידום .2025 נע"ם לקהילה, הפנים עם של"ח קס"מב נעסוק הקרובות, השנים בחמש 

הקהילה כלל של ולשיתוף לחיבור פלטפורמה להציב נדרש מטיילת סביבתית קהילה של 

 בסביבה ללמידה למקומות רעיונות מצגות, שיעורים, כגון: ליישום, חינוכיים כלים ולהציע 
 הקרובה לבית הספר וליד הבית.

תואר בעל מנדל, שם על למנהיגות רהספ בית רבוג רץ,הא עתוידי של"ח באגף רשת(ומו עם )נוף ע"םנ רכזמ מנהל הוא אשוש יובל 1
 במטה שנים 3, ישראל( רץא אילן)לימודי רב רסיטתבאוניב שני רתוא השנה מסיימת- כהן מורית בנגב. ריוןגו בן מאוניברסיטת שני 

 ע"מ.רכז נעל הטכנולוגיה, כיום סגנית במ רץ, בדגשרת האך להכרויקטים חינוכיים בקידום הטיול וחינועילה תכניות ופשל"ח מפ
וכן .04915851 מספר 20.6.2010, מיום אבידן, דן מאת הארץ", וידיעת בשל"ח היומי הסיור של ייחודו – היש"מ "שמח"ת ראו: 2

 26.8.2010. "שמח"ה, פרופיל שיעור של"ח וידיעת הארץ", דן אבידן, מיום 
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ו J .~~·~י~ו

 צילום האמנה שנחתמה בכנס הקמת מרכז נע"ם לפני כשנה

הפעולות את נציג זה, בחיבור

מזמן לקחים, הפקת בעקבות שנקטנו, 

לסייע כדי המורים ומצוות קורונה 

נע"ם שמרכז הפעילויות את ולקדם 

במטרה זאת ביצע, מורשת( עם, )נוף, 

של"ח ולמורי בכלל למורים לסייע 

בפתוח. במרחב בפעילותם בפרט 

ובטיולים, בסיורים בשדה, הפעילות 

של"ח, לצוותי ייחודית משימה היא 

להתארגנות נדרשנו נמנעה זו וכאשר 

מערך את נסקור ומותאמת. מהירה 

שהקמנו הדיגיטלית הפעילות 

את ונבחן האחרונה בתקופה 

 של החומש תוכנית של הרלוונטיות 
הקהילה בגיבוש שעוסקת אגף,ה

ובמיוחד גם לשדה, משותפת ליציאה 

לתקופה זו. 

להציג מבקשים אנו שנתחיל, לפני 

לייסוד האמנה כתב את לקוראים 

אנשים חתומים שעליו נע"ם, מרכז 

 ואת להם, חשוב הארץ ידיעת שנושא 
 של המקצועי לפיתוח וכן ולמדינה לחברה ותורם אחראי מעורב, בוגר של לפיתוחו שיבותוח

מורי השל"ח, של מדריכי הטיולים ושל הצוותים החינוכיים במערכת החינוך:

עם, )נוף, נע"ם רכזמ את לייסד ושביליה, רץהא אוהבי זו, עתב "התכנסנו 
להדריך בית המולדת, ולאהבת רץהא רתלהכ ךחינו בית שישמש – מורשת( 
שישלב בית השואל, המטייל ואת המחנך את החוקר, את עותובאמצ ולהוביל 

 שיספק בית הדדית. הארה אותם רויאי השונים ראליש רץא רתחקי שטחי בין 
את לרקום עשיסיי בית אחת. למסכת שונים רמחק חוטי רוגלא רושיאפש עיד

 הארץ את רלהכי רצוןה את ררעוי ךובכ צבעיה, שלל על רץ,הא עתידי רקמת 
 עומקימ הארץ של נופיה אל הזיקה את שיחזק בית ר.וישי כן עמג עותבאמצ

 3עה".רגש והתודה

 וידיעת הארץ. ד"ר אלי שיש הוא מנהל אגף של"ח 3

 מרכז נע"ם בתקופת הקורונה – משבר כהזדמנות
 יובל אשוש ומורית כהן
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רקע

רצון, שעת זוהי בחינוך. הפרדיגמות לשינוי תהליכים להאצת הזדמנות סיפק הקורונה משבר 

 למערכת והקניה הוראה מבוססת ממערכת ולמעבר לשינוי ההזדמנויות חלון את לפתוח עלינו 
ושל חדשנית פדגוגיה של וגיות,טכנול של מהירה להטמעה הזדמנות נפתחה 4למידה. בוססתמ

החינוך ולמנהיגי בכלל החינוך למערכת כי הוכח הקורונה, במשבר מתקדמים. ניהול מנגנוני 

– אחד ביום החינוך מערכת הושלכה שאליה – מרחוק הלמידה תפקוד. ויכולת חוסן בפרט 

 ללא הבמה. בקדמת למידה( ותומכי מדריכים גננות, מורים, )מנהלים, החינוך מנהיגי את הציבה 
 ונכונותם למשימה המורים מחויבות מאחור. נשארים היינו ירותם,מס וללא המהירה תגייסותםה
)מקוונים(, שיעורים קידוםל מקוונת חינוכית מסדת להקמת הזדמנות יצרו מחילם תרוםל

לקידום יציאה לשדה ולקידום למידה במרחב הפתוח. 

חזרו ההורים גם המאתגרת, המציאות על הורים מצד תלונות היו מהמקרים שבחלק אף על 

למצב התאמות ויצרו עריםפ צמצמו הילדים ועם החינוכי, באקלים משמעותי תפקיד וקיבלו 

ברמת הן תכנים פותחו דיגיטליות, סביבות הוקמו הכיתה, ירותק נפרצו ספורים, בשבועות החדש. 

 פערים ונסגרו פורמלי הבלתי החינוך ומערכות הרשויות הספר, בתי ברמת הן החינוך משרד 
הקורונה זמן קודם בשטח שהתקיימו ארציים אירועים רבות. שנים אורכת סגירתם בשגרהש

 הקרובה בסביבה זו בתקופה התקיימו אבטחה, כיבוד, יסעים,ה כגון: יקרים, משאבים ושדרשו 
הדרישות עם ההתמודדות דרכי את נדגים פיזי. לריחוק הדרישה עקב מצומצמים במספריםו

אירועי לקיום ההיערכות ישראל. בשביל ושל"ח ירושלים יום פעילות באמצעות החדשות 

 אף על נע"ם מרכז פסח לא הקורונה, בתקופת מאוד. ויקרה מורכבת היא שנה כל אלה שיא 
סרטונים, כגון: מגוונות, רכיםובד דיגיטליות בפלטפורמות רכזייםהמ האירועים את וקיים ירועא

בארץ התלמידים לכלל ושידורו ארצי אירוע צילום של חדשנית בפלטפורמה פעילות חידונים, 

 הצעירה, למנהיגות יועדו מיוחדות ופעילויות התלמידים, לכלל יועדה הפעילות חי. בשידור 
המש"צים. עוד הופעלו יוזמות ורעיונות מהשטח. תגובות המשתתפים היו טובות מאוד.

 הרצאות לשמיעת לילדיהם שהצטרפו הורים מצאנו מהבית, עובדים אנשים שבה במציאות 
גילו ההורים קודם. הכרנו שלא מציאות בזום, שהתקיימו ארץה וידיעת של"ח מורי של שיעוריםו

איתם ובשיחות למורים וניםבשאל מלמד. לשל"ח שהמורה חומרוב בשיעורים ומעורבות עניין 

ומגוון חדש דיגטאלי עולם בפניהם פתח שהתקשוב וסיפרו כתבו מורים מעניינת: תופעה גילינו 

משותפת הוראה-למידה על מורים דיווחו עוד מספיק. לו ופיםחש היו לא הקורונה תקופת שעד 

 את במיוחד הדגישו בדבריהם, הלומד. אחריות חיזוק ועל העצמאית הלמידה חיזוק על ויעילה, 
 חשיבות היציאה לשטח והלמידה במרחב הפתוח.

במרשתת. הקורונה", משבר בעקבות החינוך מערכת של צמיחה "אסטרטגיית התוכנית (,2020) מיכל אנדרסון, ולבנטל מיכל שלם, 4
 הכותבות הן יועצות אסטרטגיות לקבינט הציבורי לחינוך. 
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לענות השל"ח מורי התבקשו הבאה, הלימודים שנת לקראת הפעולה מדיניות את לתכנן כדי 

הקורונה. בתקופת בעבודה יהםצורכ ועל פעילותם על שאלות חמש כלל השאלון 5שאלון. על 

שהפעילות עלה מהשאלונים עליו. מורים 535וכ- השאלון, על לענות ימים שבוע למורים הוקצב 

הובלת מיזמים "אילו לשאלה בתגובה ביותר. מפתיעה הייתה המיוחד החינוך של ספר בבתי 

שעשו מגוונות פעולות ועל יוזמות על מורים דיווחו תמציתי(", )תיאור הקורונה בזמן הספר בבית 

ובהתאם הפתוח במרחב הספר, לבית הקרובה בסביבה בעיקר המיוחד, החינוך תלמידי עם 

נייר, מפיסת תבליט מפות יצירת על הספר, בבית ירק גינת הקמת על דיווחו המורים להנחיות. 

 בית במרחב החיות ציפורים של קולות שמיעת ועל תצפית קיום על אתגר, משחקי קיום על 
 על הקרובה, בסביבה יוריםס על אוטיסטי(, )רצף מגשימים פרויקט עם פעילות על ספר,ה

חידונים ושעשועים, על שיעורי זום ועוד.

לאורך גם ואולי הנוכחית שנה"ל תום עד לפחות אותנו וילווה ימשיך הקורונה משבר כי בהנחה 

מרחוק, למידה ההוראה-למידה: בתהליכי משלבת גישה לפתח חייבים אנו תשפ"ב, שנה"ל 

זמינות, יחייב החדש המצב הספר. בבית בכיתות ללמידה ומפגשים הפתוח במרחב למידה 

הלימודים, בתוכנית רכיבים:המ במכלול תנועה אגב ולמידה מעצימה למידה חוויית גמישות, 

שעד הלמידה, רצף הפתוח. במרחב ללמידה הפעילויות ובמגוון והרגשית החברתית בלמידה 

 יכול בית, שיעורי באמצעות והושלם הספר בבית השהייה שעות לאורך נמשך הקורונה משבר 
כעת להימשך לאורכו של כל היום.

 רשתדו הלומד, של אחריות מחייבת מקוונת ראהשהו לנו רההבהי רהמשב חודשי ךבמהל ההתנסות 
המשלבים עילויותופ רשיעו רכיעמ פיתוח ומחייבת דיגיטליים בכלים ושליטה מיומנויות רהמהמו

 לגיוון ריםחומ רואיתו רבות הכנות רשותנד כי למדנו ר.הז ובין רוהמוכ רובהק בין הפיזי, רחבהמ בין 
 לנו רותהמוכ המתודות את להתאים עלינו כי למדנו עוד התלמידים. עם מפגש כל ראתלק עילויותהפ

רחב הפתוח.רידית, ובמיוחד ללמידה במראה-למידה היבראה הפרונטלית להומההו

ולהפנות שבלמידה השונים המכלולים את מחדש לבחון נדרשת החינוך מערכת ספק, ללא 

 חשיבה נדרשת שונים. בהיבטים החדש למצב ולהתאמה הקודם הסדר מן להתפתחות משאבים 
להקניית ללימוד, החומר ולהיקפי הלימוד במקצועות ודיםהלימ לתוכניות בנוגע עודכנתמ

יחידות להפקת ולהיערכות הוראה לשיטות המשולבת, במתכונת ללמידה ומיומנויות כישורים 

מיומנויות הקניית להדגשת מרחוק, ומותאמת דיפרנציאלית הוראה להנגשת מותאמות, למידה 

בתהליך החינוכי לפיתוח יצירתיות, יזמות, שיתוף ידע, למידת חקר עצמאית ועוד. 

יצרה מטיילת( סביבתית )קהילה של"ח קס"מ הארץ וידיעת של"ח באגף החומש תוכנית 

 דיגיטליים בכלים השימוש יחד. והילדים ההורים של ורבותולמע משותפת ללמידה הזדמנות 

 "קדימה הפנים עם ח"של" שאלון 5

 מרכז נע"ם בתקופת הקורונה – משבר כהזדמנות
 יובל אשוש ומורית כהן

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGCtl9JlEy_s9HCpxWUYyaTWhlW7tR92mjZQJMW6IgoBqxWw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGCtl9JlEy_s9HCpxWUYyaTWhlW7tR92mjZQJMW6IgoBqxWw/viewform
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 נרחב כר העניקו הספר ובתי המורים המנהלים, ברמת וליצירתיות לעצמאות שנוצר והמרחב 
 נדרש, ספק ללא כי מצאנו אלו. מעין יוזמות להעצים ואף לעודד להמשיך צריך יוזמות. יישוםל
 המורים לידיעת ולהביאן עמיתים קהילות בין ידע שיתוף של פלטפורמות לקדם במהירות,ו

למצב. מהירים פתרונות ולמציאת משותפת לחשיבה מורים צוות גויס כך, לצורך משתמשים.ה

 לפי על הדברים את לקדם פעלנו שונים. בהיבטים מהמשבר הנובעים הצרכים על למדנו יחד 
)מסע משמעות( כדי להעצים את חוויית הלמידה. מתווה הממ"ש

מרגשת, חוויה היוצר תהליך להוביל יהיה נכון למשמעותית הספר בבית הלמידה את להפוך כדי 

 פורמאלי הבלתי החינוך של הפדגוגיים הכלים גיוס התלמיד. של לעולמו ורלוונטית מעצימה 
שכזה תהליך משלימים. חינוכיים בתהליכים חדשה נוסחה יוצר הלמידה בתהליך שילובםו

פעולת שכל כך הספר'( בית )'חברת וההורים התלמידים החינוכי, הצוות של שותפות מעודד 

 שתהפוך ייחודית כחוויה התלמיד של בזיכרונו תיצרב לו ומחוצה הספר בבית שתתרחש למידה 
6את השיעור הנלמד ל'שיעור לחיים".

הבא רלאתג מוכנים שנהיה כדי רלשפ יש מה לבדוק ביקשנו השטח, מן שעלו הממצאים בעקבות 

שהייה רץ,הא וידיעת של"ח רימו גם ובהם ראה,ההו צוותי על כפתה המציאות הבאות. ולשנים 

נמצאים הפרטים ילדיהם רבות עמיםכשפ רחוק,מ ללמד אותם וחייבה ממושכת לתקופה בביתם 

זה, עשמקצו נוודא כיצד לשדה, בבית השוהה התלמיד את רלחב ראפש כיצד בחנו בבית. עימם 

ע.למקצו רוםלת יכולים ההורים ובמה זו בתקופה עייפג לא בו, עותיתהמשמ רההזי הוא שהשדה 

למדנו שהמהפכה הטכנולוגית, ועימה מהפכת המידע, יצרה תהפוכות חברתיות ופוליטיות. 

אינטימית קהילה ללא (.2018 )הררי, אנושיות קהילות של להתפרקותן רבה במידה הובילו אלה 

 חברתיות מסגרות וניכור. בדידות מרגישים הפרטים וירטואלית(, לא )אנושית, אמיתית 
קבוצת הטכנולוגיה. של בעטיה האחרון בעשור דרסטית בצורה השתנו נוער בני של סורתיותמ

 בני של פעילותם על משפיעה דבר והמשמעות, הביטחון תחושות גם ועימה התפוררה, השייכות 
(.2013 )ליאון, הם גם השתנו אישית הבין התקשורת דפוסי שליליות. תופעות והמגביר נוערה

במחיצת חשים שאנו חמימות אותה לספק מסוגלים אינם חברתיות מרשתות חברים אלפי 

 הפרטים את יעצים הפיזי במרחב משותפת לפעולה חברים של קהילה גיבוש אמיתיים. חברים 
 יצמצם ובהכרח חברתיים קשרים יחזק לעשייה, משמעות יעניק הקהילה, את מרכיביםה
המקוון. העולם שיוצר רגשיה החסר את למלא יכולה ועצמתמ קהילה וניכור. בדידות חושותת

של שייכותם תחושת חיזוק לשם חברתי, חוסן השגת לשם משותפים בכוחות לפעול נדרשים אנו 

שנדרש החיבור ולאומיות. חברתיות חובות למילוי עידודם ולשם ולמדינה לעם לארץ, הנוער בני 

 וחברתיים רגשיים פערים לצמצום שיסייע והוא ברשתות(, )ולא הפיזית בסביבה הוא באמת 

 .19 , עמ'4 סע משמעותי", הטיול ככלי חינוכי,(, "מטיול שנתי למ2015שיש, אלי ) 6
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להתחבר היכולת הוא לו זקוקים שתלמידינו שהדבר אפשר שונים. בממדים קיטוב ולצמצום 

השיח ולשיפור לשיתוף ביותר ויעילה טובה זירה היא בשדה הפעילות עצמם. שלהם לחוויה 

שבין כל השותפים. 

סביבה ולטפח כלים ליצור הארץ, וידיעת של"ח של ינוכייםהח הצוותים באמצעות בידינו, יש 

 לקהילות להצטרף הספר בית חברת כלל את לעודד עלינו חברתיים. חיבורים המאפשרים 
השתייכותן מעצם ועצמותוהמ המחוזי במרחב הפועלות ספריות( )בית מקומיות ינטימיותא

הארץ להכרת הפעילות על תסתמך הקהילות פעילות משמעות. בעלת ארצית לקהילה 

הקשר ואת המשתתפים את ותעצים החברתית התשתית את תחזק וסיורים, טיולים באמצעות 

 השותפים את שתעודד הארץ לידיעת של"ח קהילת ליצירת לפעול בכוונתנו החברים. כלל בין 
7לחיבור אנושי אמיתי ומלא, שתעצים את חבריה ושתעודדם למעורבות ולנתינה.

מהו מרכז נע"ם 

 בנושא ומחקרים עבודות ושירכז שיקדם מרכז ליצור היה נע"ם מרכז בהקמת המרכזי הרעיון 
והמחקרים העבודות יורים.ובס בטיולים במסעות, בשיעורים, המתקיים הארץ להכרת חינוךה

בשיתוף בשדה בפעילות החינוכי במוסד המתרחשים התהליכים של ובהבנה בלימוד יסייעו 

להכרת בחינוך שעוסקים ואחרים טיולים רכזי ובשיתוף הארץ ולידיעת לשל"ח המורים כלל 

הארץ ולאהבתה. 

ומחקרית, משמעותית ערכית פדגוגית, תשתית יצירת היא נע"ם מרכז של העיקרית מטרתו 

לפעילות חינוכית להכרת הארץ ולאהבתה. 

המורים עם קשר על שמירה לצורך – הדיגיטלי בתחום עיקרב – משימות נוספו הקורונה, בזמן 

 שיצליחו כדי למורים מענה לתת באפשרותנו שיש למדנו למורים. מידע העברת ולצורך 
של העיקרית שעבודתו אף על ומעניינות מגוונות בדרכים בבית לתלמיד החומר את העבירל

מורה השל"ח נעשית לרוב בשדה. 

 כדי לתת תשובות למכלול צורכי המורים, המדריכים ,רכזי הטיולים ואנשי ידיעת הארץ, 

 מופעלים במרכז נע"ם מדורים שונים,

 כותרים. 10,000ספרייה ייחודית בתחום ידיעת הארץ המכילה כ- •

 מורים שפיתחו שיתופיים ולמידה הוראה חומרי הכולל דיגיטלי, ופיתוח תקשוב מדור •

 ושהועלו לאתרינו במרשתת. •

 רבות חיי שדה.ר שדה, העוסק בהכשרות ובהשתלמויות במיומנויות שדה ובטיפוח תמדו •

 .2025 הילה – תוכנית רב-שנתית, נע"םעם הפנים לק קס"ם של"ח, של"ח וידיעת הארץ(, "2020) ושניט אורית שיש אלי 7

 מרכז נע"ם בתקופת הקורונה – משבר כהזדמנות
 יובל אשוש ומורית כהן
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 מדור פיתוח תוכן לפיתוח תוכניות להוראה וללמידה בכיתה ובשדה ולהטמעתן. •

 מדור שיתוף פעולה עם המערך האקדמי – אוניברסיטאות ומכללות ברחבי הארץ. •

 פופולרי מדעי עת כתב טיולים, לרכזי חדש" "על"ה ועלונים: עת כתבי של לאור הוצאה •
 "הטיול ככלי חינוכי ערכי" בשיתוף עם אוניברסיטת תל אביב.

 מדריכי טיול, אחראי טיולים, רכזי בטיולים: תפקיד לבעלי והשתלמויות הכשרות מדור •
 טיולים.

 מטרות מרכז נע"ם
 מרכז נוע"ם יהיה בית היוצר לפיתוח תכנים פדגוגיים ותוכניות טיולים, סיורים ומסעות. .1

 טיולים, אחראי טיולים, רכזי כגון: – תפקידים בעלי של המקצועי הפיתוח על יופקד המרכז .2
 תכנון, בתחומי – טיולים ומדריכי מחנכים בטיול, ביטוי לידי הבאים דעת לתחומי וריםמ

 ארגון ובנושא טיולים.

 המרכז ינחה סטודנטים בעבודות מחקר, כמו גם בסדנות ובהשתלמויות. .3

 של טיולים בנושא תפקידים בעלי של המקצועי הפיתוח ואת ההכשרות את יוביל המרכז .4
 ובחוגי סיירות בחוגי ריםצעי מדריכים מש"צים, כגון: ומחוזית, ארצית ברמה נוער נהיגויותמ

 ידיעת הארץ, חניכי מכינות, צעירים בשנת שירות.

 המרכז יסייע בקידום יוזמות לפיתוח מסעות וטיולים. .5

 בתי להובלת מוזיאונים ועם אתרים עם הדרכה, גופי עם משותפים מיזמים יקדם המרכז 6.
 הספר במסלולי סיור בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת בבית הספר.

 הארץ ולאהבתה. המרכז יקים ארכיון לתיעוד ההיסטוריה של החינוך להכרת .7

הארץ רתלהכ טיולים בקידום עוסקיםה ארציים ובצוותים היגוי עדותבוו ישתתף רכזהמ .8

 הגיל. לשכבות בהתאם רהספ בית שבסביבת ריםובסיו השנתיים בטיולים עתד תחומי ובשילוב 

וישבץ הארץ וידיעת בשל"ח תפקידם את שסיימו הוותיקים עם קשר על ישמור המרכז .9

 אותם בתוכניות להעשרה ובהתנדבות בנושא טיולים וסיורים. 

 המרכז יספק ליווי וסיוע למנהיגות הצעירה לאחר סיומה את מערכת החינוך הבית ספרית. .10

פעולות שנעשו במרכז נע"ם בתקופת הקורונה

 בנושא אחרת ולהתנהלות שונה למערכה נכנסים שאנחנו שהבנו מרגע הקורונה, בתקופת 
במשימה לשותפות הארץ ולידיעת לשל"ח המורים צוות את לגייס ביקשנו והמסעות, טיוליםה

 כלל את לרתום יותר נצליח כך הארץ ידיעת ואנשי מורים יותר ונשתף שנחבר שככל בהבנה 
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בבקשה המחוזות מכל הארץ וידיעת לשל"ח למורים פנה נע"ם מרכז החינוכית. לעשייה מוריםה

כלל בשיתוף מאוד קצר בזמן פותחו אלו ואכן, ורעיונות. יוזמות לפיתוח חשיבה צוות לגבש 

 מורים מקרב דיגיטל מומחי וגויסו מקוונת ללמידה מנחים של ווטסאפ קבוצת הוקמה המורים. 
שיבצנו ובה שבועית", שעות "מערכת הכנת על עמלנו ימים, חודש במשך של"ח. של מנחיםו

 ולפי השל"ח( מורי )מקרב המרצים מומחיות פי על יגיטליים,הד הכלים של ללמידה שיעורים 
 מורים של קבוצה בזום לימד מסוים דיגיטלי בכלי ששלט מורה כל – בשטח המורים של צרכיםה

במחוזות איך להשתמש בכלי. בכך יצרנו מעגל גדול של מלמדים ושל לומדים.

אחריות עצמם על קיבלו המשתנה, למציאות במהירות עצמם התאימו בשטח השל"ח מורי 

 מחוץ לחשיבה הזדמנות סיפקה הקורונה שונה. אבל מרכזי, נשאר תפקידם שינוי. והובילו 
 דיגיטליים. בכלים לשימוש רעיונות בפיתוח בחשיבה, ביוזמה, המורים למעורבות קופסה,ל
והוכח אטרקטיבית, הוראה וליצירת המורה של מעמדו לשינוי היסטורית הזדמנות יצר משברה

לקשר תחליף אינה וודאי פנים, אל פנים ללמידה תחליף איננה מקוונת למידה אפשרי. הדבר כי 

 ומייצבת המורה בתפקיד חדש ואתוס תוכן יוצקת היא אך לשדה. ביציאה המתקיים אישי הבין 
אותו כמאפשר למידה בחשיבה מחוץ לקופסה.

ולהעברתם הקרובה בסביבה לצילומים מקוונים, שיעורים להעברת עצמם את התאימו המורים 

התלמידים עם קשר מוריםה יצרו קפסולות, לכנס אפשרכשהת לתלמידים. מקוונת בדרך 

הקרובה. ובסביבה הספר בית בחצר אותם והפעילו נפגשו להנחיות ובהתאם הפתוח, במרחב 

 בקבוצה קטנה ואינטימית, נוצרו קשר אישי ולמידה טובה יותר. 

תקופת לאחר שיישמר רוצים הייתם מה שאלנו בארץ, לשל"ח המורים לכלל שנשלח 8בשאלון

דיגיטלית הוראה ודרכי הספר בית בסביבת פיתחו שהם יוזמות תיארו מורים 532 הקורונה. 

שהכירו ולמדו בתקופה זו בעזרת מדור התקשוב הדיגיטלי שבמרכז נע"ם. 

 בקיאים שיהיו כדי המורים לכלל למידה השתלמויות נע"ם מרכז ופיתח ארגן הקורונה, בתקופת 
9בהעברת חומר לתלמידים בפלטפורמות מתוקשבות.

מספיק בקיאים היו ולא 10ייםהדיגיטל הכלים ואת לטפורמותהפ את הכירו לא השל"ח מורי רוב 

והתקדמות חידוש היו הכלים ולימוד ההשתלמויות פיתוח תהליך מתוקשבות. הוראה בדרכי 

משמעותיים. 

 השיתוף בזכות זאת לשדה, ביציאה וגם השבועית בשעה גם חינוכית חדשנות יצרו המורים 

 קדימה הפנים עם ח"של 8
 לשימוש המורה ועוד. הפעלה של זום ושימוש בו, כלי גוגל 9

 הילקוט הדיגיטלי, מנטימטר, פדלט – יתרון הכלים השיתופיים, 10

 מרכז נע"ם בתקופת הקורונה – משבר כהזדמנות
 יובל אשוש ומורית כהן

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGCtl9JlEy_s9HCpxWUYyaTWhlW7tR92mjZQJMW6IgoBqxWw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGCtl9JlEy_s9HCpxWUYyaTWhlW7tR92mjZQJMW6IgoBqxWw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGCtl9JlEy_s9HCpxWUYyaTWhlW7tR92mjZQJMW6IgoBqxWw/viewform
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להם העניק נע"ם ומרכז צרכים, הציף השטח 11בתהליך. ריםהמו כלל של והמעורבות הארצי 

 גויסו הזמן, עם בתפקידם. להצליח הארץ וידיעת השל"ח ולמורי למנחים לאפשר כדי מענה 
על פסחנו לא נע"ם במרכז הלמידה מרכז יצירת לתהליך כשותפים בכך מעוניינים שהיו וריםמ

ניסויים ביצענו מורים, יותרש כמה שיתפנו מכך, יתרה מהשטח. שעלו רעיון אף ועל יוזמה אף 

מבוקרים במחוזות ובהתאם לתגובות של המורים התקדמנו בתהליך הלמידה. 

שיותר כמה ולחבר הלמידה מרכז את ולפתח לשמר הוא עכשיו לפנינו הניצב המרכזי האתגר 

 שיהיו כך המשתנה במציאות ולהתפתחות ללמידה הארץ ידיעתו חינוך אנשי , מנחים מורים 
לבדוק, לבחון, נע"םמתחייבים במרכז השונים הצוותים ולהתפתחויות. לשינויים תמיד רוכיםע

ולהקדים בצעדים מספר את המורים שבשטח כדי לתת תשובות מדויקות. 

 למורים והועברו הקורונה בתקופת שנלמדו דיגיטליים כלים 
 במחוזות

 זום – הפעלה ושימוש .1

 כלי גוגל לשימוש המורה .2

 פדלט – יתרון הכלים השיתופיים .3

 מנטימטר .4

largo .5 

 הילקוט הדיגיטלי .6

 מבוא לגוגל .7

vizia .8 

 יצירת חידונים בכלים שונים .9

 סיור וירטואלי בגוגל .10

 עריכת סרטים .11

 עננים – יתרונות וחסרונות .12

 יצירת פאזלים .13

Roojoom, naraveiw 

Classroom 

.14 

.15 

למשימה של"ח מורי גם נרתמו נע"ם, מרכז דרך מורים שהעבירו הדיגיטליים לשיעורים בנוסף 

 לאומית שידורים במערכת שונים שיעורים לשידור אבואב, שמואל מר החינוך, משרד מנכ"ל של 

 https://www.noam-community.org.il/ 11 ם"נע מרכז אתר

https://www.noam-community.org.il/
https://www.noam-community.org.il
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ו J .~~·~י~ו 

 שיעורים ממאה למעלה צולמו קצר, בזמן הקורונה. בתקופת החינוך במערכת התלמידים לכלל 
לאתר הועלו למקוונים, רגושוד שיעורים עשרות המולדת. ובהכרת הארץ בידיעת עוסקיםה

 הווירטואלי של מרכז נע"ם ונתנו מענה מהיר לכלל המורים במחוזות. 

בתחום ביטוי לידי באו שלא מורים עציםוה ריםלמו רבות הזדמנויות פתח רונההקו רמשב

מינפו להם, זרים אינם הדיגיטליים הכלים אשר רים,עיהצ ריםהמו רביתמ והיצירתיות. התקשוב 

 עליהם עדפתהמו הזירה היו והשדה השטח עתה שעד ותיקים, מורים ולחנוך ללמד ההזדמנות את 
 שיתוף מלחיץ. ואף חדש להם היה דיגיטליים, כלים ולהכיר ללמוד מחשב, מול לשבת רחושהכו

עילה ומותאמת.רו סביבה חדשה יעודדו את המתקשים ויצ ריםע ההדדי בין המוהפעולה והסיו

 כמתוכנן, וארציות מחוזיות תוכניות של קיומן את ולאפשר השוטפת הפעילות את להמשיך כדי 
 הובלנו את הפעילות למרחב הדיגיטלי. בין התוכניות שהופעלו היו גם:

 יום שידורים עמוס תכנים בנושא חללי נצר אחרון •

 מרוץ וירטואלי בנושא ירושלים •

 חדרים וירטואליים שעסקו בנושא הנצחת יצחק רבין •

יומן מסע בעקבות חייו של זאב ז'בוטינסקי ובעקבות פועלו. •

הלימוד לסדנאות בהתאם לכיתה מחוץ לשימוש פעילויות עשרות ונכתבו נאספו בנוסף, 

ותפיםש מרגישים ארץה ידיעתול לשל"ח שהמורים לציין חשוב 12פתוח(. מרחב )טבלאות 

 ידיעת בנושא ביצירותיהם עמיתיהם את ושיתפו המורים חברו הדרך, מתחילת בעשייה. מלאים 
תחושת חדורי מורים של בעזרתם הזמן כל ומתחדש תעדכןמ האתר המולדת. ואהבת ארץה

שליחות, מעורבים ושותפים. 

להקניה עמוק חינוכי תהליך הוא וסיורים טיולים מסעות, באמצעות הארץ להכרת "החינוך 

שצמחה למסורת היו טיוליםוה המסעות רתיים-אזרחיים-לאומיים.חב ערכים מסכת של והפנמה 

הפעילות 13הארץ." בשבילי נוער בני של רבים דורות והובילה הציונות התפתחות עם בבד בד 

מספר, לשעות רק אם גם התלמידים, את לנתק הארץ ולידיעת לשל"ח למורה מאפשרת בשדה 

 חושי את להפעיל להם לאפשר השטח, את להם להראות לחבריהם, אותם לחבר מהמסכים, 
מאוד חיוניות הפתוח במרחב והפעילות הלימוד חוויית ועוד. המישוש השמיעה, ראייה,ה

ואינם מסכים מול שלמים ימים לשבת נאלצים הם כאשר הקורונה, במשבר ודאי לתלמידים, 

 קיים היה לא הקורונה קופתת לפני שעד מה פנים. אל פנים ומפגש חברתי קשר לקיים יכולים 

 http://meyda.education.gov.il/fles/Tiyulim/workshops/nofadam_table.docx.פעילויות ריכוז 12

תל אוניברסיטת עורכים, שיש, וא, דרור י, ,4 מס' גיליון חינוכי, ככלי הטיול בתוך משמעותי, למסע שנתי מטיול (,2015) אלי, שיש 13
 .19 אבי, אגף של"ח וידיעת הארץ והחברה להגנת הטבע, ירושלים, עמ' 

 מרכז נע"ם בתקופת הקורונה – משבר כהזדמנות
 יובל אשוש ומורית כהן

http://meyda.education.gov.il/files/Tiyulim/workshops/nofadam_table.docx
https://moritcohen1.wixsite.com/corona-time
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 מסך מול ולא ברגליים מטייל לשדה, כיתתו עם יוצא היה מורה הארץ, וידיעת של"ח בשיעורי 
 מציאות שנוצרה בשנה הזאת.

 סיכום

 להיות חלק מקס"מ של"ח לידיעת הארץ

 לשל"ח המורים של עבודהה רתבשג אותן והטמיע מגוונות עולהפ רכיד חשף רונההקו רמשב
מקום מכל עטכמ בזמינות רבים תלמידים של שיתוף רואפש המקוונות עילויותהפ רץ.הא עתולידי

 הורים, בפעילות: השתתפו וחדשים ריות רחבים קהלים משאבים. ושל זמן של כסף, של בזבוז ומנעו 
 עדכון.עילות המקוונת אם שיתוף בחשיפה, בפרסום וברים, מנהלים – אם שיתוף אקטיבי בפמו

עלוושהו ושיתפו פיתחו ריםשמו רביםה ריםובחומ מורים של רבה רבותעובמ עדנהל זכה ע"םנ רכזמ

 ולשיתוף צרכים לבדיקת הביאה החדשה המציאות עוד.ו סרטונים מצגות, רים,עושי לאתרנו: 
את ריםלמו והעניק היסודות את הניח ע"םנ רכזמ רים.מהי רהויצי פיתוח בתהליכי רבים ריםמו

בחינוך עילותהפ של''ח(. )קס''מ מטיילת סביבתית קהילה עילויותפ לקידום הדיגיטליים הכלים 

לידי לבוא ריםלמו רואפש ועוד בקהילה התנדבות פעילות ר,אתג ומשחקי יוזמות קידום המיוחד, 

 אפשר שהיה בזמן הניתן. ככל קורונה רתשג ךבהמש רהספ בתי למנהלי עולסיי עוללפ ביטוי, 
רים חלק מהקבוצה ושותפים מלאים בעשייה.רובה, היו ההולהיפגש בסביבה הק

 ולקידום לשיפור הזדמנות יצר אותו, שליוו והחששות הקשיים אף על הקורונה, שמשבר ספק אין 
מי ולכל טיולים למדריכי טיולים, לרכזי הארץ, ולידיעת לשל"ח המורים לכלל פדגוגי רכזמ

שאהבת הארץ והכרת המולדת חשובות לו. 

 להכיר לנו ואפשר תפקידם, ושל שלהם הרלוונטיות את לגלות רבים למורים אפשר המשבר 
 כלל של שיתוף אפשרה המקוונת הפעילות ביטוי. לידי באו לא עתה שעד מורים להוקירו

 ואהבת הארץ הכרת של החינוכית לעשייה המשפחות את חיברה גם רבים ובמקרים תלמידיםה
 המולדת ולקהילה סביבתית מטיילת.
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ו J .~~·~י~ו

 הרהורים על תפיסת שינוי ההוראה הפורמלית

1נולררות ק

החינוך החברתי הפורמלית על בסיס ההוראה תפיסת שינוי הרהורים על 
 בשלהי תקופת הקורונה בישראל – למידה במרחבים פתוחים וגמישים 

מבוא

חברה, בתחומי העת כל המתרחשים בשינויים מאופיין ,21ה- המאה תחילת של הנוכחי, העידן 

סביבת ועל בחברה פרטים על השפעה אלה לשינויים ופוליטיקה. כלכלה תרבות, טכנולוגיה, 

משפע הטכנולוגיה, של המהירה מההתקדמות מאוד מושפע העבודה עולם שלהם. העבודה 

לשינויים עדים אנו אלו, בימים ושינוי. חדשנות המאפשרים והכלים הערוצים ומריבוי המידע 

את יאתגר עוד ספק שללא משבר ,19covid- הנגיף שיצר הקורונה משבר רקע על מפתיעים 

 ופיתוח ליווי תהליכי וצרותלהיו יגרום ועוד שונים ממגזרים בארגונים האנושי ההון תחום 
מקצועי חדשים.

הציבוריים הארגונים על המואצת, ההתקדמות ועם התכופים השינויים עם להתמודד כדי 

ולהכשיר בעתיד ושיתקיימו בהווה המתקיימות המגמות את להבין בחברה הפועלים והפרטיים 

למידה של מערך כי תפיסהל בהתאם זאת בהן. הכרוכים אתגריםה עם להתמודד עובדיהם את 

משתנה למציאות עצמו להתאים ארגון של ליכולתו המפתח הוא אנושי הון לפיתוח הכשרה ושל 

ולהצליח בעידן של תמורות ושל אי ודאות, ועל אחת כמה וכמה בעידן הקורונה. 

הלמידה של המבניים ינוייםלש עצמו להתאים ניסה החינוך במערכת המקצועי הפיתוח מערך 

למידה ולקדם להמשיך ינוךהח מערכת אנשי נדרשו שבו הקורונה, משבר במהלך שהתקיימה 

 העברת המשך את שיאפשרו טכנולוגיים באמצעים החינוך מערכת באי ולכל השכבות בכל 
תהליכי ולקיום מידע העברתל החינוך מערכת שנדרשה כפי המערכת. תלמידי עם וקשר מידעה

 החינוך ואף פורמלי הבלתי החינוך גם כך פיזיים, מפגשים ללא טכנולוגיים באמצעים למידה 
לתלמידים. מורים ובין מידיםתל בין מפגש ללא דיגיטלית לתקשורת נדרשו ספרי הבית חברתיה

 כשנה מוריהם עם ולא ביניהם פורמלית פיזית נפגשו לא י' כיתה עד ז' כיתה של הגיל שכבות 
 שלמה: לא ללמידה דיסציפלינרית, לא למסגרות חברתיות ולא למסגרות רגשיות.

ת ספר יבת   בוגר .סיטת ת”ארבימאוני   נר ש תואת   לעב .רה ונוערחבנהל   מיביות   ם ותוכניף תכנמנהל אגר   רות קנול 1
.לדל שם מנת עינוכגות חי מנהיל

 הרהורים על תפיסת שינוי ההוראה הפורמלית 
 רות קנולר
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התלמידים של הקשר מאיכות דאגה באנגליה מורים הביעו הקורונה, משבר שהתחיל לאחר כשנה 

החינוך )משרד ההורים של מספקת מעורבות ומחוסר בכללותה החינוך מערכת ועם המורים עם 

 בתקופת מהלמידה העיקריים הנפגעים כי העלו הברית מארצות נתונים (.2021 א, ידע, צוות 
אחרים. ממקצועות יותר נפגע המתמטיקה תחום וכי הביניים חטיבות תלמידי היו קורונהה

 מהפגיעה יותר קשה הייתה נמוכות סוציואקונומיות משכבות בתלמידים הפגיעה כי עלה כן 
בתלמידים בשכבות אחרות.

וציינו סינכרוניים בשיעורים כבויות במצלמות לומדים שהתלמידים מורים דיווחו בארץ, 

 של הנפשי מצבם את להעריך יכולת ולחוסר לתלמידים מוריםה בין לנתק גרמה זו שעובדה 
מסגרת אובדן הם בלמידה הם גם ושפגעו הקורונה במשבר שנוצרו נוספים גורמים תלמידים.ה

בתהליך לילדים לעזור ההורים של יכולת וחוסר השינה בשעות שיבוש לתלמידים, שגרה של 

 הלימודיים הישגיהם על השפיעה התלמידים של והרגשי החברתי במצבם הפגיעה גם הלימודי. 
(.2021)משרד החינוך צוות ידע, א,

שהוביל דבר התלמידים, של חייהם בשגרות לשינוי הביא הנגיף התפשטות את למנוע הניסיון 

 ובני ילדים ובקרב בכלל בציבור גדולים חלקים בקרב ודכדוך חרדה בדידות, בתחושות לעלייה 
ממושכת ותקופה תקינה, להתפתחות חיונית ובנערות בילדות הגיל לבני הקרבה בפרט. וערנ

(.2021 ב, ידע, צוות החינוך )משרד דרמטית וחברתית רגשית לפגיעה הביאה מרחוק למידה של 

במשחקים שלהם הצפייה זמן עלהו רתיותחב רשתותב התלמידים של השימוש עלה זו, בתקופת 

עותתופ ריאה.וק רטספו עילותפ גם מקיימים הם כי עידוה מהתלמידים כרבע רק טכנולוגיים. 

 רותמחוב רעדהי של ולתחושה בדידות לתחושת סיכוניות, בהתנהגויות עלייהל הובילו אלו 
(connectedness.) במשפחה אלימות במקרי והעלייה זו בתקופה ריםההו של הכלכלי במצב רידההי 

 על בדיווחים אחוז 20 של עלייה על דיווחה על"ם עמותת התלמידים. של מצבם את הם גם רוהחמי
ר.רות סייבעביעלייה ב על רת גג. כן דווחר הזקוקים לקוער בני הנועלייה במספ עלר בסיכון וענו

שמצבם העיד (2021 א, ידע, צוות החינוך )משרד אביב תל באוניברסיטת שנערך מחקר 

 של נוסף מחקר אחרים. משל יותר טוב היה ספורט בתוכניות שהשתתפו תלמידים של הנפשי 
וכי הנגיף התפרצות מאז שליליים רגשות יותר על דיווחו נוער שבני מצא אביב תל וניברסיטתא

וכן ילדיהם של הנפשי מצבם רותהתדרד על שדיווחו ההורים במספר אחוזים 25 של עלייה חלה 

(.2021 צוות ידע, א, 8/3 עלייה חדה במספר הפניות לעזרה נפשית )משרד החינוך 

 באינטראקציה כשנה במשך היו המיוחד( החינוך תלמידי )מלבד תלמידים מיליון לחצי קרוב 
חודש במהלך בזום רושליםמי ותלמידים מנהלים עם )ראיונות הזום באמצעות רק ימודיתל

כמעט קיימו ולא משה"ח( , הראשי המדען משרד של ומחקר ידע לסקירות ובהמשך מרץ 

ללמידה שהמעבר ניכר תפקיד. בעל או מורה – משמעותי וגרמב עם או חברים עם אינטראקציה 

 בחוסן פגיעה שליליים: רגשיים היבטים מאוד הגבירו החברתיים בקשרים והירידה מרחוק 
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ו J .~~·~י~ו 

הפרעות אלימות, באלכוהול,ו בסמים שימוש כגון סיכוניות, התנהגויות של ביטויים מגוון נפשי;ה

 (.2021 אכילה; שוטטות דיגיטלית ועוד )משרד החינוך צוות ידע, ב, 

 רכבתהמו המציאות עם התמודדות המאפשרת תשתית רתיתהחב בלמידה ראותל אבקש זה, רבחיבו
 עות הסיכוניות והאתגריםעם התופרתי פיזי וריחוק חבך ברעם הצו רונה,רה בעקבות נגיף הקושנוצ

 את רולהגבי סיכוניות עותתופ לצמצם עשויה רתיתחב למידה זאת. עקבותב רושנוצ רגשייםה
רתי ולאומי.רכי התלמידים בהיבטי חוסן חבעם צו ך להתמודדרכת החינועהיכולת של מ

ונוער. חברה מינהל היא החינוך במשרד ערכי חברתי לחינוך והמומחית האחראית היחידה 

הדרכה מרכזי ומחוזות( מטה ובאמצעות )ישירות שמפעיל ותוכניות, תכנים אגף פועל ביחידה 

ולפתח החברתי מהתחום תפקידים לבעלי מקצועי ופיתוח הכשרה תהליכי לקיים שתפקידם 

של הרגולטורית שבאחריות הספר בבתי הפועלים ההוראה עובדי ערכיים. חברתיים תכנים 

מועצות רכזי טיולים, רכזי חברתית, מעורבות רכזי חברתיים, רכזים כגון: – ונוער חברה מינהל 

מטמיעים – לפולין מלווים מחנכים הארץ, ולידיעת לשל"ח מורים לצה"ל, הכנה רכזי תלמידים, 

 כוללת החברתית הפדגוגיה תפיסת החברתית. הפדגוגיה לתפיסת בהתאם התוכן תחומי את 
ספריות. בית החוץ החינוך במסגרות ההתבוננות לאחר שאורגנו ועקרונות מאפיינים רכיבים,מ

)מימדים הספר בבתי ליישום כתפיסה פותחה ומאז השבעים, בשנות התפיסה היווצרות תחילת 

, האקדמיה הלאומית למדעים(.2020 משותפים ודרכי ביטוי, 

 מקיימים החינוך במשרד ערונו חברה מינהל של תכנים באגף הפועלים ההדרכה מרכזי כן, אם 
בחוויה חברתית: בלמידה ומתמקדים חברתיים בהיבטים תכנים ופיתוח השתלמויות כשרות,ה

בחברה הפרט של במקומו חברתית, באינטראקציה הקבוצתי, ובקשר בתהליך מרכזי ככלי 

 ובלמידה אגב התנסות. 

בידע, עובדים ולצייד לפתח ר,להכשי היא בארגונים רכההד מחלקות של רכזיתהמ רה"המט
Swanson)2009 , יעדיו" ולהשגת רגוןהא עיביצו רלשיפו ותפיסות מיומנויות  & Holton.) ,כיום

 הלמידה תהליכי ולשינוי. לרלוונטיות לחדשנות, המוביל כמנוע נתפסים בארגון למידה תהליכי 
 והדרכה למידה מרכזי רגון.הא של החזון ואת היעדים את המרכזיים, הערכים את ואמיםת
לצרכים ההכשרה ואת הלמידה את להתאים כדי ואפקטיבית פרואקטיבית לפעול דרשיםנ

את בארגון תפקידים לבעלי להקנות היא המרכזים של העיקרית מטרתם הפעילות. ולמאפייני 

הארגון. ובמשימות תפקידםב להצליח כדי ביותר המקצועיים הכלים ואת המיומנויות את הידע, 

מינהל של ההדרכה מרכזי בארגון. לחברים משותפת אישית ערכית זהות מפתחים הם זאת, לצד 

החינוך תפיסת את ולמצב התפקידים בעלי של המקצועית הזהות את לפתח שואפים ונוער חברה 

תהליכי החינוך. במערכת מרכזי וכציר חברתית כפדגוגיה מובחנת, כפרופסיה פורמלי הבלתי 

חברתית, ויוזמה הנהגה יכולות של מקצועי בטיפוח מתמקדים בהם המתקיימים ההכשרה 

בעלי ובהתמקצעות לקבוצה הפרט בין גומלין ביחסי צוות, בעבודת ערכית, שיתופית בחשיבה 

 הרהורים על תפיסת שינוי ההוראה הפורמלית 
 רות קנולר
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חברתיות שעל הרצף החינוכי. הצוותים במרכזי ההדרכה והלמידה פדגוגיות בזירות תפקידיםה

 פורמלי הבלתי החינוך ונותעקר פי על הספר בבתי חברתיתה הפדגוגיה תפיסת את מפתחים 
ופועלים בשיתוף פעולה עם העולם האקדמי.

 לקידום הפועלים תפקידים בעלי של מקצועי ולפיתוח להכשרה תשתית פיתח החינוך משרד 
בין גומלין יחסי של הרעיון על המבוססת החברתית, דגוגיההפ תפיסת פי ועל החינוכי רצףה

תפיסה לפי החינוך, של תפקידו וחברתיים. אישיים חיים קשריבה ה"חינוכי" לבין ה"חברתי" 

החברה אתגרי עם מודדותבהת ולסייע החברה ושל היחיד של רווחתם על להשפיע הוא זו, 

שינוי וליצירת החברה פני לקידום המרכזית הדרך הוא נוךשחי מניחה זו תפיסה המשתנה. 

 לכל חינוך באמצעות והחברתי האנושי ההון את לפתח היא החברתית הפדגוגיה מטרת חברתי. 
(.2012Hamalainen ,אורך החיים – בילדות, בנערות ובבגרות )

התופסת ביקורתית, פדגוגיה תפיסות: שלוש בין שילוב החברתית בפדגוגיה ראה (2017) מיכאלי 

רטהפ של מקומו את עציםהמ רמלי,פו בלתי חינוך חברתי; לתיקון עלוכפו רכמשחר ךהחינו את 

הוא שהפרט חברה רתיצי לבין רטהפ ךחינו בין רהקוש רתי,חב ךוחינו עילה;הפ מעורבותו ואת 

 ממנה, חלק בהיותו רהלחב רטהפ של המחויבות את מטפחים הללו רכיביםהמ שלושת ממנה. חלק 
עם ולמדינה.רתית, בזהות קולקטיבית ובשייכות לריות חברתי מתמקד באחך החבולכן החינו

 תכנים מפתח ונוער חברה במינהל הדרכה( מרכזי )צוות תכנים אגף צוות לדוגמה, לכך, בהתאם 
 חברתיים תהליכים ולהנעת חברתית כקבוצה הכיתה לחיזוק שמכוונים חינוך לשעת פעילויותו
 מודעות באמצעות וקבוצתי, עצמי ניהול בתהליכי התנסות באמצעות בכיתה מיטביים ערכייםו
 ולכן חברתי, לחוסן מכוונים החינוך לשיעורי התכנים קרטי.דמו בסיס ועל עצמית התבוננותו

 יובאו תמיד בפעילות בהקשר קבוצתי.

מרכזי ההדרכה והלמידה של מינהל חברה ונוער מושתתים על חמישה נדבכים:

רכי.ע החברתי ךמהחינו מיומנויות ושל תכנים של עימקצו עיד הקניית – מקצועי פיתוח 

 מאוויים אינטרסים, אישיות, יכולות פיתוח עותבאמצ עובדיםה העצמת – אישי פיתוח 
 רכי.ע רתיהחב בתחום וליזמות עשייהל והמוטיבציה רצוןה עותשבי להגברת ךרכד עודו

 – עידוד וטיפוח קהילות למידה על פי תפיסת הפדגוגיה החברתית. קהילות למידה

רצונו שביעות ושל ללומד הלמידה של הרלוונטיות של בדיקה – ומדידה הערכה

השפעת ובירור הלמידה תכני של והפנמה הטמעה מתמיד; יפורש לצורך מהלמידה 

על הלמידה של ההשפעה מידת בחינת הלומד; של המקצועית התנהגותו על הלמידה 

המטרות שנקבעו להכשרה, ללמידה ולתהליכי הליווי. 

 ואינטראקטיבית, נוחה בצורה למידה המאפשרת סביבה טיפוח קידום – למידה סביבת 
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 גמישות למידה סביבות ליצירת כלים וטיפוח פדגוגית, מבחינה וגם פיזית מבחינה גם 
 וללמידה במרחבים פתוחים.

מודל הפעלה ארגוני ופדגוגי של מרכזי ההדרכה בראיית עתיד

משותפים ויעדים חזון לצד – פיתחנו הדרכה, מרכזי 18 פועלים שבו הארגוני למבנה בהתאם 

 גם מרכז כל ישמש כך ידי שעל בהנחה ההדרכה, ממרכזי אחד לכל ייחודי התמחות תחום – 
 אתגרי המחוז כל מרכז הדרכה ממקד את תחום ההתמחות שלו על פי המרכזים. גדלור לשארמ

או הסביבה שבה הוא פועל ובהתאמה לפרופיל צוות מרכז ההדרכה.

והתוכניות ההכשרות בכל ההתמחות תחום בשילוב יהיה ההתמחות של האופרטיבי הביטוי 

שלהם אנשים בשילוב שמתמחה מחוזי הדרכה מרכז למשל, כך, מקיים. ההדרכה שמרכז 

שיהיה בתנאי זאת אחריותו.שב ההשתלמויות בכל הנושא של מודולה לשלב ישאף מוגבלויות 

 כך לתחום. הנדרשים קצועהמ אנשי ושל המקצועי הידע של ביותר הגדול המאגר את בידו 
הללו התכנים את לשלב שיבקש אחר הדרכה מרכז לכל ולייעוץ להכוונה מסגרת ישמש מרכזה

נוער מנהיגות של מודולה ישלב נוער במנהיגות שיתמחה הדרכה מרכז נוספת: דוגמה במחוזו. 

 שיבקשו אחרים הדרכה למרכזי מגדלור או השראה מקור וישמש שבאחריותו התוכניות בכל 
 למשנהו, אחד הדרכה מרכזמ ישתנו המרכזיים הצירים שלהם. מהתכנים בחלק בנושא עסוקל

על פי צורכי המחוז או המרחב שבו הם פועלים.

 לנושא באחריות לשאת ההדרכה מרכז לצוות תאפשר ההדרכה מרכז של התוכן מומחיות 
ובהמשך במדינה ההדרכה מרכזי מוקדי לכל בו הטמונה שורההב את ולהפיץ מומחיותו בתחוםש

 ניהולית אוטונומיה של תפיסה לפי ורק אך להתקיים יוכל זה מודל בעולם. אחרות למדינות גם 
ושל ערבות הדדית מקצועית ואישית.

ויצרו מחדש חשיבה ההדרכה מרכזי קיימו הקורונה, נגיף התפרצות עם ההתמודדות במהלך 

דיגיטלית. תקשורת בעזרת הלימודית החוויה את ששילבו מקצועי ולפיתוח ללמידה מסגרות 

ונוער חברה במינהל פקידיםת בעלי בקרב הקיימים והמיומנויות והשותפויות החיבורים, נוצלו 

 – הפתוחים במרחבים הלמידה אפשרויות להרחבת המשבר שיצר החדשות ההזדמנויות ואת 
כאשר הדבר התאפשר ובהתאם להנחיות משרד הבריאות.

באנשי הספר, בבתי הפועלים החברתי החינוך באנשי מתמקד ההדרכה מרכזי של הלקוחות קהל 

רגולטורית באחריות כעת )שהן ספריות בית חוץ במסגרות הפועלים פורמלי הבלתי החינוך 

 תלמידים, מועצות השונות: המנהיגות תוכניות מכלל נוער ובבני גבוהה( להשכלה המשרד של 
 התנ"ך חידון נוער הקהל, נוער צעירים), )מדריכים מד"צים ים(,צעיר של"ח )מדריכי ש"ציםמ

ועוד.

 הרהורים על תפיסת שינוי ההוראה הפורמלית 
 רות קנולר
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והשייכות הזהות החברתי, החוסן לבניית אחראי עצמו רואה החינוך במשרד ונוער חברה מינהל 

בעלי בהכשרת אלו למטרות מכוונים ההדרכה מרכזי לפיכך ועוד. ההדדית הערבות הלאומית, 

לצד – ההדרכה מרכזי של המרכזית המטרה הייתה הקורונה, בתקופת נוער. ומנהיגויות תפקידים 

דיגיטליים באמצעים חברתיה החינוך צוותי של מקצועי פיתוח לתהליכי פתרונות מציאת המשך 

להם שיאפשרו כלים והקניית פתוחים במרחבים ולהוראה ללמידה החינוך צוותי הכשרת – 

למשל כמו אחרת, פדגוגיה הדורשות ולמידה הוראה בשיטות השונים המעגלים את להכשיר 

 להוראות בהתאם כמובן – גמישים ובמרחבים פתוחים במרחבים ליישום החברתית, הפדגוגיה 
משרד הבריאות.

 היא הנגיף. להתפשטות קשר ללא למידה תהליכי מחדש לבחון לנו אפשרה הקורונה תקופת 
לערכים לזהות, חינוך המקדמת מיטבית למידה מהי ולבחון ולהתבונן לעצור לנו פשרהא

 לבוגרי הנדרשים מרכזיים ערכים אותם – לאומית ולסולידריות למנהיגות למעורבות, חברתיים, 
 מערכת החינוך בישראל כבוגרים משכילים בעלי חוסן אישי וחברתי.

הרהורים והזדמנויות בעקבות משבר הקורונה

משתתפים של מצומצמת לכמות פיזי ומפגש משותפת למידה התאפשרה הקורונה, בתקופת 

 לומר נוכל רב, זמן עוד אותנו ללוות תמשיך שהקורונה בהנחה הפתוחים. במרחבים ורק ואך 
למרחבים מהכיתות ולצאת ההוראה תפיסת את לשנות יידרשו מחנכים הקרוב בעתידש

כה עד ששימשו למתקנים הרשות, ולמרחבי קרוב לפארק הספר, בית לרחבת – הפתוחים 

 לתהליכי גם מענה לתת ושיכולים ותרבות, פורמלי בלתי חינוך מסגרות כגון אחרות, לפעילויות 
למידה בחינוך הפורמלי.

פתוח. ובמרחב מרבית בגמישות ללמד היכולת תהיה לה יידרש שמורה המרכזית המיומנות 

 במרחבים להוראה יסתגלו שמורים ככל הכשרה. וגם יצירתיות חשיבה, דורשת זו נקודה 
המרחבים יותר. משמעותית תהיה שלהם ההוראה וכך בתפקידם יותר יצליחו הם כך תוחים,פ

המאפשרים מרחבים יש שונות. הזדמנויות ומספקים לרשות מרשות משתנים בישראל הפתוחים 

 מרחבים ויש – תרבותי ומרכז מתנ"ס נוער, מועדון או ארגון של חצר פארק, כמו – גמישות 
כגון פיזיקלית, או ארכיאולוגית היסטורית, נוספת, משמעותית להעשרה הזדמנות מספקיםה

וחלקם חברתית ללמידה לשמש יכולים מהמרחבים חלק וגיים.וארכיאול היסטוריים אתרים 

שהשימוש בהם מרחבים הלימודים. יש בתוכנית הנדרשים הדעת בתחומי התומכת גם ללמידה 

 ביותר הנדרשת התכונה היא שיצירתיות ציין (2018) דורון איל ד"ר ירתית.יצ חשיבה דורש 
בעתיד, ולכן לא רק תלמידים ובוגרים יידרשו לה, אלא גם המורים.

את החינוך בעולם הפועלים בקרב והאיצה המערכת את טלטלה הקורונה תקופת למעשה, 

 ביטוי לידי להביא תוכל חדשנית למידה חדשניים. למידה תהליכי לקידום ביצירתיות הצורך 
 מיומנויות רבות נוספות שבשיעור פרונטלי באות לידי ביטוי בצורה מצומצמת יותר.
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 הפורמלי בחינוך ולהתפתח ללמוד ישראל לתלמידי לאפשר להזדמנות חיכינו רבות שנים 
 את המאפיינים ממדים אותם ובכל בסימטריה בבחירה, בגמישות, בחוויה, שימוש אמצעותב
החברתיים ההיבטים של הרבה החשיבות על יעידו רבים מחנכים פורמלי. הבלתי חינוךה

 להוראה תשתיות לייצר נוךהחי מערכת ואת אותנו מחייב רונההקו משבר החינוך. בתהליכי 
צוותי פועלים ונוער חברה במינהל כאמור, כך. לצורך הוראהה עובדי את ולהכשיר חדש סוגמ

 הן – וגמישים פתוחים במרחבים חברתית למידה של אלו בתחומים המתמחים שונים חינוך 
שציינו החברתי בחינוך תפקידים בעלי הן משמעותי, חינוכי ככלי הטיול דרך לשלח מוריםה

 לקבוצות בכיתות, בעיקר להורות שהורגלו המחנכים את וללוות להכשיר יכולים אלו לעיל. 
 המחנכים לכלל להעביר אפשר כעת הנדרשת המומחיות את מחיק. בלוח בשימוש דולות,ג
 ללמידה חדש "סטינג" ומאמצת מהכיתה היוצאת חדשה, הוראה לתפיסת מתאימות הכשרותב
 את ידיים בשתי לתפוס שכדאי מאמינה אני זה, במובן וגמישים. משתנים במרחבים גרתיתש
 והלמידה ההוראה סגנונות ולהתאמת תפיסתי לשינוי רונההקו במשבר שנוצרה הזדמנותה

.21למיומנויות המאה ה-

של וביכולת בהכשרה מדרגה לקפיצת ובהזדמנות המהירה בהתפתחות להתבונן עלינו בנוסף, 

 המשיכו שדרכו – ב"זום" בעיקר ובהוראה, בחינוך נולוגיותטכ במערכות להשתמש המורים 
המורים אומנם, החינוך. במערכת הנדרשות הדיסציפלינות בכל החומר את ללמד מוריםה

 העברת של המשך לאפשר כדי במהירות הדיגיטלית במערכת להשתמש ולמדו גדול צעד עשו 
הוראה לתפיסת ומעבר שינוי דורש בזום ששימוש העובדה בחשבון הובאה לא אבל חומר,ה

 את להמשיך הניסיון זה, חיבור בתחילת שהוצגו מהנתונים שעולה כפי לחלוטין. אחרת 
ומשמעותי. מקדם למידה תהליך מאפשר אינו שיטה באותה חומר אותו וללמד כרגיל לימודיםה

בשיטה החומר הוראת לחלוטין. אחרת הוראה דורשים בזום מתמטיקה לימודי אף הנראה, כפי 

 מדי נמוכות לתפוקות להוביל עלולה בכיתה פיזית הנמצאים תלמידים מלמדים שבה לזו דומה 
ללא בזום למידה פערים. ולהרחבת הקורונה שיצרה מזה יותר אף עמוק למשבר אותנו לגרורו

ואף מקוונת מלמידה תלמידים להיעדרות להביא היתר, בין עלולה, הלמידה בדרך מהותי שינוי 

לזעקתם של בני עדים אנו (.2021 ידע, ג, צוות החינוך )משרד וגלויה סמויה נשירה להגיע לכדי 

 כמובן, צריכים, להשגתו והדרך הנדרש השינוי סוג שינוי. שנדרש וברור ההורים ושל הנוער 
 להתברר בבדיקה ועל בסיס מחקרי השדה.

סיכום

 לממדים איתם להתמודד נדרשה החינוך שמערכת האתגרים וגברו עלו הקורונה, תקופת במהלך 
הפרעות ובאלכוהול, בסמים שימוש כגון סיכוניות, התנהגויותל נחשפו נוער בני יותר יצוניים.ק

 נוער בני ויותר במשפחה, אלימות על דיווחים יותר התקבלו ואובדנות. בדידות תחושת אכילה, 
וממצוקות סיכוניות מהתנהגויות עליהם ששמרה היומיום, שגרת מאורגנות. ממסגרות תנתקוה

 הרהורים על תפיסת שינוי ההוראה הפורמלית 
 רות קנולר
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 צעירים לגילאים זלגו גם שאלו אלא התרחב, התופעות היקף רק לא השתבשה. בעבר, פשיותנ
תלמידי הביניים. חטיבות תלמידי בקרב נרשמו התקופה שתבעה ביותר הכבדים המחירים ותר.י

השארתם ולכן נתון רגע בכל הורים השגחת ללא מסתדרים גיסא שמחד – הביניים חטיבות 

 לגילאי החינוך מסגרות כשנסגרו שקרה כפי אותו השביתה ולא המשק על השפיעה לא בבית 
 היו – עתידם על המשפיעות בגרות בחינות לפני עומדים אינם גיסא ושמאידך והיסודי, גניםה
 סגר היה שלא בתקופות גם במהלכה מסודרת למסגרת חזרו ולא השנה כל לאורך נותקיםמ

ושהשכבות האחרות הופעלו.

לאתגרים מענה לתת שיכול מרכזי לכלי כאלטרנטיבה החברתי החינוך את הצגתי זה, בחיבור 

 לאומית, חברתית לאחריות מכוון החברתי החינוך היות את לשקף ביקשתי בנוסף, רגשיים. 
 החינוך מערכת לבוגרי הכרחיים חברתיים ערכים הם אלו קולקטיבית. ולזהות חברתי חוסןל

בישראל שמטפחים פרספקטיבה היוצאת מן הפרט אל הכלל.

 בעלי פועלים שבמסגרתו ונוער חברה במינהל הקיים המנגנון את לשקף ביקשתי בנוסף, 
והתכנים שרכשו והמיומנויות הכלים שקיבלו, ההכשרה – שלהם שההתמחות פקידיםת

 משבר בעקבות במערכת שעלו לאתגרים הנדרשת הלמידה את תואמת – עוסקים הם שבהם 
 ומחנכות מחנכים להכשרת הנדרש המתווה את ליישם יוכלו תפקידים בעלי אותם קורונה.ה
 ללמידה ומיומנויות כלים למורים להקנות יוכלו תפקידיםה בעלי השונות. הדיסציפלינותמ
מאפשרת היותה לצד החברתית הפדגוגיה עקרונות את המשלבת ופתוחים גמישים מרחביםב

.21ה- במאה התלמיד צורכי את התואמת למידה מכך: ויותר בריאותיים, בהיבטים בטוחה למידה 

 למידה בשגרה המשלבות חדשות, למידה לדרכי ליציאה הזדמנות יצר הקורונה שמשבר ייתכן 
לפרט. הנדרשים רגשיים התהליכים ועל הדעת בתחומי ידע רכישת על מוותרת שאינה ווייתיתח

בוגרי של ולאומית חברתית לאחריות והמובילה חברתיים ממדיםוב בקבוצה המתמקדת למידה 

מערכת החינוך השלם. 

 מקורות 

 של אפקטיבי ניהול מתוך: אוחזר בארגון", ההדרכה מרכז של אפקטיבי "ניהול עוז, גדעוני .1
 מרכז ההדרכה בארגון, מכון פילת.

"10) איל דורון, .2  של כתבתו גלובס, ",2048ל- להתכונן כדי לדעת שצריך דברים 2018(, 
 עומרי כהן

ישראל, וג'וינט המדינה שירות נציבות המדינה, בשירות והדרכה למידה תהליכי הערכת .3
 2014 יוני 

 בתוך: היסטורי",ו רעיוני רקע – המשלים החינוך פורמלי, הבלתי "החינוך (,1999) עודד כהן, .4
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.5 

.6 

יובל למערכת החינוך בישראל, משרד החינוך, ירושלים.

 הפועלים. פריתס אביב: תל לדידקטיקה, מבוא בהוראה: הסותרים ההגיונות (,1973) צבי לם, 

תפישה", של ביסוסה – מושג של החייאתו החברתית: "הפדגוגיה (,2017) ניר מיכאלי,
 .2 חברה, כתב עת סוציאל-דמוקרטי, 

לשכת הקורונה, קופתבת חינוך על נבחרים מחקרים סקירת ידע, צוות החינוך, משרד
.2021 ינואר 27 המדען הראשי, 

המדען לשכת ונוער, ילדים על הקורונה של הרגשיות ההשפעות ידע, צוות החינוך, משרד 
.2021 , פברואר4 הראשי, סקירה 

עולמי, מבט – הקורונה בתקופת תלמידים של והיעדרויות נשירה ידע, צוות החינוך, משרד 
 .2021 , מרץ8 לשכת המדען הראשי, 

(, הארגון הלומד, מטר.1995סנג'י, פ"מ )

 מקור אינטרנטית, כתבה שגרה", מבקש הקורונה דור הדממה: "ילדי (,2021) בת-אל קולמן, 
ראשון.

מסכם, דו"ח – המדינה בשירות וההדרכה הלמידה תפישת הוועדה(, )יו"ר אורנה, שמחון 
 .2015 נציבות שירות המדינה, דצמבר 

.7 

.8 

.9 

.10 

.11 

.12 

1. Eduardo, Salas, Scott I., Tannenbaum, Kurt, Kraiger &  Kimberly, Smith-Jentsch 
(2012), The science of training and development in organizations: What matters 
in practice. 

2. Hämäläinen, J. (2012), ”Social pedagogical eyes in the midst of diverse 
understandings, Conceptualisations and activities” in: International Journal of 
Social Pedagogy 1(1): 2, pp. 3-16. 

3. Kirkpatrick, D.L. (1959), ”Techniques for evaluation training programs”, Journal of 
the American Society of Training Directors, 13, pp. 21-26. 

4. Wenger, E. (1998), Communities of practice: learning, meaning and identity, 
Cambridge: Cambridge University Press. 

5. Wenger, E.C. & Snyder, William (2000), ”Communities of practice: The 
organizational frontier, Harvard Business Review, 1, pp..139-145 

 הרהורים על תפיסת שינוי ההוראה הפורמלית
 רות קנולר



הטיול ככלי חינוכי-ערכי 78

 
 

   

   

  

 

   

 

 
  

 
 

 

 
  

// 11 

800 
 TELAVIVאונ•ברס•טת

 UNIVERSITYתלאב•ב

 הטיול כמרחב לפיתוח חשיבה יזמית 
 ויצירתית

1גלית לוי

בגלל העשייה בעיקר "מה שילדים לומדים אינו נובע כתוצאה אוטומטית ממה שנלמד, אלא, 
 ילדים"( של השפות "מאה מלגוצ'י, )לוריס ."ומשאבינו מפעילותם כתוצאה עצמם, הילדים של 

מבוא

 עצמאית ללמידה יותר נוטים הם 2החדשים. הלומדים דור הם האלפא דור וילדי Zה- דור ילדי 
הם ויצירה. עשייה התנסות, מתוך למידה על והמבוססת ומעניין מסקרנות מבחירה, מונעתה

 מזו כמה פי הבולטת ירתיותוביצ יזמית בחשיבה ומתאפיינים גבוהות קוגניטיביות יכולות בעלי 
של בני הדורות הקודמים.

 ואימון למידה באמצעות ולפתח לרכוש שאפשר חשיבה צורת היא ויצירתית יזמית חשיבה 
יעצימו בהם וההתנסות המודלים למידת וסדורים. שיטתיים ובכלים במודלים שימוש באמצעותו

 במאה להם הנדרשות מיומנויותה טווח את ירחיבו והאלפא, Zה- דור ילדי של יכולותיהם את 
, בעידן הקונספטואלי ובעיקר יגבירו את המחוברות ואת המוטיבציה ללמידה.21ה-

היזמית החשיבה שריר פיתוח לצורך מספקים אינם לכשעצמם וכלים מודלים זאת, עם 

הראשון המורה משמעותית. ללמידה שיובילו שונים מורים שלושה נדרשים כך לשם והיצירתית. 

 קבוצת הוא השני המורה וכו'. מדריך מורה, כדוגמת הלמידה, לתהליך המשמעותי האחר הוא 
השווים, החברים לקבוצה. המורה השלישי הוא סביבת הלמידה.

 זה, במקרה – השלישי המורה של נחיצותו ואת החדשים הלומדים מאפייני את נציג זה, במאמר 
אפייניםהמ את נציג תחילה, ויצירתית. יזמית חשיבה פיתוחל עוצמתית למידה כסביבת – הטיול

ויצירתית יזמית בחשיבה נעמיק מכן לאחר כלומדים. האלפא ודור Zה- דור ילדי של העיקריים 

.2019 בשנת לוי, וגלית לוי יהב שפיתחו ויצירתית יזמית לחשיבה הסודי" "המודל את ונכיר 

משמעותית ללמידה הפתוח המרחב ושל הלמידה סביבת של חיוניותם את נבחן מכן, לאחר 

 בשכונת המרכז מאזור ז' כיתות תלמידי מטיול מקרה בתיאור ונסיים שלישי, מורה היותם ואת 

וארגונית, אסטרטגית כיועצת שנה כעשרים של ניסיון בעלת חינוכית. לחדשנות באסטרטגיות מומחית היא לוי גלית 1 
A.M שותפה חברתית. בפסיכולוגיה והתמחות סוציולוגיהב  בעלת חינוך. אנשי ומאמנת מורים מורת קבוצות, מנחת

 .Fresh Blue בעיר רחובות וסטארטאפ "ממריאים" במחוז מרכז. מנכ"לית חברת "Open Cityליוזמי מהלך "
וחות בלבד, אך מיועד לשני המינים כאחד.מאמר זה נכתב בלשון זכר מטעמי נ 2 
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הזדמנות מייצרת המורים שלושת את המשלבת למידה כמה עד ימחיש אשר בירושלים, נחלאות 

לכל ומעל צוות, ועבודת שיתופיות כגון חברתיים כישורים יצירתיות, יזמית, חשיבה לפיתוח 

ולקהילה לסביבה שייכות תחושת חיזוק מיומנויות, ידע, המשלבת משמעותית ללמידה אלה: 

 וכלים לחיים. 

 וילדי דור האלפא Zילדי דור ה-

חברתיים דורות חמישה בין מרתק מפגש בה שמתקיים היחידה המערכת היא החינוך מערכת

2009-2001( )ילידי Zה- דור בני הם התלמידים האלפא. דור ועד הבייביבומרס מדור 3 – שונים 

 מרכיב שהיא דיגיטלית, וירטואלית למציאות נולדו הללו ומטה(. 2010 )ילידי האלפא דור ובני 
2011McCrindle , 1991;Howe ,עיקרי בעולמם המציאותי ) & Strauss.)

Natives) דיגיטליים" "ילידים גם המכונים Z,ה- דור בני  digital –, 2001Prensky,) הלומדים הם 
בדרך מידע ומעבדים חושבים הם (,2019 יהושע, ויוספסברג-בן & אלמגור & )רן חדשיםה

מידע ומעבדים קולטים מהירה, תגובה יכולת בעלי הם הקודמים. הדורות מן מהותית השונה 

 סימוםומק טקסט מינימום המשלבת 4אינפוגרפיקה, באמצעות מידע לקלוט ומעדיפים במהירות 
והמבוססת ומסקרנות מבחירה המונעת אוטודידקטית, או עצמאית ללמידה נוטים הם יזואליות.ו

ומעלה( 17 )בני יותר הבוגרים Zה- דור ילדי על מחקרים יצירה. ועל עשייה על התנסות, על 

כלכלית, רווחה פני על ובתרבות בחברה מהותיים עומק שינויי הטמעת מעדיפים הם כי מצאו 

 להישגים להגיע כדי לעמול שעליהם ויודעים עצמאיים יצירתיים, יזמים, שאפתנים, הם כי 
, 2018(Schwiger & Ladwig , 2016; Young & Ernst, 2016;Merriman & Valerio.) שואפים הם 

ודיסקורד, וואטסאפ כגון טכנולוגית, בתקשורת מתרחש שעיקרה מיידית, אינטראקציהל

 או פנים אל פנים בתקשורת ופחות ורדיט, טיקטוק ינסטגרם,א כגון שונות, חברתיות ובמדיות 
טלפונית.

כזו אותם, ולעניין לסקרן שמצליחה סמכות דמות היא בעיניהם המוערכת הסמכות דמות 

אותם והרואה המבינה כזו הכול, ומעל להם. הייחודי תודעתיה ובזרם החשיבתי בקצב שעומדת 

אישי. יחס להם ומעניקה בשבילם כאן שהיא להרגיש להם נותנת כלומר, שלהם, הצרכים ואת 

הוגנות, אותנטיות, המגלים מורים ומעריכים במורים אינטלקטואלית מבחינה פחות תלויים הם 

Grabinger 2018;,Schwiger&) ופתוחה כנה ותקשורת העיניים בגובה דיאלוג  & Ladwig 
.)Sladek, 2002; McCrindle & Wolfnger, 2011 

3 

4 

&,)1991 והאו שטראוס הסוציולוגים HoweStrauss,) כל של כאוסף חברתי ורד הגדירו הדורות, בחוקרי הבולטים 
 מובחנים דורות לתפיסתם, .זקנה או החיים אמצע ,בגרות התבגרות, ילדות, משותף: אחד חיים שלב החולקים האנשים

 הם שבהם היסטוריים אירועים ידי על מתעצבים הדור חברי כלומר, חיים. שלב מאותו משותף היסטורי קיום ולקיםח
שלהם. המשותפת וההתנהגויות האמונות מערכת את זה ואשר מעצבים חיים בשלב נתקלים

 מידע בדרך תמציתית, קצרה, מושכת, ברורה וחזותית. אינפוגרפיקה היא צורת הנגשה של 
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מתאפיין זה דור לטענתו, אלפא.ה דור את לאפיין הראשון היה (McCrindle)2002 , מק'קרינדל 

 המשכיל הדור יהיה והוא רנוהכ שטרם וביצירתיות יזמיים חשיבה בדפוסי קוגניטיביות, ביכולות 
והרגשיים החברתיים הכישורים לבין הקוגניטיביות היכולות בין הפערים זאת, עם כה. עד יותרב

 השונות הסמכות דמויות בפני יותר מורכבים ורגשיים חברתיים אתגרים יציבו והללו ויגדלו ילכו 
– הורים, אנשי חינוך, מדריכים ועוד.

כבר עסקיים מיזמים יקימו האלפא דור מבני שרבים העריך (2015 )מנלה, שוובל דן העתידן 

שכבר משום זאת מבוגרים. כשיהיו יותר הרבה ויצליחו העשירי, הולדתם יום לפני ילדים, בתור 

ביחס ומוניטין יחסית מערכות לבנות זמן יותר להם ויהיה יותר להסתכן נכונים יהיו הם צעיר בגיל 

לבני הדורות שקדמו להם. 

למידה כן על יותר. עצמאית בצורה ידע וירכשו יותר צמאייםע יהיו זה דור בני כי נראה 

ופעלנים עצמאיים לומדים להיות אותם שיעודדו – ועשייה התנסות אגב ולמידה אקטיבית, 

יתמודדו הם בנוסף, ללמידה. ומוטיבציה סקרנות בהם ויעוררו להם יתאימו – הלמידה בתהליכי 

 את להטביע ברצון ויפעלו הגלובלית, ההתחממות למשל כמו גדולים, עולמיים אתגרים עם 
&,)2011 ייעודם את מממשים שהם ולהרגיש ותמםח McCrindleWolfnger.) מק'קרינדל 

, 2020(McCrindle) חשיבה אג'יליות, גמישות, יתר זה דור בבני תפתח הקורונה קופתשת סבר 
יזמית, יצירתיות, למידה בסקרנות וחיבור לטכנולוגיה.

יזמית, בחשיבה מתאפיינים החדשים, הלומדים האלפא, דור וילדי Zה- דור ילדי כן, אם 

בסיס על למידה היא להם המיטבית הלמידה דרך כך ומשום מסקרנות, בלמידה ביצירתיות, 

להם תאפשר זו למידה רךד התנסות. והכוללת מסקרנות הנובעת אקטיבית ולמידה בחירה 

 של העיקריים ממאפייניהם הם ויצירתיות יזמית שחשיבה כיוון ואישית. רגשית חברתית, צמיחה 
 הלומדים החדשים, ננסה להבין מהי חשיבה יזמית ויצירתית.

חשיבה יזמית וחשיבה יצירתית

והיצירתית היזמית החשיבה צורך. על העונה רעיון לממש שנועדה אנושית פעילות היא יזמות 

 יזמית חשיבה (.1999 ונר, & )פלד למישהו משמעות ובעל מקורי לתוצר המובילה חשיבה היא 
חדשות, מבט נקודות לחפש שונים, מיידעים בין חדשים הקשרים ליצור הלומד את זמינהמ

 מציאות עם דמיון לשלב חדשות, קופסות לחפש ואף לקופסה מחוץ וגם הקופסה בתוך לחשוב 
ובעיקר למצוא פתרונות חדשים לצרכים ולבעיות וליישם אותם.

-Zה דור ילדי בקרב וסדורה שיטתית יזמית חשיבה לפיתוח כלים הקניית כי לטעון רוצים אנו 
המיומנויות טווח את תרחיב והיצירתיות, היזמות שריר את תאמן יכולותיהם, את תמנף והאלפא

בו. הטמונים ולאתגרים פטואליהקונס לעידן אותם תכין ובעיקר 21ה- למאה להם הנדרשות 

The) הסודי" "המודל לפניכם  secret model of creative leadership) ויצירתית יזמית לחשיבה 
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ניסיון ועל בעולם מובילים מתודות ועל מודלים על אקדמיות, תיאוריות על בהתבסס שפיתחנו 

 שונות בחממות יזמים ובליווי החינוך, בארגונים במערכת ויזמות חדשנות בתחום שצברנו עשיר 
5עולם.בארץ וב

אינה ההתקדמות ומר:כל 6איטרטיבית, לחשיבה ומזמין שלבים שישה כולל מעגלי, המודל 

ובעיקר להתקדם, לחזור, להתקדם, לבחון, לעומק, להתבונן אותנו מזמין התהליך ליניארית, 

 להיות אותנו מזמין המודל בנוסף, עצמו. בפתרון מאשר יותר ובאתגר בבעיה בצורך, להתמקד 
 בעצמנו, להתבונן פעולה, לשתף צוות, בעבודת לעבוד עצמאיים, לומדים פעלנים, רואקטיביים,פ

 להתבונן באחר וליצור יצירה משותפת.

שלנו, המבט מנקודת נעשית ההגדרה .Set ה- שלב זהו בעיה, או צורך מגדירים ראשון, בשלב

 מתבוננים כלומר, הדעת, את מרחיבים שני, בשלב עובד. אינו מה השאלה על לענות מנסים ואנו 
ולבעיה. לצורך השותפים היעד קהלי של ושונות נוספות מבט מנקודות בבעיה או צורךב

מגוונות שונות, מבט מנקודות הצורך את וחווים מתבוננים ובעיקר ומתנסים מתצפתים מראיינים, 

בעקבות הבעיה ואת הצורך את מחדש מגדירים שלישי, בשלב .Exploreה- שלב זהו ואחרות, 

חדשה, ראייה זווית השונות, המבט נקודות בין פער למשל כמו ,Exploreה- בשלב שעלו הדברים 

 ועוד. שזיהינו לגמרי אחרים וצורך בעיה לכן, קודם מענה לה נתנו שלא אך ידועה ראייה זווית 

 .Fresh Blue מפתחי המודל הם יהב לוי וגלית לוי, חברת 5
 כלומר, תהליך שבו חוזרים על פעולות לצורך פתרון הבעיה או הצורך. ח איטרטיבי הוא חזרור.פירוש המונ 6

 הטיול כמרחב לפיתוח חשיבה יזמית ויצירתית
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זהו לפתרונות, רעיונות לעלות ומתחילים וממוקדת מדויקת בצורה הבעיה את מחדש נסחיםמ

מגייסים חדשות, ובקופסות הקופסה בתוך ופסה,לק מחוץ ושביםח זה, בשלב .Createה- שלב 

Testה- בשלב נוחתים ולבסוף הדמיון כנפי על ממריאים והיצירתיות, החשיבה כישורי כל את 
את ובודקים טיפוס אב לו בונים מוגדרים, קריטריונים פי על ליישום אחד רעיון בוחרים ובו 

 ההיתכנות שלו. 

שלושה נדרשים והיצירתית. היזמית החשיבה שריר פיתוח לצורך מספיק אינו כשלעצמו המודל

הוא הראשון המורה האלפא. ודור Zה- דור לילדי מעותיתלמש הלמידה את לעשות מורים 

הוא השני המורה וכו'. מש"צ מחנך, מדריך, מורה, כדוגמת הלמידה, בתהליך המשמעותי האחר 

 דור לילדי קריטיים חברתיים כישורים ושמפתחים שמחזקים לקבוצה החברים השווים, קבוצת 
אלא פונקציונלי, רק אינו שתפקידה תפאורה – הסביבה הוא השלישי המורה והאלפא. Zה-

תפקידה לזמן הזדמנויות ללמידה ולשקף את תהליך הלמידה של התלמיד. 

משמעותית ללמידה השני והמורה הראשון המורה של ונחיצותם חשיבותם כי מאמינים אנו 

 מוכרת פחות השלישי המורה של נחיצותו ואילו וברורים ידועים והאלפא, Zה- דור ילדי עבור 
 וברורה. על כן נרחיב על המורה השלישי.

המורה השלישי: מרחב הלמידה

 מערכת הן – משמעותית ללמידה יחסים מערכת של כוחה את היטב מכירים אנו חינוך, כאנשי 
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 אלו יחסים מערכות עצמם. לבין התלמידים שבין זו הן לתלמידים החינוכי הצוות שבין יחסיםה
 לתלמידנו. שונות למידה הזדמנויות לייצר כדי אותן לטפח פועלים ואנו ומוכרות, ברורות דועות,י

אשר למידה, בתהליכי נוספת יחסים רכתעמ קיימת כי גרס (2004Rankin , )אצל 7מלגוצ'י ריסלו

 השלישי. רהכמו אותה והגדיר עותית,למשמ הלמידה היות ךבתהלי מאוד רכזימ תפקיד לה 
בלמידה תלמידים ושל ריםמו של רךלצו המגיבה הגמישה, הסביבה הוא השלישי רההמו עשה,למ

סביבת כן, על רית התלמידים. רבבק לטפח רוציםש רכיםעה ולשיקוף רתיותיצי לטיפוח משותפת 

&)2007 , התלמיד של זהותו עיצובב לסייע יכולה הלמידה  Ellis,Wilson-Strong.) שסביבה כדי 
רונות הבסיסיים של הסביבה ושלעקעמוקה של ה רים לפתח הבנהעל המו רה שלישי,תשמש מו

(.Gandini)2011 , האלפא ודור Zה- דור ילדי של הסקרנות את ררועושי שאלות עולהצי החשיבה 

הנרקמות החברתיות היחסים מערכות בין מתווכים והפתוחים, הסגורים הפיזיים, הלמידה מרחבי 

מרחבי למעשה, עצמם. לבין התלמידים ובין לתלמידים המורה בין והוראה, למידה לתהליכי 

 פיזיים מרחבים הלמידה. אופי גם משתנה המרחבים, השתנות עם השינוי: סוכני הם הלמידה 
 להביא לחילופין או ודיון פעולה שיתוף חקר, לעודד למידים,ת בין להפגיש יכולים וירטואלייםו

(.2006Oblinger ,לשתיקה ולניתוק בין הלומדים והלומדות )

 למידה, מרחבי – פיזיים משאבים בין אינטראקציות של תוצאה למעשה היא למידה סביבת 
ומדיניות. חברה תוכן, הוראה, צוות תלמידים, לבין – וטכנולוגיה חומר פתוחים, או גוריםס

 התלמידים למידת את לשפר ובכך היחסים מערכות על להשפיע יכולים הלמידה מרחבי 
, 2017(Velissaratou) הם עצמם. לבין התלמידים ובין לתלמידים המורים בין הגומלין יחסי ואת

 Zה- דור ילדי החדשים, הלומדים למאפייני יותר המתאימה אחרת, ולמידה מפגשים מאפשרים 
2014Dovey ,והאלפא ) & Fisher.)

מוביל הלמידה בתהליכי – הלמידה וסביבת השווים קבוצת המורה, – המורים שלושת שילוב 

 בהעברת רק ולא תלמידיםה של מודרכת בהבניה נוצרת הלמידה שכן משמעותית ללמידה 
היא כי פרסונלית נעשית הלמידה למעשה, התלמידים. ידי על ובקליטתו המורה ידי על חומרה

 מכך, יתרה סביבתו. ואת המורה את חבריו, את עצמו, את פגושל הזדמנויות לתלמיד מזמנת 
 לא חשובה התלמידים את המורה של הבנתו שבה כיוונית, דו יחסים כמערכת מתעצבת הוראהה

(.2015Biermeier ,פחות מהבנת התלמידים את המורה )

 וראיית המורה של יצירתיותה ביכולות אמון של גבוהה מידה דורש למידה ושל הוראה של זה סוג 

החלה  20.ה-המאה    לש 50ה-נות   שבליה,   יטאפון   צבשיה   למיאג’ו   ררעיבהתפתחה    ישהגהיה.   למיאג’ו   רתינוכהחי ישה  גהדייסמ 7
 ,תיסטיוהולת   יסטיהומנתפיסה    לעמבוססת    ישהגהם.   יי-יסודלעספר    יתובם   יייסודספר    יתבבגם    תמיושמיום   וכם   ידלהיי   גנב
יטחון ב ,תאוטונומיישיות   אל   עבכד   להיהתפתחות    תאד   לעודנוך   החית   טרמתפיסתם,   ל .לאצינופוטכויות   זיש    דליכל   לשגורסת   ה

שך תממתהליך    םומהוויבה”   שהקל   שיה   גוגפד”ם  ימכוונדה   מיהלי   יכתהלכן,    לע.חדאכיביטיוקוגנגשי   רזון   יואדה   מילכושר    ,מיעצ
חוש  דיילערק   אלחשת   תרמבה  שההק .דלהיל  שיצונהחי ם  לעולמי   יהפנם   עולהין בדתמימלוג  אידתוך   מתידדהדה  מיללש
דה. מיי הליכתהלי בד מהותבה יש תפקייבסד עם המילל התם ש חסית היכערמל כן לם ועעות כל החושימצאא בל שמיעה, אה

 הטיול כמרחב לפיתוח חשיבה יזמית ויצירתית
 גלית לוי
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מובנת לימודים תוכנית פיה על שהופכת מבט נקודת זו בלמידה. וכפעלנים כסקרנים התלמידים 

להשגת שנועדה סטנדרטית, לימודים תוכנית קרובות, לעיתים מראש. קבועות לתוצאות המובילה 

כדי פוטנציאליים. למידה געיר ומונעת ספונטנית לחקירה אפשרות כל מבטלת ברורות, תוצאות 

יצירתיות, כי להבטיח החינוך אנשי על והאלפא, Zה- דור ילדי החדשים, הלומדים את ללמד 

 יזמות, חדשנות וגמישות יתקיימו תמיד. 

טיול כמרחב לפיתוח חשיבה יזמית ויצירתית – תיאור מקרה

יצאו רכזהמ רמאזו ז' כיתות תלמידי 

לאחר רושלים.שבי בנחלאות יומי לטיול 

 ביקשה השכונה, בסמטות רהקצ הליכה 
 באחת להתיישב מהכיתה ריכההמד

 רבי על לתלמידים רהוסיפ רחבותה
רחבה.ל מאוד ךסמו שביתו לוין, ריהא

של הגוף משפת להתרשם תוכלו 

רפתהמצו בתמונה ראיתהנ התלמידים 

 ענייןוה רנותהסק רמתמ גם כמו 
ר.ך ההסבשהתלמידים גילו במהל

 למורה הבמה ניתנה ההסבר, בתום 
השלישי.

 לחשוב רוצים שהיו צורך או בעיה מעלה או שאלה בהם מעוררש דבר לצלם מהתלמידים ביקשנו 
(.Setאיך לפתור )שלב ה-

הניידים, הטלפונים נשלפו מייד 

תחילה לצלם. החלו והתלמידים 

התמקדות וללא הבחנה ללא צילמו 

מאוד אופיינית זו תגובה בבקשה. 

כיוון הבעיה או הצורך הגדרת לשלב 

 ומתבוננים בעצמנו ממוקדים שאנו 
במציאות מנקודת המבט שלנו.

רבי של לנעליו להיכנס אותם הזמנו 

והם כמוהו, לחשוב ולנסות לוין אריה 

 ההסבר את שוב לשמוע ביקשו מצידם 

 תלמידי כיתה ז׳, נחלאות, ירושלים
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(.Exploreה- )שלב זו מבט מנקודת לצלם וינסו השכונה תושבי שהם שידמיינו הצענו עליו. 

 גירוי בהם ושהיה וסקרנות עניין שעוררו תמונות ומפתיעות. אחרות היו שקיבלנו התמונות 
לחשיבה.

כביסה חבל צילם התלמידים אחד 

בחצר תלוי שהיה וגבוה ארוך 

רבות שאלות עוררה התמונה המרכזית. 

כך תולים למה כמו התלמידים, בקרב 

אם גבוה, כך כל למה הכביסה, את 

לכמה או אחת למשפחה שייך החבל 

שבגדיהם מוכנים משפחות, אם הם היו 

לראווה כך מוצגים יהיו התחתונים 

הפליגו משם (.Refreshה- )שלב 

אינטימי מרחב על לדיון התלמידים 

כיום בנייה בין שונות על ציבורי, ומרחב 

 לפתרונות רעיונות העלו כך אחר ועוד. הציבורי ולמרחב הפרטי למרחב בנוגע בעבר לבנייה 
הם (.Createה- )שלב נמצאים הם שבה בשכונה פרטי מרחב לייצר אפשר איך לשאלה נוגעב

הביעו מחשבה שאולי מיותר לנסות כי יכול להיות שלתושבי 

 ובנוגע קהילתיות למושג בנוגע דיון התפתח (.Testה- )שלב פחות נחוצה פרטיות השכונה 
להבדל שבין החוויה שלהם את הקהילה בשכונתם לבין איך שהם חווים את הקהילה כאן ועוד.

שמצאה גרפיטי צילמה אחרת תלמידה 

t הבתים: מקירות אחד על  Dream ’Don
 .1933  ,Your Life – Live Your Life

1933מ- גרפיטי זה אם שאלו התלמידים 

ציון ובין המשפט בין קשר שאין או 

המקור את באינטרנט חיפשו הם השנה. 

דנו מכן ולאחר השנה את לאתר וניסו 

עצמם את ושאלו מביע שהגרפיטי במסר 

 )שלב שלהם החלום את חיים הם אם 
החלומות בעצם מהם (,Refreshה-

 צריכים הם ומה (Createה- )שלב שלהם 
 ( ועוד.Testכדי לחלום )שלב ה-

 הטיול כמרחב לפיתוח חשיבה יזמית ויצירתית
 גלית לוי
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 שלושת שולבו שבו תלמידים של יומי בטיול שהתרחשה למידה חווית של זה מקרה תיאור 
 מוריםה

 הפתוח
–

 – 
 המרחב השלישי והמורה, התלמידים השני והמדריכים, המחנכת הראשון המורה
 לפיתוח הזדמנות מייצרת המורים שלושת את המשלבת למידה כמה עד ממחיש

 ידע, המשלבת משמעותית למידה – אלה לכל ומעל ושיתופיות, יצירתיות יזמית, חשיבה
כמה עד ממחיש התיאור כן לחיים. וכלים קהילתיות שייכות, תחושת חיזוק חברתיות, יומנויותמ

 על המבוססת ללמידה ומהותיים ליישום פשוטים יזמית לחשיבה הסודי והמודל יזמית חשיבה 
 סקרנות, על בחירה ועל עניין, המאפיינים את הלומדים החדשים.

סיכום

המורה של נחיצותו ואת והאלפא, Zה- דור בני החדשים, הלומדים מאפייני את הצגנו זה, במאמר 

על עמדנו ויצירתית. יזמית חשיבה לפיתוח עוצמתית, למידה כסביבת הטיול, זה במקרה השלישי, 

בהבנת העמקנו חדשים. כלומדים האלפא דור ילדי ושל Zה- דור ילדי של העיקריים המאפיינים 

יהב שפיתחו ויצירתית זמיתי לחשיבה הסודי" "המודל את והכרנו והיצירתית היזמית החשיבה 

כמורה הלמידה סביבת של המהותי תפקידה את בחנו מכן, אחרל .2019 בשנת לוי וגלית לוי 

בשכונת המרכז מאזור ז' כיתות תלמידי מטיול מקרה תיארנו לבסוף משמעותית. ללמידה שלישי 

והאנושית החומרית בסביבה התנסות אגב למידה כמה עד המחיש אשר בירושלים, נחלאות 

,21ה- המאה מיומנויות לפיתוח הזדמנות מייצרת מורים שלושה בין גומלין יחסי והמשלבת 

 יזמות יוזמה, מוקירה ופרואקטיבית עצמאית למידה שיתופיות. יצירתיות, יזמית, חשיבה כגון 
ויצירתיות ומכינה את תלמידינו לאתגרי העידן הקונספטואלי.

 ושאלו שלישי רהכמו הסביבה על תמיד חשבו הפתוחים, רחביםבמ וללמוד לטייל יוצאים כשאתם 
 קשר – הפתוח רחבוהמ התלמידים בין רקש לפתח כדי רלייצ תוכלו הזדמנויות אילו עצמכם את

 ר סוס(.)ד" פלאים"קומות נגיעים למ"כשיוצאים, מ עותיים. כישיוביל לתהליכי למידה משמ

 מקורות
 :ברשת כלכליסט אלפא. דור את הכירו ביד: טאבלט עם גדלו (.2015) מ' מנלה,

.http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3676229,00.html 

.2 

.3 

 החשיבה לטיפוח וייס ברנקו מכון ירושלים: .מיתיז שיבהח (.1999)ג' ונר, & א' פלד,
ומשרד החינוך התרבות והספורט.

Zה- דור מאפייני החדשים: הלומדים (.2019) ל' ע,יהוש רג-בןויוספסב ר' אלמגור, ע', רן, 
 מכללתי. הבין עהמיד מרכז מופ"ת, מכון הוצאת תל-אביב: .הספר בית לכותלי ומעבר בכיתה 

1. Biermeier, M. (2015). Inspired by Reggio Emilia: Emergent curriculum in 
relationship – Driven learning environments. Young Children, 70 (5), pp. 21-32. 

.1 

http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3676229,00
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2. Dovey, K. & Fisher, K. (2014). Designing for adaptation: The school as socio-
spatial assemblage. The Journal of Architecture, 19 (1),  pp. 43-63. 

3. Grabinger, A.  & Sladek S. (2002). Gen Z: The frst generation of the 21st century 
has arrived. Australia: XYZ University. 

4. Howe, N. & Strauss, W. (1991). Generations: The history of America’s future, 1584 
to 2069. New York: William Morrow and Company. 

5. Merriman, M. & D. Valerio (2016). One Tough Customer: How Gen Z is 
Challenging the Competitive Landscape and Redefning Omnichannel. Ernst 
& Young Report. Retrieved April 28, 2017. http://www.ey.com/Publication/ 
vwLUAssets/ EY-one-tough-customer/$FILE/EY-onetough-customer.pdf 

6. McCrindle, M. & Wolfnger, E. (2011). The ABC of  XYZ: Understanding the global 
generations. Australia: UNSW Press. 

7. McCrindle, M. & Fell, A. (2020). Understanding Generation Alpha. Australia: 
McCrindle Researchs. 

8. Oblinger, D. (2006). Space as a change agent. In: D., Oblinger (Ed.), Learning 
spaces (pp. 1.1-1.4). Washington, DC: Educause. 

9. Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants. Part 1. The Horizon, 9 (5), 
pp. 1-6. 
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Adapting to the expectations of Gen Z in the classroom. Information Systems 
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דילמה כחלק מטיפוח חינוך ערכי מוסרי   דיוני
 בטיול השנתי

1יןעמליה לוא

ובערכים במיומנויות בידע, השנים לאורך בשעריה הבאים את לצייד שואפת החינוך מערכת 

 ומעורבים רגישים ידע, ובעלי אופקים רחבי סקרנים, ואכפתיים, ערכיים כבוגרים אותם ולטפח 
אנשי אלו, יעדים להשיג כדי שונים. חיים בתחומי וחברתית אישית אחריות ומגלים ברתיתח

החינוך משתמשים במגוון דרכים, כלים, אמצעים ומתודות. 

וערכים. מיומנויות ידע, למשתתפיו להקנות חותר והוא אלו, מאמצעים אחד הוא השנתי הטיול 

 הטבע, ועם הנוף עם מפגש חווה הוא אחד מצד ממדית: רב חוויה עובר התלמיד הטיול, במהלך 
מתוודע הוא אחר מצד קדומים; נופים של וההדר ההוד מול אל נפעם אותו משאיר רבות פעמיםש

והלאומית, המשפחתית האישית, זהותו אל אותו מחברים והם ריםהאת ולסיפורי מורשת לסיפורי 

 חברתית, חוויה מזמן הטיול אלו, לכל מעבר הדורות. שרשרתב חוליה היותו ואל ההיסטוריה אל 
 במיוחד שווים, מקבוצת חלק היותו תחושת ואת התלמיד של השייכות תחושת את מחזקתה
כל תלמיד. לכל תפקיד של המנחים העקרונות לפי במימושוו הטיול בהכנת שותף הוא אשרכ

 יזומות וחלקן פורמליות, בלתי ספונטניות, חלקן – אישיות בין שיחות עם בבד בד מתקיימים אלו 
 את תחושותיו, את התלמיד של העצמי בגילוי ומסייעות ורמותת וכולן המורה ידי על מתוכננותו
ובכך גיסא, מאידך לחבריו בהשוואה וכישוריו יכולותיו ואת גיסא, מחד השקפותיו ואת עותיוד

יוצרות חוויה מעצבת זהות. 

מהטיולים יותר או אחד יזכירו החינוך מערכת מבוגרי גדול חלק שצוינו, המאפיינים כל בשל 

עוצמת לימודיהם. מתקופת שלהם ביותר והמשמעותיות הזכורות החוויות כאחת השנתיים 

יותר מעמיקה חשיבה להקדיש החינוך אנשי את מחייבת זמן לאורך שלה וההשפעה החוויה 

חברתיים וערכים מיומנויות להקניית הזה העוצמה רב החוויתי האמצעי את ולנצל לנושא 

ולפיתוח חשיבה מוסרית כנכסים שילוו את התלמיד לאורך חייו כבוגר בחברה הישראלית. 

יכללו וכולן ערכיות, חברתיות מיומנויות ולהקניית מוסרית חשיבה לפיתוח שונות דרכים יש 

 ובירור סוקראטיות שאלות שאילת בסיס על מנומקים ושיח דיון ניהול – אחרת או זו בדרך – 
 חשיבה מטפח ידע, מקנה כזה עיסוק ומודעות. הקשבה יכולת פיתוח לצד שונות, מבט קודותנ
 בסוגיות שיטתיים דיונים ערכית. עולם תפיסת ולפיתוח וסריתמ לצמיחה ותורם יקורתיתב
 להתמודדות כלים ומקנים חברתיות ומיומנויות רגישות לפתח לתלמידים מסייעים וסריותמ

 .רשמוד ומדייות לטר תוכנמכון שכי בנר שת תואלעב ,רה ונוערמנהל חביות בם ותוכנית תכנציר מפקחת א 1
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בסיס הן ומודעות מוסרית חשיבה ערכי. מוסרי בסיס על הנמקה הדורשים מורכבים במצבים 

הכרחי )אם כי לא מספיק( להתנהגות מוסרית. 

השמונים בשנות ונוער חברה במינהל התקבל אשר דילמה, דיון לכלי אתייחס זה, בחיבור 

דילמה דיוני של שילוב בכלל. ושיח דיון ולניהול בפרט דילמה לדיון מוצק בסיס מאז והמשמש 

החשיבה את המשתתפים בקרב יפתח שאחריו בסיכום או הטיול במהלך לטיול, ההכנה בתהליך 

הקרובים, לחבריהם ובסיוע בדאגה בהתייחסות, הצורך בדבר ההבנה את בהם ויטפח המוסרית 

ביושר, בהגינות, הצורך ובדבר אדם הוא באשר אדם ולכל אותם הסובבת לחברה לקהילה, 

באמינות ובכבוד לצורך בניית חברה טובה יותר לחיות בה. 

דילמות יש בטיול. ריםהקשו שונים עויד תוכן עולמותל רותקשו להיות יכולות הדילמות 

 בן ראלעז של ריאתובק נדון במצדה, רבביקו לדוגמה: בטיול. ראההנ ובנוף רבאת שקשורות 
הזהה הכיתוב לשאלת יתייחס ראח דילמה דיון להתאבד. ולמשפחותיהם מצדה ללוחמי ריאי

השכולות המשפחות רצון מול אל ואחידות שוויון שמבטא צבאיים, עלמין בבתי מצבות על 

או הפיזי מהנוף עולהה בסוגיה עסוקל יכולים הדילמה דיוני כן אינטימית. אישית בהנצחה 

אחר סוג עוד.ו ריהריפפ מול מרכז רשים,רשמ מול ירוקים פיתוח, מול רשימו כגון: האנושי, 

רהאסו התנהגות על עמיד רתמסי כגון ובהתנהלותה, הקבוצה בחיי רקשו דילמה דיוני של 

 בחבר בחירה מול לחוליה חברתית מקובלים חברים רתבבחי דיון רות,חב מול )אלכוהול( 
 עוד.שהוא ילד דחוי בקבוצה ו

מהו דיון דילמה

בה התנגשות יש אשר שאלה( )או בעיה אלא התלבטות, אינה דילמה, דיוני של בהקשר דילמה, 

את מחייבת לדילמה כזו הגדרה מעשית. הכרעה בה נדרשת ואשר יותר( )או ערכים שני בין 

לפי רק לא מעורר שהאירוע הבעיה את ולבחון נתון אירוע של במאפיינים להתעמק התלמיד 

אידיאלי. יותר כביכול כללי, באופן אלא מסוים, ברגע התלמיד של והערכים המושגים מערכת 

שלנו. ערכים בהם רואים יננוכשא גם ועומדים קיימים ערכיםשה היא אפלטונית( )ברוח ההנחה 

הסובב לעולם התלמידים של הערכיות והרגישויות ההתייחסויות טווח את מעשיר זה מסוג דיון 

נתון במצב שונות חלופות לבחון אותם מעודד למעשיהם, שלהם האחריות את מעמיק אותם, 

 בבית במשפחה, שונות בדילמות הרף ללא בחייהם מכריעים הם שלמעשה למודעותם ומביא 
שמשקף ערכים סולם לעצמם יוצרים התלמידים אלה, הכרעות מתוך וכו'. חברים בין ספר,ה

 שלהם המודעות להגברת קוגניטיבי תהליך עוברים התלמידים זו, בדרך המוסרית. זהותם את 
שונות חיים בדילמות שלהם ההתמודדות דרכי את לשפר עשויים אף והם ולמעשיהם, עצמםל

 לורנס של המוסרית פתחותההת מתיאוריית התפתחה דילמה דיון של המתודה (.1999 )אביב, 
 (, שנודע בעיקר בשל תיאוריה זו.1987-1927קוהלברג)

 דיוני דילמה כחלק מטיפוח חינוך ערכי מוסרי בטיול השנתי
 עמליה לואין
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תיאוריית ההתפתחות המוסרית של קוהלברג

האמריקאי הפילוסוף ושל פיאז'ה של העבודה על נשענת המוסרית ההתפתחות של התיאוריה 

מתרחשת אנשים של והפסיכולוגית הפילוסופית שהתפתחותם הדגישו אלו חוקרים דיואי. ג'ון 

 וכי נתון בסדר שלב אחרי שלב מתקדמת מוסרית שחשיבה והוכיח האמין קוהלברג גם בשלבים. 
אי אפשר לדלג על שום שלב.

 של מאלו יותר רבים לשלבים המוסרית ההתפתחות את קוהלברג חילק מחקריו, בעקבות 
 דילמה לילדים הוצגה שבו ריאיון באמצעות נבדקיו של וסריתהמ הרמה את העריך הוא יאז'ה.פ
על ללמוד אפשר לתשובות( מהנימוקים )ובעיקר עליהן התשובותשמ פתוחות, ושאלות וסריתמ

ועד צעיר בגיל הבלעדיים לצרכיו מדאגה החל – האדם של וסריתמ החברתית ההתנהגות מניעי 

לציות לחוקים והבנת ערכים גבוהים, כמו צדק וכבוד לחיי אדם, בגיל בוגר. 

כלליות. מוסריות רמות בשלוש שלבים, לשישה המוסרית ההתפתחות תהליך את חילק קוהלברג 

קבוע, בסדר עובר אדם שכל שלבים רצף זהו ואוניברסליים. קבועים הם קוהלברג לפי השלבים 

שמעבר מצאו מחקרים צדק. המושג של יותר עמוקה בהבנה וכרוך הקודם על נבנה שלב שכל כך 

הפרספקטיבה את לראות וביכולת בהשכלה קוגניטיבית, בהתפתחות בגיל, קשור לשלב משלב 

 בארגונים ולהשתתפות הגיל בני בין לאינטראקציה גם קשורה מוסרית התפתחות האחר. של 
 חברתיים, וכן היא מושפעת מסגנון ההורות.

שלבים בהתפתחות מוסרית לפי התיאוריה של קוהלברג

קוהלברג זיהה לדילמות, בנוגע המרואיינים בתשובות שעלו והנימוקים דעת שיקולי מניתוח 

בכל רמות, לשלוש להלן המסווגים אדם, בבני המוסרית החשיבה בהתפתחות שלבים שישה 

(:2003 רמה שני שלבים )פלג וברנהולץ, 

סמכות של חוקים קבלת ידי על נקבע המוסרי הדעת שיקול הפרה-קונבנציונלית: הרמה א. 

לפי לרעות או לטובות ייחשבו התנהגויות תוצאותיהם. לפי נשפטים והמעשים חיצונית, 

 תשע גיל עד להימשך ועשויה הגן בגיל מתחילה זו מוסרית רמה עונש. של או פרס של תוצאה 
והיא מתחלקת לשני שלבים:

של הצדדים שני את לראות מתקשה האדם זה, בשלב – נשועו ציות של אוריינטציה 1: שלב 

 בשל לחוק לציית בצורך יותר ולהתמקד בה האנשים מכוונת להתעלם ונוטה הסיטואציה 
פחד מעונש מדמויות סמכות.

 שלאנשים לכך מודע האדם זה, בשלב – אינסטרומנטלית וונהכ של אוריינטציה 2: שלב 
הבנה אך מוסרית, לדילמה בנוגע שונות ופרספקטיבות שונות כוונות להיות יכולות וניםש

 ושמספקת אישי יתרון לו שמעניקה זו היא נכונה פעולה חינתו,מב וקונקרטית. מוגבלת זו 
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את צרכיו. כשיש הדדיות בין אנשים, היא מובנת כחליפין של טובות – שמור לי ואשמור לך.

 בגלל לא אך חברתיים, וקיםלח ולציות אחרים של לדעות חשיבות יש הקונבנציונלית: הרמה ב. 
קיום להמשך חשובה החברתית המערכת על ששמירה אמונה מתוך אלא אישי, ינטרסא

 נמצאים והמבוגרים המתבגרים רוב קוהלברג, לטענת חברתי. וסדר חיוביים אנושיים יחסים 
ברמה מוסרית זו, ולכן היא נקראת הרמה הקונבנציונלית.

הוא כי חשוב לחוקים ציות – אישי( בין )שיתוף טוב ילד של וריינטציהא 3: שלב 

 חשוב לאדם חשובים. אישיים בין יחסים של בהקשר בעיקר חברתית, הרמוניה מאפשר 
עליו. לסמוך שאפשר ועוזר, מכובד טוב, אדם ולהיראות קרובות מדמויות ואישור חיבה לקבל

של יותר רחבה פרספקטיבה רואה האדם – החברתי הסדר מירתש של אוריינטציה 4: שלב 

לשמור בחברה אדם כל של וחובתו כולם, על בשווה להיאכף צריך החוק חברתיים. יחסים 

יתמוטט. החברתי הסדר יצייתו, לא כולם אם החברתי. הסדר לשמירת חיוני הוא כי החוק על 

אלא עיוורת בצורה לחוקים מצייתים אינם זו ברמה אנשים הפוסט-קונבנציונלית: הרמה ג. 

חלק קוהלברג, לטענת מופשטים. וערכים עקרונות במושגי מוסריות מגדירים והם גמישה, 

.6 בתוך רמה זו, אך מעטים מגיעים לשלב 5 מהמבוגרים עשויים להימצא בשלב 

 המשרתים גמישים כלים כאל לחוקים מתייחס האדם – חברתי חוזה של אוריינטציה 5: שלב 
כשהחוקים יותר. הוגנים שיהיו כך לחוקים אלטרנטיבות לדמיין יכול ולכן אנושיים, רכיםצ

 הוגנת במערכת חופשי מרצון השתתפות נוצרת הרוב, ולאינטרס האדם לזכויות מתאימים 
שכזו.

זה, לשלב להגיע נדיר קוהלברג, לטענת – אוניברסלי אתי עיקרון של אוריינטציה 6: שלב 

החוקים לעצמו. בוחר שהאדם מצפון ושל אתיקה של עקרונות ידי על מוגדרת הפעולה שבו 

 חשיבות כלל אין ולכן בו, להיאחז חיצוני בחוק צורך ואין מופשטים, מוסריים ערכים הם 
 כאשר המחיר את לשלם נכונות ויש האישי, למצפון רק אלא קונקרטיים חברתיים חוקיםל

המצפון האישי אינו עולה בקנה אחד עם המוסכמות החברתיות או עם החוק.

המתעוררות בעיות לע חשיבה של עקבי דגם הוא המוסרית בחשיבה שלב כי להדגיש חשוב 

טיפוסי על מצביעים אינם החשיבה שלבי מוסריים. ערכים בין התנגשות יש שבהם במצבים 

התפתחותם של מסוים בשלב החושבים אדם בני רק יש ".2 שלב "אדם בעולם אין אופי. 

",2 שלב "התנהגות אין התנהגות. מאפיינים אינם החשיבה שלבי .2 שלב של בפרספקטיבה 

 .1 . השלבים מוצגים בלוח מס'2 אלא יש אדם החושב בפרספקטיבה של שלב 

 דיוני דילמה כחלק מטיפוח חינוך ערכי מוסרי בטיול השנתי
 עמליה לואין
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 : שלבי ההתפתחות המוסרית לפי קולברג1 לוח מס' 

פרספקטיבה חברתית  מאפייני החשיבה המוסרית
 ומניע עיקרי לפעולה

 שלב

 בודד פרט של פרספקטיבה לאדם-
 הרואה את טובת עצמו בלבד.

 שלזולת בכך להכיר מסוגל אינו הפרט-
יש צרכים השונים משלו.

 הימנעות מעונש ורצון לקבל גמול, 

ציות לסמכות חזקה.

1 שלב 
 אוריינטציה של 
 עונש ושל ציות

 יש אדם שלכל לכך מודע הפרט-
 אינטרס שאותו הוא שואף להשיג.

 טובת של מבט מנקודת מוגדר הטוב-
הפרט בלבד.

כעשוי רק הזולת את רואה הפרט 
 לי שמור צרכיו: בסיפוק לו להועיל 

ואשמור לך.

2 שלב 
 אוריינטציה של 

 כדאיות

 לקבוצה שלו בשייכות מתמקד הפרט-
 מוגדרת. יש מודעות לרגשות הזולת.

בקבוצה הדדיות וציפיות הסכמות-
האינטרס פני על עדיפות מקבלות 
 האישי. 

 מערכת לראות יכולת עדיין אין לפרט-
 חברתית שלמה.

 מקובל טוב, אדם להיות רצון-
 בקבוצה ורגיש לצורכי חבריה.

 .- קונפורמיות לנורמות הקבוצה

חברי בין קרבה ליחסי דאגה-
 נאמנות, כבוד, בסיס על הקבוצה 

אמון והכרת תודה.

3 שלב 
אוריינטציה של 

שותפות 
 בין אישית 

 בקבוצה

 לשם החוק על לשמירה מחויבות- .- הפרט רואה את טובת החברה כולה
 הבטחת הסדר החברתי התקין.

 .- דאגה לטובת החברה

4 שלב
 אוריינטציה 

 לחברה ולחוקיה

 היום לסדר כבסיס הערכים העמדת-
 הציבורי בחברה.

באמנה שהוסכמו לערכים מחויבות-
 האמריקאית(. בחוקה )כמו חברתית 

לחוקים בתיקונים דנה החברה-
פי ועל לערכים מחויבות מתוך 

 למספר ביותר הטוב של העיקרון 
 אנשים. הגדול ביותר של

5 שלב
אוריינטציה 

 חברתית על בסיס 
 ערכי

מוסריים לערכים מחויבות- .- העמדת הצדק האוניברסלי במרכז
 ערך שוויון, צדק, אוניברסליים: 

האדם וכבוד האדם.

6 שלב 
 אוריינטציה לצדק 

 אוניברסלי
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 מאפייני התפתחות החשיבה המוסרית
 מן המחקר של קוהלברגועמיתיו על התפתחות החשיבה המוסרית, עולים ממצאים אלו:

לפי חושב קטן, ילד בהיותו אדם, כל עולה. בסדר בשלבים מתפתחת אדם בני של חשיבה •

במשך 2 חשיבה בשלב נמצאים היסודיים הספר בתי תלמידי רוב .1 שלב של חשיבה דגם 

במידה מתנהלים, בקהילה שחייהם העובדה בזכות 3 לשלב מתקדמים הם שנים. כמה 

בדרכים להתנהגות לנאמנות, מחבריהם המצפים גילם, בני קבוצות בתוך וגדלה, הולכת 

 מעלים הורים גם שיוכלו. ככל לחבריהם לעזור ולמוכנות אחרים עשרה בני על המקובלות 
 חשיבה למערכת עוברים והם העשרה בני על משפיע הדבר ומות.ד ציפיות קרובות עיתיםל

 המאורגנת בצורה החדשה.

מאבק מעוררות היפותטיות דילמות או המציאות באיטיות, מתרחש לשלב משלב המעבר •

 מעבר מאפשרות ובכך אינטלקטואלית נחת אי לו גורמות האדם, של בתודעתו קוגניטיבי 
 לשלב גבוה יותר.

משמשים הסמוכים השלבים מסוים. חשיבה בשלב יקרובע מעוגן האדם של הדעת שיקול •

האופייניות תשובות בעקביות ישיב הוא דילמות, כמה לנבדק יציגו אם משני. חשיבה דגם לו 

שונים. יהיו בהן המתנגשים והערכים הדילמות תוכן אם גם בו, נמצא שהוא החשיבה לשלב 

מסוגלים אדם בני כי הוא חינוכית התערבות לצורך החינוך לאנשי ביותר החשוב הממצא 

ולעיתים שמתחתיהם, השלבים כל ושל שלהם החשיבה שלב של במונחים טיעונים להבין 

שאותו ביותר הגבוה החשיבה שלב את מעדיפים הם כלל בדרך מעליהם. אחד שלב של גם 

 הם מסוגלים להבין. 

תיכון בוגרי 47 ריאיין רסט רסט. ג'יימס שערך משלים מחקר על מבוסס זה אחרון ממצא •

הריאיון, לאחר נמצאים. הם שבו החשיבה שלב את לקבוע קוהלברגבמטרה של הריאיון לפי 

אחד כל לפי בפניהם, שהוצגה לדילמה תגובות שבהם היגדים סדרת רסט בפניהם הציג 

שלהם במילים ההיגדים את להסביר המרואיינים מן ביקש הוא קולברג. בסולם מהשלבים 

ולדרג אותם על פי מידת השכנוע שיש בהיגדים הללו בעיניהם. 

 מסקנות מניתוח התשובות 
 את להעדיף ונטו מצויים הם שבו מהשלב גבוה אחד בשלב נימוקים הבינו הנחקרים רוב •

 ההיגד הגבוה יותר בסדר ההתפתחותי.

 שלב. בכל רעצלהי עלולה ההתפתחות אבל נסוג. אינו הוא מסוים, לשלב עהגי שאדם רלאח •

 יותר רחבה רספקטיבהפ על מתבססים גבוהים בשלבים שנמצא מי שמשמיע הנימוקים •
 ומציעים פתרון טוב יותר לדילמה מהנימוקים שמשמיע מי שנמצא בשלבים נמוכים.

 וערך החיים ערך כגון: שונים, ערכים של בקיומם מבחינים אדם בני יותר, גבוהים בשלבים •

 דיוני דילמה כחלק מטיפוח חינוך ערכי מוסרי בטיול השנתי
 עמליה לואין
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הרכוש ערך על עולה החיים ערך כי למשל, יציינו, הם אלה. ערכים לדרג ומסוגלים רכוש,ה

 אוניברסליים לעקרונות פונים אדם בני יותר, גבוהים בשלבים הפיך. אינו החיים שערך כיוון 
 יותר, כגון: שוויון, צדק וערכי אמנה חברתית בחברה דמוקרטית.

גבוהים מחשבה שלבי לבטא עיםיוד שאינם פי על אף "ילדים, כי ציין (74 עמ' ,1980) רגקוהלב
שלהם". על אותו להעדיף נוטים הם משלהם, גבוה שלב מבינים כשהם מצויים, הם שבו מזה יותר 

ריותמוס חשיבה ולרמות ריתהמוס להבנה הפרט בחשיפת ךרהצו את עלילב מוכיחה זו עובדה 

 גבוהה ריתמוס חשיבה לרמת רטהפ של ולקידומו עהלהשפ רותאפש קיימת ךכ שכן ר,יות גבוהות 
 ראקציהאינט ךדר רחשתמת המוסרית ההתפתחות רובש האמין קוהלברג גם פיאז'ה, כמו ר.יות
כתוצאה ריתמוס מתפתחים שאנשים ההנחה על מבוסס דילמה בדיון השימוש רתית.חב

 יבינו הילדים הדיון, ךדר רית.המוס רמתםל המותאמים קוגניטיביים קונפליקטים עם מהתמודדות 
רמה זו. ר מזו שהם נמצאים בה וייתכן שיבקשו לאמץרמה אחת גבוהה יותרי באת הטיעון המוס

כדרך המוסרי הפולמוס ואת הוויכוח את הדיון, את מציבה קוהלברג של ממחקרו זו מסקנה 

ראשון בשלב חברתית. קבוצה במסגרת הפרט של מוסרית חשיבה ולטיפוח ערכים להנחלת 

לדעות החשיפה אולם, משלו. תפיסה בעל הוא וכי בדעותיו בוטח הילד כי נראה הדיון, של 

ולבדוק לשקול אותו מחייבת אחרים, דעת ולשיקולי לנימוקים ובעיקר משלו, אחרות ולתפיסות 

הדגישו (Kohlberg)1971 , וטוריאל קוהלברג מתעמת. הוא שאיתן אלו מול תפיסותיו את שוב 

הבנה של יותר גבוה לשלב להוביל עשויים מחשבתיים וקונפליקטים ויכוחים הסכמה, אי כי 

היא אלא מבחוץ, לו מונחלת אינה הפרט אצל המתגבשת המוסר תפיסת זו בדרך וכי מוסרית, 

 לו המתאימה מוסרית תפיסה לו ולגבש במחשבותיו ולפשפש להפוך מובל הפרט מתוכו. נובעת 
 והמשכנעת אותו ביותר.

שהסיטואציה רגשותוה רעיונותה מרב את עלותלה לתלמיד עלסיי היא אלו עיןמ בדיונים רההמט

הוא ךובכ עמדתם, את עלהבי בקבוצה רטיםהפ כל את עודדל המנחה על בו. רתרמעו דנים שבה 

האחרות. עותהד עם המפגש בו רעורש החוויה בסיס על אישית ריםהדב את עבדל רטפ כל בידי מסייע 

המתודה של דיון דילמה 

קרנגי- מאוניברסיטת ותלמידיו פנטון אדווין פיתחו שלהלן דילמה דיוני לניהול המתודה את 

מוסריות בדילמות דיונים לניהול המתודה בלאט. ממצאי בעקבות (1980) בפיטסבורג מלון 

של התיאוריה פי על דיוניםב המשתתפים של המוסרית החשיבה את לקדם במטרה פותחה 

חמישה בן מובנה בתהליך היתר, בין מתבטאת, והמתודה התיאוריה בין ההלימה קוהלברג. 

 אישי דעת שיקול הפעלת המוסרי, הקונפליקט חשיפת כולל: התהליך הדיון. בניהול צעדים 
 (.2003 וברנהולץ, )פלג במליאה ודיונים קטנות בקבוצות וניםדי מנומקת, ערכית עמדה נקיטתו

 להלן שלבי ניהול הדילמה.
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צעד ראשון – במליאה

 ולבדוק בה לעיין להם לאפשר כדי הדילמה של המדויק הנוסח את למשתתפים יחלק המנחה 
 את פרטיה גם במהלך הדיון.

 המנחה יקרא את הדילמה ויברר עם המשתתפים את תוכן הדילמה בעזרת שאלות תוכן, כגון:

 מי הן הנפשות הפועלות? •

 מהי ההתרחשות? •

 מהו הקונפליקט שבו נתון הגיבור? •

מהם הערכים המתנגשים בדילמה? •

ובפשטות בקצרה כלל, בדרך מנוסחת, שהדילמה בהנחה זה שלב על לדלג נוטים רבים מנחים 

כבסיס הכרחי הקונפליקט מהות של מדויק בירור כי מלמד הניסיון למשתתפים. ברורה והיא 

לשוב המנחה את ומאלץ הערכי הדיון את מקשה זה שלב על ויתור וכי המוסרית בבעיה לדיון 

 לתוכן הדילמה מאוחר יותר. בשלב זה, אין לגלוש לדיון בדילמה עצמה. 

 יש להקדיש לשלב זה שתיים-שלוש דקות בלבד.

צעד שני – עבודה אישית

 עמדתו בכתב. את וינמק ר לפעולהגיבו על כיצד בשאלה אישית עמדה יתבקש לנקוט משתתף כל 
ראת דיון בקבוצות קטנות.זהו שלב חשוב ביותר, שבו כל משתתף נוקט עמדה אישית מנומקת לק

 בין הדעות מתפלגות כיצד ויבדוק ביניהם יעבור המנחה עמדתם, מנמקים המשתתפים בעוד 
התומכים בפעולה ובין המתנגדים לה. החלוקה המדויקת תתברר בהצבעה גלויה.

מהדעה ההצבעה את יתחיל שהמנחה מומלץ המיעוט, דעת על קבוצתי לחץ למנוע כדי 

 לצעד זה יש להקדיש כחמש דקות. הפופולרית פחות. 

צעד שלישי – עבודה בקבוצות קטנות

 ולקבוצות בפעולה תומכיםה של קטנות לקבוצות המליאה את יחלק המנחה ההצבעה, לאחר 
 כדי אחת כל משתתפים ארבעה-חמישה בנות תהיינה הקבוצות לה. המתנגדים אלו של פרדותנ

לאפשר לכל משתתף להתבטא.

 שני על קבוצתית להסכמה להגיע במטרה דיון ויתקיים נימוקיו, את יציג משתתף כל בקבוצה, 
הנימוקים העיקריים לדעת רוב חברי הקבוצה.

 הוויכוח להט את משחררת זהה עמדה בעלות קטנות בקבוצות העבודה כי עולה הניסיון מן 
 חשובה בנימוקים ההתמקדות מהם. אחד כל של בנימוקים המתמקד שקול, דיון מאפשרתו

 דיוני דילמה כחלק מטיפוח חינוך ערכי מוסרי בטיול השנתי
 עמליה לואין
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שונות מרמות טיעונים בעלי למצוא אפשר ממוצעת גיל קבוצת בכל הערכי. הדיון קידוםל

 בשומעם אינטלקטואלית נחת אי נגרמת הנמוכות מהרמות הטיעונים לבעלי חשיבה. של 
 יותר, טוב פתרון אחר יפושח לקראת גירוי נוצר כך משלהם. יותר גבוהה אחת ברמה יעוניםט

 המביא בחשבון נקודות מבט רבות יותר והמסייע לקידום החשיבה המוסרית של הפרט.

מהמשתתפים אחד לכל יאפשר הקבוצתי, הדיון את ינחה והוא קבוצה ראש רויבח קבוצה כל ריחב

 על )או לוח על הקבוצתיים הנימוקים את רשוםל המשתתפים אחדמ ויבקש נימוקיו את להציג 
בריסטול(.

על )או הלוח על הרשומים השונות הקבוצות של בנימוקים לעיין המשתתפים כל את להזמין יש 

 דקות. 15-10 משך הזמן לצעד זה: הבריסטולים(. 

צעד רביעי – דיון במליאה

למשתתפים יאפשר המנחה למליאה. יחזרו הקבוצות השונות, הקבוצות בנימוקי עיון לאחר 

 לפתוח אפשר הלוח. על שרשמו הטיעונים להבהרת שאלות האחרות הקבוצות נציגי את לשאול 
 את הדיון בדרכים מספר. לדוגמה:

 לשאול את המשתתפים: מה דעתכם על הנימוקים שהועלו. •

 עמדתם ולהזמין את האחרים להביע את דעתם. לבקש מחברי קבוצת המיעוט להציג את •

 משאר ולבקש עמדתה את להציג פרובוקטיביים נימוקים שהעלתה מהקבוצה לבקש •
המשתתפים להביע את דעתם.

 ונימוקים דעות בעלי משתתפים לעמת חשוב הבהרה. שאלות בעזרת הדיון את ינהל המנחה 
 ובכך נוספות מבט נקודותמ הבעיה לראיית צוהר המשתתפים בפני לפתוח במטרה וניםש
נכונות תשובות שאין ידגיש המנחה זאת, עם שלהם. החברתית הפרספקטיבה להרחבת תרוםל

או הסכמה המאפשרת דיון של תרבות לעודד יש בדיון. לגיטימיות הדעות כל וכי נכונות ולא 

דעות של זלזול ושל ביטול כלפי סובלנית ליחס של ושאינה המובעות הדעות עם חוסר הסכמה 

 דקות. 20-15 זמן משוער לצעד זה: אחרים. 

צעד חמישי – במליאה

 חמש הדקות האחרונות של המפגש יוקדשו לחשיבה רפלקטיבית על הדיון באמצעות שאלות: 

 האם מישהו שמע נימוק שלא חשב עליו, בין תומך בדעתו בין מנוגד לה? •

של שתיים או דקה לאחר כי מראה ניסיוןה הדיון? בעקבות עמדתו את שינה מישהו האם •

 הטיעונים משקפים את מגוונים, אשר לעיתים קרובות טיעונים המשתתפים מעלים מבוכה, 
 הגבוהים ביותר שהושמעו במהלך הדיון.

 לסיום, המנחה ישאל: איך הרגשתם במהלך הדיון? •
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 מוסריות בדילמות שדיונים למרות רגש. לביטויי חשיבה של יטוייםב בין להבחין חשוב זה, בשלב 
לתת וחשוב רגשיים, בנושאים נגיעה מזמנים קרובות לעיתים הם הקוגניטיבי, בממד מוקדיםמ

במונחים זו שאלה על עונים המשתתפים לעיתים אלו. לרגשות להתייחס הזדמנות למשתתפים 

 התייחסות ולבקש לחזור המנחה על עמדותיהם. על לשאלה ריםחוז הם ולמעשה חשיבה, של 
 להחליט", לי קשה היה כי לחוץ "הרגשתי טוב", "הרגשתי לדוגמה: למחשבות. ולא רגשותל

"הרגשתי הזדהות עם", ולא: "חשבתי ש".

פתוחה בהם שההשתתפות כך מסוים, ידע או מראש הכנה דורשים אינם דילמה דיוני כי לציין יש 

בחירת יותר. ומעניין פורה מאתגר, להיות עשוי הדיון יותר, רבים נימוקים שיישמעו ככל לכול. 

לעורר עשויה הקבוצה של החשיבה שלבי את וההולמת למשתתפים רלוונטית שהיא דילמה 

עניין ולעודד משתתפים פסיביים. 

 : תהליך חמישה צעדים בדיוני דילמה2 לוח 

 צעד ראשון )שתיים-שלוש דקות(
 הקראת הדילמה ובירור הערכים המוסריים המתנגשים בה.

 צעד שני )חמש דקות(
 נקיטת עמדה בכתב בנוגע לפעולת הגיבור הראשי וכתיבת שני נימוקים עיקריים.

 עריכת הצבעה )בעד/נגד( וחלוקה לקבוצות קטנות שחבריהן נקטו עמדה זהה.

 דקות( 15-10צעד שלישי )
 דיונים בקבוצות קטנות בניסיון להגיע להסכמה קבוצתית על שני נימוקים עיקריים.

 רישום החלטות הקבוצה על לוח או על בריסטול וציון דעת המיעוט.

 דקות( 20-15צעד רביעי )

 דיווח ודיון במליאה בהנחיית המנחה, שימוש בשאלות הבהרה.

 צעד חמישי )חמש דקות(
 המשתתפים מתבקשים להעריך מחדש את עמדותיהם באמצעות שאלות, כגון:
 "האם שמעת נימוק חדש אשר לא חשבת עליו?", "האם שינית את עמדתך?"

 דיוני דילמה כחלק מטיפוח חינוך ערכי מוסרי בטיול השנתי
 עמליה לואין
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סוגי שאלות הבהרה

הוא המנחה זה, בשלב בדילמה. הדיון בתהליך המרכזי השלב הוא הרביעי( )הצעד במליאה הדיון 

מנוסחות השאלות המוסרי. בקונפליקט הדיון לקידום בשאלות המשתמש סוקראטי, מתערב 

הטיעונים לפי עמדתם של מחודשת לבחינה המתדיינים את המעוררות פתוחות כשאלות 

שנשמעו. 

 שאלות לחיפוש הנמקה 1. 
 מדוע, מדוע לדעתך. :השאלות

לעודד את המשתתפים לחפש הנמקה ולא להסתפק באמירות בעלמא. המטרה:

 יחסות לדברי עמית לדיוןשאלות המתכוונות להתי 2. 
 מה דעתך על דברי..., חזור במילים שלך על דברי... השאלות:

 לאפשר למשתתפים לבחון את דעותיהם מחדש, לאפשר למנחה לעמוד על רמת המטרה:

החשיבה שבטיעוני המשתתפים ולשפר את תרבות הדיון.

 שאלות הגדרה 3. 
מהי הלשנה בעיניך, מהי חברות בעיניך. השאלות:

להבהיר את מגוון ההבדלים בפירושים של המשתתפים למושגים העולים בדיון. המטרה: 

 שאלות של חילוף תפקידים 4.  
מה היה... רוצה שתעשה. השאלות:

 להפנות תשומת לב לנקודות מבט של דמויות נוספות העשויות להתקשר המטרה: 
לאירוע, ובכך להרחיב את הפרספקטיבה החברתית של המשתתפים בדיון.

 שאלות הקשרי מחויבויות 5.  
 כלפי מי יש ל... מחויבות, איזו מחויבות קודמת במקרה זה. השאלות:

 לסייע למשתתף לאתר את הנפשות הפועלות שכלפיהן יש לגיבור מחויבות, את המטרה:
 מהות הקונפליקט המוסרי שביניהן ואת סדר העדיפויות המוסרי שלו.

 שאלות של שינוי מצב .6
האם היית משנה את עמדתך במקרה ש... שאלות:

לבחון באיזו מידה העמדה הערכית תלויה במצב נתון או שהיא עקבית בכל המטרה: 

 קונפליקט מוסרי. 

 ותשאלות על תוצאות כללי .7
 מה היה קורה אילו כולם נהגו כך )אילו כולם היו מחפים על גניבות(, האם השאלות:

 לדעתך יש לנהוג כך בכל מקרה )לגלות או להסתיר עבירה של חבר(, באילו מקרים כן
 ובאילו לא.
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להפנות את תשומת הלב לתוצאות אפשריות מנקיטת עמדה מסוימת אם זו תהיה מטרה:

לעמדה נורמטיבית בחברה כולה. 

המלצות למנחה 

 על וחלקן ועמיתיו פנטון של ניסיונם על חלקן שונים, מקורות על מתבססות שלהלן ההצעות 
ואינן בזו זו תלויות אינן ההצעות בארץ. בסדנות שהשתתפו מורים ושל מנחים של יסיונםנ

 (:2003 ערוכות בסדר היררכי )פלג וברנהולץ, 

בין ההיכרות את להעמיק אמון, בוני צעדים בכיתה לתרגל מומלץ בדילמות, דיון לקראת •

 אלו בנושאים הצעות של גדול מגוון למצוא תוכלו ודיון. שיחה תרבות ולטפח המשתתפים 
 באתר מינהל חברה ונוער.

כמה לאחר מהצעדים. אחד לכל יותר רב זמן להקצות יש דילמה, בדיון ראשונה בהתנסות •

 כדי אחד בשיעור די ויהיה בדיון, השתתפות של ומנויותמי ירכשו המשתתפים התנסויות, 
 למצות את התהליך במלואו.

את זה לראות המשתתפים לכל מאפשרת במעגל ישיבה במעגל. ישבו שהמשתתפים רצוי •

לראות למנחה מסייעת היא אחרים. לדברי התייחסותה ואת ההקשבה את ומשפרת זה 

 רצון על המרמזת הגוף שפת את לקלוט לתגובותיהם, קשוב להיות המשתתפים, כל את 
 להשתלב בדיון, על הסכמה או על אי הסכמה.

 "לא". או "כן" בדף: גדולות באותיות עמדתם את לכתוב תתפיםהמש את להנחות מוצע •
 הדבר יקל את החלוקה לקבוצות ואת ניהול הדיון.

 זו ממשימה מתחמקים רבים שנקטו. לעמדה הנימוקים את בדף יכתבו שהמשתתפים חשוב •
למקד למשתתפים לסייע היא הנימוקים כתיבת מטרת בראש. תשובה להם יש כי טועניםו

 בשלב בנימוקיהם לעיין להם יאפשר הדבר כן, כמו בקבוצות. לדיון כהכנה תשובותיהם את 
 הרפלקטיבי שבסוף הדיון )דפי התשובות הכתובות יישארו בידי המשתתפים(.

 הכנה דורשים אינם דילמה דיוני בדיון. פעילים להיות המשתתפים מרב את לעודד חשוב •
יותר, רבים נימוקים שיישמעו ככל לכולם. אפשרית שההשתתפות כך קודם, ידע או ראשמ

 למשתתפים רלוונטית שהיא דילמה בחירת יותר. ומעניין פורה מאתגר, להיות הדיון עשוי 
 והולמת את שלבי החשיבה של הקבוצה עשויה לעורר עניין ולעודד משתתפים פסיביים.

 רק ולא חבריהם לדברי גם ולהתייחס להגיב המשתתפים את יעודד שהמנחה חשוב •
 לשאלותיו.

כך, לשם המוסרית. החשיבה להתפתחות היא אף מסייעת הדיון על רפלקטיבית חשיבה •

 הדיון במהלך פרוטוקול רישום ידי על זאת לעשות אפשר הדיון. מהלך את לתעד חשוב 

 דיוני דילמה כחלק מטיפוח חינוך ערכי מוסרי בטיול השנתי
 עמליה לואין
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תצפית דפי )ראו הדיון התנהלות על ממוקדת תצפית ידי על ואפשר ובמליאה קבוצותב

(.2 בנספח 

 מערך אל ייחודית תייחסותה פיתח פורמלי הבלתי החינוך כי טענה )תשס"ז( קלר-סילברמן 
מתקיימת שבה הסביבה ייחודיים: מישורים בארבעה ביטוי לידי שבאה והלמידה, הוראהה

דפוסי בהנחייתה; מדריך או מורה של מעורבותו הלמידה; קבוצות עיצוב החינוכית; הפעילות 

פורמלית הבלתי הלמידה כי ציינה היא קלר, שמנתה אפייניםהמ יתר בין בה. המתפתחים השיח 

 המשתתפים של היומיום לחיי שלו והתאמה חיבור פעילות,ה נושא של אקטואליזציה יוצרת 
טבעית זרימה של הדמיה יוצרת זו הבניה שלהם. הקיומית מהסביבה נפרד בלתי כחלק העמדתוו

בין חיבור משקף בהתנסות" "למידה מונחה ההוראה. תהליכי לבין היומיום חיי בין המתקיימת 

)יום ביש"מ או בגיחה בטיול, דילמה דיון ושל בכלל דילמה דיון של קיומו הלמידה. לבין העשייה 

או תופעה אל בהתייחסות בפרט, בשטח הארץ( וידיעת בשל"ח הסיור של שמו – משימתי שדה 

 משמעותי הופך והוא תתפיםהמש של היומיום לחיי מתחבר הדיון הדבר. את מדגים אירוע, אל 
 גוברות. השפעתה ועוצמת החוויה רלוונטיות ערכיות בהכרעות קשורים הדברים כאשר בורם.ע

חשיבותם של דיוני דילמה בהוראה

לכיתה, חבריהם עם מכן ולאחר עצמם עם פנימי בירור לערוך לתלמידים מאפשר דילמה דיון 

 ולהגיע דיון לקיים אפשרות להם מזמן הוא אותם. המוביל הערכים סולם על הדדית, בהקשבה 
לעיתים מתעוררות שבה ועמדות, דעות מרובת בחברה לחיים כלים להם מעניק ובכך הסכמותל

דילמות בין יחידים ובין קבוצות המצדדים בערכים שונים. 

סדר שעל ולאומיים פוליטיים בנושאים בעיסוק גם למורה לסייע עשוי דילמה בדיון שימוש 

 דעות של הצגה מאפשר שהכלי כיוון יותר, או ערכים שני של התנגשות בהם שיש הציבורי היום 
לצד עמדה ינקוט שהמורה מבלי עצמם, התלמידים ידי על המטבע של שונים צדדים ושל ונותש

 עמדותיו ואת תפיסותיו את לברר הראשון, בשלב משתתף, לכל מאפשר התהליך אחר. או זה 
הערכי העולם בסיס על מנומקת עמדה ולנקוט הייחודית האינטימית, האישית, ברמה ערכיותה

בפני לבחירתו הנימוקים ואת בחירתו את להציג יצטרך הוא ך,התהלי של השני בשלב שלו. 

שחלקם שלהם, לנימוקים ולהקשיב בה בחר שהוא ערכית עמדה באותה שבחרה שווים קבוצת 

 לשמוע עשוי הוא זה בשלב שכן ומצמיח, מטלטל שלב להיות עשוי זה שלב משלו. שונים יהיו 
שהוא המיומנויות בעיניו. חן ימצאו כלל בדרך והם משלו, גבוהה מוסרית חשיבה מדרגת ימוקיםנ

קהל, בפני עמידה קבוצה, בפני והצגתה עמדה ניסוח ובכללן רבות, הן זה בשלב רוכש או מחזק 

 הנימוקים לבחירת קבוצתו חברי עם ומתן משא ניהול הקבוצה, בתוך צוות ועבודת פעולה שיתוף 
את להציג יצטרכו והקבוצה הוא השלישי, בשלב מכבד. שיח וניהול הקשבה במליאה, יוצגוש

עמדתם על להגן שונה, אחרת, עמדה בעלת קבוצה חברי בפני שלהם הנימוקים ואת עמדתם 

 הערכית ההכרעה עם ולהתמודד האחרת הקבוצה חברי ושל המנחה של לשאלות מענה אגב 
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הערכית העמדה את ולברר שאלות האחרת הקבוצה חברי את לשאול יוכלו הם מנגד, שלהם. 

ביקורתית, חשיבה הקשבה, הן זה בשלב הנרכשות או המתחזקות המיומנויות משלהם. השונה 

שונה עמדה בעלי חברים עם ומכיל סובלני שיח וניהול שאלות הצגת יכולת השוואה, יכולת 

 שייכות תחושות גם יחזקו ואלו העצמי, והביטחון המסוגלות תחושת יתחזקו כן, כמו משלי. 
שלו בצד האמת כל שלא ולהבין מורכבת חשיבה לפתח יכול התלמיד טובה, בהנחיה ערך.ו

 לטיפוח להוביל עשויה זה מסוג הבנה משקל. כבדי נימוקיםו טיעונים יש האחר בצד גם וכי 
על יתר משלו. שונות לעמדות רגישות ובעל חברתית מודעות בעל וסובלני, מכיל בוגר זרחא

שייך עצמו ימצא הוא פעם ובכל לדילמה, מדילמה משתנה התלמיד של הערכית ההכרעה כן, 

 של אישית בין אינטראקציהל לתרום שעשוי דבר משתתפים, של שונה הרכב בעלת לקבוצה 
עם פעם בכל התלמידים, כלל עם יותר וקרובה עמוקה ולהיכרות שונים תלמידים עם למידיםת

 משמעות מקבל חברתית כקבוצה הכיתה גיבוש לדיון. מצטרף הוא שאליה אחרת קטנה קבוצה 
 וערך נוספים ככל שנרחיב את השימוש במתודות כגון אלו.

דיוני דילמה בפעולות של"ח וידיעת הארץ

יותר שייעשה ככל בקביעות. בשיעוריהם דילמה דיוני לשלב השל"ח למורי להמליץ בא זה מאמר 

החברתיים והכישורים נויותוהמיומ המוסרית חשיבה וישתפרו יתחדדו כך זו במתודה שימוש 

 והערכיים, שהם חלק מתורת אגף של"ח וידיה"א. 

 דמותו הייחודית של המורה לשל"ח ויחסי מורה-תלמיד

 דיון במעגל של״ח )שיעור לחיים(

לשל"ח מורה ומדריך. מנחה ושל מורה של תפקיד משלב הספר בבית השל"ח מורה של תפקידו

 שיעורים מכסת לו ומוגדרת וערכים, ידע להקנות שמטרתה הסדנות, חמשת לתוכנית מחויב 
למסע לגיחה, וכן בחודש אחד לסיור לפחות תלמידיו עם יוצא המורה בנוסף, בכיתה. העברהל

 שונים התנהלות ובכללי אחרת באווירה לימוד מאפשרת הספר בית לכותלי מחוץ היציאה ועוד. 

 דיוני דילמה כחלק מטיפוח חינוך ערכי מוסרי בטיול השנתי
 עמליה לואין



הטיול ככלי חינוכי-ערכי102

 
 

 

  

 

 
  

  

 

 
 
 

  

 
 

  

800 
 TELAVIVאונ•ברס•טת

 UNIVERSITYתלאב•ב

פורמלי. הבלתי החינוך לממדי שלהם במאפיינים יותר דומים שהם כללים שבכיתה, מאלו 

 בתנועת מדריך של לתפקידו ביותר דומים המחנך, של תפקידו גם כמו השל"ח, מורה של תפקידו 
 וודאי הספר בית כותלי ובין בשיעורים הן – תלמידים של והצמחה העצמה מאפשרים והם וער,נ

בהתנהלות שמחוצה לו.

תלמידים כי מצאה היא תלמידיו, בעיני הטוב המורה על (1992) קובובי דבורה שערכה במחקר 

מעוררים אינם לילד, בכבוד מתייחסים יורד(: )בסדר אלה תכונות בעלי מורים מעריכים 

וכנים, אותנטיים תלמידיהם, ביכולת מאמינים תלמיד, כל של הייחודית בזהות מבחינים פחד, 

 וקורנגולד פרידמן של קרםממח ובהשתנות. אישי( )בשוני צדדיות ברב הבחנה בעלי אכפתיים, 
יחס על המושתתת גומלין, יחסי מערכת עימם המפתח מורה מעריכים תלמידים כי עולה (1993)

אנושי חם ועל ייעוץ בבעיות אישיות. 

אחת, מקשה אינה האנושית האינטליגנציה כי (1996) גרדנר טען מרובות, אינטליגנציות בספרו 

לכל גרדנר, לפי אחר. חיים לתחום מתקשרת אחת שכל נפרדות, אינטליגנציות של רצף אלא 

 סוגי שמונה יש לדבריו, אחרים. מתחומים יותר מסוימים לתחומים חזקה נטייה מאתנו אחד 
 אינטליגנציה גית-מתמטית;לו אינטליגנציה לשונית-מילולית; אינטליגנציה ינטליגנציות:א
אישית; תוך אינטליגנציה גופנית-תנועתית; אינטליגנציה מוזיקלית; אינטליגנציה רחבית;מ

אינטליגנציה בין אישית, המכונה גם אינטליגנציה חברתית; אינטליגנציה נטורליסטית. 

זה עיקרון פורמלי. הבלתי החינוך בממדי ממדיות רב של יקרוןהע את כלל (2003) כהנא גם 

החשיבות מבחינת ערך שוות מגוונות, ומיומנויות פעילות תחומי של גדול מרחב ביטוי לידי מביא 

במורה התלמידים של צורךה את מוכיחים אחרים ורבים אלו מחקרים החברתית. וההערכה 

וערך חשיבות להם המקנה תלמידיו, של והאינטליגנציות הכישורים במכלול המכיר מנחה, 

להיות התנאים ומיטב מרב את יש לשל"ח למורה שלו. החוזק נקודות את תלמיד בכל והמטפח 

בעיקר, ואולי גם, אלא בכיתה, רק אינו תלמידיו את פוגש הוא שבו שהמרחב כיוון זה מסוג מורה 

 לשל"ח המורה של וההנחיה ההוראה פוטנציאל את מגבירה זו עובדה הפתוח. ובמרחב בשדה 
 לתת מרבי מאמץ נעשה השנתי שבטיול העובדה גם הזו. התפיסה את לממש לו מאפשרתו

 מקנה – שלהם החוזק בנקודות התלמידים מרב את ביטוי לידי להביא כדי – תלמיד לכל תפקיד
 מסוגלות תחושת המחזקת בו, המתחוללת והמאפשרת מעצימהה ולחוויה לטיול מיוחד רךע

ושייכות בכל תלמיד באשר הוא.

בתלמידיו כאן לגלות יכול המורה פורמליות. בלתי שיחות מאפשרת ובמסלול בשביל ההליכה 

ושל קשר של חוטים לרקום יכולה יזומה שיחה בכיתה. להם להתוודע יכול היה שלא היבטים 

 לחיזוק תורמים השל"ח במעגל המובנות והשיחות הערב פעילות גם לתלמיד. המורה בין אמון 
 תפקידים ובביצוע הטיול בהדרכת המש"צים שיתוף לתלמידיו. המורה בין והקשר היכרותה
 לבין ובינם למורה תלמידיםה בין הדדיות ושל שותפות של חיובית דינמיקה יוצר בטיול וספיםנ
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ואלו פתיחות, של ואווירה חיובי קבוצתי אקלים יוצרים בכך שנוצרים והקשר האמון עצמם. 

אכפתי בוגר להצמיח שעשוי ומצמיח, מחשבה מעורר מעשיר, דילמה דיון של לקיומו תורמים 

 ורגיש המגלה אחריות אישית וחברתית. 

דיון דילמה בטיול

לקיים יכול לשל"ח מורה 

בשיעור בכיתה, דילמה דיוני 

או הטיול אתלקר ההכנה 

קיום הסיכום. בשיעור 

למקום מוךס – בשדה הדיון 

סמוך הדילמה, התרחשות 

התופעות מן להתרשמות 

לחוויה וקרוב שבשטח 

ערך בעל הוא – הערכית 

במובן הן גדול, חוויתי מוסף 

הקוגניטיבי. במובן והן הרגשי 

דילמה דיון לקיים קשה 

בתוספת וכתיבתה בתחילתו אישית עמדה נקיטת הוא הדילמה דיון של ההכרחי המהלך בשטח. 

בהחלט יש זאת, עם מכביד. גורם להיות עשויה מסע במהלך כתיבה להחלטה. נימוקים שני 

לדוגמה, בקפידה. בהן לבחור ויש כזה דיון לקיים אפשר שבהן הטיול במהלך ומקום זמן נקודות 

מסיבות הן היסטוריות מסיבות הן שימור, צורך מול מואץ אורבני פיתוח המשקף בנוף התבוננות 

תיאורטי, הוא בכיתה המתקיים כזה דיון רלוונטי. משמעותי דיון לזמן עשוי סביבה, איכות של 

לקיים מחליט המורה אם עוצמתית. משמעות ובעל מוחשי הוא הנוף מול מתקיים כשהוא ואילו 

יאיר בן אלעזר של בקריאתו העוסקת בדילמה מצדה, במרומי לדוגמה – בשטח דילמה דיון 

 לתלמידים. לחלוקה כתיבה ומכשירי פתקיות באמתחתו מראש להכין עליו – המונית להתאבדות 

סיכום

החינוך בתחום חדשים מחקר לתחומי דרך ותלמידיהם עמיתיו קולברג, לורנס סללו שנים, במשך 

 המוסרית, החשיבה של ההתפתחותית הפסיכולוגיה בתחומי נכבדה תרומה ותרמו המוסרי 
בחינוך נוספים מחקר תחומי התפתחו השנים, לאורך המוסרי. והחינוך המוסר של פילוסופיהה

 מודעות מוסרית, בחשיבה גנטיים היבטים ורגש, מוסרית חשיבה האופי, חינוך כגון: המוסרי, 
 הביא הנושאים תת ריבוי הצעיר. מהגיל התפתחות ותהליכי אכפתיות מוסרית, רגישות וסרית,מ

 .Prosocial Educationאת החוקרים להגדרה כוללת לתחום כולו: חינוך פרו חברתי –

 דיון דילמה במהלך הסיור

 דיוני דילמה כחלק מטיפוח חינוך ערכי מוסרי בטיול השנתי
 עמליה לואין
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ומעמיק רחב ידע רכישת בין בשילוב חשיבות רואה זו הגדרה בבסיס העומדת החינוכית התפיסה 

בכל ערכיות בסוגיות קבוע עיסוק טובות. ולמידות למוסר לערכים, חינוך לבין הדעת בתחומי 

ומכשיר ערכית עולם תפיסת לפיתוח תורם והקהילתית פריתס הבית והעשייה הלמידה תחומי 

את להצמיח היא חברתי הפרו החינוך מטרת ומעורב. אכפתי אחראי, בוגר להיות התלמיד את 

 הטיול זה, בחיבור שראינו מה לפי ולארצו. לעצמו התורם ואזרח מוסרי בוגר להיות התלמיד 
 עוצמה רב כלי הוא – בפרט במהלכו דילמה בדיוני ובשימוש בכלל המגוונים במרכיביו – השנתי

 .21לטיפוח דמות בוגר מערכת החינוך הרצויה במאה ה-

 ביבליוגרפיה

.1 

.2 

.3 

.4 

גלילי- וע', אביב א', בתוך: ערכי", לבירור נוספת אפשרות דילמה: "דיון (,1999) א' אביב,
. הוצאת מעלות,ובחרת בחיים, ערך תרבות אדם במורשת ישראל שכטר )עורכים(. 

אמיר מאנגלית: למעשה, הלכה התיאוריה מרובות: אינטליגנציות (1996) ה' גארדנר, 
 צוקרמן, ירושלים: מכון ברנקו וייס לטיפוח החשיבה. 

, ירושלים, מוסד ביאליק.נעורים והקוד הבלתי פורמלי (,2003כהנא, ר' )

 דוקטור תואר לקבלת עבודה ,חברתי נוךחי של תפיסה התפתחות (,1993) ש' לנדסמן, 
- ,COLUMBIA PABLIC UNIVERSITY ומדעים לאומנויות הספר בית במסגרת לפילוסופיה

 .SAN RAFAEL ,CALIFORNIA, U.S.A 

.5 

.6 

.7 

 ירושלים: ,המוסרית החשיבה לקידום ילמהד דיוני יהולנ (,2003) י' וברנהולץ, ח' פלג,
משרד החינוך, מינהל חברה ונוער.

חזן ב', בתוך: פלטונית",הא ההשקפה של מודרני ניסוח לצדק: "חינוך (,1980) ל' קוהלברג, 
77-53. , תל אביב, ספריית הפועלים, עמ'החינוך המוסרי )עורכת(, 

רומי ש', בתוך: הבלתי-פורמלי", החינוך של "הפדגוגיה (,2007) ד' קלר-סילברמן, 
מאגנס, ירושלים, ,נהמשת במציאות הבלתי-פורמלי החינוך )עורכים(, שמידע ומ', 

 120-97. האוניברסיטה העברית, עמ' 

Kohlberg, L. (1971), ”From is to ought”, In: T. Mischel (Ed.), Cognitive development 
.and epistemology, New York: Academic Press 
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 צוות של”ח – מורים ומש”צים כאחד

1אלי שיש

מפעילות כחלק ומורשתה נופיה הארץ, בהכרת המתמקדת )מש”צים( צעירה מנהיגות טיפוח 

והנוער. התלמידים מקרב ומובילה משפיעה איכותית, שכבה לגבש נועד הארץ וידיעת של”ח 

חברתיים ולהיבטים גיסא, מחד זהותם ולגיבוש תחותםלהתפ תורמת המש”צים פעילות 

למען (2המש”צים )של הנהגה בתפקידי החווייתית בהתנסות גיסא. מאידך הקבוצה ולהישגי 

מזמנת בשדה ההתנסות במיוחד עצמי. ומימוש אישית תרומה אישי, אתגר כרוכים הכלל, 

לחזק כדי בה ויש וגופנית, נפשית התמודדות יכולת התובעים ומצבים אתגרים ולקבוצה ליחיד 

לפיכך, ורעות. הדדית אחריות פעולה, שיתוף צוות, רוח הנהגה, יכולות לטפח וכדי היחיד את 

המביאות פעילויות במגוון התלמידים להובלת עושה כאחד( ומש”צים )מורים של”ח צוות 

הקשורים לאומיים ירועיםבא ולהשתתף בקהילה להתנדב בסביבתם, מעורבים להיות אותם 

בתולדות המדינה ובמשימות חברתיות. 

 )מורים הארץ וידיעת של”ח צוות התפתחות בתהליך שחלו התמורות על נעמוד זה, בחיבור 
והגורמים הסיבות ועל ובשדה הספר בבית השל”ח מקצוע של פעילותו על כאחד(, מש”ציםו

שלושה של סקירה דרך ההתפתחות לתהליך שחלו ורותהתמ את נבחן ליצירתו. שהובילו 

 המורים השנים: לאורך נוךהחי במערכת הארץ וידיעת של”ח פעילות אופי את שיצרו מחוללים 
צים.והמש” 3לשל”ח, התוכנית החינוכית

צוות של ההתפתחות תהליך את לחשוף במטרה היסטורית בפרספקטיבה התופעה את נבחן 

החינוך במערכת הארץ לידיעת של”ח פעילות אופי על שפעתוה ואת הזמן ציר על של”ח 

השינוי את נסקור החיבור, של הראשון בחלקו בתהליך. שונות במגמות להבחין ובמטרה 

יוצג השני, בחלקו היום. ועד החג”ם מימי ובתפקידו הארץ ולידיעת לשל”ח המורה של בייעודו 

יוצג השלישי, בחלקו ארץ.ה וידיעת של”ח ועד מהחג”ם הצעירה המנהיגות התפתחות תהליך 

 צוות של”ח )מורים ומש”צים כאחד( כתפיסה פדגוגית חברתית וכמסגרת תפקודית ארגונית. 

 תולדות בתחום פילוסופיהל דוקטור החינוך, במשרד הארץ וידיעת חברה( לאום, )שדה, של"ח אגף מנהל הוא שיש אלי ד"ר
שותף ועורך כותב מסע', יומן- לשם 'הדרך שיש', ישראלי 'הכי הספרים: מחבר ישראל, ארץ-() ב הארץ ידיעת של דידקטיקהה

 חינוך, ועדת ויו"ר החינוך במערכת הטיולים לקידום הארצית הועדה יו"ר לפולין', הנוער למשלחות שנה 30- המסע 'ספר של 
 .קהל וקהילה במליאת רשות הטבע והגנים הלאומיים

1 

 בפעילויות הספר בית בתוך פעילים העליונה( והחטיבה הביניים מחטיבות )תלמידים המש"צים צעירים. של"ח מדריכי = מש"צים
 חברתיות שונות ובשדה במסגרת פעילויות השל"ח.

2 

תחום של החינוכית התוכנית – הארץ בדרכי ארץ דרך (,2006) א’ שיש, ט’, יוסף, בן ראו: בהרחבה, חינוכיתה התוכנית לפירוט
 של”ח וידיעת הארץ. 

3 

 צוות של”ח – מורים ומש”צים כאחד
 אלי שיש
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. ממדריך גדנ”ע למורה של”ח1

מדריכי חינוך גופני מורחב - חג”ם א. 

במשך בוקר, בכל גופני. לחינוך מורים היו החג”ם שיעורי את לימדו אשר הראשונים המורים 

 הגופני החינוך שמורי תקופה לאחר 4שימושי. ספורט תרגלו שבה פעילות קיימו שעה, כחצי 
5ההגנה. בארגון מפקדים גם שהיו חג”ם, מדריכי ללמד התחילו החג”ם, שיעורי את עבירוה

היסודות הונחו (,1940) ת”ש בקיץ בג’וערה שנערך חג”ם, מדריכי להכשרת הראשון בקורס 

 מפקדים מההגנה. 25 לכלל התפיסה ולפעילות חג”ם בבתי הספר. בקורס זה השתתפו 

ב. מדריכי הגדנ”ע

החמישים, שנות בראשית 

 במערכת נ”עהגד שולב 
 היו הגדנ”ע מדריכי חינוך.ה
בצבא. דריכיםומ פקדיםמ

המדריכים, את מינה צה”ל 

 את אישר נוךהחי ומשרד 
והאימון דרכההה עולותפ

 בבתי הלימוד משעות כחלק 
קיבלו אלה כיםמדרי ספר.ה

 במקצועות הכשרתם את 
לתלמידים רשושנד צבאייםה

הייתה לא החינוך במערכת והמפקדים הקצינים פעילות צבאי. הקדם מהאימון כחלק 

המלאה האחריות ועברהה (,1959) החמישים שנות בסוף הופסקה. כך ומשום מוצלחת 

ענבים בקריית התקיים למדריכים הכשרה קורס החינוך. למשרד הגדנ”ע ולאימוני להדרכה 

ונמשך שבעה שבועות. 

הם העל-יסודיים: בבתיה”ס גדנ”ע למקצועות מורים הם גדנ”ע “מדריכי 

 ומתקבלים הגדנ”ע פעולות על הפיקוח ע”י בתיה”ס להנהלת מוצעים 
 6לעבודה בהסכמת הנהלת בתיה”ס.

מכשול מעבר גבוה, קיר על טיפוס כגון: בשדה בפעילות מכשולים על להתגבר תלמידיםה את לאמן נועדו שימושי ספורט שיעורי 4
 הליכת זיקית’ על חבל וכו’. השיעורים נמשכו כחצי שעה והתקיימו בחצר בית הספר.’ יד ורגל, תרגול 

 5 .42 ם – תרבות חברה וחינוך,(, חותם הריאלי, פני2008דרור, י’ )

 6 .5 (, עמ’1963ך העל-יסודיים, )נוהל פעולות גדנ”ע במוסדות החינו
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במערכת מדריכים משרת)כ שבועיות שעות 30 על עמדה עת באותה גדנ”ע מדריך משרת 

 את והובילו הספר בית בחצר או בכיתה אחת שבועית שעה הדריכו המדריכים החינוך(. 
 שלושה-ארבעה )שארכו הארץ ברחבי שונים ובמסעות שעות( שש )בני שדה בימי תלמידיםה

 ימים(. כך התנהלה המערכת עד ראשית שנות השבעים.

ג. ממדריך גדנ”ע למדריך של”ח

הנוער אגף שהוקם לאחר 

הפדגוגית במזכירות 

 גל מיכאל של בניהולו 
האחריות הועברה (,1974)

מהפקח הגדנ”ע לפעילות 

לאגף הגופני החינוך על 

ההפרדה החדש. הנוער 

הובילה מערכותה שתי בין 

המקצוע שם לשינוי 

לאום, שדה, לשל”ח: 

הלימודים בשנת חברה. 

תשל”ו, הוגדר תפקידו של מדריך של”ח, שלמעשה המשיך את פעילותו של מדריך הגדנ”ע. 

 גדנ”ע מדריכי היו חלקם הספר. בבתי של”ח מדריכי 380 נקלטו )תשל”ו(, שנת בראשית 
שדה ימי קיום שדה, ספר בבתי השתלמויות החדש: לתפקידם ייעודית הכשרה עברוש

בעצם הייתה זו הכשרה השנתי. הנושא ללימוד הנחייה וקבלת הספר לבית הקרובה בסביבה 

הקורס הראשון להכשרת מורים לשל”ח במסגרת מערכת החינוך ולא במסגרת הגדנ”ע. 

לקליטת ובסיוע אדם כוח הכשרת תפיסת בשינוי מרוכז מאמץ “תחילת 

אחר’ לתחום ההדרכה והמינהל הבלתי פורמלי...’ כוח אדם 

בתשל”ה יתקיימו קיימים- מדריכים והסבת בוגרים למדריכים ...קורס 

 ערכית החברתית- לראיה הקשורים והשיטות התכנית מן חלק ויכללו 
7הרחבה”.

כדי תשל”ה. הלימודים בשנת החלה לשל”ח הגדנ”ע הוראת תוכנית של ההסבה למעשה, 

 צוות של התאמה מחייבת החדשה “שהתכנית נקבע: להתממש, תוכל של”ח תוכנית שהוראת 

 עבודה של אגף הנוער לשנת תשל”ו”, מסמך פנימי שהוגש למנכ”ל המשרד.הפעולה ותוכנית ה מסמך “מדיניות 7

 צוות של”ח – מורים ומש”צים כאחד
 אלי שיש
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 ההדרכה ודפוסי פעולתו. לאור זאת יבוצעו הפעולות הבאות:

מדריך השדה )של”ח( יוכפף לבית הספר ויופעל ע”י הנהלתו. .1 

שיוצעו מועמדים באישור או ישירה )בבחירה המנהלים ע”י תעשה המדריכים קבלת .2 

 להם( לאחר שיעמדו בבחינות התאמה.

קורס המדריכים בקיץ )שהוחל בהסבתו כבר בקיץ זה( יתוכנן ויבוצע בדפוס החדש. .3 

תוכנית מורים- מויותלהשתל המחלקה עם שתתוכנן- הסבה השתלמויות זו בשנה יקוימו .4 

 הכשרה מחדש לטווח הארוך.

 יעבדו והשאר ינחו, ממשרתם 1/3 או 1/2) מנחים 7-5 בתשל”ו יקצה השל”ח על הפיקוח .5
 8בהדרכה( אשר ידריכו את המדריכים בהפעלת ימים משולבים ותוכניות אחרות”.

ד. מדריך של”ח וחינוך חברתי?

 ישולבו השל”ח פעולות כי צוין תשל”ז, הלימודים שנת לקראת שהוגשה הפעולה בתוכנית 
הסכם המדריכים. כשרתבה וההתאמות ההסבה יימשכו וכי החברתי החינוך עם מתוכנןכ

 פעולות על המרכז המפקח ביסקי, מתי חתום )שעליו 1978 מינואר השל”ח, למדריכי השכר 
 מדריכי הסבת ואת הנוער באגף הגדנ”ע של ההטמעה פעולת את למעשה השלים של”ח(,ה
הוגדרו והם השל”ח דריכימ במעמד נוסף שינוי בוצע מכן, לאחר מספר שנים לשל”ח. גדנ”עה

 ההסכם מהם. שנדרשו וההסמכה ההכשרה מבחינת הן עבודהה תנאי מבחינת הן מורים, 
ואת השל”ח מדריכי זכויות ואת חובות את הפעילות, משך ואת הפעילות מסגרות את גדירה

תואר בעלי מוסמכים, של”ח מדריכי משרת שהיקף הוחלט 9מהם. הנדרשים העבודה היקפי 

 הוראה משרת בכל כנהוג – שבועיות שעות 24 על יעמוד קבוע, הוראה רישיון ובעלי אקדמי 
ימשיכו הוראה ותעודת הסמכה בידיהם שאין של”ח מדריכי כי נקבע כן 10יסודי. העל חינוךב

11שעות שבועיות. 30 לעבוד לפי 

כניסה ראתלק הקיץ רתבפג בסיסי רסקו שלבים: שלושה כללה לשל”ח המורה הכשרת 

מבחני – רוןאח שלב עומק,ל והמסלולים רהאזו רתלהכ וארציות מחוזיות השתלמויות לתפקיד, 

שעות 490ו- קיץ בקורס שעות 350 מהן – עותש 840 במשך רוהוכש השל”ח ריכימד הסמכה. 

 12המורה. של ראשונותה עבודתו שנות שתי במהלך שהתקיימו רציותוא ריותאזו בהשתלמויות 

 .17 שם, עמ’ 8
 של מדריכי של”ח. כם קיבוצי, תקנון להעסקתם(, הס1978 מארס, חוזר מנכ”ל )חוזר מיוחד ד, תשל”ח, 9

 נה את מעמד העובדים ממדריך למורה של”ח.העבודה ומבנה המשרה של מדריכי השל”ח שי אפשר לומר, אפוא, כי שינוי הסכם 10
משרד המדינה, עובדי שירות נציגות בנוכחות בירושלים שרלין י’ של במשרדו 13.11.1979 בתאריך שהתקיימה מישיבה פרוטוקול 11

 .2168 האוצר ומנהל המחלקה לשל”ח בנושא מדריכי של”ח. ארכיון משרד החינוך, מס’ 
 17-14. (, תוכנית פעולות השדה בשל”ח, עמ’1987מאור א’, ) 12
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ה. ממדריכי של”ח למורים

בבתי  השל”ח מדריכי מעמד

והתחזק הלך יסודיים העל הספר 

ו’ההסכם הנוער אגף הקמת מיום 

נקבע משרתם שיעור בו הקיבוצי’ 

שאר ככל ועיותשב שעות 24 על 

נתפסה של”ח הוראת המורים. 

ומדריכי קצועותהמ ככל כמקצוע 

מקצועית  להכרה זוכים של”ח

לקבל זוכים של”ח מורי רשמית. 

כשאר  מקצוע ריכוז גמול  גם
13 החינוך. ערכתהמורים במ  מורי של״ח בהכשרתם בשדה

תחום פיצל המורים, התמקצעות ולצורך הארץ’ ל’ידיעת הניסוי בתוכנית הפעילות להרחבת

שעסקו אקדמאים מורים מנתה אחת קבוצה קבוצות. לשתי המורים הכשרת את של”ח 

בהכשרת המשיכו השנייה בקבוצה שבניסוי, הספר בבתי שהופעלה הארץ’ ידיעת’ בתוכנית 

תוכנית פעולות השדה בשל”ח’.’ מורי של”ח להפעלת 

עתידי – הסבה רסקו’ רא:שנק הקיץ רסקו את לנהל התמניתי 1993 “בקיץ 
 עמדיםמו שהגיעו מכיוון נדרשה הסבה’’ המילה תשנ”ג. – הארץ/של”ח 

 עם רותלהיכ רסבקו מקום ניתן כי עיקרוב שונים עיד מתחומי רקע עליב
14רץ”.עת האתוכנית ידי

ונפתחה 15ישראל, ארץ מלימודי כחלק ברל בית במכללת של”ח למורי הכשרה החלה במקביל, 

 שהתקיימו של”ח מדריכי להכשרות כתחליף של”ח מורי של אקדמית להכשרה אפשרות 
להכרת השתלמויות לקיים המורים נדרשו הבסיסי, ההכשרה לקורס בהמשך הקיץ. פגרותב

בשלוש הקיץ ובפגרת פסח בפגרת חנוכה, בפגרת נוספים ארץ חבלי בחמישה מסעות צירי 

 השנים הראשונות לעבודתם. 

השל”ח צוין, “מאחר שמקצוע .17 א. עמוד .451 אדם ותנאי שירות, סעיף כוח (,1992 יוני, ,1) תשנ”ב, כ”ט אייר, ,10מנכ”ל נב’/ חוזר 13
ההסמכה במסגרת תשנ”ב הלימודים משנת החל זה מקצוע בהוראת המועסקים העובדים וסמכוי –יסודי, העל בחינוך הוראה כמקצוע הוכר 

 הנהוגה לגבי מורים בחינוך העל –יסודי”. 
רוזנפלד צ’יקו עם ראיון הארץ. ידיעת לתכנית של”ח למורי ההכשר/הסבה קורס של הראשון מנהלו היה רוזנפלד צ’יקו משה 14

 27.12.2020. בנושא קורסי ההכשרה, 
 שראל.שרת המורים במוסדות להכשרת עובדי הוראה אושרה רשמית במסלול לימודי ארץ יקבע כי גם הכ 10חוזר המנכ”ל נב’/ 15

 צוות של”ח – מורים ומש”צים כאחד
 אלי שיש
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 רחב הדעת ותחום ושדה כיתה עילויותפ משלבת של”ח ותכנית “היות 
עתידי עותבאמצ רכי,ערתי-החב רבמישו רותמט להשגת המכוון רכבומו

 לפיכך, עיות.מקצו מיומנויות של רחב מגוון בעלי ריםמו נדרשים הארץ 
 כניסתם ראתלק רההכש ריםעוב בקפידה, ממוינים המגויסים ריםהמו

 כל ךלאור בהשתלמויות ומלווים שנתיים ךלאור ובמהלכה עבודהל
16ך”.רהד

 לימודי מחנה שעות, 184 בסיסי קיץ קורס שעות: 448 מונה של”ח למורה ההכשרה היקף 
46 אחד כל הגליל, אזור פסח, יהודה, מדבר אזור חנוכה, – בפגרות מסעות צירי היכרותל

 השנייה בשנה שעות. 64 בקיץ ב’ חלק בסיסי קורס עות,ש 16 במחוזות אישית הנחיה שעות. 
ברמת פסח ובפגרת הנגב הר באזור חנוכה בפגרת ימודייםל מחנות התקיימו המורה, עבודתל

המורים התנסו הבסיסי, ההכשרה בקורס שעות. 46 של בהיקף מהמחנות אחד כל – הגולן 

ההר, הבקע, הנופאדם, )מכלול שדה בסדנות פורמלי, הבלתי הערכי החינוך מתחום במתודות 

 פיתוח ובטיחות, ביטחון כגון: נוספים, ובנושאים ומש”צים גיחה שדה, במיומנויות וכו’(, החוף 
אמצעי עזר להדרכה וכו’.

סף, תנאי :17המנכ”ל בחוזר לשל”ח המורה לקליטת התנאים רשמית הוגדרו כך אחר שנתיים 

המורים מרבית זה, בשלב קבוע. הוראה רישיון קבלת ורךלצ וכו’ השלמות הכשרה, השכלה, 

 דעת בתחומי הוראה תעודות בעלי אקדמאים היו הספר בבתי של”ח להוראת שהתקבלו 
רלוונטיים.

התקן תו לדרישות של”ח למורי ההכשרה קורס הותאם האחרונות, השנים 15 לאורך 

 שנערכו לשינויים וכן החינוך( במערכת טיולים להדרכת )היתר טיולים מדריכי להכשרת 
 גיוס וכיו”ב. המש”צים להכשרות בפעילות, מנחה כפדגוגיה הממ”ש לתפיסת השדה, סדנותב
גם כמו ההכשרה, קורס והתמקצע. הוארך הוראה עבודתל קליטה לקראת ומיונם מוריםה

הראשונים החודשים במהלך התקיימו המסעות ומסלולי הארץ חבלי להכרת ההשתלמויות 

the) לעבודה  job on.) שנקלטו המורים להנחיית ונכיםח בקורס הוכשרו ותיקים מורים

 האחרונות, השנים בחמש אישי. ממנחה שוטפת תמיכה קיבלו לחונך, בנוסף ואלו, – להוראה 
 יש (,2021) להיום נכון הארץ. וידיעת של”ח להוראת שנה בכל בממוצע מורים כשמונים ויסוג

 גם לשל”ח והמורים ורותהמ לצד למצוא היום אפשר כן הארץ. ולידיעת לשל”ח מורים 1,045
 18מש”צים בוגרים המתנדבים לפעילות בשנת שירות ובנות שירות )ש”ש-ב”ש(.

16 – 19.20 ארץ בדרכי הארץ, עמ’ (, דרך2006שיש, א, ) בן יוסף, ט’,

קבוע במקצוע של”ח וידיעת הארץ. שיון הוראה, התנאים לקבלת רי3 סעיף תשס”ו,)א(, כ”ט תשרי ה 3 חוזר מנכ”ל סו/  17 

שירות. ש”ש-ב”ש – ר”ת שנת שירות ובנות 18 
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 ומדריכים מדריכות החינוכיות התכניות את הפעילו היום, ועד הגדנ”ע מימי השנים לאורך 
בשדה(, מתבצע )שעיקרה החינוכית התכנית להפעלת כאחד. ומורים מורות מכן לאחרו

והמורות המורים בשדה. והפעילות בכיתה השיעורים בין לשלב והמורות המורים נדרשים 

 וניווט במרחב להתמצאות גופני, לכושר בשדה, ממושכת שהייה של למיומנויות נדרשים 
 של”ח וידיעת הארץ. לקליטתם להוראת כל אלה מהווים תנאי סף ועוד.

ו. ההכשרה לתפקיד ואופק חדש

 וידיעת של”ח מורי “הכשרת 
בהיקף הן – ייחודית היא ארץה

ההעברה בדרכי והן הנלמד התוכן 

הכשרת מטרת וההתנסות. 

למורה להקנות היא המורים 

לו ולסייע הכלים את החדש 

הנדרשות המיומנויות את לפתח 

 בבית חינוכיים תהליכים להובלת 
19הספר, בכיתה ובשדה”.

תשע”ז, הלימודים משנת החל 

על גם חדש אופק רפורמת חלה 

בשל הארץ. וידיעת של”ח מורי 

 האחריות ובשל התפקיד ייחודיות 
מורי של״ח - הכשרה באתר מורשת

אלה מורים על המוטלת הרבה 

 הייחודית ההכשרה ארץ.ה וידיעת של”ח למורי ייחודיים עיפיםס הוגדרו בשטח, בעבודה 
 נפרשת לאורך שלוש השנים הראשונות לעבודתם כוללת:

 הכשרת בסיס מרוכזת במהלך החודשים אוגוסט-ספטמבר. .1

 המשך הכשרת בסיס מחוזית לאורך שנת הלימודים. .2

 השנה צירי מסע, צירי שישה )מוצעים ארץ חבלי להכרת סעותמ צירי חמישה ביצוע .3
 להשתתף יש מכן, שלאחר בשנתיים חובה. הם – עליון וגליל יהודה –מדבר ראשונהה

 בשלושה מסעות מתוך ארבעה(.

 20סדנת סטאז’ ייעודית בשל”ח וידיעת הארץ. .4

 .5 הל, אגף של”ח וידיעת הארץ, ירושלים, עמ’(, תרמיל של”ח למנ2019שיש, א’, ) 19
 . 29 – 55 על תהליך ההכשרה ראו: שם, עמ’ 20

 צוות של”ח – מורים ומש”צים כאחד
 אלי שיש
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הנהלת של מוסכמת התארגנות נדרשת בשדה והן בכיתה הן מתרחשת של”ח שפעילות היות 

של המקצועי לפיתוחו בנוגע במחוז השל”ח פעילות על הממונה המפקח ועל הספר בית 

המורה כמו גם להקצאת משאבים הנדרשים לקיום הפעילות בהתאם לתכנית החינוכית. 

סיכום הנעשה עד עתה ז. 

חינוכיים תהליכים במימוש מרכזי מפתח הוא מקצועי מורה כי עולה שלעיל מהסקירה 

לתקופה ובהתאם השנים לאורך שונו ותפקידיו המורה של פעילותו תוכנית ובשדה. בכיתה 

הספר. בבית גדנ”ע דריךכמ צבאי טרום לחינוך חג”ם כמדריך צבאי קדם אימון מתוכנית – 

 משותפת שהייתה צבאית טרום חינוך תוכנית התיכוניים הספר בבתי פעלה השישים, בשנות 
המשימה ייעוד ולשינוי מתאימה להכשרה נדרשו הגדנ”ע מדריכי ולגדנ”ע. החינוך מערכתל

הותאמה השבעים, בשנות גיוס. לקראת הנוער לחינוך גיוס, טרם הנוער מאימון גויסו שאליה 

של”ח, למדריכי הגדנ”ע מדריכי תפקיד את הסב הנוער ואגף השעה, לצורכי התוכנית שוב 

 למעורבות – ערכי חינוך אזרחי: קדם לחינוך גיוס ראתלק מחינוך התוכנית הוסבה וכך 
21חברתית ואזרחית.

למרכיב והמסעות הטיולים היו לצה”ל, הגדנ”ע תלמידי של צבאי הקדם האימון העברת עם 

 תוכנית החדשים. של”ח מדריכי של לאחריותם ונתונים הספר בבית החינוכית בתוכנית חיוני 
הארץ להכרת לפעילות גדנ”עית פעילות בין השמונים שנות לאורך דשדשה פעילותה

בראשית הארץ לידיעת התוכנית לאימוץ פורייה קרקע שימשה זו תקופה קרב. ולמורשת 

לעם לארץ, הנוער של השייכות תחושת חיזוק היה: התוכנית של ייעודה התשעים. שנות 

ולמדינה ועידודו למחויבויות חברתיות ולאומיות. 

ולתכונות חינוכית היגותלמנ ובשל”ח בגדנ”ע המורים נדרשו בחג”ם, היותם מתקופת עוד 

הוסבה בצה”ל שירות לקראת נוער להכנת פעילותם ומגוונים. שונים בתחומים מקצועיות 

הפדגוגית, התפיסה השתכללו השנים, עם הארץ. ולידיעת ערכי חברתי לחינוך לפעילות 

החינוכי במוקד ולאהבתה. הארץ להכרת תלמידים להנחיית והמתודות הדידקטית הגישה 

מקוונת יכולת גם )וכיום ובשדה בכיתה וההדרכה ההוראה יכולות החברתית, ההנחיה הוצבו 

של”ח מורי נדרשו זאת, כל לצד פורמלית. ובלתי פורמלית בגישה ואסינכרונית( סינכרונית – 

לטפח מנהיגות מקרב תלמידיהם. 

 את להנחיל ממשיכים הם אינטלקטואל. חלוץ הם הארץ וידיעת לשל”ח המורים להיום, נכון 
 מפני חוששים אינם הם זאת ועם להיום הרלוונטיים החלוץ של מדמותו הישנים ערכיםה
 בחידושי להתעדכן ומקפידים ערכי שיפוט הדורשים בנושאים אינטלקטואלית תמודדותה

 מטווחים התנסות, אימון התקיימו וכנית,הת פי על צה”ל. במסגרת הגדנ”ע הפעיל אותו( )ורק כולו צבאי הקדם האימון תחום את 21
 ועוד. מערכת החינוך עסקה בטיולים, בחינוך ערכי ובהכרת הארץ בבתי הספר העל יסודיים בכיתות ט’-י”ב.
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ולהתמודדות עצמי לשיפוט כלים תלמידיהם בידי לתת ביכולתם הארץ. בידיעת המחקר 

 לשימור אחריות בהם ררלעו כך ואגב והארץ העם בתולדות הקשורות ערכיות בעיות עם 
 22המורשת וליצירת חוליה החדשה בשרשרת.

. ממ”כים למש”צים2

א. ראשית הדרך 

 בעשורים הארץ וידיעת של”ח אגף של בסיפורו לשינוי שהביאו המשמעותיים הגורמים אחד 
פעילויות של ראשיתן והמש”צים. של”ח מורי – האנושי המרכיב ספק ללא הוא אחרוניםה

ספורט שיעורי במסגרת בחיפה הריאלי הספר בבית ינוךהח במערכת הארץ וידיעת של”ח 

נקבעו אלה שיעורים בירם. ארתור ד”ר הספר בית מנהל והפעיל עיצב שאותם )ס”ש(, שימושי 

 )חינוך חג”ם שיעורי קראוונ מדינה טרום של החינוך במערכת ממוסדת כפעילות השנים עם 
גופני מורחב(.

בתגובה ביישוב שקמה הגדולה רותרעובהת עוצותנ החג”ם של “התחלותיו 
 לכל קץ הושם כאילו היה ראהנ ר,כאש 1939 במאי הלבן רהספ רסוםפ על 

23עם”.השאיפות המדיניות של ה

של והארבעים השלושים בשנות הארץ ברחבי נוספים ספר לבתי הועתקו החג”ם שיעורי 

שתשמש נוער לבני ופניתג להכשרה מסגרת שבהקמת הצורך על עמד גוריון בן .20ה- המאה 

 בספטמבר באחד הלימודים שנת פתיחת לאחר כחודש הביטחון. במערך שירות לקראת הכנה 
 החג”ם. פעולות החלו השנייה, העולם מלחמת והחלה לפולין הנאצים פלשו שבו היום ,1939

בתל 11) תיכוניים ספר בתי 23ב- חג”ם פעולות כבר התקיימו שנה, אותה של דצמברב

המסגרת בראש השלושה(. בגבעת ואחד ביגור אחד בירושלים, שבעה בחיפה, שלושה אביב, 

החינוך ממחלקת עילים,הפ הספר מבתי נציגים שכללה חג”ם,ה ועדת עמדה והתוכנית 

גיוס עודדו חג”ם שיעורי חג”ם”. “תוכנית את הוועדה פרסמה ,1940 בפברואר בהגנה. וקצינים 

 ופעולות השיעורים ההגנה. המחתרת ארגון במסגרת עברי( נוער )גדודי לגדנ”ע נוער בני של 
שלמות ביחידות תופעל שהתוכנית נקבע חג”ם. – לימודים כתוכנית נקבעו להגנה אימוןה

התוכנית, במרכז .18 עד 13 מגיל התלמידים לכל צבאית קדם הכשרה כתוכנית הספר בבית 

 הוצב החינוך למנהיגות כמטרה ייחודית לחג”ם. 

22 

23 

 1.12.2006. דריך של”ח וידיעת הארץ, מסמך עמדה להנהלת של”ח, משה )צ’יקו( רוזנפלד,קידיו של מורה/מקוים לדמותו ותפ
 25 (, צה”ל – הוצאת מערכות, עמ’99 בתוך: מערכות צ”ט, )גיליון, מרס, (, עברו של החג”ם,1956א. בירם, )

http://maarachot.idf.il/PDF/FILES/5/112745.pdf 
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 ר...הספ בית ךבתו ודווקא עירהצ רהדו ךבחינו מהפכנית ךרבד רוצים “אנו 
הכנות וללא משורותיו רעדיי לא שאיש רהבצו ערהנו של כזה כוח רגןלא

24ר”.רק במקום אחד: בבתי הספ רב אפשר היה שתדרושנה זמן 

המובילים התלמידים הכנת לתהליך משמעותי כנדבך נתפס הצעירה המנהיגות טיפוח 

ולחובשים. לקשרים לאתתים, למדריכים, ארציים קורסים נערכו ב”הגנה”. והובלה לפיקוד 

 החינוכית למסגרת מחוץ ההגנה, במסגרות התקיים בחג”ם ההגנתית בהכשרה המכריע החלק 
של בית הספר ולאחר שעות הלימודים.

 בתי לתוך נ”עהגד פעילות את ולהכניס החג”ם את לפרק בירם ד”ר ביקש המדינה, הקמת עם 
 ממלכתית חינוכית עילותלפ הייתה המחתרתית הפעילות הלימודים. ממערך כחלק ספרה
 לחינוך המחלקה קיימה הפעילות את אותה. והמטפחת הנוער בקרב מנהיגות מעודדתה
עם המדינה, קום לאחר כשבועיים בצה”ל. שירות לקראת התלמידים את שאימנה ופני,ג

במלחמת והשתתפו צעירה מצה”ל אינטגרלי לחלק הגדנ”ע חניכי הנוער בני היו צה”ל, הקמת 

 העצמאות. 

ב. מ”כים בגדנ”ע

הגדנ”עים בקרב מנהיגות פיתוח 

)מפקדי מ”כים בקורסי נעשתה 

המועמדים והחניכים כיתות(, 

במהלך להכנה נקראו לקורסים 

שעמדו תלמידים הפסח. פגרת 

שהתקיים בקורס השתתפו בהכנות 

שהתקיימו ורסיםהק הקיץ. בפגרת 

עות.שבו חמישה נמשכו 1950 בקיץ 

בשלושת תקיימוה אלו קורסים  תלמידים מנווטים בהכשרה - קורס מ״כים
 בראש – בצפון הגדנ”ע: מרחבי 

החניכים התכנסו הקורסים, תום עם ציונה. בנס – ובדרום אולגה, בגבעת – במרכז נקרה,ה

 בוגרי השתתפו וחנוכה, סוכות בחופשות שמואל. בגן מסכם ארצי לטקס המרחבים מכל 
 המ”כים קורסי בוגרי מבין הטובים המ”כ. לתפקיד שונות עודיותיי בהשתלמויות קורסיםה
 התמסדות עם מספר, שנים כעבור רק הבאים. בקורסים מדריכים עוזרי לשמש קראונ
 השוטפת בפעילות גדנ”עה למדריכי עוזרים המ”כים שימשו התיכוניים, הספר בבתי גדנ”עה

 .25 (, עמ’1956בירם, א. ) 24
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 במשקים, חקלאית עבודה )כגון: לאומיות במשימות ובליווי מסעותוב השדה בימי שהתקיימה 
25חפירות ארכאולוגיות ועוד(.

 3,000כ- השתתפו ובהם השונים לחילות מ”כים להכשרת ורסיםק 18 התקיימו ,1951 בקיץ 
 הוענק חניך לכל חניכים. 17,500כ- השתתפו תקופה באותה הגדנ”ע פעילות בכלל ניכים.ח

26תג לדש הבגד כחלק מתהליך ההסמלה ליצירת מדרג בין השלבים וגאוות יחידה.

 יותר והודגש הצבאית בהכשרה המעשי החלק הצטמצם המדינה, של הראשונות בשנים 
 ולחיזוק הארץ ואהבת שייכות תחושת לטיפוח כוון אשר צבאי(, )טרום הלאומי חינוךה

27המוטיבציה לתרומה לאומית וחברתית.

שבועות שלושה לאורך 28הגדנ”ע בבסיסי שהתקיים – צעירה מנהיגות לטיפוח המ”כים קורס 

מלימודים. הפגרות במהלך בצה”ל הגדנ”ע חיל באחריות שנים 25כ- במשך פעולל המשיך – 

הוחלט של”ח, תחום להנהלת הגדנ”ע בין הסכמות שנחתמו אחרל השמונים, שנות בראשית 

חברתיים- תכנים יותר לחניכים להקנות כדי של”ח מדריכי גם המ”כים בהכשרת לשלב 

 ערכיים ונושאים מתחום של”ח וידיעת הארץ. 

 היה אחד עשבו עייםשבו ךנמש המ”כים רסקו קצרה תקופה ר“לאח
 עתידי מתחום בנושאים עסקש נוסף עושבו )צה”ל( עהגדנ” ריותבאח

 ואותו של”ח תחום ריותבאח היה רסהקו של השני עהשבו ושל”ח. רץהא
29של”ח”. ריכיריכו מדהד

התמקד המ”כים קורס חזון מהותי. עניין טמון מש”צים לקורס צה”לי מ”כים מקורס במעבר 

בעקבות נוסד המש”צים קורס לעומתו, בצה”ל. משמעותי שירות לקראת נוער מנהיגות בהכנת 

משמעותי לשירות כונותהנ כי ובהבנה ערכית( חברתית עיקרה)ש חינוכית מדיניות שינוי 

המוטיבציה את יגבירו אלו ולמדינה. לארץ שייכות תחושת ומתוך ערכית תפיסה מתוך תבוא 

 לשירות, את הזיקה למדינה ואת ההזדהות עימה. 

 ונים, חוברת לסיכום מפעלי הקיץ תשי”ט, הוצאת מחלקת הגדנ”ע משרד הביטחון.דודי הנוער נכ, ג1087 ארכיון צה”ל, 25
 תולדות הגדנ”ע, משרד הביטחון, תל אביב ספר (, כן אנחנו נוער!1977דיין, ד’ ) 26

החינוך )עורכים(, שמידע ומ, רומי ש, בתוך: הממלכתי, פורמלי הבלתי בחינוך וחברתיים התפתחותיים היבטים (,2007) ח’ קליבנסקי, 27
 250-223. הבלתי פורמלי במציאות משתנה, ירושלים: מאגנס – האוניברסיטה העברית, עמ’ 

 ת היו: ג’וערה, נורית, צריפין, שדה בוקר, קציעות ובאר אורה.סיסי הגדנ”ע שבהם נערכו הכשרוב 28
מיום מרכז מחוז של”ח מפקח חורי, משה הדרום, המחוז של”ח מפקח, ברבי יהודה עם: שנערך ראיון בעקבות נכתבו הדברים 29

  .29.12.2020 
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ג. מש”צים – מאלופים לאלפים 

הוחלט (,1987) השמונים שנות בסוף 

את יכשירו שאנשיו של”ח בתחום 

עם עצמם. בכוחות הצעירה המנהיגות 

ההכשרה לתהליך האחריות העברת 

לשל”ח, מהגדנ”ע הנוער היגותמנ של 

גם כמו המוכשרים, של הכינוי הוחלף 

)מדריכי למש”צים ממ”כים תפקידם, 

בשל”ח השדה פעולות תוכנית של נגזרת היו בהכשרתם המרכזיים הנושאים צעירים(. של”ח 

 ופעילותם הייתה הדרכה וסיוע למורה השל”ח בימי שדה, בגיחות ובמסעות. 

ימים רהעש ונמשך במחוזות ךרענ למש”צים החדש רהההכש רס“קו
 במחוז. השל”ח מורי רבמק היה רסהקו של רכהההד צוות פנימייה. בתנאי 

משני הילדים את משלבים היינו בהתחלה. מאוד קטנים היו רסיםהקו
30תלמידים בקורס”. 70 – 80 מחוזות לקבוצה בת 

חברה במינהל הצעירה למנהיגות בנוגע ברוקדייל מכון שקיים וההערכה המעקב מחקרי 

 המש”צים לבחינה. סוגיות מספר העלו בפרט, המש”צים לפעילות ובנוגע בכלל, ונוער 
 שרואיינו למחקר ציירו תמונת מצב לפיה:

ההצטרפות למש”צים נובעת, בעיקר ממניעים אישיים הקשורים באופי הפעילות. .1 

תכני הפעילות נתפסים בעיני המש”צים, מצומצמים, ביחס לפעילויות עמיתיהם. .2 

מדריכי השל”ח דומיננטיים מאד, בעיניהם, והם הקובעים את התכנים ומקום הפעילות. .3

מש”צים רבים התלוננו על כך שאינם ממצים את התפקיד לשמו הוכשרו.  .4 

 ישנם בתי ספר שאינם מודעים כלל לפעילות המש”צים וחשיבותה. .5

31ישנו קושי בהשמה ומיצוי יכולתם וצורך ביצירת אפיקי פעילות מגוונים יותר. .6

תכנית והפעלתם. המש”צים של להכשרתם ויסודות חדש חזון הוצעו הדו”ח ממצאי בעקבות 

 .2002 ההיערכות החדשה הוגשה לאישור הנהלת התחום כבר בשנת – 

 29.12.2020.  מפקח של”ח במחוז צפון, מיום עם: נועם דוידי, מפקח של”ח במטה, דוד גליק בות ראיון שנערךהדברים נכתבו בעק 30
 מאיירס, ,המש”צים של המשך הכשרתל התוכנית של הערכה מחקר (,2002) סיקרון, ואזן- ליאת בצ’ינסקי,כאהן-סטר פאולה 31

 חברה ונוער, ירושלים. ג’וינט, ברוקדייל, משרד החינוך, מינהל
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למען המש”צים בפעילות ועשייה... פעילות אותה של התווך עמוד את מהווים “המש”צים, 

 תורמת זו פעילות שהרי אישית, ותרומה אישי אתגר בה וכרוכים ההנהגה מן יש הכלל 
השונים לשלביה המש”צים העצמי...הכשרת ולמימושם זהותם לגיבוש התפתחותם,ל

 מחילם יתרמו והם ... ריותאח מעורבות, מודעות, לבוגרים יקנו מנהיגות, בתפקידי והתנסותם 
 32לקהילה ולחברה, במסירות נחישות והתמדה, ובכך ישמשו דוגמה ומופת לחבריהם”.

 כמו כן הוצגו הצורך והמשמעויות שבהרחבת מסגרת הפעילות:

דורשת המש”צים של עילותהפ מסגרות הרחבת- המש”צ תפקידי של מחודשת הגדרה .1

בקהילה הספר, בבית העשייה הגברת התפקיד. מסגרות של ההגדרה הרחבת את גם 

 וביישוב תרחיב את מסגרת ההשמה יהפכו את המש”צ למשמעותי יותר. 

החופש מידת הרחבת- פורמלי הבלתי החינוך עקרונות המבניים, העקרונות חיזוק .2

קבלת בתהליך המעורבות הגדלת ומאפייניה, הפעילות תכני בקביעת המש”צים של 

 ההחלטות. 

לתפקידי הכנה פעולת תתקיים בה נוספת מסגרת יצירת- ההכשרה בתהליך שינוי .3

 מתקדם קורס יהיה זה בתהליך השני הקיץ הקיץ. ורסבק להשתתף למועמדים מנהיגות 
 עבור אלה שעברו את שני השלבים הקודמים.

בו מקום ההכשרה תהווה לתהליך בנוסף- הפעילות מסגרת של ודשתמח הגדרה .4

 המש”צ: 

א. יהיה פעיל לתקופת זמן ארוכה יותר מזו המקובלת היום.

הספר. בבית המש”צים קבוצת של היום המקובלת מזו יותר גדולה לקבוצה שייך יהיה ב. 

 מפגש ומקום התנדבותית לפעילות מסגרת חברתית, מסגרת עבורו תהווה זו קבוצה 
חברתי עם עמיתים מבתי ספר אחרים, כמו גם סדנה לדיון מקצועי בבעיות הדרכה.

 בית במסגרת עבורו הקיים מזה יותר ומגוון הגדול לפעילות הזדמנויות מרחב מול יעמוד ג. 
הספר.

 היגותמנ כישורי בעלי נוספים נוער בני תביא המסגרת הרחבת- השורות את לפתוח 5.   
 של מסגרת עממית אחרים, כמו תרומה לקהילה, וכך תהווה פעילות המש”צים תחומיםמ

 הנוער במיטבו.

כמות הגדלת הספר- בבית והמש”צים הארץ וידיעת של”ח תחום מעמד חיזוק .6

 את הספר בתי הנהלות למודעות תביא המש”צים, של הפעולה במסגרות המשתתפים 

 .04906412 מספר, 25.7.202, מיום שיש, אלי של”ח, תחום בהנהלת לדיון עמדה, נייר וההכשרה, הפעילות – מש”צים פרחי אשכולות’32

 צוות של”ח – מורים ומש”צים כאחד
 אלי שיש
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 של מעמדו ישתפר ובכך הקהילה, במסגרת והן הפורמלית במסגרת הן פעולתם חשיבות 
 33התחום בכלל ושל פעילות המש”צים בפרט.

 מש”צים – מדריכים, מנהיגים, מובילים: ד.

במהלך הכשרה שעברו ח’ כיתות בוגרי תלמידים הם צעירים( של”ח )מובילי המש”צים •

 ומחויבים כאחד(, ומש”צים )מורים של”ח לצוות להצטרף הבוחרים הלימודים, שנת 
 לתהליך הכשרה ואשר רואים בהתנדבות ובתרומה לחברה ולמדינת ישראל הגשמה.

השונים, רהההכש רסיבקו מלימודים רותבפג לתפקידם יוכשרו י”ב – ט’ מכיתה המש”צים •

 מצוות כחלק ולאהבתה רץהא להכרת רכייםעהחינוכיים- התהליכים מכלול את יובילו 
 .של”ח

השייכות תחושת לחיזוק ויפעלו אזרחי ומופת דוגמה בהתנהגותם ישמשו המש”צים •

לארץ לחברה, לקהילה, הספר, בית לחברת והתרומה המעורבות ולהגברת למדינה, 

 ולמדינת ישראל. 

לטיפוח: התפתחותם תהליך במוקד תוצב והובלה יגותמנה בתפקידי המש”צים התנסות •

משמעות יקנו אשר אישית ותרומה ערכית מחויבות מעורבות, מסירות, עצמאות, אחריות, 

34 וערך לעשייתם. 

ים,פעיל ים,עורבמ ערנו בני של מנהיגות שכבת ליצור הוא יםהמש”צ תוכנית חזון ום,להי נכון 

את עיללהפ היא התוכנית מטרת דתם.מול את אוהבים – ולמדינה רהלחב ותורמים מתנדבים 

הארץ אהבת רכיע ולהנחיל להוביל רצוןו פתיותאכ בהם ולפתח ובקהילה הספר בבית המש”צים 

 של המשמעותיים הביטויים אחד הוא המש”צים מפעל מהם. יםרעיצ רבוק השווים קבוצת בקרב 
 עילותבפ עצמם את ביטוי לידי מביאים התלמידים רכוד שכן רהספ בבית רכיע רתיהחב ךהחינו

ריהם.למען חב

ה. טיפוח רוח צוות, שיתוף פעולה אחריות הדדית ורעות 

 המטה בין אחריות חלוקת ויישום, פעולה דרכי הוגדרו 35ש”צ”,מ להיות “בדרך בתוכנית 
שנועדו מתקדמים, קורסים הוגדרו עוד ההשתלמויות. ומערך ההכשרה שלבי מחוזות,ל

 סיור בתחום יכולתם ואת ידיעותיהם את להעמיק ונייניםהמע המש”צים בוגרי מבין לאלה 
 )לבוגרי שגרתיים לא ובתנאים לחץ במצבי והתמודדות הישרדות י’(, כיתה )לבוגרי ניווטו

 .2 עמ’ שם, מתוך נייר העמדה, אשכולות פרחי מש”צים, 33
 וידיעת הארץ, ירושלים. רד החינוך, תחום של”חעת הארץ, )תשע”ה(, משעמדה אגף של”ח וידי מתוך מסמכי 34
 מספר 7.4.2002, ביום כהן, ומושיק שיש אלי הגשה: ,3 מס’ טיוטה של”ח, תחום הנהלת אל לדיון מסמך מש”צ, להיות בדרך 35

.04-905251 
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בהתאם הכללי למתווה תיקונים אבידן ודן רוזנפלד )צ’יקו( משה הציעו ,2004 בשנת 36”א(”.י

 ופרחים “מש”צים התוכנית גובשה ההתנסות, תקופת במהלך התחום. הנהלת חברי להערות 
37באשכול אחד”, שבה הוצגו התוכנית והתכנים להכשרת המש”צים.

 בדרכי ארץ “דרך תוכניתב מובנית בצורה המש”צים תוכנית שולבה תשס”ה, שנה”ל בסוף 
כבר זה, בשלב 38וביש”מ. הגיחה בהפעלת המש”צים של המרכזי מקומם בה והוצג ארץ”,ה

עדיין אך במשותף, הפועל אחד כצוות לשל”ח והמורים המש”צים הפעלת יישום חזון גובש 

 הוגדרו ובו המש”צים חזון עודכן תשס”ח, הלימודים בשנת של”ח(. )צוות שמו הוגדר לא 
39המש”צים כחלק אינטגרלי מצוות של”ח – מורים ומש”צים כאחד.

ו. תהליך ההכשרה 

מקורס החל השנים, עם המש”צ התקדמות שלבי פי על נמשכת הספר בבית המש”צ פעילות 

עדיםוהי המטרות השגת לשם 40י”ב. כיתה בסוף לימודיםה לסיום ועד ח’ בכיתה ההכשרה 

 המש”צים מובילים אותו אשר שנים, לארבע הכשרה מתווה הוכן ההכשרה, תהליך בתום 
 הבוגרים על פי תפיסת הממ”ש ובהנחיית מורי השל”ח:

פש”צים: הכשרה בסיסית- כיתה ח’

בפגרות, וארציים מחוזיים וממפגשים בביה”ס לשבוע אחת סדירים מפגשים כוללת: ההכשרה 

 בחופשת הסמכה קורס מחנאית(. )גיחה ובפסח ובנגב( יהודה במדבר של”ח )כוכב בחנוכה 
 הקיץ.

כיתה ט’ – מש”צים: קורס הנהגה.

במדבר של”ח )כוכב בחנוכה בפגרות, וארציים מחוזיים ומפגשים בביה”ס סדירים מפגשים 

 בקהילה יזמות ולפיתוח להנהגה מתקדם קורס מחנאית(. )גיחה ובפסח ובנגב( יהודה 
 ובסביבה בחופשת הקיץ.

 ביום רוזנפלד, )צ’יקו( ומשה שיש אלי הגשה: וההכשרה, הפעילות מסגרת הרחבת – מש”צים פרחי התחום: הנהלת אל מסמך 36
 . נייר העמדה פורסם כדי להיערך ליישום תוכנית המש”צים המעודכנת.29.1.2003

 אבידן, ודן רוזנפלד )צ’יקו( משה הגשה: במחוזות, הממונים הערות בעקבות לתוכנית תיקונים – אחד באשכול ופרחים מש”צים 37
 תשס”ד )ללא תאריך מלא(.

 מספר 15.11.2005, ביום יוסף, בן וטימי שיש אלי הגשה: המיומנויות, בסדנת המש”צים הפעלת החינוכית, בתוכנית המש”צים שילוב 38
.04-911360 

מופיע המעודכן החזון להיום, נכון 25.5.2008. מיום לדיון, טיוטה – המש”צים חזון הארץ, וידיעת של”ח תחום של עמדה נייר 39
 הארץ: וידיעת של”ח הטיולים מינהלת באתר וכן ,7 עמ’ הארץ, וידיעת של”ח אגף ירושלים: (,2019) למנהל של”ח תרמיל בתוך: 

.https://edu.gov.il/noar/tiulim/about-us/Pages/hazon.aspx 

ככלי הטיול בתוך: המולדת, ואהבת הארץ הכרת שוחר נוער מנהיגות – מש”צים (,2017) ד’ אבידן, ראו: ההכשרה, תהליך כלל על 40
 70-57. , עמ’6 חינוכי-ערכי, 

 צוות של”ח – מורים ומש”צים כאחד
 אלי שיש

https://edu.gov.il/noar/tiulim/about-us/Pages/hazon.aspx
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כיתה י’ – מש”צים: קורס סיור וניווט.

 בתחום וידע המנהיגות הארגון, יכולות הרחבת והניווט, הסיור במיומנויות והתנסות לימוד 
 ידיעת הארץ ומורשת קרב.

 כיתה י”א – מש”צים: קורס הישרדות.

 הישרדות. לקורס הנדרשות שטח מיומנויות ולמידת ארכיאולוגיות חפירות המשלב אימון .1

 בניית רפסודות והשטתן לחציית הכנרת. .2

תהליך לאורך נרכשוש והידע המיומנויות מכלול ישוםלי ומנטלי, פיזי אתגר המזמן מסע .3

ההכשרה וההתנסות. 

בוגרי כיתות י”ב – ש”ש-ב”ש 

התנסות המש”צים. הכשרות בוגרי שהם לאומי ולשירות שירות לשנת למתנדבים מיועד 

 ולהפעלת הארץ וידיעת של”ח לפעילות הנדרשים שדה ובמיומנויות פדגוגיים בהיבטים 
 41המש”צים.

 ז. סיכום הנעשה עד עתה

שתסייע במטרה השנים רךלאו רהעיהצ המנהיגות טיפוח את חשפנו רה,הסקי ךרלאו

משימות להוביל עונייניםהמ תלמידים ושתגייס התלמידים לשאר מופת שתשמש בפעילות, 

 של עצמיה והביטחון עצמיה הדימוי לחיזוק כוון שלביו, כל על ההכשרה, ךתהלי שונות. 
המשתתפים ולמנהיגות.

צבאית הייתה והגדנ”ע החג”ם במסגרות הראשונות בשנים הצעירה המנהיגות שהכשרת ראינו 

 עם ולמפקדים. למורים סיוע ובהגשת בצה”ל שירות ראתלק בהכנה התמקדה הפעילות וכי 
למשימות התנדבות והפעילות ההכשרה עודדו לשל”ח, גדנ”עה ייעוד שינוי ועם שניםה

לאומי ולשירות שירות לשנת התנדבות כדוגמת אומיותל חברתיות ולמשימות חברתיות 

 המש”צים, מנהיגות בנושא מחקר ערך ברוקדייל שמכון לאחר שנים עשרים )ש”ש-ב”ש(. 
 ההשתתפות וכי בעשייתם משמעות חשים תפקידם, עם מזדהים הם כי המש”צים יווחוד

42בתוכנית תורמת להתפתחותם.

 עצמית מסוגלות עצמי, דימוי למש”צים: נוגעב מרכיבים שלושה בדק 2021(43) כהן רונן 

 תר מינהלת הטיולים של”ח וידיעת הארץ:על תוכנית הכשרת המש”צים ראו: א 41
https://edu.gov.il/noar/tiulim/youth/Pages/youth-guiders.aspx 

 9.4.2015. המש”צים, מיום ם וניתוח שיח פתוח עם הנהגותיעת הארץ, סיכו(, מסמך אגף של”ח ויד2015בין, ר’ ) 42
 , בהערכה, טרם פורסם.הכשרה על המש”ציםהשפעת תוכניות ה (,2021כהן, ר’ ) 43

https://edu.gov.il/noar/tiulim/youth/Pages/youth-guiders.aspx


121

  

   

 

 

 

 

 

 

  
  
 

 

 

  

  
  

 
ו J .~~·~י~ו 

התלמיד של השתייכותו על מעידה הסמלה – העצמי הדימוי בהיבט כי טען כהן ופטריוטיות. 

 וכי ובהזדהות, השתייכותב הצורך על ועונה איכות, לקבוצת שנחשבת המש”צים, לקבוצת 
ליצירת ותורמת ושליטה עצמאות תחושת יוצרת שונות גיל קבוצות עם בקהילה פעילותה

 ובמיוחד – הדרכה מיומנויות טיפוח כי כהן טען ,עצמית סוגלותמ של בהיבט גבוה. עצמי דימוי 
ומכבד מוקיר משוב וקבלת מוכר בלתי נושא עם ההתמודדות קבוצה, מול בעמידה התנסותה

ובהקשר טיותפטריו של בהיבט יכולותיהם. את ומשפר להשתפר המש”צים רצון את מעצים – 

הנגזרת לסימבוליות בשדה המתרחשת החוויה בין הדוק קשר יש כי כהן טען הארץ, לאהבת 

תוכנית ואהבתה. הארץ הכרת של בהיבטים המש”צים של הזיקה את מעצימה אשר – ממנה 

הזהז”ה את מחזקת ובהכרח הארץ בידיעת להעמקה פעילויותה את מדגישה המש”צים 

הם שאליו הסיפר עם שלהם וההזדהות המשתתפים זהות השתייכות(. זיקה, הזדהות, )זהות, 

 בשבילים בהליכה הנשמעים סיפורים הפעילות. שנות לאורך מתחזקים כקבוצה יחד נחשפים 
את ומעצבים ולמדינה לארץ לעם, ההשתייכות תחושת ואת הזיקה את מעמיקים באתריםו

 הזיכרון הקולקטיבי הלאומי. 

 . צוות של”ח – התפיסה החינוכית3

א. רקע

רבות ינוכיותח תוכניות 

עוסקות נוער לבני המיועדות 

 מנהיגות יתוחובפ בטיפוח 
 ובהפעלת וניםש תחומיםב
ותרומה נדבותהת סגרותמ

המנחה החזון לקהילה. 

 הכנת הוא: אלה תוכניות 
אזרחות חיי לקראת נוערה

הנובעת פעילה למעורבות 

 44לקהילה. מאכפתיות 

צוות של״ח - מורים ומש״צים כאחד
מנהיגות לפיתוח התוכנית 

בידיעת העיסוק ולהעמקת חברתי שינוי להובלת ייחודית חינוכית כתוכנית גובשה המש”צים 

למשימות ונלהבים צעירים חניכים גיוס מאפשרת פורמלי הבלתי החינוך תפיסת הארץ. 

 הפנאי בשעות לעסוק הנוער בני את מכוונים המבוגרים חינוכי,ה התהליך לאורך שונות. 

משתנה, במציאות פורמלי הבלתי החינוך )עורכים(, שמידע ומ’ רומי ש’, בתוך: ,נוער בני מנהיגות (,2007) ד’ ובראלי-אוראל, ש’ רומי, 44
 374-365. ירושלים: מאגנס, האוניברסיטה העברית, עמ’ 

 צוות של”ח – מורים ומש”צים כאחד
 אלי שיש
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45בכיוונים רצויים וחושפים אותם לתחומים שונים.

 ביטחונו ועם העצמי דימויו עם להתמודד לתלמיד מאפשרת הספר לבית מחוץ הפעילות 
שותפתהמ החוויה עצמי. לביטוי נוספת זירה מזמנים למנהיגות ההכשרה קורסי 46העצמי.

 מעניקה – ועוד ניווט משימה, בקבוצות עבודה תחרויות, בהדרכה, התנסויות הכוללת – בשטח 
הפעילים לאלה ביטוי והזדמנות ייחודית לקבוצה השתייכות של מעצימה תחושה תלמידיםל

פחות בכיתה ובבית הספר. 

שלב לעלות דיו בשל רכיעחינוכי- עכמקצו רץהא עתוידי של”ח ספק “ללא 
ריםהמו עותבאמצ ולהוות רגונית,והא עיתהמקצו התפתחותו ךבתהלי נוסף 

 עלה רהספ בבתי רכיחינוכי-חברתי-ע ומוביל מחולל גורם והמש”צים 
47רץ”.יסודיים ברחבי הא

רךלאו ךרד רתכב רועב הארץ עתוידי של”ח בתחום עילויותהפ ךערומ החינוכית התוכנית 

 עילותהפ רחבתה רוואפש ייחודית שפה רויצ בתחום שהתקיימו והתהליכים עילויותהפ השנים. 
 של”ח רימו ידי על וליישומה רהספ בבתי התוכנית עתלהטמ ךהתהלי ולאהבתה. רץהא רתלהכ
 הצבת עצםב רץ.הא רחבי בכל מתמדת התקדמות על עמצבי עיתמקצו רהבצו הארץ עתוידי
 ובמשימות עשייהב הפעילויות התמקדו רתית,-חבהחינוכית עשייהה בלב בשדה עילותהפ

עצמתה את רתהמאפש ומובילה, מובהקת של”ח עילותכפ הגיחה הוצבה ך,כ אגב רות.מאתג

לגיחות היציאה והדגשת בשדה עילותלפ מחוזיים ריםאת הקמת והמשותפת. האישית החוויה 

 לגיחות. היוצאים רהספ בתי רבמספ עותיתמשמ להגדלה הביאו המחוזיים השדה במרכזי 
 עלה כי: עילותם,על פעל המש”צים ו רכהעעקב וממבדקי הרי הממממצאי מחק

 באופי הקשורים אישיים ממניעים בעיקר, נובעת, המש”צים לתוכנית ההצטרפות .1
 הפעילות.

 בתי ספר אינם מודעים לפעילות המש”צים ולחשיבותה. .2

 ובהשמה בפעילות העצמי לביטויים האפשרות את מגבילה השל”ח מורי של הדומיננטיות .3
ולמיצוי יכולתם.

 המש”צים, ובכיתות 48באשכולות הפעילות הורחבה שינויים: נערכו אלה, לממצאים בהתאם 

 250-223. , עמ’הממלכתי ים וחברתיים בחינוך הבלתי פורמליהתפתחותי היבטים (,2007שם, קליבנסקי, ח’ ) 45
 34-7. , עמ’2 ערכי, , בתוך: הטיול ככלי חינוכיירות הטרמינולוגיההתהליך החינוכי בש (,2013אבן, נ’ ) 46
פעילות, שנות שלוש לסיכום של”ח תחום להנהלת עמדה מסמך משמעות. להן לתת צריך רק קיימות, והפעילויות האפשרויות מתוך: 47

 20.11.2005.  אלי שיש, מיום 
 פר אחד במרחב הגיאוגרפי.להכשרתם בבית ס מספר בתי ספר המתקבציםמש”צים שגובשה מ אשכול - קבוצה 48
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גבית רוח ושהעניק ההכשרה בתוכניות המשתתפים במספר משמעותית לעלייה שהביא דבר 

המתמשכת ההכשרה יסודות את חיזקה אשכולות תוכנית בשדה. המשותפת לעשייה חזקה 

 התלמידים בין הקשר את חיזקה וכן הארץ, וידיעת של”ח בתחום הפעולה שיטות את וגיבשה 
ובינם לבין המקצוע.

כמובילי מש”צים לשילוב והובילה השדה בפעילות מרכזי מקום ותפסה הלכה הגיחה 

 הובלה בתפקידי התנסות למש”צים ואפשרה הצעירות ובשכבות בשכבתם הפעילות 
 האמון את העצימו השדה ובימי בגיחות במשימותיהם מש”ציםה של ההצלחות מנהיגות.ו

 בהם וביכולותיהם להוביל ולקדם תהליכים בבית הספר ובשדה.

רימו בין עולההפ בשיתוף השוויון רכיבמ בו ושולב המש”צים חזון עודכן ,2008 באוגוסט 25ב-

 וכמובילים: כמנהיגים המש”צים עצמתולה רץהא רתלהכ עילותהפ לקידום המש”צים ובין של”ח 

המולדת ואהבת הארץ להכרת הפעילויות את יובילו צעירים( של”ח )מובילי “המש”צים •

לחיזוק לו, ומחוצה הספר בבית ואירועים( )טקסים ת-ערכיותהחברתיו והפעילויות 

 לארץ לחברה, רמיםותו מעורבים להיות והנוער הילדים בקרב ההשתייכות תחושת 
 ולמדינת ישראל.

השל”ח” “צוות- ב ויובילו ומופת דוגמה המש”צים ישמשו הערכית-חברתית בהתנהגותם •

 להתפתחות הארץ” בדרכי ארץ ב”דרך אחריהם י”ב ועד א’ מכיתה התלמידים כלל את 
49והגשמה אישית, ולשינוי בהתנהגותם”.

 ב. מאפייני עבודת צוות השל”ח 

 50מאפייני עבודת “צוות השל”ח” הוגדרו על פי עקרונות החינוך הבלתי פורמלי.

 גילוי ידי עלו עילותבפ המתמיד שיתופם ידי על החינוך בתהליכי החניכים של קטיביותא
 בין רגנתמאו לא בין – עצמם את החניכים של פנימית הנהגה הבניית רי.חב ופיקוח ריותאח
ע.רה, ועל שכנועל הביצוע, ההסב עדות פנימיות שונות שהחניכים אמונים בהןבוו

מעמדי פער שאין מכך נובעת הסימטריה .סימטריה ייצור שוויון על המבוסס גומלין מגע 

החינוך לתהליכי השותפים בין מורה-תלמיד( ביחסי שיש הפער )כדוגמת ומוחלט גדול 

ביחס וכן במוסד וניםש תפקידים בבעלי מדובר בין שונות גיל שכבות בבני מדובר בין – 

 שבין מדריכים לחניכים. 

 25.8.2008. מתוך: חזון המש”צים המעודכן, הצעה לדיון להנהלת של”ח וידיעת הארץ, אלי שיש, מיום 49
 כיצד להפעלה: הצעה מוגשת בו 22.3.2009, מיום, הארץ וידיעת של”ח תחום להנהלת עמדה מסמך אחת, פרשנות – מש”צים קורס 50

בפעילות השל”ח” מ”צוות כחלק המש”צים של משמעותית להפעלה כאחד( ומש”צים )מורים השל”ח” “צוות את יוביל מש”צים ורסק
 בבית הספר בכיתה ובשדה. 

 צוות של”ח – מורים ומש”צים כאחד
 אלי שיש
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 לבחון המשתתפים את מעודד המורטוריום ולטעייה. לניסוי יחסית רחב הרשאה תחום •
את התנהגותם לפני ביצוע כל החלטה במחיר נמוך יחסית.

המופעלות מיומנויות ושל פעילויות של יחסית רחב תחום תאפשר ממדית רב פעילות 

 בהן )חינוך פרונטלי, שדאות, עבודות כפיים שונות, ספורט וכו’(. 

את מרחיבים עשיםלמ סמלים של והמרה לעשייה סמלית משמעות ייחוס :הסמלה

 משמעותם של סמלים ושל התנהגות ומעוררים הזדהות. 

עילויותבפ בהשתתפות ךלחינו השותפים של רחבה רהבחי יכולת :וולונטריות

ובמידתה. 

ג. הגורמים המשפיעים 

ולארגן ליזום תפיםמשתל המאפשרת בגמישות פועל כאחד, ומש”צים מורים של”ח, צוות 

אם רק – וולונטרית היא של”ח בצוות ההשתתפות אותנטית. בדרך הארץ לידיעת פעילויות 

הם התהליך שלבי בכל שותפות ושל מעורבות של אמיתית תחושה תהיה ולמש”צים למורים 

 ההכשרה בקורסי לפעול יתנדבו אשר ומש”צים מש”ציות יימצאו אדרבה, אותו. יינטשו לא 
השונים ואף שיתנדבו לשנת שירות ולשירות לאומי בתחום.

 ההכשרה בקורסי רבים של”ח מורי ששילוב מצאנו 
בקורס מש”צים עם בפעילות והתנסות וכן מש”ציםל

הפעלה מודל יצרו חדשים של”ח מורי להכשרת 

 למש”צים למורים, המשותפת ההתנסות ייחודי. 
ההדדי האמון את חיזקה הש”ש-ב”ש למתנדביו

למורטוריום רותהאפש ואת הקבוצות שלוש בין 

הלמידה ההתנסות, חוויית במהלך המש”צים של 

והיישום. 

 וביצוע בהובלה מלאים שותפים המשצים 
המפעלים המחוזיים והארציים. סיום קורס הישרדות במעלה גולני

את המנחה ההיגיון .2013 בשנת פותחה 51)ממ”ש( משמעותי” “מסע הפדגוגית התפיסה 

 לפעילות חינוכית מודיתלי שמטרתה מפעילות המשתתפים פעילות הסבת הוא התפיסה 
 לאחריות אותם מכוונתוה המשתתפים את מעצימה אשר משתפת, חווייתית ברתיתח
 המתקיים בתהליך ורואה 52כתהליך המסע למהות מחויבת הממ”ש של הפדגוגיה פקודית.ת

 36-17. , עמ’4 משמעותי, הטיול ככלי חינוכי-ערכי, גיליון (, מטיול שנתי למסע2015שיש, א’ ) 51
 המהות קובעת את העצמיות הייחודית של הדבר. 52
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ולידיעת לשל”ח המורה הממ”ש, לתפיסת בהתאם 54אחריותיות. לטיפוח 53פרקטיקה לאורכו 

 תלמידיו את לקדם שמנסה מאפשר מנחה הוא הממ”ש: את מוביל אשר הפדגוג הוא הארץ 
 הישראלית( החברה )ושל ישראל ארץ של פאדםבנו מפוקחת ולמעורבות 55להתבוננות

להם המבנה והוא בהן הטמונות תפקודית ואחריות מנהיגות הובלה, ליכולות אותם החושףו

במדינת ולהגשמה יותיותלאחר מחויבות על המבוססת ערכית עולם תפיסת בה לעצב סביבה 

ישראל. 

בכיתה הספר, בבית כצוות והמש”צים המורים ושחווים ביליםשמו החווייתית הפעילות 

שיוצקת – )ממ”ש( עותי”משמ “מסע של פרקטיקה – ייחודית פדגוגית שפה יצרה ובשדה 

 משמעות ושמחברת את הבוגרים לארץ, לעם ולמדינה מעומקי הרגש והתודעה. 

סיכום

ערכי חינוכי כלי שימשה הציונות, ראשית מימי כבר שהתפתחה והטיולים, המסעות מסורת 

ההיסטוריים אתריה עם והמפגש נופיה ראיית הארץ, בשבילי הליכה כי אמונה על שהתבסס 

 והטיולים באתרים המסופרים הסיפורים 56ישראל. לארץ ומחויבות שייכות תחושת מצמיחים 

 טקס סיום קורס מש״צים

 המתבגר רגשות על שפיעיםומ הלאומי השייכות מסיפור חלק להיות למשתתפים אפשריםמ

 ה ובשדה או בארגון( שהתפתחה מניסיון שנרכש בהתנסויות.רקטיקה: דרך פעולה נהוגה )בכיתפ 53
 להן בנוגע ולחשבון לדין פעולותיו, על לאחריות הפרט של או ארגון של והחובה הנכונות היא (accountability) ּיּות ִיּות ָר ְח ַא 54

 ולנשיאה בתוצאות.
 קר וניתוח.התבוננות במובן של הבטה והבנה, ח 55
 113-91. , עמ’2 ית למידה משמעותית, הטיול ככלי חינוכי ערכי, גיליון(, המסע והטיול כחווי2013שיש, א’ ) 56

 צוות של”ח – מורים ומש”צים כאחד
 אלי שיש
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57הנמצא בשיא תהליך גיבוש זהותו.

הלימודי מהרצף אינטגרלי לחלק היה ובשדה הספר בבית המתקיים הפעילויות מכלול כי ראינו 

ובמסעות בסיורים בטיולים, הספר, בבית והמש”צים השל”ח בפעילות וכי ערכי חינוכי חברתי 

בית חברת כלל את שהעצים שילוב – והורים( תלמידים )מורים, נוספים שותפים גם שולבו 

המש”צים תוכנית הייתה כצוות והמש”צים המורים פעלו שבהן השנים לאורך כי מצאנו הספר. 

 ולידיעת לשל”ח המורים לצד המש”צים, וכי משמעותית, ערכית חברתית חינוכית למסדת 
 של”ח צוות של הישגיו בו. החברתית ההוויה ועל ספרי הבית האקלים על משפיעים ארץ,ה
 58ג’ירוסקופ, מעין במרחב, מאזן וגורם בדרך מצפן לשמש לשל”ח המורה של ביכולתו עוציםנ

 שיובילום התלמידים, ודעתבת עצמי וביטחון עצמית דעותמו לנטיעת המודעת בפעילותוו
האתגרים עם להתמודדות ומוכנות נכונות רצון, בהם ושיחדירו אישית( )אוטונומיה עצמאותל

העומדים בפניהם. 

כבר הארץ ואהבת הערכי החינוך לחיזוק הנדרש ביותר הגדול המשאב כי חשפה זו עבודה 

כצוות הפועלים ומש”צים מש”ציות לשל”ח, והמורים המורות הוא זה משאב הספר. בבית קיים 

בית חברת את הספר, בבית החברתי האקלים את הארץ, לידיעת הפעילות את והמעצימים אחד 

הספר ואת הקהילה הסובבת. 

 לשל”ח ומורים מורות מאלף ולמעלה מש”צים 11,000מ- למעלה משתתפים (,2021) להיום נכון 
ההכשרה. רמות בכל הארץ, וידיעת של”ח באגף המש”צים לטיפוח בתוכנית הארץ לידיעתו

כאחד(. ומש”צים )מורים של”ח כצוות המש”צים הפעלת בהם הוטמעה שלא הספר בתי יש עדיין 

 הדרכה משימות או רגוניותא משימות בביצוע להסתפק נאלצים המש”צים אלה, ספר בבתי 
גלומות הספר בבית החברתית האווירה על החיובית והשפעתם המש”צים הצלחת צומצמות.מ

ובמיוחד כפרטים המש”צים ביכולות המורים ושל הספר בבתי הניהול צוות של ההכרה במידת 

תלמידים אותם של והעצמה פעולה שיתוף הספר בתי מהנהלות נדרש עדיין מנהיגות. כקבוצת 

אשר קיבלו על עצמם משימה חברתית והתנדבות מחייבת לערכי הכרת הארץ ולאהבתה. 

 הם הספר. בבתי השל”ח בפעילות מתמידים המש”צים הכשרת תהליך בוגרי נוער בני רבבות 
ולשמירת הארץ להכרת חבריהם למען ובהתנדבות במסירות ופועלים שליחות תודעת דוריח

מש”צים ולחברה. לקהילה הספר, לבית לתרומה אחריות מגלים ובמיוחד והסביבה, הטבע 

 משמעותיים ובמוקדים משרתים בתפקידי פיקוד וביחידות התנדבות בצה”ל ובנים( רבים )בנות 
אף וחלקם החינוך מערכת אל הצטרפו מהם רבים הישראלית. בחברה והפרטי הציבורי שירותב

 עוסקים בהוראת של”ח וידיעת הארץ. 

 111-88. , עמ’1 בת מולדת, הטיול ככלי חינוכי-ערכי, גיליון(. מהכרת הארץ לאה2011שיש, א’ ) 57
 שמירה של יציבות במרחב.מכשיר מדעי המשמש למדידה או ל 58
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– כאחד ומש”צים מורים – של”ח צוות שדה, ובימי במסעות, בגיחות, הספר, בבית בפעילות 

גם פועלים של”ח צוותי ערכי. חברתי חינוכי תהליך של שיאו שהיא לשדה, היציאה את מוביל 

הארץ להכרת הליבה “תוכנית להטמעת מאחריותם כחלק שבקהילתם היסודיים הספר בבתי 

ולאהבת המולדת” )כלל מערך הטיולים( מכיתה א’ ועד כיתה י”ב במערכת החינוך. 

 שלביהם. כל על המש”צים של ההכשרה אנו רואים בקורסי של”ח צוות של פעילות שיאה את 
 המש”צים של ההכשרה ורסיק את ומפעילים מנהלים ובילים,מ השונים הקורסים בוגרי ש”ציםמ
כצוות, השל”ח מורי שיתוףב המש”צים, מורים. רק מילאו שפעם התפקידים כל את ממלאיםו

וקורס וניווט סיור קורס דם(,)מתק הנהגה קורס בסיסי, קורס ”צים:המש קורסי כלל את מובילים 

וכמוכשרים. כמדריכים אלה בקורסים שנה כל משתתפים חניכים 11,000מ- למעלה הישרדות. 

לשל”ח ומורים מורות 500מ- למעלה גם משתתפים המש”צים להכשרת השונים בקורסים 

ומש”צים שמורים והעובדה המשותפת העשייה המגזרים. ומכל הארץ רחבי מכל הארץ, ולידיעת 

 של”ח צוות את ומצמיחות התוכנית להצלחת מובילות שונותה ההכשרה תוכניות את מקיימים 
 )מורים ומש”צים כאחד( כמחולל חינוכי חברתי ערכי בבית הספר ובשדה.

 מקורות

בתוך: ,המולדת ואהבת הארץ הכרת שוחר נוער מנהיגות – מש”צים (,2017) ד’ אבידן, .1
אגף אביב, תל יברסיטתאונ ירושלים: דרור י’, שיש, א’, ,6 גיליון חינוכי-ערכי, ככלי הטיול 

 .70–57 של”ח וידיעת הארץ ומועצת תנועות הנוער, עמ’ 

ערכי, חינוכי ככלי הטיול בתוך: ,הטרמינולוגיה בשירות החינוכי התהליך (,2013) נ’ אבן, .2
וידיעת של”ח אגף אביב, תל אוניברסיטת ירושלים: רורד י’, שיש, א’, )עורכים(: ,2 גיליון 

 34-7. הארץ ומועצת תנועות הנוער עמ’ 

צה”ל אביב: תל (,99 מרס, )גיליון, צ”ט, מערכות בתוך: ,החג”ם של עברו (,1956) א’, בירם, .3
 http://maarachot.idf.il/PDF/FILES/5/112745.pdf – הוצאת מערכות, 

של”ח אגף מסמך ירושלים: ,המש”צים הנהגות עם פתוח שיח וניתוח סיכום (,2015) ר’ בין, .4
 וידיעת הארץ. 

 של”ח תחום של ינוכיתהח כניתהתו – הארץ בדרכי ארץ דרך (,2006) א’ שיש, ט’, יוסף, בן .5
 , ירושלים: משרד החינוך, מינהל חברה ונוער, אגף של”ח וידיעת הארץ.וידיעת הארץ

 , הקרן לקידום מקצועי42 פנים – תרבות חברה וחינוך, חותם הריאלי, (,2008דרור, י’ ) .6
 של הסתדרות המורים.

https://www.artbit.co.il/projects/157-panim-mag-custom-wordpress 

 , תל אביב: משרד הביטחון.ספר תולדות הגדנ”ע כן אנחנו נוער! (,1977דיין, ד’ ) .7

 צוות של”ח – מורים ומש”צים כאחד
 אלי שיש

http://maarachot.idf.il/PDF/FILES/5/112745.pdf
https://www.artbit.co.il/projects/157-panim-mag-custom-wordpress
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של העסקתםל תקנון קיבוצי, הסכם (,1978 מארס, תשל”ח, ד, מיוחד )חוזר מנכ”ל חוזר .8
 מדריכי של”ח, ירושלים: משרד החינוך והתרבות. 

 (, ירושלים: משרד החינוך והתרבות.1992 , יוני,1 , )כ”ט אייר, תשנ”ב,10חוזר מנכ”ל נב’/ .9

 (, ירושלים: משרד החינוך.2006 , ספטמבר,1 )א(, )כ”ט תשרי התשס”ו, 3 חוזר מנכ”ל סו/ .10

להכשרת התוכנית של הערכה קרמח (,2002) ל’, סיקרון, ואזן- פ’, רבצ’ינסקי,כאהן-סט .11
 ער.ונו רהחב מינהל החינוך, משרד ברוקדייל, ג’וינט, מאיירס, רושלים:י המש”צים, של המשך 

 (, השפעת תוכניות ההכשרה על המש”צים, בהערכה, טרם פורסם.2021כהן, ר’ ) .12

 ירושלים. של”ח, תחום ונוער, חברה מינהל ,בשל”ח השדה פעולות תוכנית (,1987) א’, מאור .13

 משרד המעודכנת(, )התוכנית (,1963, ) העל-יסודיים החינוך במוסדות גדנ”ע פעולות נוהל .14
 החינוך והתרבות, נערך על ידי הפיקוח על פעולות הגדנ”ע, ירושלים.

 ,הממלכתי פורמלי הבלתי חינוךב וחברתיים התפתחותיים היבטים (,2007) ח’ קליבנסקי, .15
ירושלים: משתנה, במציאות פורמלי הבלתי החינוך )עורכים(, שמידע ומ, רומי ש, תוך:ב

 250-223. מאגנס – האוניברסיטה העברית, עמ’ 

)עורכים(, שמידע ומ’ רומי ש’, בתוך: נוער, בני מנהיגות (,2007) ד’ ובראלי-אוראל, ש’ רומי, .16
 עמ’ העברית, האוניברסיטה מאגנס, ירושלים: משתנה, במציאות פורמלי הבלתי החינוך 

.374-365 

 מסמך .משמעות להן לתת צריך רק קיימות, והפעילויות האפשרויות (,2005) א’, שיש, .17
 עמדה להנהלת תחום של”ח לסיכום שלוש שנות פעילות, ירושלים: משרד החינוך.

,1 גיליון נוכי-ערכי,חי ככלי הטיול בתוך: ,מולדת לאהבת הארץ מהכרת (.2011) א’ שיש, .18
 111-88. )עורכים(: א’, שיש, ג’, כהן, ירושלים: אגף של”ח וידיעת הארץ, עמ’ 

חינוכי ככלי הטיול בתוך: ,משמעותית למידה כחוויית והטיול המסע (,2013) א’ שיש, .19
של”ח אגף אביב, תל ניברסיטתאו ירושלים: דרור, י’, שיש, א’, )עורכים(: ,2 גיליון ערכי, 

 113-91. וידיעת הארץ ומועצת תנועות הנוער, עמ’ 

 גיליון וכי-ערכי,חינ ככלי הטיול בתוך: ,משמעותי למסע שנתי טיולמ (,2015) א’ שיש, .20
הארץ וידיעת של”ח אגף אביב, תל אוניברסיטת ושלים:יר דרור, י’, שיש, א’, )עורכים(: ,4

 36-17. והחברה להגנת הטבע, עמ’ 

 , ירושלים: משרד החינוך, אגף של”ח וידיעת הארץ.תרמיל של”ח למנהל (,2019שיש, א’, ) .21

 הארץ: וידיעת של”ח הטיולים מינהלת אתר (,2020):המש”צים הכשרת תוכנית .22
https://edu.gov.il/noar/tiulim/youth/Pages/youth-guiders.aspx 

https://edu.gov.il/noar/tiulim/youth/Pages/youth-guiders.aspx
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המרכז הארצי לפיתוח מנהיגות באריאל – למען 
 מנהיגות משרתת בדורות הבאים 

1ערן גלזר

צוינה הקמתו, עם שהוצג המרכז, בחזון באריאל'. מנהיגות לפיתוח 'המרכז הוקם ,2010 בשנת 

 המרכז בפעילות המשתתפים חינוכי. תהליך בניית כמאפשרת התנ"ך מסיפורי ערכית יניקה 
 וצועדים משותפות החלטות וקבלת פעולה שיתוף מנהיגות, שמחייבות משימות עם תמודדיםמ

בנתיב ההתגברות על הקשיים עד ההגעה אל היעד.

פעילות המשלבת תנסותיתה חוץ פעילות על המבוססת תוכנית פותחה האחרון, בעשור 

 המתנהל החינוכי התהליך את נציג זה, במאמר ערכיים. בנושאים דיונים עם חווייתית-אתגרית 
 במתקנים הפעילות את המנחים ההגיונות את נבהיר קנים,במת הפעילות את נתאר מרכז,ב

השונים ונשלב תגובות שקיבלנו ממבקרים שהשתתפו בפעילויות שלנו.

את לייצב הניסיון הזינוק, לפחד, בניגוד "הטיפוס כתב: תלמידיו עם בפעילות שהשתתף מחנך 

בעודם הרגשית החוויה בטוחים, ולהישאר לקפוץ יכולים שהם ההבנה גבוה, עמוד על עצמם 

– שלה המשמעות ואת החוויה את המרכז, של ההדרכה צוות עם יחד ומבינים, זאת עושים 

עשיתי וזכרתי, – ראיתי ושכחתי, – "שמעתי הוא: שלנו רכזיהמ המסר בפז." יסולא לא ערכה 

 התהליך את מובילות וההתמודדות ההתנסות עשייה. אגב תבצעתמ הלמידה בהתאם, והבנתי." – 
שהמשתתפים עוברים.

של המנהיגות תפיסת המרכז. להקמת שהובילו והמעשיות, עיוניותהר התפיסות, את במאמר נציג 

בארצות שנרכש והניסיון הרעיון הותאמו כיצד נראה הפעילות. רוח להבנת משמעותית המרכז 

 כהשלמה בישראל. מקובליםה הפעילות ולסגנון היעד לקהלי לצרכים, דומים במתקנים הברית 
 לתיאוריה, נתאר את המתקנים ואת הפעילות הייחודית. נפתח בהולדת הרעיון בישראל.

רקע

 שבה הברית בארצות אתגר במחנות הפעלה שיטת התגבשה האחרונים, העשורים במהלך 
הטבע, בחיק ייתית-אתגריתחוו פעילות המשלבת התנסותית למידה תבנית היא חוץ עילותפ

 יכולותיהם את לפתח למשתתפים מסייע זה ייחודי שילוב ערכיים. בנושאים בדיונים המלווה 

 בישראל והצופות הצופים התאחדות ראש יושב בתפקיד מכהן בישראל. מנהיגות לפיתוח הארצי המרכז מנהל הוא גלזר ערן 1
 לפיתוח הארצי למרכז שמורות התמונות על הזכויות כל בישראל. הנוער נועותת במועצת פרויקטים ריכז בעבר בהתנדבות(.)

 מנהיגות באריאל.

 המרכז הארצי לפיתוח מנהיגות באריאל –למען מנהיגות משרתת בדורות הבאים
 ערן גלזר
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תקשורת של מיומנויות לפתח להגשמתן, ובחתירה מטרות בקביעת צוות, בהנהגת צוות, עבודתב

בהתמודדות והובלה נהיגותמ יכולות לפתח קשיים, ועם אתגרים עם ולהתמודד אישית בין 

משימות לבצע וכן משותפת סיכונים ובהערכת הקבוצה לחברי בהקשבה החלטות, קבלת עם 

בסיוע לפועל, להוציא אריאל עיריית החליטה ,2008 בשנת נמוכים. ובמתקנים גובה במתקני 

מרכז להקמת תוכנית הברית, בארצות אלו מחנות בהפעלת מתמחים אשר תורמים קבוצת 

ליווה והמשרד החינוך, משרד עם בשותפות גובשה התוכנית בישראל. מנהיגות לפיתוח ארצי 

הכוונה החינוך. מערכת לצורכי ולהתאמתם התכנים לכתיבת שותף והיה המרכז הקמת את 

 מגובשת חינוכית תוכנית לצד הפעלה, ושל בנייה של בטיחות, של גבוה סטנדרט להציב הייתה 
מתבגרים ילדים ושל הורים של ובקבוצות ונערות נערים קבוצות בקרב רבה בהצלחה נוסתהש

 מצווה, גיל משמעותי, ירותלש עידוד בנושא השנים במהלך שנכתבו תוכניות על ושהתבססה 
מנהיגות בית ספרית, מנהיגות מועצות תלמידים ועוד.

העיר לראש פנו הרעיון יוזמי 

ז"ל. נחמן רון דאז, אריאל 

 בהקמת כוחו בכל תמך נחמן 
והקצה ריאלבא מרכזה

לטובת ומקום משאבים 

המיזם, הצגת עם המיזם. 

בתוכנית מדוברש ברור היה 

ואטרקטיבית, ייחודית 

משמעותי בנייה ובהיקף 

את פתח המרכז ורחב. 

ראש .2010 שנתב שעריו 

שבירו, אלי מר כיום, העיר 

ואף המרכז בקידום המשיך 

שיאפשר מקום ביצירת הצורך הודגש בהקמה, הפועל. אל מיזמים להוצאת משאבים הקצה 

 בטיחות ועל איכות על בהקפדה ומאתגרת, מגבשת ערכית, חינוכית פעילות וקיום תכנון 
 בטיחות בתקן האמריקאית הגישה פי על והוקמו תוכננו והפעילויות המתקנים כל מתקנים.ה
)יעקב( קובי כתב המרכז, על המקצועית הדעת בחוות .Alpine Towers חברת באמצעות חמיר,מ

הארצי המרכז את שם קבוצתית, לעבודה מגוונת ואפשרות גובה, מתקני של כזה "ריכוז בלין: 

(.2016 באריאל כאחד המתקנים הייחודיים בעולם" )בלין, 

תוכניות בסיס על ריאל,לא רביתעמ טבעי, רשלחו צמוד לנוף, פתוח רחב,נ בשטח הוקם המרכז 

 ריקאיתהאמ התפיסה את תואמת רהשנבח השיטה ובחבלים. גובה במתקני שנים רבת והתנסות 
 קבוצתיות. רותבמסג עולהפ שיתוף שמחייבות במשימות המתמקדת ואישית קבוצתית עילותלפ

 מבט מלמעלה על המרכז הארצי לפיתוח מנהיגות
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יום בפעילות. המופקים החינוכיים התהליכים הוגדרו רכז,המ להפעלת הראשונות בשנים 

המתקנים בין שההתקדמות שום על – מסע חדשים'. בגבהים כ'מסע הוגדר הפעילות ימי( )או 

שאין לגבהים מטפסים שאכן משום – גבהים קבוצתי. פעולה ושיתוף אישית התמודדות מחייבת 

הפעילות בתוכנית אפשריות. בלתי נראות המסע שבתחילת משימות ומבצעים בהם מורגלים 

 של בנושאים ופעילויות כלים באמצעות שלנו, משמעות/התכליתה מציאת היא "המטרה נכתב: 
 מנהיגות, ערכים וזהות אישית."

תפיסת ההפעלה

להנהגת אחריות מחייבים בקבוצה המשימות את לבצע והצורך המתקנים של ההפעלה תפיסת 

המעצבת' 'המנהיגות מושג התפתח ,20ה- המאה של שמוניםה בשנות האתגר. וביצוע התהליך 

 של בציפיות שינוי ליצור מנסה מעצבת "מנהיגות המרכז: של להפעלה כמודל אומץ והוא 
 הקבוצה. של בפעילות הנורמות לעיצוב מובילה אלא פשרתמת אינה היא מעצמם. מונהגיםה
 ועונש. שכר של ממוסדת מערכת בהכרח מבטאים אינם נוקט המעצב שהמנהיג אמצעיםה
להגיב יכולתו ועל הפנימית אמונתו על אישיותו, על נסמכת המעצב המנהיג של נהיגותומ

מאפשר המעצבת המנהיגות סגנון חופשי(. תרגום Bass)1985 , המונהגים" של מסוימים לצרכים 

(.2020 לטפל במצבי משבר ולהנהיג קבוצה בהתגברות על קושי )בורגר, 

המעצבת. המנהיגות ברוח המרכז במתקני בפעילות מתגבשות קבוצה כל של הפעולה דרכי 

וממיטב יכולתו ככל לתרום נדרש אחד כל יעדים. ומציבים תוכנית מגבשים המשתתפים 

והובלה משותפות החלטות הקשבה, הקבוצה, חברי בין מלא אמון מחייבת הפעילות כישוריו. 

אמון מחייבת הפעילות .במתקן. הפעילות בתחילת שנקבעה לתוכנית בהתאם שלבים פי על 

לתוכנית בהתאם שלבים פי על והובלה משותפות והחלטות הקשבה הקבוצה, חברי בין מלא 

דרך את מדגימים טיפוס, במתקן ההתנסות בתחילת במתקן. הפעילות בתחילת שנקבעה 

הטכנית המיומנות פיתוח לצד לראות, אפשר וסיוע. משוב ומקבלים מתנסים והחברים הטיפוס, 

אפשרות ובמתן צוות עבודת בגיבוש הנוצרת הקבוצתית הדינמיקה את קצרים(, זמן בפרקי )גם 

 לאחד מחברי הקבוצה להוביל את הפעילות. 

בתהליך שמתרחש במהלך הפעילות, המשתתפים מצליחים לברר לעצמם נושאים מהותיים:

 חייו את להנהיג יכולתו שאלת את לעצמו מברר המשתתף – אישית והעצמה מנהיגות 
ובוחן את יכולותיו בהנהגת קבוצה.

 אשר מעשית, מנהיגות לפיתוח ומיומנויות כלים רכישת – וקבוצתית אישית אחריות 
 מדגישה שיתוף פעולה ויחסים בין אישיים.

 – בירור עצמי בדבר העקרונות שמנחים את ההתנהגות. ערכים

 המרכז הארצי לפיתוח מנהיגות באריאל –למען מנהיגות משרתת בדורות הבאים
 ערן גלזר
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 מנהיגים ערכי הכרת דרך ערכים ואימוץ לשורשים חיבור – וישראלית יהודית אישית, זהות 
 מסיפורי התנ"ך.

 – הכרה ביכולות ובכישורים שמניעים להשגת מטרות. אמון ואמונה

לאה רגוםת ר,כת הוצאת של בגרסה סוס. רד") נפלאים" למקומות עיםמגי יוצאים "אם רבספ

ראש,ב שכל עם עליים,בנ רגליים "עם נכתב: (,לימוד. בספרי בודד עכקט גם עמופי 3-2. עמ' נאור 

האפשרות לאן." שיחליט זה הוא אתה ומזומן, מוכן ע,ויוד יכול אתה תחשוש! אל ךרהד את תמצא 

ולהתמודד שלהם הנוחות רמאזו לצאת למשתתפים רמתגו חדשים בגבהים עילותבפ להתנסות 

 תחושת צוות. עבודתו נחישות רות,מט הצבת מהם רשדו רהמאתג המצב קודם. חוו שלא קושי עם 
עצמי.עצמי ואת הביטחון הההצלחה שיחושו בסיום ההתנסות תחזק בהם את הדימוי ה

מעגלי צוות; עבודת פיתוח אישית; העצמה :מרכיבים: מספר ומתבררים נבחנים הפעילות במהלך 

 אחד: כל אצל שונה להיות יכולה שעוצמתה אישית, לחוויה יזכה בפעילות משתתף כל עיבוד. 
הקבוצה; לטובת ויתור ובמדריכים; בחברים אמון מתן פחד; על התגברות אתגר; עם תמודדותה

מיישמים כך המאתגרות. המשימות בביצוע מתחייב הצוות עבודת פיתוח עצמך. בערך הכרה 

 כדי הנדרשים המנהיגות מהלכי ואת האחריות גילוי את הפעולה, שיתוף את למעשה הלכה 
 בהנחיית עיבוד לשיחת מתכנסים המשתתפים משימה, כל בסיום קשיים. על יחד התגברל
הקבוצה חברי שעברו התהליך על משוחחים הם הפעילות. להצלחת הבסיס שהיא מדריכים,ה

 המשתתפים במהלכן, מיוחדת. משמעות מקבלות הקבוצתי לאתגר שצמודות העיבוד שיחות יחד. 
וביכולתם פעולה לשתף במסוגלותם האישיות, במיומנויותיהם הנוגעות שאלות עם תמודדיםמ

אתגר עם ההתמודדות עיבוד כמה עד מתברר רבות בשיחות במדריך. אמון ולתת חבר על לסמוך 

יוצר סדר ומסייע למשתתפים להכיר את עצמם ולהעריך את חבריהם. 

 (,2006 )יאיר, חינוכית" חוויה של עוצמתה על מפנה: לנקודות מפתח "מחוויות לספר במבוא 
 המתרחשות עוצמה רבות סיטואציות – מפתח "חוויות : מפתח חוויות המושג את המחבר גדירה
 נקלעים המשתתפים במרכז, האדם." של בחייו מפנה לנקודת מביאות אשר קצר, זמן פרקב
 החברים מורכבת, טיפוס משימת לבצע נדרשת קבוצה כאשר עוצמה. רבות סיטואציותל
 קשיים עם ולהתמודד מדריךוב הקבוצה בחברי להאמין להסתכן, לתכנן, הצורך עם תמודדיםמ
 בחוויית למעשה הלכה ויתנסה המשימה הובלת את עצמו על יקבל המשתתפים אחד ישיים.א
כנקודת כמוה האתגר, עם והתמודדות המשימה ביצוע באמצעות החוויה, על התגברות נהיגות.מ

 עילותבפ השתתפות המחבר תיאר (,2018 )מויאל, טיפולית" "פדגוגיה אמרבמ למשתתפים. מפנה 
תתבטא לתפיסתו, מפנה, נקודת קצר. זמן בפרק המתרחשת רבה עוצמה בעלת כחוויה יחודיתי

בחשיבה מחודשת של האדם על חייו ובגילוי עצמי עד כדי אימוץ דרך חיים וזהות חדשה. 

ומתגבר אחריות מקבל המשתתף התהליך. על להשפיע לתלמידים מאפשרים במרכז, בפעילות 

 הם גם כמה עד למדנו תלמידים, כיתות של לפעילות מורים מתגובות הקבוצה. עם האתגר על 
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 ולומדים אחר באור תלמידיהם את רואים הם – מבצעים שהתלמידים מהמשימות מושפעים 
 להכיר יכולות ומיומנויות שלא ידעו על קיומן אצל תלמידיהם. כדברי סיכום של אחד המורים:

ריהם.חב ועל עצמם על התלמידים בהסתכלות מפנה נקודת שזאת רגיש״מ
שונים מסוגים התנסות חוויות למשתתפים רמאפש המתקנים מכלול 

 עיבודה פעולות אישיים. בין בהיבטים הן אישיים בהיבטים הן שונות, וברמות 
תפיסה ולגבש תובנותיו ואת תחושותיו את עלהבי משתתף לכל רותמאפש

הפנים עצמם. את ניצחו הם שבו הזה רגעה ע.האירו עקבותב חדשה עצמית 
עילאית״. המאירות שלהם בסיום האתגר. ממש תחושה 

ובהיכרות בתיאום שתחילתו התנסות בתהליך מרכזי חלק היא המרכז במתקני הפעילות 

הוראות את ולחדד להדגיש הפעילות, אופי את להסביר נועדה המוקדמת הפגישה מקדימה. 

 שלב הפעילות. לקראת הקבוצה מדריכי עם או המורים עם ציפיות לתיאום בפעילות, הבטיחות 
תוכנית מותאמת אלה, לכל בהתאם השונים. היבטיה על הקבוצה הכרת הוא נוסף שמעותימ

 המשתתפים, מאפייני הקבוצה, אופי להלן: המפורטות הנקודות על שמתבססת הפעילות, 
 תיאור (? ועוד בבנייה צוות , מוקדמת הכרות עם צוות , שטח למול מטה ) בינהם אינטרקציהה
 הפעילות יום מטרת הגדרת ובעיות, קשיים תיאור חיוביים, דגשים בקבוצה, יומיומית ינמיקהד

מבחינת המנהל, המורים והמדריכים של הקבוצה, בחירה בדגשים לפעילות ולשיחות העיבוד.

 גורמים מזהים ובו התנסותה תחילת אחרי – ראשוני עיבוד פעמיים. מתקיים העיבוד תהליך 
עיבוד יותר. טוב המשימה את לבצע אפשר איך יחד וחושבים בעיות מציפים ומקדמים, עכביםמ

 בקבוצה חוזקות מזהים הראשוני. העיבוד בעקבות בביצוע ינוייםבש מתמקד – התרגיל וסיכום 
נוסף משמעותי היבט משותפת. להצלחה כחשובים הסתברוש ערכים מדגישים במשתתפים,ו

אצל חוזקות ולזהות מוכרים לא במצבים הכיתה את לראות המורה של ביכולת ביטוי לידי בא 

תלמידים אשר היציאה משמשת להם במה לצמיחה. 

להמחשת אמצעי משמש הסיפורים שילוב התנ"ך. מסיפורי גמותלדו חוזרים העיבוד, בשיחות 

בין הקרב סיפור משולב האמונה", "קפיצת במתקן למשל, כך, המתקנים. באתגרי ההתמודדות 

 הפסוק: כמאמר קיצון. מצב בתחושת ההתמודדות בתכנון הצורך את להמחיש כדי וגוליית דוד 
שנתפס דוד, מה(. יז, א, )שמואל "ידֹון ִכְּוב יתִנֲחַּובב ֶרֶחְּבי ַלֵאא ָּבה ָּתַאי ִּתְׁשִלְּפַהל ֶאד ִוָּדר ֶֹאמּיַו"

את להפתיע ורץ נחל חלוקי אוסף הוא שלו. למיומנויות בהתאם מוכן מגיע מביניהם, כחלש 

לו שמוכרות שלו, החוזקה נקודות על ומסתמך מראש לתכנן מיטיב דוד הקלע. ובידו אויבו 

 ואת שונה נער שהיה כמי דוד המלך של "האנשה" מפתחים אנו הקרב. את מנצח וכך היטב, 
הפעילות באתגר, מנהיג. להיות היכולת את יש אחד בכל כי ומדגישים צאן כרועה כונותיות

 החווייתית משמשת זרז לעידוד וליצירת שינוי. 

 המרכז הארצי לפיתוח מנהיגות באריאל –למען מנהיגות משרתת בדורות הבאים
 ערן גלזר
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תיאור המתקנים שבמרכז

שנדרשים התהליך על מפורט והסבר משימה בקבלת נפתחת מהמתקנים אחד בכל פעילות 

 הקשבה המשימה, הנהגת כולל תפקידים קבלת מוקדם, תכנון יודגשו קבוצתית, במשימה לעבור. 
מתקן בכל זאת, עם שונות. קושי בדרגות קבוצתיות למשימות תוכננו המתקנים פעולה. שיתוףו

 לידי באים שבמרכז מתקניםמה אחד בכל האתגר. עם אישיתה ההתמודדות גם ביטוי לידי באה 
 ביטוי הערכים שעליהם התוכנית מושתתת. להלן תיאור המתקנים:

מתבקשת להנהיגה, ושיש עולהפ שיתוף שמחייבת קבוצתית התמודדות ליצור כדי – קסודוסא 1.

עליה רלהתגב רשאפש משימה בפני ניצבת הקבוצה באקסודוס, המשתתפים. בפני אתגר הצבת 

 הכניסה רסיפו עם מצרים יציאת סיפור את רלחב בחרנו קבוצתי. עולהפ שיתוף עותבאמצ רק 
ומכניס ריםמצ יציאת עם מתחיל עהרק סיפור אקסודוס. המעפילים באוניית רניתהמוד ראלליש

עםה את שמלווה לחופש רצוןה אל אותם ומוביל רחוקה רמהעב לאירועים המשתתפים את 

מנהיגות רשתונד פעולה לשתף ךצרי במשימה, להצליח כדי חייהם. רךאו לכל האנשים ואת 

 עם לתקומת נכונים התנ"כיים, עברה לסיפורי נכונים ריםהדב המשימה. עביצו את שתוביל 
לפניהם. הניצב רהאתג עם במתקן, הנוכחית, הקבוצתית להתמודדות ונכונים רצובא ראליש

 להצליח כדי מנהיגות רשתונד ערקהק עלו בגובה רותמאתג משימות עם מתמודדת הקבוצה 
 רתבתקשו ראוי שימוש הדדית, רבותעב ךרהצו ביטוי לידי באים במשימות המשימות. עבביצו

 ר מציבים יעדים משותפים.ריאה ויכולת להצליח כאשב

של לגובה מטפסים שתתפיםהמ – הדרור 2.

מאתגר. טיפוס במתקן מטרים כעשרה 

קופצים הם העליון, המשטח אל בהגיעם 

התמודדות מעודד המתקן ור"."הדר אל 

ותהליך הקבוצה, חברי סיועב אישית 

החופש אל הקפיצה לנקודת עד הטיפוס 

שאנו החיים מסלול על מחשבות מעורר 

שראינו כפי מההתמודדות, חלק עוברים. 

מביאה החינוכית, התוכנית בתיאור 

אמונה. ושל אמון של ערכים ביטוי לידי 

האמון ואת יכולותיו את בוחן המשתתף 

לקבוצה. ובשותפיו בעצמו נותן שהוא 

פעילות היא זה למתקן ייחודית פעילות 

 האתגר את שמבצעים ולילדים להורים 
 יחדיו.

 קפיצה במתקן הדרור
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 קבוצת בני נוער יהודים וערבים בפעילות

לאחרונה, – נמוך בגובה בוצתיתק פעילות 3.

מתחילת צוות. לפיתוח מסלול במרכז תוכנן 

לגבש נדרשים תתפיםהמש הפעילות, 

במקביל מתבצע התהליך פעולה. עקרונות 

ולהעמדת המדויקת המשימה לבירור 

כשהמשימה במשימה. להצלחה תנאים 

המשימות סדר את לקבוע אפשר ברורה, 

לומדים, המשתתפים לבצע. שיש 

 שבתכנון החשיבות את ביצוע,ה במהלך 
ל סדר הפעולות.ושבהקפדה ע

זה להקשיב לומדים תפיםהמשת והקבוצתית. האישית האחריות נושא ביטוי לידי בא במתקן 

חייבת הקבוצה המשימה. בביצוע בהצלחה להתקדם להצליח כדי לקחים ולהפיק לתכנן לזה, 

 בשיחת שמומחש כפי למעשה, להנהגה. שנבחר מי ידי על ונהגתמ ולהיות במנהיגים לבחור 
 המתקן משקף את חיי היומיום בקבוצה. הסיכום והעיבוד,

היא זה במתקן רההמט – האמונה קפיצת 4.

העצמי הביטחון ואת עצמיה הדימוי את לחזק 

רובה, ב אישית המשימה המשתתפים. של 

ההתנסות. את ומאפשרת תומכת והקבוצה 

המשתתפים לבין המשלח ךריהמד בין האמון 

המשתתפים עשה,למ עילות.הפ מרכז הוא 

לומדים הם אמון. מתן בחוויית מתנסים 

שעומד כמי אותו ולראות ךרי המד על לסמוך 

 רש. כשנד טעויות ומתקן אותם מגבה לצידם, 
רן.תו לראש אישי בטיפוס מתחילה עילותהפ

משטח על עומד למעלה שטיפס המשתתף 

נוסף מתקן עבר אל לקפוץ עליוו קטן עץ 

המשתתפים רים.מט שני רחקמ המרוחק 

מידת את ךערי לה רךצו עם מתמודדים 

המשימה. עלביצו ההתחייבות ואת הסיכון 

לומד פחד, עםו קושי עם מתמודד המשתתף 

אותו. ומחזק עצמיה דימויו את משקף ומהקבוצה, ךרי מהמד אמפתיה של חשיבותה את 

המתקן הזכוכית. רתתק רתשבי על במחשבה שלו האישית רההמט את עקוב משתתף כל 

 מהפעילות רדי רץהא רכזבמ מפנימייה עשהגי משתתף אמונה. ושל אמון של רסיפו מציג 

 המרכז הארצי לפיתוח מנהיגות באריאל –למען מנהיגות משרתת בדורות הבאים
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 משתתף קופץ – קפיצת האמונה
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יכול אני עצמי.ב מאמין אני שלי, מהחיים יותר רוצה שאני הבנתי "היום ר:ואמ המתקן על 

ללב. עונוג אמיתי היה עמדוהמ המשימה סיום עם נאמרו הדברים שאבחר." מה כל להיות 

זהו המשתתפים. בין אמון ויחסי עולהפ שיתוף מחייב במתקן המשימה עביצו – פוסטי קיר 5. 

נצליח.– עולהפ שיתוף של ברוח עלונפ רינוחב על נסמוך אם במשימה. להצלחה רכיעה הבסיס 

 על מחליט המטפס קושי. רגותד שש רמאפש הטיפוס קיר רים.מט 12 של לגובה מתנשא המתקן 
 הצבת עםו יעדים עתקבי עם התמודדות רמאפש המתקן בטיפוס. להגיע רוצה הוא שאליו עדהי

 בתוך תקשורת המדמה ייחודי רגילת פותח הטיפוס רבקי למשימה. ומחויבות נחישות רות,מט
 ר.האתג עם ואישית קבוצתית התמודדות ומאפשר רתתקשו וסגנונות אמון יחסי משקף רגון,א
עילות ביקשה לכתוב את תחושותיה:שהשתתפה בפ 17 רה בתענ

אני משהו, רוצה אני שאם למדתי עצמי, על וגם ריםאח על ךלסמו ״למדתי 
 שאני מאיפה רים.מאח רהעז לבקש לפחד ולא רצון, רתעזב אותו להשיג יכולה 

 אדם בן על סמכתי לא עםפ אף ותמיכה. עידוד ריאותק קיבלתי לא בחיים עתי,הג
 התנהגות, דפוסי לשנות ראפש ר.שאפש גיליתי לביטחוני. אחראי שיהיה ראח

עתיהג קשה; עשבו לי היה עהשבו כשבאתי שינוי. עשותל רוצה שאתה רעיקה
מאוזן פרוש היה ענק ךחיו ר.הגמו ךההפ הייתי כשיצאתי, ירוד. מאוד רוח במצב 
נמצאת שאני והחברה בו, נמצאת שאני במקום שלי, הביטחון ותחושת לאוזן, 
 בזכות וטיפסת הגובה, על שאתה הזאת, התחושה רמות. בכמה עלתה איתה, 

 טוב, מרגיש אתה מלמטה. אותך ושמעודדים ך,ל רעזול לאחרים שנתת ך,עצמ
 אם תנסה. רק אם ך,אות עצורל יכול לא רדב ששום הנכון. למקום עתשהג

 עולם!״.הצלחתי בזה, אני אצליח בהכול. התחושה הכי מדהימה ב

הוא במתקן רכזיהמ רעיוןה – האודיסאה .6

 המשימות לפיכך, רב. בגובה צוות עבודת 
קבוצתי. כמאמץ רק עלביצו ריותאפש

המסלול. את רעבול יוכל לא בודד משתתף 

היטיבו המשימה את עושביצ משתתפים 

 קבוצה למתקן "עלינו תחושתם: את להגדיר 
לידי באים במתקן צוות." רדנווי חשבנו( ך)כ

 רתובחי רותמט רתהגד עולה,הפ שיתוף ביטוי 
 בכל אמון ומתן אמון בניית להשגתן, רךהד
למשתתפים רלאפש והיכולת הקבוצה ריחב

 מושג את ביטוי לידי ולהביא רהעז לבקש 
עבודת צוות באויר  הפחד ואת היכולת להתמודד ולהתגבר.
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מתאפשר במתקן מטרים. 17 של לגובה שמתנשא ייחודי טיפוס מגדל – האלפיני מגדלה .7

להגיע שונות דרכים 52 ומזמן למשתתפים וחוויה אתגר מספק הוא קושי. דרגות בכמה טיפוס 

 הקבוצה חברי במשלח. אמון ומתן פעולה שיתוף מחייב הטיפוס מציב. שהמתמודד למטרה 
היכולת את מפתח המתקן לטיפוס. היעדים לקביעת בנוגע מטפס כל של להחלטה ותפיםש

העומדים המשאבים את ולבחון המטרה להגשמת הדרך את לבנות )לחיים(, מטרה לבחור 

לרשות המשתתף. 

החינוכי בתהליך מושם מיוחד דגש הכול. חזות אינם ייחודיתה והפעילות המאתגרים המתקנים 

"לפתח שליחות: עצמם על קיבלו ומפעיליו המקום יוזמי לו. נחשפים שהמשתתפים המשמעותי 

המוסר ברוח ערכים טמעתלה אתגרי-חוויתי, אימון באמצעות ישראל, במדינת אישי מופת 

משימה ביצוע סביב קבוצתי גיבוש מאפשר האתגרי האימון העתיד." אל צופה ובמבט התנ"כי 

בביצוע והצלחה מורכבים במצבים התמודדות יוזמה. ושל מנהיגות של גילויים ומעודד משותפת 

 פעולה, שבשיתוף היתרונות ועם מנהיגות לפיתוח הבסיס עם המשתתפים את מפגישים משימות 
 שבעבודת צוות ושבהקשבה ובמתן אמון.

 יום פעילות במרכז
 ומתן מתאימה הכנה קיום רכזםשבמ פדגוגיים, רונותעק פי על מתוכננת רכזבמ עילותהפ

המכוון והליווי החינוכית עטפתהמ רכי.עו רגשי וקבוצתי, אישי ררוולבי עיבודל רותאפש

מהותה רים.עוב שהמשתתפים בתהליכים הצלחה ריםמאפש הפעילות ךאור לכל המתקיימים 

הזכוכית. תקרת רתשבי היא והמשימה ר,האתג גודל רכתעבה היא היום לפתיחת השיחה של 

 וכדי עילותבפ המשתתפים את למקד כדי רתלמשמ עבריםמו המשתתפים של הטלפון מכשירי 
מהם מצפים שבמהלכה עילותבפ מתנסים המשתתפים החוויה. ךבמהל ייחודית רהאווי רליצו

מקבלים הם שבהן ממסגרות עיםמגי המשתתפים רוב ולהקשיב. להתייעץ ולהחליט, להנהיג 

עתיםול עוצמתיתייחודית- לחוויה שותפים הם עילות,הפ במהלך ואילו ראות,והו הנחיות 

ע.ולבצ להחליט ךהצור עם – השווים קבוצת עםו עצמאית – התמודדות של מוכרת לא כלל 

 רךעב רהוהכ עצמית תפיסה גיבוש עצמית,ה הזהות גיבוש ךבתהלי רכזימ חלק היא התמודדות 
ך.עצמ

 שחוו החוויות על מדברים המשתתפים שבה קצרה עיבוד שיחת מתקיימת הפעילות, בסיום 
אתגרים על וההתגברות ההצלחה חוויית מהפעילות. שלמדו דברים ועל הקשיים על מתקן,ב

שבהיותך היתרונות על גם כמו יעדים, קביעת ועל גבולות הצבת על יכולותיו, על אחד כל מלמדת 

 הפעילות, בסיום המשתתפים עם המתקיימות בשיחות משימות. לביצוע שותפים מקבוצת חלק 
 אנו מדברים על חוויות שיכולות להוביל אותם לנקודות מפנה.

 המרכז הארצי לפיתוח מנהיגות באריאל –למען מנהיגות משרתת בדורות הבאים
 ערן גלזר
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סיכום

קבוצתי, שיח לקידום הדרך על שמצביעה – הבנתי" – "עשיתי הסיסמה את אימץ המרכז צוות 

 ובחבריך. בעצמך ולאמונה העצמי לדימוי כך כל שחשובה הצלחה ולחוויית מנהיגות לפיתוח 
משמשים ימינו בת למנהיגות דוגמות בשילוב שבתנ"ך נהיגותהמ ולרוח התנ"ך לסיפורי חיבורה

 למורשת. הזיקה את ומעמיקים המתקנים בין במעבר מנהיגות ולרוח להתמודדות מוצלח גשר 
 מתמודדים אם וכי קשיים על לדילוג או קיצור לדרכי אפשרות אין כי לומדים משתתפיםה
 הערכת מוגדר, בזמן החלטות וקבלת מנהיגות הדורשות במשימות התנסות מצליחים. – עושים()

משולבת החינוכי, התהליך ביישום עצמית. ומודעות צמיחה מאפשרת פעולה ושיתוף יכוניםס

 עם הקבוצה ושל היחיד של בהתמודדות ביטוי לידי באה והיא המרכז של הערכית התפיסה 
 הנהגה, ורשיםשד תגריםא
הקשבה פעולה, יתוףש

על הישענות אגב אמון, ומתן 

סיפורי התנ"ך. 

כתבו הקבוצות אחת מדריכי 

מרגש "היה הפעילות: אחרי 

על החיוכים את לראות 

הנערים רבעיםא של פניהם 

 יום היה זה והנערות. 
התוודעו בו ומעשיר, עציםמ

המשותפים לגיבורים 

 הנוער בני כולנו, מהמקורות. 
 חיבור חשנו הצוות, וכל גאים על סיום מוצלח של פעילות במתקן

 אנו ולמקום. לאנשים חזק
מאמינים כי פעילויות כאלה תורמות לחיזוק הקשר בין חברי הקבוצה, אך גם לחברה מסביב."

 הגילוי מהחוויה. גדולה התרגשות מכן לאחר הביעו עצמם רים"הנע נכתב: התודה ממכתבי באחד 
העמוד על שהתרוממתי 'הרגע הגבוה', מהעמוד שקפצתי 'הרגע עוצמתי רגע היה שלהם עצמיה

 גילוי של רגע היא הפחד על וניצחון הפנימית היכולת גילוי של הזו הנקודה עבורם והתייצבתי', 
ממנו יוצאים המרכז פעילותב שמשתתפים אורחינו שלהם." בחיים הלאה אותם שילווה וצמותע

 קבוצתי גיבוש של התגברות, ושל התמודדות של חוויה מיוחדת. חוויה בתוכם נושאים כשהם 
 ושל הכרה בערך עצמי, של הנהגה ושל הובלת חברים ושל קבלת אחריות אישית וקבוצתית.
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 .זה שכרנו לתפיסתנו, תפיסת מרכז הארצי לפיתוח מנהיגות באריאל, 

 מקורות

.1 

.2 

.3 

.4 

.5 

)עורכים(, גרטל וג', מיכאלי נ', בתוך: הנוער" בתנועות המנהיגות "מודל (,2020) א' בורגר,
תנועות ומועצת מופ"ת מכון אביב: תל מאה, בת חינוכית ייחודיות בישראל: הנוער תנועות 

 141-123. הנוער בישראל, עמ' 

 , חוות דעת: המרכז הארצי לפיתוח מנהיגות באריאל.אתגרים בטבע (,2016בלין, ק' )

תל אביב: הוצאת כתר. אם יוצאים מגיעים למקומות נפלאים, (,1990ד"ר סוס )

 תל ,חינוכית שפעהה של מתהעוצ על מפנה: לנקודות מפתח חוויותמ (,2006) ג' יאיר, 
 אביב: ספריית פועלים.

גף ,סיכון במצבי נוער לבני תקווה מעוררת שכלהה – טיפולית דגוגיהפ (,2018) ח' מויאל,
 פרסומים משרד החינוך. 

Bass, B.M. )1985(, Leadership and performance beyond expectations. Free Press 
N.Y. 
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לקוראים שלום,

 הסייר, – זיו יהודה עם יפגשלה ביקשתי הארץ״, לידיעת ״הדרכה בנושא עבודה כתיבת במהלך 
 פציעה יתלה, בנחל בסיור קרסלו את שבר זיו יהודה ומוכר. ותיק הארץ וידיעת טבע וקרח
אל חזר הוא חייו. את הצילה ושבעקיפין עציון לגוש הל"ה מחלקת עם לצאת ממנו מנעהש

מורשת)" למורי"ה זיו יהודה הצטרף ,1976ב- לירושלים. שיירות וליווה מילואים כאיש הפלמ"ח 

את הקים הוא בצה"ל. ראשי חינוך קצין במפקדת הארץ לידיעת המדור הארץ"(, וידיעת קרב 

 יהודה בטלוויזיה. הארץ בידיעת צה"ל חידון שידור את ויזם הארץ( וידיעת )חינוך חוי"ה מדור 
 זיו כתב ספרים ומאמרים שונים בנושא טיולים, סיורים וידיעת הארץ.

 לידיעת עתיקים מדריכים ועל ספרות על עימו לשוחח כדי בביתו פגשתיו ,2015 ביוני 18ב-
סקירה לך "הכנתי ואמר: מודפסים דפים כמה יהודה לי הגיש לשבת, שהספקתי לפני עוד ארץ.ה

בוועדת חבר היותי שבשל האמת וכותביהם. הארץ ידיעת בנושא עתיקים ספרים מספר על קצרה 

השמות הממשלתית הוספתי הסבר תמציתי על שם הספר והמקור ממנו הוא נלקח". 

ונמשכה מרתקת הייתה בפניי שהציג השונים והספרים הארץ לידיעת המדריכים בנושא השיחה 

.2020 שעה ארוכה. יהודה זיו הלך לעולמו בעשרה ביוני 

על דבריו את להביא מבקש אני הארץ, ידיעת ואיש טבע חוקר הסייר, זיו, יהודה של לזכרו 

 'המדריכים לידיעת הארץ' בלשונו. 

 ד״ר אלי שיש

'קּום התה ּלְך ּבארץ'

1יויהודה ז

וכיבוש ר'בלפו רת'הצה רלאח עיקרוב מראשיתה, לה ביקשה החדשה עבריתה ההתיישבות 

ה'להיט' כדברי – ישראל ארץ עם והאישי הלאומי רהקש לחידוש רכיםד ריטים,הב בידי הארץ 

 אנשי (.1927 דושמן, ראליש רי:עב )נוסח בֹות' ָא ת ַּד ְמ ֶח ץ ֶר ֶא ְּב ֹה'ּפ הלכת רשי עת, אותה של 
 מנהגיהם, את לסגל החלו אבותינו, של דמותם בני רביםעה בשכניהם ראוש ראשונות,ה עליותה

 היה למותו ועד 1972 משנת ישראל. בשבילי טיולים ומדריך טבע חוקר לשון, איש הארץ, ידיעת איש סייר, גאוגרף, היה זיו יהודה 1
 חבר ועדת השמות הממשלתית, והוא כיהן בה כיושב-ראש ועדת המשנה לשמות יישובים.
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תצלומיהם דּות ֵע ְּוכ (2קלז: )תהלים ינּו!" ֵרֹותֹּנ ִּכ ינּו ִל ָּת ּה ָתֹוכ ְּב ים ִב ָר ֲע ל ַע" ככתוב: – ולשונם לבושם 

יצחק ריה,מחב אחד לו ביקש ביפו גיורא' 'בר ריםהסת אגודת עודהב ר'.'השומ אגודת ריחב של 

בינו עהידו רומןה החל אף ךוכ – אותו לימד ראש רונישומ רסוח שם ומצא רביתלע רהמו בן-צבי, 

 חבושי ר':'השומ חברי של רכםבד הפלמ"ח ריחב גם כזכור, הלכו, לימים רונים...השומ עדת לבין 
מהם רביים,ע ביטויים עבשפ המתובל שבפיהם, האופייני בלכסיקון ריםוניכ ים' ִאל ָק ָע' ְו ּיֹות' ִפ ֲא ַ'ּכ

 ריים'מקו )'אצילים ים' ִל ְּצ ַ'א ראליםיש עלהישמ המבקשים את משמש הוא היום עדש – שגויים 
רבית(...עב

 מחדש מימושה (.1יב: )בראשית ָך!" ְְך-לֶ "ל ת ַו ְצ ִבמ כזכור, זו, ארץ אל שלנו קשרה ראשית 
החלו 1916 בשנת כבר ביד! תנ"ך ספר עם הארץ, בנופי ברגל טיולים – להליכה לפיכך, ורגם,ת

חוג את שם הקים אשר – כהן פנחס לטבע המורה ביוזמת בחיפה, הריאלי ביה"ס תלמידי בכך 

לימים (;7א" )איוב ּה" ָּב ְך ֵּל ַה ְת ִּומ ץ ֶר ָא ָּב ּׁשּוט ִ"מ הכתוב: מן כינוים את ושאל בכרמל' 'המשוטטים 

שסיגלה הירושלמית, ים' ִט ְיסִינ ִּפ ְל ַאָ 'ה אגודת וכן (1919) ות"א יפו 'משוטטי' גם אליהם הצטרפו 

העברי' למורים המדרש 'בית מייסד ילין, דויד (.1924) קראימ כינוי אותו את לעצמה היא אף 

הוא אף ילין'(, דוד 'מכללת עתה הוא העצמאות, מלחמת ערב למדתי בו הכרם', בית 'סמינר )לימים 

ובעקבותיו – יהודה ובמדבר ירושלים בהרי ורחוקים, קרובים לסיורים תלמידיו את להוליך נהג 

הזמין ומוראותיה, הראשונה העולם מלחמת משנסתיימו זוטא. ח"א לתנ"ך, המורה גם שם הלך 

 קיץ חופשת את שם לבלות – במטולה הספר בית מנהל לשעבר, תלמידו – יוסף בן משה אותו 
ולבנון סוריה על הצרפתי המנדט בין הגבול קביעת בדבר הדיונים של בעיצומם היה הדבר .1919

בלפור'! ב'הצהרת הלאומי' 'הבית של הצפוני גבולו אף שהוא – )א"י(' 'פלשתינה על הבריטי לבין 

 מרומי אל העפלה מסע ּה", ָּב ְך ֵּל ַה ְת ִּומ ץ ֶר ָא ָּב ּׁשּוט ִ"מ ברוח, זוטא, לכבוד יוסף בן ערך לפיכך 
 זוטא הניף (,3א: )יהושע, יו!' ִּת ַתְנם ֶכָל– ּבֹו ם ֶכְלְגַרף ַּכ ְֹךרְדִּתר ֶׁש ֲא קֹום, ָמל ָ'ּכ ברוח ושם, – חרמוןה

דגל כחול לבן ועורר תקרית בינלאומית...

-26ההסתדרות בחיפה בחוה"מ של פסח תרפ"ט ) תרבות שלועדת ה באותה רוח ערכה, למשל, 

 אגודת מראשוני ברגר, חיים בהדרכת גוברין( בית )מערות ים ִֹרח ַה לארץ 'טיול (30/4/1929
'המשוטטים' – והמטיילים נתבקשו 'להביא תנ"ך וצפחת מים!'.

ישראל', ארץ של 'ספרה על גם התנ"ך, מן לבד להתרפק, המטיילים יכלו כבר ההיא בעת 

 חסר בכתיב – עבאדי א' יצחק בידי לעברית ניתרגם והוא 1924 בשנת המנדט ממשלת שהוציאה 
הספרים מן – ברוור א"י של עטו פרי 'הארץ', גם אור ראה 1928 ובשנת מצוחצחת; בעבריתו

בסקרנות אותו 'בלעתי' בילדותי ועוד ,1927 בשלהי ארצה, בואנו לאחר אבי שרכש הראשונים 

 משנעשיתי ורק ישראל'! 'ארץ הם... הרי הפרטיים שמותיו תיבות ראשי כי ובטוח, סמוך כשלבי 
תלמידו ב'סמינר בית הכרם' נתברר, כי אינם אלא 'אברהם – יעקב'...

 ם', ֶיהֵּיֹותִמֹונ ְדַקְּולׁש ֶֹדּקַהי ֵבְתִכְל מּונֹות ְּתר ָאֹוצ – א ָרְקִּמַה ּיֹות ִכְ'ׂש תחילה נתווספו התנ"ך ספר על 

 ץ' ֶר ָא ְָך ּב ֵּל ַה ְת ִ'קּום ה
 ודה זיו ז״ליה



הטיול ככלי חינוכי-ערכי142

    
  

 
  

 
  

     

   
 

                  
            

  
  

 
 

 

        
   

  
       

 

 

 

800 
 TELAVIVאונ•ברס•טת

 UNIVERSITYתלאב•ב

 המקרא', עולם 'פני לפני הרבה – תרפ"ה( ברלין )'דביר-מקרא', יק ִׁשְ יט ֵסֹולֹוב מ. וערך שליקט 
 האגדה' 'ספר עם –(1958) מלמט וא. יונה אבי מ. מזר, ב. לימים עמדו עורכיו חבר בראשש
אגדות – היום' 'ויהי ובעקבותיו (1930 'דביר' שניה, )מהדורה רבניצקי וי"ח ביאליק ח"נ עריכתב

 היהודים 'מלחמת בעקבות (.1933) ביאליק של עטו פרי הוא אף – ואשמדאי שלמה דויד, 
הפואימה נכתבה (1923 'שטיבל שמחוני, י"נ )תרגום פלאביוס – מתיתיהו בן י' של רומאים'ב

נהרו הנוער תנועות וחברי מידיםתל מצדה: מיתוס את הולידו ואלה –(1927) למדן י' של 'מסדה' 

הפלמ"ח לוחמי משם המשיכו לימים יהודה. במדבר במסעות ואם המלח בים בשיט אם אליה, 

 'שער אגדת )הקטן( ּה ָר ֵצ ֲח במכתש נולדה בי"ת פלוגה מסעכשב בנגב, המכתשים לעבר אף 
אשמדאי'.

פי ועל – ד' ֶׁש ֶא ָה למען 'האגודה את הקים דר-הורן, ון פרנץ מתולה, תושב 'השומר' אגודת חבר 

 ראשון מסומן, שביל שם הכשיר הטבע' להגנת 'החברה של לבוא, לעתיד עולם, תפיסת אותה 
2(, 'יום תל חי'.1929בארץ, לעבר מפל 'התנור' – אשר נחנך ברוב עם ביום י"א באדר ב' תרפ"ט )

ץ' ֶר ָא ָּב אָנ ּה ָר ְב ֶע ֶ'א משחק את הלפרין חיבר ּה" ָּב ְך ֵּל ַה ְת ִה ֵּומ ץ ֶר ָא ָּב ּׁשּוט ִ"מ של רוח באותה 

יישוב – נקודות 101 ב- קוביה הטלת מסע –(17י"א: ופטיםש ָך", ְצ ְר ַא ְּב אָנ ּה ָר ְב ֶע ֶ"א )בעקבות 

הלשכה )הוצ' שפות בשש נלווית, אתרים חוברת + גוטמן( נחום )אייר ישראל ארץ מפת פני על 

הוציאו 'המשוטטים', ראשימ בנבנשתי, ודוד כהן פנחס (.1929 ו'אמנות', הקהק"ל של הראשית 

 אמא"י סמל אשר (,1938) ולתייר' למורה למשוטט, – ישראל בארץ דרך 'מורה ידיהם מתחת 
עטו פרי הצפון', ועמקי 'הגליל הספר אור ראה אחריו בשערו; ישראל'( ארץ משוטטים, 'אגודת)

וילנאי וזאב הארץ?'; את 'הידעת המונומנטאלית בסדרה הראשון –(1940) ברסלבסקי יוסף של 

 בשם ההוצאה את כינה ואף הנודע ישראל' ארץ 'מדריך של הכרכים סדרת את לפרסם החל 
 (.1941'ּתּור' )

* * *

שניצבו הנזכרים, הספרים כל ואת – ץ' ֶר ָא ָּב אָנ ּה ָר ְב ֶע ֶב'א חברי– עם לשחק הרביתי בילדותי 

1945 בשנים נער. בעודי 'בלעתי' ז"ל אבי של בספרייתו בשעתם   כיתת עם נמניתי 1943 – 
 ּׁשּוט ִ"מ למדתי, ונופיה הארץ שבילי עם היכרות כדי ותוך – הפלמ"ח של בי"ת בפלוגה סייריםה
ובעקבות- ההוראה בדרך לימים בחרתי לחינם לא התנ"ך!'. את 'לראות גם ּה", ָּב ְך ֵּל ַה ְת ִּומ ץ ֶר ָא ָּב

הנודע(. הוויסקי של )שמו המהלך' 'יוחנן אותי כינו אשר חניכי, עם לטייל מאז הרביתי כתוב אותו 

את ויזם והתרבות החינוך שר ארן זלמן משנתמנה – לישראל הראשון העשור בשלהי כבר 

בתיה"ס על )המפקח שמאלי אליעזר ביוזמת נקראתי, – הממלכתית הלימודים תוכנית כתיבת 

 המולדת לימודי לתוכנית בוועדה חבר לשמש עתידותי!(, את לי חזה אשר לימדתי, בהם 

 ן פלא, אפוא, שאני "מת על ארצנו!"...י"א באדר הוא אף יום הולדתי – ואי 2
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המרמזת – המולדת' ל'ידיעת הכותרת הרחבת על התלהבותנו היטב לי זכורה 3והגיאוגרפיה.

(...1ד: )בראשית ּתֹו" ְׁש ִאה ָּוַחת ֶאע ַדָים ָדָאָהְ"ו הכתוב: על ונסמכת רגשי-אינטימי קשר על 

במפקדת אשר העולם בצבאות היחידים מן שהוא בצה"ל, הארץ ידיעת מדור של שמו אף מכאן 

על מידע ובו לחייל, כיס פנקס המדור כשיזם זה. כעין מדור גם פועל שלו הראשי החינוך קצין 

)ההוצאה מקום' 'כל בשם הדברים מטבע אותו הכתיר בישראל, גיאוגרפיים ועצמים יישובים 

 יו" ִּת ַתְנם ֶכָל ּבֹו, ם ֶכְלְגַרף ַּכ ְֹךרְדִּתר ֶׁש ֲא קֹום, ָמל ָ"ּכ ת ַוְצִלמ רמז –(1953 הביטחון, משרד של לאור 
שנקרא ישראל, של סטורייםההי לאתריה דומה כיס פנקס כזכור, אור, ראה אחריו (.3א: יהושע)

הימים' ששת 'מלחמת שערב ואני, ואתר' מקום 'כל בספר שניהם נקבעו כשלימים – אתר' 'כל 

מלחמה (.1978 משהב"ט, של )ההוצא"ל עורכיו עם נמניתי מדור, אותו של ילואיםמ איש נעשיתי 

 ב"ארץ המימרה: את בפי הולידה אשר גם היא – והגולן שומרון יהודה, אל אותנו השיבה אשר זו 
התנ"ך" יש לטייל יחפים – שהרי דורכים שם על פסוקים!!!'.

לטור )1975-1976(, הארץ ידיעת מדור מראשי לבסקי, אבי אף קרא זו תפיסה אותה ברוח 

 מּוד ְלַּת ה ֶפָ"י חז"ל: מאמר על פרפרזה ,ארץ' 'דרך בשם 'במחנה' בשבועון הטיול מסלולי הצעות 
אותו הכתרתי )1976-1985(, המדור לראש אחריו משנתמניתי ב'(. ב, )אבות ץ" ֶר ֶא ְך ֶר ֶּד ם ִע ה ָֹורּת

הבא ארץ(,ה דיעתיוקרב שתמור – תיבות )ראשי מורי"ה" 'מדור – חדש צה"לי בכינוי תחילה 

כמקובל אלה העמדתי, של ואת עקרונות הקנייתם ארץ ישראל; אל הקשר ההיסטורי את לבטא 

 צועדת הנוף אל כשהיציאה – ורשת'מ םע וף,נ – ם ַֹענ בדרכי הארץ 'ידיעת שלושה: על בצה"ל, 
וגם הצבי(' בארץ )עופרים עופר 'סיירת בכינוי מפי זכתה המדריכים חבורת הראשון! מקוםב

 דיעתוי ינוךח) חוי"ה 'משק"י נקראו ואילך כשמכאן – החלפתי הצבאי תפקידם תיבות ראשי את 
הורשתי ולימים – 'במחנה' של האמצע דפי אל והעברתי הרחבתי ארץ דרך מסלולי את רץ(;אה

בשמורות טיולים ולקובץ צבע; עמודי ארבעה גם עליהם שהוסיפה זהרוני, לעירית עריכתם את 

שכבר שם, – לים'המטיי 'בשביל אז קראתי (,1980 משהב"ט, של )ההוצא"ל עטי מפרי טבע, 

 שבוע, מדי האחרים, מאזיניםול לחיילים להציע נהגתי בה בגל"צ, שידור לפינת שימוש בו עשיתי 
מסלול טיול ברחבי ישראל.

וכשנערך הספר שם של משמעותו מכפל נחת רווה סרי, שלום משהב"ט, של ההוצא"ל מנהל 

בדבר בעצתי שאל הראובני, עמנואל של עטו פרי הטבע, שמורות לכסיקון את לאור להוציא 

החדש לספר גם להציע ששתי הרגליים', 'דרך הארץ ידיעת בהקניית דרכי פי על קולע. שם 

של )ההוצא"ל הספר זכה ואכן, (.17י"ג: )בראשית ץ!" ֶר ָא ָּב ְך ֵּל ַה ְת ִה "קּום, מצוות – התנ"ך מן שם 

השיר את טהרלב יורם אף כתב המקראית כותרתו כשבעקבות נכבדה בתפוצה (1985 משהב"ט, 

 לחנו ועם – המקצב מן כמתחייב המסורה, לנוסח החיבור ו"ו בתוספת בארץ!" והתהלך "קום 

אותה בראש עמד אשר בנבנישתי, ודוד הכרם בית לסמינר שהוגשו הגמר עבודת בזכות – בלבד 27 כבן ובעודי כמורה צעדי בראשית 3
 ואף- "השרון" הראשון, ספרי הוא – לאור להוציאה 'אורים' הוצאת לפני המליץ לשבח, אותה ציין עבודתי, את בחן אשר הוא ועדה, 

 הקדים דברי שבח בראש הספר.

 ץ' ֶר ָא ְָך ּב ֵּל ַה ְת ִ'קּום ה
 ודה זיו ז״ליה
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הוא היום 'להיט'. השיר גם נעשה הצפון פיקוד ולהקת אליאס יהודה ובביצוע קלינגר יאיר של 

 החדש המנהג על כמחאה לדבריו, שנכתב, שבהם! הנודע לא אם – טהרלב בשירי הנודעים מן 
לטייל בארץ ב'רכבי שטח'!

 על חרטה אכול – חטא' על 'היכיתי כבר אור לראות הבא ספרי וכשעמד הימים, ארכו לא אך 
ספרי את להפליא להלום היה יכול אשר כך, כל קולע שם לאחרים הענקתי כזאת לב בנדיבותש

 שם )שם, גב" "ילקוט אחריו הבא ואת (1988 ירושלים, )כתר, צד" "תרמיל בשם כיניתי אותו שלי, 
 מטבע פתחתי, שבהם האחרון את בארץ! ההתהלכות עקרון על הם אף המרמזים שמות, (1991

הדברים, בהשקפת עולמי:

איזוהי כנען, לארץ ממצרים אברהם בשוב 

 חוזר'? 'תושב אותו שנצטווה ראשונה מצווה 
ם ָׁשה ָּתַאר ֶׁשֲא קֹום ָּמַהן ִמה, ֵאְּור יָךֶינֵעאָא-נ ָׂש

 ץ ֶרָאָהל ָּכ ת ֶאי ִּכ ה. ָּמָיָוה ָמְדֵקָוה ָּבְגֶנָוהָֹנפָצ– 
ם!" ָעֹול ד ַעָך, ֲעְרַזְּולהָּנֶנְּתֶאָך ְלה, ֶֹארה ָּתַאר ֶׁשֲא

גם באה ובעקבותיה 14-15(; יג: )בראשית 

 ּה ָּכְרָאְל ץֶרָאָּב ְך ֵּל ַה ְת ִה "קּום, השנייה: המצווה 
 " אכן, (.17 שם )שם, ה!"ָּנֶנְּתֶאָך ְלי ִּכ– ּה ָּבְחָרְּול
בהם, נקנית הארץ שידיעת ְך!" ֵּל ַה ְתִ "ה ואף ה, ֵא ְר

כניסת ערב אשר יהושע, גם כך אחד... בדיבור 

שתי קיום על הופקד כנען ארץ אל ישראל בני 

 ְֹךר ְד ִּת ר ֶׁש ֲא קֹום, ָמ ל ָ"ּכ בזו: זו הכרוכות מצוות 
 "ֹלא (;3א: )יהושע יו!" ִּת ַתְנם ֶכָל– ּבֹו ם ֶכְלְג ַרף ַּכ
 ם ָיֹומ ּבֹו ָיתִגָהְו יָך, ִּפִמה ֶּזַהה ָּתֹור ַהר ֶפֵס מּוׁש ָי
 בידיעת עיונים – גב )ילקוט (8 שם: )שם, ה!" ָל ְי ַל ָו

דבר(, )פתח צופיה' לציון 'עין שם, שם, ארץ,ה

.9 עמ' 

 ועדיין הימים משכבר נמנה אני שעימה הארץ', ידיעת 'אנשי חבורת מחזיקה זו חיים' ב'תורת 
 עושה לה נפשות

 טביעות כף רגל נעולה 'פלדיום' בשער הספר
 "קום, התהלך בארץ"
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ו J .~~·~י~ו

 "הטיול ככלי חינוכי" – סוגרים עשרה גיליונות 

1אורית שניט

על בארץ, מקומות על וכד' חיבורים סיכומים, מאמרים, חוברות, ספור אין נכתבו השנים, לאורך 

שנותרו קדומות מתקופות השרידים ואת שביליה את אתריה, את )שחקרו בה שטיילו אנשים 

 נבחנו בספרות בתי ספר טיולים ומסעות שקיימו בשביליה. מטיילים שהובילו על מדריכים בה(, 
המחקרית ונידונו המטרות השונות שביקשו להשיג באמצעותם.

למרחב היציאה במהות שונה זווית להדגים אחר, משהו להציג בא חינוכי" ככלי "הטיול העת כתב 

לטייל לאן בשאלה פחות להתמקד ביקש העת כתב בכך. הכרוכה ובהתנהלות לשדה, הפתוח, 

 של בחייו משמעותי גורם שיהיה כך טיול להוביל איך לטייל: איך השאלה על לענות ויותר ולמה, 
המטייל, כיצד יהיה הטיול לחוויה מעצימה, מצמיחה ומעצבת אדם.

 לידיעת ההדרכה של גוגיההפד היבטי את חושפים העת בכתב המובאים השונים המאמרים 
הטיולים. במהלך בהם להשתמש שמומלץ שונים חינוכיים כלים ומציגים בטיול, הדרכה ארץ,ה

ערכים. מגוון לעומק רישיםומש וחוויה התנסות אגב משמעותית למידה יוצרים אלו היבטים 

 למען העבר טיפוח לשימורה, דאגה הסביבה, כלפי אכפתיות כגון ערכים כולל הסביבתי ההיבט 
 המדינה; ועם מורשתו עם העם, עם והזדהות זהות כגון ערכים כולל הלאומי ההיבט מחר;ה

 כולל ערכים כמו סובלנות וקבלת השונה. החברתי ההיבט

לנו מאפשר במאמרים שמוצג המידע עמיתים. ולמידת שיח קיום לנו מאפשר המאמרים מכלול

 כלים לנו ומקנה ולקיומה בשדה, הפתוח, במרחב למידה לתכנון לנו המתאימה בדרך לבחור 
נוספים לאותה מטרה.

חינוכי", ככלי "הטיול העת בכתב כה עד שפורסמו המאמרים כלל את בתמצות מציג זה מאמר 

תפקידו הן: הקטגוריות אחר. או כזה נושא בחיפוש מיקוד לאפשר כדי לקטגוריות ובחלוקה 

שינוי מחולל ככלי הטיול (,6) מקום מוטת למידה (,7) ובכיתה בטיול המדריך ושל המורה של 

 להדרכה, כלים (,3) )מש''צים( צעירה מנהיגות (,7) היסטורית סקירה (,22) מטייל ומעצב 
 (.12) להוראה ולהובלה

יותר המדויקת לקטגוריה לשייכם בחרנו אחת. מקטגוריה ליותר המתאימים מאמרים יש הערה:

 לתוכנם בעינינו. 

M מרכזת פיתוח תכנים ותוכניות במטה, בעלת ץ,של''ח וידיעת האר אורית שניט מורה ומנחה 1 A סיטת בן גוריון בנגביברבאונ 

 "הטיול ככלי חינוכי" – סוגרים עשרה גיליונות
 אורית שניט
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תפקידו של המורה ושל המדריך בטיול ובכיתה

הוא היום הרי משמעת, בבעיות ולטפל נוכחות לוודא היה בטיול המורה תפקיד בעבר אם 

הובלתם מעצם והמדריך, המורה הקבוצה. למדריך במקביל ופועל מוביל משפיע, מעורב, 

 הלמידה את לעשות ביכולתם לחיקוי. ראויה כדוגמה נתפסים הכיתה, ואת הטיול את 
לחוויה משמעותית לתלמידיהם.

 האתגרים על הטיולים, כמדריכי המורים התפתחות על לקרוא תוכלו אלו, במאמרים 
 מתמודדים ועל דרכים מומלצות לעבודה בשטח ובכיתה. שאיתם הם

1( ארבעה תחומי פעילות וחמישה דורות של מדריכים / טימי בן יוסף )גיליון

שאליהם כיוונים ארבעה מגדיר הוא הארץ. ידיעת מקצוע בהתפתחות מתמקד המאמר 

 מרכזי כנדבך הטיולים מדריכי המורים את ומעמיד העממי בכיוון מתמקד המקצוע, התפתח 
בהתפתחות התחום העממי לידיעת הארץ.

2( היש"מ בשל"ח – הצלחות ואתגרים / שלומית לנגבוים )גיליון 

 השדה ביום הארץ וידיעת לשל''ח החדשים המורים בפני שעומדים אתגרים מציג המאמר 
מורים קליטת כי היא אמרמהמ העולה המסקנה אלו. תגריםא עם בהתמודדות הצלחה סיפוריו

 למאבק מתגייסת כשהמדינה היום, ישראל במדינת השעה צו היא במערכת והשרשתם חדשים 
בנשירת מורים ולקליטתם בצורה מיטבית.

2( מעמדו ותפקידו של המורה בטיול – מבט מהעבר אל העתיד / אסף זלצר )גיליון 

 שונות תקופות וסוקר הספר בתי בטיולי המורים של המעורבות מידת את בוחן המאמר 
לעבוד למורה ראוי כי לחלוטין "שברור היא מסקנתו חינוך.ה במערכת הטיול של תולדותיוב

 את לשכוח למורה לו סורא בארץ. בקיאותו משום מפניו לסגת ולא המקצועי המדריך עם 
יתרונותיו היחסיים ביחס למדריך".

2( מערכות חינוך בלתי פורמאליות: על מצוינות, דמויות דגם ומראות / גד יאיר )גיליון 

במשמעת במצוינות, יינותהמתאפ פורמליות, בלתי חינוך במסגרות מפתח חוויות בוחן המאמר 

 להתנהגות מידה קני לחניכים המציבה לחיקוי כדמות מדריךה את ומציג עצמי, ובמיצוי 
והמעוררת בהם שאיפה ליצירת שינוי בעולמם.

3( מהדרכת טיול להדרכת מטייל / אוריה בן ישראל )גיליון 

הארץ להכרת הנוער בני לחינוך הקרובה בסביבה הטיול של חשיבותו את בוחן המאמר 

 להעריך לתלמיד גורמת מרוחקים באזורים הטיול חוויית שלפיה תמונה מציג אוריה ולאהבתה. 
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ו J .~~·~י~ו 

הטיול מדריך על כי וטוען בטיול ושחווה שראה לסביבה בהשוואה הקרובה סביבתו את פחות 

 את מעריכים אינם למידיםשהת לכך גרם מרצונו, ושלא הטובה בהדרכתו הוא, שדווקא להבין 
אזור מגוריהם.

8( )גיליון זיוון זאב ד"ר / הפלמ"ח בדור חרוד עין בני של מורם – למופת מורה כרמי: משה 

 האנושית הפדגוגית, ייחודיותו ואת כרמי משה המורה של המיוחדת דרכו את חושף המאמר 
ולאהבתה: הארץ להכרת תלמידיו את הוביל כרמי תלמידיו. בעיני שנתפסה כפי האומנותיתו

הארץ, אהבת את למדנו דרכה הטיילות. את משה לו בחר ודרכיה, ההוראה צורות "מכל 

 ולשמוח בטיולנו הקשיים את לאהוב ידענו לשונו... ומקור קדם מני העם של פסיעותיו עקבות 
ליכולת עמידתנו בו. למדנו להחשיב את הטיול כלימוד ולמעלה מזה".

/ ה- למאה החינוך במערכת של''ח מקצוע מוכנות לאן? השל''ח  9( )גיליון משיח משה ד''ר 21

 לימוד מחברו, לטענת החדש. הטכנולוגי בעולם הארץ וידיעת של"ח בהוראת דן המאמר 
 )הקניית בכיתה הלימוד האחד, התהליך: להשלמת מדיםמ בשני להתבצע חייב זה קצועמ

המושגים( והסיור בשדה )מוצגים להמחשה ) והשני, הנחייה ולימוד משותף.

 העממי התחום בהתפתחות מרכזי כנדבך הטיולים מדריכי וריםהמ את הגדיר יוסף בן טימי 
כרמי משה המורה של דמותו באמצעות והדגים דבריו את חיזק זיוון זאב ד''ר הארץ. ידיעתל

 יאיר וגד ישראל בן אוריה כהדגשת משפיעה, ודמות לחיקוי דמות המדריך של היותו את 
הלמידה בין לקשר מיכולתו הנובעים המדריך המורה יתרונות את חיזק זלצר אסף מאמריהם.ב

 את השלימה לינגבוים שלומית לעשות. שיש טען משיח משה שד''ר כפי – בשדה לנעשה בכיתה 
הדברים וטענה כי יש להמשיך לקלוט מורים חדשים לתחום להמשך הפעילות בשדה.

למידה מוטת מקום 
 חווייתית, ענפה, לפעילות ואפשרות מידע של נרחב כר ללומד לזמן יכול הפתוח המרחב 

המטייל את לחבר יכול הוא הלומד, של מגוריו למקום סמוך זה כשמרחב וערכית. גוונתמ

 אתר מוגדר: במקום למידה מציעים כאן המוצגים המאמרים חי. הוא שבה לקהילה 
ארכיאולוגי, אתר מורשת, שמורת טבע וכיו''ב.

בצלאלי ואלעד שלמון עומרי / בחינוך שימור – בישראל מורשת אתרי לשימור המועצה 

4( )גיליון 

 ישראל בארץ ההתיישבות מראשית אתרים שבשימור הדרמטית החשיבות את מציג המאמר 
חווייתית למידה של רציף תהליך הספר, בתי בשילוב יצור,ל עיםיוד המורשת אתרי כי טועןו

 להנחיל. מבקשת החינוך שמערכת התכנים ואת הערכים את להפנים לתלמידים המאפשרת – 

 "הטיול ככלי חינוכי" – סוגרים עשרה גיליונות
 אורית שניט
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/ בעתיד השימור ולמעשה ללומדים ומשמעותיה אתר" "אמץ תכנית – שלנו הסראייה 

5( אלעד בצלאלי ותהאני מרעי שחאדה )גיליון 

ואתרים מבנים לאיתור משמעותי ככלי אתר אימוץ של מאפיין פעולה דגם מציג המאמר 

תוכנית חינוכית. פעילות באמצעות התהליך להעצמת – הציבור לרשות ולהעמדתם לשימור 

 היסטוריים מבנים לבין ביישוב שונים קהלים בין קשר להבנות במטרה פותחה אתר" "אמץ 
שבסביבתם הקרובה.

5( צא ולמד – למידה משמעותית בשמורות טבע ובגנים לאומיים / אורי ארליך )גיליון 

חוויית טיול לתלמידים המזמנים כמוקדים הלאומיים הגניםו שמורות הטבע מציג את המאמר 

 משמעותיים למידה תהליכי בהם לקיים וממליץ ומעצבת, מעשירה מגוונת, שלמה, וביקור 
ולממש בכך את הפוטנציאל שלהם כשדות למידה אותנטיים, רלוונטיים ואיכותיים.

/ ונוף טבע שמירת של במשימות לאומיים ולגנים טבע לשמורות הסמוכות קהילות שיתוף 

(7 שרון גולן-הרשקוביץ )גיליון 

מציג הוא הסביבה. כלפי הציבור של האחריות ולחיזוק הדדית להעצמה גישה מציע המאמר 

 פנים עמיתים בלמידת שנאגר וידע קהילה שיתוף דרכי על מהעולם שנרכש מקצועי ידע 
ארגונית שנאסף מניסיון רב שנים.

ובתוכנית ספרית החוץ-בית בפעילות אתר״ "אמץ פעילות שילוב – לאמץ מתאמצים 

(7 הלימודים / ד״ר אבי ששון )גיליון 

 הלמידה תהליכי להעצמת כשיטה )אשקלון( הרשות למרחב היציאה את מציע המאמר 
 התלמידים שבין החיבור והסביבתיים. הגיאוגרפיים היתרונות ניצול אגב הדעת, תחומי מגווןב

לאתרים הארכיאולוגיים וההיסטוריים יהיה גורם מסייע בשיקום האתרים ובשימורם.

(7 )גיליון שר-אבי דורון ד״ר / השדה עם התנ״ך במפגש פדגוגיים היבטים – בשדה״ "לשוח 

 במקומות לרוב הקשורה התנ''ך, סיפורי לפי והתיירות הטיילות התפתחות אחרי עוקב המאמר 
התפתחותה אחרי עוקב הוא המקראי. הסיפור של ההתרחשות כזירת שזוהו לאחר התקדשוש

 ההתרחשות זירת לבין המטייל שבין במפגש שפעל ה״מנגנון״ את להבין מנת על הטיילות 
המקראית, ואף לתהות על המסגרת הדידקטית, שבה עשוי מנגנון זה לפעול גם כיום.

שלמון ריעומ) למידה של רציף ךתהלי יוצר ר,האת שהמקום, מדגישים זו ריהבקטגו הכותבים 
של רהקש את עציםמ ך(,ארלי רי)או ואיכותי רלוונטי אותנטי, למידה שדה מספק בצלאלי(, ואלעד 

רייםהיסטו למבנים רשותה תושבי בין הקשר את מבנה רשקוביץ(,גולן-ה רון)ש הסביבה אל הציבור 
)ד''ר וסביבתיים גיאוגרפיים יתרונות ללומד מספק שחאדה(, רעימ ותהאני בצלאלי עד)אל בתחומה 

 משמש ךבכ שר-אבי(. רוןדו ר)ד״ ריהיסטו תנ"כי רסיפו מסוימים( )במקרים רומספ ששון( אבי 
 על הסביבה. ע על קהל המודרכים כמו גםראויה ומומלצת ללמידה ומשפי רהר, זיהמקום, האת
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 ומשיג תהליך )מניע מטייל ומעצב שינוי מחולל ככלי הטיול 
מטרה(

 חברתיות, מטרות להשגת חשוב חינוכי כלי משיםמש והסיורים הטיולים המסעות, 
 בחוויית שינוי ליצירת דרכים של פירוט למצוא תוכלו במאמרים וערכיות. ימודיותל

הטיול ובעיצובו של המטייל לשימוש בטיול, במסע ובסיור.

1( טיולים כחלק מהחינוך ה"לאומי" / יובל דרור )גיליון 

 הוא ישראל. בארץ לאומיהחינוכי- בתהליך הטיולים התבססות ראשית את מתאר המאמר 
בזרם :20ה- המאה ראשית של הציונית בתנועה מרכזיים מוקדים בשלושה זאת דגיםמ

 לחלק היו שהטיולים כך על מצביעים אלה הרצליה. ובגימנסיה הקיבוצי בחינוך העובדים, 
מהמאפיינים של החינוך הלאומי.

1( הפדגוגיה הטבעית – מחשבת החינוך שביסוד טיולי בית הספר / גיל גרטל )גיליון 

הלימודים לתוכנית מחוץ אל הטיול את דחקה והמדעית הלאומית התפיסה כי נטען במאמר 

 הלמידה את המוציא ותר,בי חשוב הוראה כאמצעי נתפסו יוריםוהס הטיולים ספרית. הבית 
והארבעים השלושים שבשנות אלא בטבע. הטבעי מקומה אל בכיתה טבעי הלא המקוםמ

 בידיו הארץ לידיעת לכלי ומחנך מורה כל בידי חינוכי פדגוגי מכלי היה והטיול זו גישה נדחקה 
של מומחה מקצועי, מדריך הטיולים.

1( מהכרת הארץ לאהבת המולדת / אלי שיש )גיליון 

שתוביל תלמידים, בקרב ולמדינה לעם לארץ, אהבה לטיפוח מעשית דרך מציע המאמר 

אינטגרלי חלק ולהיות הספר בבית החינוכית בהוויה נטוע להיות הטיול על מולדת. לאהבת 

 לטיולים מקצועי מטה מוביל. החינוכי שהצוות השלם החינוכי-לימודי-חברתי מהתהליך 
 ולתפוס לשוב עצמו ולטיול לטיול אחריות לידיו לקבל החינוכי לצוות יסייע החינוך מערכתב

את מקומו במוקד העשייה החינוכית-ערכית.

2( טיול בתנועות הנוער – התהליך החינוכי בשירות הטרמינולוגיה / נועם אבן )גיליון 

 תנועת של הראשונים ש"מימיה וטוען השנים לאורך הנוער תנועות מסעות את סוקר המאמר 
לחניכים ייחודי חינוכי תהליך משמעה לטיול יציאה כי הרעיון אומץ ישראל בארץ נוערה

 לתהליך מסד חברתי-חווייתי, מכשיר בהיותו היא הטיול שעוצמת היא מסקנתו המשתתפים." 
 חינוכי של גיבוש קבוצה בתנועת הנוער.

 "הטיול ככלי חינוכי" – סוגרים עשרה גיליונות
 אורית שניט
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2( מייצר משמעות / תמיר ליאון )גיליון טיולי בתי הספר כמנגנון 

המסכים. דור של לסוציאליזציה הפורמלית החינוך מערכת של כמענה הטיול את מציג המאמר 

לחיינו החכם הטלפון של כניסתו בעקבות הפנאי בתרבות שינויים התרחשו מאז לטענתו, 

 והחשוב ביותר המתקדם הפורמאלי החינוכי ל"המוצר הספר בתי טיולי נהיו ,2007 בשנת 
ביותר שמציעה מערכת החינוך לנוער".

2( המסע והטיול כחוויית למידה משמעותית / אלי שיש )גיליון 

 חוויית באמצעות ללמידה התלמידים את שיובילו הזדמנויות ליצירת דרכים מציע המאמר 
 להפנים ויכולת ואמיתי עמוק חינוכי תהליך לחיים, שיעור בה למשתתפים המעניקה תנסות,ה
 ייחודית ישראלית" "שפה שיוצר כלי הם והטיול המסע ולאומיים. אזרחיים חברתיים, רכיםע

עם נוף הארץ והמורשת התרבותית, ומעצב את הזיכרון הקולקטיבי בקרב המשתתפים".

3( חוויות תלמידים בטיולים ותרבות נעורים / גיל גרטל )גיליון 

 החינוכית בחשיבה התפתחותה את הטבעית, הפדגוגיה של עקרונותיה את מציג המאמר 
בטיולים התלמידים של החוויות לדפוסי מתייחס הוא העברי. לחינוך חדירתה ואת אירופהב

 ואת המידה את מחדש לבחון מציע המאמר בארץ. ציאותהמ הצגת אגב בישראל השנתיים 
הדרך שבה מתקיימים היעדים החינוכיים שלשם השגתם התקבל הטיול כפעולה חינוכית.

 4( מטיול שנתי למסע משמעותי / אלי שיש )גיליון 

 הספר בית רתחב כלל את המשלב ממדי, רב עמס לקיום רונותעק הכולל דגם עמצי רהמאמ
 טיולים עותבאמצ ולאהבתה הארץ רתלהכ החינוך שיש, של לטענתו ובקיומו. עהמס עיצובב

המחייב ךמתמש תהליך להיות עליו אלא שנתי, חד ערואי על להתבסס יכול אינו ריםוסיו

 גם כמו השונים עתהד לתחומי ריםוהמו החינוכי )הצוות הספר בית חברת כלל של שיתוף 
רים ובמיוחד התלמידים(.ההו

5( טיול שהופך למסע / מיכה טלמור )גיליון 

מרכזיותו את המורה, של מעמדו חיזוק את כמאפשר המשמעותי המסע את מציג החיבור 

תלמידי עירוב באמצעות משמעת בעיות צמצום וכמאפשר בטיול ופעיל משמעותי כמוביל 

 והם המסע, מנוף נפרד בלתי חלק הם התלמידים כזה במסע מיכה, לטענת בתהליך. הכיתה 
מתנסים בו בלמידה חוקרת, משמעותית וחווייתית.

5( סיורי של"ח כמחוללי שינוי בחברה הדרוזית / איהאב מדאח )גיליון 

תחושת לחיזוק השל"ח במקצוע משימתיים שדה בימי ההשתתפות תרומת את מציג זה חיבור 

 להעצמת כלי אלה שדה ימי היות ואת דרוזיים ספר בבתי תלמידים בקרב והשייכות האזרחות 
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 לתהליך התורם חיוני חינוכי "כלי הוא איהאב, טוען הטיול, התלמידים. של והלמידה החוויה 
ההשתלבות של החברה הדרוזית בחברה הישראלית במרחבים שונים."

(6 הטיולים במסגרת מחקרי מועצת תנועות הנוער / נפתלי דרעי )גיליון 

התפתחות לבחינת הנוער( תנועות )מועצת מת"ן שמבצעת המחקר מערך את מציג המאמר 

בחברה מעצבים כגורמים והמסע הטיול תפקיד לבחינת ובמיוחד הנוער בתנועות ההגשמה 

המשימה המאמר, לטענת בפרט. השונות הנוער בתנועות החברים ובקרב בכלל הישראלית 

 לחיזוק הולמת סביבה יצירת וכמאפשר חניך לכל העצמה כמרכז הטיול את למצב היא 
 הקבוצה הקטנה וביטויי מנהיגות ויוזמה בקרב שכבת הבוגרים.

(6 )גיליון הטיול השנתי כחלק מתהליך חינוכי-ערכי / אריה ברנע

כותלי בין ורק אך הדרושה במידה הערכי החינוך מטרות את להשיג אפשר שאי מציין המאמר 

לפיכך, אווירה. ושל מקום של שינוי על המתבססות בחוויות גם להתנסות יש אלא הספר, בית 

 מתאים וחינוכי אנושי אמצעי להיות עשוי אחרות( ספריות בית חוץ )כפעולות השנתי הטיול 
להשגת מטרות אלו.

(7 מסעות הנוער לחברון עד תש״ח / ד״ר יורם אלמכיאס )גיליון 

 ציון היו היסטורית מעותמש בעלי ולאתרים יהודה למדבר לנגב, המסעות כי טוען המאמר 
 את מסביר אלמכיאס ד״ר הציונות. בראשית הנוער בני של הלאומית התודעה בבניית רךד
 הלאומית בתודעה שנתפסה כפי חברון את ומציג זו ייחודית תופעה ביסוד שעמדו מניעיםה

באותם ימים.

(7 מסע בית ספרי ותוך אישי של התלמיד / ד״ר יוסי סורוקה )גיליון 

"שלם״, כאל התלמיד אל להתייחסות המתאימה התבנית את למצוא מבקש המאמר 

רמתו ועם החברתית הנפשית הביולוגית, התפתחותו עם ודייםהלימ הישגיו את שמאחדת 

 המרכיבים, של מאחד גורם ספרי הבית בטיול לראות מציע סורוקה ד״ר האינטלקטואלית. 
שיש בו פוטנציאל להעצמת מכלול מאפייני התלמיד.

(7 טיולים וסיורים בארץ ישראל אז והיום / אוריה בן ישראל )גיליון 

שאיפתו את מציג אוריה החינוכי״. וערכו "הטיול וילנאי זאב של החוברת את סוקר המאמר 

חשוב תרבותי גורם יהיה שהטיול לכך לדאוג "עלינו מעית:מש החד הכיוון בקריאת וילנאי של 

 הצעיר האזרח של אופיו ואת בכלל האזרח של אופיו את ומעצב הטיול מפתח שכן במולדת, 
 וילנאי, של רעיונותיו פי על כיום והסיורים הטיולים מצב את לבחון מציע אוריה פרט.״ב

 למרות השנים הרבות שחלפו מאז.

 "הטיול ככלי חינוכי" – סוגרים עשרה גיליונות
 אורית שניט
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8( וש )גיליוןלתור את הארץ / יובל אש

האחרונות בשנתיים דתי הממלכתי החינוך של הספר בבתי הטיול של מקומו נבחן זה, במאמר 

 של הספר בתי טיולי של כמותי מניתוח מנומקות מסקנות מציג יובל החינוכי. בתהליך וביטויו 
 החמ"ד. הממצאים מאירים היבטים מעניינים ביחס לתהליך החינוכי ולתוצאותיו.

8( כם" / ד"ר אברהם ליפשיץ )גיליון"ונשמרתם מאוד לנפשותי

 וכל תלמידים מורים, עיני מנגד שיסור שאסור חשוב לעיקרון המבט את מפנה המאמר 
בהתבססות דבריו את מציג ליפשיץ הארץ. ברחבי טיולים של הקודש במלאכת עוסקיםה

 כותב ציונית-דתית". אישית זהות טיפוח מעודדים החמ"ד של החינוך "בתי החמ"ד: חזון על 
 החשיבות לצד הנדרשים, הבטיחות היבטי כל על שבעמידה החשיבות את מדגיש מאמרה

שבטיול והערך החינוכי שבו.

8( לי חינוכי-ערכי / יאיר עמיצור וירדנה אלכסנדר )גיליוןבגליל ככ שביל הסנהדרין 

משמשת השביל לאורך ההליכה כיצד ומדגים הסנהדרין שביל מיזם עיקרי את מציג המאמר 

 בשביל המטיילים מזמן. שהשביל והערכים התכנים להטמעת ולימודי חינוכי-ערכי כלי 
 ולמגוון שונים לאתרים להיסטוריה, ולנופים, לטבע לאורכו, המתגלים לערכים חשפיםנ

האוכלוסיות והמסורות שהתקיימו בגליל בעבר ושמתקיימות בו בהווה.

וליבנה וישניה אדיר / ינוךהח במערכת חינוכי ככלי הטיול התפתחות בראי קרב מורשת 

9( שלווי )גיליון 

התפתחות בראי חדשה קרב מורשת להנחלת חינוכיים יזמיםמ של בוחן מקרי שני מציג המאמר 

שהתרחשו התמורות ואת השנים לאורך הטיול במטרות שחלו השינויים את סוקר הוא הטיול. 

והמפגש הפעילה שההדרכה מדגיש המוצג המודל החינוך. מערכת להתפתחות במקביל בטיול 

 המסרים לבין המסיירים קהל בין מחברים הטיול במהלך הקרב מורשת מסיפור דמויות עם 
הערכיים הנחשפים בסיפורים אלה.

אבו וסלמאן טסלר ריקי / הדרוזית ובעדה בגליל בכרמל, מחדש להתאהב – הבנים שביל 

9( רוכון )גיליון 

הדרוזית העדה חללי 430 את להנציח שנועדה הדרוזים", הבנים "שביל יוזמת את חושף המאמר 

 לחיזוק פעילות ומרחב להנצחה ייחודי תהליך מציע הבנים" "שביל המדינה. על בהגנה שנהרגו 
תכליתיים רב לטיולים מסלולים מציע השביל הישראלית. בחברה מגזרים בין סולידריותה

 הכרמל אזורי עם עמיקהמ היכרות ומאפשר ותיירותיים ברתייםח תרבותיים, אירועים לצד 
 והגליל, בהתמקדות בחברה הדרוזית.
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ממחקר ראשוניות מסקנות בוחן. כמקרה חומותייך על מסע – משמעותי למסע שנתי מטיול 

9( שטח / מיכאל ברוכי ודוד רודמן )גיליון 

חושפים הממצאים ותיך".חומ "על מסע על שנערך ממחקר ראשוניות מסקנות מציג המאמר 

מקומו את מחדש עיצבו ספריות הבית הטיול לתוכניות נוספוש הייחודיות הפעילויות כי 

לבחון ביקש המחקר החינוכית-ערכית. בחשיבותו ההכרה ואת החינוכי בתהליך הטיול של 

 העם למורשת לירושלים, לזיקה ובנוגע זהות בשאלות התלמידים בעמדות שחל השינוי את 
היהודי ולמדינת ישראל בעקבות המסע.

תיירים של מסע יומני מתוך וסביבותיה ירושלים של קורותיה על הארות יבואו, מרחוק בניך 

9( יהודים / יחיאל פומרנץ )גיליון 

 יושבי ובין התיירים בין אמצעי הבלתי המפגש של הנרחבת להשפעה עדות מציג המאמר 
 האחרונות השנים מאות במהלך יהודים נוסעים שכתבו מסעות יומני ואתריה. נופיה ארץ,ה
עם חי קשר על לשמירה נוסף רובד ושימשו ירושלים אל קוראיהם של הזיקה את יזקוח

 מורשת ובהנחלת זיכרון בשימור מרכזי כלי הוא הטיול פומרנץ, לטענת הנכספת. ירושלים 
בדרך אקטיבית בקרב בני הדור הצעיר והמבוגר.

בראשית כי ציין דרור יובל המיטבי. הטיול לבניית נדבך הוסיף זו שבקטגוריה מאמר של כותב כל 

 גרטל, גיל הציונית. בתנועה הלאומי החינוך של מהמאפיינים לחלק הטיולים היו 20ה- המאה 
מהפך בטיול חל והארבעים השלושים בשנות כי טען הטבעית, הפדגוגיה אחר העוקב מאמרב

 – מקצועי מומחה של בידיו הארץ לידיעת לכלי והמחנך המורה בידי חינוכי מכלי נהיה והוא 
מדריך הטיולים.

 חינוכית מבחינה חשוב כלי הטיול של להיותו עבנוג עיםד תמימות מתקיימת הכותבים בין 
אשוש. ויובל ליפשיץ אברהם וכן רם,במאמ זאת ציינו רודמן ודוד ברוכי מיכאל רכית.ע

יכולות שלא רכיותע חינוכיות רותמט להשגת חשוב כלי הוא הטיול כי הדגיש עברנ אריה 

מלבד כי הוסיפו ראלכסנד רדנהוי עמיצור ריאי ר.הספ בית כותלי בין רק מושגות להיות 

מאפשר השניים בין השילוב וכי לימודי, ממד גם בטיול מתקיים ערכי, חינוכי כלי היותו 

כפי הטיול, במהלך עוליםש רכייםע ריםלמס המטיילים את ולחבר רכיםעו תכנים להטמיע 

 התקבל אכן הטיול כי רובמאמ רטלג גיל עןט זאת, עם שלווי. וליבנה וישניה ראדי גם שציינו 
 בטיולים מתקיימים שבה ךר הד ואת המידה את מחדש לבדוק יש ךא חינוכית, עולהכפ

היעדים החינוכיים.

להעצים אפשר ושדרכו במטייל שינוי שמחולל כלי הוא מאמרים, מכמה שעולה כפי הטיול, 

)כפי האזרח של אופיו את מעצב הוא סורוקה( יוסי שציין )כפי התלמיד מאפייני מכלול את 

ד''ר שהציג )כפי התלמידים בקרב לארץ אהבה שמטפח מעשי כלי הוא ישראל(, בן אוריה שטען 

 )כפי דרוזים ספר בבתי תלמידים בקרב והשייכות האזרחות תחושת את מחזק הוא שיש(, אלי 

 "הטיול ככלי חינוכי" – סוגרים עשרה גיליונות
 אורית שניט
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וסלמאן טסלר ריקי שטענו )כפי מגזרים בין הסולידריות את מחזק ואף מדאח(, איהאב שציין 

 של מעורבות ולאפשר כמוביל המורה מעמד את לחזק גם אפשר הטיול, באמצעות רוכון(. אבו 
 למצב דרעי( נפתלי שציין )כפי ראוי לפיכך טלמור(, מיכה שתיאר )כפי כולו בתהליך למידיםת

את הטיול כמרכז העצמה לכל תלמיד.

 לאון( רתמי )לטענת היום ךהחינו רכתעבמ ביותר המתקדם רמליהפו רהמוצ הוא הטיול 
 ובסיס חוויתי חברתי רמכשי בטיול ראה אבן עםנו שונות: בצורות בו להשתמש רואפש

ומעצב ייחודית ראליתיש שפה ריוצ בו ראה שיש אלי רד'' קבוצה, לגיבוש חינוכי ךלתהלי

כלל את שמשלב ממדי רב עמס לקיום דגם עהצי ואף המשתתפים, רבבק קולקטיבי זיכרון 

 יחיאל לאומית. עהתוד עצבכמ הטיול את הוא גם הציג אלמכיאס רםיו הספר. בית חברת 
 הצעיר לדור – אטרקטיבית ךבדר רשתמו ולהנחלת רוןזיכ רלשימו רכזימ כלי בו ראה רנץפומ

 אחד.גר כוהמבו

סקירה היסטורית

בספר המתוארים מקומות אחר בחיפוש הארץ את לתור אנשים הגיעו השנים, לאורך 

המדינה(, קום )טרום בארץ החינוך מערכת הקמת עם מדריך. להם משמש כשזה התנ''ך, 

 המאמרים מחברי בה. והשתרשה שהלכה ממסורת לחלק והסיור המסע הטיול, נהיו 
 להתייחס( בחר שאליה תקופה של אחד )כל היסטורית סקירה ערכו כאן מובאיםה

 מזוויות שונות – מקומות, לאורך תקופות וכד'.

1( דד אבישר )גיליוןטוב לטייל בעד ארצנו / עו

היבטים: בשני הספר בתי בטיולי הגלום החינוכי ברעיון שחלו השינויים את בודק המאמר 

ההתפתחויות את מתאר המאמר ציוני. הלאומי החינוך ראיב והטיול השונות בתקופות הטיול 

 נסיבות כי ומוסיף ציוני לאומי לחינוך ככלי הטיול של למקומו ביחס ציונות שנות במאה שחלו 
הזמן המשתנות היו לגורם חשוב בעיצוב פני הטיולים.

3( ארץ באכסניות הנוער / אליעזר שמואלי )גיליוןהנוער לאהבת ה על חינוך 

הופעלו בתחילה לטענתו, הנוער. אכסניות של ההיסטורית ההתפתחות את מציג המאמר 

לינה מקום מהתפוצות יהודים נוער לבני לספק במטרה ציוני חזון מתוך בארץ נוער אכסניות 

התשעים, שנות בתחילת רק ומורשתה. נופיה הארץ, להכרת בסיס להם ישמש אשר ואירוח 

 מחינוך השתנה שלהן והייעוד הנוער, באכסניות הגלום והתיירותי החינוכי הפוטנציאל מומש 
 לציונות לחינוך לתפיסה פלורליסטית עכשווית.
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/ השנתי הטיול של תפקידוב תמורות – השנתי בטיול למדתי לדעת, צריך שהייתי מה כל 

4( יעקב שהרבני, חן פורטוגלי-שובל ואורית אנגלברג-ברעם )גיליון 

על והמתבססת המסכים דור לבעיית מענה לתת הבאה לימודית-ערכית תפיסה מציע המאמר 

 הטבע להגנת החברה גישת התפתחות את במאמרם הציגו הכותבים בטיול. הנרכשת החוויה 
 שהתרחשו וסביבתיים חברתיים היסטוריים, לשינויים בהתאם ובטיול בשדה הדרכה ענייןב

 בעשורים האחרונים.

/ השפעה וגורמי תהליכים החינוך, במערכת הטיול תפיסת – השנה מטיילים לאן מורה,ה

4( גל כפרי )גיליון 

טיולים שנות מאה לאורך החינוך במערכת הטיול בתפיסת שחלו השינויים את בוחן המאמר 

אלו, לשינויים הסיבות את בודק המאמר עוד אלו. שינויים על בטיול המעורבים השפעת ואת 

 במדינת יציבה חינוך ערכתמ של כינונה ושלאחר המדינה הקמת שלאחר בתקופה בהתמקדות 
 האחרונים העשורים בשני ספרי הבית הטיול על שהשפיעו השינויים את חשף המאמר שראל.י

 ומתמקד בירושלים כמקרה בוחן.

(6 ש ויובל אשוש )גיליוןם – יובל לאיחוד העיר / אלי שיד לירושליממשיכים לצעו

ארבעת מ"צעדת ובירושלים לירושלים והמסעות הצעדות עיצוב תהליך את סוקר המאמר 

 במערכת הארץ וידיעת של"ח לימודי במסגרת המתקיימים התלמידים סיורי ועד הימים" 
 התלמידים סיורי היקף להרחבת השונים החינוך שרי של תרומתם את מציג המאמר חינוך.ה

 בירושלים ואת תפיסתם הפדגוגית-דידקטית בנושא.

 (6 יקה פלג )גיליוןרוח להולכים בה / ד"ר צב

רך שבד המדינה מימי השנים, במשך הטיול בתפיסת שחלו השינויים את חושף רהמאמ

מעל לדלג ריךהמד עלול שבו ממצב רולהיזה להקפיד "יש רו,מחב ענתלט אלה. ימינו ועד 

 ערכים ב רותישי עסוקל רעבו ול ע,והטב רפיההגיאוג השטח, עם רותוההיכ עהיד שלב 
 וחסרי שורשים ריחס לעמוד רביות היפים רעיונותה גם עלולים כזה רהבמק עיונות.ובר

 בסיס בשטח".

9( שיש )גיליון פרופסיה / ד''ר אלי תהוותה שלך לידיעת הארץ, ההמדרי

חושף שיש הארץ. לידיעת טיולים להדרכת הפרופסיה של התהוותה תהליך את מציג המאמר 

 בתחום מובילים חוקרים ושל מורים-מדריכים של פועלם ניתוח ידי על התהוותה תהליך את 
 של בפועלם היסטורית התבוננות אלה. ימינו ועד אקדמי החוץ החקר משנות הארץ דיעתי

 של הסממנים את לנתח מאפשרת הלאומי הקשרם ובחינת הארץ לידיעת טיולים דריכימ
 פעילות מקצועית מוגדרת זו.

 "הטיול ככלי חינוכי" – סוגרים עשרה גיליונות
 אורית שניט
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– שאותו ממושך, התהוות תהליך של תוצר היא הארץ לידיעת טיולים להדרכת הפרופסיה 

משנות המחקר החוץ אקדמאי ועד ימינו – סקר ד''ר אלי שיש. 

 עודד שתיאר כפי ושינויים, התפתחויות חלו בה הטיול של ובמקומו ךהחינו רכתבמע בטיולים 
בהתייחסות רי,כפ גל רשתיא כפי ציונות שנות מאה ךלאור הטיול בתפיסת חלו השינויים ר.אביש

 המדינה מימי שחלו השינויים חשיפת אגב פלג צביקה רשתיא וכפי עה,השפ רמיולגו לתהליכים 
הטיול על עושהשפי השונים, ךהחינו שרי היו בתפיסה לשינויים רמיםהגו אחד ימינו. ועד ךשבדר

 שבו במאמר אשוש ויובל שיש אלי רד'' זאת רושתיא כפי רונים,האח ריםעשוה בשני ספרי הבית 
רושלים מוצגים כמקרה בוחן.רים ביהסיו

בהדרכת העוסקים חוץ גופי בתפיסת אף שינויים חלו החינוך, במערכת שחלו לשינויים במקביל 

הנוער אכסניות של יסטוריתהה ההתפתחות את בהצגתו שמואלי אליעזר שתיאר כפי טיולים, 

 אנגלברג-ברעם ואורית פורטוגלי-שובל חן שהרבני, יעקב שציינו וכפי שלהן היעוד ושל 
 בהתאם ובטיול בשדה הדרכה בעניין גישה שינתה הטבע להגנת החברה גם כי חשיפתםב

 לשינויים היסטוריים, חברתיים וסביבתיים.

מנהיגות צעירה – מש''צים

וידיעת של''ח אגף של נוער מנהיגות במסגרת פועלים של''ח צעירים( )מובילי המש''צים 

ניסו כאן, שרוכזו במאמרים ובמחוז. הספר בבית השל''ח פעילות מקיום חלק והם הארץ 

 השפעתם עליה החינוכית, את מידת בתוכנית המש''צים מקומם של לברר את המחברים 
 ואת תרומתם לה.

4( )גיליון המש"צים כפרויקט חינוכי לשינוי חברתי / יערה כהן

דן החיבור חברתי. לשינוי תרומתה ואת שונים בהיבטים המש"צים תוכנית את בוחן החיבור 

 הפעלתה ובדרכי דומה חזון בעלות נוער מנהיגות לתוכניות בהשוואה המש"צים בתוכנית 
 דרך את שבתוכנית, האתגרים את חושף החיבור עוד לקהילה. ולתרומה להתנדבות מסגרותב

 הפעלתה, את השינוי האישי שחווים המש"צים ואת השינוי החברתי שהפרויקט שואף לבצע.

5( גב / קאיד אל-עטעונה )גיליוןהטיול בחברה הבדווית בנ

 וידיעת של"ח תוכנית שיצרו בנגב הבדווי במגזר הטיול בתפיסת השינוי את מציג המאמר 
הצעירה, המנהיגות של מקומה את וכן המולדת, ולאהבת הארץ להכרת הליבה ותוכנית ארץה

 תהליך את שמעודד גורם הם המש"צים קאיד, לטענת בתהליך. צעיר(, של"ח )מדריך המש"צים 
 השינוי, ואילו צוות המורים לשל"ח ולידיעת הארץ הוא מוביל התהליך בחברה הבדווית.
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(6 לדת / דן אבידן )גיליוןהבת המושוחר הכרת הארץ וא יגות נוערש"צים – מנההמ

 מהשלב פעילותם את יר(,צע של"ח )מדריך המש"צים של ההכשרה מסלול את סוקר המאמר 
על להשיב ניסה אבידן שירות. לשנת מועמדים היותם לשלב ועד מש"צים כפרחי ראשוניה

 לעם לארץ, האהבה חיזוקל תורמת הארץ הכרת שוחר ערנו מנהיגות הפעלת כיצד השאלה 
 ולמדינה ולחיזוק תחושת ההשתייכות בקרב בני הנוער.

השאלה על ענותל ניסיון אגב המש''צים להכשרת המסלול את מציג אבידן דן זו, ריהבקטגו

עתו ד את במאמרו הציג אל-עטעונה קאיד רץ.לא האהבה לחיזוק רמתתו זו קבוצה כיצד 

ערה וי השל''ח; רימו ובזכות המש''צים בזכות השתנה הבדווית רהבחב הטיול שתפיסת 

רתי, חב לשינוי המש''צים של רומתםת המש"צים: תוכנית של אספקטים בכמה דנה כהן 

 עומדים ה ריםאתג חשיפת רות,אח ערנו מנהיגות לתוכניות שלהם התוכנית בין השוואה 
 עוד. בפניהם ו

 )מתודות, גישות דרכים כלים להדרכה, להוראה ולהובלה
וכדומה(

כשהוא בכיתה הלמידה חוויית את מעצים וכד' במתודות בטכניקות, בכלים, שימוש 

המאמרים מחברי היעד. קהל ולאופי התקופה לרוח הלמידה, למטרות אותה מקשר 

 ומגוונת, חווייתית מאתגרת, אחרת, ללמידה דרכים שלל מציגים לפניכם המוצגים 
 המבוססת על שימוש בטכניקות שונות.

3( ל החורש )גיליוןקשר של חקר / חנוך כלי

 הגדרות ניתוח אגב בשדה לפעילות בכיתה הנלמד התוכן שבין הקשר מהות את בוחן המאמר 
 להדגיש מציע הוא הארץ. ולידיעת לשל"ח מורים שהגדירו כפי הגורמים שני בין לקשר ונותש

 את ייחוד פעילות השל"ח, הן בכיתה הן בשדה, על בסיס תפיסה של חקר ושל גילוי.

3( ן )גיליוןגרת פורמלית / שי מירולי במסילוב מקצוע בלתי-פורמש

פורמלית שוטפת בלתי ופעילות פורמלי בלתי מקצוע שבשילוב המורכבות את בוחן המאמר 

בבתי החינוך במערכת הנלמד הארץ, וידיעת של"ח מקצועב מתמקד הוא פורמלית. במסגרת 

 מוביל כמקצוע השל"ח לטיפוח אופרטיביות פעולה דרכי לבחון ומציע יסודיים, על ספר 
 בחינוך החברתי-ערכי בבית הספר לצד דרכים להתמודדות עם מורכבות המקצוע.

 "הטיול ככלי חינוכי" – סוגרים עשרה גיליונות
 אורית שניט
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אוסטרייכר רוני / הארץ ואהבת הארץ ידיעת הארץ, הכרת טיולים, שבין הקשר על הרהורים 

4( )גיליון 

בית ספר, מוזיקה, שאוהבים כפי ארץ חבל או נוף לאהוב אפשר אם תוהה המאמר מחבר 

בתהליך ומשתפת מפעילה טיול במהלך שמתבצעת גופניתה הפעילות כי טוען הוא ומולדת. 

 ואלו – הורמונליות מערכות גם אלא הדם, כלי ואת השרירים את השלד, את רק לא הלמידה 
מעוררות את הרגשות ועושות את הלמידה לחוויה משמעותית.

5( )גיליון פיסא אבו נסר / הערבית בחברה הארץ וידיעת של"ח ותוכנית תרבות חברה, חינוך, 

הערבית החברה של בעיצובה מכונן כמוסד הערבית בחברה הספר בית את מציג המאמר 

שבין "הגשר היא הארץ וידיעת של"ח תוכנית כי טוען נסר סותרות. ציפיות עם המתמודד 

כוללת זו תוכנית ורתית".המס הערבית התרבות ובין הישראלית בחברה ההשתלבות צורכי 

 התלמידים את המחבר החינוכי-חברתי-ערכי, התהליך של העדכנית התפיסה את בתוכה 
 לעצמם, לטבע הארץ, למעגלים שונים בחברה ולמורשת התרבויות בארץ.

(7 ילים / אלי שילר )גיליוןמתודיקה של הדרכת מטי

שילר בעבודתו. למדריך לסייע יכד בהם שיש מחשבה וכיווני כללים כמה מוצעים במאמר 

בלתם. ואין הדרכה כל של הזהב״ "כללי שהם וענייניות, פשטות קיצור, כללים: שלושה מציע 

 במרחב מטיילים של טובה להדרכה הדרכים ואת השיטות את סוקר שילר המאמר, לאורך 
הפתוח ובאתרים שונים, מציג דוגמות לכך ומנתחן.

(7 ל״ח וידיעת ישראל / שלומית לנגבוים )גיליוןשיתופית בסיורי ש למידה 

להפעלת ההנחיה כלפי הארץ לידיעתו לשל״ח םחדשי וריםמ של עמדותיהם את בוחן המאמר 

והחוליות הכיתה ארגון של בסוגיות דן המאמר )יש״מים(. המשימתיים השדה בימי חוליות 

הלמידה מורכבות על עומדת לנגבוים בשטח. המשימה לביצוע בנוגע ובשאלות למשימה 

 בשנות והמיומנות הידע הזמן, להם שחסרים חדשים, מורים ידי על והפעלתה השיתופית 
ההוראה הראשונות.

8( )גיליון פתחי גיא / והמתחנך המחנך בידי חינוכי מנוף התלמידים, וחברת המשמעותי המסע 

הוא המשמעותי. עהמס תפיסת בבסיס העומדת העמוקה החינוכית הגישה את מציג המאמר 

ולהובלתו הטיול להכנת האחריות העברת של משמעותה ואת התפיסה רשישו את חושף 

עיוןר על המושתת הטיול של כוחו את מציג יפתח נוכי.החי הצוות בחניכת התלמידים לידי 

 החינוך רךעמ את המכונן שיא ערוכאי התלמידים", רת"חב – ריעבה בשמה או המחנכת", "העדה 
 רתי בבית הספר.החב
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 ניסים ד"ר תמם, אורן ד"ר / קולינרית רב-תרבותיות בישול, לסיר היתוך מכור יהודה, אור 
8( )גיליון חמוי

להתבוננות כדרך יהודה, באור משימתי( שדה )יום ביש"מ אחד, ביישוב סיור מציג המאמר 

ולהתבוננות נושא ללימוד מתודה מציג כדוגמה המובא הסיור העירוני. ובנוף הפתוח במרחב 

 של ההיסטורית בהבניה נקודות להאיר מבקשים המאמר כותבי קצר. סיור במהלך פעילה 
 למטיילים ולאפשר בנוף, שמשתקף כפי שונים, בממדים הנופאדם על ובהשפעתה מקוםה

לנקוט עמדה באמצעות דיון דילמה.

 8( גיליון) י דרך / ד"ר יוסי שפניירוציונ הסיור המקראי, מחשבות 
והמתייחס ראליש רותמקו על המושתת רכיעהחינוכי- רהסיו של דרכו את מציג רהמאמ

 עתב ראבמק עיוןל ההתייחסות את רובחיבו חושף ירפניש ד"ר בשדה. םראיימק למקורות 
 כבסיס למקרא שהתייחסו וסופרים מנהיגים מחנכים, שכתבו דוגמות עותבאמצ רחבבמ רסיו

 לאהבת הארץ.

9( בא / אבי ששון )גיליוןניווט באמצעות מפת מיד

וצבעים סימנים סמלים, באמצעות – בתוכו האוצר פתוח ספר היא שהמפה ןטוע המאמר 

בו ולשיטוט ללימודו שטח, להכרת היסודות מקום. ושל מרחב של סיפורם את – שונים 

צמח לא הניווט כושר אך מודרני, כערך נתפס ניווט אומנם, המפה. קריאת במיומנות טמונים 

 לרשותם, שעמדו מצעיםובא בכלים והתבצע קדמונים של נחלתם היה אלא החדשה, בעת 
 בכל תקופה לפי מאפייניה.

9( ה גוטמן )גיליוןרכי בסיור / סימות – השיח העררים עניין וסקרנאיך מעו

לעורר הוא בסיורים הגדול האתגר בסיור. וסקרנות עניין לעורר הדרך את מציג המאמר 

 מציעה גוטמן זאת. עושים כיצד היא הגדולה והשאלה ולעשייה, לחשיבה ומוטיבציה סקרנות 
בנושא דעתו את לחוות המתבקש בתלמיד כי בהבנה עמדה לנקוט התלמידים את הזמיןל

לשותפות אותו מגייסות והן והתעניינות, סקרנות מתעוררות במחלוקת, ושנוי מאתגר לו, קרוב 

ואף לפעולה בהמשך לקידום עמדתו. 

 9( / אלון מאיר )גיליון להזמין את הטבע לכיתה 
 ראהמ אלון שונים. בגילאים אנשים של רחב למגוון עהטב את להנגיש ניסיון עושה רהמאמ

 לחשוף כמזמין, הבנאלי את עותהבאמצ רלציי ולנסות כבמכחול במצלמה להשתמש ךאי
לא מרגשים אפורה וציפור חמקן ררפפ משעממת, שחיפושית ראותלהו חבויים רטיםפ

 אפשר הדלת, רימאחו "שם, ע.לטב יציאה היא הבית לחצר יציאה באפריקה. מפילים פחות 
 עט הכול".למצוא כמ

 "הטיול ככלי חינוכי" – סוגרים עשרה גיליונות
 אורית שניט
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עלינו כלים אילו ביותר? הטובה בצורה ללמד או מצוינת הדרכה להדריך רוצה אינו מאיתנו מי 

 המאמרים כותבי שנשתמש? רצוי טכניקות באיזו זאת? להשיג כדי לפעול מומלץ וכיצד לאמץ 
שלעיל דנים בדיוק בזה.

 נוספות דרכים אודות על ומרחיב טובה הדרכה כל של הזהב כללי את במאמרו חשף שילר אלי 
בשדה הנלמד לזה בכיתה הנלמד התוכן שבין הקשר את הציג החורש כליל חנוך ביצועה.ל

טען אוסטרייכר רוני והגילוי. החקר בתפיסת להשתמש והמליץ הארץ וידיעת השל''ח בהוראת 

משמעותית. חוויה היוצאים רגשות, המטילים בקרב לעורר נהדרת דרך היא גופנית פעילות כי 

אירוע להיות לטיול גורמת לתלמידים ולהובלתו הטיול להכנת האחריות העברת יפתח, גיא לפי 

ספר למעשה היא שמפה טען ששון אבי הספר. בבית החברתי החינוך מערך את המכונן שיא 

 את בחיבורו חשף שפנייר יוסי וד''ר המקום, ושל המרחב של סיפורו את בתוכו האוצר פתוח 
לנקיטת מהתלמידים בקשה גוטמן, סימה לפי במרחב. סיורה בעת במקרא לעיון התייחסותה

 כלי הוא ביישוב סיור חמוי ניסים וד''ר תמם אורן ד''ר ולפי וסקרנות, עניין מעוררת עמדה 
מכחול לשמש יכולה מאיר, אלון לפי המצלמה, העירוני. ובנוף הפתוח במרחב התבוננותל

אחרת. בצורה מאליהם ובניםמ שלנו שביומיום דברים ולחשוף הפתוח במרחב הפעילות במהלך 

 הארץ וידיעת של''ח של שדה יום במהלך המשימה חוליות פעילות את בחנה לנגבוים שלומית 
דרך התנסותם של מורים חדשים.

"גשר משמש הערבית בחברה הספר בבית השל''ח מקצוע שלפיה תמונה הציג סאפי אבו נאסר 

 במאמרו מירון ושי סורתית",המ הערבית התרבות ובין ראליתהיש בחברה ההשתלבות צורכי בין 
 פורמלית מסגרת בתוך הפועל פורמלי בלתי כמקצוע הארץ וידיעת השל''ח מקצוע את גדירה

 והמליץ לטפח אותו כמקצוע מוביל בחינוך החברתי ערכי בבית הספר.

סיכום

המתייחסת רחבה תמונה מציגים חינוכי" ככלי "בטיול היום עד שפורסמו המאמרים כלל 

 ועל המטיילים על משפיע הטיול שבה לדרך בהם, מובילים לגורמים הטיולים, של להיסטוריה 
שאפשר לאתרים וחשיפה המש''צים על מידע הטיול, חוויית להשבחת כלים אותם, סובביםה

לקיים בהם למידה משמעותית במהלך הטיול. 

למסקנה אותי הביאה ינוכי"ח ככלי ב"טיול שפורסמו מריםהמא במגוון והעיון המאמר הכנת 

בה תופסים והם החינוך מערכת של אי אן מהדי חלק הם והסיורים המסעות הטיולים, לפיה 

 המורה, על גם כמו התלמיד על הקבוצה, על גם כמו היחיד על – ומשפיע מעצב ככלי חשוב מקום 
על המקום כמו גם על הסביבה, על הפרט כמו גם על החברה.

שזקוקות לאוכלוסיות מונגשים בטיולים עוסקש תוכן הבאות רותבחוב לשלב ממליצה הייתי 

שיטות מאמרים המציגים במש''צים. עוסקיםרים העגל המאממ רחבתלה שמחה והייתי להתאמות, 

 רכות,המוד לקבוצות רלוונטי להיות למובילו עלסיי יכולים בטיול תכנים רתעבלה עדכניות נוספות 
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עצמו, בטיול והחוויה הלמידה לגיוון הוא אף להוסיף יכול בטיול ושילובו קיימות בנושא תוכן 

זה. עולםל ךנדב להוסיף יכולה וכד'( השנה בלוח ריכיםתא שיא, )ימי מרכז נושא לפי טיול והצגת 

 לדעתי וחשוב ונשנים, ריםחוז ריםבסג נמצאים אנו שבה רונה,האח מהתקופה עלםלהת יכולה אינני 
ר שתחלוף המגפה.עולם הטיולים גם לאח על רונהעות הקולבדוק את השפ

 בשדה הפעילות השבחת למען ללמידה לתרום הכותבים, למעגל להצטרף אתכם מזמינה אני 
 בטיול, במסע ובסיור ולהשפיע.

 ריכוז מאמרים לפי חוברות

1 גיליון

/ מדריכים של דורות וחמישה פעילות תחומי ארבעה 

טימי בן יוסף 

 כנדבך הטיולים מדריכי המורים את מעמיד המאמר 
מרכזי בהתפתחות התחום העממי לידיעת הארץ.

טיולים כחלק מהחינוך ה"לאומי" / יובל דרור 

 של המאפיינים לאחד היו טיולים כי מציין המאמר 
 שנות בראשית הציונית בתנועה הלאומי חינוךה

העשרים.

הפדגוגיה הטבעית – מחשבת החינוך שביסוד טיולי בית הספר / גיל גרטל 

 כל בידי חינוכי פדגוגי מכלי הטיול נהיה והארבעים השלושים בשנות כי נטען במאמר 
מורה ומחנך לכלי לידיעת הארץ בידיו של מומחה מקצועי, מדריך הטיולים.

טוב לטייל בעד ארצנו / עודד אבישר 

 במאה שחלו ציוני לאומי לחינוך ככלי הטיול של במקומו ההתפתחויות את מתאר המאמר 
 שנות ציונות, ומוסיף כי נסיבות הזמן המשתנות היו לגורם חשוב בעיצוב פני הטיולים.

 "הטיול ככלי חינוכי" – סוגרים עשרה גיליונות
 אורית שניט
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מהכרת הארץ לאהבת המולדת / אלי שיש 

אהבה לארץ, לעם ולמדינה בקרב התלמידים, שתוביל המאמר מציע דרך מעשית לטיפוח 

 לאהבת מולדת. 

2 גיליון

בשירות החינוכי התהליך – הנוער בתנועות טיול 

הטרמינולוגיה / נועם אבן 

הנוער בתנועת הטיול של עוצמתו כי טוען המאמר 

 של חינוכי לתהליך מסד חווייתי,חברתי- מכשיר בהיותו 
גיבוש קבוצה.

ליאון תמיר / שמעותמ מייצר כמנגנון הספר בתי טיולי 

החינוכי "המוצר הם הספר בתי טיולי כי מסיק המאמר 

 שמציעה ביותר והחשוב ביותר המתקדם הפורמאלי 
מערכת החינוך לנוער".

מעמדו ותפקידו של המורה בטיול – מבט מהעבר אל העתיד / אסף זלצר 

ולא המקצועי המדריך עם לעבוד למורה ראוי כי לחלוטין שברור ש"מה מסיק המאמר 

לסגת מפניו משום בקיאותו בארץ. 

היש"מ בשל"ח – הצלחות ואתגרים / שלומית לנגבוים 

 וידיעת לשל''ח החדשים המורים של בדרכם העומדים ואתגרים הצלחות מציג המאמר 
הארץ ביום השדה ומסיק כי יש להמשיך ולקלוט מורים חדשים.

המסע והטיול כחוויית למידה משמעותית / אלי שיש 

 ולמורשת הארץ לנוף בנוגע ייחודית ישראלית שפה שיוצר ככלי המסע את מציג המאמר 
 התרבותית ומעצב את הזיכרון הקולקטיבי בקרב המשתתפים.
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3 גיליון 

/ הנוער באכסניות הארץ לאהבת הנוער חינוך על 

אליעזר שמואלי 

 אכסניות של יסטוריתהה ההתפתחות את מציג המאמר 
 בהן הגלום והתיירותי החינוכי הפוטנציאל את נוער,ה

ואת הייעוד שלהן שהשתנה עם הזמן.

מהדרכת טיול להדרכת מטייל / אוריה בן ישראל 

 הקרובה בסביבה הטיול של חשיבותו את בוחן המאמר 
 גורמת המרוחק באזור בטיול טובה הדרכה כי טועןו

לתלמיד לאהוב פחות את סביבתו הקרובה.

קשר של חקר / חנוך כליל החורש 

 ייחוד את להדגיש ומציע לשדה בכיתה הנלמד התוכן שבין הקשר מהות את בוחן המאמר 
פעילות השל"ח, הן בכיתה הן בשדה, על בסיס תפיסת החקר והגילוי.

חוויות תלמידים בטיולים ותרבות נעורים / גיל גרטל 

 היעדים בטיולים מתקיימים שבה הדרך ואת המידה את מחדש לבחון מציע המאמר 
החינוכיים שלשם השגתם התקבל הטיול כפעולה חינוכית.

שילוב מקצוע בלתי-פורמלי במסגרת פורמלית / שי מירון 

 במסגרת פורמלית בלתי שוטפת ופעילות מקצוע שבשילוב המורכבות את בוחן המאמר 
 את השל"ח כמקצוע מוביל בחינוך החברתי-ערכי בבית הספר. פורמלית ומציע לטפח

 "הטיול ככלי חינוכי" – סוגרים עשרה גיליונות
 אורית שניט
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4 גיליון 

 – השנתי בטיול דתילמ לדעת, צריך שהייתי מה כל 
שהרבני, יעקב / נתיהש הטיול של בתפקידו מורותת

 חן פורטוגלי-שובל ואורית אנגלברג-ברעם 
 הטבע להגנת רההחב גישת התפתחות את מציג רהמאמ

 היסטוריים, לשינויים בהתאם ובטיול בשדה רכההד ענייןב
אחרונים.רים העשותרחשו בחברתיים וסביבתיים שה

מטיול שנתי למסע משמעותי / אלי שיש 

ממדי רב מסע לקיום עקרונות הכולל דגם מציע המאמר 

 בעיצוב הספר בית חברת כלל את המשלב מתמשך 
המסע ובקיומו והמשפיע על כלל חברת בית הספר.

רוני / הארץ ואהבת הארץ ידיעת הארץ, הכרת טיולים, שבין הקשר על הרהורים 

אוסטרייכר 

 בתהליך משתפת טיול במהלך שמתבצעת הגופנית הפעילות כי טוען המאמר מחבר 
הלמידה, מעוררת את הרגשות וגורמת ללמידה להיות לחוויה משמעותית.

השפעה וגורמי ליכיםתה החינוך, במערכת הטיול תפיסת – השנה מטיילים לאן המורה, 

/ גל כפרי 

שנות מאה לאורך החינוך במערכת הטיול בתפיסת שחלו השינויים את בוחן המאמר 

 על שהשפיעו השינויים חשיפת אגב אלו, שינויים על המעורבים השפעת ואת טיולים 
הטיול הבית ספרי בשני העשורים האחרונים.

בצלאלי ואלעד שלמון עומרי / בחינוך שימור – בישראל מורשת אתרי לשימור המועצה 

בארץ ההתיישבות מראשית אתרים לשימור שיש הדרמטית החשיבות את מציג המאמר 

 הגורמת – חווייתית למידה של רציף תהליך ליצור אפשר בעזרתם כי וטוען ישראל 
לתלמידים להפנים ערכים וידע.

המש"צים כפרויקט חינוכי לשינוי חברתי / יערה כהן 

חברתי, לשינוי ש''ציםהמ של תרומתם המש"צים: בעבדות היבטים בכמה דן החיבור 

 העומדים אתגרים חשיפת אחרות, נוער מנהיגות לתוכניות שלהם התוכנית בין השוואה 
 בפניהם ועוד.
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5 גיליון 

ומשמעותיה אתר" "אמץ תכנית – שלנו הסראייה 

בצלאלי אלעד / בעתיד השימור ולמעשה ללומדים 

ותהאני מרעי שחאדה 

אתר, אימוץ של מאפיין פעולה דגם מציג המאמר 

 ביישוב שונים קהלים בין קשר להבנות במטרה שפותח 
לבין מבנים היסטוריים שבסביבתם הקרובה.

טיול שהופך למסע / מיכה טלמור 

 חיזוק את כמאפשר המשמעותי המסע את מציג החיבור 
הם התלמידים כזה במסע כי וטוען המורה של עמדומ

 בלמידה בו מתנסים הם וכי המסע מנוף נפרד בלתי חלק 
חוקרת, משמעותית וחווייתית.

צא ולמד – למידה משמעותית בשמורות טבע ובגנים לאומיים / אורי ארליך 

 רלוונטיים אותנטיים, למידה כשדות הלאומיים הגנים ואת הטבע שמורות את מציג המאמר 
ואיכותיים, המזמנים לתלמידים חוויית טיול וביקור שלמה, מגוונת, מעשירה ומעצבת.

סיורי של"ח כמחוללי שינוי בחברה הדרוזית / איהאב מדאח 

 החברה של ההשתלבות לתהליך התורם חיוני חינוכי ככלי הטיול את מציג המאמר 
הדרוזית בחברה הישראלית במרחבים שונים.

הטיול בחברה הבדווית בנגב / קאיד אל-עטעונה 

 ומורי המש''צים ואת בנגב הבדווי במגזר שחל הטיול בתפיסת השינוי את מציג המאמר 
השל''ח כמי שמובילים את התהליך.

חינוך, חברה, תרבות ותוכנית של"ח וידיעת הארץ בחברה הערבית / נסר אבו סאפי 

 היא הארץ וידיעת של"ח תוכנית כי וטוען הערבית בחברה הספר בית את מציג המאמר 
 "הגשר שבין צורכי ההשתלבות בחברה הישראלית ובין התרבות הערבית המסורתית."

 "הטיול ככלי חינוכי" – סוגרים עשרה גיליונות
 אורית שניט
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6 גיליון 

/ הנוער תנועות מועצת מחקרי במסגרת הטיולים 

נפתלי דרעי 

למצב משימה עלינו מוטלת כי טוען המאמר כותב 

יצירת באמצעות חניך, לכל העצמה כמרכז הטיול את 

 ובאמצעות הקטנה הקבוצה לחיזוק הולמת סביבה 
ביטויי מנהיגות ויוזמה בקרב שכבת הבוגרים.

אלי / העיר לאיחוד יובל – לירושלים לצעוד ממשיכים 

שיש ויובל אשוש 

 והמסעות הצעדות עיצוב תהליך את סוקר המאמר 
החינוך שרי של תרומתם את ובירושלים, ירושליםל

 ואת בירושלים התלמידים סיורי היקף להרחבת השונים 
תפיסתם הפדגוגית-דידקטית בנושא.

רוח להולכים בה / ד"ר צביקה פלג 

ועד שבדרך המדינה מימי השנים, במשך הטיול בתפיסת שחלו השינויים את חושף המאמר 

 וההיכרות הידע שלב מעל מדלג המדריך שבו ממצב להיזהר להקפיד ומבקש אלה, ימינו 
את השטח ועוסק רק בערכים.

הטיול השנתי כחלק מתהליך חינוכי-ערכי / אריה ברנע 

בין ורק אך הדרושה במידה הערכי החינוך מטרות את להשיג אפשר שאי מציין המאמר 

כותלי בית הספר. 

המש"צים – מנהיגות נוער שוחר הכרת הארץ ואהבת המולדת / דן אבידן 

פעילותם את צעיר(, של"ח )מדריך המש"צים של ההכשרה מסלול את סוקר המאמר 

 מהשלב הראשוני כפרחי מש"צ ועד לשלב היותם מועמדים לשנת שירות. 
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7 גיליון 

לאומיים לגניםו טבע לשמורות הסמוכות קהילות שיתוף 
גולן-הרשקוביץ שרון / ונוף טבע שמירת של במשימות 

בהתייחסות הציבור של להעצמה גישה מציע המאמר 
בנוגע בעולם שנרכש מקצועי ידע מציג הוא לסביבה. 

 עמיתים בלמידת שנאגר וידע קהילה שיתוף לדרכי 
פנים ארגונית שנאסף מניסיון רב שנים.

פעילותב אתר״ "אמץ פעילות שילוב – לאמץ מתאמצים 

ששון אבי ד״ר / הלימודים ובתוכנית פריתס החוץ-בית 

)אשקלון( הרשות למרחב היציאה את מציע המאמר 

הדעת תחומי במגוון למידה תהליכי להעצמת כשיטה 

אגב ניצול היתרונות הגיאוגרפיים והסביבתיים. 

מסעות הנוער לחברון עד תש״ח / ד״ר יורם אלמכיאס 

ציון היו היסטורית משמעות בעלי ולאתרים יהודה למדבר לנגב, המסעות כי טוען המאמר 

דרך בבניית התודעה הלאומית של בני נוער בראשית הציונות. 

לשוח בשדה – היבטים פדגוגיים במפגש התנ״ך עם השדה / ד״ר דורון שר-אבי 

וממליץ התנ''כי הסיפור בעקבות והתיירות הטיילות התפתחות אחרי עוקב המאמר 

 לתנ״ך המורה בין מתווכת חוליה היותם מתוקף הנדרשים קטייםהדיד לדגשים להתוודע 
לבין השדה, הנוף והטבע הארצישראלי.

מסע בית ספרי ותוך אישי של התלמיד / ד״ר יוסי סורוקה 

)הישגים המרכיבים שלכלל מאחד גורם ספרי הבית בטיול לראות מציע המאמר כותב 

 של האינטלקטואלית רמתו ועם חברתית נפשית, ביולוגית, התפתחות עם לימודיים 
התלמיד( שיש בו פוטנציאל להעצמת מכלול מאפייני התלמיד.

טיולים וסיורים בארץ ישראל אז והיום / אוריה בן ישראל 

 מצב את לבחון ומציע וילנאי זאב שכתב החינוכי״ וערכו "הטיול החוברת את סוקר המאמר 
 הטיולים והסיורים כיום על פי רעיונותיו של וילנאי למרות השנים הרבות שחלפו מאז.

 "הטיול ככלי חינוכי" – סוגרים עשרה גיליונות
 אורית שניט
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מתודיקה של הדרכת מטיילים / אלי שילר 

 במרחב מטיילים של טובה להדרכה הדרכים ואת השיטות את מחברו סוקר המאמר, לאורך 
הפתוח ובאתרים שונים, מביא דוגמות לכך ומנתחן.

למידה שיתופית בסיורי של״ח וידיעת ישראל / שלומית לנגבוים 

 ההנחיה כלפי הארץ ולידיעת לשל״ח חדשים מורים של עמדותיהם את בוחן המאמר 
 ועומד על המורכבויות שבהפעלתו על ידם. להפעלת חוליות ביום שדה משימתי )יש״מ(

8 גיליון

יאיר / חינוכי-ערכי ככלי בגליל הסנהדרין שביל 

עמיצור וירדנה אלכסנדר 

ומדגים הסנהדרין שביל מיזם עיקרי את מציג המאמר 

חינוכי-ערכי משמשת כלי השביל לאורך כיצד ההליכה 

ולימודי להטמעת התכנים והערכים שהשביל מזמן. 

לתור את הארץ / יובל אשוש 

של הספר בבתי הטיול של מקומו את בוחן המאמר 

ביטויו ואת האחרונות בשנתיים דתי הממלכתי החינוך 

בתהליך החינוכי. 

משה כרמי: מורה למופת – מורם של בני עין חרוד בדור הפלמ"ח / ד"ר זאב זיוון 

הפדגוגית, ייחודיותו ואת כרמי משה המורה של המיוחדת דרכו את חושף המאמר 

 האנושית והאומנותית כפי שנתפסה בעיני תלמידיו. 

מסע משמעותי וחברת התלמידים – מנוף חינוכי בידי המחנך והמתחנך / יפתח גיא

 – העברי בשמה או המחנכת", "העדה רעיון על מושתתה טיול של כוחו את מציג המאמר 
"חברת התלמידים", כאירוע שיא המכונן את מערך החינוך החברתי בבית הספר.

ונשמרתם מאוד לנפשותיכם / ד"ר אברהם ליפשיץ 

את ומדגיש ית-דתיתציונ אישית זהות טיפח מעודדכ החמ"ד חזון את מציג המאמר 

 והערך שבטיול החשיבות לצד הנדרשים הבטיחות היבטי כל על שבעמידה החשיבות 
 החינוכי שבו.
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ו J .~~·~י~ו 

ד"ר תמם, אורן ד"ר / קולינרית רב-תרבותיות ישול,ב לסיר היתוך מכור יהודה, אור 
ניסים חמוי 

 להתבוננות כדרך יהודה, באור משימתי( שדה )יום ביש"מ אחד, ביישוב סיור מציג המאמר 
במרחב הפתוח ובנוף העירוני כמתודה.

הסיור המקראי, מחשבות וציוני דרך / ד"ר יוסי שפנייר 
את וחושף ישראל מקורות על המושתת החינוכי-ערכי הסיור של דרכו את מציג המאמר 

 מנהיגים מחנכים, שכתבו דוגמות באמצעות במרחב סיור בעת במקרא לעיון ההתייחסות 
 וסופרים שהתייחסו למקרא כבסיס לאהבת הארץ.

9 גיליון

 במערכת חינוכי ככלי הטיול התפתחות בראי קרב מורשת 
החינוך / אדיר וישניה וליבנה שלווי

הפעילה שההדרכה המדגיש פעולה מודל מציג המאמר 
הטיול במהלך קרב מורשת מסיפורי דמויות עם והמפגש 
 הערכיים המסרים לבין המסיירים קהל בין מחברים 

הנחשפים בסיפורים אלה.

ובעדה בגליל בכרמל, מחדש להתאהב – הבנים שביל 
הדרוזית / ריקי טסלר וסלמאן אבו רוכון 

הדרוזים", הבנים "שביל וזמתי את חושף המאמר 
לחיזוק פעילות ומרחב להנצחה ייחודי תהליך מציע 

הסולידריות בין מגזרים בחברה הישראלית. 

של מסע יומני מתוך וסביבותיה ירושלים של ורותיהק על הארות יבואו, מרחוק בניך 

תיירים יהודים / יחיאל פומרנץ 

יושבי ובין התיירים בין אמצעי הבלתי המפגש של הנרחבת להשפעה עדות מציג המאמר 

 בדרך מורשת ובהנחלת זיכרון בשימור מרכזי כלי הוא טיול כי וטוען ואתריה נופיה הארץ, 
אקטיבית לבני הדור הצעיר והמבוגר.

ניווט באמצעות מפת מידבא / אבי ששון 

 מקום. ושל מרחב של סיפורם את בתוכו האוצר פתוח ספר היא שמפה טוען המאמר 
 היסודות להכרת שטח, ללימודו ולשיטוט בו טמונים במיומנות קריאת המפה.

 "הטיול ככלי חינוכי" – סוגרים עשרה גיליונות
 אורית שניט
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ראשוניות מסקנות בוחן. כמקרה חומותייך על מסע – משמעותי למסע שנתי מטיול 

ממחקר שטח / מיכאל ברוכי ודוד רודמן 

כי וחושף חומותיך" "על מסע על שנערך ממחקר ראשוניות מסקנות מציג המאמר 

של מקומו את מחדש עיצבו ספריות הבית הטיול וכניותלת שנוספו הייחודיות הפעילויות 

הטיול בתהליך החינוכי ואת ההכרה בחשיבותו החינוכית-ערכית. 

איך מעוררים עניין וסקרנות – השיח הערכי בסיור / סימה גוטמן 

לחשיבה ומוטיבציה סקרנות לעורר הצורך הוא לפתחנו העומד האתגר כי טוען המאמר 

 להשיג דרך מציעה המאמר כותבת זאת. עושים כיצד היא הגדולה השאלה וכי ולעשייה 
 את המטרה וזאת על ידי הזמנת התלמידים לנקוט עמדה.

 / ד''ר משה משיח 21השל''ח לאן? מוכנות מקצוע של''ח במערכת החינוך למאה ה-

 להיערך יש לטענתו, החדש. הטכנולוגי בעולם הארץ וידיעת של"ח בהוראת דן המאמר
ולימוד הנחייה לצד בשדה וסיור בכיתה לימוד התהליך: להשלמת ממדים בשני הוראהל

משותף. 

להזמין את הטבע לכיתה / אלון מאיר 

 להשתמש איך מראה אלון אנשים. של רחב למגוון הטבע את נגישלה ניסיון עושה המאמר 
במצלמה כבמכחול ולנסות לצייר באמצעותה את הבנאלי כמזמין ולחשוף פרטים חבויים

 המדריך לידיעת הארץ – התהוותה של פרופסיה / ד''ר אלי שיש 
 המאמר מציג את תהליך התהוותה של הפרופסיה להדרכת טיולים לידיעת הארץ.
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	 תובקעב תוטשפתה ףיגנ ,הנורוקה העטקנ תחאב תוליעפ םילויטה םירויסהו תרכהל ץראה התבהאלו םיגוהנה תכרעמב יחה.ךונ ךרוצה תולגתסהב הריהמ בצמל םוריחה איבה ץרפל לש ,תויתריצי הבישחל תשדוחמ תהלו.תוחתפ תוליעפה רצחב תיב רפסה םיבחרמבו םיחותפ הרצי .הדשה תוליעפבו )חותפה בחרמב( רפסה תיבב היישע ומדיק רשא ,םישדח הלועפ יסופד

	 ןויליגב הז ונסניכ הרשע םירמאמ ,םיסחייתמה תודוקנמ טבמ ש,תונו לויטל הריזכ חופיטל םיכילהת םייגוגדפ םתמצעהלו לותעפשה םבוליש לש םיעצמא םיילטיגיד םיכילהתב םייכוניחה תיבב רפסה םילויטבו .הדשב ,ףסונב שדקוה רמאמ דחא ץבוקב םוכיסל םירמאמה םינושה .ןורחאה רושעב תונויליגה לכב ומסרופש
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	 ורמאמב
	תרוסמשודיחותיינבבתוהזהתימואלהםילשוריבמהתיברערושעבןושארהתנידמל ,"לארשי עיבצה רוספורפ יבוק בטה-ןהכ לע םהידיקפת לש םוקמה לשו בחרמה יפרגואיגה כיבצעמ תוהז תימואל םילמסכו םייזכרמ תחימצב תוימואלה .תינרדומה ילולסמ רויסה וותוהש בברעמ ריעה םילשורי רושעב ןושארה רחאלש תמקה הנידמה ורצי תורוסמ תושדח לש היילע לגרל םירתאל םייביטנרטלא ב(רקיע רהל .)לצרה השדוח היילעה לגרל תשולשב םילגרה 

	 רקיעב( רהל )ןויצ והוזו םירתא םייגולואיכרא קלחב( יברעמה לש .)ריעה תנעטל ,רבחמה תלוג .תיברעמה םילשוריב יזכרמה רתאה תויהל דעונש הנבמ – המואה יניינב תמקה התייה תרתוכה
	 רקיעב( רהל )ןויצ והוזו םירתא םייגולואיכרא קלחב( יברעמה לש .)ריעה תנעטל ,רבחמה תלוג .תיברעמה םילשוריב יזכרמה רתאה תויהל דעונש הנבמ – המואה יניינב תמקה התייה תרתוכה
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	.ךוניחה תודלות רקחל תילארשיה הדוגאה אישנו ביבא לת תטיסרבינואב ךוניחל רפסה תיבב הלוגבו לארשיב ידוהי
	.ךוניחה תודלות רקחל תילארשיה הדוגאה אישנו ביבא לת תטיסרבינואב ךוניחל רפסה תיבב הלוגבו לארשיב ידוהי

	 ר"ד ילא שיש אוה להנמ ףגא ח"לש ,הדש( ,םואל )הרבח תעידיו ץראה דרשמב ,ךוניחה רוטקוד היפוסוליפל םוחתב תודלותההקיטקדיד לש תעידי ץראה ב רא()-ץ ,לארשי רבחמ :םירפסה יכה' ילארשי ,'שיש ךרדה' םשל -ןמוי ,'עסמ בתוכ ךרועו ףתוש לש רפס' עסמה -30 הנש תוחלשמל רעונה ,'ןילופל ר"וי הדעוה תיצראה םודיקל םילויטה תכרעמב ךוניחה ר"ויו תדעו ,ךוניח להק .םיימואלה םינגהו עבטה תושר תאילמב הליהקו
	 ר"ד ילא שיש אוה להנמ ףגא ח"לש ,הדש( ,םואל )הרבח תעידיו ץראה דרשמב ,ךוניחה רוטקוד היפוסוליפל םוחתב תודלותההקיטקדיד לש תעידי ץראה ב רא()-ץ ,לארשי רבחמ :םירפסה יכה' ילארשי ,'שיש ךרדה' םשל -ןמוי ,'עסמ בתוכ ךרועו ףתוש לש רפס' עסמה -30 הנש תוחלשמל רעונה ,'ןילופל ר"וי הדעוה תיצראה םודיקל םילויטה תכרעמב ךוניחה ר"ויו תדעו ,ךוניח להק .םיימואלה םינגהו עבטה תושר תאילמב הליהקו
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	לבוי שושא אוה להנמ זכרמ ם"ענ ,ףונ( ,םע ,)תשרומ לעב ראות ינש ידומילב ץרא לארשי תטיסרבינואב ןב ןוירוג ראבב ,עבש רגוב.ץראה תעידיו ח"לשל הרומו החנמ ,בגנב תיכוניח תוגיהנמל לדנמ תינכות 
	לבוי שושא אוה להנמ זכרמ ם"ענ ,ףונ( ,םע ,)תשרומ לעב ראות ינש ידומילב ץרא לארשי תטיסרבינואב ןב ןוירוג ראבב ,עבש רגוב.ץראה תעידיו ח"לשל הרומו החנמ ,בגנב תיכוניח תוגיהנמל לדנמ תינכות 
	3 
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	" –,
	 תירומ ןהכ לבויו ,שושא םרמאמב 
	זכרמ ם"ענ תפוקתב ורוקההנ
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	Artifact
	 וניימד :הנומת תצובק םירענ תורענו תבשוי תדוקנב תיפצת ךלהמב .לויט הכירדמה הנופ לא ףונה ,ביהרמה העיבצמ הריבסמו המ :םיאור עלסמה ינפו ,חטשה תרבח ,חמוצה רצבמה ינבלצה הרזחושמ ףקשנש .קוחרמ ,עתפל ףוע סרוד רבוע .םיימשב הכירדמה תלאוש :תובהלתהב ימ ?ההזמ
	 וניימד :הנומת תצובק םירענ תורענו תבשוי תדוקנב תיפצת ךלהמב .לויט הכירדמה הנופ לא ףונה ,ביהרמה העיבצמ הריבסמו המ :םיאור עלסמה ינפו ,חטשה תרבח ,חמוצה רצבמה ינבלצה הרזחושמ ףקשנש .קוחרמ ,עתפל ףוע סרוד רבוע .םיימשב הכירדמה תלאוש :תובהלתהב ימ ?ההזמ
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	 רחאל ןמז בר אלל ,הבוגת איה הנופ לא הצובקה הלגמו םירשעש ךותמ 
	 םיכרדומה םיקוסע םינופלטב םימכחה :םהלש הרשע םימלצמ וא ,םימלטצמ השימח םיקדוב תא ,םרגטסניאה "?רכומ עמשנ" .רחא והשמב םיקוסע ,תועדוה םיבתוכ 
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	1B.E.D A.MB.Ed,,M.A
	 ןורהא רב אוה שיא ךוניח תעידיו ,ץראה להנמ תקלחמ ןכותה היגוגדפהו הביטחב ךוניחל ,הליהקלו לעב ראות 
	ךוניחב םעטמ תללכמ תיב לרב ראותו 
	 תודלותב םע לארשי תעב השדחה םעטמ בינואתטיסר רב .ןליא ברימ ןזח-הרוכ איה תבתוכ ןכות הקלחמב תיגוגדפה הביטחב ךוניחל הליהקלו לש ,ל"קק תלעב ראות ןושאר ,ךוניחב 
	 תדועת הארוה ךוניחב ,דחוימ ראותו ,ינש 
	 ידומילב ץרא לארשי ראוהיגולואיכ תטיסרבינואמ רב .ןליא גומלא רחצ איה תלעב וידוטס רחצ חותיפל ןכות ,יכוניח תחתפמ תודיחי תויכוניח תוללוכה םירזע םייזיפ םיילטיגידו לכמ ,םיגוסה רבעב השמיש הכירדמ תחנמו םיכירדמ הרבחב תנגהל .לאלצב בוציעו תונמואל הימדקאה תרגוב ,עבטה 



	אובמ
	אובמ
	אובמ

	Z –)2018
	 ישנאכ הכרדה ,ךוניחו םהיניעבש לויט אוה ילכ יתועמשמ רוביחל ,ץראל ונלוכ םיניבמ םויה יכ ,םילויטהםירויסה תויוליעפוץוחהםע ינברוד -ה
	 םיבייחמ יתהתוסחי.תמאתומ ךרוצהםייוריגב יתלב ,םיקסופ רוציק ינמז בשקה ,זוכירהו רסוח ,תונלבסה ,תויחטשה הייטנה םמעתשהל ,רהמ התורכמתה לש ינב רעונה ךסמל בשחמה םירישכמלו םיירלולסה
	 לכ הלא םינייפאמ םיבר םיכרדומהמ ונאש .םישגופ ונניא םילוכי םלעתהל םינייפאממ הלא ךוניחב ללכב הכרדהבו חטשב .טרפב הניחב לש םילויט לשו תוליעפ חטש תמייקמש ל"קק םינשב תונורחאה -ןובל( תליג ,רגרובו 
	2
	 תדמלמ פבשתוליע חטש האב ידיל יוטיב יתועמשמ תעפות םיכינחה .םימכחה םינופלטה םיקפסמש תעדה תחסהב םיעוקש םירתונ אלא לויטל םירבחתמ םניאש

	 ףסונ לע ,ךכ ימכ םידבועש תובר םע ךוניחה יתלבה ילמרופ תועונת( רעונ ינוגראו )רעונ םיאצמנו גולאידב דימתמ ,ותיא ונחנא םיניבמ םגש ךרד העמטהה הפישחהו לש תודיחי הכרדה תושדח םיכירדמל ,םיריעצ םהש םמצעב ינב ,רעונ תבייח רובעל יוניש הרטמב עיגהל להקל ,םיכירדמה .הבוט הרוצב ,םיכרדומל וכרדו
	 ףסונ לע ,ךכ ימכ םידבועש תובר םע ךוניחה יתלבה ילמרופ תועונת( רעונ ינוגראו )רעונ םיאצמנו גולאידב דימתמ ,ותיא ונחנא םיניבמ םגש ךרד העמטהה הפישחהו לש תודיחי הכרדה תושדח םיכירדמל ,םיריעצ םהש םמצעב ינב ,רעונ תבייח רובעל יוניש הרטמב עיגהל להקל ,םיכירדמה .הבוט הרוצב ,םיכרדומל וכרדו

	 םיתעל ,תובורק ונחנא םיטונ םישאהל תא םירישכמה ,םיירלולסה תא תרושקתה הנימזה לכב ןמז לכבו ,םוקמ תא יעונמ ,שופיחה תא הידמה תיתרבחה תאו םינומושייה םימכחותמה קלחב לודג תוערהמ תולוחה רעונהש לבוס .ןהמ ןיא קפס ןדיעש םינופלטה בייחמ ,תוסחייתה ןוכדע לש יכרד הכרדה לשו תודותמ תאיצמו םיכרד תושדח תריציל ןיינע .תוליעפב ךא רשקב הז שומישה םינופלטב םימכח לוכי קפסל תונורתי אלו קר תונורסח םג לויטב .חטשב רמאמב ,הז גיצנ יכילהת חותיפ םימושייו רשא ורצונ הרטמב םדקל ףותיש הלועפ דצמ םיכינח תוליעפב .םהלש םתפשב שומישב חטשה 
	 םיתעל ,תובורק ונחנא םיטונ םישאהל תא םירישכמה ,םיירלולסה תא תרושקתה הנימזה לכב ןמז לכבו ,םוקמ תא יעונמ ,שופיחה תא הידמה תיתרבחה תאו םינומושייה םימכחותמה קלחב לודג תוערהמ תולוחה רעונהש לבוס .ןהמ ןיא קפס ןדיעש םינופלטה בייחמ ,תוסחייתה ןוכדע לש יכרד הכרדה לשו תודותמ תאיצמו םיכרד תושדח תריציל ןיינע .תוליעפב ךא רשקב הז שומישה םינופלטב םימכח לוכי קפסל תונורתי אלו קר תונורסח םג לויטב .חטשב רמאמב ,הז גיצנ יכילהת חותיפ םימושייו רשא ורצונ הרטמב םדקל ףותיש הלועפ דצמ םיכינח תוליעפב .םהלש םתפשב שומישב חטשה 
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	2008.)
	 ךילהת חותיפה ראתנש ןלהל קמורו ץומיאב השיג היפל יכרדב" הארוהה שרדנ יוניש יתסיפת לצא םיכירדמה ומכ םג לצא .םיכינחה יונישה ןיא ועמשמ לוטיב תודותמה םיכרדהו .תומייקה הנווכה ,ןוויגל הרשעהל שומישלו תוקינכטב תושדח תוססובמ פאתויורש תויגולונכט "תושדח ,ילאיחי( 
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	 ונעגה הנקסמל תואיצמבש הבש םתעד לש םידימלת םיבר תחסומ ,ךירדמהמ ףונהמ ו,תוליעפהמ ןוכנ היהי ןוחבל םיכרד סויגל םינופלטה םימכחה תבוטל תוליעפה .התרשעהלו שומיש םירישכמב םיירלולס לוכי חותפל םיקפוא ,םישדח ךא םג םיקהל םילושכמ ינפב לכ 
	 ונעגה הנקסמל תואיצמבש הבש םתעד לש םידימלת םיבר תחסומ ,ךירדמהמ ףונהמ ו,תוליעפהמ ןוכנ היהי ןוחבל םיכרד סויגל םינופלטה םימכחה תבוטל תוליעפה .התרשעהלו שומיש םירישכמב םיירלולס לוכי חותפל םיקפוא ,םישדח ךא םג םיקהל םילושכמ ינפב לכ 

	2016.)
	 םידדצה םיפתושה ךילהתב .יכוניחה ונא םינימאמ יכ תוביבס" הידמה ,תיתרבחה אלש ודעוי הליחתכלמ ,הארוהל ןניא תופילחמ יכרד הארוה תומייק אלא תונווגמ ןתוא תומדקמו יכילהת ,טרפייז( "הדימלו הארוה 
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	"2016.)
	 רחאל ךילהת לש םוקמב ,ךילהתב ונדמל וליאל ןהמ לוכי םיאתהל שומיש םינופלטב .םימכח 
	םינופלטה םימכחה םה ילעב תויוכיא תוידוחיי תורשפאמש ץורפל םיכרד תושדח הארוהב .הדימלבו םה םיחתופ תויורשפא הדימלל הליעפ לכמ םוקמ לכבו ,ןמז יפל ךרוצ "רשקהו -רשימ( ,לט 
	5
	 ךילהתב חותיפה ונסחייתה ,םיחתפמל םיכירדמל ומלו.םיכרד הנווכה התייה לררב .תוצובקהמ תחא לכל שרדנה תא

	 שרדנה יחתפמל :תוליעפה ןכות ירלולס בשקותמו רשפאמ תושימג הבר ןוכדעו ןימז ריהמו לש ינכת .תוליעפה רשפא רוציל קחשמ יעצמאב ירלולס לוכיש לועפל לכב בצמ לכבו םוקמ תונהילו תולקמ הצפהה העמטההו לש קחשמה קוחרמ ברקב םילהק .םינוש םע ,תאז בושח שמתשהל םירישכמב הרוצב הדודמ הלוקשו אלו תתל ךסמל ףילחהל תא .חטשה תונעשיה לע יאצמה יזיפה חטשב איה יאנת ,יחרכה בושח רישכמהש ירלולסה רמשיי ילככ אלו היהי הרטמל .דקומב רתוויי חטשהש ךכ יזיפ יאצמ םע ותוא בלשל דיפקהל בושחו
	 שרדנה יחתפמל :תוליעפה ןכות ירלולס בשקותמו רשפאמ תושימג הבר ןוכדעו ןימז ריהמו לש ינכת .תוליעפה רשפא רוציל קחשמ יעצמאב ירלולס לוכיש לועפל לכב בצמ לכבו םוקמ תונהילו תולקמ הצפהה העמטההו לש קחשמה קוחרמ ברקב םילהק .םינוש םע ,תאז בושח שמתשהל םירישכמב הרוצב הדודמ הלוקשו אלו תתל ךסמל ףילחהל תא .חטשה תונעשיה לע יאצמה יזיפה חטשב איה יאנת ,יחרכה בושח רישכמהש ירלולסה רמשיי ילככ אלו היהי הרטמל .דקומב רתוויי חטשהש ךכ יזיפ יאצמ םע ותוא בלשל דיפקהל בושחו

	 שרדנה :םיכירדמל ןופלט םכח לוכי איבהל לא חטשה ,תולוק םינוטרס תונומתו לע יפ השירד השעמלו אוה היהנ רזע הכרדה בר חוכ ףילחמש תא םירזעה ,םילברוסמה םידבכה םיחישקהו תאו תוזרכה תולפקתמה תוטמקתמהו םהבש ושמתשה .רבעב יהוז המרופטלפ תרכומ ,הבוהאו התנמזמ תורשפא השחמהל ,היח היווחל תורחתלו םגו תרשפאמ השיג רגאמל עדי עדימו א.יפוסני םע ,תאז בושח רוכזל יכ שומישה ןופלטב םכח םיתווצב םינטק ןמזמ רגתא ךירדמל .חטשה לא םג םיכרדומה לש טבמה תא תונפהלו הצובקה תא דחאל וילע תושקהל לולעו
	 שרדנה :םיכירדמל ןופלט םכח לוכי איבהל לא חטשה ,תולוק םינוטרס תונומתו לע יפ השירד השעמלו אוה היהנ רזע הכרדה בר חוכ ףילחמש תא םירזעה ,םילברוסמה םידבכה םיחישקהו תאו תוזרכה תולפקתמה תוטמקתמהו םהבש ושמתשה .רבעב יהוז המרופטלפ תרכומ ,הבוהאו התנמזמ תורשפא השחמהל ,היח היווחל תורחתלו םגו תרשפאמ השיג רגאמל עדי עדימו א.יפוסני םע ,תאז בושח רוכזל יכ שומישה ןופלטב םכח םיתווצב םינטק ןמזמ רגתא ךירדמל .חטשה לא םג םיכרדומה לש טבמה תא תונפהלו הצובקה תא דחאל וילע תושקהל לולעו

	()Medzini et al., 2014. –
	 שרדנה :םיכרדומל דוע ינפל קוסיעה ןכותב רבעומה תועצמאב רישכמה ,ירלולסה םצע הנמזהה לש םיכרדומ ףתשל תוליעפב תא רישכמה בוהאה היה״ש רבכ קלחל ״םפוגמ ,הלעמ ךרדב ,ללכ תא תונוכנה תאו היצביטומה תופתתשהל 
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	 ,ףסונב שומישה ירלולסב ישיא דואמ
	 רשפאמ לכל דחא יוטיב ישיא הייפצו ךסמב ןטקה םע םירבח םידדוב םיפסונ ךכבו רשפאמ לכל דחא ףתתשהל רתוי אלו עמטיהל הצובקב .הלודג ,םלוא תונורתיה םיברה םילולע תולקב תויהל :תונורסחל םוקמב רבחתהל חטשל תווחלו ,ותוא םיכרדומה םילולע לראשיה םידוכל ךסמב תויושחרתהבו .וכותבש הגופהה םוימויב ,ידומילה איהש קלח יתוהמ 

	(2016,)
	,טרפייז 'ת 
	 ימושיי הידמ תילטיגיד תותשרו תויתרבח הארוהב ,הדימלבו :ךותב הארוה ,הימדקאב בתכ תע 

	,630-26(2016,) –,624-20
	ההובג הלכשהל תודסומב הארוה יניינעל
	'מע , 
	.םיעדמל תילארשיה תימואלה הימדקאה , ,לט-רשימ 'ח 
	 אנ חותפל םינופלט
	 שומיש םינופלטב םימכח הארוהב ,תימדקא :ךותב הארוה ,הימדקאב בתכ ההובג הלכשהל תודסומב הארוה יניינעל תע
	'מע , 
	.םיעדמל תילארשיה תימואלה הימדקאה , 

	Medzini, A., Tal-Meishar, H. & Sneh, Y. (2014), Use of mobile technologies as support tools of geography field trips. International Research in Geographical and Environmental Education, 24 (1), pp. 13-23. 
	 –
	 בושחו האיציב ,חטשל הלולע תויהל תיתועמשמ תוחפ םירקמבו םימיוסמ וליפא .םלעיהל לולע לרצוויה שוטשט תולובג
	 םא םישמתשמ ןופלטב םכחה ידכ קחשל קחשמ רושקש ,לויטל המ ענומ ונתיאמ ךישמהל שמתשהל וב ךרואל לכ ,לויטה תויהל םיקוסע תותשרב תויתרבחה ?וב םיאלמ םיפתוש תויהלו לויטה תא תווחל םוקמב עיצמ אוהש תוברה תעדה תוחסהבו

	,Treasure Hit
	 ךילהתב ,חותיפה ונא םישרדנ רבגתהל לע תונורסחה רשפאלו הדימל הקמעהו םג תוליעפב הבש םיכרדומה םידבוע םיתווצב ,םייאמצע םירזפתמ חטשב םישגופו תא ךירדמה קר תונחתב החיתפה .םויסהו ,ךשמהב גיצנ תא ךילהת חותיפה השענש ל"קקב יתשב תומרופטלפ :תוירקיע ח,רעיוו קחשמ טווינ ירלולס לעופה ןווגמב ירתא ,ל"קק תרדסו יקחשמ רצוא
	 תססובמה לע לש תרכומה המרופטלפה 
	 .ןולוחב יגולונכטה ןוכמה לש 

	2 2019-20183 20084( 82 .44-40 
	( רגרוב ,'או תליג-ןובל ,'א
	רעה תוחוד ,)די יבאשמ ,ל"קק תויוליעפל הכ.מ"עב םיצעוי ע 
	( 'ת ,ילאיחי
	ל םישוע ךיא ,):ךותב ,תיביטקורטסנוק הדימ ,ךוניחה דה 
	 'מע ,)
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	ל"קק לע םילימ המכ
	ל"קק לע םילימ המכ
	ל"קק לע םילימ המכ

	(1901,)
	 ןרק תמיק ,לארשיל הדסונש סרגנוקב ינויצה ישימחה 
	 הדעונ תויהל עורזה תיעוציבה לש סרגנוקה ,ינויצה לועפל ןעמל תשיכר עקרק ץראב ,לארשי עייסל סויגב תומורת םעהמ ידוהיה תורטמל ךוניח ינויצ תובשייתהו תידוהי ץראב .לארשי לעפמל ידוחייה לש רועייה ופסונ תםידיקפ םיבושח אל ,תוחפ םהבו םוקיש קשמ ,םימה םוקיש ,םילחנ תמקה ירגאמ ,םימ תמקה ינקתמ רוזחמ ,םיכפשל תמקה אפ,םיקר יכילהת תריצע ,רובדמה מרקח חותיפו יאלקח יגולוקא בץרא .תוצופתבו הביטחה ךוניחל הליהקלו לש ל"קק המש הל הרטמל רבחל תא להק םיכנחמה להירוטסיה ,תשרומלו ,רעיל עבטל הביבסלו םיכרדב ,תויתייווח תורישעמ .תונהמו הקלחמב אםינומ לע ,הביתכ חותיפ לע לעו הקפה תוססבתהב ,םייכוניח םינכת לש לע בוליש :תונורקעה .הל


	 יכוניח ילככ םכחה ןופלטה
	 יכוניח ילככ םכחה ןופלטה
	 יכוניח ילככ םכחה ןופלטה

	Learning Mobile M-Learning.)
	 המגמה לש בוליש ישכמםיר םימכח םידיינו מבעתוכר וניחך ביבחר ,םלועה ןה ילככ זער אינוגר ןה ישכמכר דומיל לש ,שממ תארקנ 
	רוציקבו( 
	 םינשב חאה,תונור דהב תסנכנ וז המגממל הגרופה ךוניחה תוכרעופ יתלבהו תוילמרב תוילמר.םלועה יבחר

	 –
	 אלל ,קפס רבשמ הנורוקה היה םרוג ץיאמ רבעמב הדימלל תיגולונכט רציו הציפק הלודג םוחתב לשב ךרוצה לגתסהל תואיצמל תבייחמש שומיש םילכב .םייגולונכט ךא םג אלל תוסחייתה רבשמל
	 תודוה תייווחל דומיל הרישע ,דחוימב חותיפל ךלוה רבטצמו לש תויצקילפא תויכוניח 

	 –M-Learning 
	תובר תונווגמו ןורתילו לודגה תודיינבש יפכ( טרופיש ךשמהב אמה)רמ
	 ספות -ה
	.םלועב הצואת 


	ךוניחה תכרעמל םינופטראמסה תסינכ
	ךוניחה תכרעמל םינופטראמסה תסינכ
	ךוניחה תכרעמל םינופטראמסה תסינכ

	2015,83)2015.2015,72 
	 רקחמב ךרעש ןוכמ דירש ליבשב "סבולג" -ב
	 אצמנ יכ -ל
	 םיזוחא םידליהמ ינב שש הלעמו שי םינופלט םימכח םהו םישמתשמ םהב תועש תוכורא ךלהמב םויה ינבא( ,םתורו 
	7
	 תויצקילפאה תוחוורה רתויב ןה םוחתב תרושקת ,םיקחשמו ןהירחא לפאתויצקי מ,הקיזו ,םוליצ ,םינוטרס פ,קובסיי יצורע .היזיוולט ןוכנ -ל
	 תיברמ םימושייה רתוי( -מ
	.תוטועפלו םידליל םידעוימ )םיזוחא

	 םג םלועב םירגבתמה ,םירגובמהו השקבה תריגסל םינופלט םידיינ רשקהב ,יכוניחה ידכ רשפאל זוכיר ידכו עונמל ,תוערפה תכלוה תפלחתמו השקבב רבחתהל ןופלטל ףתתשהלו ותועצמאב .תיכוניחה תוליעפב
	 םג םלועב םירגבתמה ,םירגובמהו השקבה תריגסל םינופלט םידיינ רשקהב ,יכוניחה ידכ רשפאל זוכיר ידכו עונמל ,תוערפה תכלוה תפלחתמו השקבב רבחתהל ןופלטל ףתתשהלו ותועצמאב .תיכוניחה תוליעפב

	 – –Ynet,45 –2013.)
	 רתאב דרשמ ,ךוניחה םסרופ רמאמ לע תסינכ םינופטראמס יתבל ה:רפס רוד" ."םיכסמה
	8
	 יבתוכ הרמאמ ונמ
	 דצל תונכס תונומטה שומישב ,ירלולסב ומכ ,הנירק תנכס ,תורכמתה העיגפ בםירשק םייתרבח םייתימא דועו
	 םג הרדס הכורא לש ,תונורתי םהיניבו תושיגנ ירגאמל עדימ הםירפשמ םילעיימו תא ,הדימלה תורשפא שומיש ,המלצמב רשק ריהמ רישיו םע הרומה םעו הךנחמ םג דצמ םידלי םינשייב םיינששחו ,רתוי תרבגה היצקארטניא ןיב םידימלת תויצאוטיסב תומיוסמ .דועו הבתכב המסרפתהש -ב
	 ואבוה הירבד לש תלהנמ תיב :רפס לע“ יפ הסיפתה ,ילש םידימלתה םיכירצ תויהל םיליעפ ןמזב .רועישה םויה לוכה םלצא ,ידיימ ןאכ .וישכעו םה םיממעתשמ דואמ רהמ רועישמ לש 
	 ,תוקד הרטמהו איה דימת לןרקס .םתוא ירחא םינש ןהבש ונצלאנ םירחהל םינופלט ןמזלו ,םירוה ונטלחה סאמנש .ונל םא הז המ םהש םיצור
	 ,יח( ”הזב שמתשנ ונחנא 
	9 


	םימה םע קוניתה תא ךופשל אל
	םימה םע קוניתה תא ךופשל אל
	םימה םע קוניתה תא ךופשל אל

	 –
	 תחא תונעטה תוצופנה גונבע םינופלטל םימכחה איה םהש םיחיסמ תא ותעד לש דמולה גופוםיע תלוכיב תימדקאה .ולש ,םלוא קחמםיר םינוש וחיכוה יכ ןיא כבך תמא :הבר ןכא
	 ימ תשמשםמע ישבוער םויכ לולע תוהבל ןופלטב םוקמב טברשל ויצםיר םייארקא בחמב,תר םלוא םינופלטל םימכחה שי םג תיתונור םיבר שאכר םה םיבלושמ ןוכנ בחרמב ,ידומילה ןיב התיכב ןיב יאנתב .חטש

	 דחא תונורתיה םימוצעה אוה תושיגנה תידימתה עדימל .עדילו ןופלטה םכחה רשפאמ לכל דימלת עיגהל עדימל לכמ גוס ךרדב תידיימ הליעיו .תיסחי תושיגנה םינכתל םיילאוזיו דצל תורשפאה עיגהל םיטסקטל םיגוסמ םינוש לכמ םוקמ לכבו ןמז תובושח תויתועמשמו תונשמו .ךירדמהו הרומה דיקפת תאו הדימלה ינפ תא 
	 דחא תונורתיה םימוצעה אוה תושיגנה תידימתה עדימל .עדילו ןופלטה םכחה רשפאמ לכל דימלת עיגהל עדימל לכמ גוס ךרדב תידיימ הליעיו .תיסחי תושיגנה םינכתל םיילאוזיו דצל תורשפאה עיגהל םיטסקטל םיגוסמ םינוש לכמ םוקמ לכבו ןמז תובושח תויתועמשמו תונשמו .ךירדמהו הרומה דיקפת תאו הדימלה ינפ תא 

	( 'א ,םתורו 'ע ,ינבא2015,) ה םכרעךוניחב םינטקה םינומושייה לש לודג.תפומ ןוכמ ,
	( 'א ,םתורו 'ע ,ינבא2015,) ה םכרעךוניחב םינטקה םינומושייה לש לודג.תפומ ןוכמ ,
	( 'א ,םתורו 'ע ,ינבא2015,) ה םכרעךוניחב םינטקה םינומושייה לש לודג.תפומ ןוכמ ,
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	שרמב גצומ "םיכסמה רוד" רמאמה.ךיראת אלל – ךוניחה דרשמ רתאב תת
	שרמב גצומ "םיכסמה רוד" רמאמה.ךיראת אלל – ךוניחה דרשמ רתאב תת
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	( 'ש ,יח2013פל שקבמ הרומהשכ ,),התיכב םינופטראמס חות , 10.8.2013Ynet. 
	( 'ש ,יח2013פל שקבמ הרומהשכ ,),התיכב םינופטראמס חות , 10.8.2013Ynet. 
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	2016
	( לט-רשימ תיגח
	:הדימלה בחרמב םינופטראמס בולישל הסחייתה ) 

	 –
	״במםוק ונמלע שינעהלו םידימלת םישמתשמש אמסבםינופטר תיבב ,רפסה צירך תוצמל תא לאיצנטופה הםוצע םייקה םהב .הדימלל םה שפאמםיר ומלםיר תונפהל תא םהידימלת מוחלםיר םייטנבלר הדימלל ,תשרב חתפל טסאתויגטר שופיחל הותכרע דימ,ע לותושע שומיש מוחבםיר .םיילאוטקא עפש תויצקילפאה מהועתוכר תונבומה
	 ,הידמיטלומ ,םוליצ הטלקה תדידמו פמט ,קחרמוטר,ןוויכ וא הר ילכ תווהל ןה ףא תויושע י יכוניח רזע.״ליע

	 ןופלטה ,םכחה לע יפ ,לט-רשימ וניא ביוא ,הדימלה אלא ךפיהה .רומגה והז" יעצמא ךמות שאצמנ תושרב ,דימלתה תרזעבו עדי היחנהו םינוכנ לכוי שמשל ילכ רזע לכב םוקמ ".ןמזו תועצמאב ,םינופלטה רשפא בלשל הארוהב ,התיכב ,המגודל שומיש תוכרעמב תריציל םירקס וא םיקחשמב םייביטקארטניא ,רשפאו תועצמאב םיקחשמ יססובמ ,םוקימ תושעל תא בחרמה .רגתאמלו הנהמל יתתיכ ץוחה
	 ןופלטה ,םכחה לע יפ ,לט-רשימ וניא ביוא ,הדימלה אלא ךפיהה .רומגה והז" יעצמא ךמות שאצמנ תושרב ,דימלתה תרזעבו עדי היחנהו םינוכנ לכוי שמשל ילכ רזע לכב םוקמ ".ןמזו תועצמאב ,םינופלטה רשפא בלשל הארוהב ,התיכב ,המגודל שומיש תוכרעמב תריציל םירקס וא םיקחשמב םייביטקארטניא ,רשפאו תועצמאב םיקחשמ יססובמ ,םוקימ תושעל תא בחרמה .רגתאמלו הנהמל יתתיכ ץוחה

	2016) 
	 ,לט-רשימ( םירורב תונורתי שי הכרדהלו הדימלל רזעכ םימכחה םינופלטב שומישל 

	1. 
	.ןמז לכבו םוקמ לכב עדימל תושיגנ תוכזב עדימ תכירצ םימדקמ םה 

	2.
	2.
	2.
	 םה םירשפאמ דועית ףוסיאו עדימ ןכו דוביע עדימ תריציו עדימ מאבתועצ ןווגמ .תויצקילפא 
	 םה םירשפאמ דועית ףוסיאו עדימ ןכו דוביע עדימ תריציו עדימ מאבתועצ ןווגמ .תויצקילפא 


	3.
	3.
	 –
	 םה םירשפאמ רקח הדידמו תועצמאב תורבחתה ןווגמל בחר לש םינשייח
	 לחה תדידממ לדוג ןוויכו דעו שומישל ינשייחב ,העונת הרוטרפמט םינשייחו םינוש םיפסונ םינבומה .וילא םיקשממתמ וא רישכמב 


	4.
	4.
	 םה םיקפסמ ץורע תרושקת ,היצקארטניאו רשפאמש תושיגנ עדימל לבקתמה םישמתשממ אםירח הצפהו לש עדימ םירחאל ןווגמב לש .םיכרד ךכ םה םידדועמ יכילהת הדימל .הצובקה ירבח ןיב תרושקתו םייפותיש 
	 םה םיקפסמ ץורע תרושקת ,היצקארטניאו רשפאמש תושיגנ עדימל לבקתמה םישמתשממ אםירח הצפהו לש עדימ םירחאל ןווגמב לש .םיכרד ךכ םה םידדועמ יכילהת הדימל .הצובקה ירבח ןיב תרושקתו םייפותיש 


	5.
	5.
	 –
	 םה םירשפאמ תופיצר הדימלה
	 םיכילהת םניא םימייתסמ חרכהב םע םויס ,תוליעפה אלא .ףסאנש ןכותה תא ותיא חקול דמולהש הדבועה םצעמ הירחאל םג םיכשמנ 


	6.
	6.
	 –
	 םה םירשפאמ בושמ ידיימ
	 םינומושיי םייכוניח םיבוט םייונב ךכ םהש םיקינעמ בושמ ידיימ .דמולל םהשכ םיללוכ םג קוחשמ ,היווחו םה םיריבגמ תא היצביטומה לש דמולה .הדימלל יבויח בושמ םירצויו םהב שומישה תא ךישמהל 




	הספוקה ךותב בושחל
	הספוקה ךותב בושחל
	הספוקה ךותב בושחל

	 –
	 ידכ לצנל תא תונורתיה םיברה ןמזמש שומישה םינופלטב םימכח תויוליעפב ,תויכוניח שי שיגנהל םיאתהלו תא ןכותה תאו עדימה הרוצב הנוכנ תיבטימו
	 ,רישכמל רשקהל יכוניחה 

	(UX-UI,)(
	ותייצאוטיסל .שומישה המאתה וזכ איה אשונ בכרומ ,בחרנו בושחו לפטל וב בולישב ישנא עוצקמ םוחתמ קשממ שמתשמה תייווחו שמתשמה 
	 דחוימב רשאכ רבודמ שומישב יאנתב .חטש ךילהתב חותיפ ,הזכ תושדקומ הבשחמ הדובעו ךרדל תגצה ,ןכותה ,קוחשמל תכרעמל בושמה תינבומה ,תוליעפב גוסל תומישמה רצייש היגרניס תיבטימ ןיב לוצינ תויורשפאה התויגולונכט עיצמש רישכמה ןיבל הרטמה .תיכוניחה הדובע הבר מתשדקו םג תמאתהל :ןכותה קוחשמ ,ןכותה ותגצה ךרדב הליעפ ,תרבחמו חוסינ תולאש ,תומישמו תקולח עדימה םיעטקמל 
	ורקימ ,)הדימל הפלחה לש םיטסקט םיכורא םירזעב ,םיילאוזיו ומכ םימישרת ,םיטרסו תקפהו .םיפסונ םיוולנ םירמוח

	 אל לכ ןכות וא היווח םימיאתמ הלבעהר צמאבתוע ןופלטה ,םכחה אלו דימת אצנ כשנםיר שומישמ םהב תניחבמ תויביטקפא .תיכוניח שי בלשל תא המרופטלפה לולסהתיר םושב לכש הנבהבו לש ותב תספות איהש דיקפתה לשו היתונורתי לומ לא הלש תולבגמהדה לולכמ ךיתכר .בחר 
	 אל לכ ןכות וא היווח םימיאתמ הלבעהר צמאבתוע ןופלטה ,םכחה אלו דימת אצנ כשנםיר שומישמ םהב תניחבמ תויביטקפא .תיכוניח שי בלשל תא המרופטלפה לולסהתיר םושב לכש הנבהבו לש ותב תספות איהש דיקפתה לשו היתונורתי לומ לא הלש תולבגמהדה לולכמ ךיתכר .בחר 


	םלועהמ תואמגוד
	םלועהמ תואמגוד
	םלועהמ תואמגוד

	2015(,Rikala,)(., 2015etal,Tarng,)
	 בושח רוכזל יכ ונאשכ םינחוב תואמגוד ןמ ,םלועה המגמה תיללכה החיכומ ומשוישכש התונורקע םינוכנה ,שומישל הדימלה ןכא התייה תיביטקפאל ,רתוי הדדוע םירשק םייתרבח ןיב םידמולה הרציו רוביח קומע רתוי .ןכותל דחא םירקחמה ,םיניינעמה םייקתהש תיבב רפס ידוסי דנלניפב 
	10
	 קדב תא העפשהה לש בוליש היצקילפא תידועיי לע יכילהת .הדימל רקח הרקמה הארה היצקילפאהש ןופלטבש דיינה הקפיס םידימלתל תויוסנתה תוישחומ תועינמ .תויכוניחו ןכ הדדוע היצקילפאה תדיינה תא היצקארטניאה .תיתרבחה ב,ףסונ הארה רקחמה ךרדהש תקפהל תלעות תויצקילפאהמ תודיינה רשקהב יכוניח איה בןוזיא שומישבש ןהב תשגדהבו תויה היגולונכטה המילשמ תא תינכות םידומילה תעייסמו תגשהב תורטמה ,תויגוגדפה יולימב יכרוצ םידליה תריציבו היצקארטניא .תישונא רקחמ רחא 
	11
	ןחבש שומיש תואיצמב הדובר הדימלבו תדיינ לודיגל םירפרפ םיילאוטריו בםיחמצ םייאקדנופ םייזיפ םילדגש ,סופמקב הלעה תכרעמהש תיגולוקאה תילאוטריווה לש םירפרפה הלוכי ריבגהל תא הענהה הדימלל תאו ןיינעה לש ,םידימלתה ךרד לודיג ילאוטריו וךרד תויוליעפ ,תיפצת ךכ איהש ילכ רזע םיאתמ ךוניחל .יעדמ ןומושיי הז ,רשפאמ ןיב ,רתיה הריצי לש תניג םירפרפ ,תילאוטריו הבש םידימלתה םילוכי תופצל םינימב םינוש לש םירפרפ ,פוקסלטב םייקל בקעמ םהירחא סופתלו רפרפ ידכ גישהל וילע עדימ תועצמאב ךסמ .עגמ .ץוח יאנתבו בבוסה יזיפה בחרמה לע תססבתמ תוליעפה 

	Rikala, J. (2015), Enhancing children’s outdoor learning experiences with a mobile application, Journal of 10 
	Educational Multimedia and Hypermedia, 24.2, p. 139. Tarng, W., Ou, K., Yu, C., Liou, F. & Liou, H. (2015). Development of a virtual butterfly ecological system based on 11 augmented reality and mobile learning technologies, Virtual Reality, 19.3-4, pp. 253-266. 
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	2015,)
	 והמ ןומושיי יכוניח ?חלצומ רמאמב םכרע" לודגה לש םינומושייה םינטקה "ךוניחב ינבא( ,םתורו 
	12 
	בו ,חלצומ יכוניח ןומושייל םישרדנה םינייפאמה םיטרופמ:םהיני 

	• 
	.םינוש םירישכמ יגוסל המאתה 

	• 
	.םיריהמו םיחונ ,םייתודידי גורדשו הרסה ,הנקתה 

	• 
	.הטושפו החונ תיביטיאוטניא הלעפה ,יביטקארטניא יתודידי קשממ 

	• 
	• 
	• 
	• 
	.םיילוקו םייתוזח םיעצמאבו טסקטב רורבו יתודידי בוציע 
	.םיילוקו םייתוזח םיעצמאבו טסקטב רורבו יתודידי בוציע 


	• 
	.תולועפ ןווגמב החונ הטילש 

	• 
	.שמתשמ תלועפ לכל הבוגת תוריהמו תוידיימ 


	• 
	• 
	.הדומצ היחנהב תולת רסוחו תיאמצע הדובע תורשפא 
	.הדומצ היחנהב תולת רסוחו תיאמצע הדובע תורשפא 



	•
	•
	•
	•
	 –
	 הדימל הליעפ תיטנתוא
	 הדימל לכב םוקמ לכבו ןמז םאתהב ךרוצל תמאתה הפש .שמתשמל 


	• 
	.תינבומ תויביטקארטניא 


	• 
	• 
	• 
	.דמולה יכרוצו םיישיאה םייחה ,םייחה תואיצמ ,הדימלה תרגסמ ןיב תוקיזו םירשק תריצי 
	.דמולה יכרוצו םיישיאה םייחה ,םייחה תואיצמ ,הדימלה תרגסמ ןיב תוקיזו םירשק תריצי 


	• 
	• 
	• 
	.תישיא המאתהו הריחב 
	.תישיא המאתהו הריחב 


	• 
	• 
	.ןוימדה תבחרהו תויתריצי 
	.ןוימדה תבחרהו תויתריצי 



	• 
	• 
	• 
	• 
	.)תילוקו תיתוזח ,הבותכ( הידמ תועצמאב חווט ךורא וא ידיימ רצות תקפה 
	.)תילוקו תיתוזח ,הבותכ( הידמ תועצמאב חווט ךורא וא ידיימ רצות תקפה 


	• 
	• 
	• 
	• 
	Gamification.) 
	( ןשייקיפימייג – קחשמ תייווח


	• 
	.תוליעפה רצות לש ידיימ םוסרפ 


	• 
	• 
	.תויבמופו תויפותיש ,תרושקת יעצמאב תוליעפ 
	.תויבמופו תויפותיש ,תרושקת יעצמאב תוליעפ 




	• 
	• 
	• 
	.יוצרה ןכותל וא הלעפהל תורישי הרושק הניאש החסה לכו תומוסרפ לוטנ :הליעי הדימל םשל יכוניח םושייב שומישל םיכרד עברא וטריפ םתורו ינבא 
	.יוצרה ןכותל וא הלעפהל תורישי הרושק הניאש החסה לכו תומוסרפ לוטנ :הליעי הדימל םשל יכוניח םושייב שומישל םיכרד עברא וטריפ םתורו ינבא 
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	1. 
	1. 
	.דמולה תא ליעפמה םושיי 
	.דמולה תא ליעפמה םושיי 


	2. 
	2. 
	.חיסמ אל ,קיסעמ םושיי 
	.חיסמ אל ,קיסעמ םושיי 







	3. 
	.שמתשמה ייחל יטנוולרו יתועמשמ םושיי 

	4. –
	 םושיי ללוכה היצקארטניא תכמות הדימל
	 בוליש לש היצקארטניא ,תישונא האיצי .יתימאה םלועל ךסמהמ 

	12 2015,) , 
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	כרעךוניחב םינטקה םינומושייה לש לודגה ם
	.תפומ ןוכמ 

	Figure
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	 התאצרהב סנכב ,הרסמה הסחייתה לעי םר 
	13
	 תובישחלתרבגהבשהיצביטומה תופתתשהל תוליעפב :חטש תרבגה היצביטומה האיבמ לתרבגה האנהה רופישלו תויונמוימ ,ןורכיז ,בשק הסיפת .זוכירו םא םיחילצמ ענמיהל תיישעמ יעצמאה יגולונכטה הרטמל םיחילצמו ךישמהל שמתשהל היגולונכטב ,ילככ איה הלוכי ףיסוהל האנהל 

	ביבא לתב "הנידמל ץראמ" רעיווח קחשמ
	ביבא לתב "הנידמל ץראמ" רעיווח קחשמ

	 .וילא רוביחלו חטשב
	 .וילא רוביחלו חטשב

	TreasureHit. 
	 לע עקר םירבדה וגצוהש ליעל בותובקע ךילהת הכרעה לש תוליעפ חטש לש ,ל"קק ונלחתה תכרעמב שומישו רעיווח ןומושיי לש חותיפ ךילהתב 


	רעיווח
	רעיווח
	רעיווח

	.
	 ילכה ירלולסה ןושארה ונחתיפש הקלחמב תיגוגדפה לש ל"קק אוה ןומושיי טווינה .רעיווח םותב תפוקת חותיפ לש עבראכ ,םינש ילכה לעופ החלצהב יזכרמב הדשה רעיהו לש ל"קק ץראה יבחרב םיפסונ םירתאבו

	 – – 
	 דחא םירגתאה תווצש חותיפה דנשר דדומתהל םמיע היה השגנה לש תשמח מיזכר הדשה יהורע לש הביטחה וניחלך הליהקלו
	 ימחתמ יער םירדוגמ םיחטבואמו םיללוכה ,תוינסכא יחטש ,החיג ינקתמ הדש ןווגמו ינקתמ פתוליע םינוש לכב יבחר אהץר
	וקיבלםיר לש יפלא .םיכינח םתויהב םימחתמ ,םייכוניח לכ ואחר יגמשע מליזכר הדשה שרדנ ףשחיהל םינכתל עלויכר הבילה לש .ל"קק ןוויכה לש ופטלפהמר לולסתיר ףושחתש תא מיזכר הדשה יהוער םיכינחל הבו בתע םדקת שגפמ ,יקחשמ יתייווח ויאמצע גיצמה תא ינכת ל"קק שפאמהור כיהתור םע חטש מהזכר םעו יאצמה ובש נהאר ןוכנ חותיפל לולסיר .ןושאר קחשמ טווינ לולסיר נהאר םיאתמ ,חיטבמו רגתאהו היה חתפל לדומ ובש דומהםיכר וסנתי טווינב יאמצע ססובמה לע ןופלטה םכחה וכלהמבשו ןווגמל ופשחיי ע.תומייק לשו הביבס לש םיכר

	 ןומושיי רעיווח אצי ךרדל הרטמב הרורב :דואמ םסקמל תא תיתונור טווינה .ירלולסה והז יןומושי רישע בכרומו רישע ,בכרומו בלשמ הייפצ ,םינוטרסב םוליצ סליטס ,ואדיוו תומישמ 
	 ןומושיי רעיווח אצי ךרדל הרטמב הרורב :דואמ םסקמל תא תיתונור טווינה .ירלולסה והז יןומושי רישע בכרומו רישע ,בכרומו בלשמ הייפצ ,םינוטרסב םוליצ סליטס ,ואדיוו תומישמ 
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	Figure
	 תיפצת מהתולצנ תא ינשייח ןופלטה ,םכחה תומישמ תואיצמ ,הדובר תויורחת תוישיא ותויתצובק דגנ ,ןועשה ןפצמ הפמו ,םינבומ תומישמ תובלשמה תא לכ תשמח םישוחה ןווגמו םירגתא תומרב ישוק תונוש .תונווגמו הןומושיי מרישע תא דמולה טביהב יגוגדפה םוחתבו עדיה הנקמו תויונמוימ טווינ תואצמתהו תועצמאב הפש היווחו םירכומה .רעונ ינבלו םידליל בטיה
	 תיפצת מהתולצנ תא ינשייח ןופלטה ,םכחה תומישמ תואיצמ ,הדובר תויורחת תוישיא ותויתצובק דגנ ,ןועשה ןפצמ הפמו ,םינבומ תומישמ תובלשמה תא לכ תשמח םישוחה ןווגמו םירגתא תומרב ישוק תונוש .תונווגמו הןומושיי מרישע תא דמולה טביהב יגוגדפה םוחתבו עדיה הנקמו תויונמוימ טווינ תואצמתהו תועצמאב הפש היווחו םירכומה .רעונ ינבלו םידליל בטיה

	 תוליעפה יזכרמב הדשה רעיהו תחתפנ ןוטרסב יתייווח ,יטסירומוהו קינזמה תא םיכרדומה קחשמל יתורחת תוילוחב .תונטק ךלהמב ,קחשמה םיכרדומה םיטוונמ ןיב תודוקנ ןויצ תונוש תורזופמה חטשב זכרמ הדשה ,רעיהו םירתופ ,תודיח םיקחשמ ביבא לתב "הנידמל ץראמ" רעיווח קחשמ םיעצבמו ןווגמ .תומישמ ךלהמב ,תוליעפה
	 תוליעפה יזכרמב הדשה רעיהו תחתפנ ןוטרסב יתייווח ,יטסירומוהו קינזמה תא םיכרדומה קחשמל יתורחת תוילוחב .תונטק ךלהמב ,קחשמה םיכרדומה םיטוונמ ןיב תודוקנ ןויצ תונוש תורזופמה חטשב זכרמ הדשה ,רעיהו םירתופ ,תודיח םיקחשמ ביבא לתב "הנידמל ץראמ" רעיווח קחשמ םיעצבמו ןווגמ .תומישמ ךלהמב ,תוליעפה

	 םיכרדומה םישרדנ ןנובתהל ,חטשב חירהל ,ותוא ,ששמל שמתשהל םלטצהלו ,וב ךכו םה םיריכמ תא יאצמה םביבסש ךרד קחשמ הנהמ ו.יתיווח וננויסינ הארמ םיכינחהש םיבהלנ בלתשהל תוליעפב יכו ךכ םה םיפשחנ רתאל וםיכרעל םינייפאמה תא מהםוק הרוצב .הקימעמ תויונמוימה םהש םישכור ךלהמב טווינה .םהייח ךשמהב םוקמב דיתעב םיכינחה תא ותרשי תורכיההו תואצמתהה תומישמבו 
	 םיכרדומה םישרדנ ןנובתהל ,חטשב חירהל ,ותוא ,ששמל שמתשהל םלטצהלו ,וב ךכו םה םיריכמ תא יאצמה םביבסש ךרד קחשמ הנהמ ו.יתיווח וננויסינ הארמ םיכינחהש םיבהלנ בלתשהל תוליעפב יכו ךכ םה םיפשחנ רתאל וםיכרעל םינייפאמה תא מהםוק הרוצב .הקימעמ תויונמוימה םהש םישכור ךלהמב טווינה .םהייח ךשמהב םוקמב דיתעב םיכינחה תא ותרשי תורכיההו תואצמתהה תומישמבו 

	מביו הדש זכרידגה איבל רעתיה תא ור:ןומושייב שומישבש םיטלובה תונור 
	מביו הדש זכרידגה איבל רעתיה תא ור:ןומושייב שומישבש םיטלובה תונור 

	•
	•
	•
	 .הלועפל הענהל תניוצמ ךרד איהש – תיתורחתו תניינעמ ,תיתייווח הרוצב שגנומ עדימה 
	 .הלועפל הענהל תניוצמ ךרד איהש – תיתורחתו תניינעמ ,תיתייווח הרוצב שגנומ עדימה 


	•
	•
	 תוליעפה תבלשמ ,העונת ,הנזאה תואצמתה ,חטשב הבישח ,דועו ךכבו תרצוי ךרע ףסומ .תילטנורפ הכרדהב לבקתמ וניאש שדחו 
	 תוליעפה תבלשמ ,העונת ,הנזאה תואצמתה ,חטשב הבישח ,דועו ךכבו תרצוי ךרע ףסומ .תילטנורפ הכרדהב לבקתמ וניאש שדחו 


	•
	•
	 ינומושיי טווינה םיבלשמ יעצמא השחמה םירזעו םינווגמ םירצויש יוריג :תונרקסו ,םינוטרס .דועו ןפוצ תודיח ,לזאפ תבכרה ,םיריש 
	 ינומושיי טווינה םיבלשמ יעצמא השחמה םירזעו םינווגמ םירצויש יוריג :תונרקסו ,םינוטרס .דועו ןפוצ תודיח ,לזאפ תבכרה ,םיריש 


	•
	•
	 תונימזה עדימל הידמב תרשפאמ ףתתשמל אוצמל תא הבושתה המישמל תוריהמב בגאו .ףסונ עדימ גופסל ךכ 
	 תונימזה עדימל הידמב תרשפאמ ףתתשמל אוצמל תא הבושתה המישמל תוריהמב בגאו .ףסונ עדימ גופסל ךכ 


	•
	•
	 .תוירחאו םידיקפת תקולח ,תווצ תדובע ,הלועפ יפותיש רוציל רשפא ,הז ילכ תועצמאב 
	 .תוירחאו םידיקפת תקולח ,תווצ תדובע ,הלועפ יפותיש רוציל רשפא ,הז ילכ תועצמאב 



	 דממ בושח ףסונ אטבתמה להמבך שומישה ופטלפבהמר לולסהתיר אוה דצה .יתרבחה םיכינחה םישרדנ תויונמוימל ףותיש ,הלועפ ושקתתר ןיב תישיא ותדובע ,תווצ ןהש רצמך רקי רעך בחבהר דומה.תינר תביבס קחשמה תנמזמ ,תוסנתה איהש דהרך הבוטה תויבר לתשיכר תויונמוימ .הלא קחשמה להנתמ תוצובקב ,תונטק םיכינחהו םישרדנ צבלע תומישמ ותפלור תודיח תועצמאב פ ףותיש.הלוע 
	 דממ בושח ףסונ אטבתמה להמבך שומישה ופטלפבהמר לולסהתיר אוה דצה .יתרבחה םיכינחה םישרדנ תויונמוימל ףותיש ,הלועפ ושקתתר ןיב תישיא ותדובע ,תווצ ןהש רצמך רקי רעך בחבהר דומה.תינר תביבס קחשמה תנמזמ ,תוסנתה איהש דהרך הבוטה תויבר לתשיכר תויונמוימ .הלא קחשמה להנתמ תוצובקב ,תונטק םיכינחהו םישרדנ צבלע תומישמ ותפלור תודיח תועצמאב פ ףותיש.הלוע 

	 –
	:םוקמב םילעפומה רעיווחה יקחשמ תא וראית ,תונליא םירקבמ זכרמב קחשמב ירלולסה רעיווח" ,"תונליא תודיחיה תויכוניחה תונימז דימת םילייטמל םג אלל תוחכונ שיא תווצ
	 ןיב תצובקל םילייטמ ,תיארקא ןיב לייטמל דדוב וא .החפשמל דחא תונורתיה םיטלובה לש םיקחשמה םיירלולסה אוה ןיאש תולת םושב רטמרפ ,ינוציח ומכ ,ךירדמ םואית .תולע אללו ןמז לכב שמתשמה תושרל דמועו םייק קחשמה .םיפתתשמ תומכ ,ןמז

	 –
	 רעיווחב ,תונליא המכ םילולסמ םינוש שרשפא רובעל אלל תלבגה ,ןמז ףצרב וא חבםיקל
	 הדוקנ משהפיסו תוירלודומל תרשפאמשו לכל שמתשמ םיאתהל תא .ויתופדעהל היווחה

	 ןופלטה םכחה הווהמ השעמל ףילחת ךירדמל .חטשב הכרדהה ךרד תומישמ ןומושייב תרשוק תא שמתשמה הביבסל תבייחמו ותוא ןנובתהל .ביבס ,ךכב איה תחפטמ םיכרע לש ,תונרקס רקח יוליגו .יאמצע תעב שומישה ןופלטב ,םכחה םישמתשמה םישכור םג תויונמוימ ,תופסונ ומכ טווינ חטשב תועצמאב ,הפמ תדובע תווצ ףותישו ,הלועפ שופיח עדימ ,טנרטניאב תנבה עטק ,בותכ תוננובתה ,םיטרפב הנזאה ,בשקו םיעצבמו תא תומישמה תויתייווחה היצביטומב .ןיינעבו ונרובע" ,םיחתפמכ 
	 ןופלטה םכחה הווהמ השעמל ףילחת ךירדמל .חטשב הכרדהה ךרד תומישמ ןומושייב תרשוק תא שמתשמה הביבסל תבייחמו ותוא ןנובתהל .ביבס ,ךכב איה תחפטמ םיכרע לש ,תונרקס רקח יוליגו .יאמצע תעב שומישה ןופלטב ,םכחה םישמתשמה םישכור םג תויונמוימ ,תופסונ ומכ טווינ חטשב תועצמאב ,הפמ תדובע תווצ ףותישו ,הלועפ שופיח עדימ ,טנרטניאב תנבה עטק ,בותכ תוננובתה ,םיטרפב הנזאה ,בשקו םיעצבמו תא תומישמה תויתייווחה היצביטומב .ןיינעבו ונרובע" ,םיחתפמכ 

	מתרשפא המרופטלפה חותיפ לק ריהמו לש תודיחי תויכוניח תומרב תונוש המאתהבו ילהקל דעי םינוש .םינווגמו לודומהתויר לש ןומושייה תרשפאמ המאתה םיאליגל תומרלו ,תונוש .״םינווגמ םירתאלו םינוש תוליעפ יכשמל 
	מתרשפא המרופטלפה חותיפ לק ריהמו לש תודיחי תויכוניח תומרב תונוש המאתהבו ילהקל דעי םינוש .םינווגמו לודומהתויר לש ןומושייה תרשפאמ המאתה םיאליגל תומרלו ,תונוש .״םינווגמ םירתאלו םינוש תוליעפ יכשמל 

	Figure
	"המיבה" רכיכ - "הנידמל ץראמ" רעיווח קחשמ ךותמ ביבא לתב 
	"המיבה" רכיכ - "הנידמל ץראמ" רעיווח קחשמ ךותמ ביבא לתב 
	"המיבה" רכיכ - "הנידמל ץראמ" רעיווח קחשמ ךותמ ביבא לתב 
	"המיבה" רכיכ - "הנידמל ץראמ" רעיווח קחשמ ךותמ ביבא לתב 




	 רעיווחב םייק קשממ ךירדמ ,דחוימ רשפאמה בוקעל רחא םיקחשמה ןמזב תמא ךכו עצבל ,הרקב הדידמ הכרעהו לש קחשמה ןכו קפסל הרזע הכימתו קוחרמ לש ךירדמה םינקחשב ןמזב :קחשמב תובלושמה חטשה תויולת תונוכתה ןווגמ ןיב .ךרוצה תדימב תמא 
	 רעיווחב םייק קשממ ךירדמ ,דחוימ רשפאמה בוקעל רחא םיקחשמה ןמזב תמא ךכו עצבל ,הרקב הדידמ הכרעהו לש קחשמה ןכו קפסל הרזע הכימתו קוחרמ לש ךירדמה םינקחשב ןמזב :קחשמב תובלושמה חטשה תויולת תונוכתה ןווגמ ןיב .ךרוצה תדימב תמא 

	Figure
	Figure

	•
	•
	•
	 האוושה ןיב חטשה הנומתל תגצומש )"םילדבהה תא אצמ"( ןומושייב 
	 האוושה ןיב חטשה הנומתל תגצומש )"םילדבהה תא אצמ"( ןומושייב 


	•
	•
	 ינוקחשמ תואיצמ הדובר םירשפאמה התפסו דבור ףסונ לש עדימ ילאוזיו ףשחנה ןופלטה תמלצמ ךרד 
	 ינוקחשמ תואיצמ הדובר םירשפאמה התפסו דבור ףסונ לש עדימ ילאוזיו ףשחנה ןופלטה תמלצמ ךרד 


	•
	•
	 בוליש לש עדימ יולת ,םוקימ ךיישמה ןכות ילאוזיו ילאוטסקטו הדוקנל הבש ןקחשה אצמנ 
	 בוליש לש עדימ יולת ,םוקימ ךיישמה ןכות ילאוזיו ילאוטסקטו הדוקנל הבש ןקחשה אצמנ 


	•
	•
	 םירגתא תומישמו םינימזמה ,ףוסיא ,החרה חטשה לש רקחו המיעט ,שושימ 
	 םירגתא תומישמו םינימזמה ,ףוסיא ,החרה חטשה לש רקחו המיעט ,שושימ 


	•
	•
	•
	 תומישמ תיפצת תורזענה ינשייחב םוקימה לש רישכמה תונימזמהו תא ןקחשה תונפל םיוסמ ןוויכל לכתסהלו 
	 תומישמ תיפצת תורזענה ינשייחב םוקימה לש רישכמה תונימזמהו תא ןקחשה תונפל םיוסמ ןוויכל לכתסהלו 


	• 
	פ תומישמלזא 

	• 
	הפמו ןפצמ 


	• 
	• 
	• 
	ואדיו םוליצו הטלקה ללוכ ,םוליצ תומישמ 
	ואדיו םוליצו הטלקה ללוכ ,םוליצ תומישמ 


	•
	•
	•
	 העד תעבה 
	 העד תעבה 


	• 
	• 
	תונויאר 
	תונויאר 




	•
	•
	 תומישמ תויזיפ םירזעו םייזיפ םישרודה חטשב תוליעפו תושפחתה ,הדידמ 
	 תומישמ תויזיפ םירזעו םייזיפ םישרודה חטשב תוליעפו תושפחתה ,הדידמ 



	ןומושיי רעיווח ךישממ חתפתהל תונוכתו תושדח תופסוותמ לכ תעה הרטמב רפשל תא תייווח .רצוי קחשמהש יכוניחה ךרעה תאו שמתשמה 
	ןומושיי רעיווח ךישממ חתפתהל תונוכתו תושדח תופסוותמ לכ תעה הרטמב רפשל תא תייווח .רצוי קחשמהש יכוניחה ךרעה תאו שמתשמה 


	רצוא יקחשמ תרדס 
	רצוא יקחשמ תרדס 
	רצוא יקחשמ תרדס 

	P
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	HitTreasure,
	תרדס יקחשמ טווינה םיירלולסה "רצוא" הרצונ ססבתהב לע ןומושייה 
	 חתופש ןוכמב יגולונכטה .ןולוחב םג מבםיקחש ,הלא רוביחה ןיב היגולונכטה חטשל רשפאמ ךינחל .הנהמ תיקחשמ תוסנתה בגא םישדח עדי ימוחתו םינכת ,תומוקמ ריכהל

	 -Treasure Hit,
	 הרסח החיתפ טפשמל
	תרגסמב הדובעה םע תמרופטלפ 
	 וחתופ המכ יקחשמ רצוא םייליטסרו םימאתומה הלעפהל טעמכ לכב םוקמ לע ידי תבצה םידוק הקירסל רתאב ובש 

	תכרענ תוליעפה 
	תכרענ תוליעפה 

	– 
	דצל ,םיצפח צ,םיחמ םינבמ וא םירתא .םירדגומ ךכ תוליעפה החילצמ איבהל 
	דצל ,םיצפח צ,םיחמ םינבמ וא םירתא .םירדגומ ךכ תוליעפה החילצמ איבהל 

	תא םינכתה תאו םירסמה לכל םוקמ ליבוהלו תא םיכרדומה הביבסב תרכומה םהל הבו תעב .תשרומבו תונויצב ,עבטב ,הביבסב םירושקה םירסמלו םיאשונל ,םיכרעל רוקרז תונפהל
	תא םינכתה תאו םירסמה לכל םוקמ ליבוהלו תא םיכרדומה הביבסב תרכומה םהל הבו תעב .תשרומבו תונויצב ,עבטב ,הביבסב םירושקה םירסמלו םיאשונל ,םיכרעל רוקרז תונפהל

	 תויחנה קחשמה תלבטו רתפה,תונו השעמלו לכ ןכות הוולנ דמהשךיר קוקז ול ידכ ליעפהל תא קחשמה ,תיאמצע וספדוה תורבוחב ומסרופו ירתאב ,ל"קק ךכו םה םישגנומ לכל שרוד תוליעפכ חתימני הרישעמ .תנווגמו ידכ םדקל תא תעמטה ,םיקחשמה הקיפה הקלחמה תיגוגדפה ינוטרס הכרדה ,םירצק םירשפאמה לכל ךירדמ הצורש ךכב דומלל ריכהלו תא ךרד הלעפהה לש .ךרדל תאצלו קחשמה 
	 תויחנה קחשמה תלבטו רתפה,תונו השעמלו לכ ןכות הוולנ דמהשךיר קוקז ול ידכ ליעפהל תא קחשמה ,תיאמצע וספדוה תורבוחב ומסרופו ירתאב ,ל"קק ךכו םה םישגנומ לכל שרוד תוליעפכ חתימני הרישעמ .תנווגמו ידכ םדקל תא תעמטה ,םיקחשמה הקיפה הקלחמה תיגוגדפה ינוטרס הכרדה ,םירצק םירשפאמה לכל ךירדמ הצורש ךכב דומלל ריכהלו תא ךרד הלעפהה לש .ךרדל תאצלו קחשמה 

	יכסמ שמתשמ םיבלשמה שומיש חטשב ךותמ ןומושיי .רעיווח ןימימ :לאמשל תמישמ ,תיפצת תמישמ תאיצמ םילדבה ןיב חטשה .חטשהמ םיטנמלא בולישב ימצע םוליצ תמישמ ,ךסמבש הנומתל 
	יכסמ שמתשמ םיבלשמה שומיש חטשב ךותמ ןומושיי .רעיווח ןימימ :לאמשל תמישמ ,תיפצת תמישמ תאיצמ םילדבה ןיב חטשה .חטשהמ םיטנמלא בולישב ימצע םוליצ תמישמ ,ךסמבש הנומתל 


	"עדי יבאשמ" תרבח הכרעש הקידב ךותמ חטשהמ םינותנ 
	"עדי יבאשמ" תרבח הכרעש הקידב ךותמ חטשהמ םינותנ 
	"עדי יבאשמ" תרבח הכרעש הקידב ךותמ חטשהמ םינותנ 

	)רעיווחו רצוא( םינשה ךרואל רלולס יקחשמב םישמתשמ תומכ 
	)רעיווחו רצוא( םינשה ךרואל רלולס יקחשמב םישמתשמ תומכ 

	Figure
	ל"קק לש "רצוא" תרדס ךותמ ךירדמל תורבוח שולש 
	ל"קק לש "רצוא" תרדס ךותמ ךירדמל תורבוח שולש 

	םינקחש תומכ
	םינקחש תומכ
	םינקחש תומכ
	תוצובק רפסמ
	םיקחשמ 

	370
	370
	185
	רצוא ו”ט ,טבשב המר ,הלק ומייס 5 תונחת – רצונ תנשב 2019 

	1,248
	1,248
	624
	ומייס ,הביבס רצוא 5 תנשב רצונ – תונחת 2018 

	2,202
	2,202
	1,101
	ומייס ,ילארשי רצוא 5 תנשב רצו – תונחת 2017 

	3,378
	3,378
	1,689
	רצוא ו”ט ,טבשב המר ,השק ומייס 5 תונחת – רצונ תנשב 2017 

	6,220 
	6,220 
	1,509
	תנשב רצונ – רעיווח 2016 

	13,418
	13,418
	5,108
	כ”הס 


	60
	בושמ םינקחש רעיווחב סנ ,םירה לש םגדמ 
	 ,שיא בושמה חלשנ תיטמוטוא היצקילפאהמ .קחשמה םויס םע 
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	ךשמהל םירגתאו תונקסמ ,םוכיס
	ךשמהל םירגתאו תונקסמ ,םוכיס
	ךשמהל םירגתאו תונקסמ ,םוכיס

	 שומישה ןופלטב םכח ילככ הכרדה ביצמ םירגתא םישקומו םייכוניח אל ,םיטעמ םיברש םהמ פוטרו רמאמב .הז רוסחמה היצקארטניאב תישונא תיעבטו םע ךירדמ ריכמש תא חטשה טוונמשו תא םיכרדומה ;וב הנכס לש תעיקש םינקחשה ךסמב קחשמבו ,ינכט תועצמאב ,םישוחינ אלל לא טבמ תמרה רתאה אללו היווח לש תיתימא ;םוקמה םיישק ,םייזיפ ןוגכ ךרוצ הרואתב ,הקזח ךסמ ןטק המכש םיכרדומ םישרדנ דובעל וב ;ליבקמב תויחטשה תיסחיה לש ןכותה רבעומה תוליעפב תרצונש בקע ןוצר לרמש תויקחשמ ,תוימנידו הנושב תמרמ הקמעהה רשפאש עיגהל .דדומתהל םישרדנ ונא םתיאש םירגתא םה הלא לכ – הליגר הכרדהב הילא
	 שומישה ןופלטב םכח ילככ הכרדה ביצמ םירגתא םישקומו םייכוניח אל ,םיטעמ םיברש םהמ פוטרו רמאמב .הז רוסחמה היצקארטניאב תישונא תיעבטו םע ךירדמ ריכמש תא חטשה טוונמשו תא םיכרדומה ;וב הנכס לש תעיקש םינקחשה ךסמב קחשמבו ,ינכט תועצמאב ,םישוחינ אלל לא טבמ תמרה רתאה אללו היווח לש תיתימא ;םוקמה םיישק ,םייזיפ ןוגכ ךרוצ הרואתב ,הקזח ךסמ ןטק המכש םיכרדומ םישרדנ דובעל וב ;ליבקמב תויחטשה תיסחיה לש ןכותה רבעומה תוליעפב תרצונש בקע ןוצר לרמש תויקחשמ ,תוימנידו הנושב תמרמ הקמעהה רשפאש עיגהל .דדומתהל םישרדנ ונא םתיאש םירגתא םה הלא לכ – הליגר הכרדהב הילא

	 םע ,תאז ונחנאשכ םיעדוי שמתשהל םילכב םירבדמש לא םידליה םיבתכתמשו םע ,םמלוע אונחנ םילוכי ךושמל םתוא דומלל ליבוהלו םתוא םירסמל .םייכרע ונחנא םיפשוח םתוא עדיל יטנוולר םירסמלו םייתועמשמ .ונתניחבמ ,ונתעדל םידימלת ועיבהש תועיבש ןוצר תוליעפהמ .ונמלועב עבטה תרימש לש םיגיצנו ל"קק תורעיב תוליעפה לש םירירגשה ויהי
	 םע ,תאז ונחנאשכ םיעדוי שמתשהל םילכב םירבדמש לא םידליה םיבתכתמשו םע ,םמלוע אונחנ םילוכי ךושמל םתוא דומלל ליבוהלו םתוא םירסמל .םייכרע ונחנא םיפשוח םתוא עדיל יטנוולר םירסמלו םייתועמשמ .ונתניחבמ ,ונתעדל םידימלת ועיבהש תועיבש ןוצר תוליעפהמ .ונמלועב עבטה תרימש לש םיגיצנו ל"קק תורעיב תוליעפה לש םירירגשה ויהי

	 – –
	 חותיפ לש תודיחי תויכוניח תוקיודמ
	 תומיאתמה להקל ,דעיה תרגסמל תוליעפה חטשלו ובש איה תשחרתמ
	 אוה הכושמ ונילעש חולצל לכב תוליעפ .שדחמ ונא םיאצומ תונורתיהש םיברה לש םינופלטה ,םימכחה םינימזה לצא םבור לודגה לש ,םיכרדומה לכמ תובכש ,ליגה םיקידצמ תא העקשהה ךילהתב .חותיפה ונא םיפאוש ךישמהל דיפקהל לע תיינב תומישמ תוכירצמה תמרה םייניע תוקפסמהו היווח יתלב תיעצמא תרכהל יאצמה תביבסבש .קחשמה ידכ אלש נרוזח לע ונמצע םיחותיפב םישדחה ,ונלש ונא םישוע ץמאמ בלשל חתפלו ללש םימושיי ,םיפסונ 

	יםייתריצ ,םימכחותמו םידדועמה שומיש חטשב .ובולישו ונא םילאוש תא ונמצע אלל :ףרה יתמ :הבושתהו ?םכח ןופלטב שמתשהל םכח ,םוקמ לכב אל ,ןמז לכב אל ,חטש לכב אל 
	יםייתריצ ,םימכחותמו םידדועמה שומיש חטשב .ובולישו ונא םילאוש תא ונמצע אלל :ףרה יתמ :הבושתהו ?םכח ןופלטב שמתשהל םכח ,םוקמ לכב אל ,ןמז לכב אל ,חטש לכב אל 

	 –
	.חטשה ינפ לע )קר( אל ןכ
	 תויצאוטיסב ,תומיאתמ ןהבש ןופלטה םכחה שמשמ ילכ אלו הרטמ ךותמ הדפקה לע .תופסונ תודותמו הבחרה תועצמאב המלש היווח לעו הצובקה דוחיא לע ,הקימעמ הכרדה 

	:ל"קק לש תוירלולסה תויוליעפה תודוא לע ןוטרס – תומשרתהלו ףסונ עדימל 
	:ל"קק לש תוירלולסה תויוליעפה תודוא לע ןוטרס – תומשרתהלו ףסונ עדימל 
	:ל"קק לש תוירלולסה תויוליעפה תודוא לע ןוטרס – תומשרתהלו ףסונ עדימל 

	https://youtu.be/aGCYe0zwt5o 
	https://youtu.be/aGCYe0zwt5o 
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	P
	Artifact
	בטה-ןהכ יבוק רוספורפ
	2 

	Artifact
	המדקה
	המדקה

	1975; 1990(,Mosse,)2004(, ,)Gordon2008(2004;, )Osborne(Smith,2000)
	 רקח היתודוסי לש תוברתה דומהתינר קסוע העבטב לש תוימואלה ךילהתבו התיינב לש תוהז לתימוא תפתושמ ברקב תומוא .םלועה םירקחמ אל םיטעמ ושדקוה םהידיקפתל לש םוקמה לשו בחרמה יפרגואיגה יבצעמכ תוהז .תימואל ,ךכ ,המגודל שגדוה םדיקפת לש םישדקמ ,םייתד לש ,תובצמ לש םידירש ,םיירוטסיה לש יתב תורבק לשו תודש ברק בצםייא יבצעמכ תוהז םילמסכו םייזכרמ תחימצב תוימואלה ,תינרדומה יפכ וארהש 'גרוג הסומ 
	3
	 דיוד ןודרוג 
	4
	 ןאירב אסוןרוב 
	5
	 .םירחאו רבעה ירוטסיהה לש םוקמ ספתנ קינעמכ תויוכז שמישו אל תחא ןגוע תורבחתהב טתילאירוטיר בוציעבו העדות תימואל .תימוקמ ינותנא תימס 
	 ללכ תוהזב תימואלה םג תא תושגרה תאו םישרושה םיירוטסיהה שיגדהו מ,םיסותי ,םילמס ,םיכרע תורוסמ תונורכיזו .םיפתושמ השיג וז הביצה דקומב תוניינעתהה תא מהםידמ ,םייממעה םיישגרה סומהוםייר לש ינב תוהזה תימואלה הבאשו םהמ תא הארשהה תאו תוימיטיגלה לש תוסחייתה תומואה תוינרדומה תרבכל ץרא .תיטילופ תופתושל וא תמיוסמ
	6

	 המוד תעפוהש העונתה תינויצה התמקהו לש תנידמ לארשי םה ינמיסמ רכיהה םיטלובה לש התידוהיה תוימואלה תוחתפת לע דוסי .הז תסיפת יפל םידסיימה תובאה לש םשארבו ,הנידמה ןב ,ןוירוג התייה תמקה תנידמ לארשי יוטיבה קהבומה רתויב תמשגהל ןוזחה .ינויצה ךילהתב 
	 המוד תעפוהש העונתה תינויצה התמקהו לש תנידמ לארשי םה ינמיסמ רכיהה םיטלובה לש התידוהיה תוימואלה תוחתפת לע דוסי .הז תסיפת יפל םידסיימה תובאה לש םשארבו ,הנידמה ןב ,ןוירוג התייה תמקה תנידמ לארשי יוטיבה קהבומה רתויב תמשגהל ןוזחה .ינויצה ךילהתב 

	1 2 
	.217-189 
	חסונ רצוקמ רמאמל םסרפתהש בתכב תעה .”ןויצ“ :ואר רוספורפ יבוק בטה-ןהכ ,)ז”סשת( תיינב“ תוהזה תימואלה ’מע ,בע ,ןויצ ,”לארשי תנידמל ןושארה רושעב תיברעמה םילשוריב 
	ו לארשי ץרא ידומילל הקלחמה.ןג תמר ,ןליא רב תטיסרבינוא ,היגולואיכרא 

	Mosse, G.L. (1975), The Nationalization of the Masses: political symbolism and mass movements in Germany from the Napoleonic wars through the Third Reich, New York: H. Fertig,; Ibid, Fallen soldiers: reshaping the 
	New York:Oxford University Press,warsworld ofthe memory ,.1990
	 רפסה האר רוא םג םוגרתב ,תירבעל :ואר ,)ד”נשת( ל”ג ,הסומ םלועה תומחלמ יתש ןורכז לש שדחמ ובוציע :ברקב םילפונה.דבוע םע :ביבא לת , 

	Gordon, D.L.A. & Osborne, B.S. )2004(, ’Constructing national identity in Canada’s capital, 1900-2000: 4 .Confederation Square and the National War Memorial’, Journal of Historical Geography, 30, 4, pp. 618-642 Osborne, B.S. )1998(, ’Constructing landscapes of power: The George Etienne Cartier monument, Montreal’, 5 .Journal of Historical Geography, 24,4, pp. 431-458 Smith, A.D. )2000(, The nation in history: Historiographical debates about ethnicity and nationalism, Hanover, 6 
	UniversityPress of New England:NH., 
	 רפסה האר רוא םוגרתב ,תירבעל :ואר ,תימס ד”א ,)ג”סשת( המוא הירוטסיהב
	.תילארשיה תירוטסיהה הרבחה :םילשורי 

	עמה םילשוריב תימואלה תוהזה תיינבב שודיחו תרוסמב תיברושעשי תנידמל ןושארה רלאר 
	עמה םילשוריב תימואלה תוהזה תיינבב שודיחו תרוסמב תיברושעשי תנידמל ןושארה רלאר 

	בטה-ןהכ יבוק רוספורפ 
	בטה-ןהכ יבוק רוספורפ 

	 – –
	 הייחתה תימואלה לש םע ,לארשי העדונ תובישח הנושאר הלעמב שודיחל תונובירה תידוהיה בץרא ,לארשי ץרא .תובאה רשקה לש תונובירה תילארשיה השדחה לא רבעה ידוהיה ץראב ילארש ,שגדוה ןיב ,רתיה תויכשמהב תירוטסיהה לש םעה בשה לא .ותדלומ זכרמב ןויערה הינויצ ימואלה הדמע העדותה התירוטסיה סחיב ץראל ,לארשי וורבע לש םעה וצראב ספתנ קינעמכ תויוכז תולעב לע .ץראה 
	7
	 לע סיסב ,םיסותימה םילמסה הותונורכיז םיפתושמה
	 יפכ שרידגה תימס
	 לש םעה ,ידוהיה הספתנ תויכשמהה ץראב לארשי רצותכ יעבט לש הירוטסיהה ,תידוהיה דחוימב חכונ ךרוצה רבגתמה לש םידוהיה רמשל םמצע ינפמ .הדחכה ,ןכאו התדיל לש הנידמה ריחמו םימדה התבגש תמחלמ רורחשה וספת םוקמ יזכרמ רתויב בוציעב תוהזה תימואלה תידוהיה תיינבהבו כיזהןור יביטקלוקה ילארשיה םהו םיפקתשמ ינחלופב ,הנידמה
	8 
	,םילפונה תחצנהב
	9 
	צעה תוגיגחבתואמ
	10 
	.'רוכזי'ה תורפסבו
	11

	1949,
	1949,
	 הזכרמב לש תשרומה תירוטסיהה תידוהיה ץראב לארשי הדמע ,םילשורי ריע שדוקה ,שדקמהו הזכרמ יתדה לש ילוע לגרה ותאשמ םשפנ לש םידוהי לכב .תורודה ,םלוא ךילהתב היוניב לש םילשורי תריבכ הנידמה תידוהיה ,השדחה הרצונ ,םילשוריב םותב תמחלמ ,תואמצעה תואיצמ גתיפרגואי תיטילופו :השדח םילשורי הקלוח תועצמאב וק לובג חתמנש ןיב הקלח יחרזמה לש ,ריעה ובש ויה תומוקמה ,םישודקה ןיבו הקלח יברעמה לש ,ריעה רתונש תונובירב .תילארשי ריעכ ,היוצח לובגש ינידמ דירפמ ןיב ינש ,היקלח אל התייה הלוכי םילשורי שמשל דקומ היילע לגרל יפכ התייהש .רבעב תונובירה תידוהיה תיאמצעה ץראב לארשי הלחה אופא תא הכרד רשאכ םילשורי תיברעמה הרסח זכרמ יתד
	 לע םיקלחה 

	.לארשי תנידמ לש התריבכ םילשורי לש םייברעמה
	.לארשי תנידמ לש התריבכ םילשורי לש םייברעמה
	12 


	יסחי ןילמוגה ןיב םעה ןיבל ץראה בתוימואל תידוהיה תינרדומה םה דחא נהםיאשו םירבודמה םירקחנהו רתויב
	יסחי ןילמוגה ןיב םעה ןיבל ץראה בתוימואל תידוהיה תינרדומה םה דחא נהםיאשו םירבודמה םירקחנהו רתויב
	יסחי ןילמוגה ןיב םעה ןיבל ץראה בתוימואל תידוהיה תינרדומה םה דחא נהםיאשו םירבודמה םירקחנהו רתויב
	7

	 םינשב .תונורחאה ואר :המגודל ,ץכ ’י ,)ט”לשת( תוימואל :תידוהי תוסמ םירקחמו, :םילשורי הירפסה ;תינויצה לא,גומ
	 םינשב .תונורחאה ואר :המגודל ,ץכ ’י ,)ט”לשת( תוימואל :תידוהי תוסמ םירקחמו, :םילשורי הירפסה ;תינויצה לא,גומ

	 ’ש ,)ב”נשת( ל,תוימוא ,תונויצ א:תוימשיטנ תוסמ ,םירקחמו :םילשורי הירפסה תינויצה די-לע תורדתסהה תינויצה
	 ’ש ,)ב”נשת( ל,תוימוא ,תונויצ א:תוימשיטנ תוסמ ,םירקחמו :םילשורי הירפסה תינויצה די-לע תורדתסהה תינויצה

	 ;תימלועה ,’א ,אריפש ,’י ץרהנייר ,’יו סירה )םיכרוע( ,)ס”שת( ןדיע תונויצה, :םילשורי זכרמ ןמלז ;רזש ,ינועמש ’ג
	 ;תימלועה ,’א ,אריפש ,’י ץרהנייר ,’יו סירה )םיכרוע( ,)ס”שת( ןדיע תונויצה, :םילשורי זכרמ ןמלז ;רזש ,ינועמש ’ג

	 ,)א”סשת( תינויצה היגולואידיאה.סנגאמ ל”י ש”ע םירפס תאצוה :םילשורי ,
	 ,)א”סשת( תינויצה היגולואידיאה.סנגאמ ל”י ש”ע םירפס תאצוה :םילשורי ,

	 ,והירזע ’מ ,)ה”נשת( פינחלו :הנידמ תוגיגח תואמצעה תחצנהו ,םילפונה 1948-1956, תיירק הדש :רקוב זכרמה
	 ,והירזע ’מ ,)ה”נשת( פינחלו :הנידמ תוגיגח תואמצעה תחצנהו ,םילפונה 1948-1956, תיירק הדש :רקוב זכרמה
	8 

	.ןוירוג ןב תשרומל
	.ןוירוג ןב תשרומל

	 ,רימש ’א ,)ה”נשת( תוטרדנא םילפונל תוכרעמב :לארשי החצנה ןורכזו, לת :ביבא איצומ רואל אל ;עודי ,רימש
	 ,רימש ’א ,)ה”נשת( תוטרדנא םילפונל תוכרעמב :לארשי החצנה ןורכזו, לת :ביבא איצומ רואל אל ;עודי ,רימש
	9

	 ’א ,)ז”נשת( ההחצנ :ןורכזו הכרד לש הרבחה תילארשיה בוציעב יפונ ןורכז, :ביבא-לת םע ;דבוע ,’א רימש ,’מו
	 ’א ,)ז”נשת( ההחצנ :ןורכזו הכרד לש הרבחה תילארשיה בוציעב יפונ ןורכז, :ביבא-לת םע ;דבוע ,’א רימש ,’מו

	 לזיימ )םיכרוע( ,)ס”שת( םיסופד לש :החצנה תפוסא םירמאמ, לת :ביבא דרשמ ןוחטיבה -הדיחיה דועיתל רקחמו 
	 לזיימ )םיכרוע( ,)ס”שת( םיסופד לש :החצנה תפוסא םירמאמ, לת :ביבא דרשמ ןוחטיבה -הדיחיה דועיתל רקחמו 

	ה;ירוטסי ,והירזע ’מ ,)ו”נשת( ’ילדגמ םימ ףונב ןורכזה – ,הבגנ יכדרמ-די תוראבו ,’קחצי הרדתק,79, ’מע ;173-160
	ה;ירוטסי ,והירזע ’מ ,)ו”נשת( ’ילדגמ םימ ףונב ןורכזה – ,הבגנ יכדרמ-די תוראבו ,’קחצי הרדתק,79, ’מע ;173-160

	 ,והירזע ’מ ,)ה”נשת( ’ךלהה” – ךתדרב בגנל רוכז :”ונתוא הטרדנאה רכזל יללח דודג 54 לש תביטח יתעבג :תאקילוחב
	 ,והירזע ’מ ,)ה”נשת( ’ךלהה” – ךתדרב בגנל רוכז :”ונתוא הטרדנאה רכזל יללח דודג 54 לש תביטח יתעבג :תאקילוחב

	 ,’תואמצעה תמחלמ תחצנהב רקחמ לארשי תמוקתב םינויע,5’מע , .363-336
	 ,’תואמצעה תמחלמ תחצנהב רקחמ לארשי תמוקתב םינויע,5’מע , .363-336

	 לע םוי תואמצעה לעו ןונכת ,וירדס יזכרמהש םהבש הינבהב תידסומה תבוהעדו תירוביצה היה דעצמה ,יאבצה :ואר
	 לע םוי תואמצעה לעו ןונכת ,וירדס יזכרמהש םהבש הינבהב תידסומה תבוהעדו תירוביצה היה דעצמה ,יאבצה :ואר
	10

	 ,דנרא ’א ,)ח”נשת( יקרפ רקחמ םויל תואמצעה, תמר :ןג תכשל בר קהסופמ לש תטיסרבינוא ,ןליא-רב ’מע .136-118 
	 ,דנרא ’א ,)ח”נשת( יקרפ רקחמ םויל תואמצעה, תמר :ןג תכשל בר קהסופמ לש תטיסרבינוא ,ןליא-רב ’מע .136-118 

	לע ןמוקמ לש תוזרכ םוי תואמצעה קלחכ ךילהתמ יוניב המואה רושעב ,ןושארה :ואר ,ןמסורג ’ח ,)ו”סשת(’תוזרכ םוי
	לע ןמוקמ לש תוזרכ םוי תואמצעה קלחכ ךילהתמ יוניב המואה רושעב ,ןושארה :ואר ,ןמסורג ’ח ,)ו”סשת(’תוזרכ םוי

	 ,’ידסממ לוק לש יתוזח עבמ תודלותל :הנידמל ןושארה רושעב תואמצעה רשג,151’מע , .87-64
	 ,’ידסממ לוק לש יתוזח עבמ תודלותל :הנידמל ןושארה רושעב תואמצעה רשג,151’מע , .87-64

	 ,)א”נשת( ’ע ,ןויס ימ :ח”שת רודןורכיזו ןקויד ,סות.תוכרעמ :ביבא לת ,
	 ,)א”נשת( ’ע ,ןויס ימ :ח”שת רודןורכיזו ןקויד ,סות.תוכרעמ :ביבא לת ,
	11 


	 – –
	מטע בתכנ לע תונויסינה תונבהל תא תוהזה תימוקמה חפטלו תא הקיזה קלחל עמהיבר לש ריעה אלש צמאבתוע תיינב םינבמ םיינוטלש םייגוצייו אלא צמאבתוע ,םילמס ע,םיכר וסמתור תונורכיזו םיפתושמ
	 ואשנש בקיער יפוא יממע וישגר בטמשוע בדהםיר גנוע תויר ייחל םוימויה לש .םיבשותה קחמבונר טנןע יכ פתוליע וז יבםילשור מהעתיבר בושער הןושאר לשחאר תמקה הנידמה 
	13
	תההשחר המכב :םינוויכ ושבוג המכ ילולסמ ויסר ביבחר היער עמה,תיבר צונור תורוסמ תושדח לש היילע ללגר םירתאל םייביטנרטלא ב(קיער רהל ה,)לצר השדוח ההיילע ללגר תשולשב הםילגר ב(קיער הלר ,)ןויצ והוז המכ תאםיר םייגולואיכרא קלחב מהעיבר לש היער םתצקו ורפחנ שדחמ נוושע המכ תונויסינ תאייחהל ישיתור ייתהתור ביער מהע.תיבר ,םלוא דל,ונתע תלוג תוכהתר התייה תמקה יניינב המואה
	 הנבמ דעונש תויהל רתאה מהיזכר יבםילשור מהע.תיבר ויננכתמ וויק שמשיש תאר הכישמ יזכרמ םיבשותל קבמלוםיר ב,ריע צמאבותוע םיסנכ פותוליע תימואל תותיתובר ףושחי תא וביצהר פמללע .ימואלה יאבוריע תנש רושעה ,הנידמל טלחוה םייקל יניינבב המואה תא תעתכור הושער םוכיסל לעפמה ינויצה אבץר דע התוא ,תע תהכורע שמשתש תורטמל אה יבשותל תוימואל-תויכוניחמשמל סחיב ץרשי תנידמב םייחה תוע.לאר 

	תיברעמה םילשוריב תוריית יתורישו רויס ילולסמ ,לגרל היילע
	תיברעמה םילשוריב תוריית יתורישו רויס ילולסמ ,לגרל היילע

	1948.(1949,)
	 ןוצרה רקבל םילשוריב התיברעמ שגרוה רבכ רבמצדב 
	 תכשל ןיעידומה תיתלשממה ל,םיריית החתפנש שדחמ קלתאר תנוע ,תורייתה הציפה הנושארל רמוח לע קלח הז לש ,ריעה שדעוי ןה םירייתל םיליגר 
	םידוהי אלכ )םידוהי ןה ישארל מהתודסו םיידוהיה .תוצופתב
	14
	 תונכהה לש הכשלה תלבקל קבמ,םיר ילוע לגר םירייתו םילשוריב תיברעמה ורבג תארקל גח חספה ט"שת לירפא( 
	 היהש יגיגח דחוימב לשב םויס .המחלמה תורוסמה וחתפתהש סחיב היילעל לגרל םילשוריל תיברעמה ורשקנ הליחת רקיעב תשולשל םילגרה ,חספ( תועובש ,)תוכוסו הקלחמהו יניינעל תותד ,הלשממב השארבש דמע ר"ד לאומש 'ז ,אנהכ העיצה ילולסמ היילע לגרל םילשוריל יבשותל לארשי ידוהילו .תוצופתה
	15
	 ל"כנמכ דרשמ ,תותדה עדונ אנהכ 

	לע תולשלתשה םירבדה הליבוהש להזרכה לע םילשורי תיברעמה תריבכ תנידמ ,לארשי :ואר ,רלאיב ’א ,)ח”משת(
	לע תולשלתשה םירבדה הליבוהש להזרכה לע םילשורי תיברעמה תריבכ תנידמ ,לארשי :ואר ,רלאיב ’א ,)ח”משת(
	לע תולשלתשה םירבדה הליבוהש להזרכה לע םילשורי תיברעמה תריבכ תנידמ ,לארשי :ואר ,רלאיב ’א ,)ח”משת(
	12

	’ךרדה הריבל – תכיפה םילשורי םוקמל הבשומ ימשרה לש תלשממ לארשי תנשב 1949,’ הרדתק,35, ’מע ;191-163
	’ךרדה הריבל – תכיפה םילשורי םוקמל הבשומ ימשרה לש תלשממ לארשי תנשב 1949,’ הרדתק,35, ’מע ;191-163

	 ,ךרול ’נ ,)ו”משת( ’ןוירוג-ןב תעיבקו םילשורי תריבכ ,’לארשי :ךותב ,’ח יקסבל ,)תכרוע( םילשורי העדותב הישעבו 
	 ,ךרול ’נ ,)ו”משת( ’ןוירוג-ןב תעיבקו םילשורי תריבכ ,’לארשי :ךותב ,’ח יקסבל ,)תכרוע( םילשורי העדותב הישעבו 

	תינויצה’מע ,לארשי תודלותל רזש ןמלז זכרמ :םילשורי , .403-377
	תינויצה’מע ,לארשי תודלותל רזש ןמלז זכרמ :םילשורי , .403-377

	 ןיינעל ףוקית רושעה ןושארה הנידמל הפוקתכ ,רקחמל :ואר ,’מ ןוא-רב )ךרוע( ,)ט”נשת( רגתא :תונובירה הריצי
	 ןיינעל ףוקית רושעה ןושארה הנידמל הפוקתכ ,רקחמל :ואר ,’מ ןוא-רב )ךרוע( ,)ט”נשת( רגתא :תונובירה הריצי
	13 

	הנידמל ןושארה רושעב תוגהו’מע ,יבצ-ןב קחצי די :םילשורי ,  .19-3 
	הנידמל ןושארה רושעב תוגהו’מע ,יבצ-ןב קחצי די :םילשורי ,  .19-3 

	אהןויכר ינויצה מהיזכר :ןלהל[ ,]מ”צא 21/105S, .ג.פ ,ןתנ להנמ תכשל ידומהןיע ייתלר,םי ילשור,םי לא להנמ הקלחמה
	אהןויכר ינויצה מהיזכר :ןלהל[ ,]מ”צא 21/105S, .ג.פ ,ןתנ להנמ תכשל ידומהןיע ייתלר,םי ילשור,םי לא להנמ הקלחמה
	14

	 חותיפל י,םילשור 13 רבמצדב 1948. תא ’תכשל ידומהןיע תינויצה ייתלר’םי ומיקה ונמימו הלהנהה ,תינויצה קהןר
	 חותיפל י,םילשור 13 רבמצדב 1948. תא ’תכשל ידומהןיע תינויצה ייתלר’םי ומיקה ונמימו הלהנהה ,תינויצה קהןר

	 תמייקה לארשיל קוןר דוסיה דוע תפוקתב .טדנמה לע הכשלה ולע ינייפאמ התוליעפ הפוקתב ,וז :ואר ,בטה-ןהכ ’ק
	 תמייקה לארשיל קוןר דוסיה דוע תפוקתב .טדנמה לע הכשלה ולע ינייפאמ התוליעפ הפוקתב ,וז :ואר ,בטה-ןהכ ’ק

	 ,)ז”סשת( יטירבה טדנמה תפוקתב לארשי-ץראב תורייתה :ץראה תא רותללשורי ,,יבצ-ןב קחצי די :םי מע’ .222-218
	 ,)ז”סשת( יטירבה טדנמה תפוקתב לארשי-ץראב תורייתה :ץראה תא רותללשורי ,,יבצ-ןב קחצי די :םי מע’ .222-218

	ץראה,7 סרמב 1949’מע , 3. 
	ץראה,7 סרמב 1949’מע , 3. 
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	עמה םילשוריב תימואלה תוהזה תיינבב שודיחו תרוסמב תיברושעשי תנידמל ןושארה רלאר 
	עמה םילשוריב תימואלה תוהזה תיינבב שודיחו תרוסמב תיברושעשי תנידמל ןושארה רלאר 

	בטה-ןהכ יבוק רוספורפ 
	בטה-ןהכ יבוק רוספורפ 

	 ימכ חינהש תא תודוסיה ןוגראל םייחה םייתדה תנידמב לארשי ימכו בציעש תא םיתורישה םייתדה םינתינה יבשותל הנידמה םיתורישכ .םייתכלממ ,םלוא העדותב ,תירוביצה רשקנ ומש חותיפב תומוקמה םישודקה יבחרב .ץראה םימיב רחאלש תמקה ,הנידמה המסחנשמ השיגה לתומוקמ םישודקה םילשוריב ,תיחרזמה ןתנ אנהכ םוקמ יזכרמ רהל ןויצ חפיטו ותוא זכרמכ .תיממע תיתד תוליעפל
	 ימכ חינהש תא תודוסיה ןוגראל םייחה םייתדה תנידמב לארשי ימכו בציעש תא םיתורישה םייתדה םינתינה יבשותל הנידמה םיתורישכ .םייתכלממ ,םלוא העדותב ,תירוביצה רשקנ ומש חותיפב תומוקמה םישודקה יבחרב .ץראה םימיב רחאלש תמקה ,הנידמה המסחנשמ השיגה לתומוקמ םישודקה םילשוריב ,תיחרזמה ןתנ אנהכ םוקמ יזכרמ רהל ןויצ חפיטו ותוא זכרמכ .תיממע תיתד תוליעפל
	16

	1949,)1949)
	 תכשל ,תורייתה ףותישב הקלחמה יניינעל ,תותד המייק הנושארל םירויס יבחרב ריעה לוחב הדעומ חספ ,ט"שת השולש םירויס ידימ םוי .ומויב הכולהת תופתתשהב ירש הלשממ האצי הסינכהמ ריעל תיבל תסנכ ,'ןורושי' םשו המייקתה הליפת תיגיגח דובכל .ערואמה
	17
	 םג תארקל גח תועובשה ןושארה רחאלש המחלמה ינוי( 
	 ולחה חתפתהל תורוסמ לש היילע ,לגרל ותארקל גח הז רסמנ יכ ומייקתי תוליפת רבקב דוד רהבש .ןויצ
	18
	 ומכ ,ןכ וכרענ תוגיגח םירוכיב דובכל גחה ידליל יתב רפס םילשורימ םירפכמו הביבסמש רצחב יניינב תודסומה .םיימואלה רואיתב עוריאה ןיוצ יכ ךכב ואיבה ידלי לארשי תישארמ ירוכיב תמדא ץרא לארשי יש ןרקל ה.תמייק תרומזת םירתימה לש לוק' 'םילשורי התוויל תא הגיגחה ירישב םע תוניגנמבו ,תויממע הגיגחהו המייתסנ תחרפהב םינוי תרישבו .הווקתה
	19
	 גח תוכוסה ןושארה ירחאש המחלמה רבוטקוא( 
	 ןיוצ ףא אוה היילעב לגרל ,םילשוריל תכולהתו ילוע לגרה הרבעש ריעב האשנ המיע ישימשתמ השודק ודרשש יתבמ תסנכ וברחש הלוגב תמחלמב םלועה .היינשה
	20
	 תורוסמ היילעה לגרל םילשוריל ,ונעשנ ,אופא לע תרוסמה תידוהיה הקיתעה לש היילע ,לגרל ךא ובלוש .הלוגבו ץראב בורקה ידוהיה רבעה ןמ םיעוריא ןהב 
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	,לצרה רהב לצרה תיוול טסוגוא 

	 ךלהמב ,םינשה הבליש תכשל ןיעידומה תיתלשממה תא רה ןויצ תאו רה לצרה ילולסמב רוקיבה יבחרב ריעה תיברעמה העיצהש .םירייתל ילולסמ ,רויסה ועצוהש יבחרב ריעה רבכ םיבלשב םינושארה ,התקולחל םידמלמ לע תונויסינ םיינושאר תונבהל תא םילשורי תיברעמה זכרמכ יתוברת-ימואל רוזאכו הכישמ ,םירקבמל אלל ,תולת ,הרואכל תומוקמב םישודקה םיירוטסיההו לש .ריעה רקחמב יטרואיתה לע תעפות תוניילצה תורייתהו אצמנ יכ אל תחא השענ שומיש תורייתב רישכמכ םודיקל תורטמ תויטילופ 
	 ךלהמב ,םינשה הבליש תכשל ןיעידומה תיתלשממה תא רה ןויצ תאו רה לצרה ילולסמב רוקיבה יבחרב ריעה תיברעמה העיצהש .םירייתל ילולסמ ,רויסה ועצוהש יבחרב ריעה רבכ םיבלשב םינושארה ,התקולחל םידמלמ לע תונויסינ םיינושאר תונבהל תא םילשורי תיברעמה זכרמכ יתוברת-ימואל רוזאכו הכישמ ,םירקבמל אלל ,תולת ,הרואכל תומוקמב םישודקה םיירוטסיההו לש .ריעה רקחמב יטרואיתה לע תעפות תוניילצה תורייתהו אצמנ יכ אל תחא השענ שומיש תורייתב רישכמכ םודיקל תורטמ תויטילופ 

	ותויגולואידיא ,תומיוסמ ללכבו הז ןבומכ תורטמ .תוימואל ,השעמל לכ הרבח הנידמו תועבוק .תמיוסמ היגולואידיא יפ לע םינושה םירקבמה ולעפי םהיפ לעש םיללכה תא
	ותויגולואידיא ,תומיוסמ ללכבו הז ןבומכ תורטמ .תוימואל ,השעמל לכ הרבח הנידמו תועבוק .תמיוסמ היגולואידיא יפ לע םינושה םירקבמה ולעפי םהיפ לעש םיללכה תא
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	 תמישר ילולסמ לויטה העיצהש תכשל תורייתה םינשב תונושארה רחאלש תקולח ריעה הללכ העברא ילולסמ רויס :םיירקיע )א( רויס ילגר הקלחב ינופצה לש ,ריעה רוזאב תונוכשה האמ ש,םירע תיב לארשי ,םירכובהו ותיפצת דחאמ םיתבה לא היקלח םיינופצה לש ריעה ןוויכלו הטיסרבינואה תירבעה רהו ;םיפוצה )ב( רויס סובוטואב וא תינוכמב םיקלחב םייברעמה לש ה,ריע תונוכשב ,הממור תיירק ,השמ תיב ,םרכה תיב ,ןגו םוקמב ורבק לש לצרה ןיעבו ;םרכ )ג( רויס יניינבב תודסומה םיימואלה ןואיזומבו ;לאלצב )ד( רויס בכרב וא סובוטואב םיקלחב םיימורדה לש ,ריעה םללכבו תמר לחר תונוכשהו ,תויפלת הבשומה ,תינמרגה הבשומה ,תינוויה ,ןומטק ,היבלט ןימי השמ זכרמו .
	 תמישר ילולסמ לויטה העיצהש תכשל תורייתה םינשב תונושארה רחאלש תקולח ריעה הללכ העברא ילולסמ רויס :םיירקיע )א( רויס ילגר הקלחב ינופצה לש ,ריעה רוזאב תונוכשה האמ ש,םירע תיב לארשי ,םירכובהו ותיפצת דחאמ םיתבה לא היקלח םיינופצה לש ריעה ןוויכלו הטיסרבינואה תירבעה רהו ;םיפוצה )ב( רויס סובוטואב וא תינוכמב םיקלחב םייברעמה לש ה,ריע תונוכשב ,הממור תיירק ,השמ תיב ,םרכה תיב ,ןגו םוקמב ורבק לש לצרה ןיעבו ;םרכ )ג( רויס יניינבב תודסומה םיימואלה ןואיזומבו ;לאלצב )ד( רויס בכרב וא סובוטואב םיקלחב םיימורדה לש ,ריעה םללכבו תמר לחר תונוכשהו ,תויפלת הבשומה ,תינמרגה הבשומה ,תינוויה ,ןומטק ,היבלט ןימי השמ זכרמו .
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	 ןדיעב ,ינרדומה ויה םירבק םידדוב יתבו תורבק תאלםיר ומהםיפדע לע םירקבמ םינוש ,םתויהב ןיב תיה,ר יוטיב בושח יטנתואו לש ומהתשר .תימוקמה כו,ך אל ,תחא נהשע םירבקב שומיש צלםיכר .םיימואל
	 ןדיעב ,ינרדומה ויה םירבק םידדוב יתבו תורבק תאלםיר ומהםיפדע לע םירקבמ םינוש ,םתויהב ןיב תיה,ר יוטיב בושח יטנתואו לש ומהתשר .תימוקמה כו,ך אל ,תחא נהשע םירבקב שומיש צלםיכר .םיימואל
	41 
	בקיר דהנסהןיר אוה םש ןתינש תצובקל מתורע תובוצח לסבע יהלשמ ימי תיבה ,ינשה ולגתנש הקלחב ינופצה מעיבר לש י.םילשור בקהר ופמהםסר רתויב אצמנ והצקב ינופצה לש ,םוקמה בק'ר דהנסה,'ןיר ןייטצמה בתבחר הסינכ מ,המישר הנבמב אינוטקטיכר 

	מםישר פסמבור בר לש יאת ובקהר 
	מםישר פסמבור בר לש יאת ובקהר 

	– 
	בשכםיע יקב.בור פסמר הז דילוה תא וסמהתר חואמהתר 
	בשכםיע יקב.בור פסמר הז דילוה תא וסמהתר חואמהתר 

	71
	םוקמבש בקנור ישנא ןירדהנסה ,הלודגה התנמש 
	 ,שיא בותובקע ךכ התנוכ הנוכשה הכומסה דהנס.היר תובישחה תדחוימה הנתינש בקליר דהנסהןיר העבנ כמך תאשר ובקההר היה מלהשע דחא ירתאמ ובקההר םיידוהיה הםיקיתע תויבר דחאו םידירשה םיבושחה לש תוליעפ תידוהי ואצמנש קלחב מהעיבר לש ה.ריע
	42
	 תקלחמ ה,תוקיתע דרשמ ,תותדה 
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	39 40 41 
	1948,19481952.1948-195220003.
	וסוניכב לש דעווה לעופה ינויצה םייקתהש טסוגואב 
	 הלביק הדעווה יניינעל םילשורי הטלחה רבדב תמקה הקלחמה חותיפל .םילשורי תלהנה תונכוסה התנימ תא ברה באז ,דלוג יגיהנממ ה,יחרזמ דומעל שארב הקלחמה .השדחה הקלחמה הלחה לועפל רבמטפסב 
	 המייקתהו דע 
	 טוריפל היתולועפ לש ,הקלחמה :ואר אובמה ,םילשורי חותיפל הקלחמה ןויכרא לש םיקיתה תמישרל 
	םילשורי ,מ”צא , 
	’מע , 

	 תונכוסה תידוהיה ,לארשי-ץראל הקלחמה חותפל ,םילשורי ןיד ןובשחו ינמז לע חותפ םילשורי הפוקתב ירשת -ט”שת
	 תונכוסה תידוהיה ,לארשי-ץראל הקלחמה חותפל ,םילשורי ןיד ןובשחו ינמז לע חותפ םילשורי הפוקתב ירשת -ט”שת

	19481950.)S21,312,281949.
	 רבמטפס( א”ישת ירשת 
	רבמטפס-
	 ,מ”צא 
	 ןורכיז םירבד לש הבישיה הבש ונודנ שודיח הדובעה בירבק היירדהנס מישוםרו לש םיטנמונומ ,תוקיתעה תקלחמ ,תידוהיה םילשוריב םירחא םיקיתע 
	 לירפאב 

	)1999(,.V.A,Seaton 
	 רחבמל םירקחמ םיקסועה רשקב ןיבש תוומ יתבו תורבק ןיבל תוימואל תורייתו ,תינרדומ :ואר 

	War and thanatourism: Waterloo 1815–1914’, Annals of tourism research, 26, 1, pp. 130-158; Lennon, J. & Foley, 
	M. )2000(, Dark tourism: The attraction of death and disaster, London and New York: Continuum; Lloyd, D.W. (1998), Battlefield tourism: Pilgrimage and commemoration of the Great War in Britain, Australia and Canada — 1919-1939, Oxford England ; New York : Berg; Towner, J. (1996), An historical geography of Recreation and tourism 
	pp,, Chichester: John Wileyin Western World 1540-1940. .51-52,13, ;165-16431.51-50
	 דחא םייוטיבה םיניינעמה תושבגתהל תרוסמ לש בםירוקי יתבב תורבק קלחכ תורייתמ תינרדומ לחה חתפתהל תפוקתב ןוטלשה יטירבה סחיב תיבל תורבקה יאבצה רהב םיפוצה .םילשוריב :ואר ,בטה-ןהכ רותל תא ץראה
	 ,ליעל הרעה 
	 ’מע
	 לע ורבק לש לצרה רתאכ ,והירזע :ואר ,םירקבמל הכישמו לגרל היילע לצרה רה הרעה ,ליעל( 
	’מע ,) 

	S21,312,1951,1951
	 ,מ”צא 
	 תורעמ םירבק תנוכשב ,הירדהנס רסח רבחמ ץיק[ 
	 ;]רעושמ ,םש תורבק םידוהיה ,הירדהנסב ץיק[ רבחמ רסח 
	.]רעושמ , 

	 הקלחמה חותיפל םילשורי הויעהייר וגאד יוקינל מהעתור שכהלוןתר ירוקיבל קבמ.םיר םכוס הקלחמהש חותיפל זכרת תא התודובע לידגתו תא ביצקתה וימהדע ,ךכל וציבהשע היהי ידיב ה,הייריע חוקיפהש דמהיע ידיב תקלחמ התוקיתע השוזוכיר טסינימדאהיביטר ידיב הקלחמה חותיפל .םילשורי
	 הקלחמה חותיפל םילשורי הויעהייר וגאד יוקינל מהעתור שכהלוןתר ירוקיבל קבמ.םיר םכוס הקלחמהש חותיפל זכרת תא התודובע לידגתו תא ביצקתה וימהדע ,ךכל וציבהשע היהי ידיב ה,הייריע חוקיפהש דמהיע ידיב תקלחמ התוקיתע השוזוכיר טסינימדאהיביטר ידיב הקלחמה חותיפל .םילשורי
	43 
	שכהלתר בקהםיר ףסונ םג קומינ ילכלכ לש ןתמ תהקוסע ופל.םילע
	44
	 תפמ םירבקה ףא המסרופ דמבירך קבמלםיר שמשדר וניחהך תהותובר ףגאו התוקיתע ואיצוה רואל צמאב.םישימחה תונש ע
	45

	:1950
	 םינשב תונושארה ,הנידמל ורכזנ םירתא םיירוטסיה םייגולואיכראו םיפסונ םילשוריב תיברעמה רשפאש םרישכהל :םירוקיבל
	46
	 רבק תיב ,סודרוה
	47
	 תכרב אליממ תיבו תורבקה ימלסומה הקיתע ךומסה ,הל
	48
	 דומע ןבא שרגמב ,םיסורה
	49
	 ידירש הייסנכ מורזנ תנוכשב ובא רות תעבג( הצעה )הערה
	50
	 ידירשו בושיי תנוכשב 'חיש .רדאב
	51
	תרשכה םירתא ולא האשנ יפתור ,םימיוסמ יהלשמ םיירוטסיה םירתא רופישל תידרשמ ןיבה הדעווה לש ןובשחו ןידב רסמנש יפכ 

	 –
	 ריית רקיבש םילשוריב ינפל ,הנש אל אצמ טעמכ םוש דירש קיתע ימוחתב םילשורי תירבעה טרפ רוקיבל רהב .ןויצ התע רחאל תולועפ תומצמוצמ חרכהב( לגרל תולאש )תויביצקת לש תקלחמ תוקיתעה ףסונ םוקמ םירוקיב מןינע דאמ
	 תורבק ןירדהנסה ובש קר הלחה תלועפ יוקינה ...רודיסהו תיב התורבק אליממב ףיסוה דוע רתא ןינעמ ,רוקיבל רה הצעה ,הערה םידירש תעבגב ,םר רבק תיב ...סודרוה םייושע חירכהל תא רייתה שידקהל המכ םימי ורוקיבל םילשוריב התביבסו ...הבורקה ןכרע יתווארה לש היתוקיתע לש[ ]ריעה טעמכ אלו לצונ דע .הכ 
	52
	 תאייחה ידירש רבע תונויסינהו םבצמל כםילמס םיימואל םישדח ,ויה ,אופא דצל םיעינמ םיילכלכ וולנש היישעל ,וז תחא תויגטרטסאה הטקנש הגהנהה הסוסיבל לש םילשורי תיברעמה 

	4321/312S211949. 44 81949. 45 461878, ,29-42
	 ,םש 
	י לש םירבד ןורכז ,,םילשורי ,תוקיתעה תקלחמ ,הירדהנסל הנשמה תדעו תביש 
	 רבמבונב 
	תפל הקלחמה ,לאצנבנ .א .י ,םש,םילשורי ,תורבזגה לא ,םילשורי ,םילשורי חו 
	 רבמבונב 
	צק ךירדמצוה ,הירדהנס ירבקל ר.ז”טשת ,םילשורי ,תוקיתעה ףגא ,תוברתהו ךוניחה דרשמ תא 
	 ןויכרא תייריע םילשורי :ןלהל[ ,]י”עא 
	 םירבד-ןורכז לש הבישיה הבש ונודנ םרומיש םרואיפו לש

	131949. 4721/312S’195148
	 ,םילשורי ,תוקיתעה תקלחמ ,תידוהיה םילשוריב םיקיתעה םיטנמונומה 
	 רבמבונב 
	 ,מ”צא 
	רבק , 
	דרוה תיבץיק[ רבחמ רסח ,’סו 
	.]רעושמ , 
	 תיב תורבקה ימלסומה אליממב אוה תיב תורבקה דיחיה רתונש ימוחתב ריעה תיברעמה רחאל תקולח .ריעה לע יתב 

	1940  .67-66 4921/312S,1951,’
	-ה האמב םילשוריב םימלסומה תורבקה
	,הירא-ןב :ואר , הפוקת יארב ריע הרעה ,ליעל( 
	’מע ,)
	 ,מ”צא 
	 םידומע םיקיתע רתאב ,םהיתובצחמב רסח רבחמ ץיק[ 
	 ;]רעושמ ,רירפצ ’י ,)ה”סשת( 
	סויפוקורפ

	,115 .30-5 5021/312S1951511951,’
	 ,’םילשוריב ”גוע לש ועבצא”ו ודראקה ,רבקה תייסנכ לע הרדתק
	’מע ,
	 ,מ”צא 
	, ריד ,רות-ובא ץיק[ רבחמ רסח 
	.]רעושמ , 
	 ,םש ,םש ’חיש ,רדב רסח רבחמ ץיק[ 
	 ;]רעושמ ,הנוי-יבא ’מ ,)י”שת( 
	תוריפחה ’חישב רדב ,’)ט”שת( תועידי 

	, .24-19 52 ,43.066 ,5451,11950. 
	היתוקיתעו לארשי-ץרא תריקחל הרבחה
	וט’מע , 
	 ןויכרא תנידמ לארשי :ןלהל[ ,]י”מא
	 ןיד ןובשחו לע התדובע היתונקסמו לש הדעווה תידרשמניבה ,םיירוטסיה םירתא רופישל 
	 רבוטקואב 

	עמה םילשוריב תימואלה תוהזה תיינבב שודיחו תרוסמב תיברושעשי תנידמל ןושארה רלאר 
	עמה םילשוריב תימואלה תוהזה תיינבב שודיחו תרוסמב תיברושעשי תנידמל ןושארה רלאר 

	בטה-ןהכ יבוק רוספורפ 
	בטה-ןהכ יבוק רוספורפ 

	1950,
	 תיינבהלו תוהזה תימואלה סחיב .הילא ,םלוא בצמה ילכלכה תישארב ימי הנידמה ןתנ תא ,ויתותוא תויעבו ןומימב תוליעפה ובכיע תא םויס .הכאלמה תישארב 
	 חווד יכ ירבק ןירדהנסה םיחנזומ יכו הדובעה הלחהש חםישדו רפסמ םדוק ןכל הקספוה ללגב רסוח הכימת תקפסמ דצמ תודסומה .םינושה 
	53
	תקלחמ תוקיתעה הפאש םנמוא שוכרל המכ ןמ הםישרגמ םהבש ויה םינומט ידירש ,תוקיתעה ךא רדעיה ביצקת יואר ךישמה הלעיפש לע הכאלמה ךשמב .םינש אל םעפ וקונ יחטש תוקיתעה םינושה רחאלו ןמז המ ובש .ומהוזו םשל תחטבה רדסה ןויקינהו תומוקמב םינושה התייה השורד .םלוה ןומימ דימת אצמנ אל ךכל םג ךא ,העובק הרימש
	54 

	תונוזחו םיעינמ – המואה יניינב
	תונוזחו םיעינמ – המואה יניינב

	 הנבמ יניינב המואה היה לעפמה ימואלה יזכרמה םקוהש םילשוריב תיברעמה םינשב תונושארה שרחאל תמקה הנידמה פהשתויוליע וב ויה תויממע ודעויו להקל .בחרה יפכ גצויש ,ןלהל ותמקה ,תלמסמ דצמ ,דחא תונעשיה לע הקילובמיסה לעו תשרומה תידוהיה תירוטסיההו לש ה,ריע דצמו רחא תא םינכתה םיימואלה םישדחה וקצונש .וכותל תועצמאב תמקה זכרמ םיסנכל ותוליעפל תימואל ,תיתוברתו שוכרד רוביצה ףשחיי לא לעפמה ,ימואלה וויק ימזוי הנבמה .ריעב םינושה םירקבמלו םיבשותל תיברעמה םילשוריב יזכרמה הכישמה רתאל היהיש
	 הנבמ יניינב המואה היה לעפמה ימואלה יזכרמה םקוהש םילשוריב תיברעמה םינשב תונושארה שרחאל תמקה הנידמה פהשתויוליע וב ויה תויממע ודעויו להקל .בחרה יפכ גצויש ,ןלהל ותמקה ,תלמסמ דצמ ,דחא תונעשיה לע הקילובמיסה לעו תשרומה תידוהיה תירוטסיההו לש ה,ריע דצמו רחא תא םינכתה םיימואלה םישדחה וקצונש .וכותל תועצמאב תמקה זכרמ םיסנכל ותוליעפל תימואל ,תיתוברתו שוכרד רוביצה ףשחיי לא לעפמה ,ימואלה וויק ימזוי הנבמה .ריעב םינושה םירקבמלו םיבשותל תיברעמה םילשוריב יזכרמה הכישמה רתאל היהיש

	 םותב תמחלמ ורחשה,ר םע התקולח לש ,ריעה גיצה ר"ד קחצי ,לאצנבנ להנמ הקלחמה חותיפל ,םילשורי תא ונוזח סחיב יעלר מה.תיברע הבדעםר לש וגימר הכישמה בטהםייע לש :לאצנבנ רמא ,ריעה
	 םותב תמחלמ ורחשה,ר םע התקולח לש ,ריעה גיצה ר"ד קחצי ,לאצנבנ להנמ הקלחמה חותיפל ,םילשורי תא ונוזח סחיב יעלר מה.תיברע הבדעםר לש וגימר הכישמה בטהםייע לש :לאצנבנ רמא ,ריעה

	 םויה״ שי וצילר תודוקנ הכישמ תושדח םא בוננוצר הלקיסע תא רייתה המכ .םימי הזב ותובישח כמהרתע לש ותוא לעפמ לודג שאר וב הליחתה הקלחמה חותפל ,םילשורי ונייה תמקה ןינב לודג גנוקל,םיסר ,םיסוניכ תוע,תוכור םע ןורטאתיפמא תוגיגחל הנקב הדימ .ימואל-ןיב לעפמ הז שפאיר ילםילשור תויהל מזכר תוליעפה תהתיתובר לש הםע ידוהיה ,ולוכ הזבו ושמלך ידימ 
	 םויה״ שי וצילר תודוקנ הכישמ תושדח םא בוננוצר הלקיסע תא רייתה המכ .םימי הזב ותובישח כמהרתע לש ותוא לעפמ לודג שאר וב הליחתה הקלחמה חותפל ,םילשורי ונייה תמקה ןינב לודג גנוקל,םיסר ,םיסוניכ תוע,תוכור םע ןורטאתיפמא תוגיגחל הנקב הדימ .ימואל-ןיב לעפמ הז שפאיר ילםילשור תויהל מזכר תוליעפה תהתיתובר לש הםע ידוהיה ,ולוכ הזבו ושמלך ידימ 

	531878, ,29-42151950. 
	 ,י”עא 
	 .ש ,ןיביי להנמ תקלחמ ,תוקיתעה ,םילשורי לא .ד ,רטסוא שאר תייריע ,םילשורי ,םילשורי 
	 ץרמב 

	54 ,43.065430,17,21953;1857, ,27-21111953, 1957,’’11957. 
	 ,ךכ ,המגודל רסמנ יכ תרזעב דרשמ תותדה התקונ הייסנכה ובאב ,רוט ךא םוקמה רוגס להקל רדעהב ביצקת רמושל ב.םוקמ :ואר ,י”מא
	 ןיד ןובשחו תדעו הריקחה יניינעל רי,םילשו ,’ב 
	 טסוגואב 
	 ,י”עא 
	 .ש ,ןיביי ח”וד תבישימ הצעומה תצעימה דודעל ,תוריתה 
	 רבמבונב 
	עתיירי ,םילשורי ;םילשורי העידי תרחא עצמאמ 
	 עגונב בצמל ירבק ,ןירדהנסה הרסמ יכ 
	שי המהוז קב,םירב רסח טלש ,הרבסה ןיא טלש הנווכה ל,’םוקמ :ואר ,םש 
	רויס םירתאב םיירוטסיה ,’םירחאו הירא ,ףלוו תייריע ,םילשורי הקלחמה ,חותיפל 
	 טסוגואב 

	 הנשב הנש שעוא יפלא תורוקיבל םיחרב םיכשוממ םיריע.״ר
	 הנשב הנש שעוא יפלא תורוקיבל םיחרב םיכשוממ םיריע.״ר
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	 לאינד טסוא,ר שאר יעתייר יםילשור םתואב ,םימי האר ףא אוה תמקהב יניינב המואה תא פמהשיב םקויש רתויב בושחה יתוברתה לע:ותמקהבש ילכלכה ןפה תא שיגדה אוה .לאר 
	 לאינד טסוא,ר שאר יעתייר יםילשור םתואב ,םימי האר ףא אוה תמקהב יניינב המואה תא פמהשיב םקויש רתויב בושחה יתוברתה לע:ותמקהבש ילכלכה ןפה תא שיגדה אוה .לאר 

	פמ״לע ,הז לש יניינב ,המואה היהי מלזכר תהתובר ייתהותור לםע שי,לאר דחאלו ממיזכר תהתובר ייתהותור םיבושחה םלועבש .ולוכ פמהלע ךושמי וילא תובבר םיחרוא ייתו:םיר ןמ ,ץראה תוצופתמ שילאר יווצקמו ודכר אה.ץר ןוילימכ ילתור תהלע תמקה פמה,לע םלוא ינוילימ יל,תור ןקלחב בטמבע ,רז זיומר ידימ הנש ילםילשור לארשילו .ללכב יניינב המואה םייושע תונשל תא עמתכר הלכלכה יהתימלשור .הדוסימ םויק פמהלע הזה ןתי הפיחד הקזח םג קשהלתוע ןוה פיטר ביפנע אה,החר ,היישעתה ,הכאלמה ובחתההר י תביבסב תואלקחב ףאו םהינימל םיתורישהוקה םילשור.״הבור
	פמ״לע ,הז לש יניינב ,המואה היהי מלזכר תהתובר ייתהותור לםע שי,לאר דחאלו ממיזכר תהתובר ייתהותור םיבושחה םלועבש .ולוכ פמהלע ךושמי וילא תובבר םיחרוא ייתו:םיר ןמ ,ץראה תוצופתמ שילאר יווצקמו ודכר אה.ץר ןוילימכ ילתור תהלע תמקה פמה,לע םלוא ינוילימ יל,תור ןקלחב בטמבע ,רז זיומר ידימ הנש ילםילשור לארשילו .ללכב יניינב המואה םייושע תונשל תא עמתכר הלכלכה יהתימלשור .הדוסימ םויק פמהלע הזה ןתי הפיחד הקזח םג קשהלתוע ןוה פיטר ביפנע אה,החר ,היישעתה ,הכאלמה ובחתההר י תביבסב תואלקחב ףאו םהינימל םיתורישהוקה םילשור.״הבור
	56

	1949
	 םזויה הוחור היחה משוחאיר תמקה יניינב המואה היה דנסכלאר זער ,)בורזבי( הנמתנש תנשב 
	 להנמל ודמהר ילכלכה לש תונכוסה .תידוהיה
	57
	 ףקותב ,ודיקפת ולע עקר ונויסינ הבר אבןוגר תעתוכור צותמתר ץראה יוידיר זמחר לתב ביבא תונשב הםירשע ,םישולשהו יצהע רזע תודסומל םיימואלה תונבל םילשוריב מהתיברע ןיינב היהיש מזכר ייחל ,הלכלכ בחהר תוברתו ב.ריע
	58
	 תמקה יניינב המואה הבלתשה לצא זער הסיפתב הבחר תוי,ר שקיעהר תפלחה דגהההר תלבוקמה לש יםילשור כיער שדוק שולשל ,תותד המיאתמה ילםילשור זמהתיחר תומוקמלו ,םישודקה דגהבהר תמלוהה תויר תא יםילשור עמהתיבר תדחוימהו תודהיל תנידמלו שי:לאר יםילשור מכזכר הינחור לש תודהיה ה.תימלוע צהבהע וז לש זער היה ידכב דחייל תא יםילשור מהעתיבר הניחבמ תינחור תבוטל תודהיה ,דבלב וצילר תויכשמה תידוהי קלחב עמהיבר לש יעהר ףאו הלביחר תא המוקמ דותבתע תודהיה התימלוע ואלו אקווד אהשיצרילאר.ת צמאבתוע יניינב ,המואה בסר זע,ר לכות םילשורי הבעתיר שובכל המצעל םוקמ מכזכר ינחור ,ימואלו םאו וחילצי גיצהל ביער בקע תא יציהיתור לש ת

	5521/402S,71949,562095 ,29-42 ,61950. 
	 ,מ”צא 
	 ר”ד .י .א ,לאצנבנ להנמ הקלחמה חותפל םילשורי תונכוסב ,תידוהיה 
	 ילויב 
	 האצרה תונכוסב .”הלכלכה ישנא תעד“ הרדסב תידוהיה 
	 ,י”עא 
	 בותכש ןויאיר ינופוידר םע שאר ריעה לאינד רטסוא :אשונב יםילשור המק ,הנברוחמ 
	 ילויב 

	57 ,)1973-1895(19201921’ .)1934-1923(1926,’Palestine andNearEast.’EastPalestineandMiddle,’1944.1949,’1948-1799377. 
	 רדנסכלא רזע )בורזבי(
	 דילי ,הניארקוא היה ינושארמ העונתה תינויצה .ריביסב -ב
	 אצי ןיסל דסייו םש הנושארל תוגיצנ לש תורדתסהה תינויצה תימלועה -בו
	 הלע םשמ .ץראל היה דסיימ ךרועו בתכ תעה ילכלכה 
	רחסמ ’הישעתו
	 תנשמ 
	 םסרפ םג ןותיע ילכלכ הפשב תילגנאה :םשב 
	 רחאל ןכמ בסוה םש ןותיעה ’-ל
	 אוהו עיפוה דע תנש 
	 תנשב 
	 םע הדוסי לש 
	תרבח ינינב ,’המואה רחבנ הלהנמל .יללכה ,’י ,טיבש ,’י ןייטשדלוג ,’חו ראב )םיכרוע( ,)ג”משת( ןוקיסקל םישיאה לש לארשי-ץרא 
	’מע ,דבוע םע :ביבא לת , 

	58A45827 /151974. 
	 ,מ”צא 
	,ןיקשיסוא רמ , ,המואה יניינבב רזע רדנסכלא םש-לע םלואה תחיתפ סקטב םירבד 
	 ילויב 

	עמה םילשוריב תימואלה תוהזה תיינבב שודיחו תרוסמב תיברושעשי תנידמל ןושארה רלאר 
	עמה םילשוריב תימואלה תוהזה תיינבב שודיחו תרוסמב תיברושעשי תנידמל ןושארה רלאר 

	בטה-ןהכ יבוק רוספורפ 
	בטה-ןהכ יבוק רוספורפ 

	 –
	 תונמא בחו,הר גשומה י'םילשור
	 זכרמה הינחור לש תודהיה ה,'תימלוע דגהכ,ותר לבקי ןכות .ישממ םשל כ,ך ,רבס לע לכ תודסומה םיידוהיה מה,םייזכר תוגלפמה ,םינוגראהו היהי םבשומ שאבר ,היהי לוטיל קלח בתיישע יםילשור מהתיברע מלזכר ינחור לש תודהיה אלמלו ותוא .לעופב ןכות
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	 חורב ןויער ,הז ורדגוה שולש תורטמ הנבמהש שמשי :ןהל הרטמה תירקיעה התייה רוציל םוקמ ובש סרגנוקה ינויצה לכוי םייקל תא ויסוניכ התעמ ,האלהו אל הלוגב אלא .םילשוריב הנבמב ומייקתי םיסרגנוקה םיידוהיה הםיימלוע ףאו םיסרגנוק םיימואלניב .םירחא תמקה ןיינבה אטבת ךרדב תישממ רתויב תא רשקה יחצנה לש םע לארשי לשו העונתה תינויצה תימלועה ל.םילשורי תמקה הנבמה םישגת לעופב תא םולחה לש העונתה תינויצה םיקהל ריעב זכרמ יתוברת .יתונמואו הרטמה היינשה התייה רשפאל םייקל םילשוריב תיברעמה תוגצה ,ןורטאית קםיטרצנו תויוליעפו תויתוברת תורחא רוביצל בחרה הנבמב ינרדומ םאתומו .הפוקתל הרטמה תישילשה התייה תונבל ןיינב םיסוניכ לודג רשפ
	 חורב ןויער ,הז ורדגוה שולש תורטמ הנבמהש שמשי :ןהל הרטמה תירקיעה התייה רוציל םוקמ ובש סרגנוקה ינויצה לכוי םייקל תא ויסוניכ התעמ ,האלהו אל הלוגב אלא .םילשוריב הנבמב ומייקתי םיסרגנוקה םיידוהיה הםיימלוע ףאו םיסרגנוק םיימואלניב .םירחא תמקה ןיינבה אטבת ךרדב תישממ רתויב תא רשקה יחצנה לש םע לארשי לשו העונתה תינויצה תימלועה ל.םילשורי תמקה הנבמה םישגת לעופב תא םולחה לש העונתה תינויצה םיקהל ריעב זכרמ יתוברת .יתונמואו הרטמה היינשה התייה רשפאל םייקל םילשוריב תיברעמה תוגצה ,ןורטאית קםיטרצנו תויוליעפו תויתוברת תורחא רוביצל בחרה הנבמב ינרדומ םאתומו .הפוקתל הרטמה תישילשה התייה תונבל ןיינב םיסוניכ לודג רשפ
	60
	מתורטמ הלא הלוע יניינבש המאה דעוי תויהל דחא םילכה מהםייזכר הבוצימל לש םילשורי תיברעמה זכרמכ תהתובר תידוהיה .ימלועה הנבמה היה דיתע עייסל ריעל רוזחל וסופתל םוקמ יגוציי יניעב המואה םלועהו םלוכ אלמלו תא דיקפתה האלימש םילשורי ייחב .תורודה ךלהמב םלועה לכב םידוהי

	 יאנת תורחתה תיבמופה הזרכוהש ןונכתל יניינב המואה ופקיש תא ןוצרה אטבל יפואב ןיינבה וותוחכונב תטלובה בחרמב ינוריעה תא ודיקפת יגוצייה תאו ומוקמ תיינבהב תוהזה תימואלה :תיברעמה ריעה לש השדחה תיתוברתהו
	 יאנת תורחתה תיבמופה הזרכוהש ןונכתל יניינב המואה ופקיש תא ןוצרה אטבל יפואב ןיינבה וותוחכונב תטלובה בחרמב ינוריעה תא ודיקפת יגוצייה תאו ומוקמ תיינבהב תוהזה תימואלה :תיברעמה ריעה לש השדחה תיתוברתהו

	 ישוג ןיינב הלא ווהי תא ןיערגה לש זכרמ יחרזא ירוביצו םילשוריב שמשיש תא ,ריעה הנידמה תודהיהו .תימלועה ךותמ תובשחתה יפואב ,ןיינבה ודיקפת ,ותביבסו ירה ןורתפה םלשה אטבתי אל קר רודיסב ינויגה ילנויצקנופו לש לכ םיטנמלאה םינושה ןינבהש היהי בכרומ ,םהמ אלא םג בוציעב תומד תינוטקטיכרא תיתימא האנו לש ןינבה שגרהו יתכלממה ןומטה ...וב היהי הז זכרמה יעבטה לש ריעה ...תבחרתמה טולשיו לע לכ הביבסה זכרמכ .םידדצה לכמ טבמה הנפומ וילא רשא ,טלוב ינוטקטיכרא
	 ישוג ןיינב הלא ווהי תא ןיערגה לש זכרמ יחרזא ירוביצו םילשוריב שמשיש תא ,ריעה הנידמה תודהיהו .תימלועה ךותמ תובשחתה יפואב ,ןיינבה ודיקפת ,ותביבסו ירה ןורתפה םלשה אטבתי אל קר רודיסב ינויגה ילנויצקנופו לש לכ םיטנמלאה םינושה ןינבהש היהי בכרומ ,םהמ אלא םג בוציעב תומד תינוטקטיכרא תיתימא האנו לש ןינבה שגרהו יתכלממה ןומטה ...וב היהי הז זכרמה יעבטה לש ריעה ...תבחרתמה טולשיו לע לכ הביבסה זכרמכ .םידדצה לכמ טבמה הנפומ וילא רשא ,טלוב ינוטקטיכרא
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	5921/99S6021/403S,1949, –11950,161(1991,)1948-1990,92. 
	 ,םש 
	חה לא יקסבנורוט .וו בורזבי .א ,,םילשורי ןעמל תילכלכה הרב .ךראותמ אל 
	 ,םש 
	 תודבוע םירפסמו לע תמקה ןיינב הםיסרגנוק תוכורעתהו םילשוריב י”ע( תרבח ינינב המואה ,)מ”עב דרבמצ 
	 אל ;םותח יניינב המואה םניינבב
	 תועידי תוכמסומ לע לעפמה ,ותומדקתהב 
	 רבמבונב 
	 ןוילג ’סמ 
	.א הנש , 
	 טטוצמ :לצא ,רקנאיורק ’ד 
	 תולכירדא :םילשוריב היינבה תינרדומה ץוחמ תומוחל 
	 :םילשורי ’מע ,רתכ 

	41
	 תורחתב ןונכתל הנבמה ופתתשה 
	 ,םילכירדא הכזו הב לכירדאה באז ,רטכר בשחנש דחאל מישאר העונתה תינרדומה הרוטקטיכראב .ץראב רטכר רבצ ןיטינומ בר תוכזב ויתודובע תונשב הםישולש ,םיעבראהו רקיעב ןונכתב ינבמ םירוגמ םינבמו םינוש .םיצוביקב
	62
	 רטכר דיעה לע מתכרע םיכרעה התוולש תא ןונכת יניינב ,המואה תבלשמה תוינרדומ םע תויכשמה תשרומה :תידוהיה

	 – 
	 םוימ״ יתלחתהש תונבל שי-ץראב,לאר גהיתע ללכל ,הרכה ונאש םיקוקז םינינבל דומ,םיינר םינינב ורפסיש תורודל םיאבה לע םחור צויהתר לש םידוהיה ודבונר ולע בחההר השדחה םהש םימיקמ קלחב הז לש ה.םלוע ןכלו ויהי ינינב" "המואה םיפי נו.םיבחר ךא וקה היהי טושפ לככ רשפאה מוחהור
	י ןבאו תימלשורדריתייה .הדר מ שדקמ הז היהי יכ ,הצור.״תודהיל טע
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	 –
	 רטכר הצר יניינבש המואה אטבי תא תויכשמהה הריציה תידוהיה ףאו היהי ןיעמ שדקמ טעמ ,תודהיל ךא םג הצר ,ןיינבהש מלתור ,וידממ רדשי הריווא לש ,שפוח םאתהב תריוואל הריציה תימואלה השדחה הררשש הימיב םינושארה לש .הנידמה לע םדאה שיגרהל ומצע ישפוח וחונינ ןיינבב ןוויכ קרש הריוואב וזכש לכוי ונורשיכ אובל ידיל יוטיב .אלמ ,השעמל האר רטכר יניעב וחור ןיינב אטבמה הרוצב התמלשומ רתויב תא בולישה ןיבש תרוסמ ,שודיחו בוליש ןיב עתואמצ תינידמ ןיבל תשרומה תידוהיה
	 לכו תאז םילשוריב ,השדחה תריב הנידמה תידוהיה .תחתפתמה
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	 םויב תמיתח תליגמ דוסיה לש ביניינ המואה 'ז( טבשב ,)י"שת ביטיה ףא ןב ןוירוג דומעל לע תובישחה תימואלה לש תמקה ןיינבה םילשוריב הארו וב תויכשמה תילמס לש ריעה :תיברעמה
	 םויב תמיתח תליגמ דוסיה לש ביניינ המואה 'ז( טבשב ,)י"שת ביטיה ףא ןב ןוירוג דומעל לע תובישחה תימואלה לש תמקה ןיינבה םילשוריב הארו וב תויכשמה תילמס לש ריעה :תיברעמה

	 םילשורי״ הניא קר תריב ,הנידמה אלא התייה היהתו תריב המואה .תירבעה יםילשור בהתונובר לש לארשי שמשת זכרמ ,חורה ,עדמה ,הרותה ירחוש בוטה קדצהו לש לכ לארשי .םלועב תריב תנידמ לארשי ןסכאת הכותב ףקותב םוקמה איהש תספות הירוטסיהב תידוהיה תימלועהו םג םיסוניכ 
	 םילשורי״ הניא קר תריב ,הנידמה אלא התייה היהתו תריב המואה .תירבעה יםילשור בהתונובר לש לארשי שמשת זכרמ ,חורה ,עדמה ,הרותה ירחוש בוטה קדצהו לש לכ לארשי .םלועב תריב תנידמ לארשי ןסכאת הכותב ףקותב םוקמה איהש תספות הירוטסיהב תידוהיה תימלועהו םג םיסוניכ 

	62 ,)1960-1899(1919’(1933.)1934,(1936,)’195757469. 
	 באז רטכר
	 דילי הקבלבוק ,היסורבש הלע הצרא תנשב 
	 היינואב 
	.’ןאלסור דמל תולכירדא בשחנו ןושארל ןנכתש ינינב םידומע לתב ביבא 
	 תנשמ 
	 רסמתה תמקהל ינבמ .רוביצ הןושאר היה תיב ןולמה ,הילקב לע ףוח םי חלמה 
	 רחאו ךכ ירדח לכוא םיצוביקב יתבו םילוח ומכ 
	’עשילא לע .למרכה ךשמהב ןנכת תא יניינב המואה תאו לכיה תוברתה לתב ביבא -ב(
	 םע בד .)ימרכ :ואר טיבש ,םירחאו ןוקיסקל םישיאה ,ליעל( הרעה 
	’מע ,) 

	63,51950. 64’,191950. 
	 ,רטכר ,’ז לכירדאה םע החיש ,רוד ,’ש בירעמ
	 יאמב 
	 ,ירא-ןב ,’י 
	ילשוריב המואה ינינב,’רטכר .ז לכירדאה םע החיש :ם רודה
	 רבמבונב 

	עמה םילשוריב תימואלה תוהזה תיינבב שודיחו תרוסמב תיברושעשי תנידמל ןושארה רלאר 
	עמה םילשוריב תימואלה תוהזה תיינבב שודיחו תרוסמב תיברושעשי תנידמל ןושארה רלאר 

	בטה-ןהכ יבוק רוספורפ 
	בטה-ןהכ יבוק רוספורפ 

	.״םלועב םולשהו קדצה לש ימלוע זכרמל היהתו ,םיימלועו םיידוהי
	.״םלועב םולשהו קדצה לש ימלוע זכרמל היהתו ,םיימלועו םיידוהי
	65

	 םירבד חורב וז ובתכנ םג אובמב תליגמל דוסיה לש :ןיינבה יניינב המואה ויהי דעומ-לכיה' המואל לכב יכרד ,התריצי םוקמ סונכ וניגשהל רמוחב חורבו תיבו הזינג תיכשמו תורצואל .'תימואלה היחתה
	 םירבד חורב וז ובתכנ םג אובמב תליגמל דוסיה לש :ןיינבה יניינב המואה ויהי דעומ-לכיה' המואל לכב יכרד ,התריצי םוקמ סונכ וניגשהל רמוחב חורבו תיבו הזינג תיכשמו תורצואל .'תימואלה היחתה
	66

	 ןיינבה היה דיתע ץבתשהל תינכותב הירקה תימלשוריה וותהש יננכתמ ריעה :תיברעמה לע תחולש תעבג םר לעו תעבג הטיסרבינואה תנכושה רבעמ שיבכל ,ןיפור םוקי זכרמה ,ינוטלשה וליאו הדיצב רחאה לש העבגה םקוי זכרמה תוברתל .חורלו
	 ןיינבה היה דיתע ץבתשהל תינכותב הירקה תימלשוריה וותהש יננכתמ ריעה :תיברעמה לע תחולש תעבג םר לעו תעבג הטיסרבינואה תנכושה רבעמ שיבכל ,ןיפור םוקי זכרמה ,ינוטלשה וליאו הדיצב רחאה לש העבגה םקוי זכרמה תוברתל .חורלו
	67
	 הצר לרוגה ןמזבו תריפח תודוסי תיבה ואצמנ םוקמב םידירש םימודק לש הנחמ ןויגלה ימורה .ירישעה
	68
	 רדנסכלא רזע םירחאו ואר ,ךכב ,ןבומכ תוילמס :הבר םוקמב' ונממ ואצי יבירחמ ,תיבה םוקי ןינבה היהיש יזכרמ .'םעה לש ותמוקתב
	69

	1951,19511951,1953
	 םלואו תונוזח תומסיסו דוחל תואיצמו .דוחל הקוצמב תילכלכה השקה לש תישאר תונש ,םישימחה העלקנ דע הרהמ היינבה םיישקל ,םיילכלכ ורסחו םיעצמא םיקיפסמ וחיטביש תא .התמלשה םע ,תאז תישארב 
	 יצחכ הנש דבלב רחאל תלחתה ,היינבה הטילחה הלהנהה לש תאילמ תונכוסה סרגנוקהש הינויצ אבה םייקתי הנושארל ץראב ץיקב 
	 יכו סרגנוקה צךיר סנכתהל םלואב יניינב ,המואה לע ףא ןיינבהש היהי םלשומ קר ,וקלחב חורב תורטמה וולנש הטלחהל םיקהל תא .ןיינבה
	70
	 ,ןכאו טסוגואב 
	 םייקתה םוקמב סרגנוקה הינויצ ,ג"כה סרגנוקה ינויצה ןושארה סנכתהש תנידמב ,לארשי ךא סוניכה היה הנבמב אל ,רומג קלחב שרשכוה ךכל .תיערא
	71
	 םיישקה םייביצקתה וכישמה תוולל תא תמקה ןיינבה םג םינשב רחאלש .ןכמ םיעוריא םיטלוב ,םיפסונ ומכ תכורעת שוביכ' 'הממשה תנשב 
	 סרגנוקהו ינויצה ד"כה 

	65
	 תמיתח תליגמ דוסיה לש יניינב המואה המייקתה הבישיב תיגיגח לש תאילמ תונכוסה ,תידוהיה ופתתשהו הב אישנ

	 ,הנידמה שאר ,הלשממה ,םירש ירבח ,תסנכ ירבח תלהנה ,תונכוסה ישאר תודסומה ,םיילכלכה םינמזומ םיבר
	 ,הנידמה שאר ,הלשממה ,םירש ירבח ,תסנכ ירבח תלהנה ,תונכוסה ישאר תודסומה ,םיילכלכה םינמזומ םיבר

	4/6236KH,
	 .םיאנותיעו :ואר ,מ”צא 
	 ינינב המואה ,מ”עב ןינב םיסוניכה ,םילשורי תרבוח האצוהש רואל לגרל תמיתח

	[251950.]
	 תליגמ דוסיה לש ינינב ,המואה ’ז טבשב י”שת 
	 ראוניב 
	 העדוה לע ךכ הרסמנ םג תיעבתונו ,הפוקתה ואר

	,251950; ,251950. 664/6236KH,
	 :המגודל בירעמ
	 ראוניב 
	ץראה
	 ראוניב 
	 ,מ”צא 
	 ינינב המואה ,מ”עב ןינב םיסוניכה ,םילשורי תרבוח האצוהש רואל לגרל תמיתח תליגמ דוסיה לש 

	251950.] 
	[ י”שת טבשב ’ז ,המואה ינינב
	 ראוניב 

	6721/403S,
	 ,םש 
	 תודבוע םירפסמו לע תמקה ןיינב הםיסרגנוק תוכורעתהו םילשוריב י”ע( תרבח ינינב המואה ,)מ”עב

	1949,A458,-1,18
	 רבמצד 
	 אל ;םותח ,םש 
	 .ז ,דלוג הקלחמה חותפל ,םילשורי ,םילשורי ריכזת שארל ,הלשממה 

	1949. 6851604. 6922 ,27 /A458197470 ,23-488 ,4493,
	 טסוגואב 
	 הרעה ,ליעל ואר ךכ לע 
	נינב ;הרעה ,ליעל( םניינבב המואה י 
	’מע ,) 
	 ,מ”צא 
	 רבמצדב 
	ורכזל םירבד , .םותח אל ,םילשורי ,םרכה תיב ,אבא לש 
	 ,י”מא
	 .א ,רזע להנמ תרבח יניינב המואה ,מ”עב לא להנמ ףגא הנשמה ירמחל ןינב ,הינבו דרשמ רחסמה

	311951. 71’ ,’1967-1948
	 ,םילשורי ,הישעתהו 
	 ראוניב 
	 ,הירא-ןב ,רגוו ’א ,)ה”נשת( 
	םיבלש התיינבב התוחתפתהבו לש םילשורי תילארשיה ןיב םינשה
	 :ךותב ,’א

	1967-194818100. 
	 ,)ךרוע( ילארב היוצחה םילשורי 
	 ןדיע( 
	’מע ,יבצ-ןב קחצי די :םילשורי ,) 

	1956,1958,1971,
	 תנשב 
	 ומייקתה םג םה ןיינבב אל .רומג תארקל תנש 
	 הזרוז טעמ ותיינב תבוטל תכורעת' 'רושעה ,הנידמל ךא הנבמה םלשוה קר תישארב תונש .םישישה זאמ דעו תכונחל ןורטאית םילשורי תנשב 
	 שמיש יניינב המואה םלואכ הםיעפומ םיעוריאהו ירקיעה לש ,הריבה וכרענו וב בור ,םיטרצנוקה יעפומ רודיבה תויוסנכתההו תויטילופה תויתרבחהו תולודגה .ריעב ויהש

	 םוכיס
	 םוכיס

	 –
	 רושעב ןושארה תנידמל ,לארשי השענ ןויסינ בצמל תא םילשורי תיברעמה ריעכ הריבה םיקהלו הב תודסומ ןוטלש ינבמו גוציי אל.םיימו ונרקחממ הלוע יכ הפוקתב וז ושענ תונויסינ תיינבהל תוהזה לש הריבה השדחה חופיטלו הקיזה תימואלה תועצמאב המכ םילעפמ םיילמס ואשנש יפוא יממע ישגרו עבטמשו םירבדה ועגנ רתוי ייחל םוימויה לש ה:םיבשות שוביג המכ ילולסמ רויס תונוכשב תוקיתווה תושדחהו ומקש יבחרב ריעה ,תיברעמה תריצי םירתא םייביטנרטלא היילעל לגרל תעפוהו תורוסמ תויתד תוינוליחו תורושקה ,םהב תונויסינ תאייחהל םירתא אםייגולואיכר קלחב הז לש ריעה תמקהו יניינב המואה
	 דעויש שמשל זכרמה יתוברתה שדחה םילשוריב .תיברעמה לכל תולועפה וללה ויה תורטמ ,תוימואל ךא םג דיקפת סוסיבב התוהז תידוהי-תימואלה לש םילשורי תיברעמה תריבכ הנידמה .השדחה ,םנמוא אל תחא ולקתנ הםילעפמ םינושה םיישקב אל ,םיטעמ אל לכ תונויסינה תולועפהו וחלצ םאולמב ועיגהו ללכל שומימ אלמ אלו תחא ועמשנ םג ירבד תרוקיב .םיבקונ תנומת יםילשור תלבקתמה בולישמ םימזימה םינושה םירכזנה רמאמב תדמלמ יכ תופתתשה רוביצה היילעב לגרל תומוקמל מםישדוק ,םיימואלו םילויטב תוכורעתבו התייה ךבדנ בושח בץמאמ חופיטל ,תוימיטיגלה .תיברעמה םילשוריל סחיב תפתושמה תידוהיה תימואלה תוהזה תיינבו םוקמל תורשקתהה

	 הדמעמ לש םילשורי תיברעמה עברוש ןושארה רחאלש תמקה תנידמ ,לארשי דחוימב םיטביהב הםינוש וגצוהש רמאמב ,הז רשפאמ גיצהל תיווז תפסונ רקחב .תוימואלה המוד יכ לכב ךילהת הינבה לש סותא ,ימואל דחוימבו תמקהב הנידמ ,תיאמצע עדונ םוקמ יזכרמ המוקמל לש ריע הריבה .התוהזלו הרקמב לש תנידמ ,לארשי העבקנ תריב הנידמה תידוהיה השדחה קלחב היברעמ לש ,םילשורי רדענש עודיכ זכרמ יתד ירוטסיהו .טלוב תואיצמה תיטילופה הרצונש בריע םותב תמחלמ רורחשה הבייח תא ילבקמ תוטלחהה קינעהל קלחל יברעמה לש ריעה .תיביטקלוקה תילארשיה תימואלה תוהזה תיינבב םג יזכרמ דוסי שמשיש םוקמ 
	 הדמעמ לש םילשורי תיברעמה עברוש ןושארה רחאלש תמקה תנידמ ,לארשי דחוימב םיטביהב הםינוש וגצוהש רמאמב ,הז רשפאמ גיצהל תיווז תפסונ רקחב .תוימואלה המוד יכ לכב ךילהת הינבה לש סותא ,ימואל דחוימבו תמקהב הנידמ ,תיאמצע עדונ םוקמ יזכרמ המוקמל לש ריע הריבה .התוהזלו הרקמב לש תנידמ ,לארשי העבקנ תריב הנידמה תידוהיה השדחה קלחב היברעמ לש ,םילשורי רדענש עודיכ זכרמ יתד ירוטסיהו .טלוב תואיצמה תיטילופה הרצונש בריע םותב תמחלמ רורחשה הבייח תא ילבקמ תוטלחהה קינעהל קלחל יברעמה לש ריעה .תיביטקלוקה תילארשיה תימואלה תוהזה תיינבב םג יזכרמ דוסי שמשיש םוקמ 

	קחמבונר ונאצמ יכ ילהתך הינבהה תימואלה לש קלחה עמהיבר לש ריעה נ,השע הדימב ,הבר מבןיע גולאיד ינחור םע םיקלחה וטסיההםייר תונשור הקלחב זמה.יחר דחא םייוטיבה םיטלובה גולאידל ינחור הז אוה שומישה טבהיגולונימר החוקלה ןמ תשרומה תיתדה וטסיההותיר לש היע:ר םוקמ' ,'שודק היילע' ל,'לגר םוקמ' וטסיה'יר וא מ'זכר ינחור .'ידוהי ומםיחנ הלא ואב ססבל תא התופיצר דותה,תיתע תא ביטרנה ךישממה םייקתהל קלחב מהעיבר לש היער מלתור קותינה 
	קחמבונר ונאצמ יכ ילהתך הינבהה תימואלה לש קלחה עמהיבר לש ריעה נ,השע הדימב ,הבר מבןיע גולאיד ינחור םע םיקלחה וטסיההםייר תונשור הקלחב זמה.יחר דחא םייוטיבה םיטלובה גולאידל ינחור הז אוה שומישה טבהיגולונימר החוקלה ןמ תשרומה תיתדה וטסיההותיר לש היע:ר םוקמ' ,'שודק היילע' ל,'לגר םוקמ' וטסיה'יר וא מ'זכר ינחור .'ידוהי ומםיחנ הלא ואב ססבל תא התופיצר דותה,תיתע תא ביטרנה ךישממה םייקתהל קלחב מהעיבר לש היער מלתור קותינה 

	עמה םילשוריב תימואלה תוהזה תיינבב שודיחו תרוסמב תיברושעשי תנידמל ןושארה רלאר 
	עמה םילשוריב תימואלה תוהזה תיינבב שודיחו תרוסמב תיברושעשי תנידמל ןושארה רלאר 

	בטה-ןהכ יבוק רוספורפ 
	בטה-ןהכ יבוק רוספורפ 

	 הקלחמ זמה.יחר תימס שיגדה תא שקהר ישיהר ןיב הבער ןיבל תוהזה תימואלה תפתושמה סחיב בכלתר אץר תמיוסמ תאו תויכשמהה וטסיההתיר םירצונה צמאבתוע םיסותימ .םילמסו יבקתע יבההר יבםילשור מהתיברע השיחממ דציכ ונבנ תושגר יפלכ בכתר ץרא דענהתר הליחתכלמ םתוא םילמס מםייבחר םישמשמה חופיטל שקתההתור םוקמל קוזיחלו תוהזה תימואלה תפתושמה סחיב התואל תקלח .המדא תימס אל דמע לע וצהרך תניתנב לקשמ תיר סוסיבל תוהז םע םוקמ תוביסמש תוינידמ תויטילופו נדער םינגוע םייתד וטסיהו.םייר קמההר לש םילשורי דמיל ונתוא יכ יההדעה רד רציו שופיחה תא םיצעוקמ םיכרבחתהל תוירמל םוקמה לא תורסוחה תור.ר
	 הקלחמ זמה.יחר תימס שיגדה תא שקהר ישיהר ןיב הבער ןיבל תוהזה תימואלה תפתושמה סחיב בכלתר אץר תמיוסמ תאו תויכשמהה וטסיההתיר םירצונה צמאבתוע םיסותימ .םילמסו יבקתע יבההר יבםילשור מהתיברע השיחממ דציכ ונבנ תושגר יפלכ בכתר ץרא דענהתר הליחתכלמ םתוא םילמס מםייבחר םישמשמה חופיטל שקתההתור םוקמל קוזיחלו תוהזה תימואלה תפתושמה סחיב התואל תקלח .המדא תימס אל דמע לע וצהרך תניתנב לקשמ תיר סוסיבל תוהז םע םוקמ תוביסמש תוינידמ תויטילופו נדער םינגוע םייתד וטסיהו.םייר קמההר לש םילשורי דמיל ונתוא יכ יההדעה רד רציו שופיחה תא םיצעוקמ םיכרבחתהל תוירמל םוקמה לא תורסוחה תור.ר

	 –  – 
	 וננוידמ הלוע מלשתור יההדע,ר נושע יכילהת שקתההתור לא םוקמה המגמב תקהבומ לש שופיח תויכשמה וצבהר וז וא חאתר ידכ אל לקיהלע בצמל לש יציתר שי .ןיאמ תיר לע ,ןכ פהתולוע תונושה ומייקתהש קלחב מהיברע לש יעהר ולביק תועמשמ תיהר אקווד חכונל יההרדע בורקיע לשב ההדבוע ןהש וגציי תא וסמהתר תיתדה וטסיההותיר תונשהר הקלחב זמהיחר לש הריע דחמ ,אסיג וכישמהו ושריפו וסמתר וז חכונל הווהה שדחתמה דיאמך .אסיג ריעה מהעתיבר הקני ןמ וסמהתר תא חוכה וצילר תא .שודיחה אלו וז ףא ,וז וביחםר לש ינש תוחוכה וללה
	וסמתר שודיחו
	ציר תא בולישה היהש שורד ילהתלך תיינבה תוהזה תימואלה קלחב מהיברע לש .ריעה כו,ך יפכ ,ונראיתש לא ינבמ ןוטלשה גוצייהו ,םיימואלה ונשודע שמשל םילמס םיימואל ,םייביטקלוק ךא תונור הדימב הבר םילדבנ מוםיקחור ןמ םיבשותה ןמו קבמה,םיר ףסונ דממ יממע יתלבו צמא,יע יפכ איתש.ונר בוליש ,הז ססיבש תא הקיזה לא םידממה הםיינחור םייחצנהו ת םרת ,ריעה לשמה םילשורי לש הסוסיבל שממ לש המוריבכ תיברעשי תנידמ לש התר.לאר 
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	Artifact
	Figure
	 –
	החישב תינוימד יניב ןיבו השולש םירענ ינב ותוא ליג ,תפרצמ תוצראמ תירבה ,לארשימו ינא לאוש לע ןורכיז ישיא םהלש ,תיבהמ םהו םינוע תובושת תומוד .דואמ םירבדמ לע תויווח לע ,תויתחפשמ לע ,תויורבח תויוסנתה תונוש .דועו יתייה םא ךא החיש התואב ,לאוש ,תינוימד המ ררועמ םכב רוכזא םישיאה יראמ ,טנאוטנא 'גרו'ג ,ןוטגנישוו קחצי ןיבר
	 ינא רעשמ היהש רכינ לודיב רורב ןיב תובושת םירענה לכשו דחא םהמ היה רבחתמ תידימ םשל רכומה ול .ותליהק ינב לכ לש םג ומכ ולש ישיאה ןורכיזב בורצשו ותנידמ לש הירוטסיההמ

	, 1925(Halbwachs)
	 רפסב תורגסמ" תויתרבח לש כיז,"ןור 
	 רבחמה רזחשמ ,רופיס אוהש וניא עדוי םא אוה ,יטנתוא לע הדלי הריעצ דואמ האצמנש הדבל יזמשוהנורכ ישיאה דבלב אל היה רשפא תעדל ןכיהמ איה םושמ אלש רמשנ וב םוש ןורכיז יתוברת-יתרבח .התודלימ קר יפל ההתושגרת וגצוהשכ הל מתתונו םיפונ םיטירפו ,םיידוחיי ולחה תונבל תא התוהז תיתרבחה .העיגה ןיאמ רעשלו

	 יתשמ תומגוד ,ולא ינא שקבמ דומלל לע ינש יגוס ןורכיז :םיירקיע ןורכיז ,ישיא ידוחייה ,םדאל וןורכיז .יביטקלוק-יתרבח תא ןורכיזה ,ישיאה הז רצויש תא ינאה ,ישיאה רשפא רידגהל כביטרנ .ישיא ןורכיז הז וניא בכרומ חרכהב תודבועמ תוירוטסיה ,תותמואמ אלא אוה ףסוא 
	 יתשמ תומגוד ,ולא ינא שקבמ דומלל לע ינש יגוס ןורכיז :םיירקיע ןורכיז ,ישיא ידוחייה ,םדאל וןורכיז .יביטקלוק-יתרבח תא ןורכיזה ,ישיאה הז רצויש תא ינאה ,ישיאה רשפא רידגהל כביטרנ .ישיא ןורכיז הז וניא בכרומ חרכהב תודבועמ תוירוטסיה ,תותמואמ אלא אוה ףסוא 

	1
	 ןנור וחמ א"הידיו ח"לש הנוממ ןהכות ךמסומ ,זכרמ זלש לארשי תודלותב ינש רא הפיח תטיסרבינוא 
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	יביטקלוקה ןורכיזה תיינבהו ח"לש ירויס 

	ןהכ ןנור 
	ןהכ ןנור 

	1998.) 2019), 1925Halbwachs.)
	 לש תונורכיז ילעב םינייפאמ :םיישיא ,םיירוטסיה ,םיישגר ,םייתחפשמ םייכרע ,םיימיטניאו אוהו הריצי תישיא תידוחיי לכל .םדא ןורכיז הז הנוב תא וייח םיידוחייה לש םדאה ,םחנמה( 
	ל,ותמוע ןורכיזה יביטקלוקה אוה ןורכיז הנבומ ותרטמו העפשה ,תיתרבח תיכרע תיתוברתו לע םילאודיבידניאה הרבחב תקזחמה תא תשוחת ,תוכייתשהה תבצעמה תא תוהזה תיתרבחה ,שיש( 
	 תרמושהו לע המויק לש .הרבחה תיינבהל ןורכיז הז םישרדנ ברקיע תוכרעמה ( םיכוותמו תוינוטלשה

	 –
	 דועב ןורכיזה ישיאה אוה ילאודיבידניא עפשומו ןמ תוחתפתהה ה,תישיא ןורכיזה יביטקלוקה מעפשו ינשמ תוחוכ :םיקזח דחאה
	 תודבוע תותימאו תוירוטסיה ןניאש תוקקזנ ;ךוויתל ינשה

	 –1997.)", 1925Halbwachs.)
	 שומיש וב ילככ ינויער עיפשמה לע להק בחר הכימתל תוגיהנמב וא תודגנתהל הל םאתהב תורטמל .תויטילופ ןורכיזה ישיאה וניא חרכהב קלח ןורכיזהמ קה,יביטקלו ךא טלחהב םילוכי םייקתהל יסחי ןילמוג ןיב םיינשה עגונב םיעוריאל ,םינוש ומכ ,האושה ,המחלמ יוניפ םיבושיי ,רדמ-יקסמול( 
	 סירומ ,סקוובלאה ףוסוליפ גולויצוסו ,יתפרצ עבט הנושארל תא גשומה 
	ןורכיז ."יביטקלוק ,ותסיפתל והז ןורכיז ףתושמ הרבחל עגונה הרבעב ירוטסיהה בורלשו םוזי לע ידי .היגיהנמ טרפל ןיא תועדומ האלמ עגונב יטרפל ,ןורכיזה אוהו עפשומ ביטרנהמ ןורכיזהמו ( יח אוה הבש הרבחב וליבשב ובצועש

	 –(1996.) – –2018)
	 םירוביח םיבר ובתכנ לע תוהמ גשומה ןורכיז" "יביטקלוק
	 ןה ולאכ םיצמאמה תא גשומה ןה ולאכ םיללושה .ותוא םירקוח םיבר ונד תויתייעבב לש חונימה יז"ןורכ "יביטקלוק רשקבו ןיבש ההירוטסי .ןורכיזו שי ועיצהש םיגשומ ,םירחא ומכ ןורכיז" לש רבע "ףתושמ וא ןורכיז" "יתוברת 
	הנחוא ,ךירטסיוו 
	 שיו ונעטש בוציעש ןורכיז יביטקלוק םיאתמ םירטשמל .םיירטילטוט הניחבב לש הנעטה ,הנורחאה הארנ יכ תמועל תורבח תוירטילטוט
	 ןהבש תוברת ןורכיזה היביטקלוק תסיוגמ תסדנוהמו תועצמאב תכרעמה תיטילופה תאצמנו תחת חוקיפ הרוזנצו ידכ חיטבהל ,הדחאה סויג תלדגהו לההיצמיטיג לש תכרעמה תיטילופה
	 תורבחב תויטרקומד רבדה .הנוש תוּליעפ דסממה הלוכי רותחל בותינל תודמע יפלכ ,ןורכיזה ךא תוברועמ וז הניא תאשונ יפוא יחוקיפ ומכ תורבחב טילטוט,תויר ותיברמו לש ןורכיזה יביטקלוקה וניא אצמנ תחת חוקיפ ,ילאירא( 
	 לעו ןכ רשפאמ םיטרפל הצובקב הריחב הזיא קלח ןורכיזהמ יביטקלוקה .ץמאל

	1982(,Renan.)2002
	 ןוידב םצעב הלאשה המ אוה ןורכיז ,יביטקלוק קפתסא בלשב הז תחאב ויתורדגהמ לש הףוסוליפ יתפרצה טסנרא ןאנר תוימואלל ותעיבקלו יכ תומוא תונייפואמ ךכב שיש ןהל תשרומ ןורכיז הרישע תפתושמו 
	 םירקוח ודמע לע םילדבהה ןיבש הירוטסיה .ןורכיזו םירבסהה םילבוקמה םה יכ הירוטסיה תגציימ תא ,רבעה וליאו ןורכיז אוה הווה .יחצנ דועב הירוטסיהה ,תרזחשמ אל דימת הרוצב ,המלש תא המ רבכש ,ונניא ןורכיזה אוה העפות .תילאוטקא הירוטסיהה איה תיעדמ תבתכנו םירפסב ,םירמאמבו וליאו ןורכיזה אוה שימג ,רתוי פינשר ,רתוי ותונשרפו האב ידיל יוטיב תורוצב :תונוש ,תוגצה ,םיטרס ירתא החצנה דועו ןב( ,סומע 
	.ביטקלוקה תוסיפת תא תרצויו לאודיבידניאה לע העיפשמ ,) 

	20
	 ןורכיז ירוטסיה םשרנ ראשנו ,םיבותכב ותמועל ןורכיזה יביטקלוקה לוכי .שטשטיהל המגוד ךכל איה תדימע הרובגה לש רודלפמורט לשו וירבח תונשב םירשעה לש האמה -ה
	 לתב .יח עוריא ,הז ואלמש ול הנשה האמ ,םינש ריתוה ותיעב םשור בר ץראב הצוחמו הל היהו תפומ םימרזל שםינו העונתב .תינויצה ,רבעב ןיוצ יסקטב ןורכיז םייתכלממ א"יב .רדאב ךא םע ,םינשה ךלה שטשטיהו עוריאה ןורכיזב .ףתושמה ןכתיי תוביסהש ךכל תויטילופ ןכתייו יעוריאש םוי ןורכיזה .יח לת ברק ןויצ לע םינשה םע ורבג יללכה

	2019.)
	 ןורכיז ,יביטקלוק םא ,ןכ אוה עדימ רמשנש לע ידי תוצובק ןלדוגש הנוש אוהו רשפאמ םישנאל תויחל דחי רוצילו הליהק תוּהזו .תפתושמ אוה שבגתמ תועצמאב ,םיעוריא םיסקט ,םיפתושמ ,הפש םימגתפ םיפתושמ יעוריא תתובר ,דועו תויוליעפו תובר פשמתועי לע ובוציע לעו .ורומיש הןורכיז יביטקלוקה לש םימע לשו םימואל לדבמ םתוא םימעמ םימואלמו .םירחא אוה עיפשמ לע ,םתוהז קצוי הב תועמשמ ינויחו תיינבל הליהק ןונכתלו דיתעה ףתושמה ,שיש( 
	 רוביח הז ןחוב תא התעפשה תידוחייה לש תוליעפ דרשמ ךוניחה תועצמאב םוחת ח"לש תעידיו ץראה .ילארשי-ידוהיה יביטקלוקה ןורכיזה רומיש לע 

	הירוטסיהה ךרואל ילארשי-ידוהיה יביטקלוקה ןורכיזה יבצעמ
	הירוטסיהה ךרואל ילארשי-ידוהיה יביטקלוקה ןורכיזה יבצעמ

	 גשומב יבצעמ" "ןורכיז ינא( רהזנ תרדגהב גשומה ךלאו וב םידעצב ,)םידודמ ינא ןווכתמ לתוגיהנמ התוא תע החוכבש טילחהל לע םויק םיסקט ימיו ,ןורכיז לע תארוה םיאשונ יתבב דומילה .דועו ,םנמוא התלוכי לש תוגיהנמה תלבגומ לע ידי ,הירקבמ ךא םצעמ התויה ןוטלשב איה תינרבוס ביתכהל תא יאשונ ןורכיזה .םיימשרה התלוכיב סחייתהל יעוריאל ,רבעה תתל .יממעה ןורכיזב םתוא בורצלו תועמשמו המצוע םהב
	 גשומב יבצעמ" "ןורכיז ינא( רהזנ תרדגהב גשומה ךלאו וב םידעצב ,)םידודמ ינא ןווכתמ לתוגיהנמ התוא תע החוכבש טילחהל לע םויק םיסקט ימיו ,ןורכיז לע תארוה םיאשונ יתבב דומילה .דועו ,םנמוא התלוכי לש תוגיהנמה תלבגומ לע ידי ,הירקבמ ךא םצעמ התויה ןוטלשב איה תינרבוס ביתכהל תא יאשונ ןורכיזה .םיימשרה התלוכיב סחייתהל יעוריאל ,רבעה תתל .יממעה ןורכיזב םתוא בורצלו תועמשמו המצוע םהב

	 בוציע ןורכיזה" "ידוהיה ליחתה רבכ ימיב .םדק תאיצי םירצמ התייה עוריא יזכרמ הירוטסיהב ,ונלש עוריא ןנוכמ הריציב לש ,םע וזככו איה העיפשמ לע ונישעמ םג .םויה ויטעב לש עוריאה נועבק ,םיקוח תותבש םיגחו .םיגהנמו ,ופוסב לע יפ ,רפוסמה השבכנ ץרא לארשי ולחהו ייח ילארש םעכ .וצראב לע ןכ ונא םיאצומ תורוקמב םיוויצ םינושאר לש ןורכיז לשו :רומיש ז"ָ רוֹכ אֶ תהַ םוֹיּ הַזֶ הּ אֲשֶ רׁ יְצָ תאֶ םמִמִצְּרַיִ "ם תומש( ,גי ;)ג ז"ָ רוֹכ אֶ ת םוֹי הַשַבָּׁ תּ לְקַדְ "וֹשּׁ תומש( ,כ ;)ז ז"ָ רוֹכ אֵ תאֲשֶ רׁ עָשָ הׂ לְ ךָעֲמָלֵ "ק םירבד( ,הכ ;)ז :ךשמהבו ו"ְהִגַּדְ תָּלְבִנְ ךָ בַּ םוֹיּ הַ אוּה לֵ מא"ר
	 בוציע ןורכיזה" "ידוהיה ליחתה רבכ ימיב .םדק תאיצי םירצמ התייה עוריא יזכרמ הירוטסיהב ,ונלש עוריא ןנוכמ הריציב לש ,םע וזככו איה העיפשמ לע ונישעמ םג .םויה ויטעב לש עוריאה נועבק ,םיקוח תותבש םיגחו .םיגהנמו ,ופוסב לע יפ ,רפוסמה השבכנ ץרא לארשי ולחהו ייח ילארש םעכ .וצראב לע ןכ ונא םיאצומ תורוקמב םיוויצ םינושאר לש ןורכיז לשו :רומיש ז"ָ רוֹכ אֶ תהַ םוֹיּ הַזֶ הּ אֲשֶ רׁ יְצָ תאֶ םמִמִצְּרַיִ "ם תומש( ,גי ;)ג ז"ָ רוֹכ אֶ ת םוֹי הַשַבָּׁ תּ לְקַדְ "וֹשּׁ תומש( ,כ ;)ז ז"ָ רוֹכ אֵ תאֲשֶ רׁ עָשָ הׂ לְ ךָעֲמָלֵ "ק םירבד( ,הכ ;)ז :ךשמהבו ו"ְהִגַּדְ תָּלְבִנְ ךָ בַּ םוֹיּ הַ אוּה לֵ מא"ר

	 –(1492)(1496.) 
	 ,ך"נתה ותביתכש תכרעושמ תפוקתל תיב ,ינש ךשמהבו ,הנשמה תליחתב האמה תישילשה ל,הריפס םה ינש םירוביח ועבקש תא רדס םויה .ידוהיה םהמ ורזגנ ירקיע ,םיגחה ,םיגהנמה ,תוכלהה תויונשרפה ב"ויכו
	 היהש םהל קלח יתועמשמ תיינבב ןורכיזה יביטקלוקה דוחיאל תוהזה תידוהיה תעב .הקיתעה ימיב ,םייניבה ופסונ םיעוריא ומרתש בוציעל ןורכיזה :ידוהיה שוריג דרפס 
	 הרמהו תיתד סנואמ לש םידוהיה רופבלגוט תפוקתב םיסונאה 
	אםיעורי ולא ומרג ךכל םיזכרמלש םיידוהיה ברעמב אל התייה טעמכ העפשה תישארב תעה 

	יביטקלוקה ןורכיזה תיינבהו ח"לש ירויס 
	יביטקלוקה ןורכיזה תיינבהו ח"לש ירויס 

	ןהכ ןנור 
	ןהכ ןנור 

	 –
	 ,השדחה םתמועלו חרזמב ץראבו לארשי ובתכנ דומלתה ילבבה דומלתהו ימלשוריה
	 םירוביח לש ימכח לארשי הפוקתב רחאלש תמיתח הנשמה םהבש תמכוסמ םתוגה תיתכלהה .תידגאהו .ידוהיה םלועה לש תוסיפתהו תונומאה תכרעמ בוציע לע הלודג העפשה התייה דומלתל

	 –1898.)
	 תפוקתב הלכשהה וםע תההוערתור ,תוינויצה ומתר םיליכשמה ,םינויצהו לע ףא שםבור אל ויה ,םייתד תא בעהר יתדה היינבל תתיתובר לש הםע ידוהיה .שדחתמה לםיתיע תויכשמהכ לוםיתיע הנווכב רוציל תוהז תידוהי .השדח ,המגודל בתישאר הימי לש ונתההע ,תינויצה ומייקתה םינויד לע תובישח .תבשה קלח ןמ םינויצה דומהםיינר ועיצה לטבל תא םוי תבשה םויכ החונמה ףילחהלו ותוא םויב ןושאר
	 םוי החונמה הימשר יאבהפור מאבו.הקיר לע ךכ בתכ דחא םעה תא :יתומלאה טפשמה תוי"שישמ רמש לארמש – תבשה תא ור"םתוא תבשה הר ה דחא(,םע 

	1890.)
	 ורמאמב רבע" ,"דיתעו בתכ דחא םעה הארתהכ ולאל םיבשוחה תונבל ןורכיז שדח םלעתמה ורבעמ לש םעה דע :התע ה",םע מולכ,ר 'ינא'ה ימואלה וצבותר ,תירוטסיהה אוה הז ההצור ,םייקתהל אוה אלו חא,ר ולוכ ומכ ,אוהש םע כיזויתונור "ויתווקתו דחא( ,םעה 
	 והומכ םג לרב ןוסלנצכ עיבה עוזעז םויקמ סרנימ לש רעונה דבועה העשתב באב םסרפו ןותיעב "רבד" תא :תינחור לגר תטישפל תודע ךכב הארו השענה לע לבק ובש ,"תושילתו ןברוח" רמאמה

	1934)
	 המ" עהכר המו היירפ לש רורחש-תעונת ןיאש עִ המ שָ תוישר שיו עִ המ שִ ,החכ רשא תחת חפטל הלוקימע קבבר היאשונ תא תשגרה רוקמה תאו ידיתע וקמה,תור איה תשטשטמ תא כיזןור תדוקנ ...אצומה םולכ ונייה דוע םילגוסמ םויכ הזה ונתלהמוקת-תע אלול היה םע שילאר מושר ובלב וע-תוישקבףר השודק תא כזר וחה?ןבר אלול היה דחיימ כזבונור ותשגרהבו -תוכילהבו וייח תא םוי ןברוחה לכמ ?םימיה אלמלא דיע שילאר לבאתהל שמבך תורוד לע ונברוח םויב ...ןורכיזה אל ויה םימק ונל אל סה אלו ,רקסניפ אלו לצרה אלו ,יודרונ אלו יסןיקר אלו ב,בוכור אלו .ד.א וגןודר אלו .ח.י בנר.ר הדוהיו יולה אל היה לוכי וצילר ןויצ" אלה "ילאשת קילא

	 תוגיהנמה ,תינויצה הרטמב עיפשהל לע םעה ררועתמה לעו ,ותושדחתה הגאד שיגדהל תא תתפוק רבעה ידוהיה הבש היה ןוטלש ילארשי תוחפו תא תפוקת .תולגה ךכו ורידאה תא סרופי דרמ ,םיאנומשחה ןיוצש ןוחצינכ לש םיטעמ לע םיבר תוררחתשהו דובעשמ רז ץראב י,לארש תאו רופיס רב אבכוכ םחולכ תוריח הילוחכו רופיסב ירוטסיהה לש קבאמ םעה ידוהיה לתואמצע .ותדלומב סותימה ורציש עגונב רבל אבכוכ אל סחייתה ללכ ןולשיכל .דרמה ררושמה ןיול סינפיק בתכ ריש םידלי היהש למסל תפומלו תוממוקתהל תימואל תיצהשו תא ןוימדה לש :שדחתמה ידוהיה ק אוה ,רוביג היה אוה"דל ארורה לכ ,ר."ותוא בהא םע 
	 תוגיהנמה ,תינויצה הרטמב עיפשהל לע םעה ררועתמה לעו ,ותושדחתה הגאד שיגדהל תא תתפוק רבעה ידוהיה הבש היה ןוטלש ילארשי תוחפו תא תפוקת .תולגה ךכו ורידאה תא סרופי דרמ ,םיאנומשחה ןיוצש ןוחצינכ לש םיטעמ לע םיבר תוררחתשהו דובעשמ רז ץראב י,לארש תאו רופיס רב אבכוכ םחולכ תוריח הילוחכו רופיסב ירוטסיהה לש קבאמ םעה ידוהיה לתואמצע .ותדלומב סותימה ורציש עגונב רבל אבכוכ אל סחייתה ללכ ןולשיכל .דרמה ררושמה ןיול סינפיק בתכ ריש םידלי היהש למסל תפומלו תוממוקתהל תימואל תיצהשו תא ןוימדה לש :שדחתמה ידוהיה ק אוה ,רוביג היה אוה"דל ארורה לכ ,ר."ותוא בהא םע 

	1,8001947.
	 םינש רחאל דרמ רב ,אבכוכ ארק ןב ןוירוג ךותמ תליגמ תואמצעה תעב תזרכה :הנידמה אב"שי-ץרלאר םק הםע ,ידוהיה הב הבצוע ותומד ,תינחורה תיתדה ,תינידמהו הב יח ייח תויממוק ,תיתכלממ הב ציר יסכנ תתובר םיימואל םיישונא-ללכו והושיר לםלוע ולוכ תא רפס םירפסה .״יחצנה קלחה ןושארה הזרכהב גיצמ תא עקרה ירוטסיהה ראתמו תא רשקה ןיבש םעה ידוהיה ץראל .לארשי קלח הז ליחתמ ימיב ארקמה םייתסמו תזרכהב ט"כ רבמבונב 
	 קלח הז חינמ תא תיתשתה בוציעל הנידמה הססבמו לע םיעוריא רבעש םעה לעו תוברתה .םלועו םע לבק םלוכל ףתושמה ןורכיזה תא ריכזמ אוה .םינשה םע הבצעתהש

	, 2003(Sontag.)
	 םיעוריאה וניוצש תליגמב תואמצעה קלחו םיעוריאהמ ורקש דיימ רחאל תמקה הנידמה וסנכנ ןואיתנפל םיעוריאה לש םעה ויהו םילמסל .ותוחתפתהב הנידמה הדלונ לע סיסב ןורכיז ףתושמ ודיתעל לש ןורכיז ,ףתושמ ותוהז לש םעה הדדחתה תועצמאב ןורכיזה בצעמש תא .ודיתע םתוא םיעוריא אל ויה םימתחנ ןורכיזב אלו ויה םיספתנ למסכ אלוליא הטלחהה םהש .םיבושח יבצעמ ןורכיזה ולענ םירופיס תונומתו ונתעדותב ורציו םתועצמאב תויגולואידיא תונויערו ילעב מתועמש 
	 ךכו יבצעמ ןורכיז תופוקתב תונושה ועבק םהמ םיעוריאה חה,םיבוש דוגא רכזאל םתוא םנייצלו תועצמאב ,הביתכ תועצמאב תורצע ,םע תריציב םיגהנמ ,םיגחו תועצמאב םיריש םירופיסו םתרבעהבו לעב הפ רודמ .רודל ךכו הובצעת ןורכיזה ,יביטקלוקה .לארשיב ידוהיה םעה ברקב תוכייתשהה תשוחתו תוהזה

	,., 1944Cassire.) 
	 ורישב הָ אָ דָ ם אֵ וֹני אֶ לָּ א בתכ .יקסבוחינרשט א"ָ דָ ם אֵ וֹני אֶ לָּ א תַּ בְ נִתי ףונ "וֹתדלומ
	 ףוסוליפהו ידוהיה ינמרג טסנרא רריסק ןעט שםדאה וניא יח דממב לש םלוע עבטה ,דבלב אלא םדאה" אוה תינבת ףונ "וילמס
	 ,ןושל ,תונמוא ,תד עדמ סותימו םה םירצויש תא ןויסינה ישונאה םתועצמאבו ( .םלועב וכרד תא בתנמ םדאה

	ןורכיז יכוותמ
	ןורכיז יכוותמ

	 יבצעמל הןורכיז םישרדנ יכוותמ" ."ןורכיז ולא ,וריבעי ,ומסרפי ,ודמלי ועיפשי ולעפיו תחכנהל .ןורכיזה יכוותמ ןורכיזה םיקלחתמ ינשל :םיגוס שארהםינו םה םיכוותמ ,םיימשר :ןוגכ ידרשמ ,הלשממ מ,םירו הידמ .דועו םיינשה םה םיכוותמ םניאש :םיימשר תותשר ,תויתרבח ,תרושקת תונגפה דגנ ןוטלשה .דועו םתואל םיעוריא ןכתיי ןתניתש תונשרפ ,הנוש ךא םצע ורוכזא לש עוריאה םרות ותסנכהל 
	 יבצעמל הןורכיז םישרדנ יכוותמ" ."ןורכיז ולא ,וריבעי ,ומסרפי ,ודמלי ועיפשי ולעפיו תחכנהל .ןורכיזה יכוותמ ןורכיזה םיקלחתמ ינשל :םיגוס שארהםינו םה םיכוותמ ,םיימשר :ןוגכ ידרשמ ,הלשממ מ,םירו הידמ .דועו םיינשה םה םיכוותמ םניאש :םיימשר תותשר ,תויתרבח ,תרושקת תונגפה דגנ ןוטלשה .דועו םתואל םיעוריא ןכתיי ןתניתש תונשרפ ,הנוש ךא םצע ורוכזא לש עוריאה םרות ותסנכהל 

	Figure
	תשרומ ירתאב םידימלת תכרדה .ףתושמה ןורכיזל 
	תשרומ ירתאב םידימלת תכרדה .ףתושמה ןורכיזל 

	יביטקלוקה ןורכיזה תיינבהו ח"לש ירויס 
	יביטקלוקה ןורכיזה תיינבהו ח"לש ירויס 

	ןהכ ןנור 
	ןהכ ןנור 

	1996.)
	 יכוותמ ןורכיז םניא .םינוירוטסיה םחוכ לודג הזמ לש ,םינוירוטסיה םישדח םינשיו ,דחאכ ןכש םה םניא םיאיבמ תא דועיתה ירקחמה לש יטרפ ,עוריאה אלא םיבצעמ תא יומידה יממעה לש םעה ותועצמאב הנחוא( ,ךירטסיוו
	 המגודב יתרכזהש רופיסמ רב ,אבכוכ יכוותמ ןורכיזה אל הודדומת םע תמאה תירוטסיהה יטרפל ,היטרפ אלא ורחב סחייתהל יומידל רופיסבש :ושיגדהלו .ב"ויכו תונווייתהה לע תידוהיה הנומאה ןוחצינ ,םיברה לע םיטעמה ןוחצינ ,ידוהיה תרובג

	1904.), 1925Halbwachs.)
	 תניחבמ ןורכיזה ,יביטקלוקה ןיא מתועמש תותימאל לש רופיסה יטרפלו .ויטרפ ופוס לש יומידה ראשיהל םג םא חכוי תרחא הניחבמ תירקחמ דחא( ,םעה 
	 הירוטסיה הניא לכ ,רבעה איה קר המ ראשנש ןמ ,רבעה קר המ היהש קזח ויד ידכ .רכזיהל דצל ההירוטסיה ,הבותכה לעופ לכ ( שדחתמה וא ךשמנה ןורכיזה ןמזה

	 לארשי תנידמב יביטקלוקה ןורכיזה רומיש
	 לארשי תנידמב יביטקלוקה ןורכיזה רומיש

	 – –
	 תנידמ לארשי המקוה כותנידמ לש םעה ,ידוהיה תוברתהו התידוהי
	 לע ,הילמס לע היתונומא לעו היסקט
	 הצמוא תוברתכ .תילארשי עגרמ םוק ,הנידמה עפשוה בחרמה ירוביצה הילארשי :תודהיהמ ,םיגח תבש םיעוריאו םיירוטסיה 

	Figure
	םיפסונ ועבקנ ינבאכ
	םיפסונ ועבקנ ינבאכ

	תשרומ רתאב םיליעפ םידימלת 
	תשרומ רתאב םיליעפ םידימלת 

	דךר ןורכיזב לש הרבחה תילארשיה .)תידוהיה( ןורכיזה היביטקלוק ידוהיה ,בכרומ ןיב ,רתיה ןה ןורכיזהמ יבויחה לש האיצי תוריחל רכזומה לילב רדסה ןה ןורכיזמ היווחה השקה לש ןברוח םילשורי רכזומה םויב .באב 'ט
	דךר ןורכיזב לש הרבחה תילארשיה .)תידוהיה( ןורכיזה היביטקלוק ידוהיה ,בכרומ ןיב ,רתיה ןה ןורכיזהמ יבויחה לש האיצי תוריחל רכזומה לילב רדסה ןה ןורכיזמ היווחה השקה לש ןברוח םילשורי רכזומה םויב .באב 'ט

	1963,)1959,)1997.)
	 לארשי תינרדומה הססיב תא ןורכיזה דחאכ תודוסיה םיירקיעה בוציעב .הרבחה רגאמל ימי חולה ,םיידוהיה ופסונ ךלהמב םינשה םימי םיפסונ ועבקנו ןואיתנפב םיעוריאה םיסקטהו לש הרבחה ,תילארשיה :ומכ םוי ןורכיזה יללחל תוכרעמ לארשי ,ג"כשת'ה( 
	 םוי ןורכיזה האושל הרובגלו ,ט"ישת( 
	 םוי ןורכיזה קחציל ןיבר ,ז"נשת'ה( 
	 לכ דחא ימימ ןורכיז ולא יתועמשמ בוציעב הינפ לש הרבחה .תילארשיה םה ודעונ ריכזהל םיחרזאל תא קבאמה אלש רמגנ לע םייח ,החטבב תא תואלפנ םולשה תמועל ריחמ ,תומחלמה תא תונכס תונעזגה תאו תובישח הרימשה לע .היטרקומדה םתרטמ רוציל תוהז תיתועמשמ תפתושמו רקיעבו .םיינמז לע םה םיפתושמ םישרוש יכו וניניב תונושה ףא לע דחא שרוש ונל שיש שיגדהל 

	, 1925(Halbwachs.)
	 ןורכיז יביטקלוק אוה דחא הםיביכרמ םיבושחה תיינבב תוהז תימואל תיינבבו תשוחת תוכייש ותעדות תוכייש לש דיחיה .הרבחל ןורכיז רבעה יתצובקה אוה קלח בושח תיינבב תוהזה לש .דיחיה ,ךכיפל תוגיהנמ תיתצובק תאצומ תובישח הבר חופיטב כיזןור יתצובק ביכרמכ רומישב תוהז הצובקה .התודחאו יפכ העיגפש ןורכיזב ישיאה הלולע םורגל ןדבואל ותוהז לש ,דיחיה ךכ ןדבוא ןורכיז יביטקלוק לולע עוגפל תוהזב .תיתצובקה ןכל גשומה ןורכיז" "יביטקלוק וניא גשומ ,יאליטרע אלא תואיצמ תיתרבח תימניד לש הרימש לע תוהזה תיתצובקה 

	2002.) 
	 דרשמל ךוניחה קלח לודג בוציעב ותוהז לש ,דימלתה ותוהז לש םעה ןורכיזהו .ימואלה תחא הםיכרד רומישל ןורכיז איה תפישח םידימלת יעוריאל רבע יסלוםירופ םיירוטסיה םויקו ןויד חישו לע .םהיתודוא ךרדב ,וז ןורכיזה יביטקלוקה שבגתמ גפסנו םידימלתב רבכ םהימיב תיבב ,סומע ןב( רפסה 

	1953
	( ךוניחה קוחב ךוניחה תורטמ תרדגהב
	:בתכנ ,) 

	(1
	(1
	(1
	(1
	)
	 ךנחל םדא תויהל בהוא ,םדא בהוא ומע בהואו ,וצרא ...דבכמה תא ,ותשרומ תא ותוהז ;ונושל תאו תיתוברתה 


	(3
	;לארשי תנידמו לארשי ץרא תודלות תא דמלל ) 


	(4
	(4
	)
	 דמלל תא תרות ,לארשי תודלות םעה ,ידוהיה תשרומ לארשי תרוסמהו ,תידוהיה ליחנהל ;םדבכל ךנחלו ,הרובגהו האושה רכז תעדות תא



	""100 –2004,.2005.)
	 הניה יכ ,ןכ הנוויכ תינכות להםידומי רבכ התישארב תיינבל תוהז תידוהי תילארשי .תפתושמ התועוצקמ תינכותו םידומילה יכונוו רוריבב ןורכיזל יעוריא רבעה תויומדו תפומ היינבלו לש 
	רופיס "םע רציימש תשוחת תוהז תוהדזהו קזחמשו תא תשוחת תוכיישה .הרבחל תחא םיכרדה שהתועצמאב וסינ יעבוק תוינידמה דרשמב ךוניחה ריבגהל תא תיינב ןורכיזה יביטקלוקה הףתושמ תאו ורומיש התייה תינכות 
	 םיגשומה תשרומב ,תידוהי תונויצ היטרקומדו תילארשי
	 תביטחל ."םייניבה -ב
	 םסרפ ףגאה ןונכתל חותיפלו תוינכות םידומיל בדרשמ ךוניחה תא תמישר האמ .םיגשומה תרש ךוניחה ,זאד רומיל ,תנבל העידוה יכ היהי" לע םידימלתה יכהלר תא לכ םיגשומה ףאו ןחביהל "םהילע
	 תרטמ תינכותה התייה שוביג תוהז ,תידוהי ,תילארשי תיחרזא תיטרקומדו ברקב םידימלתה תריציו תיתשת תיכוניח-תיתוברת םיאשונב םהש זכרמב ונתייווה הנידמכ .תידוהי
	2
	 תינכותה הגפס יבתרוק הלודג ומישאהו תא היבתוכ היטהב .תיטילופ ויה ףא םידגנתמ ועיצהש האמ םיגשומ לאםייביטנרט ,יזנכשא( 

	 –
	 תינכותה הללכ השולש תולוכשא םיגשומ םיירקיע
	 ."םירעש" ןויע תשולשב םירעשה עיצהש דרשמ ךוניחה הארמ יכ רעשב קסועה םיגשומב תשרומב תידוהי םיאצמנ ןווגמ םיאשונ תודהיהמ 

	יביטקלוקה ןורכיזה תיינבהו ח"לש ירויס 
	יביטקלוקה ןורכיזה תיינבהו ח"לש ירויס 

	ןהכ ןנור 
	ןהכ ןנור 

	2006 
	 :תדכ םיגח ,םידעומו תוחמש יגהנמו ,תולבא ,תווצמ ומכ תחנה ןיליפת וא תולימג ,דסח ןכו תודוסי תורפסה תידוהיה ןמל ך"נתה דעו הרומל .םיכובנ רעשב ,ינשה םיגצומ םיגשומ :תונויצב היילעה ,הצרא ,םישיא םינוגרא .דועו המדנ יכ רעשה ,ישילשה ,"היטרקומד" קפסמ ןוזיא וא לקשמ דגנ לרעש ןושארה הנעמו םינעוטל שיש רעשב ןושארה ןמ התדהה וא ןמ הייפכה .תיתדה לשב רבוטקואב ךוניחה דרשמ טילחה ,הגפס תינכותהש הלודגה תרוקיבה 
	.התוא זונגל 

	 –
	םויה רשפא אוצמל תא גוציי רבעה תאו שומישה וב תיינבל תוהז תיביטקלוק תועוצקמב דומילה הםייטסינמוה ,םינושה תולוכשאב ,תשרומ חור ,הרבחו
	3
	 ךוניחבו אלה :ילמרופ ,םיסקטב םילויטב םירוקיבבו .םינואיזומב ןיבמ ,ולא תעדונ תובישח תדחוימ עוצקמל ח"לשה ,הדש( ,םואל הרבח ותעידי )ץראה
	 ורקיעש םידומיל םיירנילפיצסידרטניא ימוחתשו תעד םינוש םירוזש וב ולא .הדשב הדימלו התיכב םירועיש תבלשמ וב הדימלהשו ולאב 

	ץראה יכרדב ץרא ךרד – ח"לשב תיכוניחה תינכותה
	ץראה יכרדב ץרא ךרד – ח"לשב תיכוניחה תינכותה

	 תינכות םידומילה ,ח"לשב ךרד" ץרא יכרדב ,"ץראה
	 תינכות םידומילה ,ח"לשב ךרד" ץרא יכרדב ,"ץראה
	4
	 הבצוע תליחתב תונש םייפלאה השבוגו חורב קוח ךוניחה .יתכלממה
	5
	 תרטמ תינכותה איה איבהל תא םידימלתה תרכהל ץראה תבהאלו .תיללכה תוהזל תישיאה תוהזה רוביחו םתוהזל םידימלתה רוביח תועצמאב תדלומה

	20002'1953 – 1973  :1980 
	 לע תונויסינ ןוזיאה ןיבש ךוניחה ימואלה ישיאהו תנידמב לארשי לש תישאר האמה םירשעה תחאו םידיעמ רתוי לוכמ םייונישה םיבושחה הלביקש תסנכה תנשב /ס"שת
	 עגונב ףיעס'ל 
	 לש תורטמ' ךוניחה .'יתכלממה ףיעס הז קקחנ תנשב 
	 ןקותו תולק םיימעפ
	-ב
	 תלחה( ףיעסה לע ךוניחה ללכב אלו לע ךוניחה ידוסיה ,)דבלב םעו תפסות תעדות' ןורכיז -ב 'הרובגהו האושה

	ךנחל םדא תויהל בהוא ,םדא בהוא ומע בהואו ,וצרא חרזא ןמאנ תנידמל ,לארשי דבכמה ;ונושל תאו תיתוברתה ותוהז תא ,ותשרומ תא ,ותחפשמ תאו וירוה תא 
	ךנחל םדא תויהל בהוא ,םדא בהוא ומע בהואו ,וצרא חרזא ןמאנ תנידמל ,לארשי דבכמה ;ונושל תאו תיתוברתה ותוהז תא ,ותשרומ תא ,ותחפשמ תאו וירוה תא 
	ךנחל םדא תויהל בהוא ,םדא בהוא ומע בהואו ,וצרא חרזא ןמאנ תנידמל ,לארשי דבכמה ;ונושל תאו תיתוברתה ותוהז תא ,ותשרומ תא ,ותחפשמ תאו וירוה תא 
	.1

	 ליחנהל תא תונורקעה הזרכהבש לע תמקה תנידמ לארשי תאו היכרע לש תנידמ לארשי
	 ליחנהל תא תונורקעה הזרכהבש לע תמקה תנידמ לארשי תאו היכרע לש תנידמ לארשי
	.2

	 הנידמב תיטרקומדו תידוהי חתפלו סחי לש דובכ תויוכזל ,םדאה לתויוריח ,דוסיה םיכרעל ד,םייטרקומ תרימשל ,קוחה ותוברתל ויתופקשהלו לש ,תלוזה ןכו ךנחל הריתחל םולשל ;םימע ןיבו םדא ינב ןיב םיסחיב תונלבוסלו 
	 הנידמב תיטרקומדו תידוהי חתפלו סחי לש דובכ תויוכזל ,םדאה לתויוריח ,דוסיה םיכרעל ד,םייטרקומ תרימשל ,קוחה ותוברתל ויתופקשהלו לש ,תלוזה ןכו ךנחל הריתחל םולשל ;םימע ןיבו םדא ינב ןיב םיסחיב תונלבוסלו 

	;לארשי תנידמו לארשי ץרא תודלות תא דמלל
	;לארשי תנידמו לארשי ץרא תודלות תא דמלל
	.3

	 דמלל תא תרות ,לארשי תודלות םעה ,ידוהיה תשרומ לארשי תרוסמהו ,תידוהיה ליחנהל
	 דמלל תא תרות ,לארשי תודלות םעה ,ידוהיה תשרומ לארשי תרוסמהו ,תידוהיה ליחנהל
	.4


	3 . 4  – 2006. 519532. 
	, 
	ה ימוחתב םידומיל תוינכותב עיפומ,תיגוגדפה תוריכזמה ,יגוגדפ חותיפל 'א ףגא ,תעד ךוניחה
	דרשמ 

	תנידמ לארשי

	דרך אץר דביכר אה:ץר תינכותה תיכוניחה לש םוחת ח"לש ידיותע אה,ץר י:םילשור תקלחמ פהםימוסר
	שמדר וניחה,ך ,ז"סשת 
	 ,ג"ישת ,יתכלממ ךוניח קוח 
	ס ,ףיע 

	 ;םדבכל ךנחלו ,הרובגהו האושה רכז תעדות תא 
	 ;םדבכל ךנחלו ,הרובגהו האושה רכז תעדות תא 

	5.
	5.
	5.
	 חתפל תא תוישיא דליה ,הדליהו תא םתויתריצי תאו םהיתונורשיכ ,םינושה יוצימל אולמ ;תועמשמ לשו תוכיא לש םייח םייחה םדא ינבכ םתלוכי 
	 חתפל תא תוישיא דליה ,הדליהו תא םתויתריצי תאו םהיתונורשיכ ,םינושה יוצימל אולמ ;תועמשמ לשו תוכיא לש םייח םייחה םדא ינבכ םתלוכי 


	6.
	6.
	 ססבל תא םהיתועידי לש דליה הדליהו ימוחתב תעדה עדמהו שה,םינו הריציב תישונאה היגוסל ,היתורודלו תויונמוימבו דוסיה ושרדייש םהל םהייחב ינבכ םדא םירגוב הרבחב ;יאנפ תוברתו תינפוג תוליעפ דדועלו ,תישפוח 
	 ססבל תא םהיתועידי לש דליה הדליהו ימוחתב תעדה עדמהו שה,םינו הריציב תישונאה היגוסל ,היתורודלו תויונמוימבו דוסיה ושרדייש םהל םהייחב ינבכ םדא םירגוב הרבחב ;יאנפ תוברתו תינפוג תוליעפ דדועלו ,תישפוח 


	7.
	7.
	 קזחל תא חוכ טופישה הו,תרוקיב חפטל תונרקס ,תילאוטקלטניא הבשחמ תיאמצע ,המזויו ;םישודיחלו תורומתל תונרעו תועדומ חתפלו 
	 קזחל תא חוכ טופישה הו,תרוקיב חפטל תונרקס ,תילאוטקלטניא הבשחמ תיאמצע ,המזויו ;םישודיחלו תורומתל תונרעו תועדומ חתפלו 


	8.
	8.
	 קינעהל ןויווש תויונמדזה לכל דלי ,הדליו רשפאל םהל חתפתהל לע יפ םכרד רוצילו ;וב תכמותהו הנושה תא תדדועמה הריווא 
	 קינעהל ןויווש תויונמדזה לכל דלי ,הדליו רשפאל םהל חתפתהל לע יפ םכרד רוצילו ;וב תכמותהו הנושה תא תדדועמה הריווא 


	9.
	9.
	 חפטל תוברועמ ייחב הרבחה ,תילארשיה תונוכנ לבקל םידיקפת םאלמלו ךותמ תוריסמ ,תוירחאו ןוצר הרזעל ,תידדה המורת ,הליהקל תובדנתה הריתחו קדצל יתרבח תנידמב ;לארשי 
	 חפטל תוברועמ ייחב הרבחה ,תילארשיה תונוכנ לבקל םידיקפת םאלמלו ךותמ תוריסמ ,תוירחאו ןוצר הרזעל ,תידדה המורת ,הליהקל תובדנתה הריתחו קדצל יתרבח תנידמב ;לארשי 


	10.
	10.
	 ;חמוצלו יחל ,היפונל ,ץראל הקיזו תיעבטה הביבסל תוירחאו דובכ לש סחי חתפל 
	 ;חמוצלו יחל ,היפונל ,ץראל הקיזו תיעבטה הביבסל תוירחאו דובכ לש סחי חתפל 


	11.
	11.
	 ריכהל תא ,הפשה ,תוברתה ,הירוטסיהה תשרומה תרוסמהו תידוחייה לש היסולכואה תיברעה לשו תוצובק אהיסולכו תורחא תנידמב ,לארשי ריכהלו תויוכזב תוושה לש לכ .לארשי יחרזא
	 ריכהל תא ,הפשה ,תוברתה ,הירוטסיהה תשרומה תרוסמהו תידוחייה לש היסולכואה תיברעה לשו תוצובק אהיסולכו תורחא תנידמב ,לארשי ריכהלו תויוכזב תוושה לש לכ .לארשי יחרזא



	2000 – –
	 ךוניחה ימואלה ינויצה יוצמ קוחב ךוניחה יתכלממה לש תנידמ ,לארשי 
	 דחי םע םיביכרמ םיבר לש חותיפ ישיא לש ,דימלתה ורסחש דאמ ךוניחב ינויצה .יבושייה קוחה הסנמ עיגהל לכל תובכש םואלה ,ידוהיה ןכו
	 ךא ןיידע ףוסב !המישרה
	 היחרזאל םיברעה םירחאהו לש תנידמ )ח"סשת ,רורד( .'תיטרקומדו תידוהי' המצע תא הרידגמה לארשי

	 רואל תאז ןתינ ןיבהל קלחש ירקיע תורטממ עוצקמה ודועיימו אוה רומיש ןורכיזה ישיאה ו.יביטקלוקה ךרדה תגשהל תורטמ ולא איה תועצמאב םידומיל התיכב רקיעבו תועצמאב .חטש תוליעפו םילויט ,םירויס
	 רואל תאז ןתינ ןיבהל קלחש ירקיע תורטממ עוצקמה ודועיימו אוה רומיש ןורכיזה ישיאה ו.יביטקלוקה ךרדה תגשהל תורטמ ולא איה תועצמאב םידומיל התיכב רקיעבו תועצמאב .חטש תוליעפו םילויט ,םירויס

	 ידומיל ח"לש הדשב םינווכמ הדימלל .תוסנתהב ןפוא הדימל הז ,ברקמ ,תמעמ חימצמ רצויו תוביוחמ היצביטומו .היישעל םידומילה רגתאהו יתייווחה הדשב םינקמ םידימלתל רועיש :םייחל הדימל רבעהמ תועפותמו תולגתמה חטשב רוריבו םתעפשה לע תוהזה ,תישיאה לע .דימלת לכ לש דיתעה לעו תוכייתשהה
	 ידומיל ח"לש הדשב םינווכמ הדימלל .תוסנתהב ןפוא הדימל הז ,ברקמ ,תמעמ חימצמ רצויו תוביוחמ היצביטומו .היישעל םידומילה רגתאהו יתייווחה הדשב םינקמ םידימלתל רועיש :םייחל הדימל רבעהמ תועפותמו תולגתמה חטשב רוריבו םתעפשה לע תוהזה ,תישיאה לע .דימלת לכ לש דיתעה לעו תוכייתשהה

	 תינכות םידומילה ח"לשב השיגדמ הדימל ,תיתרבח תישגר ,תיכרעו תררועמה תא םידימלתה ררבל תויגוס תויתרבח תויכרעו שפחלו .תועמשמ םיקרפ םימיוסמ תינכותב םיקסוע תרכהב 
	 תינכות םידומילה ח"לשב השיגדמ הדימל ,תיתרבח תישגר ,תיכרעו תררועמה תא םידימלתה ררבל תויגוס תויתרבח תויכרעו שפחלו .תועמשמ םיקרפ םימיוסמ תינכותב םיקסוע תרכהב 
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	 יעוריא רבעה םתעפשהבו דע ונימי ,ונא יפכ ףקתשמש לנויצרב לש תונדס .םידומילה
	 יעוריא רבעה םתעפשהבו דע ונימי ,ונא יפכ ףקתשמש לנויצרב לש תונדס .םידומילה
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	 ,המגודל בתנדס רהה" שרעכ ,"המואה םידימלתה םיפשחנ םיביכרמל םיבר תוברתב תינחורה ונלש םויה שםיתתשומ לע הריציה תירמוחה לש םידוהיה ויחש ןאכ רבעב לעו תודוסיה ורשקנש ןיב ץרא .תינויצה העונתל לארשי

	 םידומיל ולא מםיקימע תא הנבהה ונמויקש אבץר תאזה ונייחו הב םויכ םה הדלות לש וריאםיע ומייקתהש בבער יכו תעפשה םיעוריא ולא לע ונימי תמייקתמ לכ ה.תע תרכה םיכילהתה וריאהוםיע איה תניחבב ומישר לש כיזןור ףתושמ יביטקלוק צמאבתוע ידומיל ח"לש ידיותע .ץראה 
	 םידומיל ולא מםיקימע תא הנבהה ונמויקש אבץר תאזה ונייחו הב םויכ םה הדלות לש וריאםיע ומייקתהש בבער יכו תעפשה םיעוריא ולא לע ונימי תמייקתמ לכ ה.תע תרכה םיכילהתה וריאהוםיע איה תניחבב ומישר לש כיזןור ףתושמ יביטקלוק צמאבתוע ידומיל ח"לש ידיותע .ץראה 

	יביטקלוקה ןורכיזה רומישב המוקמו הדשב ח"לש תוליעפ
	יביטקלוקה ןורכיזה רומישב המוקמו הדשב ח"לש תוליעפ

	 –,
	 ינא" ןימאמ ןיאש רדך הבוט תויר שוחל תא שקהר אלץר שילאר שאמר להלך הב ואלהכר לוהבחור תוצחל תא ,היקמע הלליפע לע תגספ ה.היר ייסלר היליבשב
	 םג םיחדינה תויב.ר קר שאכר התא ייסמר לגרב ביבחר אה,ץר םשבתמ ,הפונמ והאור ומב ייניע...ך תא הידירש ,םימודקה היבושייו ,םישדחה התא משיגר תא רשקה יתימאה אלץר שילאר תאו תויהך ןב ץראה "תאזה .)יאנליו( דציכ םיכנחמ תבהאל ?ץראה החנהב ןיאש ךרד דמלל ,הבהא יעצמאה יטקדידה לש עוצקמ ח"לש אוה .השעמה רבכ שרד ונבר :ייחב חא"יר פהתולוע וכשמיי "תובבלה
	 ךותמ ךכ .םידימלתב םמתוח תא םיעיבטמ םישעמהש רובס ינא

	 יתדמעשכ םע יידימלת לתב ,הקזע לא לומ קמע ,הלאה ידיבו רפס ,ך"נת יתראית תא ברק דוד .תיילוגב רוביחה לש רופיסה םוקמל ותושחרתה דעונ רוציל לצא יידימלת היווח ,הקומע רוביח לקמוע ישגרה לש .רופיסה םג עסמה הדצמל םרופיסו לש םידרומה םילבקמ תועמשמ היח כםידמועש לומ תמצוע עבטה רופיסשכו ישונאה בלתשמ וב ררועמו ןויד .קימעמ ךכ םג הדימעב דצל רבק ןב ,ןוירוג לומ לחנ ,ןיצ ךוויתו רופיסה לע תריחב ןב ןוירוג אקווד םוקמב הז רבקיהל .וב םירופיס םיפסונ תומוקמב םירחא םירשוק תא םידימלת םוקמל תניחבב הז ,ךלש הז ,ונלש .הזמ קלח ונא
	 יתדמעשכ םע יידימלת לתב ,הקזע לא לומ קמע ,הלאה ידיבו רפס ,ך"נת יתראית תא ברק דוד .תיילוגב רוביחה לש רופיסה םוקמל ותושחרתה דעונ רוציל לצא יידימלת היווח ,הקומע רוביח לקמוע ישגרה לש .רופיסה םג עסמה הדצמל םרופיסו לש םידרומה םילבקמ תועמשמ היח כםידמועש לומ תמצוע עבטה רופיסשכו ישונאה בלתשמ וב ררועמו ןויד .קימעמ ךכ םג הדימעב דצל רבק ןב ,ןוירוג לומ לחנ ,ןיצ ךוויתו רופיסה לע תריחב ןב ןוירוג אקווד םוקמב הז רבקיהל .וב םירופיס םיפסונ תומוקמב םירחא םירשוק תא םידימלת םוקמל תניחבב הז ,ךלש הז ,ונלש .הזמ קלח ונא

	 –
	 היווח תחא העמטוהש ינורכיזב בטיה לע ףא אלש יתחכנ הב איה ורואית לש לאפר ,רימא היהש ןרדש לוקב .לארשי לאפר הוויל תא תסינכ םינחנצה ריעל הקיתעה םילשוריב תמחלמב תשש םימיה ראיתו תא רורחש לתוכה העבשב ינויב :ךכ ינא" דרוי בעגר ,הז בעגר ,הז ינא וידר תוגרדמב לא .לתוכה ינניא םדא ,יתד מםלוע אל ,יתייה לבא והז ,לתוכה ינאו גונע ינבאב לתוכה מה"!יברע רודישב ,הז הצימ ןרדשה תא ויומיד לש לתוכה יברעמה
	 אל םדאל ,יתדה אלא םדאל 

	 ידוהיה לתוכהש אוה קלח רופיסמ .וייח ורואית שגרמה תצמת תא תובישח רופיסה ףתושמה היביטקלוק תאו תמצוע היווחה שגוזימב ןיב רופיסה ןיבו םוקמה ובש .שחרתה ורואית שיחמה .ךממ קלח רופיסה תויה תא
	 ידוהיה לתוכהש אוה קלח רופיסמ .וייח ורואית שגרמה תצמת תא תובישח רופיסה ףתושמה היביטקלוק תאו תמצוע היווחה שגוזימב ןיב רופיסה ןיבו םוקמה ובש .שחרתה ורואית שיחמה .ךממ קלח רופיסה תויה תא

	 ןוכנ בלשבש הז םהייחב לש םידימלתה קלחה יתרבחה תועסמב םירויסבו אוה קלחה ירקיעה אוהו ןייפאמה תא .תוליעפה ,םלוא ןיא קפס םירופיסהש םירשוקה ןיב עוריאה ירוטסיהה ןיבו יפרגואיגה םוקימה ךוויתב עוריאה לע ידי הרומה םיעמטומו םילחלחמ ,םידימלתב םיקזחמ תא תשוחת תוכיישה םוקמל תאו תשוחת תוהדזהה ,תיתצובקה תא תשוחת םתויה קלח הצובקמ .הלודג םירבדה םיסנכנ תוריגמל תויובח םנורכיזב לש ,םידימלתה הלאו וחתפיי אובב םימיה תעבו .ךרוצה ךילהת ,הז שחרתמה תוליעפב ,הדשב אוה תניחבב העמטה תיתוברת תבצעמה תא .םע רופיס תרצויהו ילארשיה ידוהיה םעהמ קלחכ דימלתה לש ותומד
	 ןוכנ בלשבש הז םהייחב לש םידימלתה קלחה יתרבחה תועסמב םירויסבו אוה קלחה ירקיעה אוהו ןייפאמה תא .תוליעפה ,םלוא ןיא קפס םירופיסהש םירשוקה ןיב עוריאה ירוטסיהה ןיבו יפרגואיגה םוקימה ךוויתב עוריאה לע ידי הרומה םיעמטומו םילחלחמ ,םידימלתב םיקזחמ תא תשוחת תוכיישה םוקמל תאו תשוחת תוהדזהה ,תיתצובקה תא תשוחת םתויה קלח הצובקמ .הלודג םירבדה םיסנכנ תוריגמל תויובח םנורכיזב לש ,םידימלתה הלאו וחתפיי אובב םימיה תעבו .ךרוצה ךילהת ,הז שחרתמה תוליעפב ,הדשב אוה תניחבב העמטה תיתוברת תבצעמה תא .םע רופיס תרצויהו ילארשיה ידוהיה םעהמ קלחכ דימלתה לש ותומד

	2013.)
	 םירויסה יליבשב ץראה םימרות לתריצי רשק יתלב יעצמא םירתאל םהבש םיעוריאה ,ושחרתה ושגפמ םירוענה םיצעמ תא היווחה קימעמו התוא רצויו תשוחת תוהדזה שיש( ,רורדו 
	 תוליעפ ח"לש הדשב ,םירויס( ,תועסמ תוחיג )ב"ויכו איה תוליעפ יתלב ,תילמרופ ךא איה תמייקתמ ךוניחב ,ילמרופה וזככו איה טעמכ הדיחיה תכרעמב ךוניחה תילמרופה ,תרשפאמש בהרוצ ,הרישי תולועפ תורמושה לע רשקה יתצובקה תובצעמהו תא תוהזה תיתצובקה תועצמאב .תושחרתהה ירתאב םעה ירופיס םע רעונ ינב לש שגפמ

	 ןדיעב ובש םידימלתה םיסנכתמ לא םמצע םייחו תודיחיב השוחתבו תיעטומ םהש קלח הצובקמ ,)תילאוטריו( ןיא יד שגפמב םייקתמה תיבב רפסה תיינבל הצובק תלעב תוהז ,תיתרבח תימוקמ ו.תיצרא םישגפמה הדשב מםירשפא תוסנתה הקימעמ רוביחו לא תצובק םיוושה הביבסב החותפ הניאש תלבגומ תוריקב רודיסבו .הבישי ןאכ תמייקתמ תורשפא ייחל הרבח ,םיניקת םייתימא ,םייתועמשמו ןכלו תרצונ תורשפא שוביגל הליהק תלעב הנכמ ףתושמ רופיסו ףתושמ
	 ןדיעב ובש םידימלתה םיסנכתמ לא םמצע םייחו תודיחיב השוחתבו תיעטומ םהש קלח הצובקמ ,)תילאוטריו( ןיא יד שגפמב םייקתמה תיבב רפסה תיינבל הצובק תלעב תוהז ,תיתרבח תימוקמ ו.תיצרא םישגפמה הדשב מםירשפא תוסנתה הקימעמ רוביחו לא תצובק םיוושה הביבסב החותפ הניאש תלבגומ תוריקב רודיסבו .הבישי ןאכ תמייקתמ תורשפא ייחל הרבח ,םיניקת םייתימא ,םייתועמשמו ןכלו תרצונ תורשפא שוביגל הליהק תלעב הנכמ ףתושמ רופיסו ףתושמ

	 – 
	 רומישו ןורכיזה יביטקלוקה ,יתצובקה וליבקמב ול
	.ימואלה

	 תוליעפ ח"לש הדשב הבושח םידממל ,םייתרבח םיישגר םייכרעואיהוביכר,יתועמשמ רשקהב אשונל רמאמ ,הז רומישב ןורכיזה יביטקלוקה שכרנש תוסנתהב תיתייווח תיתועמשמ ביצמשו תא 
	 תוליעפ ח"לש הדשב הבושח םידממל ,םייתרבח םיישגר םייכרעואיהוביכר,יתועמשמ רשקהב אשונל רמאמ ,הז רומישב ןורכיזה יביטקלוקה שכרנש תוסנתהב תיתייווח תיתועמשמ ביצמשו תא 
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	 .תוכייש תשוחתו
	 .תוכייש תשוחתו

	 ותעפשה לש הרומה לע וידימלת איה תכורא ,חווט תואצותהו הלש תולגתמ םג םינש תובר לרחא םויס .םידומילה ןוויכ שגדהש ותדובעב לש הרומ ח"לשה וניא קר תיינקהב ,עדי אלא ,הכינחב ,ןומיאב תייוותהב ,ךרד ותעפשה הלוכי תויהל םג לע םינייפאמ םיישיא לש ,וידימלת .תוהז ,תימצע תולגוסמ ,תימצע הכרעה ןוגכ 
	 ותעפשה לש הרומה לע וידימלת איה תכורא ,חווט תואצותהו הלש תולגתמ םג םינש תובר לרחא םויס .םידומילה ןוויכ שגדהש ותדובעב לש הרומ ח"לשה וניא קר תיינקהב ,עדי אלא ,הכינחב ,ןומיאב תייוותהב ,ךרד ותעפשה הלוכי תויהל םג לע םינייפאמ םיישיא לש ,וידימלת .תוהז ,תימצע תולגוסמ ,תימצע הכרעה ןוגכ 

	 –
	ומההר נחמהך מדדוע תא וידימלת לקוסע םיאשונב בחםייתר גסמבתר ,התיכה תיב פסהר .הליהקהו אוה יכמר תא םהיתולוכי לש וידימלת תאו ,םהיישק הייפצהו ונממ איה ןתייש הנעמ לכל .דימלת םג םא ומההר ידומע לכב תויפיצה ,ונממ דברך ללכ יהאר תא פיר ולמע קר כובער .םינש לכ דחא ונתיאמ לוכי תוהזל ומצעב יבטתוע בצאע לש םירומ יפשהשוע וילע דברך יהשלכ
	 ואל אקווד ,םהישעמב אלא השוחתב תישיאה שוערור .םידימלתב ותעפשה לש ומההר ח"לשל הבר ןיאל עךור פשהמותע לש ומהר רד,ך לש דמירך םילויט וא לש הצרמ אבש לגר.ע ותלוכי ריבעהל םירסמ להמבך דהההכר הייהשהו הדשב שי הב תתמ ידוחיי גונהע בםידבר םיקומע םשפנב לש םידימלתה שפאמהותיה ןיב ,םהל ררבל ,רדות תא שבגלו תוהזל ,ר.תילקולגהו תישיאה םתוהז תאו םתע

	 םילכה יתלבה םיילמרופ םישמשמה תא הרומה ח"לשל הריזב תילמרופה םירשפאמ ,ול רקיעב האיציב תויוליעפל ,הדשב ןנובתהל וידימלתב תוהזלו תא יופימה יתרבחה לש .התיכה תוליעפב הבש םידימלתה םיאצוי רוזאמ תוחונה םהלש םישחרתמ םירבד .םינוש קלח תוציחמהמ ןיבש הרומ דימלתל ,תורסומ ךכו הרומה ףשחנ וידימלתל ףושחו .םהל אוה לוכי דומעל לע םהיתושלוח ועייסל םהל רבגתהל ןהילע דבו דבב תוהזל חפטלו תא תוקזוחה .םהבש תוליעפ תיתרבח תיכרע שתשחרתמ הדשב הביצמ תא הרומה לעבכ עדי תוכמסו םוקמב וניאש רכומ ,םידימלתל ןאכמו .תילטנמו תיזיפ – הנוכנה ךרדב ליבויש ךכב ןוחטיבו הרומב תמיוסמ תולת תרצונ
	 םילכה יתלבה םיילמרופ םישמשמה תא הרומה ח"לשל הריזב תילמרופה םירשפאמ ,ול רקיעב האיציב תויוליעפל ,הדשב ןנובתהל וידימלתב תוהזלו תא יופימה יתרבחה לש .התיכה תוליעפב הבש םידימלתה םיאצוי רוזאמ תוחונה םהלש םישחרתמ םירבד .םינוש קלח תוציחמהמ ןיבש הרומ דימלתל ,תורסומ ךכו הרומה ףשחנ וידימלתל ףושחו .םהל אוה לוכי דומעל לע םהיתושלוח ועייסל םהל רבגתהל ןהילע דבו דבב תוהזל חפטלו תא תוקזוחה .םהבש תוליעפ תיתרבח תיכרע שתשחרתמ הדשב הביצמ תא הרומה לעבכ עדי תוכמסו םוקמב וניאש רכומ ,םידימלתל ןאכמו .תילטנמו תיזיפ – הנוכנה ךרדב ליבויש ךכב ןוחטיבו הרומב תמיוסמ תולת תרצונ

	(
	 הריוואב יתלבה תילמרופ הבש םייקתמ ,רועישה שי םוקמ בולישל ןיב ,עדי שגר .םישוחו ךכ הרופיס לבקמ תועמשמ הבר .רתוי תועצמאב ,םיסקט תועצמאב םילמס תועצמאבו ילגעמ ח"לש 
	רועיש )םייחל םימייקתמש ,חטשב היווחה הנובה תא רופיסה ירוטסיהה ,תמצעומ רופיסהו מעמטו ןורכיזב .יביטקלוקה םיסחיה םידחוימה םימקרנה ןיב ההרומ דימלתהו תעב הייהש בחרמב חותפה םימיצעמ תא ודמעמ לש הרומה ח"לשל םצעמ ותויה איקב בחרמב תומדהו הילעש רשפא .ךומסל ךכ הלדג םתעפשה לש םירומה ח"לשל תעפשהו םירסמה םהש םיריבעמ .םירוענה ליגב תוהז בוציעל םתמורת הלדגו
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	אובמ
	אובמ

	 ינפל ,הנשכ ףקת תא םלועה סוריו הנורוקה עיפשהו לע ללכ תכרעמ םייחה ונלש לכב םימוחתה
	 ינפל ,הנשכ ףקת תא םלועה סוריו הנורוקה עיפשהו לע ללכ תכרעמ םייחה ונלש לכב םימוחתה

	 –
	 ,םייתואירבה םייתרבחה .םיילכלכהו ימיב ,רגסה הרתונ הייסולכואה ,םיתבב ידימלתו תכרעמ ךוניחה אל ועיגה םידומילל ףאו אל ושרוה ףתתשהל םידומילב ותויוליעפב תויתרבח בחרמב .חותפה תעב ,וז שרדנ אוצמל תוביטנרטלא תוליעפל לש םירומה ח"לשל תעידילו ץראה ידכ .וז תבכרומ הפוקתב אקווד םייתועמשמו םייטנוולר ויהיש

	 תוינכות ,שמוחה צמאבשןתוע ףגא ח"לש ידיותע אהץר ןווכמ תא וידעי חווטל ,קוחרה תוותמ תא ןוויכה וילאש ףגאה זכרמ תא ,םיבאשמה תא תוינכותה תויכוניחה תאו פמהםיילע מה.םייזכר ידכ לדומע ו םירבדה לערד לעפה ךיפ ןלהל ,הלועש תוינכות יתש טורפ ןהיפ לעב ונלעחאה רושע.ןור
	 תוינכות ,שמוחה צמאבשןתוע ףגא ח"לש ידיותע אהץר ןווכמ תא וידעי חווטל ,קוחרה תוותמ תא ןוויכה וילאש ףגאה זכרמ תא ,םיבאשמה תא תוינכותה תויכוניחה תאו פמהםיילע מה.םייזכר ידכ לדומע ו םירבדה לערד לעפה ךיפ ןלהל ,הלועש תוינכות יתש טורפ ןהיפ לעב ונלעחאה רושע.ןור

	2010,,
	 תנשב 
	 קלחכ תינכותמ שמוחה ליבשב ח"לש
	 לעפ ףגאה חותיפל תוליעפ הדש תרגסמב מ"שי םוי( הדש )יתמישמ תועסמבו בכוכ' .'ח"לש ךלהמב ,הפוקתה וחתופ תודותמ תוידוחיי מ"שיה ת"חמש תלעפהל .רועישה ת"חמש ןכו
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	2020, – –
	 ינפל שמחכ ,םינש תינכותב אקפו 
	 ונקסע ש"ממב
	 עסמ יתועמשמ
	 :ללוכה ,ןונכת ,הנכה ,שגפמ םוכיס דוביעו .השעמו יביכרמ ש"ממה םירשפאמ תמצעה םירומה םיפתושכ תלבוהו ךילהת :יגוגדפ ,עדי ,םיכרע תויונמוימו םיטביהב םייתרבח יטביהבו ןוגרא .תוחיטבו ךילהתה ןווכמ םלשה תרבח תא תיב הרפס םידימלת ,םירומ( תוירחאל )םירוהו םהלש היישעה לע תיבב .הדשבו רפסה

	2025.
	 שמחב םינשה ,תובורקה קוסענ במ"סק ח"לש םע םינפה ,הליהקל ם"ענ 
	 םודיקל ,אשונה לש הליהק תיתביבס תלייטמ שרדנ ביצהל המרופטלפ רוביחל ףותישלו לש ללכ הליהקה עיצהלו םילכ םייכוניח ,םושייל :ןוגכ ,םירועיש ,תוגצמ תונויער תומוקמל הדימלל הביבסב .תיבה דילו רפסה תיבל הבורקה 

	 - ,3
	 ינש תטיסרבינואמ ןב וגןויר .בגנב תירומ ןהכ
	תמייסמ הנשה אותר ינש בינואבתטיסר בר ידומיל(ןליא אץר )לארשי
	 םינש הטמב 

	.26.8.2010 
	 םוימ ,ןדיבא ןד ,"ץראה תעידיו ח"לש רועיש ליפורפ ,ה"חמש" 

	הנשכ ינפל ם"ענ זכרמ תמקה סנכב המתחנש הנמאה םוליצ 
	Figure

	רוביחב ,הז גיצנ תא תולועפה ,ונטקנשתובקעב תקפה ,םיחקל ןמזמ הנורוק תווצמו םירומה ידכ עייסל םדקלו תא תויוליעפה זכרמש ם"ענ ,ףונ( ,םע )תשרומ ,עציב תאז הרטמב עייסל םירומל ללכב ירומלו ח"לש טרפב םתוליעפב בחרמב .חותפב תוליעפה ,הדשב םירויסב ,םילויטבו איה המישמ תידוחיי יתווצל ,ח"לש רשאכו וז הענמנ ונשרדנ תונגראתהל הריהמ .תמאתומו רוקסנ תא ךרעמ תוליעפה תילטיגידה ונמקהש הפוקתב הנורחאה ןחבנו תא תויטנוולרה לש תינכות שמוחה לש ה,ףגא תקסועש שוביגב הליהקה האיציל תפתושמ ,הדשל םג דחוימבו .וז הפוקתל
	רוביחב ,הז גיצנ תא תולועפה ,ונטקנשתובקעב תקפה ,םיחקל ןמזמ הנורוק תווצמו םירומה ידכ עייסל םדקלו תא תויוליעפה זכרמש ם"ענ ,ףונ( ,םע )תשרומ ,עציב תאז הרטמב עייסל םירומל ללכב ירומלו ח"לש טרפב םתוליעפב בחרמב .חותפב תוליעפה ,הדשב םירויסב ,םילויטבו איה המישמ תידוחיי יתווצל ,ח"לש רשאכו וז הענמנ ונשרדנ תונגראתהל הריהמ .תמאתומו רוקסנ תא ךרעמ תוליעפה תילטיגידה ונמקהש הפוקתב הנורחאה ןחבנו תא תויטנוולרה לש תינכות שמוחה לש ה,ףגא תקסועש שוביגב הליהקה האיציל תפתושמ ,הדשל םג דחוימבו .וז הפוקתל

	 ינפל ,ליחתנש ונא םישקבמ גיצהל םיארוקל תא בתכ הנמאה דוסייל זכרמ ,ם"ענ וילעש םימותח םישנא אשונש תעידי ץראה בושח ,םהל תאו 
	 ינפל ,ליחתנש ונא םישקבמ גיצהל םיארוקל תא בתכ הנמאה דוסייל זכרמ ,ם"ענ וילעש םימותח םישנא אשונש תעידי ץראה בושח ,םהל תאו 

	חותוביש וחותיפל לש רגוב ,ברועמ יארחא םרותו הרבחל הנידמלו ןכו חותיפל יעוצקמה לש :ךוניחה תכרעמב םייכוניחה םיתווצה לשו םילויטה יכירדמ לש ,ח"לשה ירומ
	חותוביש וחותיפל לש רגוב ,ברועמ יארחא םרותו הרבחל הנידמלו ןכו חותיפל יעוצקמה לש :ךוניחה תכרעמב םייכוניחה םיתווצה לשו םילויטה יכירדמ לש ,ח"לשה ירומ

	 –
	 ונסנכתה" בתע ,וז יבהוא אהץר ,היליבשו דסייל תא מזכר ם"ענ ,ףונ( ,םע )תשרומ
	 שמשיש תיב וניחך כהלתר אהץר תבהאלו ,תדלומה תיב ךירדהל ליבוהלו צמאבותוע תא ,רקוחה תא ךנחמה תאו לייטמה ,לאושה תיב בלשיש ןיב יחטש יקחתר אץר שילאר םינושה יאיור םתוא הראה .תידדה תיב קפסיש דיע שפאישור אלגור יטוח קחמר םינוש תכסמל .תחא תיב ייסישע םוקרל תא תמקר ידיתע אה,ץר לע ללש ,היעבצ כבוך יוערר תא הןוצר יכהלר תא ץראה צמאבתוע גמע ןכ ישיו.ר תיב קזחיש תא הקיזה לא היפונ לש ץראה מיקמוע הדותהו שגר."הע
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	תונמדזהכ רבשמ – הנורוקה תפוקתב ם"ענ זכרמ 
	תונמדזהכ רבשמ – הנורוקה תפוקתב ם"ענ זכרמ 

	ןהכ תירומו שושא לבוי 
	ןהכ תירומו שושא לבוי 

	עקר
	עקר

	 – –
	 רבשמ הנורוקה קפיס תונמדזה תצאהל םיכילהת יונישל תומגידרפה .ךוניחב יהוז תעש ,ןוצר ונילע חותפל תא ןולח תויונמדזהה יונישל רבעמלו תכרעממ תססובמ הארוה הינקהו תכרעמל מתססוב .הדימל
	4
	 החתפנ תונמדזה העמטהל הריהמ לש לונכט,תויגו לש היגוגדפ תינשדח לשו ינונגנמ לוהינ .םימדקתמ רבשמב ,הנורוקה חכוה יכ תכרעמל ךוניחה ללכב יגיהנמלו ךוניחה טרפב ןסוח תלוכיו .דוקפת הדימלה קוחרמ
	 הילאש הכלשוה תכרעמ ךוניחה םויב דחא
	 הביצה תא יגיהנמ ךוניחה ,םילהנמ( ,םירומ ,תוננג םיכירדמ יכמותו )הדימל תמדקב .המבה אלל הםתוסייגת הריהמה אללו סמ,םתורי ונייה םיראשנ .רוחאמ תוביוחמ םירומה המישמל םתונוכנו לםורת םליחמ ורצי תונמדזה תמקהל תדסמ תיכוניח תנווקמ לםודיק םירועיש ,)םינווקמ( .חותפה בחרמב הדימל םודיקלו הדשל האיצי םודיקל

	 לע ףא קלחבש םירקמהמ ויה תונולת דצמ םירוה לע תואיצמה ,תרגתאמה םג םירוהה ורזח ולביקו דיקפת יתועמשמ םילקאב ,יכוניחה םעו םידליה ומצמצ פםירע ורציו תומאתה בצמל .שדחה תועובשב ,םירופס וצרפנ קתורי ,התיכה ומקוה תוביבס ,תוילטיגיד וחתופ םינכת ןה תמרב דרשמ ךוניחה ןה תמרב יתב ,רפסה תויושרה תוכרעמו ךוניחה יתלבה ילמרופ ורגסנו םירעפ שהרגשב םתריגס תכרוא םינש .תובר םיעוריא םייצרא ומייקתהש חטשב םדוק ןמז הנורוקה ושרדשו םיבאשמ ,םירקי :ןוגכ ה,םיעסי ,דוביכ ,החטבא ומייקתה הפוקתב וז הביבסב הבורקה וםירפסמב םימצמוצמ בקע השירדה קוחירל .יזיפ םיגדנ תא יכרד תודדומתהה םע תושירדה תושדחה תועצמאב תוליעפ םוי םילש
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	 יפלא םירבח תותשרמ תויתרבח םניא םילגוסמ קפסל התוא תומימח ונאש םישח תציחמב םירבח .םייתימא שוביג הליהק לש םירבח הלועפל תפתושמ בחרמב יזיפה םיצעי תא םיטרפה הםיביכרמ תא ,הליהקה קינעי תועמשמ ,היישעל קזחי םירשק םייתרבח חרכהבו םצמצי תתושוח תודידב .רוכינו הליהק מתמצעו הלוכי אלמל תא רסחה הישגר רצויש םלועה .ןווקמה ונא םישרדנ לועפל תוחוכב םיפתושמ םשל תגשה ןסוח ,יתרבח םשל קוזיח תשוחת םתוכייש לש ינב רעונה ,ץראל םעל הנידמלו םשלו םדודיע יולימל תובוח תויתרבח .תוימואלו רוביחה שרדנש תמאב אוה הביבסב תיזיפה אלו( ,)תותשרב אוהו עייסיש םוצמצל םירעפ םיישגר םייתרבחו 

	 םוצמצלו בוטיק םידממב .םינוש רשפא רבדהש ונידימלתש םיקוקז ול אוה תלוכיה רבחתהל היווחל םהלש .םמצע תוליעפה הדשב איה הריז הבוט הליעיו רתויב ףותישל רופישלו חישה .םיפתושה לכ ןיבש
	 םוצמצלו בוטיק םידממב .םינוש רשפא רבדהש ונידימלתש םיקוקז ול אוה תלוכיה רבחתהל היווחל םהלש .םמצע תוליעפה הדשב איה הריז הבוט הליעיו רתויב ףותישל רופישלו חישה .םיפתושה לכ ןיבש

	 שי ,ונידיב תועצמאב םיתווצה חהםייכוני לש ח"לש תעידיו ,ץראה רוציל םילכ חפטלו הביבס םירשפאמה םירוביח .םייתרבח ונילע דדועל תא ללכ תרבח תיב רפסה ףרטצהל תוליהקל אתוימיטני תוימוקמ תיב( )תוירפס תולעופה בחרמב יזוחמה מהותומצעו םצעמ ןתוכייתשה הליהקל תיצרא תלעב .תועמשמ תוליעפ תוליהקה ךמתסת לע תוליעפה תרכהל ץראה תועצמאב םילויט ,םירויסו קזחת תא תיתשתה תיתרבחה םיצעתו תא םיפתתשמה תאו רשקה ןיב ללכ .םירבחה ונתנווכב לועפל תריציל תליהק ח"לש תעידיל ץראה דדועתש תא םיפתושה .הניתנלו תוברועמל םדדועתשו הירבח תא םיצעתש ,אלמו יתימא ישונא רוביחל
	 שי ,ונידיב תועצמאב םיתווצה חהםייכוני לש ח"לש תעידיו ,ץראה רוציל םילכ חפטלו הביבס םירשפאמה םירוביח .םייתרבח ונילע דדועל תא ללכ תרבח תיב רפסה ףרטצהל תוליהקל אתוימיטני תוימוקמ תיב( )תוירפס תולעופה בחרמב יזוחמה מהותומצעו םצעמ ןתוכייתשה הליהקל תיצרא תלעב .תועמשמ תוליעפ תוליהקה ךמתסת לע תוליעפה תרכהל ץראה תועצמאב םילויט ,םירויסו קזחת תא תיתשתה תיתרבחה םיצעתו תא םיפתתשמה תאו רשקה ןיב ללכ .םירבחה ונתנווכב לועפל תריציל תליהק ח"לש תעידיל ץראה דדועתש תא םיפתושה .הניתנלו תוברועמל םדדועתשו הירבח תא םיצעתש ,אלמו יתימא ישונא רוביחל
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	 ם"ענ זכרמ והמ
	 ם"ענ זכרמ והמ

	 ןויערה יזכרמה תמקהב זכרמ ם"ענ היה רוציל זכרמ םדקיש זכרישו תודובע םירקחמו אשונב הךוניח תרכהל ץראה םייקתמה ,םירועישב ,תועסמב םילויטב סבו.םירוי תודובעה םירקחמהו ועייסי דומילב הנבהבו לש םיכילהתה םישחרתמה דסומב יכוניחה תוליעפב הדשב ףותישב ללכ םירומה ח"לשל תעידילו ץראה ףותישבו יזכר םילויט םירחאו םיקסועש ךוניחב תרכהל .התבהאלו ץראה
	 ןויערה יזכרמה תמקהב זכרמ ם"ענ היה רוציל זכרמ םדקיש זכרישו תודובע םירקחמו אשונב הךוניח תרכהל ץראה םייקתמה ,םירועישב ,תועסמב םילויטב סבו.םירוי תודובעה םירקחמהו ועייסי דומילב הנבהבו לש םיכילהתה םישחרתמה דסומב יכוניחה תוליעפב הדשב ףותישב ללכ םירומה ח"לשל תעידילו ץראה ףותישבו יזכר םילויט םירחאו םיקסועש ךוניחב תרכהל .התבהאלו ץראה

	 ותרטמ תירקיעה לש זכרמ ם"ענ איה תריצי תיתשת ,תיגוגדפ תיכרע תיתועמשמ ,תירקחמו .התבהאלו ץראה תרכהל תיכוניח תוליעפל
	 ותרטמ תירקיעה לש זכרמ ם"ענ איה תריצי תיתשת ,תיגוגדפ תיכרע תיתועמשמ ,תירקחמו .התבהאלו ץראה תרכהל תיכוניח תוליעפל

	 –  –
	 ןמזב ,הנורוקה ופסונ תומישמ
	ברקיע םוחתב ילטיגידה
	 ךרוצל הרימש לע רשק םע םירומה ךרוצלו תרבעה עדימ .םירומל ונדמל שיש ונתורשפאב תתל הנעמ םירומל ידכ וחילציש לריבעה תא רמוחה דימלתל תיבב םיכרדב תונווגמ תוניינעמו לע ףא ותדובעש תירקיעה לש .הדשב בורל תישענ ח"לשה הרומ

	 ,ץראה תעידי ישנאו םילויטה יזכר, םיכירדמה ,םירומה יכרוצ לולכמל תובושת תתל ידכ 
	 ,ץראה תעידי ישנאו םילויטה יזכר, םיכירדמה ,םירומה יכרוצ לולכמל תובושת תתל ידכ 

	,םינוש םירודמ ם"ענ זכרמב םילעפומ 
	,םינוש םירודמ ם"ענ זכרמב םילעפומ 

	• 10,000 
	-כ הליכמה ץראה תעידי םוחתב תידוחיי היירפס
	.םירתוכ 

	•
	•
	•
	•
	 רודמ בושקת חותיפו ,ילטיגיד ללוכה ירמוח הארוה הדימלו םייפותיש וחתיפש םירומ 
	 רודמ בושקת חותיפו ,ילטיגיד ללוכה ירמוח הארוה הדימלו םייפותיש וחתיפש םירומ 


	• 
	.תתשרמב ונירתאל ולעוהשו 


	• 
	• 
	ודמת חופיטבו הדש תויונמוימב תויומלתשהבו תורשכהב קסועה ,הדש ר.הדש ייח תובר 
	ודמת חופיטבו הדש תויונמוימב תויומלתשהבו תורשכהב קסועה ,הדש ר.הדש ייח תובר 



	תונמדזהכ רבשמ – הנורוקה תפוקתב ם"ענ זכרמ 
	תונמדזהכ רבשמ – הנורוקה תפוקתב ם"ענ זכרמ 

	ןהכ תירומו שושא לבוי 
	ןהכ תירומו שושא לבוי 

	• 
	• 
	• 
	.ןתעמטהלו הדשבו התיכב הדימללו הארוהל תוינכות חותיפל ןכות חותיפ רודמ 
	.ןתעמטהלו הדשבו התיכב הדימללו הארוהל תוינכות חותיפל ןכות חותיפ רודמ 


	• 
	• 
	.ץראה יבחרב תוללכמו תואטיסרבינוא – ימדקאה ךרעמה םע הלועפ ףותיש רודמ 
	.ץראה יבחרב תוללכמו תואטיסרבינוא – ימדקאה ךרעמה םע הלועפ ףותיש רודמ 


	•
	•
	 האצוה רואל לש יבתכ תע :םינולעו ה"לע" "שדח יזכרל ,םילויט בתכ תע יעדמ ירלופופ .ביבא לת תטיסרבינוא םע ףותישב "יכרע יכוניח ילככ לויטה" 
	 האצוה רואל לש יבתכ תע :םינולעו ה"לע" "שדח יזכרל ,םילויט בתכ תע יעדמ ירלופופ .ביבא לת תטיסרבינוא םע ףותישב "יכרע יכוניח ילככ לויטה" 


	•
	•
	 רודמ תורשכה תויומלתשהו ילעבל דיקפת :םילויטב יזכר ,םילויט יארחא ,לויט יכירדמ .םילויט 
	 רודמ תורשכה תויומלתשהו ילעבל דיקפת :םילויטב יזכר ,םילויט יארחא ,לויט יכירדמ .םילויט 



	ם"ענ זכרמ תורטמ 
	ם"ענ זכרמ תורטמ 

	1.
	1.
	1.
	 .תועסמו םירויס ,םילויט תוינכותו םייגוגדפ םינכת חותיפל רצויה תיב היהי ם"עונ זכרמ 
	 .תועסמו םירויס ,םילויט תוינכותו םייגוגדפ םינכת חותיפל רצויה תיב היהי ם"עונ זכרמ 


	2.
	2.
	 – –
	 זכרמה דקפוי לע חותיפה יעוצקמה לש ילעב םידיקפת
	 :ןוגכ יזכר ,םילויט יארחא ,םילויט מםירו ימוחתל תעד םיאבה ידיל יוטיב ,לויטב םיכנחמ יכירדמו םילויט
	 ימוחתב ,ןונכת .םילויט אשונבו ןוגרא 



	3. 
	.תויומלתשהבו תונדסב םג ומכ ,רקחמ תודובעב םיטנדוטס החני זכרמה 

	4.
	 זכרמה ליבוי תא תורשכהה תאו חותיפה יעוצקמה לש ילעב םידיקפת אשונב םילויט לש מתויוגיהנ רעונ המרב תיצרא ,תיזוחמו :ןוגכ ,םיצ"שמ םיכירדמ יעצםיר יגוחב תורייס יגוחבו .תוריש תנשב םיריעצ ,תוניכמ יכינח ,ץראה תעידי 

	5. 
	.םילויטו תועסמ חותיפל תומזוי םודיקב עייסי זכרמה 

	.6
	 זכרמה םדקי םימזימ םיפתושמ םע יפוג ,הכרדה םע םירתא םעו םינואיזומ תלבוהל יתב .רפסה תיבב תדמלנה םידומילה תינכותל םאתהב רויס ילולסמב רפסה 

	7. 
	תרכהל ךוניחה לש הירוטסיהה דועיתל ןויכרא םיקי זכרמה .התבהאלו ץראה 

	8. 
	8. 
	8. 
	מהזכר ףתתשי וובתודע יוגיה םיתווצבו םייצרא הםיקסוע םודיקב םילויט כהלתר ץראה בולישבו ימוחת דתע םילויטב םייתנשה ויסבוםיר תביבסבש תיב פסהר םאתהב תובכשל .ליגה 
	מהזכר ףתתשי וובתודע יוגיה םיתווצבו םייצרא הםיקסוע םודיקב םילויט כהלתר ץראה בולישבו ימוחת דתע םילויטב םייתנשה ויסבוםיר תביבסבש תיב פסהר םאתהב תובכשל .ליגה 


	9.
	9.
	 זכרמה רומשי לע רשק םע םיקיתווה ומייסש תא םדיקפת ח"לשב תעידיו ץראה ץבשיו .םירויסו םילויט אשונב תובדנתהבו הרשעהל תוינכותב םתוא 
	 זכרמה רומשי לע רשק םע םיקיתווה ומייסש תא םדיקפת ח"לשב תעידיו ץראה ץבשיו .םירויסו םילויט אשונב תובדנתהבו הרשעהל תוינכותב םתוא 


	10. 
	10. 
	.תירפס תיבה ךוניחה תכרעמ תא המויס רחאל הריעצה תוגיהנמל עויסו יוויל קפסי זכרמה 
	.תירפס תיבה ךוניחה תכרעמ תא המויס רחאל הריעצה תוגיהנמל עויסו יוויל קפסי זכרמה 



	הנורוקה תפוקתב ם"ענ זכרמב ושענש תולועפ
	הנורוקה תפוקתב ם"ענ זכרמב ושענש תולועפ

	 תפוקתב ,הנורוקה עגרמ ונבהש ונחנאש םיסנכנ הכרעמל הנוש תולהנתהלו תרחא אשונב הםילויט ,תועסמהו ונשקיב סייגל תא תווצ םירומה ח"לשל תעידילו ץראה תופתושל המישמב הנבהב לככש רבחנש ףתשנו רתוי םירומ ישנאו תעידי ץראה ךכ חילצנ רתוי םותרל תא ללכ 
	 תפוקתב ,הנורוקה עגרמ ונבהש ונחנאש םיסנכנ הכרעמל הנוש תולהנתהלו תרחא אשונב הםילויט ,תועסמהו ונשקיב סייגל תא תווצ םירומה ח"לשל תעידילו ץראה תופתושל המישמב הנבהב לככש רבחנש ףתשנו רתוי םירומ ישנאו תעידי ץראה ךכ חילצנ רתוי םותרל תא ללכ 

	 –
	הםירומ היישעל .תיכוניחה זכרמ ם"ענ הנפ םירומל ח"לשל תעידיו ץראה לכמ תוזוחמה השקבב שבגל תווצ הבישח חותיפל תומזוי .תונויערו ,ןכאו ולא וחתופ ןמזב רצק דואמ ףותישב ללכ .םירומה המקוה תצובק פאסטוו לש םיחנמ הדימלל תנווקמ וסיוגו יחמומ לטיגיד ברקמ םירומ וםיחנמ לש .ח"לש ךשמב שדוח ,םימי ונלמע לע תנכה תכרעמ" תועש ,"תיעובש הבו ונצביש םירועיש הדימלל לש םילכה דה,םיילטיגי לע יפ תויחמומ םיצרמה ברקמ( ירומ )ח"לשה יפלו הםיכרצ לש םירומה חטשב
	 לכ הרומ טלשש ילכב ילטיגיד םיוסמ דמיל םוזב הצובק לש םירומ .םידמול לשו םידמלמ לש לודג לגעמ ונרצי ךכב .ילכב שמתשהל ךיא תוזוחמב

	 ירומ ח"לשה חטשב ומיאתה םמצע תוריהמב תואיצמל ,הנתשמה ולביק לע םמצע תוירחא וליבוהו .יוניש םדיקפת ראשנ ,יזכרמ לבא .הנוש הנורוקה הקפיס תונמדזה הבישחל ץוחמ ל,הספוק תוברועמל םירומה ,המזויב ,הבישחב חותיפב תונויער שומישל םילכב .םיילטיגיד הרבשמ רצי תונמדזה תירוטסיה יונישל ודמעמ לש הרומה תריצילו הארוה ,תיביטקרטא חכוהו יכ רבדה .ירשפא הדימל תנווקמ הנניא ףילחת הדימלל םינפ לא ,םינפ יאדוו הניא ףילחת רשקל ןיבה ישיא םייקתמה האיציב .הדשל ךא איה תקצוי ןכות סותאו שדח דיקפתב הרומה תבציימו .הספוקל ץוחמ הבישחב הדימל רשפאמכ ותוא
	 ירומ ח"לשה חטשב ומיאתה םמצע תוריהמב תואיצמל ,הנתשמה ולביק לע םמצע תוירחא וליבוהו .יוניש םדיקפת ראשנ ,יזכרמ לבא .הנוש הנורוקה הקפיס תונמדזה הבישחל ץוחמ ל,הספוק תוברועמל םירומה ,המזויב ,הבישחב חותיפב תונויער שומישל םילכב .םיילטיגיד הרבשמ רצי תונמדזה תירוטסיה יונישל ודמעמ לש הרומה תריצילו הארוה ,תיביטקרטא חכוהו יכ רבדה .ירשפא הדימל תנווקמ הנניא ףילחת הדימלל םינפ לא ,םינפ יאדוו הניא ףילחת רשקל ןיבה ישיא םייקתמה האיציב .הדשל ךא איה תקצוי ןכות סותאו שדח דיקפתב הרומה תבציימו .הספוקל ץוחמ הבישחב הדימל רשפאמכ ותוא

	 םירומה ומיאתה תא םמצע תרבעהל םירועיש ,םינווקמ םימוליצל הביבסב הבורקה םתרבעהלו ךרדב תנווקמ .םידימלתל תהשכרשפא סנכל ,תולוספק ורצי הםירומ רשק םע םידימלתה בחרמב ,חותפה םאתהבו תויחנהל ושגפנ וליעפהו םתוא רצחב תיב רפסה הביבסבו .הבורקה .רתוי הבוט הדימלו ישיא רשק ורצונ ,תימיטניאו הנטק הצובקב 
	 םירומה ומיאתה תא םמצע תרבעהל םירועיש ,םינווקמ םימוליצל הביבסב הבורקה םתרבעהלו ךרדב תנווקמ .םידימלתל תהשכרשפא סנכל ,תולוספק ורצי הםירומ רשק םע םידימלתה בחרמב ,חותפה םאתהבו תויחנהל ושגפנ וליעפהו םתוא רצחב תיב רפסה הביבסבו .הבורקה .רתוי הבוט הדימלו ישיא רשק ורצונ ,תימיטניאו הנטק הצובקב 

	532
	ןולאשב
	ןולאשב
	ןולאשב


	8
	 חלשנש ללכל םירומה ח"לשל ,ץראב ונלאש המ םתייה םיצור רמשייש רחאל תפוקת .הנורוקה 
	 םירומ וראית תומזוי םהש וחתיפ תביבסב תיב רפסה יכרדו הארוה תילטיגיד .ם"ענ זכרמבש ילטיגידה בושקתה רודמ תרזעב וז הפוקתב ודמלו וריכהש

	 תפוקתב ,הנורוקה ןגרא חתיפו זכרמ ם"ענ תויומלתשה הדימל ללכל םירומה ידכ ויהיש םיאיקב .תובשקותמ תומרופטלפב םידימלתל רמוח תרבעהב
	 תפוקתב ,הנורוקה ןגרא חתיפו זכרמ ם"ענ תויומלתשה הדימל ללכל םירומה ידכ ויהיש םיאיקב .תובשקותמ תומרופטלפב םידימלתל רמוח תרבעהב
	9

	 בור ירומ ח"לשה אל וריכה תא פהתומרופטל תאו םילכה לטיגידהםיי
	 בור ירומ ח"לשה אל וריכה תא פהתומרופטל תאו םילכה לטיגידהםיי
	10
	 אלו ויה םיאיקב קיפסמ יכרדב הארוה .תובשקותמ ךילהת חותיפ תויומלתשהה דומילו םילכה ויה שודיח תומדקתהו .םייתועמשמ

	 םירומה ורצי תונשדח תיכוניח םג העשב תיעובשה םגו האיציב ,הדשל תאז תוכזב ףותישה 
	 םירומה ורצי תונשדח תיכוניח םג העשב תיעובשה םגו האיציב ,הדשל תאז תוכזב ףותישה 

	תונמדזהכ רבשמ – הנורוקה תפוקתב ם"ענ זכרמ 
	תונמדזהכ רבשמ – הנורוקה תפוקתב ם"ענ זכרמ 

	ןהכ תירומו שושא לבוי 
	ןהכ תירומו שושא לבוי 

	 יצראה תוברועמהו לש ללכ ומהםיר .ךילהתב
	 יצראה תוברועמהו לש ללכ ומהםיר .ךילהתב
	11
	 חטשה ףיצה ,םיכרצ זכרמו ם"ענ קינעה םהל הנעמ ידכ רשפאל םיחנמל ירומלו ח"לשה תעידיו ץראה חילצהל .םדיקפתב םע ,ןמזה וסיוג מםירו ויהש םיניינועמ ךכב םיפתושכ ךילהתל תריצי זכרמ הדימלה זכרמב ם"ענ אל ונחספ לע ףא המזוי לעו ףא ןויער ולעש .חטשהמ הרתי ,ךכמ ונפתיש המכ שרתוי ,םירומ ונעציב םייוסינ .הדימלה ךילהתב ונמדקתה םירומה לש תובוגתל םאתהבו תוזוחמב םירקובמ

	 ,
	 רגתאה יזכרמה בצינה ונינפל וישכע אוה רמשל חתפלו תא זכרמ הדימלה רבחלו המכ רתויש םירומ םיחנמ
	 ישנא ךוניח ותעידי ץראה הדימלל תוחתפתהלו תואיצמב הנתשמה ךכ ויהיש עםיכור דימת םייונישל .תויוחתפתהלו םיתווצה םינושה זכרמב םיבייחתמם"ענ ,ןוחבל ,קודבל .תוקיודמ תובושת תתל ידכ חטשבש םירומה תא רפסמ םידעצב םידקהלו

	 םילכ םיילטיגיד ודמלנש תפוקתב הנורוקה ורבעוהו םירומל תוזוחמב 
	 םילכ םיילטיגיד ודמלנש תפוקתב הנורוקה ורבעוהו םירומל תוזוחמב 

	1. 
	שומישו הלעפה – םוז 

	2.
	 הרומה שומישל לגוג ילכ 

	3. 
	םייפותישה םילכה ןורתי – טלדפ 

	4. 
	רטמיטנמ 

	largo .5 
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	ילטיגידה טוקליה 

	7. 
	לגוגל אובמ 

	vizia .8 
	9. 
	9. 
	9. 
	9. 
	םינוש םילכב םינודיח תריצי 
	םינוש םילכב םינודיח תריצי 


	10. 
	לגוגב ילאוטריו רויס 

	11. 
	םיטרס תכירע 


	12. 
	12. 
	תונורסחו תונורתי – םיננע 
	תונורסחו תונורתי – םיננע 



	13. 
	םילזאפ תריצי 

	Roojoom, naraveiw .14 
	Classroom .15
	 ףסונב םירועישל םיילטיגידה וריבעהש םירומ ךרד זכרמ ,ם"ענ ומתרנ םג ירומ ח"לש המישמל לש ל"כנמ דרשמ ,ךוניחה רמ לאומש ,באובא רודישל םירועיש םינוש תכרעמב םירודיש תימואל 
	 ףסונב םירועישל םיילטיגידה וריבעהש םירומ ךרד זכרמ ,ם"ענ ומתרנ םג ירומ ח"לש המישמל לש ל"כנמ דרשמ ,ךוניחה רמ לאומש ,באובא רודישל םירועיש םינוש תכרעמב םירודיש תימואל 
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	זכרמ ענ
	רתא 

	ם 
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	 ללכל םידימלתה תכרעמב ךוניחה תפוקתב .הנורוקה ןמזב ,רצק ומלוצ הלעמל האממ םירועיש הםיקסוע תעידיב ץראה תרכהבו .תדלומה תורשע םירועיש דושוגר ,םינווקמל ולעוה רתאל .תוזוחמב םירומה ללכל ריהמ הנעמ ונתנו ם"ענ זכרמ לש ילאוטריווה 
	 ללכל םידימלתה תכרעמב ךוניחה תפוקתב .הנורוקה ןמזב ,רצק ומלוצ הלעמל האממ םירועיש הםיקסוע תעידיב ץראה תרכהבו .תדלומה תורשע םירועיש דושוגר ,םינווקמל ולעוה רתאל .תוזוחמב םירומה ללכל ריהמ הנעמ ונתנו ם"ענ זכרמ לש ילאוטריווה 

	בשמר וקההנור חתפ תויונמדזה תובר ומלםיר הוםיצע םירומ אלש ואב ידיל יוטיב םוחתב בושקתה .תויתריציהו מתיבר ומהםיר צהיע,םיר רשא םילכה םיילטיגידה םניא םירז ,םהל ופנימ תא תונמדזהה דמלל ךונחלו םירומ ,םיקיתו דעש התע חטשה הדשהו ויה הריזה ומהתפדע םהילע וכהשוחר תבשל לומ ,בשחמ דומלל ריכהלו םילכ ,םיילטיגיד היה םהל שדח ףאו .ץיחלמ ףותיש ויסהו הלועפהומה ןיב ידדהה עםיר ציו םישקתמה תא ודדועי השדח הביבס ור.תמאתומו הליע
	בשמר וקההנור חתפ תויונמדזה תובר ומלםיר הוםיצע םירומ אלש ואב ידיל יוטיב םוחתב בושקתה .תויתריציהו מתיבר ומהםיר צהיע,םיר רשא םילכה םיילטיגידה םניא םירז ,םהל ופנימ תא תונמדזהה דמלל ךונחלו םירומ ,םיקיתו דעש התע חטשה הדשהו ויה הריזה ומהתפדע םהילע וכהשוחר תבשל לומ ,בשחמ דומלל ריכהלו םילכ ,םיילטיגיד היה םהל שדח ףאו .ץיחלמ ףותיש ויסהו הלועפהומה ןיב ידדהה עםיר ציו םישקתמה תא ודדועי השדח הביבס ור.תמאתומו הליע

	 ידכ ךישמהל תא תוליעפה תפטושה רשפאלו תא ןמויק לש תוינכות תויזוחמ תויצראו ,ןנכותמכ :םג ויה ולעפוהש תוינכותה ןיב .ילטיגידה בחרמל תוליעפה תא ונלבוה 
	 ידכ ךישמהל תא תוליעפה תפטושה רשפאלו תא ןמויק לש תוינכות תויזוחמ תויצראו ,ןנכותמכ :םג ויה ולעפוהש תוינכותה ןיב .ילטיגידה בחרמל תוליעפה תא ונלבוה 

	•
	 ןורחא רצנ יללח אשונב םינכת סומע םירודיש םוי 

	•
	 םילשורי אשונב ילאוטריו ץורמ 

	• 
	ןיבר קחצי תחצנה אשונב וקסעש םיילאוטריו םירדח 

	• 
	.ולעופ תובקעבו יקסניטוב'ז באז לש וייח תובקעב עסמ ןמוי

	 ,ףסונב ופסאנ ובתכנו תורשע תויוליעפ שומישל ץוחמ התיכל םאתהב תואנדסל דומילה תואלבט( בחרמ .)חותפ
	 ,ףסונב ופסאנ ובתכנו תורשע תויוליעפ שומישל ץוחמ התיכל םאתהב תואנדסל דומילה תואלבט( בחרמ .)חותפ
	12
	 בושח ןייצל םירומהש ח"לשל לותעידי הץרא םישיגרמ שםיפתו םיאלמ .היישעב תליחתמ ,ךרדה ורבח םירומה ופתישו תא םהיתימע םהיתוריציב אשונב תעידי הץרא תבהאו .תדלומה רתאה מןכדעת שדחתמו לכ ןמזה םתרזעב לש םירומ ירודח תשוחת .םיפתושו םיברועמ ,תוחילש

	 ךוניחה" תרכהל ץראה תועצמאב ,תועסמ םילויט םירויסו אוה ךילהת יכוניח קומע הינקהל המנפהו לש תכסמ םיכרע בח.םיימואל-םייחרזא-םייתר תועסמה הוםילויט ויה תרוסמל החמצש דב דבב םע תוחתפתה תונויצה הליבוהו תורוד םיבר לש ינב רעונ יליבשב ".ץראה
	 ךוניחה" תרכהל ץראה תועצמאב ,תועסמ םילויט םירויסו אוה ךילהת יכוניח קומע הינקהל המנפהו לש תכסמ םיכרע בח.םיימואל-םייחרזא-םייתר תועסמה הוםילויט ויה תרוסמל החמצש דב דבב םע תוחתפתה תונויצה הליבוהו תורוד םיבר לש ינב רעונ יליבשב ".ץראה
	13
	 תוליעפה הדשב תרשפאמ הרומל ח"לשל תעידילו ץראה קתנל תא ,םידימלתה םג םא קר תועשל ,רפסמ ,םיכסמהמ רבחל םתוא ,םהירבחל תוארהל םהל תא ,חטשה רשפאל םהל ליעפהל תא ישוח ה,הייאר ,העימשה שושימה .דועו תייווח דומילה תוליעפהו בחרמב חותפה תוינויח דואמ ,םידימלתל יאדו רבשמב ,הנורוקה רשאכ םה םיצלאנ תבשל םימי םימלש לומ םיכסמ םניאו םילוכי םייקל רשק יתרבח שגפמו םינפ לא .םינפ המ דעש ינפל תתפוק הנורוקה אל היה םייק 
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	זוכיר 

	http://meyda.education.gov.il/files/Tiyulim/workshops/nofadam_table.docx 
	 שיש ,ילא 
	 לויטמ יתנש עסמל ,יתועמשמ ךותב לויטה ילככ ,יכוניח ןויליג 'סמ 
	 ,י רורד ,או ,שיש ,םיכרוע תטיסרבינוא לת

	19. 
	 'מע ,םילשורי ,עבטה תנגהל הרבחהו ץראה תעידיו ח"לש ףגא ,יבא 

	תונמדזהכ רבשמ – הנורוקה תפוקתב ם"ענ זכרמ 
	תונמדזהכ רבשמ – הנורוקה תפוקתב ם"ענ זכרמ 

	ןהכ תירומו שושא לבוי 
	ןהכ תירומו שושא לבוי 

	 ירועישב ח"לש תעידיו ,ץראה הרומ היה אצוי םע ותתיכ ,הדשל לייטמ םיילגרב אלו לומ ךסמ .תאזה הנשב הרצונש תואיצמ 
	 ירועישב ח"לש תעידיו ,ץראה הרומ היה אצוי םע ותתיכ ,הדשל לייטמ םיילגרב אלו לומ ךסמ .תאזה הנשב הרצונש תואיצמ 

	םוכיס 
	םוכיס 

	Figure
	ץראה תעידיל ח"לש מ"סקמ קלח תויהל 
	ץראה תעידיל ח"לש מ"סקמ קלח תויהל 

	בשמר וקההנור ףשח דיכר פהלוע תונווגמ עימטהו ןתוא גשבתר ההדובע לש םירומה ח"לשל ידילותע אה.ץר פהתויוליע תונווקמה שפאור ףותיש לש םידימלת םיבר תונימזב מכטע לכמ םוקמ וענמו זובזב לש ,ףסכ לש ןמז לשו .םיבאשמ םילהק םיבחר תויר םישדחו ופתתשה :תוליעפב ,םירוה ומפב יביטקא ףותיש םא – םילהנמ ,םירבו םוסרפב ,הפישחב ףותיש םא תנווקמה תוליע.ןוכדע 
	בשמר וקההנור ףשח דיכר פהלוע תונווגמ עימטהו ןתוא גשבתר ההדובע לש םירומה ח"לשל ידילותע אה.ץר פהתויוליע תונווקמה שפאור ףותיש לש םידימלת םיבר תונימזב מכטע לכמ םוקמ וענמו זובזב לש ,ףסכ לש ןמז לשו .םיבאשמ םילהק םיבחר תויר םישדחו ופתתשה :תוליעפב ,םירוה ומפב יביטקא ףותיש םא – םילהנמ ,םירבו םוסרפב ,הפישחב ףותיש םא תנווקמה תוליע.ןוכדע 

	מזכר נם"עהכזלהנדעמבועתוברהברלשםירוממוחבוםירהםיברומשםיר וחתיפופתישווהשוולע :ונרתאל ישוע,םיר ,תוגצמ םינוטרס ו.דוע תואיצמה השדחה האיבה תקידבל םיכרצ ףותישלו ומםיר םיבר יכילהתב חותיפ יציוהר יהמ.םיר מזכר נם"ע חינה תא תודוסיה קינעהו ומלםיר תא םילכה םיילטיגידה םודיקל פתויוליע הליהק תיתביבס תלייטמ מ''סק( .)ח''לש פהתוליע ךוניחב ,דחוימה םודיק תומזוי יקחשמו גתא,ר תוליעפ תובדנתה הליהקב דועו שפאור ומלםיר אובל ידיל ,יוטיב פללוע ייסלוע ילהנמל יתב פסהר שמהבך גשתר הנורוק לככ .ןתינה ןמזב היהש רשפא קה הביבסב שגפיהלוהה ויה ,הבור.היישעב םיאלמ םיפתושו הצובקהמ קלח םיר
	מזכר נם"עהכזלהנדעמבועתוברהברלשםירוממוחבוםירהםיברומשםיר וחתיפופתישווהשוולע :ונרתאל ישוע,םיר ,תוגצמ םינוטרס ו.דוע תואיצמה השדחה האיבה תקידבל םיכרצ ףותישלו ומםיר םיבר יכילהתב חותיפ יציוהר יהמ.םיר מזכר נם"ע חינה תא תודוסיה קינעהו ומלםיר תא םילכה םיילטיגידה םודיקל פתויוליע הליהק תיתביבס תלייטמ מ''סק( .)ח''לש פהתוליע ךוניחב ,דחוימה םודיק תומזוי יקחשמו גתא,ר תוליעפ תובדנתה הליהקב דועו שפאור ומלםיר אובל ידיל ,יוטיב פללוע ייסלוע ילהנמל יתב פסהר שמהבך גשתר הנורוק לככ .ןתינה ןמזב היהש רשפא קה הביבסב שגפיהלוהה ויה ,הבור.היישעב םיאלמ םיפתושו הצובקהמ קלח םיר

	 ןיא קפס רבשמש ,הנורוקה לע ףא םיישקה תוששחהו ווילש ,ותוא רצי תונמדזה רופישל םודיקלו מזכר יגוגדפ ללכל םירומה ח"לשל תעידילו ,ץראה יזכרל ,םילויט יכירדמל םילויט לכלו ימ .ול תובושח תדלומה תרכהו ץראה תבהאש
	 ןיא קפס רבשמש ,הנורוקה לע ףא םיישקה תוששחהו ווילש ,ותוא רצי תונמדזה רופישל םודיקלו מזכר יגוגדפ ללכל םירומה ח"לשל תעידילו ,ץראה יזכרל ,םילויט יכירדמל םילויט לכלו ימ .ול תובושח תדלומה תרכהו ץראה תבהאש

	 רבשמה רשפא םירומל םיבר תולגל תא תויטנוולרה םהלש לשו ,םדיקפת רשפאו ונל ריכהל וריקוהל םירומ דעש התע אל ואב ידיל .יוטיב תוליעפה תנווקמה הרשפא ףותיש לש ללכ הםידימלת םירקמבו םיבר םג הרביח תא תוחפשמה היישעל תיכוניחה לש תרכה ץראה תבהאו .תלייטמ תיתביבס הליהקלו תדלומה 
	 רבשמה רשפא םירומל םיבר תולגל תא תויטנוולרה םהלש לשו ,םדיקפת רשפאו ונל ריכהל וריקוהל םירומ דעש התע אל ואב ידיל .יוטיב תוליעפה תנווקמה הרשפא ףותיש לש ללכ הםידימלת םירקמבו םיבר םג הרביח תא תוחפשמה היישעל תיכוניחה לש תרכה ץראה תבהאו .תלייטמ תיתביבס הליהקלו תדלומה 
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	Artifact
	 לע םירוהרה יוניש תסיפת הארוהה סיסב לע תילמרופה יתרבחה ךוניחה םישימגו םיחותפ םיבחרמב הדימל – לארשיב הנורוקה תפוקת יהלשב 
	 לע םירוהרה יוניש תסיפת הארוהה סיסב לע תילמרופה יתרבחה ךוניחה םישימגו םיחותפ םיבחרמב הדימל – לארשיב הנורוקה תפוקת יהלשב 

	אובמ
	אובמ

	21,-19covid,
	 ןדיעה ,יחכונה לש תליחת האמה -ה
	 ןייפואמ םייונישב םישחרתמה לכ תעה ימוחתב ,הרבח ,היגולונכט ,תוברת הלכלכ .הקיטילופו םייונישל הלא העפשה לע םיטרפ הרבחב לעו תביבס הדובעה .םהלש םלוע הדובעה עפשומ דואמ תומדקתההמ הריהמה לש ,היגולונכטה עפשמ עדימה יובירמו םיצורעה םילכהו םירשפאמה תונשדח .יונישו םימיב ,ולא ונא םידע םייונישל םיעיתפמ לע עקר רבשמ הנורוקה רציש ףיגנה 
	 רבשמ אללש קפס דוע רגתאי תא םוחת ןוהה ישונאה םינוגראב םירזגממ םינוש דועו םורגי ויהלתורצו יכילהת יוויל חותיפו .םישדח יעוצקמ

	 ידכ דדומתהל םע םייונישה םיפוכתה םעו תומדקתהה ,תצאומה לע םינוגראה םיירוביצה םייטרפהו םילעופה הרבחב ןיבהל תא תומגמה תומייקתמה הווהב ומייקתישו דיתעב רישכהלו תא םהידבוע דדומתהל םע הםירגתא םיכורכה .ןהב תאז םאתהב להסיפת יכ ךרעמ לש הדימל לשו הרשכה חותיפל ןוה ישונא אוה חתפמה ותלוכיל לש ןוגרא םיאתהל ומצע תואיצמל הנתשמ .הנורוקה ןדיעב המכו המכ תחא לעו ,תואדו יא לשו תורומת לש ןדיעב חילצהלו
	 ידכ דדומתהל םע םייונישה םיפוכתה םעו תומדקתהה ,תצאומה לע םינוגראה םיירוביצה םייטרפהו םילעופה הרבחב ןיבהל תא תומגמה תומייקתמה הווהב ומייקתישו דיתעב רישכהלו תא םהידבוע דדומתהל םע הםירגתא םיכורכה .ןהב תאז םאתהב להסיפת יכ ךרעמ לש הדימל לשו הרשכה חותיפל ןוה ישונא אוה חתפמה ותלוכיל לש ןוגרא םיאתהל ומצע תואיצמל הנתשמ .הנורוקה ןדיעב המכו המכ תחא לעו ,תואדו יא לשו תורומת לש ןדיעב חילצהלו

	 ךרעמ חותיפה יעוצקמה תכרעמב ךוניחה הסינ םיאתהל ומצע שלםייוני םיינבמה לש הדימלה המייקתהש ךלהמב רבשמ ,הנורוקה ובש ושרדנ ישנא תכרעמ חהךוני ךישמהל םדקלו הדימל לכב תובכשה לכלו יאב תכרעמ ךוניחה םיעצמאב םייגולונכט ורשפאיש תא ךשמה תרבעה העדימ רשקו םע ידימלת .תכרעמה יפכ השרדנש תכרעמ ךוניחה לתרבעה עדימ םויקלו יכילהת הדימל םיעצמאב םייגולונכט אלל םישגפמ ,םייזיפ ךכ םג ךוניחה יתלבה ילמרופ ףאו ךוניחה היתרבח תיבה ירפס ושרדנ תרושקתל תילטיגיד אלל שגפמ ןיב לתםידימ ןיבו םירומ .םידימלתל תובכש ליגה לש התיכ 'ז דע התיכ 'י אל ושגפנ תיזיפ תילמרופ םהיניב אלו םע םהירומ הנשכ .תוישגר תורגסמל אלו תויתרבח תורגסמל אל ,תירנילפיצסיד הדימלל אל :
	 ךרעמ חותיפה יעוצקמה תכרעמב ךוניחה הסינ םיאתהל ומצע שלםייוני םיינבמה לש הדימלה המייקתהש ךלהמב רבשמ ,הנורוקה ובש ושרדנ ישנא תכרעמ חהךוני ךישמהל םדקלו הדימל לכב תובכשה לכלו יאב תכרעמ ךוניחה םיעצמאב םייגולונכט ורשפאיש תא ךשמה תרבעה העדימ רשקו םע ידימלת .תכרעמה יפכ השרדנש תכרעמ ךוניחה לתרבעה עדימ םויקלו יכילהת הדימל םיעצמאב םייגולונכט אלל םישגפמ ,םייזיפ ךכ םג ךוניחה יתלבה ילמרופ ףאו ךוניחה היתרבח תיבה ירפס ושרדנ תרושקתל תילטיגיד אלל שגפמ ןיב לתםידימ ןיבו םירומ .םידימלתל תובכש ליגה לש התיכ 'ז דע התיכ 'י אל ושגפנ תיזיפ תילמרופ םהיניב אלו םע םהירומ הנשכ .תוישגר תורגסמל אלו תויתרבח תורגסמל אל ,תירנילפיצסיד הדימלל אל :

	 תילמרופה הארוהה יוניש תסיפת לע םירוהרה 
	 תילמרופה הארוהה יוניש תסיפת לע םירוהרה 

	רלונק תור 
	רלונק תור 

	2021.)
	 הנשכרחאלליחתהשרבשמ,הנורוקהועיבהםירומהילגנאבהגאדתוכיאמרשקהלשםידימלתה םע םירומה םעו תכרעמ ךוניחה התוללכב רסוחמו תוברועמ תקפסמ לש םירוהה דרשמ( ךוניחה תווצ ,עדי ,א 
	 םינותנ תוצראמ תירבה ולעה יכ םיעגפנה םיירקיעה הדימלהמ תפוקתב ההנורוק ויה ידימלת תוביטח םייניבה יכו םוחת הקיטמתמה עגפנ רתוי תועוצקממ .םירחא ןכ הלע יכ העיגפה םידימלתב תובכשמ תוימונוקאויצוס תוכומנ התייה השק רתוי העיגפהמ .תורחא תובכשב םידימלתב

	2021.)
	 ,ץראב וחוויד םירומ םידימלתהש םידמול תומלצמב תויובכ םירועישב םיינורכניס ונייצו הדבועש וז המרג קתנל ןיב הםירומ םידימלתל רסוחלו תלוכי ךירעהל תא םבצמ ישפנה לש ה.םידימלת םימרוג םיפסונ ורצונש רבשמב הנורוקה ועגפשו םג םה הדימלב םה ןדבוא תרגסמ לש הרגש ,םידימלתל שוביש תועשב הנישה רסוחו תלוכי לש םירוהה רוזעל םידליל ךילהתב .ידומילה םג העיגפה םבצמב יתרבחה ישגרהו לש םידימלתה העיפשה לע םהיגשיה םיידומילה ,א ,עדי תווצ ךוניחה דרשמ(

	2021.)
	 ןויסינה עונמל תא תוטשפתה ףיגנה איבה יונישל תורגשב םהייח לש ,םידימלתה רבד ליבוהש היילעל תושוחתב ,תודידב הדרח ךודכדו ברקב םיקלח םילודג רוביצב ללכב ברקבו םידלי ינבו נרעו .טרפב הברקה ינבל ליגה תודליב תורענבו תינויח תוחתפתהל ,הניקת הפוקתו תכשוממ לש הדימל קוחרמ האיבה העיגפל תישגר תיתרבחו תיטמרד דרשמ( ךוניחה תווצ ,עדי ,ב 

	(connectedness.) 20
	 תפוקתב ,וז הלע שומישה לש םידימלתה בתותשר בחתויתר והלע ןמז הייפצה םהלש םיקחשמב .םייגולונכט קר עברכ םידימלתהמ הודיע יכ םה םימייקמ םג פתוליע ופסטר קו.האיר פותתוע ולא וליבוה להיילע תויוגהנתהב ,תוינוכיס תשוחתל תודידב השוחתלו לש יהדער בוחמתור 
	יההדיר בצמב ילכלכה לש וההםיר הפוקתב וז היילעהו ירקמב תומילא החפשמב ימחהור םג םה תא םבצמ לש .םידימלתה תתומע ם"לע החוויד לע היילע לש 
	 זוחא םיחווידב לע ונעו ןוכיסב רלע פסמב היילעונה ינב רעוקל םיקוקזה רחווד ןכ .גג תר לע ב היילעיבעבייס תור.ר

	2021)258/32021.)
	 רקחמ ךרענש תטיסרבינואב לת ביבא דרשמ( ךוניחה תווצ ,עדי ,א 
	 דיעה םבצמש ישפנה לש םידימלת ופתתשהש תוינכותב טרופס היה בוט רתוי לשמ .םירחא רקחמ ףסונ לש אתטיסרבינו לת ביבא אצמ ינבש רעונ וחוויד לע רתוי תושגר םיילילש זאמ תוצרפתה ףיגנה יכו הלח היילע לש 
	 םיזוחא רפסמב םירוהה וחווידש לע דרדתהתור םבצמ ישפנה לש םהידלי ןכו ךוניחה דרשמ( תישפנ הרזעל תוינפה רפסמב הדח היילע 
	 ,א ,עדי תווצ 

	 , –
	 , –
	 בורק יצחל ןוילימ םידימלת דבלמ( ידימלת ךוניחה )דחוימה ויה ךשמב הנשכ היצקארטניאב לתידומי קר תועצמאב םוזה תונויאר( םע םילהנמ םידימלתו ימםילשור םוזב ךלהמב שדוח ץרמ ךשמהבו תוריקסל עדי רקחמו לש דרשמ ןעדמה ישארה
	 )ח"השמ אלו ומייק טעמכ היצקארטניא םע םירבח וא םע במרגו יתועמשמ
	 הרומ וא לעב .דיקפת רכינ רבעמהש הדימלל קוחרמ הדיריהו םירשקב םייתרבחה וריבגה דואמ םיטביה םיישגר :םיילילש העיגפ ןסוחב 

	2021.) 
	ה;ישפנ ןווגמ םייוטיב לש תויוגהנתה ,תוינוכיס ןוגכ שומיש םימסב ו,לוהוכלאב ,תומילא תוערפה ,ב ,עדי תווצ ךוניחה דרשמ( דועו תילטיגיד תוטטוש ;הליכא 


	וביחבר ,הז שקבא לתואר הדימלב בחהתיתר תיתשת תרשפאמה תודדומתה םע תואיצמה ומהתבכר צונשוקה ףיגנ תובקעב הר,הנור וצה םערב ךבח קוחירו יזיפ יתרפותה םעםירגתאהו תוינוכיסה תוע הםיישגר צונשור בתובקע .תאז הדימל בחתיתר היושע םצמצל פותתוע תוינוכיס יבגהלור תא מ לש תלוכיהעוניחה תכרדדומתהל ך וצ םעבח ןסוח יטביהב םידימלתה יכר.ימואלו יתר
	וביחבר ,הז שקבא לתואר הדימלב בחהתיתר תיתשת תרשפאמה תודדומתה םע תואיצמה ומהתבכר צונשוקה ףיגנ תובקעב הר,הנור וצה םערב ךבח קוחירו יזיפ יתרפותה םעםירגתאהו תוינוכיסה תוע הםיישגר צונשור בתובקע .תאז הדימל בחתיתר היושע םצמצל פותתוע תוינוכיס יבגהלור תא מ לש תלוכיהעוניחה תכרדדומתהל ך וצ םעבח ןסוח יטביהב םידימלתה יכר.ימואלו יתר

	 – –2020
	 הדיחיה תיארחאה תיחמומהו ךוניחל יתרבח יכרע דרשמב ךוניחה איה להנימ הרבח .רעונו הדיחיב לעופ ףגא םינכת ,תוינכותו ליעפמש תורישי( תועצמאבו הטמ )תוזוחמו יזכרמ הכרדה םדיקפתש םייקל יכילהת הרשכה חותיפו יעוצקמ ילעבל םידיקפת םוחתהמ יתרבחה חתפלו םינכת םייתרבח .םייכרע ידבוע הארוהה םילעופה יתבב רפסה תוירחאבש תירוטלוגרה לש להנימ הרבח רעונו
	 :ןוגכ םיזכר ,םייתרבח יזכר תוברועמ ,תיתרבח יזכר ,םילויט יזכר תוצעומ ,םידימלת יזכר הנכה ,ל"הצל םירומ ח"לשל תעידילו ,ץראה םיכנחמ םיוולמ ןילופל
	 םיעימטמ תא ימוחת ןכותה םאתהב תסיפתל היגוגדפה .תיתרבחה תסיפת היגוגדפה תיתרבחה תללוכ מ,םיביכר םינייפאמ תונורקעו ונגרואש רחאל תוננובתהה תורגסמב ךוניחה ץוחה תיב .תוירפס תליחת תורצוויה הסיפתה תונשב ,םיעבשה זאמו החתופ הסיפתכ םושייל יתבב רפסה םידמימ( ,יוטיב יכרדו םיפתושמ 
	.)םיעדמל תימואלה הימדקאה ,

	 םא ,ןכ יזכרמ הכרדהה םילעופה ףגאב םינכת לש להנימ הרבח ונורע דרשמב ךוניחה םימייקמ ה,תורשכ תויומלתשה חותיפו םינכת םיטביהב םייתרבח םידקמתמו הדימלב :תיתרבח היווחב ילככ יזכרמ ךילהתב רשקבו ,יתצובקה היצקארטניאב ,תיתרבח ומוקמב לש טרפה הרבחב .תוסנתה בגא הדימלבו 
	 םא ,ןכ יזכרמ הכרדהה םילעופה ףגאב םינכת לש להנימ הרבח ונורע דרשמב ךוניחה םימייקמ ה,תורשכ תויומלתשה חותיפו םינכת םיטביהב םייתרבח םידקמתמו הדימלב :תיתרבח היווחב ילככ יזכרמ ךילהתב רשקבו ,יתצובקה היצקארטניאב ,תיתרבח ומוקמב לש טרפה הרבחב .תוסנתה בגא הדימלבו 

	, 2009(Swanson&Holton.)
	טמה"הר מהתיזכר לש תוקלחמ דההכר םינוגראב איה ישכהל,ר חתפל דייצלו םידבוע ,עדיב תויונמוימ תוסיפתו ופישלר וציביע אהןוגר תגשהלו "וידעי 
	 ,םויכ יכילהת הדימל ןוגראב םיספתנ עונמכ ליבומה ,תונשדחל תויטנוולרל .יונישלו יכילהת הדימלה תםימאו תא םיכרעה ,םייזכרמה תא םידעיה תאו ןוזחה לש אה.ןוגר יזכרמ הדימל הכרדהו נםישרד לועפל תיביטקאורפ תיביטקפאו ידכ םיאתהל תא הדימלה תאו הרשכהה םיכרצל ינייפאמלו .תוליעפה םתרטמ תירקיעה לש םיזכרמה איה תונקהל ילעבל םידיקפת ןוגראב תא ,עדיה תא תויונמוימה תאו םילכה םייעוצקמה רתויב ידכ חילצהל בםדיקפת תומישמבו .ןוגראה דצל ,תאז םה םיחתפמ תוהז תיכרע תישיא תפתושמ םירבחל .ןוגראב יזכרמ הכרדהה לש להנימ הרבח רעונו םיפאוש חתפל תא תוהזה תיעוצקמה לש ילעב םידיקפתה בצמלו תא תסיפת ךוניחה יתלבה ילמרופ היספורפכ ,תנחבומ היגוגדפכ תיתרבח

	 תילמרופה הארוהה יוניש תסיפת לע םירוהרה 
	 תילמרופה הארוהה יוניש תסיפת לע םירוהרה 

	רלונק תור 
	רלונק תור 

	הםידיקפת תוריזב תויגוגדפ הדימלהו הכרדהה יזכרמב םיתווצה .יכוניחה ףצרה לעש תויתרבח םיחתפמ תא תסיפת היגוגדפה התיתרבח יתבב רפסה לע יפ רקעתונו ךוניחה יתלבה ילמרופ .ימדקאה םלועה םע הלועפ ףותישב םילעופו
	הםידיקפת תוריזב תויגוגדפ הדימלהו הכרדהה יזכרמב םיתווצה .יכוניחה ףצרה לעש תויתרבח םיחתפמ תא תסיפת היגוגדפה התיתרבח יתבב רפסה לע יפ רקעתונו ךוניחה יתלבה ילמרופ .ימדקאה םלועה םע הלועפ ףותישב םילעופו

	, 2012Hamalainen.)
	 דרשמ ךוניחה חתיפ תיתשת הרשכהל חותיפלו יעוצקמ לש ילעב םידיקפת םילעופה םודיקל הףצר יכוניחה לעו יפ תסיפת פההיגוגד ,תיתרבחה תססובמה לע ןויערה לש יסחי ןילמוג ןיב "יתרבח"ה ןיבל "יכוניח"ה הבירשק םייח םיישיא .םייתרבחו ודיקפת לש ,ךוניחה יפל הסיפת ,וז אוה עיפשהל לע םתחוור לש דיחיה לשו הרבחה עייסלו תהבתודדומ םע ירגתא הרבחה .הנתשמה הסיפת וז החינמ יחשךונ אוה ךרדה תיזכרמה םודיקל ינפ הרבחה תריצילו יוניש .יתרבח תרטמ היגוגדפה תיתרבחה איה חתפל תא ןוהה ישונאה יתרבחהו תועצמאב ךוניח לכל ( תורגבבו תורענב ,תודליב – םייחה ךרוא

	(2017)
	 ילאכימ 
	 האר היגוגדפב תיתרבחה בוליש ןיב שולש :תוסיפת היגוגדפ ,תיתרוקיב תספותה תא וניחהך רחשמכר ופכולע ןוקיתל ;יתרבח ךוניח יתלב ופ,ילמר מהםיצע תא ומוקמ לש פהטר תאו ותוברועמ פה;הליע וניחוך בח,יתר שוקהר ןיב וניחך פהטר ןיבל יציתר הרבח טרפהש אוה קלח .הנממ תשולש מהםיביכר וללה םיחפטמ תא תוביוחמה לש פהטר בחלהר ותויהב קלח ,הנממ וניחה ןכלובחה ךחאב דקמתמ יתרבח תוירל תוכיישבו תיביטקלוק תוהזב ,תיתר.הנידמלו םע

	 םאתהב ,ךכל ,המגודל תווצ ףגא םינכת תווצ( יזכרמ )הכרדה להנימב הרבח רעונו חתפמ םינכת ותויוליעפ תעשל ךוניח םינווכמש קוזיחל התיכה הצובקכ תיתרבח תענהלו םיכילהת םייתרבח וםייכרע םייבטימ התיכב תועצמאב תוסנתה יכילהתב לוהינ ימצע ,יתצובקו תועצמאב תועדומ ותוננובתה תימצע לעו סיסב ומד.יטרק םינכתה ירועישל ךוניחה םינווכמ ןסוחל ,יתרבח ןכלו .יתצובק רשקהב תוליעפב דימת ואבוי 
	 םאתהב ,ךכל ,המגודל תווצ ףגא םינכת תווצ( יזכרמ )הכרדה להנימב הרבח רעונו חתפמ םינכת ותויוליעפ תעשל ךוניח םינווכמש קוזיחל התיכה הצובקכ תיתרבח תענהלו םיכילהת םייתרבח וםייכרע םייבטימ התיכב תועצמאב תוסנתה יכילהתב לוהינ ימצע ,יתצובקו תועצמאב תועדומ ותוננובתה תימצע לעו סיסב ומד.יטרק םינכתה ירועישל ךוניחה םינווכמ ןסוחל ,יתרבח ןכלו .יתצובק רשקהב תוליעפב דימת ואבוי 

	:םיכבדנ השימח לע םיתתשומ רעונו הרבח להנימ לש הדימלהו הכרדהה יזכרמ
	:םיכבדנ השימח לע םיתתשומ רעונו הרבח להנימ לש הדימלהו הכרדהה יזכרמ

	 –
	 חותיפ יעוצקמ
	 תיינקה דיע וצקמיע לש םינכת לשו תויונמוימ וניחהמך יתרבחה ע.יכר

	 –
	 חותיפ ישיא
	 תמצעה הםידבוע צמאבתוע חותיפ תולוכי ,תוישיא ,םיסרטניא םייוואמ 

	 –
	ודוע דכרך תרבגהל יבשתוע הןוצר היצביטומהו להיישע תומזילו םוחתב בחהיתר ע.יכר הדימל תוליהק .תיתרבחה היגוגדפה תסיפת יפ לע הדימל תוליהק חופיטו דודיע – הכרעה הדידמו
	 הקידב לש תויטנוולרה לש הדימלה דמולל לשו תועיבש ונוצר

	 הדימלהמ ךרוצל שרופי ;דימתמ העמטה המנפהו לש ינכת הדימלה רוריבו תעפשה
	 הדימלהמ ךרוצל שרופי ;דימתמ העמטה המנפהו לש ינכת הדימלה רוריבו תעפשה

	 הדימלה לע ותוגהנתה תיעוצקמה לש ;דמולה תניחב תדימ העפשהה לש הדימלה לע
	 הדימלה לע ותוגהנתה תיעוצקמה לש ;דמולה תניחב תדימ העפשהה לש הדימלה לע

	 .יווילה יכילהתלו הדימלל ,הרשכהל ועבקנש תורטמה
	 .יווילה יכילהתלו הדימלל ,הרשכהל ועבקנש תורטמה

	 –
	 –
	 תביבס הדימל
	 םודיק חופיט הביבס תרשפאמה הדימל הרוצב החונ ,תיביטקארטניאו 

	 םג הניחבמ תיזיפ םגו הניחבמ ,תיגוגדפ חופיטו םילכ תריציל תוביבס הדימל תושימג .םיחותפ םיבחרמב הדימללו 
	 םג הניחבמ תיזיפ םגו הניחבמ ,תיגוגדפ חופיטו םילכ תריציל תוביבס הדימל תושימג .םיחותפ םיבחרמב הדימללו 


	דיתע תייארב הכרדהה יזכרמ לש יגוגדפו ינוגרא הלעפה לדומ
	דיתע תייארב הכרדהה יזכרמ לש יגוגדפו ינוגרא הלעפה לדומ

	18 –
	 םאתהב הנבמל ינוגראה ובש םילעופ 
	 יזכרמ ,הכרדה ונחתיפ
	 דצל ןוזח םידעיו םיפתושמ

	 –
	 םוחת תוחמתה ידוחיי לכל דחא יזכרממ ,הכרדהה החנהב לעש ידי ךכ שמשי לכ זכרמ םג מראשל רולדג .םיזכרמה יפ לע ולש תוחמתהה םוחת תא דקממ הכרדה זכרמ לכ זוחמה ירגתא .הכרדהה זכרמ תווצ ליפורפל המאתהבו לעופ אוה הבש הביבסה וא

	 יוטיבה יביטרפואה לש תוחמתהה היהי בולישב םוחת תוחמתהה לכב תורשכהה תוינכותהו זכרמש הכרדהה .םייקמ ,ךכ ,לשמל זכרמ הכרדה יזוחמ החמתמש בולישב םישנא םהלש תויולבגומ ףאשי בלשל הלודומ לש אשונה לכב תויומלתשהה בש.ותוירחא תאז יאנתב היהיש ודיב תא רגאמה לודגה רתויב לש עדיה יעוצקמה לשו ישנא מהעוצק םישרדנה .םוחתל ךכ הזכרמ שמשי תרגסמ הנווכהל ץועיילו לכל זכרמ הכרדה רחא שקביש בלשל תא םינכתה וללה .וזוחמב המגוד :תפסונ זכרמ הכרדה החמתיש תוגיהנמב רעונ בלשי הלודומ לש תוגיהנמ רעונ לכב תוינכותה ותוירחאבש שמשיו רוקמ הארשה וא רולדגמ יזכרמל הכרדה םירחא ושקביש לקוסע אשונב קלחב םינכתהמ .םהלש םיריצה םייזכרמה ונ
	 יוטיבה יביטרפואה לש תוחמתהה היהי בולישב םוחת תוחמתהה לכב תורשכהה תוינכותהו זכרמש הכרדהה .םייקמ ,ךכ ,לשמל זכרמ הכרדה יזוחמ החמתמש בולישב םישנא םהלש תויולבגומ ףאשי בלשל הלודומ לש אשונה לכב תויומלתשהה בש.ותוירחא תאז יאנתב היהיש ודיב תא רגאמה לודגה רתויב לש עדיה יעוצקמה לשו ישנא מהעוצק םישרדנה .םוחתל ךכ הזכרמ שמשי תרגסמ הנווכהל ץועיילו לכל זכרמ הכרדה רחא שקביש בלשל תא םינכתה וללה .וזוחמב המגוד :תפסונ זכרמ הכרדה החמתיש תוגיהנמב רעונ בלשי הלודומ לש תוגיהנמ רעונ לכב תוינכותה ותוירחאבש שמשיו רוקמ הארשה וא רולדגמ יזכרמל הכרדה םירחא ושקביש לקוסע אשונב קלחב םינכתהמ .םהלש םיריצה םייזכרמה ונ

	 תויחמומ ןכותה לש זכרמ הכרדהה רשפאת תווצל זכרמ הכרדהה תאשל תוירחאב אשונל שםוחתב ותויחמומ ץיפהלו תא בההרוש הנומטה וב לכל ידקומ יזכרמ הכרדהה הנידמב ךשמהבו םג תונידמל תורחא .םלועב לדומ הז לכוי םייקתהל ךא קרו יפל הסיפת לש הימונוטוא תילוהינ .תישיאו תיעוצקמ תידדה תוברע לשו
	 תויחמומ ןכותה לש זכרמ הכרדהה רשפאת תווצל זכרמ הכרדהה תאשל תוירחאב אשונל שםוחתב ותויחמומ ץיפהלו תא בההרוש הנומטה וב לכל ידקומ יזכרמ הכרדהה הנידמב ךשמהבו םג תונידמל תורחא .םלועב לדומ הז לכוי םייקתהל ךא קרו יפל הסיפת לש הימונוטוא תילוהינ .תישיאו תיעוצקמ תידדה תוברע לשו

	 – 
	 ךלהמב תודדומתהה םע תוצרפתה ףיגנ ,הנורוקה ומייק יזכרמ הכרדהה הבישח שדחמ ורציו תורגסמ הדימלל חותיפלו יעוצקמ ובלישש תא היווחה תידומילה תרזעב תרושקת .תילטיגיד ולצונ ,םירוביחה תויופתושהו תויונמוימהו םימייקה ברקב ילעב תםידיקפ להנימב הרבח רעונו תאו תויונמדזהה תושדחה רציש רבשמה תבחרהל תויורשפא הדימלה םיבחרמב םיחותפה
	.תואירבה דרשמ תויחנהל םאתהבו רשפאתה רבדה רשאכ

	 להק תוחוקלה לש יזכרמ הכרדהה דקמתמ ישנאב ךוניחה יתרבחה םילעופה יתבב ,רפסה ישנאב ךוניחה יתלבה ילמרופ םילעופה תורגסמב ץוח תיב תוירפס ןהש( תעכ תוירחאב תירוטלוגר לש דרשמה הלכשהל )ההובג ינבבו רעונ ללכמ תוינכות תוגיהנמה :תונושה תוצעומ ,םידימלת מםיצ"ש יכירדמ( ח"לש ריעצ,)םי םיצ"דמ םיכירדמ( ,(םיריעצ רעונ ,להקה רעונ ןודיח ך"נתה .דועו
	 להק תוחוקלה לש יזכרמ הכרדהה דקמתמ ישנאב ךוניחה יתרבחה םילעופה יתבב ,רפסה ישנאב ךוניחה יתלבה ילמרופ םילעופה תורגסמב ץוח תיב תוירפס ןהש( תעכ תוירחאב תירוטלוגר לש דרשמה הלכשהל )ההובג ינבבו רעונ ללכמ תוינכות תוגיהנמה :תונושה תוצעומ ,םידימלת מםיצ"ש יכירדמ( ח"לש ריעצ,)םי םיצ"דמ םיכירדמ( ,(םיריעצ רעונ ,להקה רעונ ןודיח ך"נתה .דועו

	 תילמרופה הארוהה יוניש תסיפת לע םירוהרה 
	 תילמרופה הארוהה יוניש תסיפת לע םירוהרה 

	רלונק תור 
	רלונק תור 

	 –
	 להנימ הרבח רעונו דרשמב ךוניחה האור ומצע יארחא תיינבל ןסוחה ,יתרבחה תוהזה תוכיישהו ,תימואלה תוברעה תידדהה .דועו ךכיפל יזכרמ הכרדהה םינווכמ תורטמל ולא תרשכהב ילעב םידיקפת תויוגיהנמו .רעונ תפוקתב ,הנורוקה התייה הרטמה תיזכרמה לש יזכרמ הכרדהה
	 דצל ךשמה תאיצמ תונורתפ יכילהתל חותיפ יעוצקמ לש יתווצ ךוניחה היתרבח םיעצמאב םיילטיגיד

	 – –
	 תרשכה יתווצ ךוניחה הדימלל הארוהלו םיבחרמב םיחותפ תיינקהו םילכ ורשפאיש םהל רישכהל תא םילגעמה םינושה תוטישב הארוה הדימלו תושרודה היגוגדפ ,תרחא ומכ לשמל היגוגדפה ,תיתרבחה םושייל םיבחרמב םיחותפ םיבחרמבו םישימג
	 ןבומכ םאתהב תוארוהל .תואירבה דרשמ

	 –
	 תפוקת הנורוקה הרשפא ונל ןוחבל שדחמ יכילהת הדימל אלל רשק תוטשפתהל .ףיגנה איה אהרשפ ונל רוצעל ןנובתהלו ןוחבלו יהמ הדימל תיבטימ תמדקמה ךוניח ,תוהזל םיכרעל ,םייתרבח ,תוברועמל תוגיהנמל תוירדילוסלו תימואל
	 םתוא םיכרע םייזכרמ םישרדנה ירגובל .יתרבחו ישיא ןסוח ילעב םיליכשמ םירגובכ לארשיב ךוניחה תכרעמ 

	הנורוקה רבשמ תובקעב תויונמדזהו םירוהרה
	הנורוקה רבשמ תובקעב תויונמדזהו םירוהרה

	 –
	 תפוקתב ,הנורוקה הרשפאתה הדימל תפתושמ שגפמו יזיפ תומכל תמצמוצמ לש םיפתתשמ ךאו קרו םיבחרמב .םיחותפה החנהב הנורוקהש ךישמת תוולל ונתוא דוע ןמז ,בר לכונ רמול שדיתעב בורקה םיכנחמ ושרדיי תונשל תא תסיפת הארוהה תאצלו תותיכהמ םיבחרמל םיחותפה
	 תבחרל תיב ,רפסה קראפל בורק יבחרמלו ,תושרה םינקתמל ושמישש דע הכ תויוליעפל ,תורחא ןוגכ תורגסמ ךוניח יתלב ילמרופ ,תוברתו םילוכישו תתל הנעמ םג יכילהתל .ילמרופה ךוניחב הדימל

	 – –(2018)
	 תונמוימה תיזכרמה הרומש שרדיי הל היהת תלוכיה דמלל תושימגב תיברמ בחרמבו .חותפ הדוקנ וז תשרוד ,הבישח תויתריצי םגו .הרשכה לככ םירומש ולגתסי הארוהל םיבחרמב פ,םיחות ךכ םה וחילצי רתוי םדיקפתב ךכו הארוהה םהלש היהת תיתועמשמ .רתוי םיבחרמה םיחותפה לארשיב םינתשמ תושרמ תושרל םיקפסמו תויונמדזה .תונוש שי םיבחרמ םירשפאמה תושימג
	 ומכ ,קראפ רצח לש ןוגרא וא ןודעומ ,רעונ ס"נתמ זכרמו יתוברת
	 שיו םיבחרמ הםיקפסמ תונמדזה הרשעהל תיתועמשמ ,תפסונ ,תירוטסיה תיגולואיכרא וא ,תילקיזיפ ןוגכ םירתא םיירוטסיה לואיכראו.םייגו קלח םיבחרמהמ םילוכי שמשל הדימלל תיתרבח םקלחו הדימלל םג תכמותה ימוחתב תעדה םישרדנה תינכותב שי .םידומילה םיבחרמ םהב שומישהש שרוד הבישח צי.תיתרי ר"ד ליא ןורוד 
	 ןייצ תויתריציש איה הנוכתה תשרדנה רתויב .םירומה םג אלא ,הל ושרדיי םירגובו םידימלת קר אל ןכלו ,דיתעב

	 ,השעמל תפוקת הנורוקה הלטלט תא תכרעמה הציאהו ברקב םילעופה םלועב ךוניחה תא ךרוצה תויתריציב םודיקל יכילהת הדימל .םיינשדח הדימל תינשדח לכות איבהל ידיל יוטיב .רתוי תמצמוצמ הרוצב יוטיב ידיל תואב ילטנורפ רועישבש תופסונ תובר תויונמוימ 
	 ,השעמל תפוקת הנורוקה הלטלט תא תכרעמה הציאהו ברקב םילעופה םלועב ךוניחה תא ךרוצה תויתריציב םודיקל יכילהת הדימל .םיינשדח הדימל תינשדח לכות איבהל ידיל יוטיב .רתוי תמצמוצמ הרוצב יוטיב ידיל תואב ילטנורפ רועישבש תופסונ תובר תויונמוימ 

	 –21.
	 םינש תובר וניכיח תונמדזהל רשפאל ידימלתל לארשי דומלל חתפתהלו ךוניחב ילמרופה בתועצמא שומיש ,היווחב ,תושימגב ,הריחבב הירטמיסב לכבו םתוא םידממ םינייפאמה תא הךוניח יתלבה .ילמרופ םיכנחמ םיבר ודיעי לע תובישחה הברה לש םיטביהה םייתרבחה יכילהתב .ךוניחה רבשמ וקההנור בייחמ ונתוא תאו תכרעמ יחהךונ רצייל תויתשת הארוהל מגוס שדח רישכהלו תא ידבוע ההארוה ךרוצל .ךכ ,רומאכ להנימב הרבח רעונו םילעופ יתווצ ךוניח םינוש םיחמתמה םימוחתב ולא לש הדימל תיתרבח םיבחרמב םיחותפ םישימגו
	 ןה הםירומ חלשל ךרד לויטה ילככ יכוניח ,יתועמשמ ןה ילעב םידיקפת ךוניחב יתרבחה ונייצש .ליעל ולא םילוכי רישכהל תווללו תא םיכנחמה ולגרוהש תורוהל רקיעב ,תותיכב תוצובקל ג,תולוד שומישב חולב .קיחמ תא תויחמומה תשרדנה תעכ רשפא ריבעהל ללכל םיכנחמה בתורשכה תומיאתמ תסיפתל הארוה ,השדח תאצויה התיכהמ תצמאמו "גניטס" שדח הדימלל שתיתרג םיבחרמב םינתשמ .םישימגו ןבומב ,הז ינא הנימאמ יאדכש סופתל יתשב םיידי תא התונמדזה הרצונש רבשמב וקההנור יונישל יתסיפת תמאתהלו תונונגס הארוהה הדימלהו -ה האמה תויונמוימל

	 –2021.)
	 ,ףסונב ונילע ןנובתהל תוחתפתהב הריהמה תונמדזהבו תציפקל הגרדמ הרשכהב תלוכיבו לש םירומה שמתשהל תוכרעמב כטתויגולונ ךוניחב ,הארוהבו רקיעב "םוז"ב
	 וכרדש וכישמה הםירומ דמלל תא רמוחה לכב תונילפיצסידה תושרדנה תכרעמב .ךוניחה ,םנמוא םירומה ושע דעצ לודג ודמלו שמתשהל תכרעמב תילטיגידה תוריהמב ידכ רשפאל ךשמה לש תרבעה ה,רמוח לבא אל האבוה ןובשחב הדבועה שומישש םוזב שרוד יוניש רבעמו תסיפתל הארוה תרחא .ןיטולחל יפכ הלועש םינותנהמ וגצוהש תליחתב רוביח ,הז ןויסינה ךישמהל תא הםידומיל ליגרכ דמללו ותוא רמוח התואב הטיש וניא רשפאמ ךילהת הדימל םדקמ .יתועמשמו יפכ ,הארנה ףא ידומיל הקיטמתמ םוזב םישרוד הארוה תרחא .ןיטולחל תארוה רמוחה הטישב המוד וזל הבש םידמלמ םידימלת םיאצמנה תיזיפ התיכב הלולע ליבוהל תוקופתל תוכומנ ידמ ורורגל ונתוא רבשמל קומע ףא 
	 ונא םידע ינב לש םתקעזל רעונה לשו םירוהה רורבו שרדנש .יוניש גוס יונישה שרדנה ךרדהו ותגשהל ,םיכירצ ,ןבומכ .הדשה ירקחמ סיסב לעו הקידבב ררבתהל 

	םוכיס
	םוכיס

	 ךלהמב תפוקת ,הנורוקה ולע ורבגו םירגתאה תכרעמש ךוניחה השרדנ דדומתהל םתיא םידממל ק.םיינוצי רתוי ינב רעונ ופשחנ לתויוגהנתה ,תוינוכיס ןוגכ שומיש םימסב ,לוהוכלאבו תוערפה ,הליכא תשוחת תודידב .תונדבואו ולבקתה רתוי םיחוויד לע תומילא ,החפשמב רתויו ינב רעונ הוקתנת תורגסממ .תונגרואמ תרגש ,םוימויה הרמשש םהילע תויוגהנתהמ תוינוכיס תוקוצממו
	 ךלהמב תפוקת ,הנורוקה ולע ורבגו םירגתאה תכרעמש ךוניחה השרדנ דדומתהל םתיא םידממל ק.םיינוצי רתוי ינב רעונ ופשחנ לתויוגהנתה ,תוינוכיס ןוגכ שומיש םימסב ,לוהוכלאבו תוערפה ,הליכא תשוחת תודידב .תונדבואו ולבקתה רתוי םיחוויד לע תומילא ,החפשמב רתויו ינב רעונ הוקתנת תורגסממ .תונגרואמ תרגש ,םוימויה הרמשש םהילע תויוגהנתהמ תוינוכיס תוקוצממו
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	 תילמרופה הארוהה יוניש תסיפת לע םירוהרה 
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	 – –
	נתוישפ ,רבעב .השבתשה אל קר ףקיה תועפותה ,בחרתה אלא ולאש םג וגלז םיאליגל םיריעצ י.רתו םיריחמה םידבכה רתויב העבתש הפוקתה ומשרנ ברקב ידימלת תוביטח .םייניבה ידימלת תוביטח םייניבה
	 דחמש אסיג םירדתסמ אלל תחגשה םירוה לכב עגר ןותנ ןכלו םתראשה תיבב אל העיפשה לע קשמה אלו התיבשה ותוא יפכ הרקש ורגסנשכ תורגסמ ךוניחה יאליגל הםינג ,ידוסיהו ךדיאמשו אסיג םניא םידמוע ינפל תוניחב תורגב תועיפשמה לע םדיתע
	 ויה מםיקתונ ךרואל לכ הנשה אלו ורזח תרגסמל תרדוסמ הכלהמב םג תופוקתב אלש היה רגס .ולעפוה תורחאה תובכשהשו

	 רוביחב ,הז יתגצה תא ךוניחה יתרבחה הביטנרטלאכ ילכל יזכרמ לוכיש תתל הנעמ םירגתאל .םיישגר ,ףסונב יתשקיב ףקשל תא תויה ךוניחה יתרבחה ןווכמ תוירחאל תיתרבח ,תימואל לןסוח יתרבח תוהזלו .תיביטקלוק ולא םה םיכרע םייתרבח םייחרכה ירגובל תכרעמ ךוניחה .ללכה לא טרפה ןמ תאצויה הביטקפסרפ םיחפטמש לארשיב
	 רוביחב ,הז יתגצה תא ךוניחה יתרבחה הביטנרטלאכ ילכל יזכרמ לוכיש תתל הנעמ םירגתאל .םיישגר ,ףסונב יתשקיב ףקשל תא תויה ךוניחה יתרבחה ןווכמ תוירחאל תיתרבח ,תימואל לןסוח יתרבח תוהזלו .תיביטקלוק ולא םה םיכרע םייתרבח םייחרכה ירגובל תכרעמ ךוניחה .ללכה לא טרפה ןמ תאצויה הביטקפסרפ םיחפטמש לארשיב

	 – –21.
	 ,ףסונב יתשקיב ףקשל תא ןונגנמה םייקה להנימב הרבח רעונו ותרגסמבש םילעופ ילעב תםידיקפ תוחמתההש םהלש
	 הרשכהה ,ולביקש םילכה תויונמוימהו ושכרש םינכתהו םהבש םה םיקסוע
	 תמאות תא הדימלה תשרדנה םירגתאל ולעש תכרעמב תובקעב רבשמ ה.הנורוק םתוא ילעב םידיקפת ולכוי םשייל תא הוותמה שרדנה תרשכהל םיכנחמ תוכנחמו מתונילפיצסידה .תונושה ילעב הםידיקפת ולכוי תונקהל םירומל םילכ תויונמוימו הדימלל בםיבחרמ םישימג םיחותפו תבלשמה תא תונורקע היגוגדפה תיתרבחה דצל התויה תרשפאמ הדימל החוטב םיטביהב ,םייתואירב רתויו :ךכמ הדימל תמאותה תא יכרוצ דימלתה האמב -ה
	 ןכתיי רבשמש הנורוקה רצי תונמדזה האיציל יכרדל הדימל ,תושדח תובלשמה הרגשב הדימל חתיתייוו הניאש תרתוומ לע תשיכר עדי ימוחתב תעדה לעו םיכילהתה םיישגר םישרדנה .טרפל הדימל תדקמתמה הצובקב בוםידממ םייתרבח הליבומהו תוירחאל תיתרבח תימואלו לש ירגוב .םלשה ךוניחה תכרעמ
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	 ,אלא ,דמלנש הממ תיטמוטוא האצותכ עבונ וניא םידמול םידליש המ" רקיעב היישעה ללגב לש םידליה ,םמצע האצותכ םתוליעפמ וניבאשמו
	 סירול( ,י'צוגלמ האמ" תופשה לש )"םידלי 

	אובמ
	אובמ

	Z
	 ידלי רוד -ה
	 ידליו רוד אפלאה םה רוד םידמולה .םישדחה
	2
	 םה םיטונ רתוי הדימלל תיאמצע התענומ ,הריחבמ תונרקסמ ןיינעמו תססובמהו לע הדימל ךותמ ,תוסנתה היישע .הריציו םה ילעב תולוכי תויביטינגוק תוהובג םינייפאתמו הבישחב תימזי ציבותויתרי תטלובה יפ המכ וזמ .םימדוקה תורודה ינב לש

	Z21
	 הבישח תימזי תיתריציו איה תרוצ הבישח רשפאש שוכרל חתפלו תועצמאב הדימל ןומיאו ותועצמאב שומיש םילדומב םילכבו םייתטיש .םירודסו תדימל םילדומה תוסנתההו םהב ומיצעי תא םהיתולוכי לש ידלי רוד -ה
	 ,אפלאהו וביחרי תא חווט התויונמוימ תושרדנה םהל האמב -ה
	.הדימלל היצביטומה תאו תורבוחמה תא וריבגי רקיעבו ילאוטפסנוקה ןדיעב ,

	 םע ,תאז םילדומ םילכו םמצעשכל םניא םיקפסמ ךרוצל חותיפ רירש הבישחה תימזיה .תיתריציהו םשל ךכ םישרדנ השולש םירומ םינוש וליבויש הדימלל .תיתועמשמ הרומה ןושארה אוה רחאה יתועמשמה ךילהתל ,הדימלה תמגודכ ,הרומ ךירדמ .'וכו הרומה ינשה אוה תצובק .הדימלה תביבס אוה ישילשה הרומה .הצובקל םירבחה ,םיוושה
	 םע ,תאז םילדומ םילכו םמצעשכל םניא םיקפסמ ךרוצל חותיפ רירש הבישחה תימזיה .תיתריציהו םשל ךכ םישרדנ השולש םירומ םינוש וליבויש הדימלל .תיתועמשמ הרומה ןושארה אוה רחאה יתועמשמה ךילהתל ,הדימלה תמגודכ ,הרומ ךירדמ .'וכו הרומה ינשה אוה תצובק .הדימלה תביבס אוה ישילשה הרומה .הצובקל םירבחה ,םיוושה

	 – –Z2019.
	 – –Z2019.
	 רמאמב ,הז גיצנ תא ינייפאמ םידמולה םישדחה תאו ותוציחנ לש הרומה ישילשה
	 הרקמב ,הז לויטה
	 תביבסכ הדימל תיתמצוע לחותיפ הבישח תימזי .תיתריציו ,הליחת גיצנ תא מהםינייפא םיירקיעה לש ידלי רוד -ה
	 רודו אפלאה .םידמולכ רחאל ןכמ קימענ הבישחב תימזי תיתריציו ריכנו תא לדומה" "ידוסה הבישחל תימזי תיתריציו וחתיפש בהי יול תילגו ,יול תנשב 
	 רחאל ,ןכמ ןחבנ תא םתוינויח לש תביבס הדימלה לשו בחרמה חותפה הדימלל תיתועמשמ תאו םתויה הרומ ,ישילש םייסנו רואיתב הרקמ לויטמ ידימלת תותיכ 'ז רוזאמ זכרמה תנוכשב 

	 תואלחנ ,םילשוריב רשא שיחמי דע המכ הדימל תבלשמה תא תשולש םירומה תרציימ תונמדזה חותיפל הבישח ,תימזי ,תויתריצי םירושיכ םייתרבח ןוגכ תויפותיש תדובעו ,תווצ לעמו לכל :הלא הדימלל תיתועמשמ תבלשמה ,עדי ,תויונמוימ קוזיח תשוחת תוכייש הביבסל הליהקלו .םייחל םילכו 
	 תואלחנ ,םילשוריב רשא שיחמי דע המכ הדימל תבלשמה תא תשולש םירומה תרציימ תונמדזה חותיפל הבישח ,תימזי ,תויתריצי םירושיכ םייתרבח ןוגכ תויפותיש תדובעו ,תווצ לעמו לכל :הלא הדימלל תיתועמשמ תבלשמה ,עדי ,תויונמוימ קוזיח תשוחת תוכייש הביבסל הליהקלו .םייחל םילכו 


	תילג יול איה תיחמומ תויגטרטסאב תונשדחל .תיכוניח תלעב ןויסינ לש םירשעכ הנש תצעויכ תיגטרטסא ,תינוגראו
	תילג יול איה תיחמומ תויגטרטסאב תונשדחל .תיכוניח תלעב ןויסינ לש םירשעכ הנש תצעויכ תיגטרטסא ,תינוגראו
	תילג יול איה תיחמומ תויגטרטסאב תונשדחל .תיכוניח תלעב ןויסינ לש םירשעכ הנש תצעויכ תיגטרטסא ,תינוגראו
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	A.M בהיגולויצוס תוחמתהו היגולוכיספב .תיתרבח הפתוש
	A.M בהיגולויצוס תוחמתהו היגולוכיספב .תיתרבח הפתוש
	תחנמ ,תוצובק תרומ םירומ תנמאמו ישנא .ךוניח תלעב 

	" ךלהמ ימזוילOpen City" תרבח תיל"כנמ .זכרמ זוחמב "םיאירממ" פאטראטסו תובוחר ריעב Fresh Blue.
	" ךלהמ ימזוילOpen City" תרבח תיל"כנמ .זכרמ זוחמב "םיאירממ" פאטראטסו תובוחר ריעב Fresh Blue.

	נ ימעטמ רכז ןושלב בתכנ הז רמאמ.דחאכ םינימה ינשל דעוימ ךא ,דבלב תוחו
	נ ימעטמ רכז ןושלב בתכנ הז רמאמ.דחאכ םינימה ינשל דעוימ ךא ,דבלב תוחו
	2


	Z 
	-ה רוד ידלי
	אפלאה רוד ידליו 

	 – Z )2009-20012010, 2011McCrindle , 1991;Howe&Strauss.)
	תכרעמ ךוניחה איה תכרעמה הדיחיה םייקתמש הב שגפמ קתרמ ןיב השימח תורוד םייתרבח םינוש
	3
	 רודמ סרמוביבייבה דעו רוד .אפלאה םידימלתה םה ינב רוד -ה
	 ידילי(
	 ינבו רוד אפלאה ידילי( 
	 .)הטמו וללה ודלונ תואיצמל תילאוטריו ,תילטיגיד איהש ביכרמ ( יתואיצמה םמלועב ירקיע

	,Z(Nativesdigital –, 2001Prensky,) & &2019,)Z17, 2018(Schwiger&Ladwig , 2016; Young&Ernst, 2016;Merriman&Valerio.)
	 ינב רוד -ה
	 םינוכמה םג םידילי" "םיילטיגיד 
	 םה םידמולה הםישדח ןר(
	 רוגמלא
	 ןב-גרבספסויו ,עשוהי 
	 םה םיבשוח םידבעמו עדימ ךרדב הנושה תיתוהמ ןמ תורודה .םימדוקה םה ילעב תלוכי הבוגת ,הריהמ םיטלוק םידבעמו עדימ תוריהמב םיפידעמו טולקל עדימ תועצמאב ,הקיפרגופניא
	4
	 תבלשמה םומינימ טסקט קמוםומיס ו.תוילאוזי םה םיטונ הדימלל תיאמצע וא ,תיטקדידוטוא תענומה הריחבמ תונרקסמו תססובמהו לע ,תוסנתה לע היישע לעו .הריצי םירקחמ לע ידלי רוד -ה
	 םירגובה רתוי ינב( 
	 )הלעמו ואצמ יכ םה םיפידעמ תעמטה ייוניש קמוע םייתוהמ הרבחב תוברתבו לע ינפ החוור ,תילכלכ יכ םה ,םינתפאש ,םימזי ,םייתריצי םייאמצע םיעדויו םהילעש לומעל ידכ עיגהל םיגשיהל 
	 םה םיפאוש להיצקארטניא ,תידיימ הרקיעש שחרתמ תרושקתב ,תיגולונכט ןוגכ פאסטאוו ,דרוקסידו תוידמבו תויתרבח ,תונוש ןוגכ א,םרגטסני קוטקיט ,טידרו תוחפו תרושקתב םינפ לא םינפ וא .תינופלט

	(&Grabinger 2018;,Schwiger&Ladwig 
	 תומד תוכמסה תכרעומה םהיניעב איה תומד תוכמס החילצמש ןרקסל ןיינעלו ,םתוא וזכ תדמועש בצקב יתבישחה םרזבו היתעדות ידוחייה .םהל לעמו ,לוכה וזכ הניבמה האורהו םתוא תאו םיכרצה ,םהלש ,רמולכ תנתונ םהל שיגרהל איהש ןאכ םליבשב הקינעמו םהל סחי .ישיא םה םייולת תוחפ הניחבמ תילאוטקלטניא םירומב םיכירעמו םירומ םילגמה ,תויטנתוא ,תונגוה גולאיד הבוגב םייניעה תרושקתו הנכ החותפו 

	.)Sladek, 2002; McCrindle & Wolfinger, 2011 
	1991(,&HoweStrauss,) , .
	םיגולויצוסה סוארטש ואהו 
	םיטלובה ירקוחב ,תורודה ורידגה דרו יתרבח ףסואכ לש לכ םישנאה םיקלוחה בלש םייח דחא :ףתושמ ,תודלי ,תורגבתה תורגב
	עצמא םייחה וא הנקז
	 ,םתסיפתל תורוד םינחבומ חםיקלו םויק ירוטסיה ףתושמ ותואמ בלש .םייח ,רמולכ ירבח רודה םיבצעתמ לע ידי םיעוריא םיירוטסיה םהבש םה םילקתנ בלשב םייח םיבצעמ רשאו הז תא תכרעמ תונומאה תויוגהנתההו תפתושמה .םהלש

	 לש השגנה תרוצ איה הקיפרגופניא .תיתוזחו הרורב ,תכשומ ,הרצק ,תיתיצמת ךרדב עדימ 
	 לש השגנה תרוצ איה הקיפרגופניא .תיתוזחו הרורב ,תכשומ ,הרצק ,תיתיצמת ךרדב עדימ 

	תיתריציו תימזי הבישח חותיפל בחרמכ לויטה 
	תיתריציו תימזי הבישח חותיפל בחרמכ לויטה 

	יול תילג 
	יול תילג 

	, 2002(McCrindle)
	 לדנירק'קמ 
	 היה ןושארה ןייפאל תא רוד ה.אפלא ,ותנעטל רוד הז ןייפאתמ תולוכיב ,תויביטינגוק יסופדב הבישח םיימזי תויתריציבו םרטש כהונר אוהו היהי רודה ליכשמה ברתוי דע .הכ םע ,תאז םירעפה ןיב תולוכיה תויביטינגוקה ןיבל םירושיכה םייתרבחה םיישגרהו וכלי ולדגיו וללהו וביצי םירגתא םייתרבח םיישגרו םיבכרומ רתוי ינפב תויומד תוכמסה תונושה .דועו םיכירדמ ,ךוניח ישנא ,םירוה –

	2015)
	 ןדיתעה ןד לבווש ,הלנמ( 
	 ךירעה םיברש ינבמ רוד אפלאה ומיקי םימזימ םייקסע רבכ רותב ,םידלי ינפל םוי םתדלוה ,ירישעה וחילציו הברה רתוי ויהישכ .םירגובמ תאז םושמ רבכש ליגב ריעצ םה ויהי םינוכנ ןכתסהל רתוי היהיו םהל רתוי ןמז תונבל תוכרעמ תיסחי ןיטינומו סחיב .םהל ומדקש תורודה ינבל

	 – –2011(,&McCrindleWolfinger.), 2020(McCrindle)
	 הארנ יכ ינב רוד הז ויהי עםייאמצ רתוי ושכריו עדי הרוצב תיאמצע .רתוי לע ןכ הדימל ,תיביטקא הדימלו בגא תוסנתה היישעו
	 ודדועיש םתוא תויהל םידמול םייאמצע םינלעפו יכילהתב הדימלה
	 ומיאתי םהל וררועיו םהב תונרקס היצביטומו .הדימלל ,ףסונב םה ודדומתי םע םירגתא םיימלוע ,םילודג ומכ לשמל תוממחתהה ,תילבולגה ולעפיו ןוצרב עיבטהל תא חםמתו שיגרהלו םהש םישמממ תא םדועיי 
	 לדנירק'קמ 
	 רבס תשתפוק הנורוקה חתפת ינבב רוד הז רתי ,תושימג ,תוילי'גא הבישח .היגולונכטל רוביחו תונרקסב הדימל ,תויתריצי ,תימזי

	Z
	 םא ,ןכ ידלי רוד -ה
	 ידליו רוד ,אפלאה םידמולה ,םישדחה םינייפאתמ הבישחב ,תימזי ,תויתריציב הדימלב ,תונרקסמ םושמו ךכ ךרד הדימלה תיבטימה םהל איה הדימל לע סיסב הריחב הדימלו תיביטקא תעבונה תונרקסמ תללוכהו .תוסנתה דךר הדימל וז רשפאת םהל החימצ ,תיתרבח תישגר .תישיאו ןוויכ הבישחש תימזי תויתריציו םה םהינייפאממ םיירקיעה לש .תיתריציו תימזי הבישח יהמ ןיבהל הסננ ,םישדחה םידמולה 

	תיתריצי הבישחו תימזי הבישח
	תיתריצי הבישחו תימזי הבישח

	&1999.)
	 תומזי איה תוליעפ תישונא הדעונש שממל ןויער הנועה לע .ךרוצ הבישחה תימזיה תיתריציהו איה הבישח הליבומה רצותל ירוקמ לעבו תועמשמ והשימל דלפ( 
	 ,רנו 
	 הבישח תימזי מהנימז תא דמולה רוציל םירשקה םישדח ןיב םיעדיימ ,םינוש שפחל תודוקנ טבמ ,תושדח בושחל ךותב הספוקה םגו ץוחמ הספוקל ףאו שפחל תוספוק ,תושדח בלשל ןוימד םע תואיצמ .םתוא םשיילו תויעבלו םיכרצל םישדח תונורתפ אוצמל רקיעבו

	Z21(Thesecretmodel of creative leadership)
	Z21(Thesecretmodel of creative leadership)
	 ונא םיצור ןועטל יכ תיינקה םילכ חותיפל הבישח תימזי תיתטיש הרודסו ברקב ידלי רוד ה
	-
	אפלאהו ףנמת תא ,םהיתולוכי ןמאת תא רירש תומזיה ,תויתריציהו ביחרת תא חווט תויונמוימה תושרדנה םהל האמל -ה
	 רקיעבו ןיכת םתוא ןדיעל סנוקהילאוטפ םירגתאלו םינומטה .וב םכינפל לדומה" "ידוסה 
	 הבישחל תימזי תיתריציו 

	 ונחתיפש ססבתהב לע תוירואית ,תוימדקא לע םילדומ לעו תודותמ םיליבומ םלועב לעו ןויסינ רישע ונרבצש םוחתב תונשדח תומזיו תכרעמב םינוגראב ,ךוניחה יווילבו םימזי תוממחב תונוש בו ץראב.םלוע
	 ונחתיפש ססבתהב לע תוירואית ,תוימדקא לע םילדומ לעו תודותמ םיליבומ םלועב לעו ןויסינ רישע ונרבצש םוחתב תונשדח תומזיו תכרעמב םינוגראב ,ךוניחה יווילבו םימזי תוממחב תונוש בו ץראב.םלוע
	5


	 לדומה ,ילגעמ ללוכ השיש םיבלש ןימזמו הבישחל ,תיביטרטיא
	 לדומה ,ילגעמ ללוכ השיש םיבלש ןימזמו הבישחל ,תיביטרטיא
	6 
	לכ:רמו תומדקתהה הניא ,תיראיניל ךילהתה ןימזמ ונתוא ןנובתהל ,קמועל ,ןוחבל ,םדקתהל ,רוזחל ,םדקתהל רקיעבו דקמתהל ,ךרוצב היעבב רגתאבו רתוי רשאמ ןורתפב .ומצע ,ףסונב לדומה ןימזמ ונתוא תויהל פ,םייביטקאור ,םינלעפ םידמול ,םייאמצע דובעל תדובעב ,תווצ ףתשל ,הלועפ ןנובתהל ,ונמצעב .תפתושמ הריצי רוצילו רחאב ןנובתהל 

	Figure
	Set.Explore.Explore,
	בלשב ,ןושאר םירידגמ ךרוצ וא ,היעב והז בלש -ה
	 הרדגהה תישענ תדוקנמ טבמה ,ונלש ונאו םיסנמ תונעל לע הלאשה המ וניא .דבוע בלשב ,ינש םיביחרמ תא ,תעדה ,רמולכ םיננובתמ בךרוצ וא היעבב תודוקנמ טבמ תופסונ תונושו לש ילהק דעיה םיפתושה ךרוצל .היעבלו ,םינייארמ םיתפצתמ םיסנתמו רקיעבו םיננובתמ םיווחו תא ךרוצה תודוקנמ טבמ ,תונוש תונווגמ ,תורחאו והז בלש -ה
	 בלשב ,ישילש םירידגמ שדחמ תא ךרוצה תאו היעבה תובקעב םירבדה ולעש בלשב -ה
	 ומכ לשמל רעפ ןיב תודוקנ טבמה ,תונושה תיווז הייאר ,השדח תיווז הייאר העודי ךא אלש ונתנ הל הנעמ םדוק ,ןכל היעב ךרוצו םירחא ירמגל וניהיזש .דועו 

	תיתריציו תימזי הבישח חותיפל בחרמכ לויטה 
	תיתריציו תימזי הבישח חותיפל בחרמכ לויטה 

	יול תילג 
	יול תילג 

	Create.Test
	מםיחסנ שדחמ תא היעבה הרוצב תקיודמ תדקוממו םיליחתמו תולעל תונויער ,תונורתפל והז בלש -ה
	 בלשב ,הז חםיבשו ץוחמ קל,הספו ךותב הספוקה תוספוקבו ,תושדח םיסייגמ תא לכ ירושיכ הבישחה ,תויתריציהו םיאירממ לע יפנכ ןוימדה ףוסבלו םיתחונ בלשב -ה
	 ובו םירחוב ןויער דחא םושייל לע יפ םינוירטירק ,םירדגומ םינוב ול בא סופיט םיקדובו תא .ולש תונכתיהה 

	Figure
	ZZ –
	לדומה ומצעלשכ וניא קיפסמ ךרוצל חותיפ רירש הבישחה תימזיה .תיתריציהו םישרדנ השולש םירומ תושעל תא הדימלה שמלתיתועמ ידליל רוד -ה
	 רודו .אפלאה הרומה ןושארה אוה רחאה יתועמשמה ךילהתב ,הדימלה תמגודכ ,הרומ ,ךירדמ ,ךנחמ צ"שמ .'וכו הרומה ינשה אוה תצובק ,םיוושה םירבחה הצובקל םיקזחמש םיחתפמשו םירושיכ םייתרבח םייטירק ידליל רוד -ה
	 .אפלאהו הרומה ישילשה אוה הביבסה
	 הרואפת הדיקפתש וניא קר ,ילנויצקנופ אלא .דימלתה לש הדימלה ךילהת תא ףקשלו הדימלל תויונמדזה ןמזל הדיקפת

	Z
	 ונא םינימאמ יכ םתובישח םתוציחנו לש הרומה ןושארה הרומהו ינשה הדימלל תיתועמשמ רובע ידלי רוד -ה
	 ,אפלאהו םיעודי םירורבו וליאו ותוציחנ לש הרומה ישילשה תוחפ תרכומ .ישילשה הרומה לע ביחרנ ןכ לע .הרורבו 

	הדימלה בחרמ :ישילשה הרומה
	הדימלה בחרמ :ישילשה הרומה

	 –
	 ישנאכ ,ךוניח ונא םיריכמ בטיה תא החוכ לש תכרעמ םיסחי הדימלל תיתועמשמ
	 ןה תכרעמ 

	הםיסחי ןיבש תווצה יכוניחה םידימלתל ןה וז ןיבש םידימלתה ןיבל .םמצע תוכרעמ םיסחי ולא י,תועוד תורורב ,תורכומו ונאו םילעופ חפטל ןתוא ידכ רצייל תויונמדזה הדימל תונוש .ונדימלתל 
	הםיסחי ןיבש תווצה יכוניחה םידימלתל ןה וז ןיבש םידימלתה ןיבל .םמצע תוכרעמ םיסחי ולא י,תועוד תורורב ,תורכומו ונאו םילעופ חפטל ןתוא ידכ רצייל תויונמדזה הדימל תונוש .ונדימלתל 

	, 2004Rankin), 2007(&Ellis,Wilson-Strong.)Z, 2011(Gandini.)
	ולסיר י'צוגלמ
	7
	 לצא( 
	 סרג יכ תמייק מעתכר םיסחי תפסונ יכילהתב ,הדימל רשא הל דיקפת מיזכר דואמ ילהתבך תויה הדימלה משמל,תיתוע רידגהו התוא ומכהר .ישילשה מל,השע ומההר ישילשה אוה הביבסה ,השימגה הביגמה וצלךר לש ומםיר לשו םידימלת הדימלב תפתושמ חופיטל יציתויתר ףוקישלו העםיכר שםיצור חפטל קבבר .םידימלתה תיר לע ,ןכ תביבס הדימלה הלוכי עייסל בבוציע ותוהז לש דימלתה 
	 ידכ הביבסש ומ שמשת,ישילש הר ומה לעהנבה חתפל םיר ה לש הקומעקעלשו הביבסה לש םייסיסבה תונור הבישחה יצהלוע תולאש ישועורר תא תונרקסה לש ידלי רוד -ה
	 רודו אפלאה 

	, 2006Oblinger.)
	 יבחרמ הדימלה ,םייזיפה םירוגסה ,םיחותפהו םיכוותמ ןיב תוכרעמ םיסחיה תויתרבחה תומקרנה יכילהתל הדימל ,הארוהו ןיב הרומה םידימלתל ןיבו םידימלתה ןיבל .םמצע ,השעמל יבחרמ הדימלה םה ינכוס :יונישה םע תונתשה ,םיבחרמה הנתשמ םג יפוא .הדימלה םיבחרמ םייזיפ וםיילאוטריו םילוכי שיגפהל ןיב ת,םידימל דדועל ,רקח ףותיש הלועפ ןוידו וא ןיפוליחל איבהל ( תודמולהו םידמולה ןיב קותינלו הקיתשל

	 – –, 2017(Velissaratou)Z , 2014Dovey&Fisher.)
	 תביבס הדימל איה השעמל האצות לש תויצקארטניא ןיב םיבאשמ םייזיפ
	 יבחרמ ,הדימל סםירוג וא ,םיחותפ רמוח היגולונכטו
	 ןיבל ,םידימלת תווצ ,הארוה ,ןכות הרבח .תוינידמו יבחרמ הדימלה םילוכי עיפשהל לע תוכרעמ םיסחיה ךכבו רפשל תא תדימל םידימלתה 
	 תאו יסחי ןילמוגה ןיב םירומה םידימלתל ןיבו םידימלתה ןיבל .םמצע םה םירשפאמ םישגפמ הדימלו ,תרחא המיאתמה רתוי ינייפאמל םידמולה ,םישדחה ידלי רוד -ה
	( אפלאהו

	 – –, 2015Biermeier.)
	 בוליש תשולש םירומה
	 ,הרומה תצובק םיוושה תביבסו הדימלה
	 יכילהתב הדימלה ליבומ הדימלל תיתועמשמ ןכש הדימלה תרצונ הינבהב תכרדומ לש הםידימלת אלו קר תרבעהב הרמוח לע ידי הרומה ותטילקבו לע ידי .םידימלתה ,השעמל הדימלה תישענ תילנוסרפ יכ איה תנמזמ דימלתל תויונמדזה לשוגפ תא ,ומצע תא ,וירבח תא הרומה תאו .ותביבס הרתי ,ךכמ ההארוה תבצעתמ תכרעמכ םיסחי וד ,תינוויכ הבש ותנבה לש הרומה תא םידימלתה הבושח אל ( הרומה תא םידימלתה תנבהמ תוחפ

	 גוס הז לש הארוה לשו הדימל שרוד הדימ ההובג לש ןומא תולוכיב התויתריצי לש הרומה תייארו 
	 גוס הז לש הארוה לשו הדימל שרוד הדימ ההובג לש ןומא תולוכיב התויתריצי לש הרומה תייארו 

	תיתריציו תימזי הבישח חותיפל בחרמכ לויטה 
	תיתריציו תימזי הבישח חותיפל בחרמכ לויטה 

	יול תילג 
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	Z
	 םידימלתה םינרקסכ םינלעפכו .הדימלב וז תדוקנ טבמ תכפוהש לע היפ תינכות םידומיל תנבומ הליבומה תואצותלתועובק .שארמםיתיעל,תובורק תינכות םידומיל ,תיטרדנטסהדעונשתגשהל תואצות ,תורורב תלטבמ לכ תורשפא הריקחל תינטנופס תענומו ריעג הדימל .םיילאיצנטופ ידכ דמלל תא םידמולה ,םישדחה ידלי רוד -ה
	 ,אפלאהו לע ישנא ךוניחה חיטבהל יכ ,תויתריצי .דימת ומייקתי תושימגו תונשדח ,תומזי 

	הרקמ רואית – תיתריציו תימזי הבישח חותיפל בחרמכ לויט
	הרקמ רואית – תיתריציו תימזי הבישח חותיפל בחרמכ לויט

	 ידימלת תותיכ 'ז וזאמר מהזכר ואצי לויטל ימוי תואלחנב יבש.םילשור רחאל הכילה צקהר תוטמסב ,הנוכשה השקיב דמההכיר התיכהמ בשייתהל תחאב התובחר פיסוהר םידימלתל לע יבר אהיר ,ןיול ותיבש ומסך דואמ ל.הבחר ולכות םשרתהל תפשמ ףוגה לש םידימלתה נהתיאר הנומתב וצמהתפר ומכ םג מתמר קסהתונר הוןיינע להמב וליג םידימלתהשבסהה ך.ר
	 ידימלת תותיכ 'ז וזאמר מהזכר ואצי לויטל ימוי תואלחנב יבש.םילשור רחאל הכילה צקהר תוטמסב ,הנוכשה השקיב דמההכיר התיכהמ בשייתהל תחאב התובחר פיסוהר םידימלתל לע יבר אהיר ,ןיול ותיבש ומסך דואמ ל.הבחר ולכות םשרתהל תפשמ ףוגה לש םידימלתה נהתיאר הנומתב וצמהתפר ומכ םג מתמר קסהתונר הוןיינע להמב וליג םידימלתהשבסהה ך.ר

	 םותב ,רבסהה הנתינ המבה הרומל .ישילשה
	 םותב ,רבסהה הנתינ המבה הרומל .ישילשה

	Set.)
	 ונשקיב םידימלתהמ םלצל רבד שררועמ םהב הלאש וא הלעמ היעב וא ךרוצ ויהש םיצור בושחל -ה בלש( רותפל ךיא

	 דיימ ופלשנ םינופלטה ,םידיינה םידימלתהו ולחה .םלצל הליחת ומליצ אלל הנחבה אללו תודקמתה .השקבב הבוגת וז תינייפוא דואמ בלשל תרדגה ךרוצה וא היעבה ןוויכ ונאש םידקוממ ונמצעב םיננובתמו .ונלש טבמה תדוקנמ תואיצמב
	 דיימ ופלשנ םינופלטה ,םידיינה םידימלתהו ולחה .םלצל הליחת ומליצ אלל הנחבה אללו תודקמתה .השקבב הבוגת וז תינייפוא דואמ בלשל תרדגה ךרוצה וא היעבה ןוויכ ונאש םידקוממ ונמצעב םיננובתמו .ונלש טבמה תדוקנמ תואיצמב

	 ונמזה םתוא סנכיהל וילענל לש יבר הירא ןיול תוסנלו בושחל ,והומכ םהו םדיצמ ושקיב עומשל בוש תא רבסהה 
	 ונמזה םתוא סנכיהל וילענל לש יבר הירא ןיול תוסנלו בושחל ,והומכ םהו םדיצמ ושקיב עומשל בוש תא רבסהה 
	 ונמזה םתוא סנכיהל וילענל לש יבר הירא ןיול תוסנלו בושחל ,והומכ םהו םדיצמ ושקיב עומשל בוש תא רבסהה 

	Explore.)
	 .וילע ונעצה וניימדיש םהש יבשות הנוכשה וסניו םלצל תדוקנמ טבמ וז בלש( -ה
	 תונומתה ונלביקש ויה תורחא .תועיתפמו תונומת וררועש ןיינע תונרקסו היהשו םהב יוריג .הבישחל


	Figure
	םילשורי ,תואלחנ ,׳ז התיכ ידימלת 
	םילשורי ,תואלחנ ,׳ז התיכ ידימלת 
	םילשורי ,תואלחנ ,׳ז התיכ ידימלת 
	םילשורי ,תואלחנ ,׳ז התיכ ידימלת 




	Figure
	Refresh.)
	 דחא םידימלתה םליצ לבח הסיבכ ךורא הובגו היהש יולת רצחב .תיזכרמה הנומתה הררוע תולאש תובר ברקב ,םידימלתה ומכ המל םילות ךכ תא ,הסיבכה המל לכ ךכ ,הובג םא לבחה ךייש החפשמל תחא וא המכל ויה םה םא ,תוחפשמ םינכומ םהידגבש םינותחתה ויהי םיגצומ ךכ הווארל בלש( -ה
	 םשמ וגילפה םידימלתה ןוידל לע בחרמ ימיטניא בחרמו ,ירוביצ לע תונוש ןיב היינב םויכ

	Create.)
	 היינבל רבעב עגונב בחרמל יטרפה בחרמלו ירוביצה .דועו רחא ךכ ולעה תונויער תונורתפל בעגונ הלאשל ךיא רשפא רצייל בחרמ יטרפ הנוכשב הבש םה םיאצמנ בלש( -ה
	 םה יבשותלש תויהל לוכי יכ תוסנל רתוימ ילואש הבשחמ ועיבה

	Test.)
	 הנוכשה תויטרפ הצוחנ תוחפ בלש( -ה
	 חתפתה ןויד עגונב גשומל תויתליהק עגונבו .דועו ןאכ הליהקה תא םיווח םהש ךיא ןיבל םתנוכשב הליהקה תא םהלש היווחה ןיבש לדבהל

	tDream ’Don
	 הדימלת תרחא המליצ יטיפרג האצמש לע דחא תוריקמ :םיתבה 

	 .1933 ,Your Life – Live Your Life
	1933Refresh,)Create)Test
	 םידימלתה ולאש םא הז יטיפרג -מ
	 וא ןיאש רשק ןיב טפשמה ןיבו ןויצ .הנשה םה ושפיח טנרטניאב תא רוקמה וסינו רתאל תא הנשה רחאלו ןכמ ונד רסמב יטיפרגהש עיבמ ולאשו תא םמצע םא םה םייח תא םולחה םהלש בלש( -ה
	 םהמ םצעב תומולחה םהלש בלש( -ה
	 המו םה םיכירצ -ה בלש( םולחל ידכ
	.דועו ) 

	תיתריציו תימזי הבישח חותיפל בחרמכ לויטה 
	תיתריציו תימזי הבישח חותיפל בחרמכ לויטה 
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	Figure
	Figure
	 רואית הרקמ הז לש תיווח הדימל השחרתהש לויטב ימוי לש םידימלת ובש ובלוש תשולש 
	 רואית הרקמ הז לש תיווח הדימל השחרתהש לויטב ימוי לש םידימלת ובש ובלוש תשולש 

	הםירומ 
	הםירומ 

	חותפה 
	חותפה 

	– – 
	הרומה ןושארה תכנחמה ,םיכירדמהו ינשה םידימלתה ,הרומהו ישילשה בחרמה 
	הרומה ןושארה תכנחמה ,םיכירדמהו ינשה םידימלתה ,הרומהו ישילשה בחרמה 

	שיחממ דע המכ הדימל תבלשמה תא תשולש םירומה תרציימ תונמדזה חותיפל 
	שיחממ דע המכ הדימל תבלשמה תא תשולש םירומה תרציימ תונמדזה חותיפל 

	הבישח ,תימזי תויתריצי ,תויפותישו לעמו לכל הלא 
	הבישח ,תימזי תויתריצי ,תויפותישו לעמו לכל הלא 

	– 
	הדימל תיתועמשמ תבלשמה ,עדי 
	הדימל תיתועמשמ תבלשמה ,עדי 

	מתויונמוי ,תויתרבח קוזיח תשוחת ,תוכייש תויתליהק םילכו .םייחל ןכ רואיתה שיחממ דע המכ הבישח תימזי לדומהו ידוסה הבישחל תימזי םיטושפ םושייל םייתוהמו הדימלל תססובמה לע .םישדחה םידמולה תא םינייפאמה ,ןיינע לעו הריחב לע ,תונרקס 
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	 ירסומ יכרע ךוניח חופיטמ קלחכ המלידינויד יתנשה לויטב 
	P
	Artifact
	אול הילמעןי
	1

	Artifact
	 תכרעמ ךוניחה תפאוש דייצל תא םיאבה הירעשב ךרואל םינשה ,עדיב תויונמוימב םיכרעבו חפטלו םתוא םירגובכ םייכרע ,םייתפכאו ,םינרקס יבחר םיקפוא ילעבו ,עדי םישיגר םיברועמו חתיתרב םילגמו תוירחא תישיא תיתרבחו ימוחתב םייח .םינוש ידכ גישהל םידעי ,ולא ישנא .תודותמו םיעצמא ,םילכ ,םיכרד ןווגמב םישמתשמ ךוניחה
	 תכרעמ ךוניחה תפאוש דייצל תא םיאבה הירעשב ךרואל םינשה ,עדיב תויונמוימב םיכרעבו חפטלו םתוא םירגובכ םייכרע ,םייתפכאו ,םינרקס יבחר םיקפוא ילעבו ,עדי םישיגר םיברועמו חתיתרב םילגמו תוירחא תישיא תיתרבחו ימוחתב םייח .םינוש ידכ גישהל םידעי ,ולא ישנא .תודותמו םיעצמא ,םילכ ,םיכרד ןווגמב םישמתשמ ךוניחה

	 –
	 לויטה יתנשה אוה דחא םיעצמאמ ,ולא אוהו רתוח תונקהל ויפתתשמל ,עדי תויונמוימ .םיכרעו ךלהמב ,לויטה דימלתה רבוע היווח בר :תידממ דצמ דחא אוה הווח שגפמ םע ףונה םעו ,עבטה שםימעפ תובר ריאשמ ותוא םעפנ לא לומ דוהה רדההו לש םיפונ ;םימודק דצמ רחא אוה עדוותמ ירופיסל תשרומ ירופיסלו תאהםיר םהו םירבחמ ותוא לא ותוהז ,תישיאה תיתחפשמה ,תימואלהו לא הירוטסיהה לאו ותויה הילוח בתרשרש .תורודה רבעמ לכל ,ולא לויטה ןמזמ היווח ,תיתרבח התקזחמ תא תשוחת תוכיישה לש דימלתה תאו תשוחת ותויה קלח תצובקמ ,םיווש דחוימב כרשא אוה ףתוש תנכהב לויטה וושומימב יפל תונורקעה םיחנמה לש דיקפת לכל .דימלת לכ ולא םימייק
	 ןקלח ,תוינטנופס יתלב ,תוילמרופ ןקלחו תומוזי ותוננכותמ לע ידי הרומה ןלוכו תתומרו תועייסמו יוליגב ימצעה לש דימלתה תא ,ויתושוחת תא דויתוע תאו ויתופקשה דחמ ,אסיג תאו ויתולוכי וירושיכו האוושהב וירבחל ךדיאמ ,אסיג ךכבו .תוהז תבצעמ היווח תורצוי

	 לשב לכ םינייפאמה ,וניוצש קלח לודג ירגובמ תכרעמ ךוניחה וריכזי דחא וא רתוי םילויטהמ םייתנשה תחאכ תויווחה תורוכזה תויתועמשמהו רתויב םהלש תפוקתמ .םהידומיל תמצוע היווחה העפשההו הלש ךרואל ןמז תבייחמ תא ישנא ךוניחה שידקהל הבישח הקימעמ רתוי אשונל לצנלו תא יעצמאה יתיווחה בר המצועה הזה תיינקהל תויונמוימ םיכרעו םייתרבח .תילארשיה הרבחב רגובכ וייח ךרואל דימלתה תא ווליש םיסכנכ תירסומ הבישח חותיפלו
	 לשב לכ םינייפאמה ,וניוצש קלח לודג ירגובמ תכרעמ ךוניחה וריכזי דחא וא רתוי םילויטהמ םייתנשה תחאכ תויווחה תורוכזה תויתועמשמהו רתויב םהלש תפוקתמ .םהידומיל תמצוע היווחה העפשההו הלש ךרואל ןמז תבייחמ תא ישנא ךוניחה שידקהל הבישח הקימעמ רתוי אשונל לצנלו תא יעצמאה יתיווחה בר המצועה הזה תיינקהל תויונמוימ םיכרעו םייתרבח .תילארשיה הרבחב רגובכ וייח ךרואל דימלתה תא ווליש םיסכנכ תירסומ הבישח חותיפלו

	 שי םיכרד תונוש חותיפל הבישח תירסומ תיינקהלו תויונמוימ תויתרבח ,תויכרע ןלוכו וללכי
	 שי םיכרד תונוש חותיפל הבישח תירסומ תיינקהלו תויונמוימ תויתרבח ,תויכרע ןלוכו וללכי

	 – –
	 ךרדב וז וא תרחא
	 לוהינ ןויד חישו םיקמונמ לע סיסב תליאש תולאש תויטארקוס רוריבו נתודוק טבמ ,תונוש דצל חותיפ תלוכי הבשקה .תועדומו קוסיע הזכ הנקמ ,עדי חפטמ הבישח בתיתרוקי םרותו החימצל מתירסו חותיפלו תסיפת םלוע .תיכרע םינויד םייתטיש תויגוסב מתוירסו םיעייסמ םידימלתל חתפל תושיגר תויונמוימו תויתרבח םינקמו םילכ תודדומתהל 

	 םיבצמב םיבכרומ םישרודה הקמנה לע סיסב ירסומ .יכרע הבישח תירסומ תועדומו ןה סיסב .תירסומ תוגהנתהל )קיפסמ אל יכ םא( יחרכה
	 םיבצמב םיבכרומ םישרודה הקמנה לע סיסב ירסומ .יכרע הבישח תירסומ תועדומו ןה סיסב .תירסומ תוגהנתהל )קיפסמ אל יכ םא( יחרכה

	 רוביחב ,הז סחייתא ילכל ןויד ,המליד רשא לבקתה להנימב הרבח רעונו תונשב םינומשה שמשמהו זאמ סיסב קצומ ןוידל המליד טרפב לוהינלו ןויד חישו .ללכב בוליש לש ינויד המליד ךילהתב הנכהה ,לויטל ךלהמב לויטה וא םוכיסב וירחאש חתפי ברקב םיפתתשמה תא הבישחה תירסומה חפטיו םהב תא הנבהה רבדב ךרוצה ,תוסחייתהב הגאדב עויסבו םהירבחל ,םיבורקה ,הליהקל הרבחל תבבוסה םתוא לכלו םדא רשאב אוה םדא רבדבו ךרוצה ,תוניגהב ,רשויב .הב תויחל רתוי הבוט הרבח תיינב ךרוצל דובכבו תונימאב
	 רוביחב ,הז סחייתא ילכל ןויד ,המליד רשא לבקתה להנימב הרבח רעונו תונשב םינומשה שמשמהו זאמ סיסב קצומ ןוידל המליד טרפב לוהינלו ןויד חישו .ללכב בוליש לש ינויד המליד ךילהתב הנכהה ,לויטל ךלהמב לויטה וא םוכיסב וירחאש חתפי ברקב םיפתתשמה תא הבישחה תירסומה חפטיו םהב תא הנבהה רבדב ךרוצה ,תוסחייתהב הגאדב עויסבו םהירבחל ,םיבורקה ,הליהקל הרבחל תבבוסה םתוא לכלו םדא רשאב אוה םדא רבדבו ךרוצה ,תוניגהב ,רשויב .הב תויחל רתוי הבוט הרבח תיינב ךרוצל דובכבו תונימאב

	 תומלידה תולוכי תויהל ושקתור לתומלוע ןכות דיוע םינוש ושקהםיר .לויטב שי תומליד תורושקש תאבר ףונבו נההאר .לויטב :המגודל וקיבבר ,הדצמב ןודנ קבותאיר לש זעלאר ןב יאיר ימחולל הדצמ םהיתוחפשמלו .דבאתהל ןויד המליד חאר סחייתי תלאשל בותיכה ההזה לע תובצמ יתבב ןימלע ,םייאבצ אטבמש ןויווש תודיחאו לא לומ ןוצר תוחפשמה תולוכשה החצנהב תישיא .תימיטניא ןכ ינויד המלידה םילוכי לקוסע היגוסב ההלוע ףונהמ יזיפה וא ,ישונאה :ןוגכ ומישר לומ ,חותיפ םיקורי לומ משר,םישר זכרמ לומ פפירהיר ו.דוע גוס רחא לש ינויד המליד ושקר ייחב הצובקה ,התולהנתהבו ןוגכ יסמתר דימע לע תוגהנתה וסאהר )לוהוכלא( לומ בח,תור ןויד יחבבתר ם
	 תומלידה תולוכי תויהל ושקתור לתומלוע ןכות דיוע םינוש ושקהםיר .לויטב שי תומליד תורושקש תאבר ףונבו נההאר .לויטב :המגודל וקיבבר ,הדצמב ןודנ קבותאיר לש זעלאר ןב יאיר ימחולל הדצמ םהיתוחפשמלו .דבאתהל ןויד המליד חאר סחייתי תלאשל בותיכה ההזה לע תובצמ יתבב ןימלע ,םייאבצ אטבמש ןויווש תודיחאו לא לומ ןוצר תוחפשמה תולוכשה החצנהב תישיא .תימיטניא ןכ ינויד המלידה םילוכי לקוסע היגוסב ההלוע ףונהמ יזיפה וא ,ישונאה :ןוגכ ומישר לומ ,חותיפ םיקורי לומ משר,םישר זכרמ לומ פפירהיר ו.דוע גוס רחא לש ינויד המליד ושקר ייחב הצובקה ,התולהנתהבו ןוגכ יסמתר דימע לע תוגהנתה וסאהר )לוהוכלא( לומ בח,תור ןויד יחבבתר ם

	המליד ןויד והמ
	המליד ןויד והמ

	1999.)1987-1927
	 ,המליד רשקהב לש ינויד ,המליד הניא ,תוטבלתה אלא היעב וא( )הלאש רשא שי תושגנתה הב ןיב ינש םיכרע וא( )רתוי רשאו תשרדנ הב הערכה .תישעמ הרדגה וזכ המלידל תבייחמ תא דימלתה קמעתהל םינייפאמב לש עוריא ןותנ ןוחבלו תא היעבה עוריאהש ררועמ אל קר יפל תכרעמ םיגשומה םיכרעהו לש דימלתה עגרב ,םיוסמ אלא ןפואב ,יללכ לוכיבכ רתוי .ילאידיא החנהה חורב( )תינוטלפא איה השםיכרע םימייק םידמועו םג אשכונני םיאור םהב םיכרע .ונלש ןויד גוסמ הז רישעמ תא חווט תויוסחייתהה תויושיגרהו תויכרעה לש םידימלתה םלועל בבוסה ,םתוא קימעמ תא תוירחאה םהלש ,םהישעמל דדועמ םתוא ןוחבל תופולח תונוש בצמב ןותנ איבמו םתועדומל השעמלש םה 
	 הדותמה לש ןויד המליד החתפתה תיירואיתמ תההתוחתפ תירסומה לש סנרול (גרבלהוק
	.וז הירואית לשב רקיעב עדונש ,) 

	יתנשה לויטב ירסומ יכרע ךוניח חופיטמ קלחכ המליד ינויד 
	יתנשה לויטב ירסומ יכרע ךוניח חופיטמ קלחכ המליד ינויד 

	ןיאול הילמע 
	ןיאול הילמע 

	גרבלהוק לש תירסומה תוחתפתהה תיירואית
	גרבלהוק לש תירסומה תוחתפתהה תיירואית

	 הירואיתה לש תוחתפתהה תירסומה תנעשנ לע הדובעה לש ה'זאיפ לשו ףוסוליפה יאקירמאה ןו'ג .יאויד םירקוח ולא ושיגדה םתוחתפתהש תיפוסוליפה תיגולוכיספהו לש םישנא תשחרתמ .םיבלשב םג גרבלהוק ןימאה חיכוהו הבישחש תירסומ תמדקתמ בלש ירחא בלש רדסב ןותנ יכו .בלש םוש לע גלדל רשפא יא
	 הירואיתה לש תוחתפתהה תירסומה תנעשנ לע הדובעה לש ה'זאיפ לשו ףוסוליפה יאקירמאה ןו'ג .יאויד םירקוח ולא ושיגדה םתוחתפתהש תיפוסוליפה תיגולוכיספהו לש םישנא תשחרתמ .םיבלשב םג גרבלהוק ןימאה חיכוהו הבישחש תירסומ תמדקתמ בלש ירחא בלש רדסב ןותנ יכו .בלש םוש לע גלדל רשפא יא

	 –
	 תובקעב ,וירקחמ קליח גרבלהוק תא תוחתפתהה תירסומה םיבלשל םיבר רתוי ולאמ לש פ.ה'זאי אוה ךירעה תא המרה מהתירסו לש ויקדבנ תועצמאב ןויאיר ובש הגצוה םידליל המליד מתירסו תולאשו ,תוחותפ משתובושתה ןהילע רקיעבו( םיקומינהמ )תובושתל רשפא דומלל לע יעינמ תוגהנתהה תיתרבחה מתירסו לש םדאה
	 לחה הגאדמ ויכרצל םיידעלבה ליגב ריעצ דעו .רגוב ליגב ,םדא ייחל דובכו קדצ ומכ ,םיהובג םיכרע תנבהו םיקוחל תויצל

	 גרבלהוק קליח תא ךילהת תוחתפתהה תירסומה השישל ,םיבלש שולשב תומר תוירסומ .תויללכ םיבלשה יפל גרבלהוק םה םיעובק .םיילסרבינואו והז ףצר םיבלש לכש םדא רבוע רדסב ,עובק ךכ לכש בלש הנבנ לע םדוקה ךורכו הנבהב הקומע רתוי לש גשומה .קדצ םירקחמ ואצמ רבעמש בלשמ בלשל רושק ,ליגב תוחתפתהב ,תיביטינגוק הלכשהב תלוכיבו תוארל תא הביטקפסרפה לש .רחאה תוחתפתה תירסומ הרושק םג היצקארטניאל ןיב ינב ליגה תופתתשהלו םינוגראב .תורוהה ןונגסמ תעפשומ איה ןכו ,םייתרבח 
	 גרבלהוק קליח תא ךילהת תוחתפתהה תירסומה השישל ,םיבלש שולשב תומר תוירסומ .תויללכ םיבלשה יפל גרבלהוק םה םיעובק .םיילסרבינואו והז ףצר םיבלש לכש םדא רבוע רדסב ,עובק ךכ לכש בלש הנבנ לע םדוקה ךורכו הנבהב הקומע רתוי לש גשומה .קדצ םירקחמ ואצמ רבעמש בלשמ בלשל רושק ,ליגב תוחתפתהב ,תיביטינגוק הלכשהב תלוכיבו תוארל תא הביטקפסרפה לש .רחאה תוחתפתה תירסומ הרושק םג היצקארטניאל ןיב ינב ליגה תופתתשהלו םינוגראב .תורוהה ןונגסמ תעפשומ איה ןכו ,םייתרבח 

	גרבלהוק לש הירואיתה יפל תירסומ תוחתפתהב םיבלש
	גרבלהוק לש הירואיתה יפל תירסומ תוחתפתהב םיבלש

	2003:)
	 חותינמ ילוקיש תעד םיקומינהו ולעש תובושתב םינייאורמה עגונב ,תומלידל ההיז גרבלהוק השיש םיבלש תוחתפתהב הבישחה תירסומה ינבב ,םדא םיגווסמה ןלהל שולשל ,תומר לכב ,ץלוהנרבו גלפ( םיבלש ינש המר 

	 .א המרה :תילנויצנבנוק-הרפה לוקיש תעדה ירסומה עבקנ לע ידי תלבק םיקוח לש תוכמס ,תינוציח םישעמהו םיטפשנ יפל .םהיתואצות תויוגהנתה ובשחיי תובוטל וא תוערל יפל האצות לש סרפ וא לש .שנוע המר תירסומ וז הליחתמ ליגב ןגה היושעו ךשמיהל דע ליג עשת :םיבלש ינשל תקלחתמ איהו
	 .א המרה :תילנויצנבנוק-הרפה לוקיש תעדה ירסומה עבקנ לע ידי תלבק םיקוח לש תוכמס ,תינוציח םישעמהו םיטפשנ יפל .םהיתואצות תויוגהנתה ובשחיי תובוטל וא תוערל יפל האצות לש סרפ וא לש .שנוע המר תירסומ וז הליחתמ ליגב ןגה היושעו ךשמיהל דע ליג עשת :םיבלש ינשל תקלחתמ איהו

	 :1 –
	 בלש
	 היצטניירוא לש תויצ ועושנ
	 בלשב ,הז םדאה השקתמ תוארל תא ינש םידדצה לש היצאוטיסה הטונו םלעתהל תנווכמ םישנאה הב דקמתהלו רתוי ךרוצב תייצל קוחל לשב .תוכמס תויומדמ שנועמ דחפ

	 :2 –
	 :2 –
	 בלש
	 היצטניירוא לש כהנוו תילטנמורטסניא
	 בלשב ,הז םדאה עדומ ךכל םישנאלש שםינו תולוכי תויהל תונווכ תונוש תוביטקפסרפו תונוש עגונב המלידל ,תירסומ ךא הנבה וז תלבגומ .תיטרקנוקו במ,ותניח הלועפ הנוכנ איה וז הקינעמש ול ןורתי ישיא תקפסמשו 

	.ךל רומשאו יל רומש – תובוט לש ןיפילחכ תנבומ איה ,םישנא ןיב תוידדה שישכ .ויכרצ תא
	.ךל רומשאו יל רומש – תובוט לש ןיפילחכ תנבומ איה ,םישנא ןיב תוידדה שישכ .ויכרצ תא


	 .ב המרה :תילנויצנבנוקה שי תובישח תועדל לש םירחא תויצלו חלםיקו ,םייתרבח ךא אל ללגב אסרטני ,ישיא אלא ךותמ הנומא הרימשש לע תכרעמה תיתרבחה הבושח ךשמהל םויק םיסחי םיישונא םייבויח רדסו .יתרבח תנעטל ,גרבלהוק בור םירגבתמה םירגובמהו םיאצמנ .תילנויצנבנוקה המרה תארקנ איה ןכלו ,וז תירסומ המרב
	 .ב המרה :תילנויצנבנוקה שי תובישח תועדל לש םירחא תויצלו חלםיקו ,םייתרבח ךא אל ללגב אסרטני ,ישיא אלא ךותמ הנומא הרימשש לע תכרעמה תיתרבחה הבושח ךשמהל םויק םיסחי םיישונא םייבויח רדסו .יתרבח תנעטל ,גרבלהוק בור םירגבתמה םירגובמהו םיאצמנ .תילנויצנבנוקה המרה תארקנ איה ןכלו ,וז תירסומ המרב

	 :3 –
	 בלש
	אהיצטניירו לש דלי בוט ףותיש( ןיב )ישיא 
	 תויצ םיקוחל בושח יכ אוה רשפאמ הינומרה ,תיתרבח רקיעב רשקהב לש םיסחי ןיב םיישיא .םיבושח םדאל בושח לבקל  רושיאו תויומדמ תובורק תואריהלו םדא ,בוט דבוכמ ,רזועו רשפאש ךומסל .וילע
	הביח


	:4 –
	 בלש 
	 היצטניירוא לש שתרימ רדסה יתרבחה
	 םדאה האור הביטקפסרפ הבחר רתוי לש םיסחי .םייתרבח קוחה ךירצ ףכאיהל הוושב לע ,םלוכ ותבוחו לש לכ םדא הרבחב רומשל לע קוחה יכ אוה ינויח תרימשל רדסה .יתרבחה םא םלוכ אל ,ותייצי רדסה יתרבחה .טטומתי

	56.
	 .ג המרה :תילנויצנבנוק-טסופה םישנא המרב וז םניא םיתייצמ םיקוחל הרוצב תרוויע אלא ,השימג םהו םירידגמ תוירסומ יגשומב תונורקע םיכרעו .םיטשפומ תנעטל ,גרבלהוק קלח בלשב אצמיהל םייושע םירגובמהמ 
	 בלשל םיעיגמ םיטעמ ךא ,וז המר ךותב 

	:5 –
	 בלש 
	 היצטניירוא לש הזוח יתרבח
	 םדאה סחייתמ םיקוחל לאכ םילכ םישימג םיתרשמה צםיכר ,םיישונא ןכלו לוכי ןיימדל תוביטנרטלא םיקוחל ךכ ויהיש םינגוה .רתוי םיקוחהשכ םימיאתמ תויוכזל םדאה סרטניאלו ,בורה תרצונ תופתתשה ןוצרמ ישפוח תכרעמב תנגוה .וזכש

	 :6 –
	 בלש
	 היצטניירוא לש ןורקיע יתא ילסרבינוא
	 תנעטל ,גרבלהוק רידנ עיגהל בלשל ,הז ובש הלועפה תרדגומ לע ידי תונורקע לש הקיתא לשו ןופצמ םדאהש רחוב .ומצעל םיקוחה םה םיכרע םיירסומ ,םיטשפומ ןיאו ךרוצ קוחב ינוציח זחאיהל ,וב ןכלו ןיא ללכ תובישח לםיקוח םייתרבח םייטרקנוק אלא קר ןופצמל ,ישיאה שיו תונוכנ םלשל תא ריחמה רשאכ .קוחה םע וא תויתרבחה תומכסומה םע דחא הנקב הלוע וניא ישיאה ןופצמה

	2."2.2,"21. 
	 בושח שיגדהל יכ בלש הבישחב תירסומה אוה םגד יבקע לש הבישח על תויעב תוררועתמה םיבצמב םהבש שי תושגנתה ןיב םיכרע .םיירסומ יבלש הבישחה םניא םיעיבצמ לע יסופיט .יפוא ןיא םלועב םדא" בלש 
	 שי קר ינב םדא םיבשוחה בלשב םיוסמ לש םתוחתפתה הביטקפסרפב לש בלש 
	 יבלש הבישחה םניא םינייפאמ .תוגהנתה ןיא תוגהנתה" בלש 
	 בלש לש הביטקפסרפב בשוחה םדא שי אלא 
	'סמ חולב םיגצומ םיבלשה . 

	יתנשה לויטב ירסומ יכרע ךוניח חופיטמ קלחכ המליד ינויד 
	יתנשה לויטב ירסומ יכרע ךוניח חופיטמ קלחכ המליד ינויד 

	ןיאול הילמע 
	ןיאול הילמע 

	1
	 'סמ חול 
	גרבלוק יפל תירסומה תוחתפתהה יבלש : 

	תיתרבח הביטקפסרפ
	תיתרבח הביטקפסרפ
	תיתרבח הביטקפסרפ
	תירסומה הבישחה ינייפאמ הלועפל ירקיע עינמו 
	בלש

	 םדאל הביטקפסרפ לש טרפ דדוב.דבלב ומצע תבוט תא האורה טרפה וניא לגוסמ ריכהל ךכב תלוזלש.ולשמ םינושה םיכרצ שי
	 םדאל הביטקפסרפ לש טרפ דדוב.דבלב ומצע תבוט תא האורה טרפה וניא לגוסמ ריכהל ךכב תלוזלש.ולשמ םינושה םיכרצ שי
	-
	-

	 ,לומג לבקל ןוצרו שנועמ תוענמיה .הקזח תוכמסל תויצ
	 בלש 1 לש היצטניירוא תויצ לשו שנוע

	 טרפה עדומ ךכל לכלש םדא שי.גישהל ףאוש אוה ותואש סרטניא בוטה רדגומ תדוקנמ טבמ לש תבוט.דבלב טרפה
	 טרפה עדומ ךכל לכלש םדא שי.גישהל ףאוש אוה ותואש סרטניא בוטה רדגומ תדוקנמ טבמ לש תבוט.דבלב טרפה
	-
	-

	 טרפה האור תא תלוזה קר יושעכ ליעוהל ול קופיסב :ויכרצ רומש יל .ךל רומשאו
	 בלש 2 לש היצטניירוא תויאדכ

	 טרפה דקמתמ תוכיישב ולש הצובקל.תלוזה תושגרל תועדומ שי .תרדגומ תומכסה תויפיצו תוידדה הצובקב תולבקמ תופידע לע ינפ סרטניאה .ישיאה טרפל ןיא ןיידע תלוכי תוארל תכרעמ.המלש תיתרבח
	 טרפה דקמתמ תוכיישב ולש הצובקל.תלוזה תושגרל תועדומ שי .תרדגומ תומכסה תויפיצו תוידדה הצובקב תולבקמ תופידע לע ינפ סרטניאה .ישיאה טרפל ןיא ןיידע תלוכי תוארל תכרעמ.המלש תיתרבח
	-
	-
	-

	 ןוצר תויהל םדא ,בוט לבוקמ.הירבח יכרוצל שיגרו הצובקב הצובקה תומרונל תוימרופנוק -הגאד יסחיל הברק ןיב ירבח הצובקה לע סיסב ,דובכ ,תונמאנ .הדות תרכהו ןומא
	-
	.
	-

	 בלש 3 לש היצטניירוא תופתוש תישיא ןיב הצובקב 

	.הלוכ הרבחה תבוט תא האור טרפה -
	.הלוכ הרבחה תבוט תא האור טרפה -
	תוביוחמ הרימשל לע קוחה םשל.ןיקתה יתרבחה רדסה תחטבה הרבחה תבוטל הגאד -
	-
	.

	בלש 4 היצטניירוא היקוחלו הרבחל

	 תדמעה םיכרעה סיסבכ רדסל םויה.הרבחב ירוביצה
	 תדמעה םיכרעה סיסבכ רדסל םויה.הרבחב ירוביצה
	-

	 תוביוחמ םיכרעל ומכסוהש הנמאב תיתרבח ומכ( הקוחב .)תיאקירמאה הרבחה הנד םינוקיתב םיקוחל ךותמ תוביוחמ םיכרעל לעו יפ ןורקיעה לש בוטה רתויב רפסמל לש רתויב לודגה .םישנא 
	-
	-

	בלש 5 היצטניירוא סיסב לע תיתרבח יכרע 

	זכרמב ילסרבינואה קדצה תדמעה -
	זכרמב ילסרבינואה קדצה תדמעה -
	.

	תוביוחמ םיכרעל םיירסומ :םיילסרבינוא ,קדצ ,ןויווש ךרע.םדאה דובכו םדאה
	-

	 בלש 6 קדצל היצטניירוא ילסרבינוא 


	תירסומה הבישחה תוחתפתה ינייפאמ 
	תירסומה הבישחה תוחתפתה ינייפאמ 

	:ולא םיאצממ םילוע ,תירסומה הבישחה תוחתפתה לע ויתימעוגרבלהוק לש רקחמה ןמ 
	:ולא םיאצממ םילוע ,תירסומה הבישחה תוחתפתה לע ויתימעוגרבלהוק לש רקחמה ןמ 

	•
	•
	•
	1.23
	 הבישח לש ינב םדא תחתפתמ םיבלשב רדסב .הלוע לכ ,םדא ותויהב דלי ,ןטק בשוח יפל םגד הבישח לש בלש 
	 בור ידימלת יתב רפסה םיידוסיה םיאצמנ בלשב הבישח 
	 ךשמב המכ .םינש םה םימדקתמ בלשל 
	 תוכזב הדבועה םהייחש הליהקב ,םילהנתמ הדימב תכלוה ,הלדגו ךותב תוצובק ינב ,םליג םיפצמה םהירבחמ ,תונמאנל תוגהנתהל םיכרדב תולבוקמה לע ינב הרשע םירחא תונכומלו רוזעל םהירבחל לככ .ולכויש םג םירוה םילעמ לםיתיע תובורק תויפיצ ד.תומו רבדה עיפשמ לע ינב הרשעה םהו םירבוע תכרעמל הבישח .השדחה הרוצב תנגרואמה 


	•
	•
	 רבעמה בלשמ בלשל שחרתמ ,תויטיאב תואיצמה וא תומליד תויטתופיה תוררועמ קבאמ יביטינגוק ותעדותב לש ,םדאה תומרוג ול יא תחנ תילאוטקלטניא ךכבו תורשפאמ רבעמ .רתוי הובג בלשל 
	 רבעמה בלשמ בלשל שחרתמ ,תויטיאב תואיצמה וא תומליד תויטתופיה תוררועמ קבאמ יביטינגוק ותעדותב לש ,םדאה תומרוג ול יא תחנ תילאוטקלטניא ךכבו תורשפאמ רבעמ .רתוי הובג בלשל 


	•
	•
	•
	 לוקיש תעדה לש םדאה ןגועמ עבורקי בלשב הבישח .םיוסמ םיבלשה םיכומסה םישמשמ ול םגד הבישח .ינשמ םא וגיצי קדבנל המכ ,תומליד אוה בישי תויבקעב תובושת תוינייפואה בלשל הבישחה אוהש אצמנ ,וב םג םא ןכות תומלידה םיכרעהו םישגנתמה ןהב ויהי .םינוש
	 לוקיש תעדה לש םדאה ןגועמ עבורקי בלשב הבישח .םיוסמ םיבלשה םיכומסה םישמשמ ול םגד הבישח .ינשמ םא וגיצי קדבנל המכ ,תומליד אוה בישי תויבקעב תובושת תוינייפואה בלשל הבישחה אוהש אצמנ ,וב םג םא ןכות תומלידה םיכרעהו םישגנתמה ןהב ויהי .םינוש


	 אצממה בושחה רתויב ישנאל ךוניחה ךרוצל תוברעתה תיכוניח אוה יכ ינב םדא םילגוסמ ןיבהל םינועיט םיחנומב לש בלש הבישחה םהלש לשו לכ םיבלשה ,םהיתחתמש םיתיעלו םג לש בלש דחא .םהילעמ ךרדב ללכ םה םיפידעמ תא בלש הבישחה הובגה רתויב ותואש .ןיבהל םילגוסמ םה 
	 אצממה בושחה רתויב ישנאל ךוניחה ךרוצל תוברעתה תיכוניח אוה יכ ינב םדא םילגוסמ ןיבהל םינועיט םיחנומב לש בלש הבישחה םהלש לשו לכ םיבלשה ,םהיתחתמש םיתיעלו םג לש בלש דחא .םהילעמ ךרדב ללכ םה םיפידעמ תא בלש הבישחה הובגה רתויב ותואש .ןיבהל םילגוסמ םה 


	•
	•
	47
	 אצממ ןורחא הז ססובמ לע רקחמ םילשמ ךרעש סמיי'ג .טסר טסר ןייאיר 
	 ירגוב ןוכית יפל ןויאירה לש הרטמבגרבלהוק עובקל תא בלש הבישחה ובש םה .םיאצמנ רחאל ,ןויאירה גיצה םהינפב טסר תרדס םידגיה םהבש תובוגת המלידל הגצוהש ,םהינפב יפל לכ דחא םיבלשהמ םלוסב .גרבלוק אוה שקיב ןמ םינייאורמה ריבסהל תא םידגיהה םילימב םהלש .םהיניעב וללה םידגיהב שיש עונכשה תדימ יפ לע םתוא גרדלו



	 תובושתה חותינמ תונקסמ 
	 תובושתה חותינמ תונקסמ 

	•
	•
	•
	 בור םירקחנה וניבה םיקומינ בלשב דחא הובג בלשהמ ובש םה םייוצמ וטנו ףידעהל תא .יתוחתפתהה רדסב רתוי הובגה דגיהה 
	 בור םירקחנה וניבה םיקומינ בלשב דחא הובג בלשהמ ובש םה םייוצמ וטנו ףידעהל תא .יתוחתפתהה רדסב רתוי הובגה דגיהה 


	• 
	• 
	חאלר םדאש יגהע בלשל ,םיוסמ אוה וניא .גוסנ לבא תוחתפתהה הלולע יהלצער לכב .בלש 
	חאלר םדאש יגהע בלשל ,םיוסמ אוה וניא .גוסנ לבא תוחתפתהה הלולע יהלצער לכב .בלש 


	•
	•
	 םיקומינה עימשמש ימ אצמנש םיבלשב םיהובג םיססבתמ לע פהביטקפסר הבחר רתוי .םיכומנ םיבלשב אצמנש ימ עימשמש םיקומינהמ המלידל רתוי בוט ןורתפ םיעיצמו 
	 םיקומינה עימשמש ימ אצמנש םיבלשב םיהובג םיססבתמ לע פהביטקפסר הבחר רתוי .םיכומנ םיבלשב אצמנש ימ עימשמש םיקומינהמ המלידל רתוי בוט ןורתפ םיעיצמו 


	•
	•
	 םיבלשב םיהובג ,רתוי ינב םדא םיניחבמ םמויקב לש םיכרע ,םינוש :ןוגכ ךרע םייחה ךרעו 
	 םיבלשב םיהובג ,רתוי ינב םדא םיניחבמ םמויקב לש םיכרע ,םינוש :ןוגכ ךרע םייחה ךרעו 



	יתנשה לויטב ירסומ יכרע ךוניח חופיטמ קלחכ המליד ינויד 
	יתנשה לויטב ירסומ יכרע ךוניח חופיטמ קלחכ המליד ינויד 

	ןיאול הילמע 
	ןיאול הילמע 

	ה,שוכר םילגוסמו גרדל םיכרע .הלא םה ,ונייצי ,לשמל יכ ךרע םייחה הלוע לע ךרע שוכרה ןוויכ ךרעש םייחה וניא .ךיפה םיבלשב םיהובג ,רתוי ינב םדא םינופ תונורקעל םיילסרבינוא .תיטרקומד הרבחב תיתרבח הנמא יכרעו קדצ ,ןויווש :ןוגכ ,רתוי 
	ה,שוכר םילגוסמו גרדל םיכרע .הלא םה ,ונייצי ,לשמל יכ ךרע םייחה הלוע לע ךרע שוכרה ןוויכ ךרעש םייחה וניא .ךיפה םיבלשב םיהובג ,רתוי ינב םדא םינופ תונורקעל םיילסרבינוא .תיטרקומד הרבחב תיתרבח הנמא יכרעו קדצ ,ןויווש :ןוגכ ,רתוי 

	(1980,74)
	בלהוקגר 
	 'מע 
	 ןייצ יכ ,םידלי" ףא לע יפ םניאש דויםיע אטבל יבלש הבשחמ םיהובג רתוי הזמ ובש םה ,םייוצמ םהשכ םיניבמ בלש הובג ,םהלשמ םה םיטונ ףידעהל ותוא לע ."םהלש הדבוע וז החיכומ בלילע תא וצהרך תפישחב טרפה הנבהל סומהתיר תומרלו הבישח סומתויר תוהובג תוי,ר ןכש כך תמייק שפאתור פשהלהע ומודיקלו לש פהטר תמרל הבישח סומתיר ההובג תוי.ר ומכ ,ה'זאיפ םג גרבלהוק ןימאה שבור תוחתפתהה תירסומה תמתשחר רדך טניאהיצקאר בח.תיתר שומישה ןוידב המליד ססובמ לע החנהה םישנאש םיחתפתמ סומתיר האצותכ תודדומתהמ םע םיטקילפנוק םייביטינגוק םימאתומה לםתמר סומה.תיר רדך ,ןוידה םידליה וניבי סומה ןועיטה תאב ירתוי ההובג תחא המרץמאל ושקביש ןכתייו הב

	, 1971(Kohlberg)
	 הנקסמ וז ורקחממ לש גרבלהוק הביצמ תא ,ןוידה תא חוכיווה תאו סומלופה ירסומה ךרדכ תלחנהל םיכרע חופיטלו הבישח תירסומ לש טרפה תרגסמב הצובק .תיתרבח בלשב ןושאר לש ,ןוידה הארנ יכ דליה חטוב ויתועדב יכו אוה לעב הסיפת .ולשמ ,םלוא הפישחה תועדל תוסיפתלו תורחא ,ולשמ רקיעבו םיקומינל ילוקישלו תעד ,םירחא תבייחמ ותוא לוקשל קודבלו בוש תא ויתוסיפת לומ ולא ןתיאש אוה .תמעתמ גרבלהוק לאירוטו 
	 ושיגדה יכ יא ,המכסה םיחוכיו םיטקילפנוקו םייתבשחמ םייושע ליבוהל בלשל הובג רתוי לש הנבה ,תירסומ יכו ךרדב וז תסיפת רסומה תשבגתמה לצא טרפה הניא תלחנומ ול ,ץוחבמ אלא איה תעבונ .וכותמ טרפה לבומ ךופהל שפשפלו ויתובשחמב שבגלו ול הסיפת תירסומ המיאתמה ול .רתויב ותוא תענכשמהו 

	טמההר םינוידב מןיע ולא איה ייסלע דימלתל הלתולע תא ברמ התונויער הותושגר היצאוטיסהש הבש םינד ועמרתר .וב לע החנמה לדדוע תא לכ פהםיטר הצובקב יבהלע תא ,םתדמע כבוך אוה עייסמ ידיב לכ פטר לדבע תא בדהםיר תישיא לע סיסב היווחה שרוער וב שגפמה םע דהתוע .תורחאה
	טמההר םינוידב מןיע ולא איה ייסלע דימלתל הלתולע תא ברמ התונויער הותושגר היצאוטיסהש הבש םינד ועמרתר .וב לע החנמה לדדוע תא לכ פהםיטר הצובקב יבהלע תא ,םתדמע כבוך אוה עייסמ ידיב לכ פטר לדבע תא בדהםיר תישיא לע סיסב היווחה שרוער וב שגפמה םע דהתוע .תורחאה

	 המליד ןויד לש הדותמה
	 המליד ןויד לש הדותמה

	(1980)2003.) 
	 תא הדותמה לוהינל ינויד המליד ןלהלש וחתיפ ןיוודא ןוטנפ וידימלתו תטיסרבינואמ -יגנרק ןולמ גרובסטיפב 
	 תובקעב יאצממ .טאלב הדותמה לוהינל םינויד תומלידב תוירסומ החתופ הרטמב םדקל תא הבישחה תירסומה לש םיפתתשמה בםינויד לע יפ הירואיתה לש .גרבלהוק המילהה ןיב הירואיתה הדותמהו ,תאטבתמ ןיב ,רתיה ךילהתב הנבומ ןב השימח םידעצ לוהינב .ןוידה ךילהתה :ללוכ תפישח טקילפנוקה ,ירסומה תלעפה לוקיש תעד ישיא ותטיקנ הדמע תיכרע ,תקמונמ ידםינו תוצובקב תונטק םינוידו האילמב גלפ( ,ץלוהנרבו 
	.המלידה לוהינ יבלש ןלהל 

	האילמב – ןושאר דעצ
	האילמב – ןושאר דעצ

	 החנמה קלחי םיפתתשמל תא חסונה קיודמה לש המלידה ידכ רשפאל םהל ןייעל הב קודבלו .ןוידה ךלהמב םג היטרפ תא 
	 החנמה קלחי םיפתתשמל תא חסונה קיודמה לש המלידה ידכ רשפאל םהל ןייעל הב קודבלו .ןוידה ךלהמב םג היטרפ תא 

	:ןוגכ ,ןכות תולאש תרזעב המלידה ןכות תא םיפתתשמה םע ררביו המלידה תא ארקי החנמה 
	:ןוגכ ,ןכות תולאש תרזעב המלידה ןכות תא םיפתתשמה םע ררביו המלידה תא ארקי החנמה 

	• 
	?תולעופה תושפנה ןה ימ 

	• 
	?תושחרתהה יהמ 

	• 
	• 
	• 
	?רוביגה ןותנ ובש טקילפנוקה והמ 
	?רוביגה ןותנ ובש טקילפנוקה והמ 


	• 
	• 
	?המלידב םישגנתמה םיכרעה םהמ
	?המלידב םישגנתמה םיכרעה םהמ



	 םיחנמ םיבר םיטונ גלדל לע בלש הז החנהב המלידהש ,תחסונמ ךרדב ,ללכ הרצקב תוטשפבו איהו הרורב .םיפתתשמל ןויסינה דמלמ יכ רוריב קיודמ לש תוהמ טקילפנוקה יחרכה סיסבכ ןוידל היעבב תירסומה יכו רותיו לע בלש הז השקמ תא ןוידה יכרעה ץלאמו תא החנמה בושל .המצע המלידב ןוידל שולגל ןיא ,הז בלשב .רתוי רחואמ המלידה ןכותל 
	 םיחנמ םיבר םיטונ גלדל לע בלש הז החנהב המלידהש ,תחסונמ ךרדב ,ללכ הרצקב תוטשפבו איהו הרורב .םיפתתשמל ןויסינה דמלמ יכ רוריב קיודמ לש תוהמ טקילפנוקה יחרכה סיסבכ ןוידל היעבב תירסומה יכו רותיו לע בלש הז השקמ תא ןוידה יכרעה ץלאמו תא החנמה בושל .המצע המלידב ןוידל שולגל ןיא ,הז בלשב .רתוי רחואמ המלידה ןכותל 

	.דבלב תוקד שולש-םייתש הז בלשל שידקהל שי 
	.דבלב תוקד שולש-םייתש הז בלשל שידקהל שי 

	תישיא הדובע – ינש דעצ
	תישיא הדובע – ינש דעצ

	 לכ ףתתשמ טוקנל שקבתי הדמע תישיא הלאשב דציכ לע וביגהלועפל ר קמניו תא .בתכב ותדמע קל תקמונמ תישיא הדמע טקונ ףתתשמ לכ ובש ,רתויב בושח בלש והז.תונטק תוצובקב ןויד תאר
	 לכ ףתתשמ טוקנל שקבתי הדמע תישיא הלאשב דציכ לע וביגהלועפל ר קמניו תא .בתכב ותדמע קל תקמונמ תישיא הדמע טקונ ףתתשמ לכ ובש ,רתויב בושח בלש והז.תונטק תוצובקב ןויד תאר

	 דועב םיפתתשמה םיקמנמ ,םתדמע החנמה רובעי םהיניב קודביו דציכ תוגלפתמ תועדה ןיב .היולג העבצהב ררבתת תקיודמה הקולחה .הל םידגנתמה ןיבו הלועפב םיכמותה
	 דועב םיפתתשמה םיקמנמ ,םתדמע החנמה רובעי םהיניב קודביו דציכ תוגלפתמ תועדה ןיב .היולג העבצהב ררבתת תקיודמה הקולחה .הל םידגנתמה ןיבו הלועפב םיכמותה

	 ידכ עונמל ץחל יתצובק לע תעד ,טועימה ץלמומ החנמהש ליחתי תא העבצהה העדהמ .תוחפ תירלופופה .תוקד שמחכ שידקהל שי הז דעצל 
	 ידכ עונמל ץחל יתצובק לע תעד ,טועימה ץלמומ החנמהש ליחתי תא העבצהה העדהמ .תוחפ תירלופופה .תוקד שמחכ שידקהל שי הז דעצל 

	תונטק תוצובקב הדובע – ישילש דעצ
	תונטק תוצובקב הדובע – ישילש דעצ

	 רחאל ,העבצהה החנמה קלחי תא האילמה תוצובקל תונטק לש הםיכמות הלועפב תוצובקלו נתודרפ לש ולא םידגנתמה .הל תוצובקה הנייהת תונב השימח-העברא םיפתתשמ לכ תחא ידכ .אטבתהל ףתתשמ לכל רשפאל
	 רחאל ,העבצהה החנמה קלחי תא האילמה תוצובקל תונטק לש הםיכמות הלועפב תוצובקלו נתודרפ לש ולא םידגנתמה .הל תוצובקה הנייהת תונב השימח-העברא םיפתתשמ לכ תחא ידכ .אטבתהל ףתתשמ לכל רשפאל

	 ,הצובקב לכ ףתתשמ גיצי תא ,ויקומינ םייקתיו ןויד הרטמב עיגהל המכסהל תיתצובק לע ינש .הצובקה ירבח בור תעדל םיירקיעה םיקומינה
	 ,הצובקב לכ ףתתשמ גיצי תא ,ויקומינ םייקתיו ןויד הרטמב עיגהל המכסהל תיתצובק לע ינש .הצובקה ירבח בור תעדל םיירקיעה םיקומינה

	 ןמ ןויסינה הלוע יכ הדובעה תוצובקב תונטק תולעב הדמע ההז תררחשמ תא טהל חוכיווה ותרשפאמ ןויד ,לוקש דקמתמה םיקומינב לש לכ דחא .םהמ תודקמתהה םיקומינב הבושח 
	 ןמ ןויסינה הלוע יכ הדובעה תוצובקב תונטק תולעב הדמע ההז תררחשמ תא טהל חוכיווה ותרשפאמ ןויד ,לוקש דקמתמה םיקומינב לש לכ דחא .םהמ תודקמתהה םיקומינב הבושח 

	יתנשה לויטב ירסומ יכרע ךוניח חופיטמ קלחכ המליד ינויד 
	יתנשה לויטב ירסומ יכרע ךוניח חופיטמ קלחכ המליד ינויד 

	ןיאול הילמע 
	ןיאול הילמע 

	לםודיק ןוידה .יכרעה לכב תצובק ליג תעצוממ רשפא אוצמל ילעב םינועיט תומרמ תונוש לש .הבישח ילעבל םינועיטה תומרהמ תוכומנה תמרגנ יא תחנ תילאוטקלטניא םעמושב טםינועי המרב תחא ההובג רתוי .םהלשמ ךכ רצונ יוריג תארקל חשופי רחא ןורתפ בוט ,רתוי .טרפה לש תירסומה הבישחה םודיקל עייסמהו רתוי תובר טבמ תודוקנ ןובשחב איבמה 
	לםודיק ןוידה .יכרעה לכב תצובק ליג תעצוממ רשפא אוצמל ילעב םינועיט תומרמ תונוש לש .הבישח ילעבל םינועיטה תומרהמ תוכומנה תמרגנ יא תחנ תילאוטקלטניא םעמושב טםינועי המרב תחא ההובג רתוי .םהלשמ ךכ רצונ יוריג תארקל חשופי רחא ןורתפ בוט ,רתוי .טרפה לש תירסומה הבישחה םודיקל עייסמהו רתוי תובר טבמ תודוקנ ןובשחב איבמה 

	בחיר לכ הצובק חביור שאר הצובק אוהו החני תא ןוידה ,יתצובקה רשפאי לכל דחא םיפתתשמהמ גיצהל תא ויקומינ שקביו מדחא םיפתתשמה לםושר תא םיקומינה םייתצובקה לע חול וא( לע .)לוטסירב
	בחיר לכ הצובק חביור שאר הצובק אוהו החני תא ןוידה ,יתצובקה רשפאי לכל דחא םיפתתשמהמ גיצהל תא ויקומינ שקביו מדחא םיפתתשמה לםושר תא םיקומינה םייתצובקה לע חול וא( לע .)לוטסירב

	15-10 
	 שי ןימזהל תא לכ םיפתתשמה ןייעל םיקומינב לש תוצובקה תונושה םימושרה לע חולה וא( לע .)םילוטסירבה :הז דעצל ןמזה ךשמ 
	.תוקד 

	האילמב ןויד – יעיבר דעצ
	האילמב ןויד – יעיבר דעצ

	 רחאל ןויע יקומינב תוצובקה ,תונושה תוצובקה ורזחי .האילמל החנמה רשפאי םיפתתשמל לואשל תא יגיצנ תוצובקה תורחאה תולאש תרהבהל םינועיטה ומשרש לע .חולה רשפא חותפל :המגודל .רפסמ םיכרדב ןוידה תא 
	 רחאל ןויע יקומינב תוצובקה ,תונושה תוצובקה ורזחי .האילמל החנמה רשפאי םיפתתשמל לואשל תא יגיצנ תוצובקה תורחאה תולאש תרהבהל םינועיטה ומשרש לע .חולה רשפא חותפל :המגודל .רפסמ םיכרדב ןוידה תא 

	• 
	.ולעוהש םיקומינה לע םכתעד המ :םיפתתשמה תא לואשל 

	• 
	• 
	• 
	תא גיצהל טועימה תצובק ירבחמ שקבל .םתעד תא עיבהל םירחאה תא ןימזהלו םתדמע 
	תא גיצהל טועימה תצובק ירבחמ שקבל .םתעד תא עיבהל םירחאה תא ןימזהלו םתדמע 


	•
	•
	 שקבל הצובקהמ התלעהש םיקומינ םייביטקובורפ גיצהל תא התדמע שקבלו ראשמ .םתעד תא עיבהל םיפתתשמה
	 שקבל הצובקהמ התלעהש םיקומינ םייביטקובורפ גיצהל תא התדמע שקבלו ראשמ .םתעד תא עיבהל םיפתתשמה



	20-15 
	 החנמה להני תא ןוידה תרזעב תולאש .הרהבה בושח תמעל םיפתתשמ ילעב תועד םיקומינו שםינו הרטמב חותפל ינפב םיפתתשמה רהוצ תייארל היעבה מתודוקנ טבמ תופסונ ךכבו לםורת תבחרהל הביטקפסרפה תיתרבחה .םהלש םע ,תאז החנמה שיגדי ןיאש תובושת תונוכנ אלו תונוכנ יכו לכ תועדה תוימיטיגל .ןוידב שי דדועל תוברת לש ןויד תרשפאמה המכסה וא המכסה רסוח םע תועדה תועבומה הניאשו לש סחיל תינלבוס יפלכ לוטיב לשו לוזלז לש תועד .םירחא :הז דעצל רעושמ ןמז 
	.תוקד 

	האילמב – ישימח דעצ
	האילמב – ישימח דעצ

	 :תולאש תועצמאב ןוידה לע תיביטקלפר הבישחל ושדקוי שגפמה לש תונורחאה תוקדה שמח 
	 :תולאש תועצמאב ןוידה לע תיביטקלפר הבישחל ושדקוי שגפמה לש תונורחאה תוקדה שמח 

	•
	 ?הל דגונמ ןיב ותעדב ךמות ןיב ,וילע בשח אלש קומינ עמש והשימ םאה 

	•
	 םאה והשימ הניש תא ותדמע תובקעב ?ןוידה הןויסינ הארמ יכ רחאל הקד וא םייתש לש ,הכובמ םילעמ םיפתתשמה םינועיט תובורק םיתיעל רשא ,םינווגמ תא םיפקשמ םינועיטה .ןוידה ךלהמב ועמשוהש רתויב םיהובגה 

	• 
	• 
	?ןוידה ךלהמב םתשגרה ךיא :לאשי החנמה ,םויסל 

	 בלשב ,הז בושח ןיחבהל ןיב בםייוטי לש הבישח ייוטיבל .שגר תורמל םינוידש תומלידב תוירסומ מםידקומ דממב ,יביטינגוקה םה םיתיעל תובורק םינמזמ העיגנ םיאשונב ,םיישגר בושחו תתל םיפתתשמל תונמדזה סחייתהל תושגרל .ולא םיתיעל םיפתתשמה םינוע לע הלאש וז םיחנומב לש ,הבישח השעמלו םה זוחםיר הלאשל לע .םהיתודמע לע החנמה רוזחל שקבלו תוסחייתה לתושגר אלו .תובשחמל :המגודל יתשגרה" ,"בוט יתשגרה" ץוחל יכ היה השק יל ,"טילחהל ."ש יתבשח" :אלו ,"םע תוהדזה יתשגרה"
	 בלשב ,הז בושח ןיחבהל ןיב בםייוטי לש הבישח ייוטיבל .שגר תורמל םינוידש תומלידב תוירסומ מםידקומ דממב ,יביטינגוקה םה םיתיעל תובורק םינמזמ העיגנ םיאשונב ,םיישגר בושחו תתל םיפתתשמל תונמדזה סחייתהל תושגרל .ולא םיתיעל םיפתתשמה םינוע לע הלאש וז םיחנומב לש ,הבישח השעמלו םה זוחםיר הלאשל לע .םהיתודמע לע החנמה רוזחל שקבלו תוסחייתה לתושגר אלו .תובשחמל :המגודל יתשגרה" ,"בוט יתשגרה" ץוחל יכ היה השק יל ,"טילחהל ."ש יתבשח" :אלו ,"םע תוהדזה יתשגרה"


	 שי ןייצל יכ ינויד המליד םניא םישרוד הנכה שארמ וא עדי ,םיוסמ ךכ תופתתשההש םהב החותפ .לוכל לככ ועמשייש םיקומינ םיבר ,רתוי ןוידה יושע תויהל ,רגתאמ הרופ ןיינעמו .רתוי תריחב המליד איהש תיטנוולר םיפתתשמל תמלוההו תא יבלש הבישחה לש הצובקה היושע ררועל .םייביספ םיפתתשמ דדועלו ןיינע
	 שי ןייצל יכ ינויד המליד םניא םישרוד הנכה שארמ וא עדי ,םיוסמ ךכ תופתתשההש םהב החותפ .לוכל לככ ועמשייש םיקומינ םיבר ,רתוי ןוידה יושע תויהל ,רגתאמ הרופ ןיינעמו .רתוי תריחב המליד איהש תיטנוולר םיפתתשמל תמלוההו תא יבלש הבישחה לש הצובקה היושע ררועל .םייביספ םיפתתשמ דדועלו ןיינע

	2
	 חול 
	המליד ינוידב םידעצ השימח ךילהת : 

	)תוקד שולש-םייתש( ןושאר דעצ 
	)תוקד שולש-םייתש( ןושאר דעצ 

	.הב םישגנתמה םיירסומה םיכרעה רוריבו המלידה תארקה 
	.הב םישגנתמה םיירסומה םיכרעה רוריבו המלידה תארקה 

	Artifact
	)תוקד שמח( ינש דעצ 
	)תוקד שמח( ינש דעצ 

	.םיירקיע םיקומינ ינש תביתכו ישארה רוביגה תלועפל עגונב בתכב הדמע תטיקנ .ההז הדמע וטקנ ןהירבחש תונטק תוצובקל הקולחו )דגנ/דעב( העבצה תכירע 
	.םיירקיע םיקומינ ינש תביתכו ישארה רוביגה תלועפל עגונב בתכב הדמע תטיקנ .ההז הדמע וטקנ ןהירבחש תונטק תוצובקל הקולחו )דגנ/דעב( העבצה תכירע 

	Artifact
	15-10 
	( ישילש דעצ
	)תוקד 

	.םיירקיע םיקומינ ינש לע תיתצובק המכסהל עיגהל ןויסינב תונטק תוצובקב םינויד .טועימה תעד ןויצו לוטסירב לע וא חול לע הצובקה תוטלחה םושיר 
	.םיירקיע םיקומינ ינש לע תיתצובק המכסהל עיגהל ןויסינב תונטק תוצובקב םינויד .טועימה תעד ןויצו לוטסירב לע וא חול לע הצובקה תוטלחה םושיר 

	Artifact
	20-15 
	( יעיבר דעצ
	)תוקד 

	.הרהבה תולאשב שומיש ,החנמה תייחנהב האילמב ןוידו חוויד 
	.הרהבה תולאשב שומיש ,החנמה תייחנהב האילמב ןוידו חוויד 

	Artifact
	)תוקד שמח( ישימח דעצ 
	)תוקד שמח( ישימח דעצ 

	:ןוגכ ,תולאש תועצמאב םהיתודמע תא שדחמ ךירעהל םישקבתמ םיפתתשמה "?ךתדמע תא תיניש םאה" ,"?וילע תבשח אל רשא שדח קומינ תעמש םאה" 
	:ןוגכ ,תולאש תועצמאב םהיתודמע תא שדחמ ךירעהל םישקבתמ םיפתתשמה "?ךתדמע תא תיניש םאה" ,"?וילע תבשח אל רשא שדח קומינ תעמש םאה" 

	יתנשה לויטב ירסומ יכרע ךוניח חופיטמ קלחכ המליד ינויד 
	יתנשה לויטב ירסומ יכרע ךוניח חופיטמ קלחכ המליד ינויד 

	ןיאול הילמע 
	ןיאול הילמע 

	הרהבה תולאש יגוס
	הרהבה תולאש יגוס

	 ןוידה האילמב דעצה( )יעיברה אוה בלשה יזכרמה ךילהתב ןוידה .המלידב בלשב ,הז החנמה אוה ברעתמ ,יטארקוס שמתשמה תולאשב םודיקל ןוידה טקילפנוקב .ירסומה תולאשה תוחסונמ תולאשכ תוחותפ תוררועמה תא םיניידתמה הניחבל תשדוחמ לש םתדמע יפל םינועיטה .ועמשנש
	 ןוידה האילמב דעצה( )יעיברה אוה בלשה יזכרמה ךילהתב ןוידה .המלידב בלשב ,הז החנמה אוה ברעתמ ,יטארקוס שמתשמה תולאשב םודיקל ןוידה טקילפנוקב .ירסומה תולאשה תוחסונמ תולאשכ תוחותפ תוררועמה תא םיניידתמה הניחבל תשדוחמ לש םתדמע יפל םינועיטה .ועמשנש

	 .1 : 
	הקמנה שופיחל תולאש תולאשה
	.ךתעדל עודמ ,עודמ :הרטמה .אמלעב תורימאב קפתסהל אלו הקמנה שפחל םיפתתשמה תא דדועל

	 .2 
	יתהל תונווכתמה תולאשןוידל תימע ירבדל תוסחי :תולאשה ...ירבד לע ךלש םילימב רוזח ,...ירבד לע ךתעד המ :הרטמה תמר לע דומעל החנמל רשפאל ,שדחמ םהיתועד תא ןוחבל םיפתתשמל רשפאל .ןוידה תוברת תא רפשלו םיפתתשמה ינועיטבש הבישחה

	 .3 
	הרדגה תולאש :תולאשה .ךיניעב תורבח יהמ ,ךיניעב הנשלה יהמ :הרטמה .ןוידב םילועה םיגשומל םיפתתשמה לש םישוריפב םילדבהה ןווגמ תא ריהבהל

	  .4 
	םידיקפת ףוליח לש תולאש :תולאשה .השעתש הצור ...היה המ :הרטמה רשקתהל תויושעה תופסונ תויומד לש טבמ תודוקנל בל תמושת תונפהל .ןוידב םיפתתשמה לש תיתרבחה הביטקפסרפה תא ביחרהל ךכבו ,עוריאל

	  .5 
	תויוביוחמ ירשקה תולאש :תולאשה .הז הרקמב תמדוק תוביוחמ וזיא ,תוביוחמ ...ל שי ימ יפלכ :הרטמה תא ,תוביוחמ רוביגל שי ןהיפלכש תולעופה תושפנה תא רתאל ףתתשמל עייסל .ולש ירסומה תויופידעה רדס תאו ןהיניבש ירסומה טקילפנוקה תוהמ 

	6
	6
	6
	. 
	בצמ יוניש לש תולאש :תולאש ...ש הרקמב ךתדמע תא הנשמ תייה םאה :הרטמה לכב תיבקע איהש וא ןותנ בצמב היולת תיכרעה הדמעה הדימ וזיאב ןוחבל .ירסומ טקילפנוק 


	7
	7
	. 
	יללכ תואצות לע תולאשתו :תולאשה םאה ,)תובינג לע םיפחמ ויה םלוכ וליא( ךכ וגהנ םלוכ וליא הרוק היה המ ןכ םירקמ וליאב ,)רבח לש הריבע ריתסהל וא תולגל( הרקמ לכב ךכ גוהנל שי ךתעדל .אל וליאבו 



	:הרטמ היהת וז םא תמיוסמ הדמע תטיקנמ תוירשפא תואצותל בלה תמושת תא תונפהל .הלוכ הרבחב תיביטמרונ הדמעל
	:הרטמ היהת וז םא תמיוסמ הדמע תטיקנמ תוירשפא תואצותל בלה תמושת תא תונפהל .הלוכ הרבחב תיביטמרונ הדמעל

	 החנמל תוצלמה
	 החנמל תוצלמה

	2003:) 
	 תועצהה ןלהלש תוססבתמ לע תורוקמ ,םינוש ןקלח לע םנויסינ לש ןוטנפ ויתימעו ןקלחו לע נםנויסי לש םיחנמ לשו םירומ ופתתשהש תונדסב .ץראב תועצהה ןניא תויולת וז וזב ןניאו ,ץלוהנרבו גלפ( יכרריה רדסב תוכורע 


	•
	•
	•
	•
	 תארקל ןויד ,תומלידב ץלמומ לגרתל התיכב םידעצ ינוב ,ןומא קימעהל תא תורכיהה ןיב םיפתתשמה חפטלו תוברת החיש .ןוידו ולכות אוצמל ןווגמ לודג לש תועצה םיאשונב ולא .רעונו הרבח להנימ רתאב 
	 תארקל ןויד ,תומלידב ץלמומ לגרתל התיכב םידעצ ינוב ,ןומא קימעהל תא תורכיהה ןיב םיפתתשמה חפטלו תוברת החיש .ןוידו ולכות אוצמל ןווגמ לודג לש תועצה םיאשונב ולא .רעונו הרבח להנימ רתאב 


	•
	•
	 תוסנתהב הנושאר ןוידב ,המליד שי תוצקהל ןמז בר רתוי לכל דחא .םידעצהמ רחאל המכ ,תויוסנתה םיפתתשמה ושכרי ימתויונמו לש תופתתשה ,ןוידב היהיו יד רועישב דחא ידכ .ואולמב ךילהתה תא תוצמל 
	 תוסנתהב הנושאר ןוידב ,המליד שי תוצקהל ןמז בר רתוי לכל דחא .םידעצהמ רחאל המכ ,תויוסנתה םיפתתשמה ושכרי ימתויונמו לש תופתתשה ,ןוידב היהיו יד רועישב דחא ידכ .ואולמב ךילהתה תא תוצמל 


	•
	•
	 יוצר םיפתתשמהש ובשי .לגעמב הבישי לגעמב תרשפאמ לכל םיפתתשמה תוארל הז תא הז תרפשמו תא הבשקהה תאו התוסחייתה ירבדל .םירחא איה תעייסמ החנמל תוארל תא לכ ,םיפתתשמה תויהל בושק ,םהיתובוגתל טולקל תא תפש ףוגה תזמרמה לע ןוצר .המכסה יא לע וא המכסה לע ,ןוידב בלתשהל 
	 יוצר םיפתתשמהש ובשי .לגעמב הבישי לגעמב תרשפאמ לכל םיפתתשמה תוארל הז תא הז תרפשמו תא הבשקהה תאו התוסחייתה ירבדל .םירחא איה תעייסמ החנמל תוארל תא לכ ,םיפתתשמה תויהל בושק ,םהיתובוגתל טולקל תא תפש ףוגה תזמרמה לע ןוצר .המכסה יא לע וא המכסה לע ,ןוידב בלתשהל 


	•
	•
	 עצומ תוחנהל תא שמהםיפתת בותכל תא םתדמע תויתואב תולודג :ףדב "ןכ" וא ."אל" .ןוידה לוהינ תאו תוצובקל הקולחה תא לקי רבדה 
	 עצומ תוחנהל תא שמהםיפתת בותכל תא םתדמע תויתואב תולודג :ףדב "ןכ" וא ."אל" .ןוידה לוהינ תאו תוצובקל הקולחה תא לקי רבדה 


	•
	•
	 בושח םיפתתשמהש ובתכי ףדב תא םיקומינה הדמעל .וטקנש םיבר םיקמחתמ המישממ וז וםינעוט יכ שי םהל הבושת .שארב תרטמ תביתכ םיקומינה איה עייסל םיפתתשמל דקמל תא םהיתובושת הנכהכ ןוידל .תוצובקב ומכ ,ןכ רבדה רשפאי םהל ןייעל םהיקומינב בלשב .)םיפתתשמה ידיב וראשיי תובותכה תובושתה יפד( ןוידה ףוסבש יביטקלפרה 
	 בושח םיפתתשמהש ובתכי ףדב תא םיקומינה הדמעל .וטקנש םיבר םיקמחתמ המישממ וז וםינעוט יכ שי םהל הבושת .שארב תרטמ תביתכ םיקומינה איה עייסל םיפתתשמל דקמל תא םהיתובושת הנכהכ ןוידל .תוצובקב ומכ ,ןכ רבדה רשפאי םהל ןייעל םהיקומינב בלשב .)םיפתתשמה ידיב וראשיי תובותכה תובושתה יפד( ןוידה ףוסבש יביטקלפרה 


	•
	•
	 בושח דדועל תא ברמ םיפתתשמה תויהל םיליעפ .ןוידב ינויד המליד םניא םישרוד הנכה משאר וא עדי ,םדוק ךכ תופתתשההש תירשפא .םלוכל לככ ועמשייש םיקומינ םיבר ,רתוי יושע ןוידה תויהל ,רגתאמ הרופ ןיינעמו .רתוי תריחב המליד איהש תיטנוולר םיפתתשמל .םייביספ םיפתתשמ דדועלו ןיינע ררועל היושע הצובקה לש הבישחה יבלש תא תמלוהו 
	 בושח דדועל תא ברמ םיפתתשמה תויהל םיליעפ .ןוידב ינויד המליד םניא םישרוד הנכה משאר וא עדי ,םדוק ךכ תופתתשההש תירשפא .םלוכל לככ ועמשייש םיקומינ םיבר ,רתוי יושע ןוידה תויהל ,רגתאמ הרופ ןיינעמו .רתוי תריחב המליד איהש תיטנוולר םיפתתשמל .םייביספ םיפתתשמ דדועלו ןיינע ררועל היושע הצובקה לש הבישחה יבלש תא תמלוהו 


	•
	•
	 בושח החנמהש דדועי תא םיפתתשמה ביגהל סחייתהלו םג ירבדל םהירבח אלו קר .ויתולאשל 
	 בושח החנמהש דדועי תא םיפתתשמה ביגהל סחייתהלו םג ירבדל םהירבח אלו קר .ויתולאשל 


	•
	•
	 הבישח תיביטקלפר לע ןוידה תעייסמ ףא איה תוחתפתהל הבישחה .תירסומה םשל ,ךכ בושח דעתל תא ךלהמ .ןוידה רשפא תושעל תאז לע ידי םושיר לוקוטורפ ךלהמב ןוידה 
	 הבישח תיביטקלפר לע ןוידה תעייסמ ףא איה תוחתפתהל הבישחה .תירסומה םשל ,ךכ בושח דעתל תא ךלהמ .ןוידה רשפא תושעל תאז לע ידי םושיר לוקוטורפ ךלהמב ןוידה 



	יתנשה לויטב ירסומ יכרע ךוניח חופיטמ קלחכ המליד ינויד 
	יתנשה לויטב ירסומ יכרע ךוניח חופיטמ קלחכ המליד ינויד 

	ןיאול הילמע 
	ןיאול הילמע 

	2.)
	בתוצובק האילמבו רשפאו לע ידי תיפצת תדקוממ לע תולהנתה ןוידה ואר( יפד תיפצת חפסנב 

	 –
	 ןמרבליס-רלק )ז"סשת( הנעט יכ ךוניחה יתלבה ילמרופ חתיפ התוסחיית תידוחיי לא ךרעמ ההארוה ,הדימלהו האבש ידיל יוטיב העבראב םירושימ :םיידוחיי הביבסה הבש תמייקתמ תוליעפה ;תיכוניחה בוציע תוצובק ;הדימלה ותוברועמ לש הרומ וא ךירדמ ;התייחנהב יסופד חישה םיחתפתמה .הב ןיב רתי מהםינייפא התנמש ,רלק איה הנייצ יכ הדימלה יתלבה תילמרופ תרצוי היצזילאוטקא לש אשונ ה,תוליעפ רוביח המאתהו ולש ייחל םוימויה לש םיפתתשמה וותדמעה קלחכ יתלב דרפנ הביבסהמ תימויקה .םהלש הינבה וז תרצוי הימדה לש המירז תיעבט תמייקתמה ןיב ייח םוימויה ןיבל יכילהת .הארוהה החנומ הדימל" "תוסנתהב ףקשמ רוביח ןיב היישעה ןיבל .הדימלה ומויק לש ןויד המליד ללכב לשו ןויד המ
	 ומש לש רויסה ח"לשב תעידיו )ץראה חטשב ,טרפב תוסחייתהב לא העפות וא לא ,עוריא םיגדמ תא .רבדה ןוידה רבחתמ ייחל םוימויה לש שמהםיפתת אוהו ךפוה יתועמשמ ע.םרוב רשאכ םירבדה םירושק תוערכהב תויכרע תויטנוולר היווחה תמצועו התעפשה .תורבוג 

	הארוהב המליד ינויד לש םתובישח
	הארוהב המליד ינויד לש םתובישח

	 ןויד המליד רשפאמ םידימלתל ךורעל רוריב ימינפ םע םמצע רחאלו ןכמ םע םהירבח ,התיכל הבשקהב ,תידדה לע םלוס םיכרעה ליבומה .םתוא אוה ןמזמ םהל תורשפא םייקל ןויד עיגהלו לתומכסה ךכבו קינעמ םהל םילכ םייחל הרבחב תבורמ תועד ,תודמעו הבש תוררועתמ םיתיעל .םינוש םיכרעב םידדצמה תוצובק ןיבו םידיחי ןיב תומליד
	 ןויד המליד רשפאמ םידימלתל ךורעל רוריב ימינפ םע םמצע רחאלו ןכמ םע םהירבח ,התיכל הבשקהב ,תידדה לע םלוס םיכרעה ליבומה .םתוא אוה ןמזמ םהל תורשפא םייקל ןויד עיגהלו לתומכסה ךכבו קינעמ םהל םילכ םייחל הרבחב תבורמ תועד ,תודמעו הבש תוררועתמ םיתיעל .םינוש םיכרעב םידדצמה תוצובק ןיבו םידיחי ןיב תומליד

	 שומיש ןוידב המליד יושע עייסל הרומל םג קוסיעב םיאשונב םייטילופ םיימואלו לעש רדס םויה ירוביצה שיש םהב תושגנתה לש ינש םיכרע וא ,רתוי ןוויכ ילכהש רשפאמ הגצה לש תועד שתונו לשו םידדצ םינוש לש עבטמה לע ידי םידימלתה ,םמצע ילבמ הרומהש טוקני הדמע דצל הז וא .רחא ךילהתה רשפאמ לכל ,ףתתשמ בלשב ,ןושארה ררבל תא ויתוסיפת תאו ויתודמע התויכרע המרב ,תישיאה ,תימיטניאה תידוחייה טוקנלו הדמע תקמונמ לע סיסב םלועה יכרעה .ולש בלשב ינשה לש ילהתה,ך אוה ךרטצי גיצהל תא ותריחב תאו םיקומינה ותריחבל ינפב תצובק םיווש הרחבש התואב הדמע תיכרע אוהש רחב הב בישקהלו םיקומינל ,םהלש םקלחש ויהי םינוש .ולשמ בלש הז יושע תויהל בלש 
	 שומיש ןוידב המליד יושע עייסל הרומל םג קוסיעב םיאשונב םייטילופ םיימואלו לעש רדס םויה ירוביצה שיש םהב תושגנתה לש ינש םיכרע וא ,רתוי ןוויכ ילכהש רשפאמ הגצה לש תועד שתונו לשו םידדצ םינוש לש עבטמה לע ידי םידימלתה ,םמצע ילבמ הרומהש טוקני הדמע דצל הז וא .רחא ךילהתה רשפאמ לכל ,ףתתשמ בלשב ,ןושארה ררבל תא ויתוסיפת תאו ויתודמע התויכרע המרב ,תישיאה ,תימיטניאה תידוחייה טוקנלו הדמע תקמונמ לע סיסב םלועה יכרעה .ולש בלשב ינשה לש ילהתה,ך אוה ךרטצי גיצהל תא ותריחב תאו םיקומינה ותריחבל ינפב תצובק םיווש הרחבש התואב הדמע תיכרע אוהש רחב הב בישקהלו םיקומינל ,םהלש םקלחש ויהי םינוש .ולשמ בלש הז יושע תויהל בלש 
	 שומיש ןוידב המליד יושע עייסל הרומל םג קוסיעב םיאשונב םייטילופ םיימואלו לעש רדס םויה ירוביצה שיש םהב תושגנתה לש ינש םיכרע וא ,רתוי ןוויכ ילכהש רשפאמ הגצה לש תועד שתונו לשו םידדצ םינוש לש עבטמה לע ידי םידימלתה ,םמצע ילבמ הרומהש טוקני הדמע דצל הז וא .רחא ךילהתה רשפאמ לכל ,ףתתשמ בלשב ,ןושארה ררבל תא ויתוסיפת תאו ויתודמע התויכרע המרב ,תישיאה ,תימיטניאה תידוחייה טוקנלו הדמע תקמונמ לע סיסב םלועה יכרעה .ולש בלשב ינשה לש ילהתה,ך אוה ךרטצי גיצהל תא ותריחב תאו םיקומינה ותריחבל ינפב תצובק םיווש הרחבש התואב הדמע תיכרע אוהש רחב הב בישקהלו םיקומינל ,םהלש םקלחש ויהי םינוש .ולשמ בלש הז יושע תויהל בלש 

	 .םהלש ,דגנמ םה ולכוי לואשל תא ירבח הצובקה תרחאה תולאש ררבלו תא הדמעה תיכרעה הנושה .םהלשמ תויונמוימה תוקזחתמה וא תושכרנה בלשב הז ןה ,הבשקה הבישח ,תיתרוקיב תלוכי ,האוושה תלוכי תגצה תולאש לוהינו חיש ינלבוס ליכמו םע םירבח ילעב הדמע הנוש .ילשמ ומכ ,ןכ וקזחתי תשוחת תולגוסמה ןוחטיבהו ,ימצעה ולאו וקזחי םג תושוחת תוכייש ו.ךרע היחנהב ,הבוט דימלתה לוכי חתפל הבישח תבכרומ ןיבהלו אלש לכ תמאה דצב ולש יכו םג דצב רחאה שי םינועיט וםיקומינ ידבכ .לקשמ הנבה גוסמ הז היושע ליבוהל חופיטל אחרז רגוב ליכמ ,ינלבוסו לעב תועדומ תיתרבח לעבו תושיגר תודמעל תונוש .ולשמ רתי לע ,ןכ הערכהה תיכרעה לש דימלתה הנ
	 .םהלש ,דגנמ םה ולכוי לואשל תא ירבח הצובקה תרחאה תולאש ררבלו תא הדמעה תיכרעה הנושה .םהלשמ תויונמוימה תוקזחתמה וא תושכרנה בלשב הז ןה ,הבשקה הבישח ,תיתרוקיב תלוכי ,האוושה תלוכי תגצה תולאש לוהינו חיש ינלבוס ליכמו םע םירבח ילעב הדמע הנוש .ילשמ ומכ ,ןכ וקזחתי תשוחת תולגוסמה ןוחטיבהו ,ימצעה ולאו וקזחי םג תושוחת תוכייש ו.ךרע היחנהב ,הבוט דימלתה לוכי חתפל הבישח תבכרומ ןיבהלו אלש לכ תמאה דצב ולש יכו םג דצב רחאה שי םינועיט וםיקומינ ידבכ .לקשמ הנבה גוסמ הז היושע ליבוהל חופיטל אחרז רגוב ליכמ ,ינלבוסו לעב תועדומ תיתרבח לעבו תושיגר תודמעל תונוש .ולשמ רתי לע ,ןכ הערכהה תיכרעה לש דימלתה הנ


	ץראה תעידיו ח"לש תולועפב המליד ינויד
	ץראה תעידיו ח"לש תולועפב המליד ינויד

	 רמאמ הז אב ץילמהל ירומל ח"לשה בלשל ינויד המליד םהירועישב .תועיבקב לככ השעייש רתוי שומיש הדותמב וז ךכ ודדחתי ורפתשיו הבישח תירסומה מוימהותויונ םירושיכהו םייתרבחה .א"הידיו ח"לש ףגא תרותמ קלח םהש ,םייכרעהו 
	 רמאמ הז אב ץילמהל ירומל ח"לשה בלשל ינויד המליד םהירועישב .תועיבקב לככ השעייש רתוי שומיש הדותמב וז ךכ ודדחתי ורפתשיו הבישח תירסומה מוימהותויונ םירושיכהו םייתרבחה .א"הידיו ח"לש ףגא תרותמ קלח םהש ,םייכרעהו 

	דימלת-הרומ יסחיו ח"לשל הרומה לש תידוחייה ותומד 
	דימלת-הרומ יסחיו ח"לשל הרומה לש תידוחייה ותומד 

	Figure
	)םייחל רועיש( ח״לש לגעמב ןויד 
	)םייחל רועיש( ח״לש לגעמב ןויד 

	ודיקפת לש הרומ ח"לשה תיבב רפסה בלשמ דיקפת לש הרומ לשו החנמ .ךירדמו הרומ ח"לשל ביוחמ תינכותל תשמח ,תונדסה התרטמש תונקהל עדי ,םיכרעו תרדגומו ול תסכמ םירועיש להרבעה .התיכב ,ףסונב הרומה אצוי םע וידימלת תוחפל רויסל דחא שדוחב ןכו ,החיגל עסמל .דועו האיציה ץוחמ ילתוכל תיב רפסה תרשפאמ דומיל הריוואב תרחא יללכבו תולהנתה םינוש 
	ודיקפת לש הרומ ח"לשה תיבב רפסה בלשמ דיקפת לש הרומ לשו החנמ .ךירדמו הרומ ח"לשל ביוחמ תינכותל תשמח ,תונדסה התרטמש תונקהל עדי ,םיכרעו תרדגומו ול תסכמ םירועיש להרבעה .התיכב ,ףסונב הרומה אצוי םע וידימלת תוחפל רויסל דחא שדוחב ןכו ,החיגל עסמל .דועו האיציה ץוחמ ילתוכל תיב רפסה תרשפאמ דומיל הריוואב תרחא יללכבו תולהנתה םינוש 

	יתנשה לויטב ירסומ יכרע ךוניח חופיטמ קלחכ המליד ינויד 
	יתנשה לויטב ירסומ יכרע ךוניח חופיטמ קלחכ המליד ינויד 

	ןיאול הילמע 
	ןיאול הילמע 

	 –
	 ולאמ ,התיכבש םיללכ םהש םימוד רתוי םינייפאמב םהלש ידממל ךוניחה יתלבה .ילמרופ ודיקפת לש הרומ ,ח"לשה ומכ םג ודיקפת לש ,ךנחמה םימוד רתויב ודיקפתל לש ךירדמ תעונתב נ,רעו םהו םירשפאמ המצעה החמצהו לש םידימלת
	 ןה םירועישב ןיבו ילתוכ תיב רפסה יאדוו .ול הצוחמש תולהנתהב

	(1992)(1993)
	 רקחמב הכרעש הרובד יבובוק 
	 לע הרומה בוטה יניעב ,וידימלת איה האצמ יכ םידימלת םיכירעמ םירומ ילעב תונוכת הלא רדסב( :)דרוי םיסחייתמ דובכב ,דליל םניא םיררועמ ,דחפ םיניחבמ תוהזב תידוחייה לש לכ ,דימלת םינימאמ תלוכיב ,םהידימלת םייטנתוא ,םינכו ,םייתפכא ילעב הנחבה ברב תוידדצ ינושב( )ישיא .תונתשהבו חממםרק לש ןמדירפ דלוגנרוקו 
	 הלוע יכ םידימלת םיכירעמ הרומ חתפמה םמיע תכרעמ יסחי ,ןילמוג תתתשומה לע סחי .תוישיא תויעבב ץועיי לעו םח ישונא

	(1996)
	 ורפסב תויצנגילטניא ,תובורמ ןעט רנדרג 
	 יכ היצנגילטניאה תישונאה הניא השקמ ,תחא אלא ףצר לש תויצנגילטניא ,תודרפנ לכש תחא תרשקתמ םוחתל םייח .רחא יפל ,רנדרג לכל דחא ונתאמ הייטנ הקזח םימוחתל םימיוסמ רתוי םימוחתמ .םירחא ,וירבדל שי הנומש יגוס א:תויצנגילטני היצנגילטניא ;תילולימ-תינושל היצנגילטניא ול;תיטמתמ-תיג היצנגילטניא מ;תיבחר היצנגילטניא ;תילקיזומ היצנגילטניא ;תיתעונת-תינפוג היצנגילטניא ךות ;תישיא .תיטסילרוטנ היצנגילטניא ;תיתרבח היצנגילטניא םג הנוכמה ,תישיא ןיב היצנגילטניא

	(2003)
	 םג אנהכ 
	 ללכ תא עהןורקי לש בר תוידממ ידממב ךוניחה יתלבה .ילמרופ ןורקיע הז איבמ ידיל יוטיב בחרמ לודג לש ימוחת תוליעפ תויונמוימו ,תונווגמ תווש ךרע תניחבמ תובישחה הכרעההו .תיתרבחה םירקחמ ולא םיברו םירחא םיחיכומ תא הךרוצ לש םידימלתה הרומב ,החנמ ריכמה לולכמב םירושיכה תויצנגילטניאהו לש ,וידימלת הנקמה םהל תובישח ךרעו חפטמהו לכב דימלת תא תודוקנ קזוחה .ולש הרומל ח"לשל שי תא ברמ בטימו םיאנתה תויהל הרומ גוסמ הז ןוויכ בחרמהש ובש אוה שגופ תא וידימלת וניא קר ,התיכב אלא ,םג ילואו ,רקיעב הדשב בחרמבו .חותפה הדבוע וז הריבגמ תא לאיצנטופ הארוהה היחנההו לש הרומה ח"לשל ותרשפאמ ול שממל תא הסיפתה .וזה םג ה

	 – –
	דיקפת לכל דימלת
	 ידכ איבהל ידיל יוטיב תא ברמ םידימלתה תודוקנב קזוחה םהלש
	 הנקמ 

	עךר דחוימ לויטל היווחלו ההמיצעמ תרשפאמהו תללוחתמה ,וב תקזחמה תשוחת תולגוסמ .אוה רשאב דימלת לכב תוכיישו
	עךר דחוימ לויטל היווחלו ההמיצעמ תרשפאמהו תללוחתמה ,וב תקזחמה תשוחת תולגוסמ .אוה רשאב דימלת לכב תוכיישו

	 הכילהה ליבשב לולסמבו תרשפאמ תוחיש יתלב .תוילמרופ הרומה לוכי תולגל ןאכ וידימלתב םיטביה אלש היה לוכי עדוותהל םהל .התיכב החיש המוזי הלוכי םוקרל םיטוח לש רשק לשו ןומא ןיב הרומה .דימלתל םג תוליעפ ברעה תוחישהו תונבומה לגעמב ח"לשה םימרות קוזיחל התורכיה רשקהו ןיב הרומה .וידימלתל ףותיש םיצ"שמה תכרדהב לויטה עוציבבו םידיקפת נםיפסו לויטב רצוי הקימניד תיבויח לש תופתוש לשו תוידדה ןיב הםידימלת הרומל םניבו ןיבל 
	 הכילהה ליבשב לולסמבו תרשפאמ תוחיש יתלב .תוילמרופ הרומה לוכי תולגל ןאכ וידימלתב םיטביה אלש היה לוכי עדוותהל םהל .התיכב החיש המוזי הלוכי םוקרל םיטוח לש רשק לשו ןומא ןיב הרומה .דימלתל םג תוליעפ ברעה תוחישהו תונבומה לגעמב ח"לשה םימרות קוזיחל התורכיה רשקהו ןיב הרומה .וידימלתל ףותיש םיצ"שמה תכרדהב לויטה עוציבבו םידיקפת נםיפסו לויטב רצוי הקימניד תיבויח לש תופתוש לשו תוידדה ןיב הםידימלת הרומל םניבו ןיבל 
	 הכילהה ליבשב לולסמבו תרשפאמ תוחיש יתלב .תוילמרופ הרומה לוכי תולגל ןאכ וידימלתב םיטביה אלש היה לוכי עדוותהל םהל .התיכב החיש המוזי הלוכי םוקרל םיטוח לש רשק לשו ןומא ןיב הרומה .דימלתל םג תוליעפ ברעה תוחישהו תונבומה לגעמב ח"לשה םימרות קוזיחל התורכיה רשקהו ןיב הרומה .וידימלתל ףותיש םיצ"שמה תכרדהב לויטה עוציבבו םידיקפת נםיפסו לויטב רצוי הקימניד תיבויח לש תופתוש לשו תוידדה ןיב הםידימלת הרומל םניבו ןיבל 

	 .םמצע ןומאה רשקהו םירצונש ךכב םירצוי םילקא יתצובק יבויח הריוואו לש ,תוחיתפ ולאו םימרות ומויקל לש ןויד המליד ,רישעמ ררועמ הבשחמ ,חימצמו יושעש חימצהל רגוב יתפכא .תיתרבחו תישיא תוירחא הלגמה שיגרו 
	 .םמצע ןומאה רשקהו םירצונש ךכב םירצוי םילקא יתצובק יבויח הריוואו לש ,תוחיתפ ולאו םימרות ומויקל לש ןויד המליד ,רישעמ ררועמ הבשחמ ,חימצמו יושעש חימצהל רגוב יתפכא .תיתרבחו תישיא תוירחא הלגמה שיגרו 


	לויטב המליד ןויד
	לויטב המליד ןויד

	 הרומ ח"לשל לוכי םייקל
	 הרומ ח"לשל לוכי םייקל

	 ינויד המליד ,התיכב רועישב
	 ינויד המליד ,התיכב רועישב

	 הנכהה רקלתא לויטה וא
	 הנכהה רקלתא לויטה וא

	 רועישב .םוכיסה םויק
	 רועישב .םוכיסה םויק

	 – 
	 ןוידה הדשב
	סךומ םוקמל

	 תושחרתה ,המלידה ךומס
	 תושחרתה ,המלידה ךומס

	 תומשרתהל ןמ תועפותה
	 תומשרתהל ןמ תועפותה

	 חטשבש בורקו היווחל
	 חטשבש בורקו היווחל

	 –
	 תיכרעה
	 אוה לעב ךרע

	 ףסומ יתיווח ,לודג ןה ןבומב
	 ףסומ יתיווח ,לודג ןה ןבומב

	 ישגרה ןהו ןבומב .יביטינגוקה
	 ישגרה ןהו ןבומב .יביטינגוקה

	 – –
	 השק םייקל ןויד המליד .חטשב ךלהמה יחרכהה לש ןויד המלידה אוה תטיקנ הדמע תישיא ותליחתב התביתכו תפסותב ינש םיקומינ .הטלחהל הביתכ ךלהמב עסמ היושע תויהל םרוג .דיבכמ םע ,תאז שי טלחהב תודוקנ ןמז םוקמו ךלהמב לויטה ןהבש רשפא םייקל ןויד הזכ שיו רוחבל ןהב .הדיפקב ,המגודל תוננובתה ףונב ףקשמה חותיפ ינברוא ץאומ לומ ךרוצ ,רומיש ןה תוביסמ תוירוטסיה ןה תוביסמ לש תוכיא ,הביבס יושע ןמזל ןויד יתועמשמ .יטנוולר ןויד הזכ םייקתמה התיכב אוה ,יטרואית וליאו אוהשכ םייקתמ לומ ףונה אוה ישחומ לעבו תועמשמ .תיתמצוע םא הרומה טילחמ םייקל ןויד המליד חטשב
	 המגודל ימורמב ,הדצמ המלידב תקסועה ותאירקב לש רזעלא ןב ריאי תודבאתהל תינומה
	 וילע ןיכהל שארמ ותחתמאב תויקתפ ירישכמו הביתכ הקולחל .םידימלתל 

	םוכיס
	םוכיס

	 ךשמב ,םינש וללס סנרול ,גרבלוק ויתימע םהידימלתו ךרד ימוחתל רקחמ םישדח םוחתב ךוניחה ירסומה ומרתו המורת הדבכנ ימוחתב היגולוכיספה תיתוחתפתהה לש הבישחה ,תירסומה ההיפוסוליפ לש רסומה ךוניחהו .ירסומה ךרואל ,םינשה וחתפתה ימוחת רקחמ םיפסונ ךוניחב ,ירסומה :ןוגכ ךוניח ,יפואה הבישח תירסומ ,שגרו םיטביה םייטנג הבישחב ,תירסומ תועדומ מ,תירסו תושיגר ,תירסומ תויתפכא יכילהתו תוחתפתה ליגהמ .ריעצה יוביר תת םיאשונה איבה 
	 ךשמב ,םינש וללס סנרול ,גרבלוק ויתימע םהידימלתו ךרד ימוחתל רקחמ םישדח םוחתב ךוניחה ירסומה ומרתו המורת הדבכנ ימוחתב היגולוכיספה תיתוחתפתהה לש הבישחה ,תירסומה ההיפוסוליפ לש רסומה ךוניחהו .ירסומה ךרואל ,םינשה וחתפתה ימוחת רקחמ םיפסונ ךוניחב ,ירסומה :ןוגכ ךוניח ,יפואה הבישח תירסומ ,שגרו םיטביה םייטנג הבישחב ,תירסומ תועדומ מ,תירסו תושיגר ,תירסומ תויתפכא יכילהתו תוחתפתה ליגהמ .ריעצה יוביר תת םיאשונה איבה 

	Prosocial Education. 
	– יתרבח ורפ ךוניח :ולוכ םוחתל תללוכ הרדגהל םירקוחה תא

	Figure
	רויסה ךלהמב המליד ןויד 
	רויסה ךלהמב המליד ןויד 
	רויסה ךלהמב המליד ןויד 
	רויסה ךלהמב המליד ןויד 




	יתנשה לויטב ירסומ יכרע ךוניח חופיטמ קלחכ המליד ינויד 
	יתנשה לויטב ירסומ יכרע ךוניח חופיטמ קלחכ המליד ינויד 

	ןיאול הילמע 
	ןיאול הילמע 

	 הסיפתה תיכוניחה תדמועה סיסבב הרדגה וז האור תובישח בולישב ןיב תשיכר עדי בחר קימעמו ימוחתב תעדה ןיבל ךוניח ,םיכרעל רסומל תודימלו .תובוט קוסיע עובק תויגוסב תויכרע לכב ימוחת הדימלה היישעהו תיבה סתירפ תיתליהקהו םרות חותיפל תסיפת םלוע תיכרע רישכמו תא דימלתה תויהל רגוב ,יארחא יתפכא .ברועמו תרטמ ךוניחה ורפה יתרבח איה חימצהל תא דימלתה תויהל רגוב ירסומ חרזאו םרותה ומצעל .וצראלו יפל המ וניארש רוביחב ,הז לויטה 
	 הסיפתה תיכוניחה תדמועה סיסבב הרדגה וז האור תובישח בולישב ןיב תשיכר עדי בחר קימעמו ימוחתב תעדה ןיבל ךוניח ,םיכרעל רסומל תודימלו .תובוט קוסיע עובק תויגוסב תויכרע לכב ימוחת הדימלה היישעהו תיבה סתירפ תיתליהקהו םרות חותיפל תסיפת םלוע תיכרע רישכמו תא דימלתה תויהל רגוב ,יארחא יתפכא .ברועמו תרטמ ךוניחה ורפה יתרבח איה חימצהל תא דימלתה תויהל רגוב ירסומ חרזאו םרותה ומצעל .וצראלו יפל המ וניארש רוביחב ,הז לויטה 

	יתנשה 
	יתנשה 

	– 
	ויביכרמב םינווגמה ללכב שומישבו ינוידב המליד וכלהמב טרפב 
	ויביכרמב םינווגמה ללכב שומישבו ינוידב המליד וכלהמב טרפב 

	– 
	אוה ילכ בר המצוע 
	אוה ילכ בר המצוע 
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	-ה האמב היוצרה ךוניחה תכרעמ רגוב תומד חופיטל

	היפרגוילביב 
	היפרגוילביב 
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	(1999,)
	,ביבא 'א 
	 ןויד" :המליד תורשפא תפסונ רוריבל ,"יכרע :ךותב ,'א ביבא ,'עו -ילילג

	(1996)
	 .)םיכרוע( רטכש לארשי תשרומב םדא תוברת ךרע ,םייחב תרחבו,תולעמ תאצוה . ,רנדראג 'ה 
	 תויצנגילטניא :תובורמ הירואיתה הכלה ,השעמל :תילגנאמ רימא .הבישחה חופיטל סייו וקנרב ןוכמ :םילשורי ,ןמרקוצ 

	2003,) (1993,),
	( 'ר ,אנהכ
	ילמרופ יתלבה דוקהו םירוענ.קילאיב דסומ ,םילשורי , ,ןמסדנל 'ש 
	 תוחתפתה הסיפת לש יחךונ יתרבח
	 הדובע תלבקל ראות רוטקוד 

	היפוסוליפל תרגסמב תיב רפסה תויונמואל םיעדמו 
	היפוסוליפל תרגסמב תיב רפסה תויונמואל םיעדמו 

	COLUMBIA PABLIC UNIVERSITY, 
	-

	 .SAN RAFAEL ,CALIFORNIA, U.S.A 
	.5 .6 .7 
	(2003,) ,
	,גלפ 'ח ,ץלוהנרבו 'י 
	נלוהי ינויד דהמלי םודיקל הבישחה תירסומה
	 :םילשורי .רעונו הרבח להנימ ,ךוניחה דרשמ

	(1980,).77-53
	 ,גרבלהוק 'ל 
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	)
	 חופיט תוגיהנמ הריעצ )םיצ”שמ( תדקמתמה תרכהב ,ץראה היפונ התשרומו קלחכ תוליעפמ ח”לש תעידיו ץראה דעונ שבגל הבכש ,תיתוכיא העיפשמ הליבומו ברקמ םידימלתה .רעונהו תוליעפ םיצ”שמה תמרות פתהלםתוחת שוביגלו םתוהז דחמ ,אסיג םיטביהלו םייתרבח יגשיהלו הצובקה ךדיאמ .אסיג תוסנתהב תיתייווחה ידיקפתב הגהנה לש( םיצ”שמה
	2
	 ןעמל ,ללכה םיכורכ רגתא ,ישיא המורת תישיא שומימו .ימצע דחוימב תוסנתהה הדשב תנמזמ דיחיל הצובקלו םירגתא םיבצמו םיעבותה תלוכי תודדומתה תישפנ ,תינפוגו שיו הב ידכ קזחל תא דיחיה ידכו חפטל תולוכי ,הגהנה חור ,תווצ ףותיש ,הלועפ תוירחא תידדה .תוערו ,ךכיפל תווצ ח”לש םירומ( םיצ”שמו )דחאכ השוע תלבוהל םידימלתה ןווגמב תויוליעפ תואיבמה םתוא תויהל םיברועמ ,םתביבסב בדנתהל הליהקב ףתתשהלו אבםיעורי םיימואל םירושקה .תויתרבח תומישמבו הנידמה תודלותב

	 רוביחב ,הז דומענ לע תורומתה ולחש ךילהתב תוחתפתה תווצ ח”לש תעידיו ץראה םירומ( וםיצ”שמ ,)דחאכ לע ותוליעפ לש עוצקמ ח”לשה תיבב רפסה הדשבו לעו תוביסה םימרוגהו וליבוהש .ותריציל ןחבנ תא מתהתורו ולחש ךילהתל תוחתפתהה ךרד הריקס לש השולש םיללוחמ ורציש תא יפוא תוליעפ ח”לש תעידיו ץראה תכרעמב יחהךונ ךרואל :םינשה םירומה תיכוניחה תינכותה ,ח”לשל
	 רוביחב ,הז דומענ לע תורומתה ולחש ךילהתב תוחתפתה תווצ ח”לש תעידיו ץראה םירומ( וםיצ”שמ ,)דחאכ לע ותוליעפ לש עוצקמ ח”לשה תיבב רפסה הדשבו לעו תוביסה םימרוגהו וליבוהש .ותריציל ןחבנ תא מתהתורו ולחש ךילהתל תוחתפתהה ךרד הריקס לש השולש םיללוחמ ורציש תא יפוא תוליעפ ח”לש תעידיו ץראה תכרעמב יחהךונ ךרואל :םינשה םירומה תיכוניחה תינכותה ,ח”לשל
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	 ןחבנ תא העפותה הביטקפסרפב תירוטסיה הרטמב ףושחל תא ךילהת תוחתפתהה לש תווצ ח”לש לע ריצ ןמזה תאו הותעפש לע יפוא תוליעפ ח”לש תעידיל ץראה תכרעמב ךוניחה הרטמבו ןיחבהל תומגמב תונוש .ךילהתב וקלחב ןושארה לש ,רוביחה רוקסנ תא יונישה ודועייב לש הרומה ח”לשל תעידילו ץראה ודיקפתבו ימימ ם”גחה דעו .םויה וקלחב ,ינשה גצוי ךילהת תוחתפתה תוגיהנמה הריעצה ם”גחהמ דעו ח”לש תעידיו ה.ץרא וקלחב ,ישילשה גצוי .תינוגרא תידוקפת תרגסמכו תיתרבח תיגוגדפ הסיפתכ )דחאכ םיצ”שמו םירומ( ח”לש תווצ 
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	ר"ד ילא שיש אוה להנמ ףגא ח"לש ,הדש( ,םואל )הרבח תעידיו ץראה דרשמב ,ךוניחה רוטקוד להיפוסוליפ םוחתב תודלותההקיטקדיד לש תעידי ץראה ב ()-ץרא ,לארשי רבחמ :םירפסה יכה' ילארשי ,'שיש ךרדה' םשל -ןמוי ,'עסמ בתוכ ךרועו ףתוש לש רפס' עסמה -30 הנש תוחלשמל רעונה ,'ןילופל ר"וי הדעוה תיצראה םודיקל םילויטה תכרעמב ךוניחה ר"ויו תדעו ,ךוניח םיימואלה םינגהו עבטה תושר תאילמב הליהקו להק.
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	םיצ"שמ = יכירדמ ח"לש .םיריעצ םיצ"שמה םידימלת( תוביטחמ םייניבה הביטחהו )הנוילעה םיליעפ ךותב תיב רפסה תויוליעפב.ח"לשה תויוליעפ תרגסמב הדשבו תונוש תויתרבח
	םיצ"שמ = יכירדמ ח"לש .םיריעצ םיצ"שמה םידימלת( תוביטחמ םייניבה הביטחהו )הנוילעה םיליעפ ךותב תיב רפסה תויוליעפב.ח"לשה תויוליעפ תרגסמב הדשבו תונוש תויתרבח
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	ח”לש הרומל ע”נדג ךירדממ .

	 .א ם”גח - בחרומ ינפוג ךוניח יכירדמ
	 .א ם”גח - בחרומ ינפוג ךוניח יכירדמ

	(1940,)25
	 םירומה םינושארה רשא ודמיל תא ירועיש ם”גחה ויה םירומ ךוניחל .ינפוג לכב ,רקוב ךשמב יצחכ ,העש ומייק תוליעפ הבש ולגרת טרופס .ישומיש
	4
	 רחאל הפוקת ירומש ךוניחה ינפוגה הוריבע תא ירועיש ,ם”גחה וליחתה דמלל יכירדמ ,ם”גח ויהש םג םידקפמ ןוגראב .הנגהה
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	 סרוקב ןושארה תרשכהל יכירדמ ,ם”גח ךרענש הרעו’גב ץיקב ש”ת 
	 וחנוה תודוסיה ופתתשה הז סרוקב .רפסה יתבב ם”גח תוליעפלו הסיפתה ללכל 
	 .הנגההמ םידקפמ 

	ע”נדגה יכירדמ .ב
	ע”נדגה יכירדמ .ב

	 תישארב תונש ,םישימחה בלוש דגהע”נ תכרעמב ה.ךוניח יכירדמ ע”נדגה ויה מםידקפ מוםיכירד .אבצב ל”הצ הנימ תא ,םיכירדמה דרשמו יחהךונ רשיא תא פתולוע הההכרד ןומיאהו קלחכ תועשמ דומילה יתבב ה.רפס ירדמםיכ הלא ולביק תא םתרשכה תועוצקמב הםייאבצ דנשושר םידימלתל
	 תישארב תונש ,םישימחה בלוש דגהע”נ תכרעמב ה.ךוניח יכירדמ ע”נדגה ויה מםידקפ מוםיכירד .אבצב ל”הצ הנימ תא ,םיכירדמה דרשמו יחהךונ רשיא תא פתולוע הההכרד ןומיאהו קלחכ תועשמ דומילה יתבב ה.רפס ירדמםיכ הלא ולביק תא םתרשכה תועוצקמב הםייאבצ דנשושר םידימלתל

	(1959,) 
	 קלחכ ןומיאהמ םדקה .יאבצ תוליעפ םיניצקה םידקפמהו תכרעמב ךוניחה אל התייה תחלצומ םושמו ךכ .הקספוה ףוסב תונש םישימחה 
	ההרבעו תוירחאה האלמה הכרדהל ינומיאלו ע”נדגה דרשמל .ךוניחה סרוק הרשכה םיכירדמל םייקתה תיירקב םיבנע .תועובש העבש ךשמנו

	 יכירדמ“ ע”נדג םה םירומ תועוצקמל ע”נדג ס”היתבב :םיידוסי-לעה םה םיעצומ תלהנהל ס”היתב י”ע חוקיפה לע תולועפ ע”נדגה םילבקתמו .ס”היתב תלהנה תמכסהב הדובעל
	 יכירדמ“ ע”נדג םה םירומ תועוצקמל ע”נדג ס”היתבב :םיידוסי-לעה םה םיעצומ תלהנהל ס”היתב י”ע חוקיפה לע תולועפ ע”נדגה םילבקתמו .ס”היתב תלהנה תמכסהב הדובעל
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	ירועיש טרופס ישומיש ודעונ ןמאל תא הםידימלת רבגתהל לע םילושכמ תוליעפב הדשב :ןוגכ סופיט לע ריק ,הובג רבעמ לושכמ
	ירועיש טרופס ישומיש ודעונ ןמאל תא הםידימלת רבגתהל לע םילושכמ תוליעפב הדשב :ןוגכ סופיט לע ריק ,הובג רבעמ לושכמ
	ירועיש טרופס ישומיש ודעונ ןמאל תא הםידימלת רבגתהל לע םילושכמ תוליעפב הדשב :ןוגכ סופיט לע ריק ,הובג רבעמ לושכמ
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	 לוגרת ,לגרו די ’.רפסה תיב רצחב ומייקתהו העש יצחכ וכשמנ םירועישה .’וכו לבח לע ’תיקיז תכילה 
	 לוגרת ,לגרו די ’.רפסה תיב רצחב ומייקתהו העש יצחכ וכשמנ םירועישה .’וכו לבח לע ’תיקיז תכילה 

	( ’י ,רורד2008ינפ ,ילאירה םתוח ,),ךוניחו הרבח תוברת – ם 42. 
	( ’י ,רורד2008ינפ ,ילאירה םתוח ,),ךוניחו הרבח תוברת – ם 42. 
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	וניחה תודסומב ע”נדג תולועפ להונ( ,םיידוסי-לעה ך1963’מע ,) 5. 
	וניחה תודסומב ע”נדג תולועפ להונ( ,םיידוסי-לעה ך1963’מע ,) 5. 
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	Figure
	30
	 תרשמ ךירדמ ע”נדג התואב תע הדמע לע 
	 תועש תויעובש כ(תרשמ םיכירדמ תכרעמב .)ךוניחה םיכירדמה וכירדה העש תיעובש תחא התיכב וא רצחב תיב רפסה וליבוהו תא הםידימלת ימיב הדש ינב( שש )תועש תועסמבו םינוש יבחרב ץראה וכראש( העברא-השולש .םיעבשה תונש תישאר דע תכרעמה הלהנתה ךכ .)םימי 

	ח”לש ךירדמל ע”נדג ךירדממ .ג
	ח”לש ךירדמל ע”נדג ךירדממ .ג

	(1974,)
	 רחאל םקוהש ףגא רעונה תוריכזמב תיגוגדפה ולוהינב לש לאכימ לג 
	 הרבעוה תוירחאה תוליעפל ע”נדגה חקפהמ לע ךוניחה ינפוגה ףגאל רעונה .שדחה הדרפהה ןיב יתש התוכרעמ הליבוה יונישל םש עוצקמה :ח”לשל ,הדש ,םואל .הרבח תנשב םידומילה

	 .ע”נדגה ךירדמ לש ותוליעפ תא ךישמה השעמלש ,ח”לש ךירדמ לש ודיקפת רדגוה ,ו”לשת
	 .ע”נדגה ךירדמ לש ותוליעפ תא ךישמה השעמלש ,ח”לש ךירדמ לש ודיקפת רדגוה ,ו”לשת

	380
	 תישארב תנש ,)ו”לשת( וטלקנ 
	 יכירדמ ח”לש יתבב .רפסה םקלח ויה יכירדמ ע”נדג שורבע הרשכה תידועיי םדיקפתל :שדחה תויומלתשה יתבב רפס ,הדש םויק ימי הדש הביבסב הבורקה תיבל רפסה תלבקו הייחנה דומילל אשונה .יתנשה הרשכה וז התייה םצעב .ע”נדגה תרגסמב אלו ךוניחה תכרעמ תרגסמב ח”לשל םירומ תרשכהל ןושארה סרוקה

	’
	 תליחת“ ץמאמ זכורמ יונישב תסיפת תרשכה חוכ םדא עויסבו תטילקל םדא חוכ 
	...ילמרופ יתלבה להנימהו הכרדהה םוחתל ’רחא

	 סרוק... םיכירדמל םירגוב תבסהו םיכירדמ -םימייק ומייקתי ה”לשתב וללכיו קלח ןמ תינכתה תוטישהו םירושקה היארל -תיתרבחה תיכרע .”הבחרה
	 סרוק... םיכירדמל םירגוב תבסהו םיכירדמ -םימייק ומייקתי ה”לשתב וללכיו קלח ןמ תינכתה תוטישהו םירושקה היארל -תיתרבחה תיכרע .”הבחרה
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	 ,השעמל הבסהה לש תינכות תארוה ע”נדגה ח”לשל הלחה תנשב םידומילה .ה”לשת ידכ תארוהש תינכות ח”לש לכות ,שממתהל :עבקנ תינכתהש“ השדחה תבייחמ המאתה לש תווצ 
	 ,השעמל הבסהה לש תינכות תארוה ע”נדגה ח”לשל הלחה תנשב םידומילה .ה”לשת ידכ תארוהש תינכות ח”לש לכות ,שממתהל :עבקנ תינכתהש“ השדחה תבייחמ המאתה לש תווצ 

	דחאכ םיצ”שמו םירומ – ח”לש תווצ 
	דחאכ םיצ”שמו םירומ – ח”לש תווצ 

	שיש ילא 
	שיש ילא 

	:תואבה תולועפה ועצובי תאז רואל .ותלועפ יסופדו הכרדהה 
	:תואבה תולועפה ועצובי תאז רואל .ותלועפ יסופדו הכרדהה 

	.ותלהנה י”ע לעפויו רפסה תיבל ףפכוי )ח”לש( הדשה ךירדמ
	.ותלהנה י”ע לעפויו רפסה תיבל ףפכוי )ח”לש( הדשה ךירדמ
	.ותלהנה י”ע לעפויו רפסה תיבל ףפכוי )ח”לש( הדשה ךירדמ
	.1 

	תלבק םיכירדמה השעת י”ע םילהנמה הריחבב( הרישי וא רושיאב םידמעומ ועצויש
	תלבק םיכירדמה השעת י”ע םילהנמה הריחבב( הרישי וא רושיאב םידמעומ ועצויש
	.2

	.המאתה תוניחבב ודמעיש רחאל )םהל 
	.המאתה תוניחבב ודמעיש רחאל )םהל 

	.שדחה סופדב עצוביו ןנכותי )הז ץיקב רבכ ותבסהב לחוהש( ץיקב םיכירדמה סרוק
	.שדחה סופדב עצוביו ןנכותי )הז ץיקב רבכ ותבסהב לחוהש( ץיקב םיכירדמה סרוק
	.3 

	ומיוקי הנשב וז תויומלתשה הבסה -ןנכותתש םע הקלחמה לתשהלתויומ -םירומ תינכות
	ומיוקי הנשב וז תויומלתשה הבסה -ןנכותתש םע הקלחמה לתשהלתויומ -םירומ תינכות
	.4

	.ךוראה חווטל שדחמ הרשכה 
	.ךוראה חווטל שדחמ הרשכה 


	5.7-5(1/21/3
	 חוקיפה לע ח”לשה הצקי ו”לשתב 
	 םיחנמ 
	 וא 
	 םתרשממ ,וחני ראשהו ודבעי .”תורחא תוינכותו םיבלושמ םימי תלעפהב םיכירדמה תא וכירדי רשא )הכרדהב
	8 

	?יתרבח ךוניחו ח”לש ךירדמ .ד
	?יתרבח ךוניחו ח”לש ךירדמ .ד

	197824 –30 
	 תינכותב הלועפה השגוהש תארקל תנש םידומילה ,ז”לשת ןיוצ יכ תולועפ ח”לשה ובלושי כןנכותמ םע ךוניחה יתרבחה יכו וכשמיי הבסהה תומאתההו הבתרשכ .םיכירדמה םכסה רכשה יכירדמל ,ח”לשה ראונימ 
	 וילעש( םותח יתמ ,יקסיב חקפמה זכרמה לע תולועפ ה,)ח”לש םילשה השעמל תא תלועפ העמטהה לש ע”נדגה ףגאב רעונה תאו תבסה יכירדמ הע”נדג .ח”לשל םינש רפסמ רחאל ,ןכמ עצוב יוניש ףסונ דמעמב מיכירד ח”לשה םהו ורדגוה ,םירומ ןה תניחבמ יאנת ההדובע ןה תניחבמ הרשכהה הכמסההו ושרדנש .םהמ םכסהה הרידג תא תורגסמ תוליעפה תאו ךשמ ,תוליעפה תא תובוח תאו תויוכז יכירדמ ח”לשה תאו יפקיה הדובעה םישרדנה .םהמ
	9
	 טלחוה ףקיהש תרשמ יכירדמ ח”לש ,םיכמסומ ילעב ראות ימדקא ילעבו ןוישיר הארוה ,עובק דומעי לע 
	 תועש תויעובש
	 גוהנכ לכב תרשמ הארוה בךוניח לעה .ידוסי
	10
	 ןכ עבקנ יכ יכירדמ ח”לש ןיאש םהידיב הכמסה תדועתו הארוה וכישמי יפל דובעל 
	.תויעובש תועש
	11

	 –840  –350490
	 תרשכה הרומה ח”לשל הללכ השולש :םיבלש וקסר יסיסב גפבתר ץיקה קלתאר הסינכ ,דיקפתל תויומלתשה תויזוחמ תויצראו כהלתר וזאהר םילולסמהו ל,קמוע בלש חאןור
	 ינחבמ .הכמסה דמיכיר ח”לשה שכוהור ךשמב 
	שתוע
	 ןהמ 
	 תועש סרוקב ץיק -ו
	 תועש תויומלתשהב וזאתויר אותויצר ומייקתהש ךלהמב יתש תונש ותדובע התונושאר לש .הרומה
	12 

	2168. 12 1987.17-14 
	 ’סמ ,ךוניחה דרשמ ןויכרא .ח”לש יכירדמ אשונב ח”לשל הקלחמה להנמו רצואה 
	( ,’א רואמ
	’מע ,ח”לשב הדשה תולועפ תינכות ,) 

	םירומל ח”לש יכירדממ .ה
	םירומל ח”לש יכירדממ .ה
	םירומל ח”לש יכירדממ .ה

	 יתבב
	 יתבב
	ח”לשה
	יכירדמ
	דמעמ

	 רפסה לעה םיידוסי ךלה קזחתהו
	 רפסה לעה םיידוסי ךלה קזחתהו

	 םוימ תמקה ףגא רעונה םכסהה’ו
	 םוימ תמקה ףגא רעונה םכסהה’ו

	 ’יצוביקה וב רועיש םתרשמ עבקנ
	 ’יצוביקה וב רועיש םתרשמ עבקנ

	 לע 24 תועש בשתויעו לככ ראש
	 לע 24 תועש בשתויעו לככ ראש

	 .םירומה תארוה ח”לש הספתנ
	 .םירומה תארוה ח”לש הספתנ

	 עוצקמכ לככ מהתועוצק יכירדמו
	 עוצקמכ לככ מהתועוצק יכירדמו

	 תיעוצקמ
	 תיעוצקמ
	הרכהל
	םיכוז
	ח”לש

	 .תימשר ירומ ח”לש םיכוז לבקל
	 .תימשר ירומ ח”לש םיכוז לבקל

	 ראשכ
	 ראשכ
	עוצקמ
	זוכיר
	לומג
	םג 

	מב םירומהתכרע .ךוניחה13
	מב םירומהתכרע .ךוניחה13
	הדשב םתרשכהב ח״לש ירומ 


	’’
	תבחרהל תוליעפה תינכותב יוסינה תעידי’ל ’ץראה ךרוצלו תועצקמתה ,םירומה לציפ םוחת ח”לש תא תרשכה םירומה יתשל .תוצובק הצובק תחא התנמ םירומ םיאמדקא וקסעש תינכותב 
	תעידי ’ץראה הלעפוהש יתבב רפסה ,יוסינבש הצובקב היינשה וכישמה תרשכהב תלעפהל ח”לש ירומ 
	.’ח”לשב הדשה תולועפ תינכות

	1993’ –  –’
	 ץיקב“ 
	 יתינמתה להנל תא וקסר ץיקה קנש:אר 
	וקסר הבסה
	ידיתע ח”לש/ץראה
	 .ג”נשת הלימה 
	’הבסה השרדנ ןוויכמ ועיגהש ומםידמע בילע עקר ימוחתמ דיע םינוש בורקיע יכ ןתינ םוקמ וקבסר כיהלתור םע ידי תינכותאה תע.”ץר
	14

	 ,ליבקמב הלחההרשכהירומלח”לשתללכמבתיב לרב קלחכידומילמ ץרא,לארשי
	 ,ליבקמב הלחההרשכהירומלח”לשתללכמבתיב לרב קלחכידומילמ ץרא,לארשי
	15
	 החתפנו תורשפא הרשכהל תימדקא לש ירומ ח”לש ףילחתכ תורשכהל יכירדמ ח”לש ומייקתהש בתורגפ .ץיקה ךשמהב סרוקל הרשכהה ,יסיסבה ושרדנ םירומה םייקל תויומלתשה תרכהל יריצ תועסמ השימחב ילבח ץרא םיפסונ תרגפב ,הכונח תרגפב חספ תרגפבו ץיקה שולשב .םתדובעל תונושארה םינשה 

	1310,(1,1992,)451.17.
	 רזוח /’בנ ל”כנמ
	 ,רייא ט”כ ,ב”נשת 
	 ,ינוי 
	 חוכ ףיעס ,תוריש יאנתו םדא 
	 דומע .א 
	 עוצקמש רחאמ“ ,ןיוצ ח”לשה

	 רכוה עוצקמכ הארוה ךוניחב לעה ,ידוסי– יוכמסו םידבועה םיקסעומה תארוהב עוצקמ הז לחה תנשמ םידומילה ב”נשת תרגסמב הכמסהה .”ידוסי– לעה ךוניחב םירומ יבגל הגוהנה 
	 רכוה עוצקמכ הארוה ךוניחב לעה ,ידוסי– יוכמסו םידבועה םיקסעומה תארוהב עוצקמ הז לחה תנשמ םידומילה ב”נשת תרגסמב הכמסהה .”ידוסי– לעה ךוניחב םירומ יבגל הגוהנה 

	14
	 השמ וקי’צ דלפנזור היה ולהנמ ןושארה לש סרוק הבסה/רשכהה ירומל ח”לש תינכתל תעידי .ץראה ןויאר םע וקי’צ דלפנזור

	 .27.12.2020 
	 ,הרשכהה יסרוק אשונב

	15 10 
	/’בנ ל”כנמה רזוח
	כה םג יכ עבקי ץרא ידומיל לולסמב תימשר הרשוא הארוה ידבוע תרשכהל תודסומב םירומה תרש.לארש 

	דחאכ םיצ”שמו םירומ – ח”לש תווצ 
	דחאכ םיצ”שמו םירומ – ח”לש תווצ 

	שיש ילא 
	שיש ילא 

	 תויה“ תינכתו ח”לש תבלשמ פתויוליע התיכ הדשו םוחתו תעדה בחר ומובכר ןווכמה תגשהל טמתור ושימבר בחה-יתרע,יכר צמאבתוע ידיתע ץראה םישרדנ ומםיר ילעב ןווגמ בחר לש תויונמוימ וצקמ.תויע ,ךכיפל ומהםיר םיסיוגמה םיניוממ ,הדיפקב בועםיר שכההר קלתאר םתסינכ להדובע הכלהמבו רואלך םייתנש םיוולמו תויומלתשהב רואלך לכ דהר.”ך
	 תויה“ תינכתו ח”לש תבלשמ פתויוליע התיכ הדשו םוחתו תעדה בחר ומובכר ןווכמה תגשהל טמתור ושימבר בחה-יתרע,יכר צמאבתוע ידיתע ץראה םישרדנ ומםיר ילעב ןווגמ בחר לש תויונמוימ וצקמ.תויע ,ךכיפל ומהםיר םיסיוגמה םיניוממ ,הדיפקב בועםיר שכההר קלתאר םתסינכ להדובע הכלהמבו רואלך םייתנש םיוולמו תויומלתשהב רואלך לכ דהר.”ך
	16

	448184 –4616 64 –46
	 ףקיה הרשכהה הרומל ח”לש הנומ 
	 :תועש סרוק ץיק יסיסב 
	 ,תועש הנחמ ידומיל לתורכיה יריצ תועסמ תורגפב
	 ,הכונח רוזא רבדמ ,הדוהי ,חספ רוזא ,לילגה לכ דחא 
	 .תועש היחנה תישיא תוזוחמב 
	ש,תוע סרוק יסיסב קלח ’ב ץיקב 
	 .תועש הנשב היינשה לתדובע ,הרומה ומייקתה תונחמ לםיידומי תרגפב הכונח רוזאב רה בגנה תרגפבו חספ תמרב ןלוגה
	 לכ דחא תונחמהמ ףקיהב לש 
	 .תועש סרוקב הרשכהה ,יסיסבה וסנתה םירומה תודותמב םוחתמ ךוניחה יכרעה יתלבה ,ילמרופ תונדסב הדש לולכמ( ,םדאפונה ,עקבה ,רהה ףוחה ,)’וכו תויונמוימב ,הדש החיג םיצ”שמו םיאשונבו ,םיפסונ :ןוגכ ןוחטיב ,תוחיטבו חותיפ .’וכו הכרדהל רזע יעצמא

	:
	 םייתנש רחא ךכ ורדגוה תימשר םיאנתה תטילקל הרומה ח”לשל רזוחב ל”כנמה
	17
	 יאנת ,ףס ,הלכשה ,הרשכה תומלשה ’וכו צלךרו תלבק ןוישיר הארוה .עובק בלשב ,הז תיברמ םירומה ולבקתהש תארוהל ח”לש יתבב רפסה ויה םיאמדקא ילעב תודועת הארוה ימוחתב תעד .םייטנוולר

	15(thejob on.) –(2021,)1,045
	 ךרואל 
	 םינשה ,תונורחאה םאתוה סרוק הרשכהה ירומל ח”לש תושירדל ות ןקתה תרשכהל יכירדמ םילויט רתיה( תכרדהל םילויט תכרעמב )ךוניחה ןכו םייונישל וכרענש בתונדס ,הדשה תסיפתל ש”ממה היגוגדפכ החנמ ,תוליעפב תורשכהל םיצ”שמה .ב”ויכו סויג הםירומ םנוימו תארקל הטילק לתדובע הארוה ךראוה .עצקמתהו סרוק ,הרשכהה ומכ םג תויומלתשהה תרכהל ילבח ץראה ילולסמו תועסמה ומייקתה ךלהמב םישדוחה םינושארה הדובעל 
	 םירומ םיקיתו ורשכוה סרוקב חםיכנו תייחנהל םירומה וטלקנש הארוהל
	 ,ולאו ףסונב ,ךנוחל ולביק הכימת תפטוש החנממ .ישיא שמחב םינשה ,תונורחאה גוסיו םינומשכ םירומ עצוממב לכב הנש תארוהל ח”לש תעידיו .ץראה ןוכנ םויהל 
	 שי 
	 םירומ ח”לשל תעידילו .ץראה ןכ רשפא םויה אוצמל דצל מהתורו םירומהו ח”לשל םג .)ש”ב-ש”ש( תוריש תונבו תוריש תנשב תוליעפל םיבדנתמה םירגוב םיצ”שמ
	18 

	,’ט ,ףסוי ןב ( ,א ,שיש2006ךרד ,) ’מע ,ץראה יכרדב ץרא 19–20. 
	,’ט ,ףסוי ןב ( ,א ,שיש2006ךרד ,) ’מע ,ץראה יכרדב ץרא 19–20. 
	,’ט ,ףסוי ןב ( ,א ,שיש2006ךרד ,) ’מע ,ץראה יכרדב ץרא 19–20. 
	16

	 /וס ל”כנמ רזוח 3 ה ירשת ט”כ ,)א(,ו”סשת ףיעס 3יר תלבקל םיאנתה ,הארוה ןויש .ץראה תעידיו ח”לש עוצקמב עובק
	 /וס ל”כנמ רזוח 3 ה ירשת ט”כ ,)א(,ו”סשת ףיעס 3יר תלבקל םיאנתה ,הארוה ןויש .ץראה תעידיו ח”לש עוצקמב עובק
	17 

	תונבו תוריש תנש ת”ר – ש”ב-ש”ש .תוריש
	תונבו תוריש תנש ת”ר – ש”ב-ש”ש .תוריש
	18 


	Figure
	 ךרואל םינשה ימימ ע”נדגה דעו ,םויה וליעפה תא תוינכתה תויכוניחה תוכירדמ םיכירדמו ורחאל ןכמ תורומ םירומו .דחאכ תלעפהל תינכתה תיכוניחה הרקיעש( עצבתמ ,)הדשב םישרדנ םירומה תורומהו בלשל ןיב םירועישה התיכב תוליעפהו .הדשב םירומה תורומהו םישרדנ תויונמוימל לש הייהש תכשוממ ,הדשב רשוכל ,ינפוג תואצמתהל בחרמב טווינו .דועו ףס יאנת םיווהמ הלא לכ תארוהל םתטילקל .ץראה תעידיו ח”לש 
	 ךרואל םינשה ימימ ע”נדגה דעו ,םויה וליעפה תא תוינכתה תויכוניחה תוכירדמ םיכירדמו ורחאל ןכמ תורומ םירומו .דחאכ תלעפהל תינכתה תיכוניחה הרקיעש( עצבתמ ,)הדשב םישרדנ םירומה תורומהו בלשל ןיב םירועישה התיכב תוליעפהו .הדשב םירומה תורומהו םישרדנ תויונמוימל לש הייהש תכשוממ ,הדשב רשוכל ,ינפוג תואצמתהל בחרמב טווינו .דועו ףס יאנת םיווהמ הלא לכ תארוהל םתטילקל .ץראה תעידיו ח”לש 

	שדח קפואו דיקפתל הרשכהה .ו
	שדח קפואו דיקפתל הרשכהה .ו

	 –
	 תרשכה“ ירומ ח”לש תעידיו הץרא איה תידוחיי
	 ןה ףקיהב ןכותה דמלנה ןהו יכרדב הרבעהה .תוסנתההו תרטמ תרשכה םירומה איה תונקהל הרומל שדחה תא םילכה עייסלו ול חתפל תא תויונמוימה תושרדנה תלבוהל םיכילהת םייכוניח תיבב .”הדשבו התיכב ,רפסה
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	 לחה תנשמ םידומילה ,ז”עשת הלח תמרופר קפוא שדח םג לע ירומ ח”לש תעידיו .ץראה לשב תוידוחיי דיקפתה לשבו תוירחאה 
	 לחה תנשמ םידומילה ,ז”עשת הלח תמרופר קפוא שדח םג לע ירומ ח”לש תעידיו .ץראה לשב תוידוחיי דיקפתה לשבו תוירחאה 

	תשרומ רתאב הרשכה - ח״לש ירומ
	תשרומ רתאב הרשכה - ח״לש ירומ

	 הברה תלטומה לע םירומ הלא
	 הברה תלטומה לע םירומ הלא

	 הדובעב ,חטשב ורדגוה סםיפיע םיידוחיי ירומל ח”לש תעידיו ה.ץרא הרשכהה תידוחייה :תללוכ םתדובעל תונושארה םינשה שולש ךרואל תשרפנ 
	 הדובעב ,חטשב ורדגוה סםיפיע םיידוחיי ירומל ח”לש תעידיו ה.ץרא הרשכהה תידוחייה :תללוכ םתדובעל תונושארה םינשה שולש ךרואל תשרפנ 

	1. 
	.רבמטפס-טסוגוא םישדוחה ךלהמב תזכורמ סיסב תרשכה 

	2. 
	.םידומילה תנש ךרואל תיזוחמ סיסב תרשכה ךשמה 

	3. –
	 עוציב השימח יריצ מתועס תרכהל ילבח ץרא םיעצומ( השיש יריצ ,עסמ יריצ הנשה ההנושאר רבדמ– הדוהי לילגו ןוילע
	 םה .הבוח םייתנשב רחאלש ,ןכמ שי ףתתשהל .)העברא ךותמ תועסמ השולשב 

	4. 
	.ץראה תעידיו ח”לשב תידועיי ’זאטס תנדס
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	19 20195. 2055 – 29 . 
	( ,’א ,שיש
	נמל ח”לש לימרת ,)’מע ,םילשורי ,ץראה תעידיו ח”לש ףגא ,לה 
	 ’מע ,םש :ואר הרשכהה ךילהת לע 

	דחאכ םיצ”שמו םירומ – ח”לש תווצ 
	דחאכ םיצ”שמו םירומ – ח”לש תווצ 

	שיש ילא 
	שיש ילא 

	 תויה תוליעפש ח”לש תשחרתמ ןה התיכב ןהו הדשב תשרדנ תונגראתה תמכסומ לש תלהנה תיב רפסה לעו חקפמה הנוממה לע תוליעפ ח”לשה זוחמב עגונב וחותיפל יעוצקמה לש .תיכוניחה תינכתל םאתהב תוליעפה םויקל םישרדנה םיבאשמ תאצקהל םג ומכ הרומה
	 תויה תוליעפש ח”לש תשחרתמ ןה התיכב ןהו הדשב תשרדנ תונגראתה תמכסומ לש תלהנה תיב רפסה לעו חקפמה הנוממה לע תוליעפ ח”לשה זוחמב עגונב וחותיפל יעוצקמה לש .תיכוניחה תינכתל םאתהב תוליעפה םויקל םישרדנה םיבאשמ תאצקהל םג ומכ הרומה

	 .ז התע דע השענה םוכיס
	 .ז התע דע השענה םוכיס

	 הריקסהמ ליעלש הלוע יכ הרומ יעוצקמ אוה חתפמ יזכרמ שומימב םיכילהת םייכוניח התיכב .הדשבו תינכות ותוליעפ לש הרומה וידיקפתו ונוש ךרואל םינשה םאתהבו הפוקתל
	 הריקסהמ ליעלש הלוע יכ הרומ יעוצקמ אוה חתפמ יזכרמ שומימב םיכילהת םייכוניח התיכב .הדשבו תינכות ותוליעפ לש הרומה וידיקפתו ונוש ךרואל םינשה םאתהבו הפוקתל

	 – –
	 תינכותמ ןומיא םדק יאבצ ךירדמכ ם”גח ךוניחל םורט יאבצ מכךירד ע”נדג תיבב .רפסה תונשב ,םישישה הלעפ יתבב רפסה םיינוכיתה תינכות ךוניח םורט תיאבצ התייהש תפתושמ לתכרעמ ךוניחה .ע”נדגלו יכירדמ ע”נדגה ושרדנ הרשכהל המיאתמ יונישלו דועיי המישמה הילאש וסיוג ןומיאמ רעונה םרט ,סויג ךוניחל רעונה תארקל .סויג תונשב ,םיעבשה המאתוה בוש תינכותה יכרוצל ,העשה ףגאו רעונה בסה תא דיקפת יכירדמ ע”נדגה יכירדמל ,ח”לש ךכו הבסוה תינכותה ךוניחמ קלתאר סויג ךוניחל םדק :יחרזא ךוניח יכרע
	 תוברועמל .תיחרזאו תיתרבח
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	 םע תרבעה ןומיאה םדקה יאבצ לש ידימלת ע”נדגה ,ל”הצל ויה םילויטה תועסמהו ביכרמל ינויח תינכותב תיכוניחה תיבב רפסה םינותנו םתוירחאל לש יכירדמ ח”לש .םישדחה תינכות התוליעפ השדשד ךרואל תונש םינומשה ןיב תוליעפ תיע”נדג תוליעפל תרכהל ץראה תשרומלו .ברק הפוקת וז השמיש עקרק היירופ ץומיאל תינכותה תעידיל ץראה תישארב תונש .םיעשתה הדועיי לש תינכותה :היה קוזיח תשוחת תוכיישה לש רעונה ,ץראל םעל .תוימואלו תויתרבח תויוביוחמל ודודיעו הנידמלו
	 םע תרבעה ןומיאה םדקה יאבצ לש ידימלת ע”נדגה ,ל”הצל ויה םילויטה תועסמהו ביכרמל ינויח תינכותב תיכוניחה תיבב רפסה םינותנו םתוירחאל לש יכירדמ ח”לש .םישדחה תינכות התוליעפ השדשד ךרואל תונש םינומשה ןיב תוליעפ תיע”נדג תוליעפל תרכהל ץראה תשרומלו .ברק הפוקת וז השמיש עקרק היירופ ץומיאל תינכותה תעידיל ץראה תישארב תונש .םיעשתה הדועיי לש תינכותה :היה קוזיח תשוחת תוכיישה לש רעונה ,ץראל םעל .תוימואלו תויתרבח תויוביוחמל ודודיעו הנידמלו

	 דוע תפוקתמ םתויה ,ם”גחב ושרדנ םירומה ע”נדגב ח”לשבו נמלתוגיה תיכוניח תונוכתלו תויעוצקמ םימוחתב םינוש .םינווגמו םתוליעפ תנכהל רעונ תארקל תוריש ל”הצב הבסוה תוליעפל ךוניחל יתרבח יכרע תעידילו .ץראה םע ,םינשה וללכתשה הסיפתה ,תיגוגדפה השיגה תיטקדידה תודותמהו תייחנהל םידימלת תרכהל ץראה .התבהאלו דקומב יכוניחה ובצוה היחנהה ,תיתרבחה תולוכי הארוהה הכרדההו התיכב הדשבו םויכו( םג תלוכי תנווקמ
	 דוע תפוקתמ םתויה ,ם”גחב ושרדנ םירומה ע”נדגב ח”לשבו נמלתוגיה תיכוניח תונוכתלו תויעוצקמ םימוחתב םינוש .םינווגמו םתוליעפ תנכהל רעונ תארקל תוריש ל”הצב הבסוה תוליעפל ךוניחל יתרבח יכרע תעידילו .ץראה םע ,םינשה וללכתשה הסיפתה ,תיגוגדפה השיגה תיטקדידה תודותמהו תייחנהל םידימלת תרכהל ץראה .התבהאלו דקומב יכוניחה ובצוה היחנהה ,תיתרבחה תולוכי הארוהה הכרדההו התיכב הדשבו םויכו( םג תלוכי תנווקמ

	 –
	 תינורכניס )תינורכניסאו השיגב תילמרופ יתלבו .תילמרופ דצל לכ ,תאז ושרדנ ירומ ח”לש .םהידימלת ברקמ תוגיהנמ חפטל

	 ןוכנ ,םויהל םירומה ח”לשל תעידיו ץראה םה ץולח .לאוטקלטניא םה םיכישממ ליחנהל תא הםיכרע םינשיה ותומדמ לש ץולחה םייטנוולרה םויהל םעו תאז םה םניא םיששוח ינפמ התודדומת תילאוטקלטניא םיאשונב םישרודה טופיש יכרע םידיפקמו ןכדעתהל ישודיחב 
	 ןוכנ ,םויהל םירומה ח”לשל תעידיו ץראה םה ץולח .לאוטקלטניא םה םיכישממ ליחנהל תא הםיכרע םינשיה ותומדמ לש ץולחה םייטנוולרה םויהל םעו תאז םה םניא םיששוח ינפמ התודדומת תילאוטקלטניא םיאשונב םישרודה טופיש יכרע םידיפקמו ןכדעתהל ישודיחב 

	21
	 תא םוחת ןומיאה םדקה יאבצ ולוכ קרו( )ותוא ליעפה ע”נדגה תרגסמב .ל”הצ לע יפ תה,תינכו ומייקתה ןומיא ,תוסנתה םיחווטמ .ב”י-’ט תותיכב םיידוסי לעה רפסה יתבב ץראה תרכהבו יכרע ךוניחב ,םילויטב הקסע ךוניחה תכרעמ .דועו 

	 רקחמה תעידיב .ץראה םתלוכיב תתל ידיב םהידימלת םילכ טופישל ימצע תודדומתהלו םע תויעב תויכרע תורושקה תודלותב םעה ץראהו בגאו ךכ ועלרר םהב תוירחא רומישל .תרשרשב השדחה הילוח תריצילו תשרומה
	 רקחמה תעידיב .ץראה םתלוכיב תתל ידיב םהידימלת םילכ טופישל ימצע תודדומתהלו םע תויעב תויכרע תורושקה תודלותב םעה ץראהו בגאו ךכ ועלרר םהב תוירחא רומישל .תרשרשב השדחה הילוח תריצילו תשרומה
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	2
	םיצ”שמל םיכ”ממ .

	 ךרדה תישאר .א
	 ךרדה תישאר .א

	 –
	 דחא םימרוגה םייתועמשמה ואיבהש יונישל ורופיסב לש ףגא ח”לש תעידיו ץראה םירושעב הםינורחא אוה אלל קפס ביכרמה ישונאה
	 ירומ ח”לש .םיצ”שמהו ןתישאר לש תויוליעפ ח”לש תעידיו ץראה תכרעמב חהךוני תיבב רפסה ילאירה הפיחב תרגסמב ירועיש טרופס ישומיש ,)ש”ס( םתואש בציע ליעפהו להנמ תיב רפסה ר”ד רותרא .םריב םירועיש הלא ועבקנ םע םינשה תוליעפכ תדסוממ תכרעמב ךוניחה לש םורט הנידמ נווארק ירועיש ם”גח ךוניח( .)בחרומ ינפוג

	1939 
	 ויתולחתה“ לש ם”גחה נתוצוע תהבוערתור הלודגה המקש בושייב הבוגתב לע פםוסר פסהר ןבלה יאמב 
	שאכ,ר נהאר היה וליאכ םשוה ץק לכל ה לש תוינידמה תופיאשה.”םע
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	20.1939,23(111940, –1318.
	 ירועיש ם”גחה וקתעוה יתבל רפס םיפסונ יבחרב ץראה תונשב םישולשה םיעבראהו לש האמה -ה
	 ןב ןוירוג דמע לע ךרוצה תמקהבש תרגסמ הרשכהל גתינפו ינבל רעונ שמשתש הנכה תארקל תוריש ךרעמב .ןוחטיבה שדוחכ רחאל תחיתפ תנש םידומילה דחאב רבמטפסב 
	 םויה ובש ושלפ םיצאנה ןילופל הלחהו תמחלמ םלועה ,היינשה ולחה תולועפ .ם”גחה ברבמצד לש התוא ,הנש ומייקתה רבכ תולועפ ם”גח -ב
	 יתב רפס םיינוכית 
	 לתב ,ביבא השולש ,הפיחב העבש ,םילשוריב דחא רוגיב דחאו תעבגב .)השולשה שארב תרגסמה תינכותהו הדמע תדעו ה,ם”גח הללכש םיגיצנ יתבמ רפסה פה,םיליע תקלחממ ךוניחה םיניצקו .הנגהב ראורבפב 
	 המסרפ הדעווה תא תינכות“ .”ם”גח ירועיש ם”גח ודדוע סויג לש ינב רעונ ע”נדגל ידודג( רעונ )ירבע תרגסמב ןוגרא תרתחמה .הנגהה םירועישה תולועפו הןומיא הנגהל ועבקנ תינכותכ םידומיל
	 .ם”גח עבקנ תינכותהש לעפות תודיחיב תומלש תיבב רפסה תינכותכ הרשכה םדק תיאבצ לכל םידימלתה ליגמ 
	 דע 
	 זכרמב ,תינכותה .ם”גחל תידוחיי הרטמכ תוגיהנמל ךוניחה בצוה 
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	.1.12.2006 19569925 
	פתו ותומדל םיוקמ/הרומ לש וידיק,דלפנזור )וקי’צ( השמ ,ח”לש תלהנהל הדמע ךמסמ ,ץראה תעידיו ח”לש ךירד 
	( ,םריב .א
	,ם”גחה לש ורבע ,) ,סרמ ,ןויליג( ,ט”צ תוכרעמ :ךותב 
	’מע ,תוכרעמ תאצוה – ל”הצ ,) 
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	דחאכ םיצ”שמו םירומ – ח”לש תווצ 
	דחאכ םיצ”שמו םירומ – ח”לש תווצ 

	שיש ילא 
	שיש ילא 

	 ונא“ םיצור דברך תינכפהמ וניחבך ודהר צהריע אקוודו ותבך תיב פסה...ר אלןגר חוכ הזכ לש ונהרע וצבהר שיאש אל יידער ויתורושמ אללו תונכה ןמז הנשורדתש היה רשפא בר פסה יתבב :דחא םוקמב קר.”ר
	 ונא“ םיצור דברך תינכפהמ וניחבך ודהר צהריע אקוודו ותבך תיב פסה...ר אלןגר חוכ הזכ לש ונהרע וצבהר שיאש אל יידער ויתורושמ אללו תונכה ןמז הנשורדתש היה רשפא בר פסה יתבב :דחא םוקמב קר.”ר
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	 חופיט תוגיהנמה הריעצה ספתנ ךבדנכ יתועמשמ ךילהתל תנכה םידימלתה םיליבומה דוקיפל הלבוהו .”הנגה”ב וכרענ םיסרוק םייצרא ,םיכירדמל ,םיתתאל םירשקל .םישבוחלו קלחה עירכמה הרשכהב תיתנגהה ם”גחב םייקתה תורגסמב ,הנגהה ץוחמ תרגסמל תיכוניחה .םידומילה תועש רחאלו רפסה תיב לש
	 חופיט תוגיהנמה הריעצה ספתנ ךבדנכ יתועמשמ ךילהתל תנכה םידימלתה םיליבומה דוקיפל הלבוהו .”הנגה”ב וכרענ םיסרוק םייצרא ,םיכירדמל ,םיתתאל םירשקל .םישבוחלו קלחה עירכמה הרשכהב תיתנגהה ם”גחב םייקתה תורגסמב ,הנגהה ץוחמ תרגסמל תיכוניחה .םידומילה תועש רחאלו רפסה תיב לש

	 םע תמקה ,הנידמה שקיב ר”ד םריב קרפל תא ם”גחה סינכהלו תא תוליעפ דגהע”נ ךותל יתב הרפס קלחכ ךרעממ .םידומילה תוליעפה תיתרתחמה התייה פלתוליע תיכוניח תיתכלממ התדדועמ תוגיהנמ ברקב רעונה תחפטמהו .התוא תא תוליעפה המייק הקלחמה ךוניחל ג,ינפו הנמיאש תא םידימלתה תארקל תוריש .ל”הצב םייעובשכ רחאל םוק ,הנידמה םע תמקה ,ל”הצ ויה ינב רעונה יכינח ע”נדגה קלחל ילרגטניא ל”הצמ הריעצ ופתתשהו תמחלמב .תואמצעה 
	 םע תמקה ,הנידמה שקיב ר”ד םריב קרפל תא ם”גחה סינכהלו תא תוליעפ דגהע”נ ךותל יתב הרפס קלחכ ךרעממ .םידומילה תוליעפה תיתרתחמה התייה פלתוליע תיכוניח תיתכלממ התדדועמ תוגיהנמ ברקב רעונה תחפטמהו .התוא תא תוליעפה המייק הקלחמה ךוניחל ג,ינפו הנמיאש תא םידימלתה תארקל תוריש .ל”הצב םייעובשכ רחאל םוק ,הנידמה םע תמקה ,ל”הצ ויה ינב רעונה יכינח ע”נדגה קלחל ילרגטניא ל”הצמ הריעצ ופתתשהו תמחלמב .תואמצעה 

	ע”נדגב םיכ”מ .ב
	ע”נדגב םיכ”מ .ב

	1950
	 חותיפ תוגיהנמ ברקב םיע”נדגה התשענ יסרוקב םיכ”מ ידקפמ( ,)תותיכ םיכינחהו םידמעומה םיסרוקל וארקנ הנכהל ךלהמב תרגפ .חספה םידימלת ודמעש תונכהב ופתתשה סרוקב םייקתהש תרגפב .ץיקה קהםיסרו ומייקתהש ץיקב 
	 וכשמנ השימח ובש.תוע םיסרוק ולא הומייקת תשולשב

	םיכ״מ סרוק - הרשכהב םיטוונמ םידימלת
	םיכ״מ סרוק - הרשכהב םיטוונמ םידימלת

	 – – –
	 יבחרמ :ע”נדגה ןופצב
	 שארב ה,הרקנ זכרמב
	 תעבגב ,הגלוא םורדבו
	 סנב .הנויצ םע םות ,םיסרוקה וסנכתה םיכינחה לכמ םיבחרמה סקטל יצרא םכסמ ןגב .לאומש תושפוחב תוכוס ,הכונחו ופתתשה ירגוב הםיסרוק תויומלתשהב ייתוידוע תונוש דיקפתל .כ”מה םיבוטה ןיבמ ירגוב יסרוק םיכ”מה נוארק שמשל ירזוע םיכירדמ םיסרוקב .םיאבה קר רובעכ םינש ,רפסמ םע תודסמתה הע”נדג יתבב רפסה ,םיינוכיתה ושמיש םיכ”מה םירזוע יכירדמל הע”נדג תוליעפב תפטושה 

	24 195625. 
	( .א ,םריב
	’מע ,) 

	Figure
	 המייקתהש ימיב הדשה בותועסמ יווילבו תומישמב תוימואל :ןוגכ( הדובע תיאלקח ,םיקשמב .)דועו תויגולואכרא תוריפח
	 המייקתהש ימיב הדשה בותועסמ יווילבו תומישמב תוימואל :ןוגכ( הדובע תיאלקח ,םיקשמב .)דועו תויגולואכרא תוריפח
	25

	1951,18 3,000 17,500
	 ץיקב 
	 ומייקתה 
	קםיסרו תרשכהל םיכ”מ תוליחל םינושה םהבו ופתתשה -כ
	ח.םיכינ ללכב תוליעפ ע”נדגה התואב הפוקת ופתתשה -כ
	 .םיכינח לכל ךינח קנעוה .הדיחי תוואגו םיבלשה ןיב גרדמ תריציל הלמסהה ךילהתמ קלחכ דגבה שדל גת
	26

	 םינשב תונושארה לש ,הנידמה םצמטצה קלחה ישעמה הרשכהב תיאבצה שגדוהו רתוי הךוניח ימואלה םורט( ,)יאבצ רשא ןווכ חופיטל תשוחת תוכייש תבהאו ץראה קוזיחלו .תיתרבחו תימואל המורתל היצביטומה
	 םינשב תונושארה לש ,הנידמה םצמטצה קלחה ישעמה הרשכהב תיאבצה שגדוהו רתוי הךוניח ימואלה םורט( ,)יאבצ רשא ןווכ חופיטל תשוחת תוכייש תבהאו ץראה קוזיחלו .תיתרבחו תימואל המורתל היצביטומה
	27

	 –
	 סרוק םיכ”מה חופיטל תוגיהנמ הריעצ
	 םייקתהש יסיסבב ע”נדגה
	28
	 ךרואל השולש תועובש

	 –25
	 ךישמה ללועפ ךשמב -כ
	 םינש תוירחאב ליח ע”נדגה ל”הצב ךלהמב תורגפה .םידומילמ תישארב תונש ,םינומשה לרחא ומתחנש תומכסה ןיב ע”נדגה תלהנהל םוחת ,ח”לש טלחוה בלשל תרשכהב םיכ”מה םג יכירדמ ח”לש ידכ תונקהל םיכינחל רתוי םינכת -םייתרבח .ץראה תעידיו ח”לש םוחתמ םיאשונו םייכרע 

	חאל“ר הפוקת הרצק וקסר םיכ”מה שמנך ובשםייע ובשע דחא היה חאבתויר ”נדגהע )ל”הצ( ובשוע ףסונ שקסע םיאשונב םוחתמ ידיתע אהץר .ח”לשו ובשהע ינשה לש וקהסר היה חאבתויר םוחת ח”לש ותואו דהדמ וכיריכיר .”ח”לש
	חאל“ר הפוקת הרצק וקסר םיכ”מה שמנך ובשםייע ובשע דחא היה חאבתויר ”נדגהע )ל”הצ( ובשוע ףסונ שקסע םיאשונב םוחתמ ידיתע אהץר .ח”לשו ובשהע ינשה לש וקהסר היה חאבתויר םוחת ח”לש ותואו דהדמ וכיריכיר .”ח”לש
	29

	 רבעמב סרוקמ םיכ”מ יל”הצ סרוקל םיצ”שמ ןומט ןיינע .יתוהמ ןוזח סרוק םיכ”מה דקמתה תנכהב תוגיהנמ רעונ תארקל תוריש יתועמשמ .ל”הצב ,ותמועל סרוק םיצ”שמה דסונ תובקעב יוניש תוינידמ תיכוניח ש(הרקיע תיתרבח )תיכרע הנבהבו יכ נהתונוכ תורישל יתועמשמ אובת ךותמ הסיפת תיכרע ךותמו תשוחת תוכייש ץראל .הנידמלו ולא וריבגי תא היצביטומה .המיע תוהדזהה תאו הנידמל הקיזה תא ,תורישל 
	 רבעמב סרוקמ םיכ”מ יל”הצ סרוקל םיצ”שמ ןומט ןיינע .יתוהמ ןוזח סרוק םיכ”מה דקמתה תנכהב תוגיהנמ רעונ תארקל תוריש יתועמשמ .ל”הצב ,ותמועל סרוק םיצ”שמה דסונ תובקעב יוניש תוינידמ תיכוניח ש(הרקיע תיתרבח )תיכרע הנבהבו יכ נהתונוכ תורישל יתועמשמ אובת ךותמ הסיפת תיכרע ךותמו תשוחת תוכייש ץראל .הנידמלו ולא וריבגי תא היצביטומה .המיע תוהדזהה תאו הנידמל הקיזה תא ,תורישל 

	25108726 197727(2007,)
	 ,ל”הצ ןויכרא 
	ג ,כנ רעונה ידוד.ןוחטיבה דרשמ ע”נדגה תקלחמ תאצוה ,ט”ישת ץיקה ילעפמ םוכיסל תרבוח ,םינו 
	( ’ד ,ןייד
	!רעונ ונחנא ןכ ,) רפס ביבא לת ,ןוחטיבה דרשמ ,ע”נדגה תודלות 
	 ,יקסנבילק ’ח 
	 םיטביה םייתוחתפתה םייתרבחו ךוניחב יתלבה ילמרופ ,יתכלממה :ךותב ,ש ימור ,מו עדימש ,)םיכרוע( ךוניחה

	.250-223 
	 ’מע ,תירבעה הטיסרבינואה – סנגאמ :םילשורי ,הנתשמ תואיצמב ילמרופ יתלבה 

	28 
	בורשכה וכרענ םהבש ע”נדגה יסיס.הרוא ראבו תועיצק ,רקוב הדש ,ןיפירצ ,תירונ ,הרעו’ג :ויה ת 

	29
	 םירבדה ובתכנ תובקעב ןויאר ךרענש :םע הדוהי יברב ,חקפמ ח”לש זוחמה ,םורדה השמ ,ירוח חקפמ ח”לש זוחמ זכרמ םוימ

	  .29.12.2020 
	דחאכ םיצ”שמו םירומ – ח”לש תווצ 
	דחאכ םיצ”שמו םירומ – ח”לש תווצ 

	שיש ילא 
	שיש ילא 

	Figure
	 םיפלאל םיפולאמ – םיצ”שמ .ג
	 םיפלאל םיפולאמ – םיצ”שמ .ג

	(1987,)
	 ףוסב תונש םינומשה 
	 טלחוה םוחתב ח”לש וישנאש ורישכי תא תוגיהנמה הריעצה תוחוכב .םמצע םע תרבעה תוירחאה ךילהתל הרשכהה לש נמתוגיה רעונה ע”נדגהמ ,ח”לשל ףלחוה יוניכה לש ,םירשכומה ומכ םג ,םדיקפת םיכ”ממ םיצ”שמל יכירדמ(

	 ח”לש .)םיריעצ םיאשונה םייזכרמה םתרשכהב ויה תרזגנ לש תינכות תולועפ הדשה ח”לשב .תועסמבו תוחיגב ,הדש ימיב ח”לשה הרומל עויסו הכרדה התייה םתוליעפו 
	 ח”לש .)םיריעצ םיאשונה םייזכרמה םתרשכהב ויה תרזגנ לש תינכות תולועפ הדשה ח”לשב .תועסמבו תוחיגב ,הדש ימיב ח”לשה הרומל עויסו הכרדה התייה םתוליעפו 

	80 – 70 
	וק“סר שכהההר שדחה םיצ”שמל נערך תוזוחמב ךשמנו שעהר םימי יאנתב .היימינפ תווצ דהההכר לש וקהסר היה קמבר ירומ ח”לשה .זוחמב וקהםיסר ויה םינטק דואמ .הלחתהב ונייה םיבלשמ תא םידליה ינשמ תב הצובקל תוזוחמ 
	.”סרוקב םידימלת
	30

	 ירקחמ בקעמה הכרעההו םייקש ןוכמ ליידקורב עגונב תוגיהנמל הריעצה להנימב הרבח רעונו ,ללכב עגונבו תוליעפל םיצ”שמה ,טרפב ולעה רפסמ תויגוס .הניחבל םיצ”שמה :היפל בצמ תנומת ורייצ רקחמל ונייאורש 
	 ירקחמ בקעמה הכרעההו םייקש ןוכמ ליידקורב עגונב תוגיהנמל הריעצה להנימב הרבח רעונו ,ללכב עגונבו תוליעפל םיצ”שמה ,טרפב ולעה רפסמ תויגוס .הניחבל םיצ”שמה :היפל בצמ תנומת ורייצ רקחמל ונייאורש 

	.תוליעפה יפואב םירושקה םיישיא םיעינממ רקיעב ,תעבונ םיצ”שמל תופרטצהה
	.תוליעפה יפואב םירושקה םיישיא םיעינממ רקיעב ,תעבונ םיצ”שמל תופרטצהה
	.תוליעפה יפואב םירושקה םיישיא םיעינממ רקיעב ,תעבונ םיצ”שמל תופרטצהה
	.1 

	.םהיתימע תויוליעפל סחיב ,םימצמוצמ ,םיצ”שמה יניעב םיספתנ תוליעפה ינכת
	.םהיתימע תויוליעפל סחיב ,םימצמוצמ ,םיצ”שמה יניעב םיספתנ תוליעפה ינכת
	.2 

	.תוליעפה םוקמו םינכתה תא םיעבוקה םהו ,םהיניעב ,דאמ םייטננימוד ח”לשה יכירדמ
	.תוליעפה םוקמו םינכתה תא םיעבוקה םהו ,םהיניעב ,דאמ םייטננימוד ח”לשה יכירדמ
	.3

	 .ורשכוה ומשל דיקפתה תא םיצממ םניאש ךכ לע וננולתה םיבר םיצ”שמ
	 .ורשכוה ומשל דיקפתה תא םיצממ םניאש ךכ לע וננולתה םיבר םיצ”שמ
	.4


	5.
	 .התובישחו םיצ”שמה תוליעפל ללכ םיעדומ םניאש רפס יתב םנשי 

	6. 
	.רתוי םינווגמ תוליעפ יקיפא תריציב ךרוצו םתלוכי יוצימו המשהב ישוק ונשי
	31
	 תובקעב יאצממ ח”ודה ועצוה ןוזח שדח תודוסיו םתרשכהל לש םיצ”שמה .םתלעפהו תינכת

	2002. 
	 – תנשב רבכ םוחתה תלהנה רושיאל השגוה השדחה תוכרעיהה 

	30   .29.12.2020 31(2002,),
	קעב ובתכנ םירבדהךרענש ןויאר תוב קילג דוד ,הטמב ח”לש חקפמ ,ידיוד םעונ :םע םוימ ,ןופצ זוחמב ח”לש חקפמ
	 הלואפ רטס-ןהאכ,יקסני’צב תאיל -ןזאו ,ןורקיס 
	 רקחמ הכרעה לש תינכותה לתרשכה ךשמה לש םיצ”שמה
	 ,סרייאמ להנימ ,ךוניחה דרשמ ,ליידקורב ,טניו’ג .םילשורי ,רעונו הרבח 

	 ...
	 ,םיצ”שמה“ םיווהמ תא דומע ךוותה לש התוא תוליעפ ...היישעו תוליעפב םיצ”שמה ןעמל ללכה שי ןמ הגהנהה םיכורכו הב רגתא ישיא המורתו ,תישיא ירהש תוליעפ וז תמרות ל,םתוחתפתה שוביגל םתוהז םשומימלו תרשכה...ימצעה םיצ”שמה היבלשל םינושה םתוסנתהו ידיקפתב ,תוגיהנמ ונקי םירגובל ,תועדומ ,תוברועמ חאתויר
	 םהו ומרתי םליחמ .”םהירבחל תפומו המגוד ושמשי ךכבו ,הדמתהו תושיחנ תוריסמב ,הרבחלו הליהקל
	32 

	:תוליעפה תרגסמ תבחרהבש תויועמשמהו ךרוצה וגצוה ןכ ומכ 
	:תוליעפה תרגסמ תבחרהבש תויועמשמהו ךרוצה וגצוה ןכ ומכ 

	1.
	1.
	1.
	 -
	 הרדגה תשדוחמ לש ידיקפת צ”שמה
	תבחרה תורגסמ פהתוליע לש םיצ”שמה תשרוד םג תא תבחרה הרדגהה לש תורגסמ .דיקפתה תרבגה היישעה תיבב ,רפסה הליהקב .רתוי יתועמשמל צ”שמה תא וכפהי המשהה תרגסמ תא ביחרת בושייבו 


	2.
	2.
	 -
	 קוזיח תונורקעה ,םיינבמה תונורקע ךוניחה יתלבה ילמרופ
	תבחרה תדימ שפוחה לש םיצ”שמה תעיבקב ינכת תוליעפה ,הינייפאמו תלדגה תוברועמה ךילהתב תלבק .תוטלחהה 


	3.
	3.
	 -
	 יוניש ךילהתב הרשכהה
	תריצי תרגסמ תפסונ הב םייקתת תלועפ הנכה ידיקפתל תוגיהנמ םידמעומל ףתתשהל קבסרו .ץיקה ץיקה ינשה ךילהתב הז היהי סרוק םדקתמ .םימדוקה םיבלשה ינש תא ורבעש הלא רובע 


	4.
	4.
	-
	 הרדגה חמתשדו לש תרגסמ תוליעפה 
	ףסונב ךילהתל הווהת הרשכהה םוקמ וב :צ”שמה 



	.םויה תלבוקמה וזמ רתוי הכורא ןמז תפוקתל ליעפ היהי .א
	.םויה תלבוקמה וזמ רתוי הכורא ןמז תפוקתל ליעפ היהי .א

	 .ב היהי ךייש הצובקל הלודג רתוי וזמ תלבוקמה םויה לש תצובק םיצ”שמה תיבב .רפסה הצובק וז הווהת ורובע תרגסמ ,תיתרבח תרגסמ תוליעפל תיתובדנתה םוקמו שגפמ .הכרדה תויעבב יעוצקמ ןוידל הנדס םג ומכ ,םירחא רפס יתבמ םיתימע םע יתרבח
	 .ב היהי ךייש הצובקל הלודג רתוי וזמ תלבוקמה םויה לש תצובק םיצ”שמה תיבב .רפסה הצובק וז הווהת ורובע תרגסמ ,תיתרבח תרגסמ תוליעפל תיתובדנתה םוקמו שגפמ .הכרדה תויעבב יעוצקמ ןוידל הנדס םג ומכ ,םירחא רפס יתבמ םיתימע םע יתרבח

	 .ג דומעי לומ בחרמ תויונמדזה תוליעפל לודגה ןווגמו רתוי הזמ םייקה ורובע תרגסמב תיב .רפסה
	 .ג דומעי לומ בחרמ תויונמדזה תוליעפל לודגה ןווגמו רתוי הזמ םייקה ורובע תרגסמב תיב .רפסה

	   .5-
	 חותפל תא תורושה 
	תבחרה תרגסמה איבת ינב רעונ םיפסונ ילעב ירושיכ נמתוגיה מםימוחת םיצ”שמה תוליעפ הווהת ךכו ,הליהקל המורת ומכ ,םירחא תיממע תרגסמ לש .ובטימב רעונה 

	6.
	 קוזיח דמעמ םוחת ח”לש תעידיו ץראה םיצ”שמהו תיבב -רפסה תלדגה תומכ םיפתתשמה תורגסמב הלועפה לש ,םיצ”שמה איבת תועדומל תולהנה יתב רפסה תא 

	32’ – ,25.7.20204906412. 
	תולוכשא יחרפ םיצ”שמ
	 תוליעפה ,הרשכההו ריינ ,הדמע ןוידל תלהנהב םוחת ,ח”לש ילא ,שיש םוימ
	 ,רפסמ 

	דחאכ םיצ”שמו םירומ – ח”לש תווצ 
	דחאכ םיצ”שמו םירומ – ח”לש תווצ 

	שיש ילא 
	שיש ילא 

	 תובישח םתלועפ ןה תרגסמב תילמרופה ןהו תרגסמב ,הליהקה ךכבו רפתשי ודמעמ לש .טרפב םיצ”שמה תוליעפ לשו ללכב םוחתה
	 תובישח םתלועפ ןה תרגסמב תילמרופה ןהו תרגסמב ,הליהקה ךכבו רפתשי ודמעמ לש .טרפב םיצ”שמה תוליעפ לשו ללכב םוחתה
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	.ד :םיליבומ ,םיגיהנמ ,םיכירדמ – םיצ”שמ 
	.ד :םיליבומ ,םיגיהנמ ,םיכירדמ – םיצ”שמ 

	•
	•
	•
	 םיצ”שמה יליבומ( ח”לש )םיריעצ םה םידימלת ירגוב תותיכ ’ח ורבעש הרשכה ךלהמב תנש ,םידומילה םירחובה ףרטצהל תווצל ח”לש םירומ( םיצ”שמו ,)דחאכ םיביוחמו .המשגה לארשי תנידמלו הרבחל המורתבו תובדנתהב םיאור רשאו הרשכה ךילהתל 
	 םיצ”שמה יליבומ( ח”לש )םיריעצ םה םידימלת ירגוב תותיכ ’ח ורבעש הרשכה ךלהמב תנש ,םידומילה םירחובה ףרטצהל תווצל ח”לש םירומ( םיצ”שמו ,)דחאכ םיביוחמו .המשגה לארשי תנידמלו הרבחל המורתבו תובדנתהב םיאור רשאו הרשכה ךילהתל 


	•
	•
	 –. 
	 םיצ”שמה התיכמ ’ט
	 ב”י ורשכוי םדיקפתל גפבתור םידומילמ וקביסר שכהההר ,םינושה וליבוי תא לולכמ םיכילהתה -םייכוניחהעםייכר תרכהל אהץר התבהאלו קלחכ תווצמ ח”לש


	•
	•
	 םיצ”שמה ושמשי םתוגהנתהב המגוד תפומו יחרזא ולעפיו קוזיחל תשוחת תוכיישה ,הנידמל תרבגהלו תוברועמה המורתהו תרבחל תיב ,רפסה ,הליהקל ,הרבחל ץראל .לארשי תנידמלו 
	 םיצ”שמה ושמשי םתוגהנתהב המגוד תפומו יחרזא ולעפיו קוזיחל תשוחת תוכיישה ,הנידמל תרבגהלו תוברועמה המורתהו תרבחל תיב ,רפסה ,הליהקל ,הרבחל ץראל .לארשי תנידמלו 


	•
	•
	 תוסנתה םיצ”שמה ידיקפתב הנמתוגי הלבוהו בצות דקומב ךילהת םתוחתפתה :חופיטל ,תוירחא ,תואמצע ,תוריסמ ,תוברועמ תוביוחמ תיכרע המורתו תישיא רשא ונקי תועמשמ .םתיישעל ךרעו 
	 תוסנתה םיצ”שמה ידיקפתב הנמתוגי הלבוהו בצות דקומב ךילהת םתוחתפתה :חופיטל ,תוירחא ,תואמצע ,תוריסמ ,תוברועמ תוביוחמ תיכרע המורתו תישיא רשא ונקי תועמשמ .םתיישעל ךרעו 
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	 –
	 ןוכנ יהל,םו ןוזח תינכות צ”שמהםי אוה רוציל תבכש תוגיהנמ לש ינב ונרע מברוע,םי ליעפ,םי םיבדנתמ םימרותו בחלהר הנידמלו
	 םיבהוא תא לומ.םתד תרטמ תינכותה איה פהלליע תא םיצ”שמה תיבב רפסה הליהקבו חתפלו םהב כאתויתפ וןוצר ליבוהל ליחנהלו עיכר תבהא ץראה ברקב תצובק םיוושה קובר ציערםי .םהמ לעפמ םיצ”שמה אוה דחא םייוטיבה םייתועמשמה לש וניחהך בחהיתר עיכר תיבב פסהר ןכש דוכר םידימלתה םיאיבמ ידיל יוטיב תא םמצע פבתוליע בח ןעמל.םהיר

	 תוערו תידדה תוירחא הלועפ ףותיש ,תווצ חור חופיט .ה
	 תוערו תידדה תוירחא הלועפ ףותיש ,תווצ חור חופיט .ה

	 תינכותב ךרדב“ תויהל מ,”צ”ש
	 תינכותב ךרדב“ תויהל מ,”צ”ש
	35
	 ורדגוה יכרד הלועפ ,םושייו תקולח תוירחא ןיב הטמה ל,תוזוחמ יבלש הרשכהה ךרעמו .תויומלתשהה דוע ורדגוה םיסרוק ,םימדקתמ ודעונש הלאל ןיבמ ירגוב םיצ”שמה עמהםיניינו קימעהל תא םהיתועידי תאו םתלוכי םוחתב רויס וטווינ ירגובל( התיכ ,)’י תודרשיה תודדומתהו יבצמב ץחל םיאנתבו אל םייתרגש ירגובל( 

	33 2. 34 353, ,7.4.2002 
	,םיצ”שמ יחרפ תולוכשא ,הדמעה ריינ ךותמ ,םש ’מע 
	יכמסמ ךותמ ידיו ח”לש ףגא הדמעשמ ,)ה”עשת( ,ץראה תעח”לש םוחת ,ךוניחה דר .םילשורי ,ץראה תעידיו 
	 ךרדב תויהל ,צ”שמ ךמסמ ןוידל לא תלהנה םוחת ,ח”לש הטויט ’סמ 
	 :השגה ילא שיש קישומו ,ןהכ םויב
	רפסמ 

	.04-905251 
	2004,
	י.”)א”
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	 תנשב 
	 ועיצה השמ )וקי’צ( דלפנזור ןדו ןדיבא םינוקית הוותמל יללכה םאתהב תורעהל ירבח תלהנה .םוחתה ךלהמב תפוקת ,תוסנתהה השבוג תינכותה םיצ”שמ“ םיחרפו .םיצ”שמה תרשכהל םינכתהו תינכותה וגצוה הבש ,”דחא לוכשאב
	37

	 ףוסב ל”הנש ,ה”סשת הבלוש תינכות םיצ”שמה הרוצב תינבומ בתינכות ךרד“ ץרא יכרדב ה,”ץרא גצוהו הב םמוקמ יזכרמה לש םיצ”שמה תלעפהב החיגה .מ”שיבו
	 ףוסב ל”הנש ,ה”סשת הבלוש תינכות םיצ”שמה הרוצב תינבומ בתינכות ךרד“ ץרא יכרדב ה,”ץרא גצוהו הב םמוקמ יזכרמה לש םיצ”שמה תלעפהב החיגה .מ”שיבו
	38
	 בלשב ,הז רבכ שבוג ןוזח םושיי תלעפה םיצ”שמה םירומהו ח”לשל תווצכ דחא לעופה ,ףתושמב ךא ןיידע אל רדגוה ומש תווצ( .)ח”לש תנשב םידומילה ,ח”סשת ןכדוע ןוזח םיצ”שמה ובו ורדגוה .דחאכ םיצ”שמו םירומ – ח”לש תווצמ ילרגטניא קלחכ םיצ”שמה
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	 הרשכהה ךילהת .ו
	 הרשכהה ךילהת .ו

	 תוליעפ צ”שמה תיבב רפסה תכשמנ לע יפ יבלש תומדקתה צ”שמה םע ,םינשה לחה סרוקמ הרשכהה התיכב ’ח דעו םויסל הםידומיל ףוסב התיכ .ב”י
	 תוליעפ צ”שמה תיבב רפסה תכשמנ לע יפ יבלש תומדקתה צ”שמה םע ,םינשה לחה סרוקמ הרשכהה התיכב ’ח דעו םויסל הםידומיל ףוסב התיכ .ב”י
	40
	 םשל תגשה תורטמה יהוםידע םותב ךילהת ,הרשכהה ןכוה הוותמ הרשכה עבראל ,םינש רשא ותוא םיליבומ םיצ”שמה :ח”לשה ירומ תייחנהבו ש”ממה תסיפת יפ לע םירגובה 

	 -
	’ח התיכ
	תיסיסב הרשכה :םיצ”שפ

	 הרשכהה :תללוכ םישגפמ םירידס תחא עובשל ס”היבב םישגפממו םייזוחמ םייצראו ,תורגפב הכונחב בכוכ( ח”לש רבדמב הדוהי )בגנבו חספבו החיג( .)תיאנחמ סרוק הכמסה תשפוחב .ץיקה 
	 הרשכהה :תללוכ םישגפמ םירידס תחא עובשל ס”היבב םישגפממו םייזוחמ םייצראו ,תורגפב הכונחב בכוכ( ח”לש רבדמב הדוהי )בגנבו חספבו החיג( .)תיאנחמ סרוק הכמסה תשפוחב .ץיקה 

	.הגהנה סרוק :םיצ”שמ – ’ט התיכ
	.הגהנה סרוק :םיצ”שמ – ’ט התיכ

	 םישגפמ םירידס ס”היבב םישגפמו םייזוחמ םייצראו ,תורגפב הכונחב בכוכ( ח”לש רבדמב הדוהי )בגנבו חספבו החיג( .)תיאנחמ סרוק םדקתמ הגהנהל חותיפלו תומזי הליהקב .ץיקה תשפוחב הביבסבו 
	 םישגפמ םירידס ס”היבב םישגפמו םייזוחמ םייצראו ,תורגפב הכונחב בכוכ( ח”לש רבדמב הדוהי )בגנבו חספבו החיג( .)תיאנחמ סרוק םדקתמ הגהנהל חותיפלו תומזי הליהקב .ץיקה תשפוחב הביבסבו 

	36 –29.1.2003
	 ךמסמ לא תלהנה :םוחתה יחרפ םיצ”שמ
	 תבחרה תרגסמ תוליעפה ,הרשכההו :השגה ילא שיש השמו )וקי’צ( ,דלפנזור םויב 
	.תנכדועמה םיצ”שמה תינכות םושייל ךרעיהל ידכ םסרופ הדמעה ריינ . 

	37 –
	 םיצ”שמ םיחרפו לוכשאב דחא
	 םינוקית תינכותל תובקעב תורעה םינוממה ,תוזוחמב :השגה השמ )וקי’צ( דלפנזור ןדו ,ןדיבא .)אלמ ךיראת אלל( ד”סשת 

	38 ,15.11.2005
	 בוליש םיצ”שמה תינכותב ,תיכוניחה תלעפה םיצ”שמה תנדסב ,תויונמוימה :השגה ילא שיש ימיטו ןב ,ףסוי םויב
	 רפסמ 

	.04-911360 
	39 – .25.5.2008(2019,)7,
	 ריינ הדמע לש םוחת ח”לש תעידיו ,ץראה ןוזח םיצ”שמה
	 הטויט ,ןוידל םוימ
	 ןוכנ ,םויהל ןוזחה ןכדועמה עיפומ :ךותב לימרת ח”לש להנמל 
	 :םילשורי ףגא ח”לש תעידיו ,ץראה ’מע 
	 ןכו רתאב תלהנימ םילויטה ח”לש תעידיו :ץראה 

	.
	https://edu.gov.il/noar/tiulim/about-us/Pages/hazon.aspx 

	40(2017,) –6 .70-57 
	 לע ללכ ךילהת ,הרשכהה :ואר ,ןדיבא ’ד 
	 םיצ”שמ
	 תוגיהנמ רעונ רחוש תרכה ץראה תבהאו ,תדלומה :ךותב לויטה ילככ ,יכרע-יכוניח 
	’מע ,

	דחאכ םיצ”שמו םירומ – ח”לש תווצ 
	דחאכ םיצ”שמו םירומ – ח”לש תווצ 

	שיש ילא 
	שיש ילא 

	.טווינו רויס סרוק :םיצ”שמ – ’י התיכ
	.טווינו רויס סרוק :םיצ”שמ – ’י התיכ

	 דומיל תוסנתהו תויונמוימב רויסה ,טווינהו תבחרה תולוכי ,ןוגראה תוגיהנמה עדיו םוחתב .ברק תשרומו ץראה תעידי 
	 דומיל תוסנתהו תויונמוימב רויסה ,טווינהו תבחרה תולוכי ,ןוגראה תוגיהנמה עדיו םוחתב .ברק תשרומו ץראה תעידי 

	.תודרשיה סרוק :םיצ”שמ – א”י התיכ 
	.תודרשיה סרוק :םיצ”שמ – א”י התיכ 

	1.
	1.
	1.
	1.
	 ןומיא בלשמה תוריפח תויגולואיכרא תדימלו תויונמוימ חטש תושרדנה סרוקל .תודרשיה 
	 ןומיא בלשמה תוריפח תויגולואיכרא תדימלו תויונמוימ חטש תושרדנה סרוקל .תודרשיה 


	2.
	 .תרנכה תייצחל ןתטשהו תודוספר תיינב 


	3.
	3.
	 עסמ ןמזמה רגתא יזיפ ,ילטנמו ילםושי לולכמ תויונמוימה עדיהו שושכרנ ךרואל ךילהת .תוסנתההו הרשכהה
	 עסמ ןמזמה רגתא יזיפ ,ילטנמו ילםושי לולכמ תויונמוימה עדיהו שושכרנ ךרואל ךילהת .תוסנתההו הרשכהה



	 ש”ב-ש”ש – ב”י תותיכ ירגוב
	 ש”ב-ש”ש – ב”י תותיכ ירגוב

	 דעוימ םיבדנתמל תנשל תוריש תורישלו ימואל םהש ירגוב תורשכה .םיצ”שמה תוסנתה םיטביהב םייגוגדפ תויונמוימבו הדש םישרדנה תוליעפל ח”לש תעידיו ץראה תלעפהלו .םיצ”שמה
	 דעוימ םיבדנתמל תנשל תוריש תורישלו ימואל םהש ירגוב תורשכה .םיצ”שמה תוסנתה םיטביהב םייגוגדפ תויונמוימבו הדש םישרדנה תוליעפל ח”לש תעידיו ץראה תלעפהלו .םיצ”שמה
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	התע דע השענה םוכיס .ז 
	התע דע השענה םוכיס .ז 

	ואלרך יקסה,הר ונפשח תא חופיט תוגיהנמה צהיעהר ואלךר םינשה הרטמב עייסתש ,תוליעפב שמשתש תפומ ראשל םידימלתה סייגתשו םידימלת מהםיניינוע ליבוהל תומישמ .תונוש ילהתך ,הרשכהה לע לכ ,ויבלש ןווכ קוזיחל יומידה הימצע ןוחטיבהו הימצע לש .תוגיהנמלו םיפתתשמה
	ואלרך יקסה,הר ונפשח תא חופיט תוגיהנמה צהיעהר ואלךר םינשה הרטמב עייסתש ,תוליעפב שמשתש תפומ ראשל םידימלתה סייגתשו םידימלת מהםיניינוע ליבוהל תומישמ .תונוש ילהתך ,הרשכהה לע לכ ,ויבלש ןווכ קוזיחל יומידה הימצע ןוחטיבהו הימצע לש .תוגיהנמלו םיפתתשמה

	 וניאר תרשכהש תוגיהנמה הריעצה םינשב תונושארה תורגסמב ם”גחה ע”נדגהו התייה תיאבצ יכו תוליעפה הדקמתה הנכהב קלתאר תוריש ל”הצב תשגהבו עויס םירומל .םידקפמלו םע הםינש םעו יוניש דועיי הע”נדג ,ח”לשל ודדוע הרשכהה תוליעפהו תובדנתה תומישמל תויתרבח תומישמלו תויתרבח לתוימוא תמגודכ תובדנתה תנשל תוריש תורישלו ימואל .)ש”ב-ש”ש( םירשע םינש רחאל ןוכמש ליידקורב ךרע רקחמ אשונב תוגיהנמ ,םיצ”שמה דוחווי םיצ”שמה יכ םה םיהדזמ םע ,םדיקפת םישח תועמשמ םתיישעב יכו תופתתשהה .םתוחתפתהל תמרות תינכותב
	 וניאר תרשכהש תוגיהנמה הריעצה םינשב תונושארה תורגסמב ם”גחה ע”נדגהו התייה תיאבצ יכו תוליעפה הדקמתה הנכהב קלתאר תוריש ל”הצב תשגהבו עויס םירומל .םידקפמלו םע הםינש םעו יוניש דועיי הע”נדג ,ח”לשל ודדוע הרשכהה תוליעפהו תובדנתה תומישמל תויתרבח תומישמלו תויתרבח לתוימוא תמגודכ תובדנתה תנשל תוריש תורישלו ימואל .)ש”ב-ש”ש( םירשע םינש רחאל ןוכמש ליידקורב ךרע רקחמ אשונב תוגיהנמ ,םיצ”שמה דוחווי םיצ”שמה יכ םה םיהדזמ םע ,םדיקפת םישח תועמשמ םתיישעב יכו תופתתשהה .םתוחתפתהל תמרות תינכותב
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	 ןנור ןהכ 
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	 קדב השולש םיביכרמ בעגונ :םיצ”שמל יומיד ,ימצע תולגוסמ תימצע 

	41 
	א :ואר םיצ”שמה תרשכה תינכות לע:ץראה תעידיו ח”לש םילויטה תלהנימ רת 

	https://edu.gov.il/noar/tiulim/youth/Pages/youth-guiders.aspx 
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	42 2015.9.4.2015 43 2021,) 
	( ’ר ,ןיב
	דיו ח”לש ףגא ךמסמ ,)וכיס ,ץראה תעיתוגהנה םע חותפ חיש חותינו ם םוימ ,םיצ”שמה 
	( ’ר ,ןהכ
	ה תוינכות תעפשהםיצ”שמה לע הרשכה.םסרופ םרט ,הכרעהב , 

	 –, –
	 .תויטוירטפו ןהכ ןעט יכ טביהב יומידה ימצעה
	 הלמסה הדיעמ לע ותוכייתשה לש דימלתה תצובקל ,םיצ”שמה תבשחנש תצובקל ,תוכיא הנועו לע ךרוצה בתוכייתשה ,תוהדזהבו יכו התוליעפ הליהקב םע תוצובק ליג תונוש תרצוי תשוחת תואמצע הטילשו תמרותו תריציל יומיד ימצע .הובג טביהב לש מתולגוס תימצע
	 ןעט ןהכ יכ חופיט תויונמוימ הכרדה
	 דחוימבו התוסנתה הדימעב לומ ,הצובק תודדומתהה םע אשונ יתלב רכומ תלבקו בושמ ריקומ דבכמו

	 – –
	 םיצעמ תא ןוצר םיצ”שמה רפתשהל רפשמו תא .םהיתולוכי טביהב לש וירטפתויט רשקהבו תבהאל ,ץראה ןעט ןהכ יכ שי רשק קודה ןיב היווחה תשחרתמה הדשב תוילובמיסל תרזגנה הנממ
	 רשא המיצעמ תא הקיזה לש םיצ”שמה םיטביהב לש תרכה ץראה .התבהאו תינכות םיצ”שמה השיגדמ תא התויוליעפ הקמעהל תעידיב ץראה חרכהבו תקזחמ תא ה”זהזה ,תוהז( ,תוהדזה ,הקיז .)תוכייתשה תוהז םיפתתשמה תוהדזההו םהלש םע רפיסה וילאש םה םיפשחנ דחי הצובקכ םיקזחתמ ךרואל תונש .תוליעפה םירופיס םיעמשנה הכילהב םיליבשב וםירתאב םיקימעמ תא הקיזה תאו תשוחת תוכייתשהה ,םעל ץראל הנידמלו םיבצעמו תא .ימואלה יביטקלוקה ןורכיזה 

	3
	תיכוניחה הסיפתה – ח”לש תווצ . 

	עקר .א
	עקר .א

	 תוינכות חתויכוני תובר תודעוימה ינבל רעונ תוקסוע חופיטב פבוחותי תוגיהנמ בםימוחת שםינו תלעפהבו מתורגס תהתובדנ המורתו .הליהקל ןוזחה החנמה תוינכות הלא :אוה תנכה הרעונ תארקל ייח תוחרזא תוברועמל הליעפ תעבונה תויתפכאמ .הליהקל
	 תוינכות חתויכוני תובר תודעוימה ינבל רעונ תוקסוע חופיטב פבוחותי תוגיהנמ בםימוחת שםינו תלעפהבו מתורגס תהתובדנ המורתו .הליהקל ןוזחה החנמה תוינכות הלא :אוה תנכה הרעונ תארקל ייח תוחרזא תוברועמל הליעפ תעבונה תויתפכאמ .הליהקל
	44 

	דחאכ םיצ״שמו םירומ - ח״לש תווצ
	דחאכ םיצ״שמו םירומ - ח״לש תווצ

	 תינכותה חותיפל תוגיהנמ םיצ”שמה השבוג תינכותכ תיכוניח תידוחיי תלבוהל יוניש יתרבח תקמעהלו קוסיעה תעידיב .ץראה תסיפת ךוניחה יתלבה ילמרופ תרשפאמ סויג םיכינח םיריעצ םיבהלנו תומישמל .תונוש ךרואל ךילהתה ה,יכוניח םירגובמה םינווכמ תא ינב רעונה קוסעל תועשב יאנפה 
	 תינכותה חותיפל תוגיהנמ םיצ”שמה השבוג תינכותכ תיכוניח תידוחיי תלבוהל יוניש יתרבח תקמעהלו קוסיעה תעידיב .ץראה תסיפת ךוניחה יתלבה ילמרופ תרשפאמ סויג םיכינח םיריעצ םיבהלנו תומישמל .תונוש ךרואל ךילהתה ה,יכוניח םירגובמה םינווכמ תא ינב רעונה קוסעל תועשב יאנפה 

	44(2007,),.374-365 
	 ,ימור ’ש ,לארוא-ילארבו ’ד 
	 תוגיהנמ ינב רעונ
	 :ךותב ,’ש ימור ’מו עדימש ,)םיכרוע( ךוניחה יתלבה ילמרופ תואיצמב ,הנתשמ ’מע ,תירבעה הטיסרבינואה ,סנגאמ :םילשורי 

	דחאכ םיצ”שמו םירומ – ח”לש תווצ 
	דחאכ םיצ”שמו םירומ – ח”לש תווצ 

	שיש ילא 
	שיש ילא 

	Figure
	.םינוש םימוחתל םתוא םיפשוחו םייוצר םינוויכב
	.םינוש םימוחתל םתוא םיפשוחו םייוצר םינוויכב
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	 – –
	 תוליעפה ץוחמ תיבל רפסה תרשפאמ דימלתל דדומתהל םע ויומיד ימצעה םעו ונוחטיב .ימצעה
	46
	 יסרוק הרשכהה תוגיהנמל םינמזמ הריז תפסונ יוטיבל .ימצע היווחה מהתפתוש חטשב
	 תללוכה תויוסנתה ,הכרדהב ,תויורחת הדובע תוצובקב ,המישמ טווינ דועו
	 הקינעמ לםידימלת השוחת המיצעמ לש תוכייתשה הצובקל תידוחיי תונמדזהו יוטיב הלאל םיליעפה .רפסה תיבבו התיכב תוחפ

	 אלל“ קפס ח”לש ידיותע אהץר וצקמכע -יכוניחעיכר לשב ויד תולעל בלש ףסונ ילהתבך ותוחתפתה וצקמהתיע אהו,תינוגר תווהלו צמאבתוע ומהםיר םיצ”שמהו םרוג ללוחמ ליבומו ע-יתרבח-יכוניחיכר יתבב פסהר הלע אה יבחרב םיידוסי.”ץר
	 אלל“ קפס ח”לש ידיותע אהץר וצקמכע -יכוניחעיכר לשב ויד תולעל בלש ףסונ ילהתבך ותוחתפתה וצקמהתיע אהו,תינוגר תווהלו צמאבתוע ומהםיר םיצ”שמהו םרוג ללוחמ ליבומו ע-יתרבח-יכוניחיכר יתבב פסהר הלע אה יבחרב םיידוסי.”ץר
	47

	 תינכותה תיכוניחה מורעך פהתויוליע םוחתב ח”לש ידיותע ץראה בעור בכתר דרך ואלךר .םינשה פהתויוליע םיכילהתהו ומייקתהש םוחתב ציור הפש תידוחיי שפאוור התבחר פהתוליע כהלתר אהץר .התבהאלו ילהתהך מטהלתע תינכותה יתבב פסהר המושיילו לע ידי ומיר ח”לש ידיותע ץראה וצבהר וצקמתיע יבצמע לע תומדקתה תדמתמ לכב יבחר אה.ץר בםצע תבצה פהתוליע הדשב בלב ההיישע תיכוניחהבח-,תיתר ודקמתה תויוליעפה בהיישע תומישמבו גתאמ.תור בגא כ,ך הבצוה החיגה פכתוליע ח”לש תקהבומ ,הליבומו שפאמהתר תא התמצע היווחה תישיאה .תפתושמהו תמקה תאםיר םייזוחמ פלתוליע הדשב תשגדהו האיציה תוחיגל יזכרמב הדשה םייזוחמה ואיבה הלדגהל משמתיתוע פסמבר יתב פסה
	 תינכותה תיכוניחה מורעך פהתויוליע םוחתב ח”לש ידיותע ץראה בעור בכתר דרך ואלךר .םינשה פהתויוליע םיכילהתהו ומייקתהש םוחתב ציור הפש תידוחיי שפאוור התבחר פהתוליע כהלתר אהץר .התבהאלו ילהתהך מטהלתע תינכותה יתבב פסהר המושיילו לע ידי ומיר ח”לש ידיותע ץראה וצבהר וצקמתיע יבצמע לע תומדקתה תדמתמ לכב יבחר אה.ץר בםצע תבצה פהתוליע הדשב בלב ההיישע תיכוניחהבח-,תיתר ודקמתה תויוליעפה בהיישע תומישמבו גתאמ.תור בגא כ,ך הבצוה החיגה פכתוליע ח”לש תקהבומ ,הליבומו שפאמהתר תא התמצע היווחה תישיאה .תפתושמהו תמקה תאםיר םייזוחמ פלתוליע הדשב תשגדהו האיציה תוחיגל יזכרמב הדשה םייזוחמה ואיבה הלדגהל משמתיתוע פסמבר יתב פסה

	1.
	1.
	1.
	1.
	 תופרטצהה תינכותל םיצ”שמה ,תעבונ ,רקיעב םיעינממ םיישיא םירושקה יפואב .תוליעפה 
	 תופרטצהה תינכותל םיצ”שמה ,תעבונ ,רקיעב םיעינממ םיישיא םירושקה יפואב .תוליעפה 


	2.
	 .התובישחלו םיצ”שמה תוליעפל םיעדומ םניא רפס יתב 


	3.
	3.
	 תויטננימודה לש ירומ ח”לשה הליבגמ תא תורשפאה םייוטיבל ימצעה תוליעפב המשהבו .םתלוכי יוצימלו
	 תויטננימודה לש ירומ ח”לשה הליבגמ תא תורשפאה םייוטיבל ימצעה תוליעפב המשהבו .םתלוכי יוצימלו



	 םאתהב םיאצממל ,הלא וכרענ :םייוניש הבחרוה תוליעפה תולוכשאב
	 םאתהב םיאצממל ,הלא וכרענ :םייוניש הבחרוה תוליעפה תולוכשאב
	48
	 תותיכבו ,םיצ”שמה 

	45 2007,).250-223 46 2013,) 2 .34-7 47
	( ’ח ,יקסנבילק ,םש
	 םיטביה יתוחתפתהילמרופ יתלבה ךוניחב םייתרבחו םי יתכלממה’מע , 
	( ’נ ,ןבא
	שב יכוניחה ךילהתההיגולונימרטה תורייכוניח ילככ לויטה :ךותב , ,יכרע 
	’מע ,
	 :ךותמ תויורשפאה תויוליעפהו ,תומייק קר ךירצ תתל ןהל .תועמשמ ךמסמ הדמע תלהנהל םוחת ח”לש םוכיסל שולש תונש ,תוליעפ

	  .20.11.2005 48
	 םוימ ,שיש ילא
	 הצובק - לוכשא מ השבוגש םיצ”שמםיצבקתמה רפס יתב רפסמ ס תיבב םתרשכהל.יפרגואיגה בחרמב דחא רפ 

	 רבד איבהש היילעל תיתועמשמ רפסמב םיפתתשמה תוינכותב הרשכהה קינעהשו חור תיבג הקזח היישעל תפתושמה .הדשב תינכות תולוכשא הקזיח תא תודוסי הרשכהה תכשמתמה השביגו תא תוטיש הלועפה םוחתב ח”לש תעידיו ,ץראה ןכו הקזיח תא רשקה ןיב םידימלתה .עוצקמה ןיבל םניבו
	 רבד איבהש היילעל תיתועמשמ רפסמב םיפתתשמה תוינכותב הרשכהה קינעהשו חור תיבג הקזח היישעל תפתושמה .הדשב תינכות תולוכשא הקזיח תא תודוסי הרשכהה תכשמתמה השביגו תא תוטיש הלועפה םוחתב ח”לש תעידיו ,ץראה ןכו הקזיח תא רשקה ןיב םידימלתה .עוצקמה ןיבל םניבו

	 החיגה הכלה הספתו םוקמ יזכרמ תוליעפב הדשה הליבוהו בולישל םיצ”שמ יליבומכ תוליעפה םתבכשב תובכשבו תוריעצה הרשפאו םיצ”שמל תוסנתה ידיקפתב הלבוה ו.תוגיהנמ תוחלצהה לש הםיצ”שמ םהיתומישמב תוחיגב ימיבו הדשה ומיצעה תא ןומאה .הדשבו רפסה תיבב םיכילהת םדקלו ליבוהל םהיתולוכיבו םהב 
	 החיגה הכלה הספתו םוקמ יזכרמ תוליעפב הדשה הליבוהו בולישל םיצ”שמ יליבומכ תוליעפה םתבכשב תובכשבו תוריעצה הרשפאו םיצ”שמל תוסנתה ידיקפתב הלבוה ו.תוגיהנמ תוחלצהה לש הםיצ”שמ םהיתומישמב תוחיגב ימיבו הדשה ומיצעה תא ןומאה .הדשבו רפסה תיבב םיכילהת םדקלו ליבוהל םהיתולוכיבו םהב 

	252008,
	-ב
	 טסוגואב 
	 ןכדוע ןוזח םיצ”שמה בלושו וב מביכר ןויוושה ףותישב פההלוע ןיב ומיר ח”לש ןיבו םיצ”שמה םודיקל פהתוליע כהלתר אהץר הלותמצע םיצ”שמה םיגיהנמכ :םיליבומכו 

	•
	•
	•
	 םיצ”שמה“ יליבומ( ח”לש )םיריעצ וליבוי תא תויוליעפה תרכהל ץראה תבהאו תדלומה תויוליעפהו ויתרבחהתויכרע-ת םיסקט( )םיעוריאו תיבב רפסה הצוחמו ,ול קוזיחל תשוחת תוכייתשהה ברקב םידליה רעונהו תויהל םיברועמ ותוםימר ,הרבחל ץראל .לארשי תנידמלו 
	 םיצ”שמה“ יליבומ( ח”לש )םיריעצ וליבוי תא תויוליעפה תרכהל ץראה תבהאו תדלומה תויוליעפהו ויתרבחהתויכרע-ת םיסקט( )םיעוריאו תיבב רפסה הצוחמו ,ול קוזיחל תשוחת תוכייתשהה ברקב םידליה רעונהו תויהל םיברועמ ותוםימר ,הרבחל ץראל .לארשי תנידמלו 


	•
	•
	 -
	 םתוגהנתהב תיתרבח-תיכרעה ושמשי םיצ”שמה המגוד תפומו וליבויו ב
	תווצ“ ”ח”לשה תא ללכ םידימלתה התיכמ ’א דעו ב”י םהירחא ךרד”ב ץרא יכרדב ”ץראה תוחתפתהל .”םתוגהנתהב יונישלו ,תישיא המשגהו
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	 ח”לשה תווצ תדובע ינייפאמ .ב 
	 ח”לשה תווצ תדובע ינייפאמ .ב 

	.ילמרופ יתלבה ךוניחה תונורקע יפ לע ורדגוה ”ח”לשה תווצ“ תדובע ינייפאמ
	.ילמרופ יתלבה ךוניחה תונורקע יפ לע ורדגוה ”ח”לשה תווצ“ תדובע ינייפאמ
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	 –
	אתויביטק לש םיכינחה יכילהתב ךוניחה לע ידי םפותיש דימתמה פבתוליע ולע ידי יוליג חאתויר חוקיפו בח.יר תיינבה הגהנה תימינפ לש םיכינחה תא םמצע
	 ןיב אל ואמתנגר ןיב וובןהב םינומא םיכינחהש תונוש תוימינפ תודע בסהה ,עוציבה לעונכש לעו ,הר.ע

	.
	 עגמ ןילמוג ססובמה לע ןויווש רוציי הירטמיס
	 הירטמיסה תעבונ ךכמ ןיאש רעפ ידמעמ לודג טלחומו תמגודכ( רעפה שיש יסחיב )דימלת-הרומ ןיב םיפתושה יכילהתל ךוניחה

	 –
	 ןיב רבודמ ינבב תובכש ליג תונוש ןיב רבודמ ילעבב םידיקפת שםינו דסומב ןכו סחיב .םיכינחל םיכירדמ ןיבש 

	49.25.8.2008 
	 םוימ ,שיש ילא ,ץראה תעידיו ח”לש תלהנהל ןוידל העצה ,ןכדועמה םיצ”שמה ןוזח :ךותמ 

	50 – ,22.3.2009
	 סרוק םיצ”שמ
	 תונשרפ ,תחא ךמסמ הדמע תלהנהל םוחת ח”לש תעידיו ץראה ,םוימ
	 וב תשגומ העצה :הלעפהל דציכ קסרו םיצ”שמ ליבוי תא תווצ“ ”ח”לשה םירומ( םיצ”שמו )דחאכ הלעפהל תיתועמשמ לש םיצ”שמה קלחכ תווצ”מ ”ח”לשה תוליעפב .הדשבו התיכב רפסה תיבב 

	דחאכ םיצ”שמו םירומ – ח”לש תווצ 
	דחאכ םיצ”שמו םירומ – ח”לש תווצ 

	שיש ילא 
	שיש ילא 

	•
	 םוחת האשרה בחר תיסחי יוסינל .הייעטלו םוירוטרומה דדועמ תא םיפתתשמה ןוחבל .תיסחי ךומנ ריחמב הטלחה לכ עוציב ינפל םתוגהנתה תא

	 תוליעפ בר תידממ רשפאת םוחת בחר תיסחי לש תויוליעפ לשו תויונמוימ תולעפומה .)’וכו טרופס ,תונוש םייפכ תודובע ,תואדש ,ילטנורפ ךוניח( ןהב 
	 תוליעפ בר תידממ רשפאת םוחת בחר תיסחי לש תויוליעפ לשו תויונמוימ תולעפומה .)’וכו טרופס ,תונוש םייפכ תודובע ,תואדש ,ילטנורפ ךוניח( ןהב 

	:
	הלמסה
	 סוחיי תועמשמ תילמס היישעל הרמהו לש םילמס מלםישע םיביחרמ תא .תוהדזה םיררועמו תוגהנתה לשו םילמס לש םתועמשמ 

	:
	תוירטנולוו
	 תלוכי יחבהר הבחר לש םיפתושה וניחלך תופתתשהב פבתויוליע .התדימבו

	 םיעיפשמה םימרוגה .ג
	 םיעיפשמה םימרוגה .ג

	 –
	 תווצ ,ח”לש םירומ םיצ”שמו ,דחאכ לעופ תושימגב תרשפאמה לתשמםיפת םוזיל ןגראלו תויוליעפ תעידיל ץראה ךרדב .תיטנתוא תופתתשהה תווצב ח”לש איה תירטנולוו
	 קר םא םירומל םיצ”שמלו היהת השוחת תיתימא לש תוברועמ לשו תופתוש לכב יבלש ךילהתה םה אל ושטניי .ותוא ,הברדא ואצמיי תויצ”שמ םיצ”שמו רשא ובדנתי לועפל יסרוקב הרשכהה .םוחתב ימואל תורישלו תוריש תנשל ובדנתיש ףאו םינושה

	 ונאצמ בולישש ירומ ח”לש םיבר יסרוקב הרשכהה לםיצ”שמ ןכו תוסנתהותוליעפב םע םיצ”שמ סרוקב תרשכהל ירומ ח”לש םישדח ורצי לדומ הלעפה .ידוחיי תוסנתהה תפתושמה ,םירומל םיצ”שמל ויבדנתמל ש”ב-ש”שה הקזיח תא ןומאה ידדהה ןיב שולש תוצובקה תאו שפאהתור םוירוטרומל לש םיצ”שמה ךלהמב תייווח ,תוסנתהה הדימלה .םושייהו
	 ונאצמ בולישש ירומ ח”לש םיבר יסרוקב הרשכהה לםיצ”שמ ןכו תוסנתהותוליעפב םע םיצ”שמ סרוקב תרשכהל ירומ ח”לש םישדח ורצי לדומ הלעפה .ידוחיי תוסנתהה תפתושמה ,םירומל םיצ”שמל ויבדנתמל ש”ב-ש”שה הקזיח תא ןומאה ידדהה ןיב שולש תוצובקה תאו שפאהתור םוירוטרומל לש םיצ”שמה ךלהמב תייווח ,תוסנתהה הדימלה .םושייהו

	 םיצשמה םיפתוש םיאלמ הלבוהב עוציבו 
	 םיצשמה םיפתוש םיאלמ הלבוהב עוציבו 

	ינלוג הלעמב תודרשיה סרוק םויס
	ינלוג הלעמב תודרשיה סרוק םויס

	 .םייצראהו םייזוחמה םילעפמה
	 .םייצראהו םייזוחמה םילעפמה

	2013.
	 הסיפתה תיגוגדפה עסמ“ ”יתועמשמ )ש”ממ(
	51
	 החתופ תנשב 
	 ןויגיהה החנמה תא הסיפתה אוה תבסה תוליעפ םיפתתשמה תוליעפמ התרטמש ילתידומ תיכוניח תוליעפל חתיתרב תיתייווח ,תפתשמ רשא המיצעמ תא םיפתתשמה הותנווכמ םתוא תוירחאל ת.תידוקפ היגוגדפה לש ש”ממה תביוחמ תוהמל עסמה ךילהתכ
	52
	 האורו ךילהתב םייקתמה 
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	( ’א ,שיש
	עסמל יתנש לויטמ ,) ןויליג ,יכרע-יכוניח ילככ לויטה ,יתועמשמ 
	’מע , 
	.רבדה לש תידוחייה תוימצעה תא תעבוק תוהמה 

	Figure
	 וכרואל הקיטקרפ
	 וכרואל הקיטקרפ
	53
	 חופיטל .תויתוירחא
	54
	 םאתהב תסיפתל ,ש”ממה הרומה ח”לשל תעידילו ץראה אוה גוגדפה רשא ליבומ תא :ש”ממה אוה החנמ רשפאמ הסנמש םדקל תא וידימלת תוננובתהל
	55
	 תוברועמלו תחקופמ ונבםדאפ לש ץרא לארשי לשו( הרבחה )תילארשיה וףשוחה םתוא תולוכיל ,הלבוה תוגיהנמ תוירחאו תידוקפת תונומטה ןהב אוהו הנבמה םהל הביבס בצעל הב תסיפת םלוע תיכרע תססובמה לע תוביוחמ רחאלתויתוי המשגהלו תנידמב .לארשי

	 – –
	 תוליעפה תיתייווחה ומשםיליב םיווחשו םירומה םיצ”שמהו תווצכ תיבב ,רפסה התיכב הדשבו הרצי הפש תיגוגדפ תידוחיי
	 הקיטקרפ לש עסמ“ משמ”יתוע )ש”ממ(
	 תקצויש .העדותהו שגרה יקמועמ הנידמלו םעל ,ץראל םירגובה תא תרבחמשו תועמשמ 

	םוכיס
	םוכיס

	 תרוסמ תועסמה ,םילויטהו החתפתהש רבכ ימימ תישאר ,תונויצה השמיש ילכ יכוניח יכרע ססבתהש לע הנומא יכ הכילה יליבשב ,ץראה תייאר היפונ שגפמהו םע הירתא םיירוטסיהה םיחימצמ תשוחת תוכייש תוביוחמו ץראל .לארשי
	 תרוסמ תועסמה ,םילויטהו החתפתהש רבכ ימימ תישאר ,תונויצה השמיש ילכ יכוניח יכרע ססבתהש לע הנומא יכ הכילה יליבשב ,ץראה תייאר היפונ שגפמהו םע הירתא םיירוטסיהה םיחימצמ תשוחת תוכייש תוביוחמו ץראל .לארשי
	56
	 םירופיסה םירפוסמה םירתאב םילויטהו 

	Figure
	םיצ״שמ סרוק םויס סקט 
	םיצ״שמ סרוק םויס סקט 

	מםירשפא םיפתתשמל תויהל קלח רופיסמ תוכיישה ימואלה מוםיעיפש לע תושגר רגבתמה 
	מםירשפא םיפתתשמל תויהל קלח רופיסמ תוכיישה ימואלה מוםיעיפש לע תושגר רגבתמה 

	53 
	פתיכב( הגוהנ הלועפ ךרד :הקיטקר.תויוסנתהב שכרנש ןויסינמ החתפתהש )ןוגראב וא הדשבו ה 

	54 (accountability)
	אַ חְ רָ תוּיִ תוּיּ 
	 איה תונוכנה הבוחהו לש ןוגרא וא לש טרפה תוירחאל לע ,ויתולועפ ןידל ןובשחלו עגונב ןהל .תואצותב האישנלו 

	55 
	ח ,הנבהו הטבה לש ןבומב תוננובתה.חותינו רק 

	56 20132.113-91 
	( ’א ,שיש
	יווחכ לויטהו עסמה ,)ןויליג ,יכרע יכוניח ילככ לויטה ,תיתועמשמ הדימל תי 
	’מע , 

	דחאכ םיצ”שמו םירומ – ח”לש תווצ 
	דחאכ םיצ”שמו םירומ – ח”לש תווצ 

	שיש ילא 
	שיש ילא 

	.ותוהז שוביג ךילהת אישב אצמנה
	.ותוהז שוביג ךילהת אישב אצמנה
	57

	 –
	 וניאר יכ לולכמ תויוליעפה םייקתמה תיבב רפסה הדשבו היה קלחל ילרגטניא ףצרהמ ידומילה יתרבח יכוניח יכרע יכו תוליעפב ח”לשה םיצ”שמהו תיבב ,רפסה ,םילויטב םירויסב תועסמבו ובלוש םג םיפתוש םיפסונ ,םירומ( םידימלת )םירוהו
	 בוליש םיצעהש תא ללכ תרבח תיב .רפסה ונאצמ יכ ךרואל םינשה ןהבש ולעפ םירומה םיצ”שמהו תווצכ התייה תינכות םיצ”שמה תדסמל תיכוניח תיתרבח תיכרע ,תיתועמשמ יכו ,םיצ”שמה דצל םירומה ח”לשל תעידילו ה,ץרא םיעיפשמ לע םילקאה תיבה ירפס לעו היווהה תיתרבחה .וב ויגשיה לש תווצ ח”לש נםיצוע ותלוכיב לש הרומה ח”לשל שמשל ןפצמ ךרדב םרוגו ןזאמ ,בחרמב ןיעמ ,פוקסורי’ג
	58 
	וותוליעפב תעדומה תעיטנל ומתועד תימצע ןוחטיבו ימצע תבתעדו ,םידימלתה םוליבויש לתואמצע הימונוטוא( )תישיא ורידחישו םהב ,ןוצר תונוכנ תונכומו תודדומתהל םע םירגתאה .םהינפב םידמועה

	 הדובע וז הפשח יכ באשמה לודגה רתויב שרדנה קוזיחל ךוניחה יכרעה תבהאו ץראה רבכ םייק תיבב .רפסה באשמ הז אוה תורומה םירומהו ,ח”לשל תויצ”שמ םיצ”שמו םילעופה תווצכ דחא םימיצעמהו תא תוליעפה תעידיל ,ץראה תא םילקאה יתרבחה תיבב ,רפסה תא תרבח תיב .תבבוסה הליהקה תאו רפסה
	 הדובע וז הפשח יכ באשמה לודגה רתויב שרדנה קוזיחל ךוניחה יכרעה תבהאו ץראה רבכ םייק תיבב .רפסה באשמ הז אוה תורומה םירומהו ,ח”לשל תויצ”שמ םיצ”שמו םילעופה תווצכ דחא םימיצעמהו תא תוליעפה תעידיל ,ץראה תא םילקאה יתרבחה תיבב ,רפסה תא תרבח תיב .תבבוסה הליהקה תאו רפסה

	(2021,)11,000
	 ןוכנ םויהל 
	 םיפתתשמ הלעמל -מ
	 םיצ”שמ הלעמלו ףלאמ תורומ םירומו ח”לשל ותעידיל ץראה תינכותב חופיטל םיצ”שמה ףגאב ח”לש תעידיו ,ץראה לכב תומר .הרשכהה ןיידע שי יתב רפסה אלש העמטוה םהב תלעפה םיצ”שמה תווצכ ח”לש םירומ( םיצ”שמו .)דחאכ יתבב רפס ,הלא םיצ”שמה םיצלאנ קפתסהל עוציבב תומישמ אתוינוגר וא תומישמ הכרדה מ.תומצמוצ תחלצה םיצ”שמה םתעפשהו תיבויחה לע הריוואה תיתרבחה תיבב רפסה תומולג תדימב הרכהה לש תווצ לוהינה יתבב רפסה לשו םירומה תולוכיב םיצ”שמה םיטרפכ דחוימבו תצובקכ .תוגיהנמ ןיידע שרדנ תולהנהמ יתב רפסה ףותיש הלועפ המצעהו לש םתוא םידימלת .התבהאלו ץראה תרכה יכרעל תבייחמ תובדנתהו תיתרבח המישמ םמצע לע ולביק רשא

	 תובבר ינב רעונ ירגוב ךילהת תרשכה םיצ”שמה םידימתמ תוליעפב ח”לשה יתבב .רפסה םה חירוד תעדות תוחילש םילעופו תוריסמב תובדנתהבו ןעמל םהירבח תרכהל ץראה תרימשלו עבטה ,הביבסהו דחוימבו םילגמ תוירחא המורתל תיבל ,רפסה הליהקל .הרבחלו םיצ”שמ תונב( םיבר )םינבו ל”הצב תובדנתה תודיחיבו דוקיפ ידיקפתב םיתרשמ םידקומבו םייתועמשמ בתוריש ירוביצה יטרפהו הרבחב .תילארשיה םיבר םהמ ופרטצה לא תכרעמ ךוניחה םקלחו ףא .ץראה תעידיו ח”לש תארוהב םיקסוע 
	 תובבר ינב רעונ ירגוב ךילהת תרשכה םיצ”שמה םידימתמ תוליעפב ח”לשה יתבב .רפסה םה חירוד תעדות תוחילש םילעופו תוריסמב תובדנתהבו ןעמל םהירבח תרכהל ץראה תרימשלו עבטה ,הביבסהו דחוימבו םילגמ תוירחא המורתל תיבל ,רפסה הליהקל .הרבחלו םיצ”שמ תונב( םיבר )םינבו ל”הצב תובדנתה תודיחיבו דוקיפ ידיקפתב םיתרשמ םידקומבו םייתועמשמ בתוריש ירוביצה יטרפהו הרבחב .תילארשיה םיבר םהמ ופרטצה לא תכרעמ ךוניחה םקלחו ףא .ץראה תעידיו ח”לש תארוהב םיקסוע 
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	( ’א ,שיש
	האל ץראה תרכהמ .)ןויליג ,יכרע-יכוניח ילככ לויטה ,תדלומ תב 
	’מע , 
	ל וא הדידמל שמשמה יעדמ רישכמ.בחרמב תוביצי לש הרימש 

	 – –
	 תוליעפב תיבב ,רפסה ,תוחיגב ,תועסמב ימיבו ,הדש תווצ ח”לש
	 םירומ םיצ”שמו דחאכ
	 ליבומ תא האיציה ,הדשל איהש ואיש לש ךילהת יכוניח יתרבח .יכרע יתווצ ח”לש םילעופ םג יתבב רפסה םיידוסיה םתליהקבש קלחכ םתוירחאמ תעמטהל תינכות“ הבילה תרכהל ץראה .ךוניחה תכרעמב ב”י התיכ דעו ’א התיכמ )םילויטה ךרעמ ללכ( ”תדלומה תבהאלו

	11,000500
	 תא האיש תוליעפ לש תווצ ח”לש יסרוקב םיאור ונא הרשכהה לש םיצ”שמה לע לכ .םהיבלש מםיצ”ש ירגוב םיסרוקה םינושה מ,םיליבו םילהנמ םיליעפמו תא קיסרו הרשכהה לש םיצ”שמה וםיאלממ תא לכ םידיקפתה םעפש ואלימ קר .םירומ ,םיצ”שמה בףותיש ירומ ח”לשה ,תווצכ םיליבומ תא ללכ יסרוק שמה:םיצ” סרוק ,יסיסב סרוק הגהנה קתמ(,)םד סרוק רויס טווינו סרוקו .תודרשיה הלעמל -מ
	 םיכינח םיפתתשמ לכ הנש םיסרוקב הלא םיכירדמכ .םירשכומכו םיסרוקב םינושה תרשכהל םיצ”שמה םיפתתשמ םג הלעמל -מ
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	 ןעמל – לאיראב תוגיהנמ חותיפל יצראה זכרמה םיאבה תורודב תתרשמ תוגיהנמ 
	P
	Artifact
	רזלג ןרע
	1

	Artifact
	2010,
	 תנשב 
	 םקוה זכרמה' חותיפל תוגיהנמ .'לאיראב ןוזחב ,זכרמה גצוהש םע ,ותמקה הניוצ הקיני תיכרע ירופיסמ ך"נתה תרשפאמכ תיינב ךילהת .יכוניח םיפתתשמה תוליעפב זכרמה מםידדומת םע תומישמ תובייחמש ,תוגיהנמ ףותיש הלועפ תלבקו תוטלחה תופתושמ םידעוצו .דעיה לא העגהה דע םיישקה לע תורבגתהה ביתנב

	 רושעב ,ןורחאה החתופ תינכות תססובמה לע תוליעפ ץוח התיתוסנת תבלשמה תוליעפ תירגתא-תיתייווח םע םינויד םיאשונב .םייכרע רמאמב ,הז גיצנ תא ךילהתה יכוניחה להנתמה ב,זכרמ ראתנ תא תוליעפה תמב,םינק ריהבנ תא תונויגהה םיחנמה תא תוליעפה םינקתמב .ונלש תויוליעפב ופתתשהש םירקבממ ונלביקש תובוגת בלשנו םינושה
	 רושעב ,ןורחאה החתופ תינכות תססובמה לע תוליעפ ץוח התיתוסנת תבלשמה תוליעפ תירגתא-תיתייווח םע םינויד םיאשונב .םייכרע רמאמב ,הז גיצנ תא ךילהתה יכוניחה להנתמה ב,זכרמ ראתנ תא תוליעפה תמב,םינק ריהבנ תא תונויגהה םיחנמה תא תוליעפה םינקתמב .ונלש תויוליעפב ופתתשהש םירקבממ ונלביקש תובוגת בלשנו םינושה

	 – – –
	 ךנחמ ףתתשהש תוליעפב םע וידימלת :בתכ סופיטה" דוגינב ,דחפל ,קוניזה ןויסינה בצייל תא םמצע לע דומע ,הובג הנבהה םהש םילוכי ץופקל ראשיהלו ,םיחוטב היווחה תישגרה םדועב םישוע תאז ,םיניבמו דחי םע תווצ הכרדהה לש ,זכרמה תא היווחה תאו תועמשמה הלש
	 הכרע אל אלוסי ".זפב רסמה מהיזכר ונלש :אוה יתעמש"
	 ,יתחכשו יתיאר
	 ,יתרכזו יתישע

	 –
	 ".יתנבהו ,םאתהב הדימלה מתעצבת בגא .היישע תוסנתהה תודדומתההו תוליבומ תא ךילהתה .םירבוע םיפתתשמהש

	 גיצנ רמאמב תא ,תוסיפתה רהתוינויע ,תוישעמהו וליבוהש תמקהל .זכרמה תסיפת תוגיהנמה לש זכרמה תיתועמשמ תנבהל חור .תוליעפה הארנ דציכ ומאתוה ןויערה ןויסינהו שכרנש תוצראב תירבה םינקתמב םימוד ,םיכרצל ילהקל דעיה ןונגסלו תוליעפה הםילבוקמ .לארשיב המלשהכ .לארשיב ןויערה תדלוהב חתפנ .תידוחייה תוליעפה תאו םינקתמה תא ראתנ ,הירואיתל 
	 גיצנ רמאמב תא ,תוסיפתה רהתוינויע ,תוישעמהו וליבוהש תמקהל .זכרמה תסיפת תוגיהנמה לש זכרמה תיתועמשמ תנבהל חור .תוליעפה הארנ דציכ ומאתוה ןויערה ןויסינהו שכרנש תוצראב תירבה םינקתמב םימוד ,םיכרצל ילהקל דעיה ןונגסלו תוליעפה הםילבוקמ .לארשיב המלשהכ .לארשיב ןויערה תדלוהב חתפנ .תידוחייה תוליעפה תאו םינקתמה תא ראתנ ,הירואיתל 

	עקר
	עקר

	 ךלהמב םירושעה ,םינורחאה השבגתה תטיש הלעפה תונחמב רגתא תוצראב תירבה הבש פתוליע ץוח איה תינבת הדימל תיתוסנתה תבלשמה תוליעפ ווחתירגתא-תיתיי קיחב ,עבטה הוולמה םינוידב םיאשונב .םייכרע בוליש ידוחיי הז עייסמ םיפתתשמל חתפל תא םהיתולוכי 
	 ךלהמב םירושעה ,םינורחאה השבגתה תטיש הלעפה תונחמב רגתא תוצראב תירבה הבש פתוליע ץוח איה תינבת הדימל תיתוסנתה תבלשמה תוליעפ ווחתירגתא-תיתיי קיחב ,עבטה הוולמה םינוידב םיאשונב .םייכרע בוליש ידוחיי הז עייסמ םיפתתשמל חתפל תא םהיתולוכי 

	(
	.)תובדנתהב רבעב זכיר םיטקיורפ תצעומב תתועונ רעונה .לארשיב לכ תויוכזה לע תונומתה תורומש זכרמל יצראה חותיפל 

	.לאיראב תוגיהנמ 
	.לאיראב תוגיהנמ 

	םיאבה תורודב תתרשמ תוגיהנמ ןעמל– לאיראב תוגיהנמ חותיפל יצראה זכרמה 
	םיאבה תורודב תתרשמ תוגיהנמ ןעמל– לאיראב תוגיהנמ חותיפל יצראה זכרמה 

	רזלג ןרע 
	רזלג ןרע 

	2008,
	בתדובע ,תווצ תגהנהב ,תווצ תעיבקב תורטמ הריתחבו ,ןתמשגהל חתפל תויונמוימ לש תרושקת ןיב תישיא דדומתהלו םע םירגתא םעו ,םיישק חתפל תולוכי מתוגיהנ הלבוהו תודדומתהב םע תלבק ,תוטלחה הבשקהב ירבחל הצובקה תכרעהבו םינוכיס תפתושמ ןכו עצבל תומישמ ינקתמב הבוג םינקתמבו .םיכומנ תנשב 
	 הטילחה תייריע לאירא איצוהל ,לעופל עויסב תצובק םימרות רשא םיחמתמ תלעפהב תונחמ ולא תוצראב ,תירבה תינכות תמקהל זכרמ יצרא חותיפל תוגיהנמ .לארשיב תינכותה השבוג תופתושב םע דרשמ ,ךוניחה דרשמהו הוויל תא תמקה זכרמה היהו ףתוש תביתכל םינכתה םתמאתהלו יכרוצל תכרעמ .ךוניחה הנווכה התייה ביצהל טרדנטס הובג לש ,תוחיטב לש היינב לשו ,הלעפה דצל תינכות תיכוניח תשבוגמ שהתסונ החלצהב הבר ברקב תוצובק םירענ תורענו תוצובקבו לש םירוה לשו םידלי םירגבתמ הססבתהשו לע תוינכות ובתכנש ךלהמב םינשה אשונב דודיע שלתורי ,יתועמשמ ליג ,הווצמ .דועו םידימלת תוצעומ תוגיהנמ ,תירפס תיב תוגיהנמ

	2010.
	 ימזוי ןויערה ונפ שארל ריעה לאירא ,זאד ןור ןמחנ .ל"ז ןמחנ ךמת לכב וחוכ תמקהב הזכרמ אבלאיר הצקהו םיבאשמ םוקמו תבוטל .םזימה םע תגצה ,םזימה היה רורב שרבודמ תינכותב תידוחיי ,תיביטקרטאו ףקיהבו היינב יתועמשמ .בחרו זכרמה חתפ תא וירעש בתנש 
	 שאר ריעה ,םויכ רמ ילא ,וריבש ךישמה םודיקב זכרמה ףאו

	Alpine Towers.2016.)
	 הצקה םיבאשמ תאצוהל םימזימ לא .לעופה ,המקהב שגדוה ךרוצה תריציב םוקמ רשפאיש ןונכת םויקו תוליעפ תיכוניח ,תיכרע תשבגמ ,תרגתאמו הדפקהב לע תוכיא לעו תוחיטב ה.םינקתמ לכ םינקתמה תויוליעפהו וננכות ומקוהו לע יפ השיגה תיאקירמאה ןקתב תוחיטב מ,רימח תועצמאב תרבח 
	 תווחב תעדה תיעוצקמה לע ,זכרמה בתכ יבוק )בקעי( :ןילב זוכיר" הזכ לש ינקתמ ,הבוג תורשפאו תנווגמ הדובעל ,תיתצובק םש תא זכרמה יצראה ,ןילב( "םלועב םיידוחייה םינקתמה דחאכ לאיראב 

	 זכרמה םקוה חטשב נ,בחר חותפ ,ףונל דומצ וחלשר ,יעבט מעתיבר אל,לאיר לע סיסב תוינכות תוסנתהו תבר םינש ינקתמב הבוג .םילבחבו הטישה חבנשהר תמאות תא הסיפתה מאהתיאקיר פלתוליע תיתצובק תישיאו תדקמתמה תומישמב תובייחמש ףותיש פהלוע גסמבתור .תויתצובק 
	 זכרמה םקוה חטשב נ,בחר חותפ ,ףונל דומצ וחלשר ,יעבט מעתיבר אל,לאיר לע סיסב תוינכות תוסנתהו תבר םינש ינקתמב הבוג .םילבחבו הטישה חבנשהר תמאות תא הסיפתה מאהתיאקיר פלתוליע תיתצובק תישיאו תדקמתמה תומישמב תובייחמש ףותיש פהלוע גסמבתור .תויתצובק 
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	תוגיהנמ חותיפל יצראה זכרמה לע הלעמלמ טבמ 




	 – –
	 םינשב תונושארה תלעפהל מה,זכר ורדגוה םיכילהתה םייכוניחה םיקפומה .תוליעפב םוי וא( )ימי תוליעפה רדגוה עסמ'כ םיהבגב .'םישדח עסמ
	 לע םוש תומדקתההש ןיב םינקתמה תבייחמ תודדומתה תישיא ףותישו הלועפ .יתצובק םיהבג
	 םושמ ןכאש םיספטמ םיהבגל ןיאש םילגרומ םהב םיעצבמו תומישמ תליחתבש עסמה תוארנ יתלב .תוירשפא תינכותב תוליעפה :בתכנ הרטמה" איה תאיצמ התילכתה/תועמשמ ,ונלש תועצמאב םילכ תויוליעפו םיאשונב לש ".תישיא תוהזו םיכרע ,תוגיהנמ 

	הלעפהה תסיפת
	הלעפהה תסיפת

	20,, 1985(Bass2020.)
	 תסיפת הלעפהה לש םינקתמה ךרוצהו עצבל תא תומישמה הצובקב םיבייחמ תוירחא תגהנהל ךילהתה עוציבו .רגתאה תונשב הםינומש לש האמה -ה
	 חתפתה גשומ תוגיהנמה' 'תבצעמה אוהו ץמוא לדומכ הלעפהל לש :זכרמה תוגיהנמ" תבצעמ הסנמ רוציל יוניש תויפיצב לש הםיגהנומ .םמצעמ איה הניא תמתרשפ אלא הליבומ בוציעל תומרונה תוליעפב לש .הצובקה הםיעצמא גיהנמהש בצעמה טקונ םניא םיאטבמ חרכהב תכרעמ תדסוממ לש רכש .שנועו מותוגיהנ לש גיהנמה בצעמה תכמסנ לע ,ותוישיא לע ותנומא תימינפה לעו ותלוכי ביגהל םיכרצל םימיוסמ לש "םיגהנומה 
	 םוגרת .)ישפוח ןונגס תוגיהנמה תבצעמה רשפאמ ,רגרוב( ישוק לע תורבגתהב הצובק גיהנהלו רבשמ יבצמב לפטל 

	.
	 יכרד הלועפה לש לכ הצובק תושבגתמ תוליעפב ינקתמב זכרמה חורב תוגיהנמה .תבצעמה םיפתתשמה םישבגמ תינכות םיביצמו .םידעי לכ דחא שרדנ םורתל לככ ותלוכי בטיממו .וירושיכ תוליעפה תבייחמ ןומא אלמ ןיב ירבח ,הצובקה ,הבשקה תוטלחה תופתושמ הלבוהו לע יפ םיבלש םאתהב תינכותל העבקנש תליחתב תוליעפה .ןקתמב
	 תוליעפה תבייחמ ןומא אלמ ןיב ירבח ,הצובקה הבשקה תוטלחהו תופתושמ הלבוהו לע יפ םיבלש םאתהב תינכותל העבקנש תליחתב תוליעפה .ןקתמב תליחתב תוסנתהה ןקתמב ,סופיט םימיגדמ תא ךרד ,סופיטה םירבחהו םיסנתמ םילבקמו בושמ .עויסו רשפא ,תוארל דצל חותיפ תונמוימה תינכטה םג( יקרפב ןמז ,)םירצק תא הקימנידה תיתצובקה תרצונה שוביגב תדובע תווצ ןתמבו תורשפא .תוליעפה תא ליבוהל הצובקה ירבחמ דחאל 

	:םייתוהמ םיאשונ םמצעל ררבל םיחילצמ םיפתתשמה ,תוליעפה ךלהמב שחרתמש ךילהתב
	:םייתוהמ םיאשונ םמצעל ררבל םיחילצמ םיפתתשמה ,תוליעפה ךלהמב שחרתמש ךילהתב

	 –
	 תוגיהנמ המצעהו תישיא
	 ףתתשמה ררבמ ומצעל תא תלאש ותלוכי גיהנהל תא וייח .הצובק תגהנהב ויתולוכי תא ןחובו

	 –
	 תוירחא תישיא תיתצובקו
	 תשיכר םילכ תויונמוימו חותיפל תוגיהנמ ,תישעמ רשא .םיישיא ןיב םיסחיו הלועפ ףותיש השיגדמ 

	םיכרע .תוגהנתהה תא םיחנמש תונורקעה רבדב ימצע רוריב – 
	םיכרע .תוגהנתהה תא םיחנמש תונורקעה רבדב ימצע רוריב – 

	םיאבה תורודב תתרשמ תוגיהנמ ןעמל– לאיראב תוגיהנמ חותיפל יצראה זכרמה 
	םיאבה תורודב תתרשמ תוגיהנמ ןעמל– לאיראב תוגיהנמ חותיפל יצראה זכרמה 

	רזלג ןרע 
	רזלג ןרע 

	 –
	 תוהז ,תישיא תידוהי תילארשיו
	 רוביח םישרושל ץומיאו םיכרע ךרד תרכה יכרע םיגיהנמ .ך"נתה ירופיסמ 

	הנומאו ןומא .תורטמ תגשהל םיעינמש םירושיכבו תולוכיב הרכה – 
	הנומאו ןומא .תורטמ תגשהל םיעינמש םירושיכבו תולוכיב הרכה – 

	( .3-2 ,)
	פסבר םא" םיאצוי יגמםיע תומוקמל "םיאלפנ 
	"דר .סוס הסרגב לש תאצוה תכ,ר תםוגר האל רואנ 'מע
	יפומע םג טקכע דדוב ירפסב .דומיל
	 :בתכנ םע" םיילגר נב,םיילע םע לכש ב,שאר אצמת תא דהרך לא !שושחת התא לוכי דויו,ע ןכומ ,ןמוזמו התא אוה הז טילחיש ".ןאל תורשפאה תוסנתהל פבתוליע םיהבגב םישדח וגתמר םיפתתשמל תאצל וזאמר תוחונה םהלש דדומתהלו םע ישוק אלש ווח .םדוק בצמה גתאמהר ודשר םהמ תבצה טמ,תור תושיחנ ותדובע .תווצ תשוחת ה יומידה תא םהב קזחת תוסנתהה םויסב ושוחיש החלצההה ןוחטיבה תאו ימצע.ימצע

	:
	 ךלהמב תוליעפה םינחבנ םיררבתמו רפסמ :םיביכרמ
	 המצעה ;תישיא חותיפ תדובע ;תווצ ילגעמ .דוביע לכ ףתתשמ תוליעפב הכזי היווחל ,תישיא התמצועש הלוכי תויהל הנוש לצא לכ :דחא התודדומת םע ;רגתא תורבגתה לע ;דחפ ןתמ ןומא םירבחב ;םיכירדמבו רותיו תבוטל ;הצובקה הרכה ךרעב .ךמצע חותיפ תדובע תווצה בייחתמ עוציבב תומישמה .תורגתאמה ךכ םימשיימ הכלה השעמל תא ףותיש ,הלועפה תא יוליג תוירחאה תאו יכלהמ תוגיהנמה םישרדנה ידכ לרבגתה דחי לע .םיישק םויסב לכ ,המישמ םיפתתשמה םיסנכתמ תחישל דוביע תייחנהב ה,םיכירדמ איהש סיסבה תחלצהל .תוליעפה םה םיחחושמ לע ךילהתה ורבעש ירבח הצובקה .דחי תוחיש דוביעה תודומצש רגתאל יתצובקה תולבקמ תועמשמ .תדחוימ ,ןכלהמב םיפתתשמה מםידדומת

	2006,)  : –2018,)
	 אובמב רפסל תויווחמ" חתפמ תודוקנל :הנפמ לע התמצוע לש היווח "תיכוניח ,ריאי( 
	הרידג רבחמה תא גשומה תויווח חתפמ
	 תויווח" חתפמ
	 תויצאוטיס תובר המצוע תושחרתמה בקרפ ןמז ,רצק רשא תואיבמ תדוקנל הנפמ וייחב לש ".םדאה ,זכרמב םיפתתשמה םיעלקנ לתויצאוטיס תובר .המצוע רשאכ הצובק תשרדנ עצבל תמישמ סופיט ,תבכרומ םירבחה מםידדומת םע ךרוצה ,ןנכתל ,ןכתסהל ןימאהל ירבחב הצובקה בוךירדמ דדומתהלו םע םיישק א.םיישי דחא םיפתתשמה לבקי לע ומצע תא תלבוה המישמה הסנתיו הכלה השעמל תייווחב מ.תוגיהנ תורבגתה לע ,היווחה תועצמאב עוציב המישמה תודדומתהו םע ,רגתאה הומכ תדוקנכ הנפמ .םיפתתשמל מברמא היגוגדפ" "תילופיט ,לאיומ( 
	 ראית רבחמה תופתתשה פבתוליע יתידוחי היווחכ תלעב המצוע הבר תשחרתמה קרפב ןמז .רצק תדוקנ ,הנפמ ,ותסיפתל אטבתת .השדח תוהזו םייח ךרד ץומיא ידכ דע ימצע יוליגבו וייח לע םדאה לש תשדוחמ הבישחב

	 תוליעפב ,זכרמב םירשפאמ םידימלתל עיפשהל לע .ךילהתה ףתתשמה לבקמ תוירחא רבגתמו לע רגתאה םע .הצובקה תובוגתמ םירומ תוליעפל לש תותיכ ,םידימלת ונדמל דע המכ םג םה 
	 תוליעפב ,זכרמב םירשפאמ םידימלתל עיפשהל לע .ךילהתה ףתתשמה לבקמ תוירחא רבגתמו לע רגתאה םע .הצובקה תובוגתמ םירומ תוליעפל לש תותיכ ,םידימלת ונדמל דע המכ םג םה 
	 תוליעפב ,זכרמב םירשפאמ םידימלתל עיפשהל לע .ךילהתה ףתתשמה לבקמ תוירחא רבגתמו לע רגתאה םע .הצובקה תובוגתמ םירומ תוליעפל לש תותיכ ,םידימלת ונדמל דע המכ םג םה 

	 –
	 םיעפשומ תומישמהמ םידימלתהש םיעצבמ
	 םה םיאור תא םהידימלת רואב רחא םידמולו :םירומה דחא לש םוכיס ירבדכ .םהידימלת לצא ןמויק לע ועדי אלש תויונמוימו תולוכי ריכהל 


	מ״שיגר תאזש תדוקנ הנפמ תולכתסהב םידימלתה לע םמצע לעו בח.םהיר לולכמ םינקתמה שפאמר םיפתתשמל תויווח תוסנתה םיגוסמ םינוש תומרבו ,תונוש ןה םיטביהב םיישיא ןה םיטביהב ןיב .םיישיא תולועפ הדוביע שפאמתור לכל ףתתשמ יבהלע תא ויתושוחת תאו ויתונבות שבגלו הסיפת תימצע השדח בתובקע וריאה.ע העגר הזה ובש םה וחצינ תא .םמצע םינפה השוחת שממ .רגתאה םויסב םהלש תוריאמה .״תיאליע
	מ״שיגר תאזש תדוקנ הנפמ תולכתסהב םידימלתה לע םמצע לעו בח.םהיר לולכמ םינקתמה שפאמר םיפתתשמל תויווח תוסנתה םיגוסמ םינוש תומרבו ,תונוש ןה םיטביהב םיישיא ןה םיטביהב ןיב .םיישיא תולועפ הדוביע שפאמתור לכל ףתתשמ יבהלע תא ויתושוחת תאו ויתונבות שבגלו הסיפת תימצע השדח בתובקע וריאה.ע העגר הזה ובש םה וחצינ תא .םמצע םינפה השוחת שממ .רגתאה םויסב םהלש תוריאמה .״תיאליע

	 ( , , ?)
	 תוליעפה ינקתמב זכרמה איה קלח יזכרמ ךילהתב תוסנתה ותליחתש םואיתב תורכיהבו .המידקמ השיגפה תמדקומה הדעונ ריבסהל תא יפוא ,תוליעפה שיגדהל דדחלו תא תוארוה תוחיטבה ,תוליעפב םואיתל תויפיצ םע םירומה וא םע יכירדמ הצובקה תארקל .תוליעפה בלש מיתועמש ףסונ אוה תרכה הצובקה לע היטביה .םינושה םאתהב לכל ,הלא תמאתומ תינכות ,תוליעפה תססבתמש לע תודוקנה תוטרופמה :ןלהל יפוא ,הצובקה ינייפאמ ,םיפתתשמה ההיצקרטניא םהניב
	 הטמ לומל חטש
	 תווצ םע תורכה תמדקומ
	 תווצ היינבב דועו
	 רואית דהקימני תימוימוי ,הצובקב םישגד ,םייבויח רואית םיישק ,תויעבו תרדגה תרטמ םוי תוליעפה .דוביעה תוחישלו תוליעפל םישגדב הריחב ,הצובקה לש םיכירדמהו םירומה ,להנמה תניחבמ

	 – –
	 ךילהת דוביעה םייקתמ .םיימעפ דוביע ינושאר
	 ירחא תליחת התוסנתה ובו םיהזמ םימרוג מםיבכע ,םימדקמו םיפיצמ תויעב םיבשוחו דחי ךיא רשפא עצבל תא המישמה בוט .רתוי דוביע םוכיסו ליגרתה
	 דקמתמ שבםייוני עוציבב תובקעב דוביעה .ינושארה םיהזמ תוקזוח הצובקב ו,םיפתתשמב םישיגדמ םיכרע שורבתסה םיבושחכ החלצהל .תפתושמ טביה יתועמשמ ףסונ אב ידיל יוטיב תלוכיב לש הרומה תוארל תא התיכה םיבצמב אל םירכומ תוהזלו תוקזוח לצא .החימצל המב םהל תשמשמ האיציה רשא םידימלת

	""
	 תוחישב ,דוביעה םירזוח ודלתומג ירופיסמ .ך"נתה בוליש םירופיסה שמשמ יעצמא תשחמהל תודדומתהה ירגתאב .םינקתמה ,ךכ ,לשמל ןקתמב תציפק" ,"הנומאה בלושמ רופיס ברקה ןיב דוד תיילוגו ידכ שיחמהל תא ךרוצה ןונכתב תודדומתהה תשוחתב בצמ .ןוציק רמאמכ :קוספה 
	וַיּמאֶֹ רדָּוִ דאֶ להַפְּלִשְׁתִּ יאַתָּ הבָּ אאֵלַ יבְּחֶרֶ בבוַּחֲנִתי בוְּכִ ןוֹדי
	 לאומש( ,א ,זי .)המ ,דוד ספתנש שלחכ ,םהיניבמ עיגמ ןכומ םאתהב תויונמוימל .ולש אוה ףסוא יקולח לחנ ץרו עיתפהל תא וביוא ודיבו .עלקה דוד ביטימ ןנכתל שארמ ךמתסמו לע תודוקנ הקזוחה ,ולש תורכומש ול ,בטיה ךכו חצנמ תא .ברקה ונא םיחתפמ "השנאה" לש ךלמה דוד ימכ היהש רענ הנוש תאו תויתונוכ העורכ ןאצ םישיגדמו יכ לכב דחא שי תא תלוכיה תויהל .גיהנמ ,רגתאב תוליעפה .יוניש תריצילו דודיעל זרז תשמשמ תיתייווחה 

	םיאבה תורודב תתרשמ תוגיהנמ ןעמל– לאיראב תוגיהנמ חותיפל יצראה זכרמה 
	םיאבה תורודב תתרשמ תוגיהנמ ןעמל– לאיראב תוגיהנמ חותיפל יצראה זכרמה 

	רזלג ןרע 
	רזלג ןרע 

	זכרמבש םינקתמה רואית
	זכרמבש םינקתמה רואית

	 תוליעפ לכב דחא םינקתמהמ תחתפנ תלבקב המישמ רבסהו טרופמ לע ךילהתה םישרדנש .רובעל המישמב ,תיתצובק ושגדוי ןונכת ,םדקומ תלבק םידיקפת ללוכ תגהנה ,המישמה הבשקה וףותיש .הלועפ םינקתמה וננכות תומישמל תויתצובק תוגרדב ישוק .תונוש םע ,תאז לכב ןקתמ האב ידיל יוטיב םג תודדומתהה התישיא םע .רגתאה לכב דחא המםינקתמ זכרמבש םיאב ידיל :םינקתמה רואית ןלהל .תתתשומ תינכותה םהילעש םיכרעה יוטיב 
	 תוליעפ לכב דחא םינקתמהמ תחתפנ תלבקב המישמ רבסהו טרופמ לע ךילהתה םישרדנש .רובעל המישמב ,תיתצובק ושגדוי ןונכת ,םדקומ תלבק םידיקפת ללוכ תגהנה ,המישמה הבשקה וףותיש .הלועפ םינקתמה וננכות תומישמל תויתצובק תוגרדב ישוק .תונוש םע ,תאז לכב ןקתמ האב ידיל יוטיב םג תודדומתהה התישיא םע .רגתאה לכב דחא המםינקתמ זכרמבש םיאב ידיל :םינקתמה רואית ןלהל .תתתשומ תינכותה םהילעש םיכרעה יוטיב 

	.1  –
	אסודוסק
	 ידכ רוציל תודדומתה תיתצובק תבייחמש ףותיש פהלוע שישו ,הגיהנהל תשקבתמ תבצה רגתא ינפב .םיפתתשמה ,סודוסקאב הצובקה תבצינ ינפב המישמ שפאשר בגתהלר הילע קר צמאבתוע ףותיש פהלוע .יתצובק ונרחב בחלר תא רופיס תאיצי םירצמ םע ופיסר הסינכה שיללאר דומהתינר תיינואב םיליפעמה .סודוסקא רופיס קרהע ליחתמ םע תאיצי צמםיר סינכמו תא םיפתתשמה םיעוריאל בעהמר הקוחר ליבומו םתוא לא הןוצר שפוחל הוולמש תא הםע תאו םישנאה לכל ואךר .םהייח ידכ חילצהל ,המישמב ירצך ףתשל הלועפ דנותשר תוגיהנמ ליבותש תא וציבע .המישמה בדהםיר םינוכנ ירופיסל הרבע ,םייכ"נתה םינוכנ תמוקתל םע שילאר אבוצר םינוכנו תודדומתהל תיתצובקה ,תיחכונה ,

	.2 – 
	 רורדה
	מהםיפתתש םיספטמ הבוגל לש הרשעכ םירטמ ןקתמב סופיט .רגתאמ םעיגהב לא חטשמה ,ןוילעה םה םיצפוק לא רדה"."רו ןקתמה דדועמ תודדומתה תישיא בעויס ירבח ,הצובקה ךילהתו סופיטה דע תדוקנל הציפקה לא שפוחה ררועמ תובשחמ לע לולסמ םייחה ונאש .םירבוע קלח ,תודדומתההמ יפכ וניארש רואיתב תינכותה ,תיכוניחה האיבמ ידיל יוטיב םיכרע לש ןומא לשו .הנומא ףתתשמה ןחוב תא ויתולוכי תאו ןומאה אוהש ןתונ ומצעב ויפתושבו .הצובקל תוליעפ תידוחיי ןקתמל הז איה תוליעפ םירוהל םידלילו םיעצבמש תא רגתאה 

	Figure
	.וידחי 
	.וידחי 

	רורדה ןקתמב הציפק 
	רורדה ןקתמב הציפק 

	Figure
	תוליעפב םיברעו םידוהי רעונ ינב תצובק 
	תוליעפב םיברעו םידוהי רעונ ינב תצובק 
	תוליעפב םיברעו םידוהי רעונ ינב תצובק 
	תוליעפב םיברעו םידוהי רעונ ינב תצובק 




	.3 –
	 תוליעפ קתיתצוב הבוגב ךומנ
	 ,הנורחאל ןנכות זכרמב לולסמ חותיפל .תווצ תליחתמ ,תוליעפה שמהםיפתת םישרדנ שבגל תונורקע .הלועפ ךילהתה עצבתמ ליבקמב רוריבל המישמה תקיודמה תדמעהלו םיאנת החלצהל .המישמב המישמהשכ ,הרורב רשפא עובקל תא רדס תומישמה שיש .עצבל םיפתתשמה ,םידמול ךלהמב ה,עוציב תא תובישחה ןונכתבש ע הדפקהבשו.תולועפה רדס ל

	 ןקתמב אב ידיל יוטיב אשונ תוירחאה תישיאה .תיתצובקהו תשמהםיפת םידמול בישקהל הז ,הזל ןנכתל קיפהלו םיחקל ידכ חילצהל םדקתהל החלצהב עוציבב .המישמה הצובקה תבייח רוחבל םיגיהנמב תויהלו מתגהנו לע ידי ימ רחבנש .הגהנהל ,השעמל יפכ שחמומש תחישב ,דוביעהו םוכיסה .הצובקב םוימויה ייח תא ףקשמ ןקתמה 
	 ןקתמב אב ידיל יוטיב אשונ תוירחאה תישיאה .תיתצובקהו תשמהםיפת םידמול בישקהל הז ,הזל ןנכתל קיפהלו םיחקל ידכ חילצהל םדקתהל החלצהב עוציבב .המישמה הצובקה תבייח רוחבל םיגיהנמב תויהלו מתגהנו לע ידי ימ רחבנש .הגהנהל ,השעמל יפכ שחמומש תחישב ,דוביעהו םוכיסה .הצובקב םוימויה ייח תא ףקשמ ןקתמה 

	.4 – 
	 תציפק הנומאה
	טמההר ןקתמב הז איה קזחל תא יומידה הימצע תאו ןוחטיבה ימצעה לש .םיפתתשמה המישמה תישיא ב,הבור הצובקהו תכמות תרשפאמו תא .תוסנתהה ןומאה ןיב דמהירך חלשמה ןיבל םיפתתשמה אוה זכרמ פה.תוליע מל,השע םיפתתשמה םיסנתמ תייווחב ןתמ .ןומא םה םידמול ךומסל לע דמהירך תוארלו ותוא ימכ דמועש ,םדיצל הבגמ םתוא ןקתמו תויועט דנשכ.שר פהתוליע הליחתמ סופיטב ישיא שארל ות.ןר ףתתשמה ספיטש הלעמל דמוע לע חטשמ ץע ןטק ווילע ץופקל לא רבע ןקתמ ףסונ קחורמה מקחר ינש טמ.םיר םיפתתשמה םידדומתמ םע וצךר הלירעך תא תדימ ןוכיסה תאו תובייחתהה וציבלע .המישמה ףתתשמה דדומתמ םע ישוק וםע ,דחפ דמול תא התובישח לש היתפמא דמהמיר

	םיאבה תורודב תתרשמ תוגיהנמ ןעמל– לאיראב תוגיהנמ חותיפל יצראה זכרמה 
	םיאבה תורודב תתרשמ תוגיהנמ ןעמל– לאיראב תוגיהנמ חותיפל יצראה זכרמה 

	רזלג ןרע 
	רזלג ןרע 

	Figure
	הנומאה תציפק – ץפוק ףתתשמ 
	הנומאה תציפק – ץפוק ףתתשמ 
	הנומאה תציפק – ץפוק ףתתשמ 
	הנומאה תציפק – ץפוק ףתתשמ 




	 לע ןקתמה מאו:ר םויה" יתנבה ינאש הצור רתוי םייחהמ ,ילש ינא ןימאמ ב.ימצע ינא לוכי תויהל לכ המ ".רחבאש םירבדה ורמאנ םע םויס המישמה מהודמע היה יתימא גונוע .בלל
	 לע ןקתמה מאו:ר םויה" יתנבה ינאש הצור רתוי םייחהמ ,ילש ינא ןימאמ ב.ימצע ינא לוכי תויהל לכ המ ".רחבאש םירבדה ורמאנ םע םויס המישמה מהודמע היה יתימא גונוע .בלל
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	 ריק יטסופ
	וציבע המישמה ןקתמב בייחמ ףותיש פהלוע יסחיו ןומא ןיב .םיפתתשמה והז סיסבההעיכרהחלצהל.המישמבםאךומסנלעבחונירפנולעחורבלשףותישפהלוע
	.חילצנ ןקתמהאשנתמהבוגללש
	טמ.םירריקסופיטהשפאמרששדתוגר.ישוקספטמהטילחמלע יהדעוילאשאוההצורעיגהל.סופיטבןקתמהשפאמרתודדומתהםעיבקתעםידעיוםעתבצה טמ,תור תושיחנ תוביוחמו .המישמל יקבר סופיטה חתופ תליגר ידוחיי המדמה תרושקת ךותב א,ןוגר ףקשמ יסחי ןומא תונונגסו ושקתתר רשפאמו תודדומתה תיתצובק תישיאו םע גתאה.ר נעתב הר 
	פב הפתתשהש:היתושוחת תא בותכל השקיב תוליע

	 יתדמל״ ומסלך לע חאםיר םגו לע ,ימצע יתדמל םאש ינא הצור ,והשמ ינא הלוכי גישהל ותוא בזעתר ,ןוצר אלו דחפל שקבל זעהר חאמ.םיר הפיאמ ינאש גה,יתע םייחב אל יתלביק קתואיר דודיע .הכימתו ףא פםע אל יתכמס לע ןב םדא חאר היהיש יארחא .ינוחטיבל יתיליג שפאש.ר שפאר תונשל יסופד ,תוגהנתה הקיער התאש הצור לתושע .יוניש יתאבשכ ובשהע היה יל ובשע ;השק גהיתע בצמב חור דואמ .דורי ,יתאצישכ יתייה פההך ומגה.ר ויחך קנע היה שורפ ןזואמ ,ןזואל תשוחתו ןוחטיבה ,ילש םוקמב ינאש תאצמנ ,וב הרבחהו ינאש תאצמנ ,התיא התלע המכב .תומר השוחתה ,תאזה התאש לע ,הבוגה תספיטו תוכזב מצע,ך תתנש םירחאל לוזער ל,ך םידדועמשו ךתוא .הטמל
	 יתדמל״ ומסלך לע חאםיר םגו לע ,ימצע יתדמל םאש ינא הצור ,והשמ ינא הלוכי גישהל ותוא בזעתר ,ןוצר אלו דחפל שקבל זעהר חאמ.םיר הפיאמ ינאש גה,יתע םייחב אל יתלביק קתואיר דודיע .הכימתו ףא פםע אל יתכמס לע ןב םדא חאר היהיש יארחא .ינוחטיבל יתיליג שפאש.ר שפאר תונשל יסופד ,תוגהנתה הקיער התאש הצור לתושע .יוניש יתאבשכ ובשהע היה יל ובשע ;השק גהיתע בצמב חור דואמ .דורי ,יתאצישכ יתייה פההך ומגה.ר ויחך קנע היה שורפ ןזואמ ,ןזואל תשוחתו ןוחטיבה ,ילש םוקמב ינאש תאצמנ ,וב הרבחהו ינאש תאצמנ ,התיא התלע המכב .תומר השוחתה ,תאזה התאש לע ,הבוגה תספיטו תוכזב מצע,ך תתנש םירחאל לוזער ל,ך םידדועמשו ךתוא .הטמל

	6.  – 
	האסידואה
	הןויער מהיזכר ןקתמב אוה תדובע תווצ הבוגב .בר ,ךכיפל תומישמה שפאתויר וציבלע קר ץמאמכ .יתצובק ףתתשמ דדוב אל לכוי לובער תא .לולסמה םיפתתשמ ציבשוע תא המישמה וביטיה רידגהל תא :םתשוחת ונילע" ןקתמל הצובק כ(ך )ונבשח יוונדר ".תווצ ןקתמב םיאב ידיל יוטיב ףותיש פה,הלוע דגהתר טמתור יחבותר דהךר ,ןתגשהל תיינב ןומא ןתמו ןומא לכב בחיר הצובקה תלוכיהו שפאלר םיפתתשמל שקבל זעהר איבהלו ידיל יוטיב תא גשומ 

	ריואב תווצ תדובע
	ריואב תווצ תדובע

	.רבגתהלו דדומתהל תלוכיה תאו דחפה 
	.רבגתהלו דדומתהל תלוכיה תאו דחפה 

	Figure
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	הלדגמ יניפלאה
	 לדגמ סופיט ידוחיי אשנתמש הבוגל לש 
	 .םירטמ ןקתמב רשפאתמ סופיט המכב תוגרד .ישוק אוה קפסמ רגתא היווחו םיפתתשמל ןמזמו 
	 םיכרד תונוש עיגהל הרטמל דדומתמהש .ביצמ סופיטה בייחמ ףותיש הלועפ ןתמו ןומא .חלשמב ירבח הצובקה שםיפתו הטלחהל לש לכ ספטמ עגונב תעיבקל םידעיה .סופיטל ןקתמה חתפמ תא תלוכיה רוחבל הרטמ ,)םייחל( תונבל תא ךרדה תמשגהל הרטמה ןוחבלו תא םיבאשמה םידמועה .ףתתשמה תושרל

	 םינקתמה םירגתאמה תוליעפהו התידוחיי םניא תוזח .לוכה שגד דחוימ םשומ ךילהתב יכוניחה יתועמשמה םיפתתשמהש םיפשחנ .ול ימזוי םוקמה ויליעפמו ולביק לע םמצע :תוחילש חתפל" תפומ ישיא תנידמב ,לארשי תועצמאב ןומיא ,יתיווח-ירגתא הלתעמט םיכרע חורב רסומה יכ"נתה טבמבו הפוצ לא ".דיתעה ןומיאה ירגתאה רשפאמ שוביג יתצובק ביבס עוציב המישמ תפתושמ דדועמו םייוליג לש תוגיהנמ לשו .המזוי תודדומתה םיבצמב םיבכרומ החלצהו עוציבב תומישמ םישיגפמ תא םיפתתשמה םע סיסבה חותיפל תוגיהנמ םעו תונורתיה ףותישבש ,הלועפ .ןומא ןתמבו הבשקהבשו תווצ תדובעבש 
	 םינקתמה םירגתאמה תוליעפהו התידוחיי םניא תוזח .לוכה שגד דחוימ םשומ ךילהתב יכוניחה יתועמשמה םיפתתשמהש םיפשחנ .ול ימזוי םוקמה ויליעפמו ולביק לע םמצע :תוחילש חתפל" תפומ ישיא תנידמב ,לארשי תועצמאב ןומיא ,יתיווח-ירגתא הלתעמט םיכרע חורב רסומה יכ"נתה טבמבו הפוצ לא ".דיתעה ןומיאה ירגתאה רשפאמ שוביג יתצובק ביבס עוציב המישמ תפתושמ דדועמו םייוליג לש תוגיהנמ לשו .המזוי תודדומתה םיבצמב םיבכרומ החלצהו עוציבב תומישמ םישיגפמ תא םיפתתשמה םע סיסבה חותיפל תוגיהנמ םעו תונורתיה ףותישבש ,הלועפ .ןומא ןתמבו הבשקהבשו תווצ תדובעבש 

	זכרמב תוליעפ םוי 
	זכרמב תוליעפ םוי 

	 – –
	פהתוליע מבזכר תננכותמ לע יפ קעתונור ,םייגוגדפ מבשםזכר םויק הנכה המיאתמ ןתמו שפאתור לדוביע יבלוורר ישיא ,יתצובקו ישגר וע.יכר מהתפטע תיכוניחה יווילהו ןווכמה םימייקתמה לכל רואך תוליעפה שפאמםיר החלצה םיכילהתב םיפתתשמהש בוע.םיר התוהמ לש החישה תחיתפל םויה איה הבעתכר לדוג גתאה,ר המישמהו איה יבשתר תרקת .תיכוכזה ירישכמ ןופלטה לש םיפתתשמה ומםירבע משמלתר ידכ דקמל תא םיפתתשמה פבתוליע ידכו וצילר יוואהר תידוחיי להמבך .היווחה םיפתתשמה םיסנתמ פבתוליע הכלהמבש םיפצמ םהמ גיהנהל ,טילחהלו ץעייתהל .בישקהלו בור םיפתתשמה יגמםיע תורגסממ ןהבש םה םילבקמ תויחנה והו,תואר וליאו ךלהמב פה,תוליע םה םיפתוש היווחל -תידוחייתיתמצוע ל
	 תיאמצע וםע תצובק םיוושה
	 םע רוצהך טילחהל צבלו.ע תודדומתה איה קלח מיזכר ילהתבך שוביג תוהזה ה,תימצע שוביג הסיפת תימצע כהוהר בעךר מצע.ך

	 םויסב ,תוליעפה תמייקתמ תחיש דוביע הרצק הבש םיפתתשמה םירבדמ לע תויווחה ווחש ב,ןקתמ לע םיישקה לעו םירבד ודמלש .תוליעפהמ תייווח החלצהה תורבגתההו לע םירגתא תדמלמ לכ דחא לע ,ויתולוכי לע תבצה תולובג לעו תעיבק ,םידעי ומכ םג לע תונורתיה ךתויהבש קלח תצובקמ םיפתוש עוציבל .תומישמ תוחישב תומייקתמה םע םיפתתשמה םויסב ,תוליעפה .הנפמ תודוקנל םתוא ליבוהל תולוכיש תויווח לע םירבדמ ונא 
	 םויסב ,תוליעפה תמייקתמ תחיש דוביע הרצק הבש םיפתתשמה םירבדמ לע תויווחה ווחש ב,ןקתמ לע םיישקה לעו םירבד ודמלש .תוליעפהמ תייווח החלצהה תורבגתההו לע םירגתא תדמלמ לכ דחא לע ,ויתולוכי לע תבצה תולובג לעו תעיבק ,םידעי ומכ םג לע תונורתיה ךתויהבש קלח תצובקמ םיפתוש עוציבל .תומישמ תוחישב תומייקתמה םע םיפתתשמה םויסב ,תוליעפה .הנפמ תודוקנל םתוא ליבוהל תולוכיש תויווח לע םירבדמ ונא 
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	 תווצ זכרמה ץמיא תא המסיסה יתישע"
	 "יתנבה
	 העיבצמש לע ךרדה םודיקל חיש ,יתצובק חותיפל תוגיהנמ תייווחלו החלצה הבושחש לכ ךכ יומידל ימצעה הנומאלו ךמצעב .ךירבחבו הרוביח ירופיסל ך"נתה חורלו מהתוגיהנ ך"נתבש בולישב תומגוד תוגיהנמל תב ונימי םישמשמ רשג חלצומ תודדומתהל חורלו תוגיהנמ רבעמב ןיב םינקתמה םיקימעמו תא הקיזה .תשרומל הםיפתתשמ םידמול יכ ןיא תורשפא יכרדל רוציק וא גולידל לע םיישק יכו םא םידדומתמ 
	)םישוע
	 .םיחילצמ תוסנתה תומישמב תושרודה תוגיהנמ תלבקו תוטלחה ןמזב ,רדגומ תכרעה סםינוכי ףותישו הלועפ תרשפאמ החימצ תועדומו .תימצע םושייב ךילהתה ,יכוניחה תבלושמ הסיפתה תיכרעה לש זכרמה איהו האב ידיל יוטיב תודדומתהב לש דיחיה לשו הצובקה םע 

	Figure
	אםירגת דשםישרו ,הגהנה שףותי ,הלועפ הבשקה ןתמו ,ןומא בגא תונעשיה לע .ך"נתה ירופיס
	אםירגת דשםישרו ,הגהנה שףותי ,הלועפ הבשקה ןתמו ,ןומא בגא תונעשיה לע .ך"נתה ירופיס

	 יכירדמ תחא תוצובקה ובתכ ירחא :תוליעפה היה" שגרמ תוארל תא םיכויחה לע םהינפ לש אםיעבר םירענה .תורענהו הז היה םוי מםיצע ,רישעמו וב ועדוותה םירוביגל םיפתושמה .תורוקמהמ ,ונלוכ ינב רעונה ןקתמב תוליעפ לש חלצומ םויס לע םיאג לכו ,תווצה ונשח רוביח 
	 יכירדמ תחא תוצובקה ובתכ ירחא :תוליעפה היה" שגרמ תוארל תא םיכויחה לע םהינפ לש אםיעבר םירענה .תורענהו הז היה םוי מםיצע ,רישעמו וב ועדוותה םירוביגל םיפתושמה .תורוקמהמ ,ונלוכ ינב רעונה ןקתמב תוליעפ לש חלצומ םויס לע םיאג לכו ,תווצה ונשח רוביח 

	קזח םישנאל .םוקמלו ונא ".ביבסמ הרבחל םג ךא ,הצובקה ירבח ןיב רשקה קוזיחל תומרות הלאכ תויוליעפ יכ םינימאמ
	קזח םישנאל .םוקמלו ונא ".ביבסמ הרבחל םג ךא ,הצובקה ירבח ןיב רשקה קוזיחל תומרות הלאכ תויוליעפ יכ םינימאמ

	 דחאב יבתכממ הדותה :בתכנ ענה"םיר םמצע ועיבה רחאל ןכמ תושגרתה הלודג .היווחהמ יוליגה הימצע םהלש היה עגר יתמצוע עגרה' יתצפקש דומעהמ ,'הובגה עגרה' יתממורתהש לע דומעה ,'יתבצייתהו םרובע הדוקנה וזה לש יוליג תלוכיה תימינפה ןוחצינו לע דחפה איה עגר לש יוליג עתומצו הווליש םתוא האלה םייחב ".םהלש וניחרוא םיפתתשמש בתוליעפ זכרמה םיאצוי ונממ םהשכ םיאשונ םכותב היווח .תדחוימ היווח לש תודדומתה לשו ,תורבגתה לש שוביג יתצובק .תיתצובקו תישיא תוירחא תלבק לשו םירבח תלבוה לשו הגהנה לש ,ימצע ךרעב הרכה לשו 
	 דחאב יבתכממ הדותה :בתכנ ענה"םיר םמצע ועיבה רחאל ןכמ תושגרתה הלודג .היווחהמ יוליגה הימצע םהלש היה עגר יתמצוע עגרה' יתצפקש דומעהמ ,'הובגה עגרה' יתממורתהש לע דומעה ,'יתבצייתהו םרובע הדוקנה וזה לש יוליג תלוכיה תימינפה ןוחצינו לע דחפה איה עגר לש יוליג עתומצו הווליש םתוא האלה םייחב ".םהלש וניחרוא םיפתתשמש בתוליעפ זכרמה םיאצוי ונממ םהשכ םיאשונ םכותב היווח .תדחוימ היווח לש תודדומתה לשו ,תורבגתה לש שוביג יתצובק .תיתצובקו תישיא תוירחא תלבק לשו םירבח תלבוה לשו הגהנה לש ,ימצע ךרעב הרכה לשו 
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	 לדומ" תוגיהנמה תועונתב "רעונה :ךותב ,'נ ילאכימ ,'גו לטרג ,)םיכרוע( תועונת רעונה :לארשיב תוידוחיי תיכוניח תב ,האמ לת :ביבא ןוכמ ת"פומ תצעומו תועונת 'מע ,לארשיב רעונה 
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	עבטב םירגתא.לאיראב תוגיהנמ חותיפל יצראה זכרמה :תעד תווח , 

	1990,)
	( סוס ר"ד
	 ,םיאלפנ תומוקמל םיעיגמ םיאצוי םא .רתכ תאצוה :ביבא לת

	(2006,) ,
	 ,ריאי 'ג 
	מתויווח חתפמ תודוקנל :הנפמ לע צועהתמ לש ההעפש תיכוניח
	 לת .םילעופ תיירפס :ביבא 

	(2018,) 
	,לאיומ 'ח 
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	ההלכש תררועמ הווקת ינבל רעונ יבצמב ןוכיס
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	 –1976,"(
	 ךלהמב תביתכ הדובע אשונב הכרדה״ תעידיל ,״ץראה יתשקיב הלשגפי םע הדוהי ויז
	 ,רייסה חרקו עבט תעידיו ץראה קיתו .רכומו הדוהי ויז רבש תא ולסרק רויסב לחנב ,הלתי העיצפ שהענמ ונממ תאצל םע תקלחמ ה"לה שוגל ןויצע ןיפיקעבשו הליצה תא .וייח אוה רזח לא ח"מלפה שיאכ םיאולימ הווילו תורייש .םילשוריל -ב
	 ףרטצה הדוהי ויז ה"ירומל 
	תשרומ ברק תעידיו ,)"ץראה רודמה תעידיל ץראה תדקפמב ןיצק ךוניח ישאר .ל"הצב אוה םיקה תא רודמ ה"יוח ךוניח( תעידיו )ץראה םזיו תא רודיש ןודיח ל"הצ תעידיב ץראה .היזיוולטב הדוהי .ץראה תעידיו םירויס ,םילויט אשונב םינוש םירמאמו םירפס בתכ ויז 

	182015,
	-ב
	 ינויב 
	 ויתשגפ ותיבב ידכ חחושל ומיע לע תורפס לעו םיכירדמ םיקיתע תעידיל ה.ץרא דוע ינפל יתקפסהש ,תבשל שיגה יל הדוהי המכ םיפד םיספדומ :רמאו יתנכה" ךל הריקס הרצק לע רפסמ םירפס םיקיתע אשונב תעידי ץראה .םהיבתוכו תמאה לשבש יתויה רבח תדעווב ."חקלנ אוה ונממ רוקמהו רפסה םש לע יתיצמת רבסה יתפסוה תיתלשממה תומשה

	2020.
	 החישה אשונב םיכירדמה תעידיל ץראה םירפסהו םינושה גיצהש יינפב התייה תקתרמ הכשמנו ינויב הרשעב ומלועל ךלה ויז הדוהי .הכורא העש 

	 ורכזל לש הדוהי ,ויז ,רייסה רקוח עבט שיאו תעידי ,ץראה ינא שקבמ איבהל תא וירבד לע .ונושלב 'ץראה תעידיל םיכירדמה' 
	 ורכזל לש הדוהי ,ויז ,רייסה רקוח עבט שיאו תעידי ,ץראה ינא שקבמ איבהל תא וירבד לע .ונושלב 'ץראה תעידיל םיכירדמה' 
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	'ץראבּ ךְלּ התה םוּק'
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	Artifact
	ז הדוהיוי
	1

	Artifact
	 –1927.)
	 תובשייתהה התירבע השדחה השקיב הל ,התישארמ בורקיע חאלר הצה'תר ופלב'ר שוביכו ץראה ידיב בה,םיטיר דםיכר שודיחל שקהר ימואלה ישיאהו םע ץרא לארשי
	 ירבדכ 'טיהל'ה לש התוא ,תע ישר תכלה פּ'הֹ בְּ אֶ רֶ ץ חֶ מְ דַּ ת אָ 'תוֹב חסונ( בע:יר שילאר ,ןמשוד 
	 ישנא התוילע ה,תונושאר שואר םהינכשב העםיבר ינב םתומד לש ,וניתובא ולחה לגסל תא ,םהיגהנמ 

	 –"2)  – ' – 
	 םשובל םנושלו
	 :בותככ 
	עַ ל עֲ רָ בִ םי בְּ כוֹתָ הּ תָּ לִ וּני כִּ נֹּתוֹרֵ "!וּני םילהת( :זלק
	כוְּ עֵ תוּד םהימולצת לש בחיר תדוגא מושה'.'ר בהדוע תדוגא תסהםיר רב' 'ארויג ופיב שקיב ול דחא בחמ,היר קחצי ,יבצ-ןב ומהר עלתיבר אצמו םש חוסר מושינור שאר דמיל ותוא
	כוך ףא לחה הןמור ודיהע וניב ןיבל תדע מושה...םינור םימיל ,וכלה ,רוכזכ םג בחיר ח"מלפה דבםכר לש ירבח מושה':'ר ישובח כּ'ַ אֲ פִ 'תוֹיּ וְ 
	עָ קָ לאִ 'םי כינוםיר ןוקיסכלב ינייפואה ,םהיפבש לבותמה פשבע םייוטיב ע,םייבר םהמ םייוגש
	שדע םויה אוה שמשמ תא םישקבמה משיהלע שיםילאר א'ַ צְּ לִ 'םי םיליצא'( וקמ'םייר בע...)תיבר

	1.) –1916 –7;)(1919)(1924.) – – –1919. –
	 תישאר הרשק ונלש לא ץרא ,וז ,רוכזכ מבִ צְ וַ ת ל"ֶ ל-ךְְ "!ךָ תישארב( :בי
	 השומימ שדחמ ת,םגרו ,ךכיפל הכילהל
	 םילויט לגרב יפונב ,ץראה םע רפס ך"נת !דיב רבכ תנשב 
	 ולחה ךכב ידימלת ס"היב ילאירה ,הפיחב תמזויב הרומה עבטל סחנפ ןהכ
	 רשא םיקה םש תא גוח םיטטושמה' 'למרכב לאשו תא םיוניכ ןמ :בותכה מ"ִ טוּשּׁ בָּ אָ רֶ ץ מוִּ תְ הַ לֵּ ךְ בָּ "הּ בויא( "א
	 םימיל ופרטצה םהילא םג 'יטטושמ' ופי א"תו 
	 ןכו תדוגא ה'ָ אַ לְ פִּ ניִסיְ טִ 'םי ,תימלשוריה הלגיסש ףא איה המצעל תא ותוא יוניכ מיארק 
	 דיוד ,ןילי דסיימ תיב' שרדמה םירומל 'ירבעה םימיל( רנימס' תיב ,'םרכה וב יתדמל ברע תמחלמ ,תואמצעה אוה התע תללכמ' דוד ,)'ןילי ףא אוה גהנ ךילוהל תא וידימלת םירויסל םיבורק ,םיקוחרו ירהב םילשורי רבדמבו הדוהי
	 ויתובקעבו ךלה םש םג הרומה ,ך"נתל א"ח .אטוז ומייתסנשמ תמחלמ םלועה הנושארה ,היתוארומו ןימזה ותוא השמ ןב ףסוי
	 ודימלת ,רבעשל להנמ תיב רפסה הלוטמב
	 תולבל םש תא תשפוח ץיק 
	 רבדה היה םמוציעב לש םינוידה רבדב תעיבק לובגה ןיב טדנמה יתפרצה לע הירוס ןונבלו ןיבל יטירבה לע הניתשלפ' ')י"א(
	 אוהש ףא ולובג ינופצה לש תיבה' 'ימואלה תרהצה'ב !'רופלב ךכיפל ךרע ןב ףסוי דובכל ,אטוז ,חורב מ"ִ טוּשּׁ בָּ אָ רֶ ץ מוִּ תְ הַ לֵּ ךְ בָּ ,"הּ עסמ הלפעה לא ימורמ 

	 – –3,)
	הןומרח
	 ,םשו חורב כּ'ָ למָ ,םוֹק אֲ שֶׁ רתִּדְרךְֹ כַּ ףרַגְלְכֶ ם וֹבּ
	לָכֶ םנְתַ תִּ '!וי ,עשוהי( :א
	 ףינה אטוז 

	...תימואלניב תירקת ררועו ןבל לוחכ לגד
	...תימואלניב תירקת ררועו ןבל לוחכ לגד

	2630/4/1929)
	 ,לשמל ,הכרע חור התואב ה תדעולש תוברת ( ט"פרת חספ לש מ"הוחב הפיחב תורדתסהה
	-
	 לויט' ץראל הַ חרִֹ םי תורעמ( תיב )ןירבוג תכרדהב םייח ,רגרב ינושארמ תדוגא .'!םימ תחפצו ך"נת איבהל' ושקבתנ םילייטמהו – 'םיטטושמה'

	1924 –1928 –1927,
	 תעב איהה רבכ ולכי םילייטמה ,קפרתהל דבל ןמ ,ך"נתה םג לע הרפס' לש ץרא ,'לארשי האיצוהש תלשממ טדנמה תנשב 
	 אוהו םגרתינ תירבעל ידיב קחצי 'א ידאבע
	 ביתכב רסח ותירבעב ;תחצחוצמ תנשבו 
	 האר רוא םג ,'ץראה' ירפ וטע לש י"א רוורב
	 ןמ םירפסה םינושארה שכרש יבא רחאל ונאוב ,הצרא יהלשב 
	 דועו יתודליב 'יתעלב' ותוא תונרקסב יבלשכ ךומס ,חוטבו יכ ישאר תובית ויתומש םייטרפה ירה ...םה ץרא' !'לארשי קרו יתישענשמ ...'בקעי – םהרבא' אלא םניא יכ ,ררבתנ 'םרכה תיב רנימס'ב ודימלת

	 – 
	 לע רפס ך"נתה ופסוותנ הליחת שׂ'ְכִ תוֹיּ הַמִּקְרָ א
	צוֹאָ רתְּ תוֹנוּמ לְכִתְבֵ יהַקּדֶֹ שׁלוְּקַדְ נוֹמִתוֹיֵּהיֶ ,'ם 

	ה םוּק'ִ תְ הַ לֵּ בּ ךְָ אָ רֶ 'ץ 
	ה םוּק'ִ תְ הַ לֵּ בּ ךְָ אָ רֶ 'ץ 

	היל״ז ויז הדו 
	היל״ז ויז הדו 

	 –(1958)–1930) – –(1933.) –1923)(1927)–
	 טקילש ךרעו .מ בוֹלוֹסֵ טיְ שִׁ קי ,'ארקמ-ריבד'( ןילרב )ה"פרת
	 הברה ינפל ינפ' םלוע ,'ארקמה ששארב רבח ויכרוע ודמע םימיל .ב ,רזמ .מ יבא הנוי .או טמלמ 
	 םע רפס' 'הדגאה בתכירע נ"ח קילאיב ח"יו יקצינבר הרודהמ( ,הינש 'ריבד' 
	 ויתובקעבו יהיו' 'םויה
	 תודגא ,דיוד המלש יאדמשאו
	 ףא אוה ירפ וטע לש קילאיב 
	 תובקעב תמחלמ' םידוהיה ב'םיאמור לש 'י ןב והיתיתמ
	 סויבאלפ םוגרת( נ"י ,ינוחמש לביטש' 
	 הבתכנ המיאופה 'הדסמ' לש 'י ןדמל 
	 הלאו ודילוה תא סותימ :הדצמ לתםידימ ירבחו תועונת רעונה ורהנ ,הילא םא טישב םיב חלמה םאו תועסמב רבדמב .הדוהי םימיל וכישמה םשמ ימחול ח"מלפה ףא רבעל םישתכמה ,בגנב בשכעסמ הגולפ ת"יב הדלונ שתכמב חֲ צֵ רָ הּ )ןטקה( תדגא רעש' .'יאדמשא

	 –1929
	 רבח תדוגא 'רמושה' בשות ,הלותמ ץנרפ ןו ,ןרוה-רד םיקה תא הדוגאה' ןעמל הָ אֶ שֶׁ 'ד
	 לעו יפ התוא תסיפת ,םלוע דיתעל ,אובל לש הרבחה' תנגהל 'עבטה רישכה םש ליבש ,ןמוסמ ןושאר ( ט"פרת 'ב רדאב א"י םויב םע בורב ךנחנ רשא – 'רונתה' לפמ רבעל ,ץראב
	.'יח לת םוי' ,)
	2

	17)–101 – +1929.) –(1938,)((1940)–1941.) 
	 התואב חור לש מ"ִ טוּשּׁ בָּ אָ רֶ ץ מוֵּ הִ תְ הַ לֵּ ךְ בָּ "הּ רביח ןירפלה תא קחשמ א'ֶ עֶ בְ רָ הּ נָא בָּ אָ רֶ 'ץ תובקעב( א"ֶ עֶ בְ רָ הּ נָא בְּ אַ רְ צְ ,"ךָ שםיטפו :א"י
	 עסמ תלטה היבוק -ב 
	 תודוקנ
	 בושיי לע ינפ תפמ ץרא לארשי רייא( םוחנ )ןמטוג
	 תרבוח םירתא ,תיוולנ ששב תופש 'צוה( הכשלה תישארה לש ל"קהקה ,'תונמא'ו 
	 סחנפ ןהכ דודו ,יתשנבנב מישאר ,'םיטטושמה' ואיצוה תחתמ םהידי הרומ' ךרד ץראב לארשי
	 ,טטושמל הרומל 'רייתלו 
	 רשא למס י"אמא 
	תדוגא' ,םיטטושמ ץרא )'לארשי ;ורעשב וירחא האר רוא רפסה לילגה' יקמעו ,'ןופצה ירפ וטע לש ףסוי יקסבלסרב 
	 ןושארה הרדסב תילאטנמונומה תעדיה' תא ;'?ץראה באזו יאנליו לחה םסרפל תא תרדס םיכרכה לש ךירדמ' ץרא 'לארשי עדונה ףאו הניכ תא האצוהה םשב ( 'רוּתּ'

	* * *
	 –1945 – 1943 – -
	 יתודליב יתיברה קחשל םע –ירבח א'בֶ עֶ בְ רָ הּ נָא בָּ אָ רֶ 'ץ
	 תאו לכ םירפסה ,םירכזנה ובצינש םתעשב ותיירפסב לש יבא ל"ז 'יתעלב' ידועב .רענ םינשב 
	 יתינמנ םע תתיכ הםירייס הגולפב ת"יב לש ח"מלפה
	 ךותו ידכ תורכיה םע יליבש ץראה היפונו ,יתדמל מ"ִ טוּשּׁ בָּ אָ רֶ ץ מוִּ תְ הַ לֵּ ךְ בָּ ,"הּ םג תוארל' תא .'!ך"נתה אל םניחל יתרחב םימיל ךרדב הארוהה
	תובקעבו ותוא בותכ יתיברה זאמ לייטל םע ,יכינח רשא וניכ יתוא ןנחוי' 'ךלהמה ומש( לש יקסיווה .)עדונה

	 – –
	 רבכ יהלשב רושעה ןושארה לארשיל
	 הנמתנשמ ןמלז ןרא רש ךוניחה תוברתהו םזיו תא תביתכ תינכות םידומילה תיתכלממה
	 ,יתארקנ תמזויב רזעילא ילאמש חקפמה( לע ס"היתב םהב ,יתדמיל רשא הזח יל תא ,)!יתודיתע שמשל רבח הדעווב תינכותל ידומיל תדלומה 

	 –1...)1953)–(3.) –1978.) –
	.היפרגואיגהו
	3
	 הרוכז יל בטיה ונתובהלתה לע תבחרה תרתוכה תעידי'ל 'תדלומה
	 תזמרמה לע רשק ימיטניא-ישגר תכמסנו לע :בותכה ו"ְהָאָדָ םיָדַ עאֶ תחַוָּ האִ שְׁ "וֹתּ תישארב( :ד
	 ןאכמ ףא ומש לש רודמ תעידי ץראה ,ל"הצב אוהש ןמ םידיחיה תואבצב םלועה רשא תדקפמב ןיצק ךוניחה ישארה ולש לעופ םג רודמ ןיעכ .הז םזישכ רודמה סקנפ סיכ ,לייחל ובו עדימ לע םיבושיי םימצעו םייפרגואיג ,לארשיב ריתכה ותוא עבטמ םירבדה םשב לכ' 'םוקמ האצוהה( רואל לש דרשמ ,ןוחטיבה 
	 זמר מלִצְוַ ת כּ"ָ למָ ,םוֹק אֲ שֶׁ רתִּדְרךְֹ כַּ ףרַגְלְכֶ ם ,וֹבּ לָכֶ םנְתַ תִּ "וי 
	עשוהי :א
	 וירחא האר ,רוא ,רוכזכ סקנפ סיכ המוד הירתאל יההםיירוטס לש ,לארשי ארקנש לכ' 'רתא
	 םימילשכ ועבקנ םהינש רפסב לכ' םוקמ 'רתאו ,ינאו ברעש תמחלמ' תשש 'םימיה יתישענ שיא מםיאולי לש ותוא ,רודמ יתינמנ םע ויכרוע ל"אצוהה( לש ,ט"בהשמ 
	 המחלמ וז רשא הבישה ונתוא לא ,הדוהי ןורמוש ןלוגהו
	 איה םג רשא הדילוה יפב תא :הרמימה ץרא"ב .'!!!םיקוספ לע םש םיכרוד ירהש – םיפחי לייטל שי "ך"נתה

	 ,)1975-1976(, ,)1976-1985( – –  –  – –( –1980,) –
	 חורב התוא הסיפת וז ארק ףא יבא ,יקסבל ישארמ רודמ תעידי ץראה
	 רוטל תועצה ילולסמ לויטה ןועובשב 'הנחמב' םשב ךרד' 'ץרא
	 הזרפרפ לע רמאמ :ל"זח י"ָפֶ ה תַּלְ דוּמ תּרוָֹ ה עִ ם דֶּ רֶ ךְ אֶ רֶ "ץ תובא( ,ב .)'ב יתינמתנשמ וירחא שארל רודמה
	 יתרתכה ותוא הליחת יוניכב יל"הצ שדח
	 רודמ' "ה"ירומ ישאר( תובית
	רומתש ברקויתעיד ה,)ץרא אבה אטבל תא ירוטסיהה רשקה לא ;לארשי ץרא םתיינקה תונורקע תאו לש ,יתדמעה הלא לבוקמכ ,ל"הצב לע :השולש תעידי' ץראה יכרדב נעַֹ ם
	נ,ףו עם מ'תשרו
	 האיציהשכ לא ףונה תדעוצ בםוקמ !ןושארה תרובח םיכירדמה התכז יפמ יוניכב תרייס' רפוע םירפוע( ץראב ')יבצה םגו תא ישאר תובית םדיקפת יאבצה יתפלחה
	 ןאכמשכ ךליאו וארקנ י"קשמ' ה"יוח 
	חךוני יותעיד הא;)ץר תא ילולסמ ךרד ץרא יתבחרה יתרבעהו לא יפד עצמאה לש 'הנחמב'
	 םימילו יתשרוה תא םתכירע תיריעל ,ינורהז הפיסוהש םהילע םג העברא ידומע ;עבצ ץבוקלו םילויט תורומשב ,עבט ירפמ יטע ל"אצוהה( לש ,ט"בהשמ 
	 יתארק זא ליבשב' ייטמה'םיל
	 ,םש רבכש יתישע וב שומיש תניפל רודיש ,צ"לגב הב יתגהנ עיצהל םילייחל לוםיניזאמ ,םירחאה ידמ ,עובש .לארשי יבחרב לויט לולסמ

	 –17.)1985) –
	 להנמ ל"אצוהה לש ,ט"בהשמ םולש ,ירס הוור תחנ לפכמ ותועמשמ לש םש רפסה ךרענשכו איצוהל רואל תא ןוקיסכל תורומש ,עבטה ירפ וטע לש לאונמע ,ינבוארה לאש יתצעב רבדב םש .עלוק לע יפ יכרד תיינקהב תעידי ץראה ךרד' ,'םיילגרה יתשש עיצהל םג רפסל שדחה םש ןמ ך"נתה
	 תווצמ ,םוּק" הִ תְ הַ לֵּ ךְ בָּ אָ רֶ "!ץ תישארב( :ג"י
	 ,ןכאו הכז רפסה ל"אצוהה( לש ,ט"בהשמ 
	 הצופתב הדבכנ תובקעבשכ ותרתוכ תיארקמה בתכ ףא םרוי בלרהט תא רישה םוק" ךלהתהו "!ץראב תפסותב ו"ו רוביחה חסונל ,הרוסמה בייחתמכ ןמ בצקמה
	 םעו ונחל 

	 – -
	 ,הדעו אוה רשא ןחב תא ,יתדובע ןייצ התוא ,חבשל ץילמה ינפל תאצוה 'םירוא' האיצוהל רואל
	 אוה ירפס ,ןושארה "ןורשה"
	ףאו 

	.רפסה שארב חבש ירבד םידקה 
	.רפסה שארב חבש ירבד םידקה 

	ה םוּק'ִ תְ הַ לֵּ בּ ךְָ אָ רֶ 'ץ 
	ה םוּק'ִ תְ הַ לֵּ בּ ךְָ אָ רֶ 'ץ 

	היל״ז ויז הדו 
	היל״ז ויז הדו 

	 –
	 לש ריאי רגנילק עוציבבו הדוהי סאילא תקהלו דוקיפ ןופצה השענ םג רישה .'טיהל' םויה אוה ןמ םיעדונה ירישב בלרהט
	 םא אל עדונה !םהבש ,בתכנש ,וירבדל האחמכ לע גהנמה שדחה !'חטש יבכר'ב ץראב לייטל

	 –1988)1991)
	 ךא אל וכרא ,םימיה דמעשכו ירפס אבה תוארל רוא רבכ יתיכיה' לע 'אטח
	 לוכא הטרח לע שתובידנב בל תאזכ יתקנעה םירחאל םש עלוק לכ ,ךכ רשא לוכי היה םולהל אילפהל תא ירפס ,ילש ותוא יתיניכ םשב לימרת" "דצ ,רתכ( ,םילשורי 
	 תאו אבה וירחא טוקלי" "בג ,םש( םש 
	 ,תומש םיזמרמה ףא םה לע ןורקע תוכלהתהה !ץראב תא ןורחאה םהבש ,יתחתפ עבטמ :ימלוע תפקשהב ,םירבדה

	 בושב םהרבא םירצממ ץראל ,ןענכ יהוזיא הווצמ הנושאר הווטצנש ותוא בשות' ?'רזוח שָׂ נ-אָאעֵניֶךָי רוְּאֵ ,המִ ןהַמָּ םוֹק אֲשֶׁ ראַתָּ השָׁ ם
	 בושב םהרבא םירצממ ץראל ,ןענכ יהוזיא הווצמ הנושאר הווטצנש ותוא בשות' ?'רזוח שָׂ נ-אָאעֵניֶךָי רוְּאֵ ,המִ ןהַמָּ םוֹק אֲשֶׁ ראַתָּ השָׁ ם

	 – ;)14-15ֶָָרְְָרָ –17.) "  –3;)8) –9.
	צָפנָֹ
	הוָנֶגְבָּ הוָקֵדְמָ הוָיָמָּ .ה כִּ יאֶ ת כָּ להָאָרֶ ץ אֲשֶׁ ראַתָּ הראֶֹ ,הלְ ךָאֶתְּנֶנָּהלוְּזַרְעֲ ,ךָעַ ד לוֹעָ "!ם תישארב( :גי
	 היתובקעבו האב םג הווצמה :היינשה ,םוּק" הִ תְ הַ לֵּ ךְ 
	בּ
	א
	ץ 
	ל
	א
	כּ הּ לוְּרָחְבָּ הּ
	כִּ ילְ ךָאֶתְּנֶנָּ"!ה ,םש( םש 
	 ,ןכא
	רְ אֵ ,ה ףאו ה"ִ תְ הַ לֵּ "!ךְ תעידיש ץראה תינקנ ,םהב רובידב ...דחא ךכ םג ,עשוהי רשא ברע תסינכ ינב לארשי לא ץרא ןענכ דקפוה לע םויק יתש תווצמ תוכורכה וז :וזב כּ"ָ ל מָ ,םוֹק אֲ שֶׁ ר תִּ דְ רךְֹ כַּ ףרַ גְלְכֶ ם וֹבּ
	לָכֶ םנְתַ תִּ "!וי עשוהי( :א
	 אלֹ" יָ שׁוּמ סֵפֶ רהַ רוֹתָּ ההַזֶּ המִפִּ ,ךָי וְהָגִתיָ וֹבּ מוֹיָ ם וָ לַ יְ לָ "!ה ,םש( :םש 
	 טוקלי( בג
	 םינויע תעידיב ה,ץרא ,םש ,םש ןיע' ןויצל 'היפוצ חתפ( ,)רבד 'מע 

	 תרות'ב 'םייח וז הקיזחמ תרובח ישנא' תעידי ,'ץראה המיעש ינא הנמנ רבכשמ םימיה ןיידעו תושפנ הל השוע 
	 תרות'ב 'םייח וז הקיזחמ תרובח ישנא' תעידי ,'ץראה המיעש ינא הנמנ רבכשמ םימיה ןיידעו תושפנ הל השוע 

	Figure
	רפסה רעשב 'םוידלפ' הלוענ לגר ףכ תועיבט "ץראב ךלהתה ,םוק" 
	רפסה רעשב 'םוידלפ' הלוענ לגר ףכ תועיבט "ץראב ךלהתה ,םוק" 
	רפסה רעשב 'םוידלפ' הלוענ לגר ףכ תועיבט "ץראב ךלהתה ,םוק" 
	רפסה רעשב 'םוידלפ' הלוענ לגר ףכ תועיבט "ץראב ךלהתה ,םוק" 




	 תונויליג הרשע םירגוס – "יכוניח ילככ לויטה" 
	P
	Artifact
	טינש תירוא
	1

	Artifact
	 ךרואל ,םינשה ובתכנ ןיא רופס ,תורבוח ,םירמאמ ,םימוכיס םירוביח 'דכו לע תומוקמ ,ץראב לע םישנא ולייטש הב ורקחש( תא ,הירתא תא היליבש תאו םידירשה תופוקתמ תומודק ורתונש ,)הב םיכירדמ לע וליבוהש םילייטמ .היליבשב ומייקש תועסמו םילויט רפס יתב תורפסב ונחבנ .םתועצמאב גישהל ושקיבש תונושה תורטמה ונודינו תירקחמה
	 ךרואל ,םינשה ובתכנ ןיא רופס ,תורבוח ,םירמאמ ,םימוכיס םירוביח 'דכו לע תומוקמ ,ץראב לע םישנא ולייטש הב ורקחש( תא ,הירתא תא היליבש תאו םידירשה תופוקתמ תומודק ורתונש ,)הב םיכירדמ לע וליבוהש םילייטמ .היליבשב ומייקש תועסמו םילויט רפס יתב תורפסב ונחבנ .םתועצמאב גישהל ושקיבש תונושה תורטמה ונודינו תירקחמה

	 בתכ תעה לויטה" ילככ "יכוניח אב גיצהל והשמ ,רחא םיגדהל תיווז הנוש תוהמב האיציה בחרמל ,חותפה ,הדשל תולהנתהבו הכורכה .ךכב בתכ תעה שקיב דקמתהל תוחפ הלאשב ןאל לייטל ,המלו רתויו תונעל לע הלאשה ךיא :לייטל ךיא ליבוהל לויט ךכ היהיש םרוג יתועמשמ וייחב לש .םדא תבצעמו החימצמ ,המיצעמ היווחל לויטה היהי דציכ ,לייטמה
	 בתכ תעה לויטה" ילככ "יכוניח אב גיצהל והשמ ,רחא םיגדהל תיווז הנוש תוהמב האיציה בחרמל ,חותפה ,הדשל תולהנתהבו הכורכה .ךכב בתכ תעה שקיב דקמתהל תוחפ הלאשב ןאל לייטל ,המלו רתויו תונעל לע הלאשה ךיא :לייטל ךיא ליבוהל לויט ךכ היהיש םרוג יתועמשמ וייחב לש .םדא תבצעמו החימצמ ,המיצעמ היווחל לויטה היהי דציכ ,לייטמה

	 םירמאמה םינושה םיאבומה בתכב תעה םיפשוח תא יטביה דפההיגוג לש הכרדהה תעידיל ה,ץרא הכרדה ,לויטב םיגיצמו םילכ םייכוניח םינוש ץלמומש שמתשהל םהב ךלהמב .םילויטה םיטביה ולא םירצוי הדימל תיתועמשמ בגא תוסנתה היווחו שמוםישיר קמועל ןווגמ .םיכרע טביהה יתביבסה ללוכ םיכרע ןוגכ תויתפכא יפלכ ,הביבסה הגאד ,הרומישל חופיט רבעה ןעמל ה;רחמ טביהה ימואלה ללוכ םיכרע ןוגכ תוהז תוהדזהו םע ,םעה םע ותשרומ םעו ;הנידמה טביהה יתרבחה .הנושה תלבקו תונלבוס ומכ םיכרע ללוכ 
	 םירמאמה םינושה םיאבומה בתכב תעה םיפשוח תא יטביה דפההיגוג לש הכרדהה תעידיל ה,ץרא הכרדה ,לויטב םיגיצמו םילכ םייכוניח םינוש ץלמומש שמתשהל םהב ךלהמב .םילויטה םיטביה ולא םירצוי הדימל תיתועמשמ בגא תוסנתה היווחו שמוםישיר קמועל ןווגמ .םיכרע טביהה יתביבסה ללוכ םיכרע ןוגכ תויתפכא יפלכ ,הביבסה הגאד ,הרומישל חופיט רבעה ןעמל ה;רחמ טביהה ימואלה ללוכ םיכרע ןוגכ תוהז תוהדזהו םע ,םעה םע ותשרומ םעו ;הנידמה טביהה יתרבחה .הנושה תלבקו תונלבוס ומכ םיכרע ללוכ 

	לולכמ םירמאמה רשפאמ ונל םויק חיש תדימלו .םיתימע עדימה גצומש םירמאמב רשפאמ ונל רוחבל ךרדב המיאתמה ונל ןונכתל הדימל בחרמב ,חותפה ,הדשב המויקלו הנקמו ונל םילכ .הרטמ התואל םיפסונ
	לולכמ םירמאמה רשפאמ ונל םויק חיש תדימלו .םיתימע עדימה גצומש םירמאמב רשפאמ ונל רוחבל ךרדב המיאתמה ונל ןונכתל הדימל בחרמב ,חותפה ,הדשב המויקלו הנקמו ונל םילכ .הרטמ התואל םיפסונ

	(7,)(6,)(22,)(7,)(3,)(12.) 
	 רמאמ הז גיצמ תוצמתב תא ללכ םירמאמה ומסרופש דע הכ בתכב תעה לויטה" ילככ ,"יכוניח הקולחבו תוירוגטקל ידכ רשפאל דוקימ שופיחב אשונ הזכ וא .רחא תוירוגטקה :ןה ודיקפת לש הרומה לשו ךירדמה לויטב התיכבו 
	 הדימל תטומ םוקמ 
	 לויטה ילככ ללוחמ יוניש בצעמו לייטמ 
	 הריקס תירוטסיה 
	 תוגיהנמ הריעצ )םיצ''שמ( 
	 םילכ ,הכרדהל הלבוהלו הארוהל 

	:הרעה שי םירמאמ םימיאתמה רתויל הירוגטקמ .תחא ונרחב םכיישל הירוגטקל תקיודמה רתוי .וניניעב םנכותל 
	:הרעה שי םירמאמ םימיאתמה רתויל הירוגטקמ .תחא ונרחב םכיישל הירוגטקל תקיודמה רתוי .וניניעב םנכותל 

	תונויליג הרשע םירגוס – "יכוניח ילככ לויטה" 
	תונויליג הרשע םירגוס – "יכוניח ילככ לויטה" 

	טינש תירוא 
	טינש תירוא 

	התיכבו לויטב ךירדמה לשו הרומה לש ודיקפת
	התיכבו לויטב ךירדמה לשו הרומה לש ודיקפת

	 םא רבעב דיקפת הרומה לויטב היה אדוול תוחכונ לפטלו תויעבב ,תעמשמ ירה םויה אוה ,ברועמ ,עיפשמ ליבומ לעופו ליבקמב ךירדמל .הצובקה הרומה ,ךירדמהו םצעמ םתלבוה תא לויטה תאו ,התיכה םיספתנ המגודכ היואר .יוקיחל םתלוכיב תושעל תא הדימלה .םהידימלתל תיתועמשמ היווחל
	 םא רבעב דיקפת הרומה לויטב היה אדוול תוחכונ לפטלו תויעבב ,תעמשמ ירה םויה אוה ,ברועמ ,עיפשמ ליבומ לעופו ליבקמב ךירדמל .הצובקה הרומה ,ךירדמהו םצעמ םתלבוה תא לויטה תאו ,התיכה םיספתנ המגודכ היואר .יוקיחל םתלוכיב תושעל תא הדימלה .םהידימלתל תיתועמשמ היווחל

	 םירמאמב ,ולא ולכות אורקל לע תוחתפתה םירומה יכירדמכ ,םילויטה לע םירגתאה 
	 םירמאמב ,ולא ולכות אורקל לע תוחתפתה םירומה יכירדמכ ,םילויטה לע םירגתאה 

	םה םתיאש .התיכבו חטשב הדובעל תוצלמומ םיכרד לעו םידדומתמ 
	םה םתיאש .התיכבו חטשב הדובעל תוצלמומ םיכרד לעו םידדומתמ 

	)1
	ןויליג( ףסוי ןב ימיט / םיכירדמ לש תורוד השימחו תוליעפ ימוחת העברא 

	 רמאמה דקמתמ תוחתפתהב עוצקמ תעידי .ץראה אוה רידגמ העברא םינוויכ םהילאש חתפתה ,עוצקמה דקמתמ ןוויכב יממעה דימעמו תא םירומה יכירדמ םילויטה ךבדנכ יזכרמ .ץראה תעידיל יממעה םוחתה תוחתפתהב
	 רמאמה דקמתמ תוחתפתהב עוצקמ תעידי .ץראה אוה רידגמ העברא םינוויכ םהילאש חתפתה ,עוצקמה דקמתמ ןוויכב יממעה דימעמו תא םירומה יכירדמ םילויטה ךבדנכ יזכרמ .ץראה תעידיל יממעה םוחתה תוחתפתהב

	)2
	 ןויליג( םיובגנל תימולש / םירגתאו תוחלצה – ח"לשב מ"שיה 

	 רמאמה גיצמ םירגתא םידמועש ינפב םירומה םישדחה ח''לשל תעידיו ץראה םויב הדשה וירופיס החלצה תודדומתהב םע אםירגת .ולא הנקסמה הלועה מהמרמא איה יכ תטילק םירומ םישדח םתשרשהו תכרעמב איה וצ העשה תנידמב לארשי ,םויה הנידמהשכ תסייגתמ קבאמל .תיבטימ הרוצב םתטילקלו םירומ תרישנב
	 רמאמה גיצמ םירגתא םידמועש ינפב םירומה םישדחה ח''לשל תעידיו ץראה םויב הדשה וירופיס החלצה תודדומתהב םע אםירגת .ולא הנקסמה הלועה מהמרמא איה יכ תטילק םירומ םישדח םתשרשהו תכרעמב איה וצ העשה תנידמב לארשי ,םויה הנידמהשכ תסייגתמ קבאמל .תיבטימ הרוצב םתטילקלו םירומ תרישנב

	)2
	 ןויליג( רצלז ףסא / דיתעה לא רבעהמ טבמ – לויטב הרומה לש ודיקפתו ודמעמ 

	 רמאמה ןחוב תא תדימ תוברועמה לש םירומה ילויטב יתב רפסה רקוסו תופוקת תונוש בויתודלות לש לויטה תכרעמב ה.ךוניח ותנקסמ איה רורבש" ןיטולחל יכ יואר הרומל דובעל םע ךירדמה יעוצקמה אלו תגסל וינפמ םושמ ותואיקב .ץראב ארוס ול הרומל חוכשל תא ."ךירדמל סחיב םייסחיה ויתונורתי
	 רמאמה ןחוב תא תדימ תוברועמה לש םירומה ילויטב יתב רפסה רקוסו תופוקת תונוש בויתודלות לש לויטה תכרעמב ה.ךוניח ותנקסמ איה רורבש" ןיטולחל יכ יואר הרומל דובעל םע ךירדמה יעוצקמה אלו תגסל וינפמ םושמ ותואיקב .ץראב ארוס ול הרומל חוכשל תא ."ךירדמל סחיב םייסחיה ויתונורתי

	)2
	 ןויליג( ריאי דג / תוארמו םגד תויומד ,תוניוצמ לע :תוילאמרופ יתלב ךוניח תוכרעמ 

	 רמאמה ןחוב תויווח חתפמ תורגסמב ךוניח יתלב ,תוילמרופ פאתמהתוניי ,תוניוצמב תעמשמב יוצימבו ,ימצע גיצמו תא הךירדמ תומדכ יוקיחל הביצמה םיכינחל ינק הדימ תוגהנתהל .םמלועב יוניש תריציל הפיאש םהב תררועמהו
	 רמאמה ןחוב תויווח חתפמ תורגסמב ךוניח יתלב ,תוילמרופ פאתמהתוניי ,תוניוצמב תעמשמב יוצימבו ,ימצע גיצמו תא הךירדמ תומדכ יוקיחל הביצמה םיכינחל ינק הדימ תוגהנתהל .םמלועב יוניש תריציל הפיאש םהב תררועמהו

	)3
	 ןויליג( לארשי ןב הירוא / לייטמ תכרדהל לויט תכרדהמ 

	 רמאמה ןחוב תא ותובישח לש לויטה הביבסב הבורקה ךוניחל ינב רעונה תרכהל ץראה .התבהאלו הירוא גיצמ הנומת היפלש תייווח לויטה םירוזאב םיקחורמ תמרוג דימלתל ךירעהל 
	 רמאמה ןחוב תא ותובישח לש לויטה הביבסב הבורקה ךוניחל ינב רעונה תרכהל ץראה .התבהאלו הירוא גיצמ הנומת היפלש תייווח לויטה םירוזאב םיקחורמ תמרוג דימלתל ךירעהל 
	 רמאמה ןחוב תא ותובישח לש לויטה הביבסב הבורקה ךוניחל ינב רעונה תרכהל ץראה .התבהאלו הירוא גיצמ הנומת היפלש תייווח לויטה םירוזאב םיקחורמ תמרוג דימלתל ךירעהל 

	 תוחפ תא ותביבס הבורקה האוושהב הביבסל הארש הווחשו לויטב ןעוטו יכ לע ךירדמ לויטה ןיבהל אקוודש ,אוה ותכרדהב הבוטה אלשו ,ונוצרמ םרג ךכל תהשםידימל םניא םיכירעמ תא .םהירוגמ רוזא
	 תוחפ תא ותביבס הבורקה האוושהב הביבסל הארש הווחשו לויטב ןעוטו יכ לע ךירדמ לויטה ןיבהל אקוודש ,אוה ותכרדהב הבוטה אלשו ,ונוצרמ םרג ךכל תהשםידימל םניא םיכירעמ תא .םהירוגמ רוזא


	 – /)8
	 השמ :ימרכ הרומ תפומל
	 םרומ לש ינב ןיע דורח רודב ח"מלפה
	 ר"ד באז ןוויז ןויליג( 

	 רמאמה ףשוח תא וכרד תדחוימה לש הרומה השמ ימרכ תאו ותוידוחיי ,תיגוגדפה תישונאה ותיתונמואה יפכ הספתנש יניעב .וידימלת ימרכ ליבוה תא וידימלת תרכהל ץראה :התבהאלו לכמ" תורוצ הארוהה ,היכרדו רחב ול השמ תא .תולייטה הכרד ונדמל תא תבהא ,ץראה תובקע ויתועיספ לש םעה ינמ םדק רוקמו ...ונושל ונעדי בוהאל תא םיישקה ונלויטב חומשלו ."הזמ הלעמלו דומילכ לויטה תא בישחהל ונדמל .וב ונתדימע תלוכיל
	 רמאמה ףשוח תא וכרד תדחוימה לש הרומה השמ ימרכ תאו ותוידוחיי ,תיגוגדפה תישונאה ותיתונמואה יפכ הספתנש יניעב .וידימלת ימרכ ליבוה תא וידימלת תרכהל ץראה :התבהאלו לכמ" תורוצ הארוהה ,היכרדו רחב ול השמ תא .תולייטה הכרד ונדמל תא תבהא ,ץראה תובקע ויתועיספ לש םעה ינמ םדק רוקמו ...ונושל ונעדי בוהאל תא םיישקה ונלויטב חומשלו ."הזמ הלעמלו דומילכ לויטה תא בישחהל ונדמל .וב ונתדימע תלוכיל

	 /21)9
	 ח''לשה ?ןאל תונכומ עוצקמ ח''לש תכרעמב ךוניחה האמל -ה
	 ר''ד השמ חישמ ןויליג( 

	 רמאמה ןד תארוהב ח"לש תעידיו ץראה םלועב יגולונכטה .שדחה תנעטל ,ורבחמ דומיל מעוצק הז בייח עצבתהל ינשב מםידמ תמלשהל :ךילהתה ,דחאה דומילה התיכב תיינקה( .ףתושמ דומילו הייחנה ,ינשהו ( השחמהל םיגצומ( הדשב רויסהו )םיגשומה
	 רמאמה ןד תארוהב ח"לש תעידיו ץראה םלועב יגולונכטה .שדחה תנעטל ,ורבחמ דומיל מעוצק הז בייח עצבתהל ינשב מםידמ תמלשהל :ךילהתה ,דחאה דומילה התיכב תיינקה( .ףתושמ דומילו הייחנה ,ינשהו ( השחמהל םיגצומ( הדשב רויסהו )םיגשומה

	 –
	 ימיט ןב ףסוי רידגה תא מהםירו יכירדמ םילויטה ךבדנכ יזכרמ תוחתפתהב םוחתה יממעה לתעידי .ץראה ר''ד באז ןוויז קזיח תא וירבד םיגדהו תועצמאב ותומד לש הרומה השמ ימרכ תא ותויה לש ךירדמה תומד יוקיחל תומדו ,העיפשמ תשגדהכ הירוא ןב לארשי דגו ריאי ב.םהירמאמ ףסא רצלז קזיח תא תונורתי הרומה ךירדמה םיעבונה ותלוכימ רשקל ןיב הדימלה התיכב השענל הדשב
	 יפכ ר''דש השמ חישמ ןעט שיש .תושעל תימולש םיובגניל המילשה תא .הדשב תוליעפה ךשמהל םוחתל םישדח םירומ טולקל ךישמהל שי יכ הנעטו םירבדה

	 םוקמ תטומ הדימל
	 םוקמ תטומ הדימל

	 בחרמה חותפה לוכי ןמזל דמולל רכ בחרנ לש עדימ תורשפאו תוליעפל ,הפנע ,תיתייווח מתנווג .תיכרעו בחרמשכ הז ךומס םוקמל וירוגמ לש ,דמולה אוה לוכי רבחל תא לייטמה הליהקל הבש אוה .יח םירמאמה םיגצומה ןאכ םיעיצמ הדימל םוקמב :רדגומ רתא .ב''ויכו עבט תרומש ,תשרומ רתא ,יגולואיכרא
	 בחרמה חותפה לוכי ןמזל דמולל רכ בחרנ לש עדימ תורשפאו תוליעפל ,הפנע ,תיתייווח מתנווג .תיכרעו בחרמשכ הז ךומס םוקמל וירוגמ לש ,דמולה אוה לוכי רבחל תא לייטמה הליהקל הבש אוה .יח םירמאמה םיגצומה ןאכ םיעיצמ הדימל םוקמב :רדגומ רתא .ב''ויכו עבט תרומש ,תשרומ רתא ,יגולואיכרא

	 – /)4
	 הצעומה רומישל ירתא תשרומ לארשיב
	 רומיש ךוניחב
	 ירמוע ןומלש דעלאו ילאלצב ןויליג( 

	 רמאמה גיצמ תא תובישחה תיטמרדה רומישבש םירתא תישארמ תובשייתהה ץראב לארשי וןעוט יכ ירתא תשרומה דויםיע ל,רוצי בולישב יתב ,רפסה ךילהת ףיצר לש הדימל תיתייווח
	 רמאמה גיצמ תא תובישחה תיטמרדה רומישבש םירתא תישארמ תובשייתהה ץראב לארשי וןעוט יכ ירתא תשרומה דויםיע ל,רוצי בולישב יתב ,רפסה ךילהת ףיצר לש הדימל תיתייווח

	 –
	 תרשפאמה םידימלתל םינפהל תא םיכרעה תאו םינכתה תכרעמש ךוניחה תשקבמ .ליחנהל 

	תונויליג הרשע םירגוס – "יכוניח ילככ לויטה" 
	תונויליג הרשע םירגוס – "יכוניח ילככ לויטה" 

	טינש תירוא 
	טינש תירוא 

	 – /)5
	 הייארסה ונלש
	 תינכת ץמא" "רתא היתועמשמו םידמולל השעמלו רומישה דיתעב
	 ןויליג( הדאחש יערמ ינאהתו ילאלצב דעלא 

	 –
	 רמאמה גיצמ םגד הלועפ ןייפאמ לש ץומיא רתא ילככ יתועמשמ רותיאל םינבמ םירתאו רומישל םתדמעהלו תושרל רוביצה
	 תמצעהל ךילהתה תועצמאב תוליעפ .תיכוניח תינכות ץמא" "רתא החתופ הרטמב תונבהל רשק ןיב םילהק םינוש בושייב ןיבל םינבמ םיירוטסיה .הבורקה םתביבסבש

	)5
	 ןויליג( ךילרא ירוא / םיימואל םינגבו עבט תורומשב תיתועמשמ הדימל – דמלו אצ 

	 רמאמה תא גיצמ עבטה תורומש וםינגה םיימואלה םידקומכ םינמזמה םידימלתל לויט תייווח רוקיבו ,המלש ,תנווגמ הרישעמ ,תבצעמו ץילממו םייקל םהב יכילהת הדימל םייתועמשמ .םייתוכיאו םייטנוולר ,םייטנתוא הדימל תודשכ םהלש לאיצנטופה תא ךכב שממלו
	 רמאמה תא גיצמ עבטה תורומש וםינגה םיימואלה םידקומכ םינמזמה םידימלתל לויט תייווח רוקיבו ,המלש ,תנווגמ הרישעמ ,תבצעמו ץילממו םייקל םהב יכילהת הדימל םייתועמשמ .םייתוכיאו םייטנוולר ,םייטנתוא הדימל תודשכ םהלש לאיצנטופה תא ךכב שממלו

	 /7)
	 ףותיש תוליהק תוכומסה תורומשל עבט םינגלו םיימואל תומישמב לש תרימש עבט ףונו
	 ןויליג( ץיבוקשרה-ןלוג ןורש 

	 רמאמה עיצמ השיג המצעהל תידדה קוזיחלו תוירחאה לש רוביצה יפלכ .הביבסה אוה גיצמ עדי יעוצקמ שכרנש םלועהמ לע יכרד ףותיש הליהק עדיו רגאנש תדימלב םיתימע םינפ .םינש בר ןויסינמ ףסאנש תינוגרא
	 רמאמה עיצמ השיג המצעהל תידדה קוזיחלו תוירחאה לש רוביצה יפלכ .הביבסה אוה גיצמ עדי יעוצקמ שכרנש םלועהמ לע יכרד ףותיש הליהק עדיו רגאנש תדימלב םיתימע םינפ .םינש בר ןויסינמ ףסאנש תינוגרא

	 –7)
	 םיצמאתמ ץמאל
	 בוליש תוליעפ ץמא" ״רתא תוליעפב תיב-ץוחה תירפס תינכותבו ןויליג( ןושש יבא ר״ד / םידומילה 

	 רמאמה עיצמ תא האיציה בחרמל תושרה )ןולקשא( הטישכ תמצעהל יכילהת הדימלה בןווגמ ימוחת ,תעדה בגא לוצינ תונורתיה םייפרגואיגה .םייתביבסהו רוביחה ןיבש םידימלתה .םרומישבו םירתאה םוקישב עייסמ םרוג היהי םיירוטסיההו םייגולואיכראה םירתאל
	 רמאמה עיצמ תא האיציה בחרמל תושרה )ןולקשא( הטישכ תמצעהל יכילהת הדימלה בןווגמ ימוחת ,תעדה בגא לוצינ תונורתיה םייפרגואיגה .םייתביבסהו רוביחה ןיבש םידימלתה .םרומישבו םירתאה םוקישב עייסמ םרוג היהי םיירוטסיההו םייגולואיכראה םירתאל

	 – /7)
	 חושל" ״הדשב
	 םיטביה םייגוגדפ שגפמב ך״נתה םע הדשה
	 ר״ד ןורוד יבא-רש ןויליג( 

	 רמאמה בקוע ירחא תוחתפתה תולייטה תורייתהו יפל ירופיס ,ך''נתה הרושקה בורל תומוקמב שושדקתה רחאל והוזש תריזכ תושחרתהה לש רופיסה .יארקמה אוה בקוע ירחא התוחתפתה תולייטה לע תנמ ןיבהל תא ״ןונגנמ״ה לעפש שגפמב ןיבש לייטמה ןיבל תריז תושחרתהה .םויכ םג לועפל הז ןונגנמ יושע הבש ,תיטקדידה תרגסמה לע תוהתל ףאו ,תיארקמה
	 רמאמה בקוע ירחא תוחתפתה תולייטה תורייתהו יפל ירופיס ,ך''נתה הרושקה בורל תומוקמב שושדקתה רחאל והוזש תריזכ תושחרתהה לש רופיסה .יארקמה אוה בקוע ירחא התוחתפתה תולייטה לע תנמ ןיבהל תא ״ןונגנמ״ה לעפש שגפמב ןיבש לייטמה ןיבל תריז תושחרתהה .םויכ םג לועפל הז ןונגנמ יושע הבש ,תיטקדידה תרגסמה לע תוהתל ףאו ,תיארקמה

	(
	 םיבתוכה וגטקבהיר וז םישיגדמ ,םוקמהש תאה,ר רצוי ילהתך ףיצר לש הדימל 
	מועיר ןומלש דעלאו ,)ילאלצב קפסמ הדש הדימל ,יטנתוא יטנוולר יתוכיאו וא(יר ילרא,)ך מםיצע תא שקהר לש רוביצה לא הביבסה ש(ןור ה-ןלוג,)ץיבוקשר הנבמ תא רשקה ןיב יבשות התושר םינבמל וטסיהםייר המוחתב לא(דע ילאלצב ינאהתו מיער ,)הדאחש קפסמ דמולל תונורתי םייפרגואיג םייתביבסו ר''ד( יבא )ןושש פסמור םירקמב( )םימיוסמ ופיסר יכ"נת וטסיהיר ״ד(ר ודןור .)יבא-רש כבך שמשמ תאה ,םוקמהיז ,רהר יפשמו הדימלל תצלמומו היוארםג ומכ םיכרדומה להק לע ע .הביבסה לע 

	 לויטה ילככ ללוחמ יוניש בצעמו לייטמ עינמ( ךילהת גישמו )הרטמ
	 לויטה ילככ ללוחמ יוניש בצעמו לייטמ עינמ( ךילהת גישמו )הרטמ

	 ,תועסמה םילויטה םירויסהו שמםישמ ילכ יכוניח בושח תגשהל תורטמ ,תויתרבח 
	 ,תועסמה םילויטה םירויסהו שמםישמ ילכ יכוניח בושח תגשהל תורטמ ,תויתרבח 

	לתוידומי .תויכרעו םירמאמב ולכות אוצמל טוריפ לש םיכרד תריציל יוניש תייווחב 
	לתוידומי .תויכרעו םירמאמב ולכות אוצמל טוריפ לש םיכרד תריציל יוניש תייווחב 

	.רויסבו עסמב ,לויטב שומישל לייטמה לש ובוציעבו לויטה
	.רויסבו עסמב ,לויטב שומישל לייטמה לש ובוציעבו לויטה

	)1
	 ןויליג( רורד לבוי / "ימואל"ה ךוניחהמ קלחכ םילויט 

	20:
	 רמאמה ראתמ תא תישאר תוססבתה םילויטה ךילהתב -יכוניחהימואל ץראב .לארשי אוה מםיגד תאז השולשב םידקומ םייזכרמ העונתב תינויצה לש תישאר האמה -ה
	 םרזב ,םידבועה ךוניחב יצוביקה היסנמיגבו .הילצרה הלא םיעיבצמ לע ךכ םילויטהש ויה קלחל .ימואלה ךוניחה לש םינייפאמהמ

	)1
	 ןויליג( לטרג ליג / רפסה תיב ילויט דוסיבש ךוניחה תבשחמ – תיעבטה היגוגדפה 

	 רמאמב ןעטנ יכ הסיפתה תימואלה תיעדמהו הקחד תא לויטה לא ץוחמ תינכותל םידומילה תיבה .תירפס םילויטה סהוםירוי וספתנ יעצמאכ הארוה בושח יב,רתו איצומה תא הדימלה מםוקמה אלה יעבט התיכב לא המוקמ יעבטה .עבטב אלא תונשבש םישולשה םיעבראהו הקחדנ השיג וז לויטהו היה ילכמ יגוגדפ יכוניח ידיב לכ הרומ ךנחמו ילכל תעידיל ץראה וידיב .םילויטה ךירדמ ,יעוצקמ החמומ לש
	 רמאמב ןעטנ יכ הסיפתה תימואלה תיעדמהו הקחד תא לויטה לא ץוחמ תינכותל םידומילה תיבה .תירפס םילויטה סהוםירוי וספתנ יעצמאכ הארוה בושח יב,רתו איצומה תא הדימלה מםוקמה אלה יעבט התיכב לא המוקמ יעבטה .עבטב אלא תונשבש םישולשה םיעבראהו הקחדנ השיג וז לויטהו היה ילכמ יגוגדפ יכוניח ידיב לכ הרומ ךנחמו ילכל תעידיל ץראה וידיב .םילויטה ךירדמ ,יעוצקמ החמומ לש

	)1
	 ןויליג( שיש ילא / תדלומה תבהאל ץראה תרכהמ 

	 רמאמה עיצמ ךרד תישעמ חופיטל הבהא ,ץראל םעל הנידמלו ברקב ,םידימלת ליבותש תבהאל .תדלומ לע לויטה תויהל עוטנ היווהב תיכוניחה תיבב רפסה תויהלו קלח ילרגטניא ךילהתהמ יתרבח-ידומיל-יכוניחה םלשה תווצהש יכוניחה .ליבומ הטמ יעוצקמ םילויטל בתכרעמ ךוניחה עייסי תווצל יכוניחה לבקל וידיל תוירחא לויטל לויטלו ומצע בושל סופתלו .תיכרע-תיכוניחה היישעה דקומב ומוקמ תא
	 רמאמה עיצמ ךרד תישעמ חופיטל הבהא ,ץראל םעל הנידמלו ברקב ,םידימלת ליבותש תבהאל .תדלומ לע לויטה תויהל עוטנ היווהב תיכוניחה תיבב רפסה תויהלו קלח ילרגטניא ךילהתהמ יתרבח-ידומיל-יכוניחה םלשה תווצהש יכוניחה .ליבומ הטמ יעוצקמ םילויטל בתכרעמ ךוניחה עייסי תווצל יכוניחה לבקל וידיל תוירחא לויטל לויטלו ומצע בושל סופתלו .תיכרע-תיכוניחה היישעה דקומב ומוקמ תא

	)2
	 ןויליג( ןבא םעונ / היגולונימרטה תורישב יכוניחה ךילהתה – רעונה תועונתב לויט 

	 רמאמה רקוס תא תועסמ תועונת רעונה ךרואל םינשה ןעוטו הימימ"ש םינושארה לש תעונת הרעונ ץראב לארשי ץמוא ןויערה יכ האיצי לויטל העמשמ ךילהת יכוניח ידוחיי םיכינחל ".םיפתתשמה ותנקסמ איה תמצועש לויטה איה ותויהב רישכמ ,יתייווח-יתרבח דסמ ךילהתל .רעונה תעונתב הצובק שוביג לש יכוניח 
	 רמאמה רקוס תא תועסמ תועונת רעונה ךרואל םינשה ןעוטו הימימ"ש םינושארה לש תעונת הרעונ ץראב לארשי ץמוא ןויערה יכ האיצי לויטל העמשמ ךילהת יכוניח ידוחיי םיכינחל ".םיפתתשמה ותנקסמ איה תמצועש לויטה איה ותויהב רישכמ ,יתייווח-יתרבח דסמ ךילהתל .רעונה תעונתב הצובק שוביג לש יכוניח 
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	טינש תירוא 
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	)2
	 ןונגנמכ רפסה יתב ילויט ןויליג( ןואיל רימת / תועמשמ רציימ 

	2007,
	 רמאמה גיצמ תא לויטה הנעמכ לש תכרעמ ךוניחה תילמרופה היצזילאיצוסל לש רוד .םיכסמה ,ותנעטל זאמ ושחרתה םייוניש תוברתב יאנפה תובקעב ותסינכ לש ןופלטה םכחה ונייחל תנשב 
	 ויהנ ילויט יתב רפסה רצומה"ל יכוניחה ילאמרופה םדקתמה רתויב בושחהו ."רעונל ךוניחה תכרעמ העיצמש רתויב

	)2
	 ןויליג( שיש ילא / תיתועמשמ הדימל תייווחכ לויטהו עסמה 

	 רמאמה עיצמ םיכרד תריציל תויונמדזה וליבויש תא םידימלתה הדימלל תועצמאב תייווח ה,תוסנת הקינעמה םיפתתשמל הב רועיש ,םייחל ךילהת יכוניח קומע יתימאו תלוכיו םינפהל עםיכר ,םייתרבח םייחרזא .םיימואלו עסמה לויטהו םה ילכ רצויש הפש" "תילארשי תידוחיי ."םיפתתשמה ברקב יביטקלוקה ןורכיזה תא בצעמו ,תיתוברתה תשרומהו ץראה ףונ םע
	 רמאמה עיצמ םיכרד תריציל תויונמדזה וליבויש תא םידימלתה הדימלל תועצמאב תייווח ה,תוסנת הקינעמה םיפתתשמל הב רועיש ,םייחל ךילהת יכוניח קומע יתימאו תלוכיו םינפהל עםיכר ,םייתרבח םייחרזא .םיימואלו עסמה לויטהו םה ילכ רצויש הפש" "תילארשי תידוחיי ."םיפתתשמה ברקב יביטקלוקה ןורכיזה תא בצעמו ,תיתוברתה תשרומהו ץראה ףונ םע

	)3
	 ןויליג( לטרג ליג / םירוענ תוברתו םילויטב םידימלת תויווח 

	 רמאמה גיצמ תא היתונורקע לש היגוגדפה ,תיעבטה תא התוחתפתה הבישחב תיכוניחה בהפוריא תאו התרידח ךוניחל .ירבעה אוה סחייתמ יסופדל תויווחה לש םידימלתה םילויטב םייתנשה לארשיב בגא תגצה מהתואיצ .ץראב רמאמה עיצמ ןוחבל שדחמ תא הדימה תאו .תיכוניח הלועפכ לויטה לבקתה םתגשה םשלש םייכוניחה םידעיה םימייקתמ הבש ךרדה
	 רמאמה גיצמ תא היתונורקע לש היגוגדפה ,תיעבטה תא התוחתפתה הבישחב תיכוניחה בהפוריא תאו התרידח ךוניחל .ירבעה אוה סחייתמ יסופדל תויווחה לש םידימלתה םילויטב םייתנשה לארשיב בגא תגצה מהתואיצ .ץראב רמאמה עיצמ ןוחבל שדחמ תא הדימה תאו .תיכוניח הלועפכ לויטה לבקתה םתגשה םשלש םייכוניחה םידעיה םימייקתמ הבש ךרדה

	)4 
	 ןויליג( שיש ילא / יתועמשמ עסמל יתנש לויטמ 

	מאמהר יצמע םגד ללוכה קעתונור םויקל סמע בר ,ידממ בלשמה תא ללכ בחתר תיב רפסה בבוציע סמהע .ומויקבו ותנעטל לש ,שיש ךוניחה כהלתר ץראה התבהאלו צמאבתוע םילויט ויסוםיר וניא לוכי ססבתהל לע יאורע דח ,יתנש אלא וילע תויהל ךילהת שמתמך בייחמה ףותיש לש ללכ תרבח תיב רפסה תווצה( יכוניחה ומהוםיר ימוחתל דהתע םינושה ומכ םג והה.)םידימלתה דחוימבו םיר
	מאמהר יצמע םגד ללוכה קעתונור םויקל סמע בר ,ידממ בלשמה תא ללכ בחתר תיב רפסה בבוציע סמהע .ומויקבו ותנעטל לש ,שיש ךוניחה כהלתר ץראה התבהאלו צמאבתוע םילויט ויסוםיר וניא לוכי ססבתהל לע יאורע דח ,יתנש אלא וילע תויהל ךילהת שמתמך בייחמה ףותיש לש ללכ תרבח תיב רפסה תווצה( יכוניחה ומהוםיר ימוחתל דהתע םינושה ומכ םג והה.)םידימלתה דחוימבו םיר

	)5
	 ןויליג( רומלט הכימ / עסמל ךפוהש לויט 

	 רוביחה גיצמ תא עסמה יתועמשמה רשפאמכ תא קוזיח ודמעמ לש ,הרומה תא ותויזכרמ ליבומכ יתועמשמ ליעפו לויטב רשפאמכו םוצמצ תויעב תעמשמ תועצמאב בוריע ידימלת התיכה .ךילהתב תנעטל ,הכימ עסמב הזכ םידימלתה םה קלח יתלב דרפנ ףונמ ,עסמה םהו .תיתייווחו תיתועמשמ ,תרקוח הדימלב וב םיסנתמ
	 רוביחה גיצמ תא עסמה יתועמשמה רשפאמכ תא קוזיח ודמעמ לש ,הרומה תא ותויזכרמ ליבומכ יתועמשמ ליעפו לויטב רשפאמכו םוצמצ תויעב תעמשמ תועצמאב בוריע ידימלת התיכה .ךילהתב תנעטל ,הכימ עסמב הזכ םידימלתה םה קלח יתלב דרפנ ףונמ ,עסמה םהו .תיתייווחו תיתועמשמ ,תרקוח הדימלב וב םיסנתמ

	)5
	 ןויליג( חאדמ באהיא / תיזורדה הרבחב יוניש יללוחמכ ח"לש ירויס 

	 רוביח הז גיצמ תא תמורת תופתתשהה ימיב הדש םייתמישמ עוצקמב ח"לשה קוזיחל תשוחת תוחרזאה תוכיישהו ברקב םידימלת יתבב רפס םייזורד תאו תויה ימי הדש הלא ילכ תמצעהל 
	 רוביח הז גיצמ תא תמורת תופתתשהה ימיב הדש םייתמישמ עוצקמב ח"לשה קוזיחל תשוחת תוחרזאה תוכיישהו ברקב םידימלת יתבב רפס םייזורד תאו תויה ימי הדש הלא ילכ תמצעהל 
	 רוביח הז גיצמ תא תמורת תופתתשהה ימיב הדש םייתמישמ עוצקמב ח"לשה קוזיחל תשוחת תוחרזאה תוכיישהו ברקב םידימלת יתבב רפס םייזורד תאו תויה ימי הדש הלא ילכ תמצעהל 

	 היווחה הדימלהו לש .םידימלתה ,לויטה ןעוט ,באהיא אוה ילכ" יכוניח ינויח םרותה ךילהתל ".םינוש םיבחרמב תילארשיה הרבחב תיזורדה הרבחה לש תובלתשהה
	 היווחה הדימלהו לש .םידימלתה ,לויטה ןעוט ,באהיא אוה ילכ" יכוניח ינויח םרותה ךילהתל ".םינוש םיבחרמב תילארשיה הרבחב תיזורדה הרבחה לש תובלתשהה


	6)
	 ןויליג( יערד ילתפנ / רעונה תועונת תצעומ ירקחמ תרגסמב םילויטה 

	 רמאמה גיצמ תא ךרעמ רקחמה תעצבמש ן"תמ תצעומ( תועונת )רעונה תניחבל תוחתפתה המשגהה תועונתב רעונה דחוימבו תניחבל דיקפת לויטה עסמהו םימרוגכ םיבצעמ הרבחב תילארשיה ללכב ברקבו םירבחה תועונתב רעונה תונושה .טרפב תנעטל ,רמאמה המישמה איה בצמל תא לויטה זכרמכ המצעה לכל ךינח רשפאמכו תריצי הביבס תמלוה קוזיחל .םירגובה תבכש ברקב המזויו תוגיהנמ ייוטיבו הנטקה הצובקה 
	 רמאמה גיצמ תא ךרעמ רקחמה תעצבמש ן"תמ תצעומ( תועונת )רעונה תניחבל תוחתפתה המשגהה תועונתב רעונה דחוימבו תניחבל דיקפת לויטה עסמהו םימרוגכ םיבצעמ הרבחב תילארשיה ללכב ברקבו םירבחה תועונתב רעונה תונושה .טרפב תנעטל ,רמאמה המישמה איה בצמל תא לויטה זכרמכ המצעה לכל ךינח רשפאמכו תריצי הביבס תמלוה קוזיחל .םירגובה תבכש ברקב המזויו תוגיהנמ ייוטיבו הנטקה הצובקה 

	6)
	ענרב הירא / יכרע-יכוניח ךילהתמ קלחכ יתנשה לויטה ןויליג( 

	 רמאמה ןייצמ יאש רשפא גישהל תא תורטמ ךוניחה יכרעה הדימב השורדה ךא קרו ןיב ילתוכ תיב ,רפסה אלא שי תוסנתהל םג תויווחב תוססבתמה לע יוניש לש םוקמ לשו .הריווא ,ךכיפל לויטה יתנשה תולועפכ( ץוח תיב תוירפס )תורחא יושע תויהל יעצמא ישונא יכוניחו םיאתמ .ולא תורטמ תגשהל
	 רמאמה ןייצמ יאש רשפא גישהל תא תורטמ ךוניחה יכרעה הדימב השורדה ךא קרו ןיב ילתוכ תיב ,רפסה אלא שי תוסנתהל םג תויווחב תוססבתמה לע יוניש לש םוקמ לשו .הריווא ,ךכיפל לויטה יתנשה תולועפכ( ץוח תיב תוירפס )תורחא יושע תויהל יעצמא ישונא יכוניחו םיאתמ .ולא תורטמ תגשהל

	7)
	 ןויליג( סאיכמלא םרוי ר״ד / ח״שת דע ןורבחל רעונה תועסמ 

	 רמאמה ןעוט יכ תועסמה ,בגנל רבדמל הדוהי םירתאלו ילעב שמתועמ תירוטסיה ויה ןויצ דךר תיינבב העדותה תימואלה לש ינב רעונה תישארב .תונויצה ר״ד סאיכמלא ריבסמ תא הםיעינמ ודמעש דוסיב העפות תידוחיי וז גיצמו תא ןורבח יפכ הספתנש העדותב תימואלה .םימי םתואב
	 רמאמה ןעוט יכ תועסמה ,בגנל רבדמל הדוהי םירתאלו ילעב שמתועמ תירוטסיה ויה ןויצ דךר תיינבב העדותה תימואלה לש ינב רעונה תישארב .תונויצה ר״ד סאיכמלא ריבסמ תא הםיעינמ ודמעש דוסיב העפות תידוחיי וז גיצמו תא ןורבח יפכ הספתנש העדותב תימואלה .םימי םתואב

	7)
	 ןויליג( הקורוס יסוי ר״ד / דימלתה לש ישיא ךותו ירפס תיב עסמ 

	 רמאמה שקבמ אוצמל תא תינבתה המיאתמה תוסחייתהל לא דימלתה לאכ ,״םלש" תדחאמש תא ויגשיה מילהםיידו םע ותוחתפתה ,תיגולויבה תישפנה תיתרבחה םעו ותמר .תילאוטקלטניאה ר״ד הקורוס עיצמ תוארל לויטב תיבה ירפס םרוג דחאמ לש ,םיביכרמה .דימלתה ינייפאמ לולכמ תמצעהל לאיצנטופ וב שיש
	 רמאמה שקבמ אוצמל תא תינבתה המיאתמה תוסחייתהל לא דימלתה לאכ ,״םלש" תדחאמש תא ויגשיה מילהםיידו םע ותוחתפתה ,תיגולויבה תישפנה תיתרבחה םעו ותמר .תילאוטקלטניאה ר״ד הקורוס עיצמ תוארל לויטב תיבה ירפס םרוג דחאמ לש ,םיביכרמה .דימלתה ינייפאמ לולכמ תמצעהל לאיצנטופ וב שיש

	7)
	 ןויליג( לארשי ןב הירוא / םויהו זא לארשי ץראב םירויסו םילויט 

	 רמאמה רקוס תא תרבוחה לש באז יאנליו לויטה" וכרעו .״יכוניחה הירוא גיצמ תא ותפיאש לש יאנליו תאירקב ןוויכה דחה שמ:תיעמ ונילע" גואדל ךכל לויטהש היהי םרוג יתוברת בושח ,תדלומב ןכש חתפמ לויטה בצעמו תא ויפוא לש חרזאה ללכב תאו ויפוא לש חרזאה ריעצה ב״.טרפ הירוא עיצמ ןוחבל תא בצמ םילויטה םירויסהו םויכ לע יפ ויתונויער לש ,יאנליו .זאמ ופלחש תוברה םינשה תורמל 
	 רמאמה רקוס תא תרבוחה לש באז יאנליו לויטה" וכרעו .״יכוניחה הירוא גיצמ תא ותפיאש לש יאנליו תאירקב ןוויכה דחה שמ:תיעמ ונילע" גואדל ךכל לויטהש היהי םרוג יתוברת בושח ,תדלומב ןכש חתפמ לויטה בצעמו תא ויפוא לש חרזאה ללכב תאו ויפוא לש חרזאה ריעצה ב״.טרפ הירוא עיצמ ןוחבל תא בצמ םילויטה םירויסהו םויכ לע יפ ויתונויער לש ,יאנליו .זאמ ופלחש תוברה םינשה תורמל 

	תונויליג הרשע םירגוס – "יכוניח ילככ לויטה" 
	תונויליג הרשע םירגוס – "יכוניח ילככ לויטה" 

	טינש תירוא 
	טינש תירוא 

	)8
	שא לבוי / ץראה תא רותלןויליג( שו 

	 רמאמב ,הז ןחבנ ומוקמ לש לויטה יתבב רפסה לש ךוניחה יתכלממה יתד םייתנשב תונורחאה ויוטיבו ךילהתב .יכוניחה לבוי גיצמ תונקסמ תוקמונמ חותינמ יתומכ לש ילויט יתב רפסה לש .ויתואצותלו יכוניחה ךילהתל סחיב םיניינעמ םיטביה םיריאמ םיאצממה .ד"מחה 
	 רמאמב ,הז ןחבנ ומוקמ לש לויטה יתבב רפסה לש ךוניחה יתכלממה יתד םייתנשב תונורחאה ויוטיבו ךילהתב .יכוניחה לבוי גיצמ תונקסמ תוקמונמ חותינמ יתומכ לש ילויט יתב רפסה לש .ויתואצותלו יכוניחה ךילהתל סחיב םיניינעמ םיטביה םיריאמ םיאצממה .ד"מחה 

	)8
	יתושפנל דואמ םתרמשנו"ןויליג( ץישפיל םהרבא ר"ד / "םכ 

	 רמאמה הנפמ תא טבמה ןורקיעל בושח רוסאש רוסיש דגנמ יניע ,םירומ םידימלת לכו הםיקסוע תכאלמב שדוקה לש םילויט יבחרב .ץראה ץישפיל גיצמ תא וירבד תוססבתהב לע ןוזח :ד"מחה יתב" ךוניחה לש ד"מחה םידדועמ חופיט תוהז תישיא ."תיתד-תינויצ בתוכ הרמאמ שיגדמ תא תובישחה הדימעבש לע לכ יטביה תוחיטבה ,םישרדנה דצל תובישחה .ובש יכוניחה ךרעהו לויטבש
	 רמאמה הנפמ תא טבמה ןורקיעל בושח רוסאש רוסיש דגנמ יניע ,םירומ םידימלת לכו הםיקסוע תכאלמב שדוקה לש םילויט יבחרב .ץראה ץישפיל גיצמ תא וירבד תוססבתהב לע ןוזח :ד"מחה יתב" ךוניחה לש ד"מחה םידדועמ חופיט תוהז תישיא ."תיתד-תינויצ בתוכ הרמאמ שיגדמ תא תובישחה הדימעבש לע לכ יטביה תוחיטבה ,םישרדנה דצל תובישחה .ובש יכוניחה ךרעהו לויטבש

	)8
	 ןירדהנסה ליבש ככ לילגבןויליג( רדנסכלא הנדריו רוצימע ריאי / יכרע-יכוניח יל 

	 רמאמה גיצמ תא ירקיע םזימ ליבש ןירדהנסה םיגדמו דציכ הכילהה ךרואל ליבשה תשמשמ ילכ יכרע-יכוניח ידומילו תעמטהל םינכתה םיכרעהו ליבשהש .ןמזמ םילייטמה ליבשב נםיפשח םיכרעל םילגתמה ,וכרואל עבטל ,םיפונלו ,הירוטסיהל םירתאל םינוש ןווגמלו .הווהב וב תומייקתמשו רבעב לילגב ומייקתהש תורוסמהו תויסולכואה
	 רמאמה גיצמ תא ירקיע םזימ ליבש ןירדהנסה םיגדמו דציכ הכילהה ךרואל ליבשה תשמשמ ילכ יכרע-יכוניח ידומילו תעמטהל םינכתה םיכרעהו ליבשהש .ןמזמ םילייטמה ליבשב נםיפשח םיכרעל םילגתמה ,וכרואל עבטל ,םיפונלו ,הירוטסיהל םירתאל םינוש ןווגמלו .הווהב וב תומייקתמשו רבעב לילגב ומייקתהש תורוסמהו תויסולכואה

	 /)9
	 תשרומ ברק יארב תוחתפתה לויטה ילככ יכוניח תכרעמב חהךוני
	 רידא הינשיו הנבילו ןויליג( יוולש 

	 רמאמה גיצמ ינש ירקמ ןחוב לש מםימזי םייכוניח תלחנהל תשרומ ברק השדח יארב תוחתפתה .לויטה אוה רקוס תא םייונישה ולחש תורטמב לויטה ךרואל םינשה תאו תורומתה ושחרתהש לויטב ליבקמב תוחתפתהל תכרעמ .ךוניחה לדומה גצומה שיגדמ הכרדההש הליעפה שגפמהו םע תויומד רופיסמ תשרומ ברקה ךלהמב לויטה םירבחמ ןיב להק םירייסמה ןיבל םירסמה .הלא םירופיסב םיפשחנה םייכרעה
	 רמאמה גיצמ ינש ירקמ ןחוב לש מםימזי םייכוניח תלחנהל תשרומ ברק השדח יארב תוחתפתה .לויטה אוה רקוס תא םייונישה ולחש תורטמב לויטה ךרואל םינשה תאו תורומתה ושחרתהש לויטב ליבקמב תוחתפתהל תכרעמ .ךוניחה לדומה גצומה שיגדמ הכרדההש הליעפה שגפמהו םע תויומד רופיסמ תשרומ ברקה ךלהמב לויטה םירבחמ ןיב להק םירייסמה ןיבל םירסמה .הלא םירופיסב םיפשחנה םייכרעה

	 – /)9
	 ליבש םינבה
	 בהאתהל שדחמ ,למרכב לילגב הדעבו תיזורדה
	 יקיר רלסט ןאמלסו ובא ןויליג( ןוכור 

	430
	 רמאמה ףשוח תא תמזוי ליבש" םינבה ,"םיזורדה הדעונש חיצנהל תא 
	 יללח הדעה תיזורדה וגרהנש הנגהב לע .הנידמה ליבש" "םינבה עיצמ ךילהת ידוחיי החצנהל בחרמו תוליעפ קוזיחל התוירדילוס ןיב םירזגמ הרבחב .תילארשיה ליבשה עיצמ םילולסמ םילויטל בר םייתילכת דצל םיעוריא ,םייתוברת חםייתרב םייתורייתו רשפאמו תורכיה מהקימע םע ירוזא למרכה .תיזורדה הרבחב תודקמתהב ,לילגהו 

	 –)9
	 לויטמ יתנש עסמל יתועמשמ
	 עסמ לע ךייתומוח הרקמכ .ןחוב תונקסמ תוינושאר רקחממ ןויליג( ןמדור דודו יכורב לאכימ / חטש 

	 רמאמה גיצמ תונקסמ תוינושאר רקחממ ךרענש לע עסמ לע" מוח."ךיתו םיאצממה םיפשוח יכ תויוליעפה תוידוחייה שופסונ תוינכותל לויטה תיבה תוירפס ובציע שדחמ תא ומוקמ לש לויטה ךילהתב יכוניחה תאו הרכהה ותובישחב .תיכרע-תיכוניחה רקחמה שקיב ןוחבל תא יונישה לחש תודמעב םידימלתה תולאשב תוהז עגונבו הקיזל ,םילשוריל תשרומל םעה .עסמה תובקעב לארשי תנידמלו ידוהיה
	 רמאמה גיצמ תונקסמ תוינושאר רקחממ ךרענש לע עסמ לע" מוח."ךיתו םיאצממה םיפשוח יכ תויוליעפה תוידוחייה שופסונ תוינכותל לויטה תיבה תוירפס ובציע שדחמ תא ומוקמ לש לויטה ךילהתב יכוניחה תאו הרכהה ותובישחב .תיכרע-תיכוניחה רקחמה שקיב ןוחבל תא יונישה לחש תודמעב םידימלתה תולאשב תוהז עגונבו הקיזל ,םילשוריל תשרומל םעה .עסמה תובקעב לארשי תנידמלו ידוהיה

	)9
	 ךינב קוחרמ ,ואובי תוראה לע היתורוק לש םילשורי היתוביבסו ךותמ ינמוי עסמ לש םיריית ןויליג( ץנרמופ לאיחי / םידוהי 

	 רמאמה גיצמ תודע העפשהל תבחרנה לש שגפמה יתלבה יעצמא ןיב םירייתה ןיבו יבשוי ה,ץרא היפונ .הירתאו ינמוי תועסמ ובתכש םיעסונ םידוהי ךלהמב תואמ םינשה תונורחאה חוקזי תא הקיזה לש םהיארוק לא םילשורי ושמישו דבור ףסונ הרימשל לע רשק יח םע םילשורי .תפסכנה תנעטל ,ץנרמופ לויטה אוה ילכ יזכרמ רומישב ןורכיז תלחנהבו תשרומ .רגובמהו ריעצה רודה ינב ברקב תיביטקא ךרדב
	 רמאמה גיצמ תודע העפשהל תבחרנה לש שגפמה יתלבה יעצמא ןיב םירייתה ןיבו יבשוי ה,ץרא היפונ .הירתאו ינמוי תועסמ ובתכש םיעסונ םידוהי ךלהמב תואמ םינשה תונורחאה חוקזי תא הקיזה לש םהיארוק לא םילשורי ושמישו דבור ףסונ הרימשל לע רשק יח םע םילשורי .תפסכנה תנעטל ,ץנרמופ לויטה אוה ילכ יזכרמ רומישב ןורכיז תלחנהבו תשרומ .רגובמהו ריעצה רודה ינב ברקב תיביטקא ךרדב

	20 – 
	 לכ בתוכ לש רמאמ הירוגטקבש וז ףיסוה ךבדנ תיינבל לויטה .יבטימה לבוי רורד ןייצ יכ תישארב האמה -ה
	 ויה םילויטה קלחל םינייפאמהמ לש ךוניחה ימואלה העונתב .תינויצה ליג ,לטרג ברמאמ בקועה רחא היגוגדפה ,תיעבטה ןעט יכ תונשב םישולשה םיעבראהו לח לויטב ךפהמ אוהו היהנ ילכמ יכוניח ידיב הרומה ךנחמהו ילכל תעידיל ץראה וידיב לש החמומ יעוצקמ
	.םילויטה ךירדמ

	 ןיב םיבתוכה תמייקתמ תומימת דםיע גונבע ותויהל לש לויטה ילכ בושח הניחבמ תיכוניח ע.תיכר לאכימ יכורב דודו ןמדור ונייצ תאז מאמב,םר ןכו םהרבא ץישפיל לבויו .שושא הירא נרבע שיגדה יכ לויטה אוה ילכ בושח תגשהל טמתור תויכוניח עתויכר אלש תולוכי תויהל תוגשומ קר ןיב ילתוכ תיב פסה.ר יאיר רוצימע יוהנדר דנסכלאר ופיסוה יכ דבלמ ותויה ילכ יכוניח ,יכרע םייקתמ לויטב םג דממ ,ידומיל יכו בולישה ןיב םיינשה רשפאמ עימטהל םינכת ועםיכר רבחלו תא םילייטמה סמלםיר עםייכר שםילוע ךלהמב ,לויטה יפכ ונייצש םג ידאר הינשיו הנבילו .יוולש םע ,תאז טןע ליג גלטר מאמבור יכ לויטה ןכא לבקתה פכהלוע ,תיכוניח אך שי קודבל שדחמ תא הדימה תאו דהרך הבש םימייקתמ םילויטב .םייכוניחה םידעיה
	 ןיב םיבתוכה תמייקתמ תומימת דםיע גונבע ותויהל לש לויטה ילכ בושח הניחבמ תיכוניח ע.תיכר לאכימ יכורב דודו ןמדור ונייצ תאז מאמב,םר ןכו םהרבא ץישפיל לבויו .שושא הירא נרבע שיגדה יכ לויטה אוה ילכ בושח תגשהל טמתור תויכוניח עתויכר אלש תולוכי תויהל תוגשומ קר ןיב ילתוכ תיב פסה.ר יאיר רוצימע יוהנדר דנסכלאר ופיסוה יכ דבלמ ותויה ילכ יכוניח ,יכרע םייקתמ לויטב םג דממ ,ידומיל יכו בולישה ןיב םיינשה רשפאמ עימטהל םינכת ועםיכר רבחלו תא םילייטמה סמלםיר עםייכר שםילוע ךלהמב ,לויטה יפכ ונייצש םג ידאר הינשיו הנבילו .יוולש םע ,תאז טןע ליג גלטר מאמבור יכ לויטה ןכא לבקתה פכהלוע ,תיכוניח אך שי קודבל שדחמ תא הדימה תאו דהרך הבש םימייקתמ םילויטב .םייכוניחה םידעיה

	 ,לויטה יפכ הלועש המכמ ,םירמאמ אוה ילכ ללוחמש יוניש לייטמב וכרדשו רשפא םיצעהל תא לולכמ ינייפאמ דימלתה יפכ( ןייצש יסוי )הקורוס אוה בצעמ תא ויפוא לש חרזאה יפכ( ןעטש הירוא ןב ,)לארשי אוה ילכ ישעמ חפטמש הבהא ץראל ברקב םידימלתה יפכ( גיצהש ר''ד ילא ,)שיש אוה קזחמ תא תשוחת תוחרזאה תוכיישהו ברקב םידימלת יתבב רפס םיזורד יפכ( 
	 ,לויטה יפכ הלועש המכמ ,םירמאמ אוה ילכ ללוחמש יוניש לייטמב וכרדשו רשפא םיצעהל תא לולכמ ינייפאמ דימלתה יפכ( ןייצש יסוי )הקורוס אוה בצעמ תא ויפוא לש חרזאה יפכ( ןעטש הירוא ןב ,)לארשי אוה ילכ ישעמ חפטמש הבהא ץראל ברקב םידימלתה יפכ( גיצהש ר''ד ילא ,)שיש אוה קזחמ תא תשוחת תוחרזאה תוכיישהו ברקב םידימלת יתבב רפס םיזורד יפכ( 
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	טינש תירוא 
	טינש תירוא 

	 ןייצש באהיא ,)חאדמ ףאו קזחמ תא תוירדילוסה ןיב םירזגמ יפכ( ונעטש יקיר רלסט ןאמלסו ובא .)ןוכור תועצמאב ,לויטה רשפא םג קזחל תא דמעמ הרומה ליבומכ רשפאלו תוברועמ לש תםידימל ךילהתב ולוכ יפכ( ראיתש הכימ ,)רומלט ךכיפל יואר יפכ( ןייצש ילתפנ )יערד בצמל .דימלת לכל המצעה זכרמכ לויטה תא
	 ןייצש באהיא ,)חאדמ ףאו קזחמ תא תוירדילוסה ןיב םירזגמ יפכ( ונעטש יקיר רלסט ןאמלסו ובא .)ןוכור תועצמאב ,לויטה רשפא םג קזחל תא דמעמ הרומה ליבומכ רשפאלו תוברועמ לש תםידימל ךילהתב ולוכ יפכ( ראיתש הכימ ,)רומלט ךכיפל יואר יפכ( ןייצש ילתפנ )יערד בצמל .דימלת לכל המצעה זכרמכ לויטה תא

	 –
	 לויטה אוה צומהר ופהילמר םדקתמה רתויב מבעתכר וניחהך םויה תנעטל( ימתר )ןואל שפאור שמתשהל וב תורוצב :תונוש ונםע ןבא האר לויטב ישכמר יתרבח יתיווח סיסבו ילהתלך יכוניח שוביגל ,הצובק ''דר ילא שיש האר וב צויר הפש שיתילאר תידוחיי בצעמו ןורכיז יביטקלוק קבבר ,םיפתתשמה ףאו יצהע םגד םויקל סמע בר ידממ בלשמש תא ללכ תרבח תיב .רפסה ויםר סאיכמלא גיצה םג אוה תא לויטה מכבצע דותהע .תימואל לאיחי מופץנר האר וב ילכ מיזכר ומישלר כיזןור תלחנהלו ומתשר רדבך תיביטקרטא
	 רודל ריעצה ובמהוכ רג.דחא 

	תירוטסיה הריקס
	תירוטסיה הריקס

	 ךרואל ,םינשה ועיגה םישנא רותל תא ץראה שופיחב רחא תומוקמ םיראותמה רפסב ,ך''נתה הזשכ שמשמ םהל .ךירדמ םע תמקה תכרעמ ךוניחה ץראב םורט( םוק ,)הנידמה ויהנ ,לויטה עסמה רויסהו קלחל תרוסממ הכלהש השרתשהו .הב ירבחמ םירמאמה הםיאבומ ןאכ וכרע הריקס תירוטסיה לכ( דחא לש הפוקת הילאש רחב )סחייתהל .'דכו תופוקת ךרואל ,תומוקמ – תונוש תויווזמ 
	 ךרואל ,םינשה ועיגה םישנא רותל תא ץראה שופיחב רחא תומוקמ םיראותמה רפסב ,ך''נתה הזשכ שמשמ םהל .ךירדמ םע תמקה תכרעמ ךוניחה ץראב םורט( םוק ,)הנידמה ויהנ ,לויטה עסמה רויסהו קלחל תרוסממ הכלהש השרתשהו .הב ירבחמ םירמאמה הםיאבומ ןאכ וכרע הריקס תירוטסיה לכ( דחא לש הפוקת הילאש רחב )סחייתהל .'דכו תופוקת ךרואל ,תומוקמ – תונוש תויווזמ 

	)1
	וע / ונצרא דעב לייטל בוטןויליג( רשיבא דד 

	 רמאמה קדוב תא םייונישה ולחש ןויערב יכוניחה םולגה ילויטב יתב רפסה ינשב :םיטביה לויטה תופוקתב תונושה לויטהו ביאר ךוניחה ימואלה .ינויצ רמאמה ראתמ תא תויוחתפתהה ולחש האמב תונש תונויצ סחיב ומוקמל לש לויטה ילככ ךוניחל ימואל ינויצ ףיסומו יכ תוביסנ .םילויטה ינפ בוציעב בושח םרוגל ויה תונתשמה ןמזה
	 רמאמה קדוב תא םייונישה ולחש ןויערב יכוניחה םולגה ילויטב יתב רפסה ינשב :םיטביה לויטה תופוקתב תונושה לויטהו ביאר ךוניחה ימואלה .ינויצ רמאמה ראתמ תא תויוחתפתהה ולחש האמב תונש תונויצ סחיב ומוקמל לש לויטה ילככ ךוניחל ימואל ינויצ ףיסומו יכ תוביסנ .םילויטה ינפ בוציעב בושח םרוגל ויה תונתשמה ןמזה

	)3
	 ךוניח לע ה תבהאל רעונהןויליג( ילאומש רזעילא / רעונה תוינסכאב ץרא 

	 רמאמה גיצמ תא תוחתפתהה תירוטסיהה לש תוינסכא .רעונה ,ותנעטל הליחתב ולעפוה תוינסכא רעונ ץראב ךותמ ןוזח ינויצ הרטמב קפסל ינבל רעונ םידוהי תוצופתהמ םוקמ הניל חוריאו רשא שמשי םהל סיסב תרכהל ,ץראה היפונ .התשרומו קר תליחתב תונש ,םיעשתה שמומ לאיצנטופה יכוניחה יתורייתהו םולגה תוינסכאב ,רעונה דועייהו ןהלש הנתשה ךוניחמ .תיוושכע תיטסילרולפ הסיפתל ךוניחל תונויצל 
	 רמאמה גיצמ תא תוחתפתהה תירוטסיהה לש תוינסכא .רעונה ,ותנעטל הליחתב ולעפוה תוינסכא רעונ ץראב ךותמ ןוזח ינויצ הרטמב קפסל ינבל רעונ םידוהי תוצופתהמ םוקמ הניל חוריאו רשא שמשי םהל סיסב תרכהל ,ץראה היפונ .התשרומו קר תליחתב תונש ,םיעשתה שמומ לאיצנטופה יכוניחה יתורייתהו םולגה תוינסכאב ,רעונה דועייהו ןהלש הנתשה ךוניחמ .תיוושכע תיטסילרולפ הסיפתל ךוניחל תונויצל 

	 – /)4
	 לכ המ יתייהש ךירצ ,תעדל יתדמל לויטב יתנשה
	 תורומת בודיקפת לש לויטה יתנשה
	 ןויליג( םערב-גרבלגנא תירואו לבוש-ילגוטרופ ןח ,ינברהש בקעי 

	 רמאמה עיצמ הסיפת תיכרע-תידומיל האבה תתל הנעמ תייעבל רוד םיכסמה תססבתמהו לע היווחה תשכרנה .לויטב םיבתוכה וגיצה םרמאמב תא תוחתפתה תשיג הרבחה תנגהל עבטה בןיינע הכרדה הדשב לויטבו םאתהב םייונישל ,םיירוטסיה םייתרבח םייתביבסו ושחרתהש .םינורחאה םירושעב 
	 רמאמה עיצמ הסיפת תיכרע-תידומיל האבה תתל הנעמ תייעבל רוד םיכסמה תססבתמהו לע היווחה תשכרנה .לויטב םיבתוכה וגיצה םרמאמב תא תוחתפתה תשיג הרבחה תנגהל עבטה בןיינע הכרדה הדשב לויטבו םאתהב םייונישל ,םיירוטסיה םייתרבח םייתביבסו ושחרתהש .םינורחאה םירושעב 

	 – /)4
	ה,הרומ ןאל םילייטמ הנשה
	 תסיפת לויטה תכרעמב ,ךוניחה םיכילהת ימרוגו העפשה
	 ןויליג( ירפכ לג 

	 רמאמה ןחוב תא םייונישה ולחש תסיפתב לויטה תכרעמב ךוניחה ךרואל האמ תונש םילויט תאו תעפשה םיברועמה לויטב לע םייוניש .ולא דוע רמאמה קדוב תא תוביסה םייונישל ,ולא תודקמתהב הפוקתב רחאלש תמקה הנידמה רחאלשו הנוניכ לש מתכרע ךוניח הביצי תנידמב י.לארש רמאמה ףשח תא םייונישה ועיפשהש לע לויטה תיבה ירפס ינשב םירושעה םינורחאה .ןחוב הרקמכ םילשוריב דקמתמו 
	 רמאמה ןחוב תא םייונישה ולחש תסיפתב לויטה תכרעמב ךוניחה ךרואל האמ תונש םילויט תאו תעפשה םיברועמה לויטב לע םייוניש .ולא דוע רמאמה קדוב תא תוביסה םייונישל ,ולא תודקמתהב הפוקתב רחאלש תמקה הנידמה רחאלשו הנוניכ לש מתכרע ךוניח הביצי תנידמב י.לארש רמאמה ףשח תא םייונישה ועיפשהש לע לויטה תיבה ירפס ינשב םירושעה םינורחאה .ןחוב הרקמכ םילשוריב דקמתמו 

	6)
	ועצל םיכישממילשוריל דיש ילא / ריעה דוחיאל לבוי – םןויליג( שושא לבויו ש 

	 רמאמה רקוס תא ךילהת בוציע תודעצה תועסמהו םילשוריל םילשוריבו תדעצ"מ תעברא "םימיה דעו ירויס םידימלתה םימייקתמה תרגסמב ידומיל ח"לש תעידיו ץראה תכרעמב ה.ךוניח רמאמה גיצמ תא םתמורת לש ירש ךוניחה םינושה תבחרהל ףקיה ירויס םידימלתה .אשונב תיטקדיד-תיגוגדפה םתסיפת תאו םילשוריב 
	 רמאמה רקוס תא ךילהת בוציע תודעצה תועסמהו םילשוריל םילשוריבו תדעצ"מ תעברא "םימיה דעו ירויס םידימלתה םימייקתמה תרגסמב ידומיל ח"לש תעידיו ץראה תכרעמב ה.ךוניח רמאמה גיצמ תא םתמורת לש ירש ךוניחה םינושה תבחרהל ףקיה ירויס םידימלתה .אשונב תיטקדיד-תיגוגדפה םתסיפת תאו םילשוריב 

	6) 
	בצ ר"ד / הב םיכלוהל חורןויליג( גלפ הקי 

	מאמהר ףשוח תא םייונישה ולחש תסיפתב לויטה ךשמב ,םינשה ימימ הנידמה דבשךר דעו ונימי .הלא טלתנע בחמ,ור שי" דיפקהל הזיהלור בצממ ובש לולע דמהךיר גלדל לעמ בלש דיהע כיההותור םע ,חטשה גואיגההיפר בטהו,ע לוובער לקוסע ישיתור בםיכרע רבו.תונויע קמבהר הזכ םילולע םג התונויער םיפיה תויבר דומעל סחיר םישרוש ירסחו ."חטשב סיסב 
	מאמהר ףשוח תא םייונישה ולחש תסיפתב לויטה ךשמב ,םינשה ימימ הנידמה דבשךר דעו ונימי .הלא טלתנע בחמ,ור שי" דיפקהל הזיהלור בצממ ובש לולע דמהךיר גלדל לעמ בלש דיהע כיההותור םע ,חטשה גואיגההיפר בטהו,ע לוובער לקוסע ישיתור בםיכרע רבו.תונויע קמבהר הזכ םילולע םג התונויער םיפיה תויבר דומעל סחיר םישרוש ירסחו ."חטשב סיסב 

	)9
	ירדמהה ,ץראה תעידיל ךלש התווהת ילא ר''ד / היספורפ ןויליג( שיש 

	 רמאמה גיצמ תא ךילהת התווהתה לש היספורפה תכרדהל םילויט תעידיל .ץראה שיש ףשוח תא ךילהת התווהתה לע ידי חותינ םלעופ לש םיכירדמ-םירומ לשו םירקוח םיליבומ םוחתב יתעיד ץראה תונשמ רקחה ץוחה ימדקא דעו ונימי .הלא תוננובתה תירוטסיה םלעופב לש מיכירד םילויט תעידיל ץראה תניחבו םרשקה ימואלה תרשפאמ חתנל תא םינממסה לש .וז תרדגומ תיעוצקמ תוליעפ 
	 רמאמה גיצמ תא ךילהת התווהתה לש היספורפה תכרדהל םילויט תעידיל .ץראה שיש ףשוח תא ךילהת התווהתה לע ידי חותינ םלעופ לש םיכירדמ-םירומ לשו םירקוח םיליבומ םוחתב יתעיד ץראה תונשמ רקחה ץוחה ימדקא דעו ונימי .הלא תוננובתה תירוטסיה םלעופב לש מיכירד םילויט תעידיל ץראה תניחבו םרשקה ימואלה תרשפאמ חתנל תא םינממסה לש .וז תרדגומ תיעוצקמ תוליעפ 

	תונויליג הרשע םירגוס – "יכוניח ילככ לויטה" 
	תונויליג הרשע םירגוס – "יכוניח ילככ לויטה" 

	טינש תירוא 
	טינש תירוא 

	 –
	 היספורפה תכרדהל םילויט תעידיל ץראה איה רצות לש ךילהת תווהתה ,ךשוממ ותואש
	 .שיש ילא ר''ד רקס – ונימי דעו יאמדקא ץוחה רקחמה תונשמ

	 םילויטב עמבתכר וניחהך ומוקמבו לש לויטה הב ולח תויוחתפתה ,םייונישו יפכ ראיתש דדוע שיבא.ר םייונישה ולח תסיפתב לויטה רואלך האמ תונש תונויצ יפכ איתשר לג פכ,יר תוסחייתהב םיכילהתל וגלוימר פשה,הע יפכו איתשר הקיבצ גלפ בגא תפישח םייונישה ולחש ימימ הנידמה רדבשך דעו .ונימי דחא וגהםימר םייונישל הסיפתב ויה ירש וניחהך ,םינושה יפשהשוע לע לויטה תיבה ירפס ינשב הושעםיר חאה,םינור יפכ איתשור תאז ''דר ילא שיש לבויו שושא רמאמב ובש ויסהיב םיר.ןחוב הרקמכ םיגצומ םילשור
	 םילויטב עמבתכר וניחהך ומוקמבו לש לויטה הב ולח תויוחתפתה ,םייונישו יפכ ראיתש דדוע שיבא.ר םייונישה ולח תסיפתב לויטה רואלך האמ תונש תונויצ יפכ איתשר לג פכ,יר תוסחייתהב םיכילהתל וגלוימר פשה,הע יפכו איתשר הקיבצ גלפ בגא תפישח םייונישה ולחש ימימ הנידמה רדבשך דעו .ונימי דחא וגהםימר םייונישל הסיפתב ויה ירש וניחהך ,םינושה יפשהשוע לע לויטה תיבה ירפס ינשב הושעםיר חאה,םינור יפכ איתשור תאז ''דר ילא שיש לבויו שושא רמאמב ובש ויסהיב םיר.ןחוב הרקמכ םיגצומ םילשור

	 ליבקמב םייונישל ולחש תכרעמב ,ךוניחה ולח םייוניש ףא תסיפתב יפוג ץוח םיקסועה תכרדהב ,םילויט יפכ ראיתש רזעילא ילאומש ותגצהב תא תוחתפתהה ההתירוטסי לש תוינסכא רעונה לשו דועיה ןהלש יפכו ונייצש בקעי ,ינברהש ןח לבוש-ילגוטרופ תירואו םערב-גרבלגנא בםתפישח יכ םג הרבחה תנגהל עבטה התניש השיג ןיינעב הכרדה הדשב לויטבו םאתהב .םייתביבסו םייתרבח ,םיירוטסיה םייונישל 
	 ליבקמב םייונישל ולחש תכרעמב ,ךוניחה ולח םייוניש ףא תסיפתב יפוג ץוח םיקסועה תכרדהב ,םילויט יפכ ראיתש רזעילא ילאומש ותגצהב תא תוחתפתהה ההתירוטסי לש תוינסכא רעונה לשו דועיה ןהלש יפכו ונייצש בקעי ,ינברהש ןח לבוש-ילגוטרופ תירואו םערב-גרבלגנא בםתפישח יכ םג הרבחה תנגהל עבטה התניש השיג ןיינעב הכרדה הדשב לויטבו םאתהב .םייתביבסו םייתרבח ,םיירוטסיה םייונישל 

	םיצ''שמ – הריעצ תוגיהנמ
	םיצ''שמ – הריעצ תוגיהנמ

	 םיצ''שמה יליבומ( )םיריעצ ח''לש םילעופ תרגסמב תוגיהנמ רעונ לש ףגא ח''לש תעידיו ץראה םהו קלח םויקמ תוליעפ ח''לשה תיבב רפסה .זוחמבו םירמאמב וזכורש ,ןאכ וסינ םירבחמה תא ררבל לש םמוקמ םיצ''שמה תינכותב תדימ תא ,תיכוניחה הילע םתעפשה .הל םתמורת תאו 
	 םיצ''שמה יליבומ( )םיריעצ ח''לש םילעופ תרגסמב תוגיהנמ רעונ לש ףגא ח''לש תעידיו ץראה םהו קלח םויקמ תוליעפ ח''לשה תיבב רפסה .זוחמבו םירמאמב וזכורש ,ןאכ וסינ םירבחמה תא ררבל לש םמוקמ םיצ''שמה תינכותב תדימ תא ,תיכוניחה הילע םתעפשה .הל םתמורת תאו 

	)4
	ןהכ הרעי / יתרבח יונישל יכוניח טקיורפכ םיצ"שמה ןויליג( 

	 רוביחה ןחוב תא תינכות םיצ"שמה םיטביהב םינוש תאו התמורת יונישל .יתרבח רוביחה ןד תינכותב םיצ"שמה האוושהב תוינכותל תוגיהנמ רעונ תולעב ןוזח המוד יכרדבו התלעפה בתורגסמ תובדנתהל המורתלו .הליהקל דוע רוביחה ףשוח תא םירגתאה ,תינכותבש תא ךרד .עצבל ףאוש טקיורפהש יתרבחה יונישה תאו םיצ"שמה םיווחש ישיאה יונישה תא ,התלעפה 
	 רוביחה ןחוב תא תינכות םיצ"שמה םיטביהב םינוש תאו התמורת יונישל .יתרבח רוביחה ןד תינכותב םיצ"שמה האוושהב תוינכותל תוגיהנמ רעונ תולעב ןוזח המוד יכרדבו התלעפה בתורגסמ תובדנתהל המורתלו .הליהקל דוע רוביחה ףשוח תא םירגתאה ,תינכותבש תא ךרד .עצבל ףאוש טקיורפהש יתרבחה יונישה תאו םיצ"שמה םיווחש ישיאה יונישה תא ,התלעפה 

	)5
	נב תיוודבה הרבחב לויטהןויליג( הנועטע-לא דיאק / בג 

	 רמאמה גיצמ תא יונישה תסיפתב לויטה רזגמב יוודבה בגנב ורציש תינכות ח"לש תעידיו הץרא תינכותו הבילה תרכהל ץראה תבהאלו ,תדלומה ןכו תא המוקמ לש תוגיהנמה ,הריעצה םיצ"שמה ךירדמ( ח"לש ,)ריעצ .ךילהתב תנעטל ,דיאק םיצ"שמה םה םרוג דדועמש תא ךילהת .תיוודבה הרבחב ךילהתה ליבומ אוה ץראה תעידילו ח"לשל םירומה תווצ וליאו ,יונישה 
	 רמאמה גיצמ תא יונישה תסיפתב לויטה רזגמב יוודבה בגנב ורציש תינכות ח"לש תעידיו הץרא תינכותו הבילה תרכהל ץראה תבהאלו ,תדלומה ןכו תא המוקמ לש תוגיהנמה ,הריעצה םיצ"שמה ךירדמ( ח"לש ,)ריעצ .ךילהתב תנעטל ,דיאק םיצ"שמה םה םרוג דדועמש תא ךילהת .תיוודבה הרבחב ךילהתה ליבומ אוה ץראה תעידילו ח"לשל םירומה תווצ וליאו ,יונישה 

	6)
	מההנמ – םיצ"שרעונ תוגי או ץראה תרכה רחושומה תבהןויליג( ןדיבא ןד / תדל 

	 רמאמה רקוס תא לולסמ הרשכהה לש םיצ"שמה ךירדמ( ח"לש עצ,)רי תא םתוליעפ בלשהמ הינושאר יחרפכ םיצ"שמ דעו בלשל םתויה םידמעומ תנשל .תוריש ןדיבא הסינ בישהל לע הלאשה דציכ תלעפה תוגיהנמ ונרע רחוש תרכה ץראה תמרות לקוזיח הבהאה ,ץראל םעל .רעונה ינב ברקב תוכייתשהה תשוחת קוזיחלו הנידמלו 
	 רמאמה רקוס תא לולסמ הרשכהה לש םיצ"שמה ךירדמ( ח"לש עצ,)רי תא םתוליעפ בלשהמ הינושאר יחרפכ םיצ"שמ דעו בלשל םתויה םידמעומ תנשל .תוריש ןדיבא הסינ בישהל לע הלאשה דציכ תלעפה תוגיהנמ ונרע רחוש תרכה ץראה תמרות לקוזיח הבהאה ,ץראל םעל .רעונה ינב ברקב תוכייתשהה תשוחת קוזיחלו הנידמלו 

	וגטקבהיר ,וז ןד ןדיבא גיצמ תא לולסמה תרשכהל םיצ''שמה בגא ןויסינ לתונע לע הלאשה דציכ הצובק וז ותתמר קוזיחל הבהאה אל.ץר דיאק הנועטע-לא גיצה ורמאמב תא דותע תסיפתש לויטה בחבהר תיוודבה הנתשה תוכזב םיצ''שמה תוכזבו ומיר ;ח''לשה יוהרע ןהכ הנד המכב םיטקפסא לש תינכות :םיצ"שמה תםתמור לש םיצ''שמה יונישל בח,יתר האוושה ןיב תינכותה םהלש תוינכותל תוגיהנמ ונרע חא,תור תפישח גתאםיר הםידמוע ו םהינפב.דוע 
	וגטקבהיר ,וז ןד ןדיבא גיצמ תא לולסמה תרשכהל םיצ''שמה בגא ןויסינ לתונע לע הלאשה דציכ הצובק וז ותתמר קוזיחל הבהאה אל.ץר דיאק הנועטע-לא גיצה ורמאמב תא דותע תסיפתש לויטה בחבהר תיוודבה הנתשה תוכזב םיצ''שמה תוכזבו ומיר ;ח''לשה יוהרע ןהכ הנד המכב םיטקפסא לש תינכות :םיצ"שמה תםתמור לש םיצ''שמה יונישל בח,יתר האוושה ןיב תינכותה םהלש תוינכותל תוגיהנמ ונרע חא,תור תפישח גתאםיר הםידמוע ו םהינפב.דוע 

	הלבוהלו הארוהל ,הכרדהל םילכ םיכרד תושיג ,תודותמ( )המודכו
	הלבוהלו הארוהל ,הכרדהל םילכ םיכרד תושיג ,תודותמ( )המודכו

	 שומיש ,םילכב ,תוקינכטב תודותמב 'דכו םיצעמ תא תייווח הדימלה התיכב אוהשכ רשקמ התוא תורטמל ,הדימלה חורל הפוקתה יפואלו להק .דעיה ירבחמ םירמאמה םיגצומה םכינפל םיגיצמ ללש םיכרד הדימלל ,תרחא ,תרגתאמ תיתייווח ,תנווגמו .תונוש תוקינכטב שומיש לע תססובמה 
	 שומיש ,םילכב ,תוקינכטב תודותמב 'דכו םיצעמ תא תייווח הדימלה התיכב אוהשכ רשקמ התוא תורטמל ,הדימלה חורל הפוקתה יפואלו להק .דעיה ירבחמ םירמאמה םיגצומה םכינפל םיגיצמ ללש םיכרד הדימלל ,תרחא ,תרגתאמ תיתייווח ,תנווגמו .תונוש תוקינכטב שומיש לע תססובמה 

	)3
	ילכ ךונח / רקח לש רשקןויליג( שרוחה ל 

	 רמאמה ןחוב תא תוהמ רשקה ןיבש ןכותה דמלנה התיכב תוליעפל הדשב בגא חותינ תורדגה שתונו רשקל ןיב ינש םימרוגה יפכ ורידגהש םירומ ח"לשל תעידילו .ץראה אוה עיצמ שיגדהל .יוליג לשו רקח לש הסיפת סיסב לע ,הדשב ןה התיכב ןה ,ח"לשה תוליעפ דוחיי תא 
	 רמאמה ןחוב תא תוהמ רשקה ןיבש ןכותה דמלנה התיכב תוליעפל הדשב בגא חותינ תורדגה שתונו רשקל ןיב ינש םימרוגה יפכ ורידגהש םירומ ח"לשל תעידילו .ץראה אוה עיצמ שיגדהל .יוליג לשו רקח לש הסיפת סיסב לע ,הדשב ןה התיכב ןה ,ח"לשה תוליעפ דוחיי תא 

	)3
	שמרופ-יתלב עוצקמ בוליסמב ילורימ יש / תילמרופ תרגןויליג( ן 

	 רמאמה ןחוב תא תובכרומה בולישבש עוצקמ יתלב ילמרופ תוליעפו יתלב תפטוש תילמרופ תרגסמב .תילמרופ אוה דקמתמ בעוצקמ ח"לש תעידיו ,ץראה דמלנה תכרעמב ךוניחה יתבב רפס לע ,םיידוסי עיצמו ןוחבל יכרד הלועפ תויביטרפוא חופיטל ח"לשה עוצקמכ ליבומ .עוצקמה תובכרומ םע תודדומתהל םיכרד דצל רפסה תיבב יכרע-יתרבחה ךוניחב 
	 רמאמה ןחוב תא תובכרומה בולישבש עוצקמ יתלב ילמרופ תוליעפו יתלב תפטוש תילמרופ תרגסמב .תילמרופ אוה דקמתמ בעוצקמ ח"לש תעידיו ,ץראה דמלנה תכרעמב ךוניחה יתבב רפס לע ,םיידוסי עיצמו ןוחבל יכרד הלועפ תויביטרפוא חופיטל ח"לשה עוצקמכ ליבומ .עוצקמה תובכרומ םע תודדומתהל םיכרד דצל רפסה תיבב יכרע-יתרבחה ךוניחב 

	תונויליג הרשע םירגוס – "יכוניח ילככ לויטה" 
	תונויליג הרשע םירגוס – "יכוניח ילככ לויטה" 

	טינש תירוא 
	טינש תירוא 

	 /)4
	 םירוהרה לע רשקה ןיבש ,םילויט תרכה ,ץראה תעידי ץראה תבהאו ץראה
	 ינור רכיירטסוא ןויליג( 

	 –
	 רבחמ רמאמה ההות םא רשפא בוהאל ףונ וא לבח ץרא יפכ םיבהואש ,הקיזומ ,רפס תיב .תדלומו אוה ןעוט יכ תוליעפה התינפוג תעצבתמש ךלהמב לויט הליעפמ תפתשמו ךילהתב הדימלה אל קר תא ,דלשה תא םירירשה תאו ילכ ,םדה אלא םג תוכרעמ תוילנומרוה
	 ולאו .תיתועמשמ היווחל הדימלה תא תושועו תושגרה תא תוררועמ

	 /)5
	 ,ךוניח ,הרבח תוברת תינכותו ח"לש תעידיו ץראה הרבחב תיברעה
	 רסנ ובא אסיפ ןויליג( 

	 רמאמה גיצמ תא תיב רפסה הרבחב תיברעה דסומכ ןנוכמ הבוציעב לש הרבחה תיברעה דדומתמה םע תויפיצ .תורתוס רסנ ןעוט יכ תינכות ח"לש תעידיו ץראה איה רשגה" ןיבש יכרוצ תובלתשהה הרבחב תילארשיה ןיבו תוברתה תיברעה סמה."תיתרו תינכות וז תללוכ הכותב תא הסיפתה תינכדעה לש ךילהתה ,יכרע-יתרבח-יכוניחה רבחמה תא םידימלתה .ץראב תויוברתה תשרומלו הרבחב םינוש םילגעמל ,ץראה עבטל ,םמצעל 
	 רמאמה גיצמ תא תיב רפסה הרבחב תיברעה דסומכ ןנוכמ הבוציעב לש הרבחה תיברעה דדומתמה םע תויפיצ .תורתוס רסנ ןעוט יכ תינכות ח"לש תעידיו ץראה איה רשגה" ןיבש יכרוצ תובלתשהה הרבחב תילארשיה ןיבו תוברתה תיברעה סמה."תיתרו תינכות וז תללוכ הכותב תא הסיפתה תינכדעה לש ךילהתה ,יכרע-יתרבח-יכוניחה רבחמה תא םידימלתה .ץראב תויוברתה תשרומלו הרבחב םינוש םילגעמל ,ץראה עבטל ,םמצעל 

	7)
	יטמ תכרדה לש הקידותמןויליג( רליש ילא / םילי 

	 רמאמב םיעצומ המכ םיללכ ינוויכו הבשחמ שיש םהב דכי עייסל ךירדמל .ותדובעב רליש עיצמ השולש :םיללכ ,רוציק תוטשפ ,תויניינעו םהש יללכ" ״בהזה לש לכ הכרדה ןיאו .םתלב ךרואל ,רמאמה רליש רקוס תא תוטישה תאו םיכרדה הכרדהל הבוט לש םילייטמ בחרמב .ןחתנמו ךכל תומגוד גיצמ ,םינוש םירתאבו חותפה
	 רמאמב םיעצומ המכ םיללכ ינוויכו הבשחמ שיש םהב דכי עייסל ךירדמל .ותדובעב רליש עיצמ השולש :םיללכ ,רוציק תוטשפ ,תויניינעו םהש יללכ" ״בהזה לש לכ הכרדה ןיאו .םתלב ךרואל ,רמאמה רליש רקוס תא תוטישה תאו םיכרדה הכרדהל הבוט לש םילייטמ בחרמב .ןחתנמו ךכל תומגוד גיצמ ,םינוש םירתאבו חותפה

	7)
	 הדימל ש ירויסב תיפותישןויליג( םיובגנל תימולש / לארשי תעידיו ח״ל 

	 רמאמה ןחוב תא םהיתודמע לש מםירו ישדחם ח״לשל ותעידיל ץראה יפלכ היחנהה תלעפהל תוילוח ימיב הדשה םייתמישמה .)םימ״שי( רמאמה ןד תויגוסב לש ןוגרא התיכה תוילוחהו המישמל תולאשבו עגונב עוציבל המישמה .חטשב םיובגנל תדמוע לע תובכרומ הדימלה תיפותישה התלעפהו לע ידי םירומ ,םישדח םירסחש םהל ,ןמזה עדיה תונמוימהו תונשב .תונושארה הארוהה
	 רמאמה ןחוב תא םהיתודמע לש מםירו ישדחם ח״לשל ותעידיל ץראה יפלכ היחנהה תלעפהל תוילוח ימיב הדשה םייתמישמה .)םימ״שי( רמאמה ןד תויגוסב לש ןוגרא התיכה תוילוחהו המישמל תולאשבו עגונב עוציבל המישמה .חטשב םיובגנל תדמוע לע תובכרומ הדימלה תיפותישה התלעפהו לע ידי םירומ ,םישדח םירסחש םהל ,ןמזה עדיה תונמוימהו תונשב .תונושארה הארוהה

	 /)8
	 עסמה יתועמשמה תרבחו ,םידימלתה ףונמ יכוניח ידיב ךנחמה ךנחתמהו
	 איג יחתפ ןויליג( 

	 – 
	 רמאמה גיצמ תא השיגה תיכוניחה הקומעה תדמועה סיסבב תסיפת סמהע .יתועמשמה אוה ףשוח תא ושישר הסיפתה תאו התועמשמ לש תרבעה תוירחאה תנכהל לויטה ותלבוהלו ידיל םידימלתה תכינחב תווצה יחה.יכונ חתפי גיצמ תא וחוכ לש לויטה תתשומה לע רןויע הדעה" ,"תכנחמה וא המשב הבעיר
	בח"תר ,"םידימלתה יאכורע איש ןנוכמה תא מעךר ךוניחה בחה.רפסה תיבב יתר 

	 /)8
	 רוא ,הדוהי רוכמ ךותיה ריסל ,לושיב תויתוברת-בר תירנילוק
	 ר"ד ןרוא ,םמת ר"ד םיסינ יומח ןויליג( 

	 רמאמה גיצמ רויס בושייב ,דחא מ"שיב םוי( הדש )יתמישמ רואב ,הדוהי ךרדכ תוננובתהל בחרמב חותפה ףונבו .ינוריעה רויסה אבומה המגודכ גיצמ הדותמ דומילל אשונ תוננובתהלו הליעפ ךלהמב רויס .רצק יבתוכ רמאמה םישקבמ ריאהל תודוקנ הינבהב תירוטסיהה לש הםוקמ התעפשהבו לע םדאפונה םידממב ,םינוש יפכ ףקתשמש ,ףונב רשפאלו םילייטמל .המליד ןויד תועצמאב הדמע טוקנל
	 רמאמה גיצמ רויס בושייב ,דחא מ"שיב םוי( הדש )יתמישמ רואב ,הדוהי ךרדכ תוננובתהל בחרמב חותפה ףונבו .ינוריעה רויסה אבומה המגודכ גיצמ הדותמ דומילל אשונ תוננובתהלו הליעפ ךלהמב רויס .רצק יבתוכ רמאמה םישקבמ ריאהל תודוקנ הינבהב תירוטסיהה לש הםוקמ התעפשהבו לע םדאפונה םידממב ,םינוש יפכ ףקתשמש ,ףונב רשפאלו םילייטמל .המליד ןויד תועצמאב הדמע טוקנל

	)8 
	 תובשחמ ,יארקמה רויסה נויצוריינפש יסוי ר"ד / ךרד י (ןויליג 

	מאמהר גיצמ תא וכרד לש ויסהר -יכוניחהעיכר תתשומה לע וקמתור שילאר סחייתמהו תורוקמל קמייארם .הדשב ר"ד שינפרי ףשוח וביחבור תא תוסחייתהה לןויע קמבאר בתע ויסר מבבחר צמאבתוע תומגוד ובתכש ,םיכנחמ םיגיהנמ םירפוסו וסחייתהש ארקמל סיסבכ .ץראה תבהאל 
	מאמהר גיצמ תא וכרד לש ויסהר -יכוניחהעיכר תתשומה לע וקמתור שילאר סחייתמהו תורוקמל קמייארם .הדשב ר"ד שינפרי ףשוח וביחבור תא תוסחייתהה לןויע קמבאר בתע ויסר מבבחר צמאבתוע תומגוד ובתכש ,םיכנחמ םיגיהנמ םירפוסו וסחייתהש ארקמל סיסבכ .ץראה תבהאל 

	)9
	דימ תפמ תועצמאב טווינןויליג( ןושש יבא / אב 

	 – –
	 רמאמה עוטן הפמהש איה רפס חותפ רצואה וכותב
	 תועצמאב ,םילמס םינמיס םיעבצו םינוש
	 תא םרופיס לש בחרמ לשו .םוקמ תודוסיה תרכהל ,חטש ודומילל טוטישלו וב םינומט תונמוימב תאירק .הפמה ,םנמוא טווינ ספתנ ךרעכ ,ינרדומ ךא רשוכ טווינה אל חמצ תעב ,השדחה אלא היה םתלחנ לש םינומדק עצבתהו םילכב אבוםיעצמ ודמעש ,םתושרל .הינייפאמ יפל הפוקת לכב 

	)9
	ועמ ךיאנרקסו ןיינע םיררעה חישה – תומיס / רויסב יכרןויליג( ןמטוג ה 

	 רמאמה גיצמ תא ךרדה ררועל ןיינע תונרקסו .רויסב רגתאה לודגה םירויסב אוה ררועל תונרקס היצביטומו הבישחל ,היישעלו הלאשהו הלודגה איה דציכ םישוע .תאז ןמטוג העיצמ לןימזה תא םידימלתה טוקנל הדמע הנבהב יכ דימלתב שקבתמה תווחל תא ותעד אשונב בורק ,ול רגתאמ יונשו ,תקולחמב תוררועתמ תונרקס ,תוניינעתהו ןהו תוסייגמ ותוא תופתושל .ותדמע םודיקל ךשמהב הלועפל ףאו
	 רמאמה גיצמ תא ךרדה ררועל ןיינע תונרקסו .רויסב רגתאה לודגה םירויסב אוה ררועל תונרקס היצביטומו הבישחל ,היישעלו הלאשהו הלודגה איה דציכ םישוע .תאז ןמטוג העיצמ לןימזה תא םידימלתה טוקנל הדמע הנבהב יכ דימלתב שקבתמה תווחל תא ותעד אשונב בורק ,ול רגתאמ יונשו ,תקולחמב תוררועתמ תונרקס ,תוניינעתהו ןהו תוסייגמ ותוא תופתושל .ותדמע םודיקל ךשמהב הלועפל ףאו

	)9 
	 התיכל עבטה תא ןימזהל ןויליג( ריאמ ןולא / 

	מאמהר השוע ןויסינ שיגנהל תא בטהע ןווגמל בחר לש םישנא םיאליגב .םינוש ןולא מהאר יאך שמתשהל המלצמב לוחכמבכ תוסנלו ייצלר צמאבהתוע תא ילאנבה ,ןימזמכ ףושחל פםיטר םייובח והלתואר תישופיחש ,תממעשמ פפרר ןקמח רופיצו הרופא םישגרמ אל תוחפ םיליפמ .הקירפאב האיצי רצחל תיבה איה האיצי בטל.ע ,םש" וחאמיר ,תלדה רשפא מכ אוצמל."לוכה טע 
	מאמהר השוע ןויסינ שיגנהל תא בטהע ןווגמל בחר לש םישנא םיאליגב .םינוש ןולא מהאר יאך שמתשהל המלצמב לוחכמבכ תוסנלו ייצלר צמאבהתוע תא ילאנבה ,ןימזמכ ףושחל פםיטר םייובח והלתואר תישופיחש ,תממעשמ פפרר ןקמח רופיצו הרופא םישגרמ אל תוחפ םיליפמ .הקירפאב האיצי רצחל תיבה איה האיצי בטל.ע ,םש" וחאמיר ,תלדה רשפא מכ אוצמל."לוכה טע 

	תונויליג הרשע םירגוס – "יכוניח ילככ לויטה" 
	תונויליג הרשע םירגוס – "יכוניח ילככ לויטה" 

	טינש תירוא 
	טינש תירוא 

	 ימ ונתיאמ וניא הצור ךירדהל הכרדה תניוצמ וא דמלל הרוצב הבוטה ?רתויב וליא םילכ ונילע ץמאל דציכו ץלמומ לועפל ידכ גישהל ?תאז וזיאב תוקינכט יוצר ?שמתשנש יבתוכ םירמאמה .הזב קוידב םינד ליעלש
	 ימ ונתיאמ וניא הצור ךירדהל הכרדה תניוצמ וא דמלל הרוצב הבוטה ?רתויב וליא םילכ ונילע ץמאל דציכו ץלמומ לועפל ידכ גישהל ?תאז וזיאב תוקינכט יוצר ?שמתשנש יבתוכ םירמאמה .הזב קוידב םינד ליעלש

	 ילא רליש ףשח ורמאמב תא יללכ בהזה לש לכ הכרדה הבוט ביחרמו לע תודוא םיכרד תופסונ ל.העוציב ךונח לילכ שרוחה גיצה תא רשקה ןיבש ןכותה דמלנה התיכב הזל דמלנה הדשב תארוהב ח''לשה תעידיו ץראה ץילמהו שמתשהל תסיפתב רקחה .יוליגהו ינור רכיירטסוא ןעט יכ תוליעפ תינפוג איה ךרד תרדהנ ררועל ברקב םיליטמה ,תושגר םיאצויה היווח .תיתועמשמ יפל איג ,חתפי תרבעה תוירחאה תנכהל לויטה ותלבוהלו םידימלתל תמרוג לויטל תויהל עוריא איש ןנוכמה תא ךרעמ ךוניחה יתרבחה תיבב .רפסה יבא ןושש ןעט הפמש איה השעמל רפס חותפ רצואה וכותב תא ורופיס לש בחרמה לשו ,םוקמה ר''דו יסוי ריינפש ףשח ורוביחב תא התוסחייתה ןויעל ארקמב תעב הרויס .בח
	 ילא רליש ףשח ורמאמב תא יללכ בהזה לש לכ הכרדה הבוט ביחרמו לע תודוא םיכרד תופסונ ל.העוציב ךונח לילכ שרוחה גיצה תא רשקה ןיבש ןכותה דמלנה התיכב הזל דמלנה הדשב תארוהב ח''לשה תעידיו ץראה ץילמהו שמתשהל תסיפתב רקחה .יוליגהו ינור רכיירטסוא ןעט יכ תוליעפ תינפוג איה ךרד תרדהנ ררועל ברקב םיליטמה ,תושגר םיאצויה היווח .תיתועמשמ יפל איג ,חתפי תרבעה תוירחאה תנכהל לויטה ותלבוהלו םידימלתל תמרוג לויטל תויהל עוריא איש ןנוכמה תא ךרעמ ךוניחה יתרבחה תיבב .רפסה יבא ןושש ןעט הפמש איה השעמל רפס חותפ רצואה וכותב תא ורופיס לש בחרמה לשו ,םוקמה ר''דו יסוי ריינפש ףשח ורוביחב תא התוסחייתה ןויעל ארקמב תעב הרויס .בח

	 רסאנ ובא יפאס גיצה הנומת היפלש עוצקמ ח''לשה תיבב רפסה הרבחב תיברעה שמשמ רשג" ןיב יכרוצ תובלתשהה הרבחב שיהתילאר ןיבו תוברתה תיברעה מה,"תיתרוס ישו ןורימ ורמאמב הרידג תא עוצקמ ח''לשה תעידיו ץראה עוצקמכ יתלב ילמרופ לעופה ךותב תרגסמ תילמרופ .רפסה תיבב יכרע יתרבחה ךוניחב ליבומ עוצקמכ ותוא חפטל ץילמהו 
	 רסאנ ובא יפאס גיצה הנומת היפלש עוצקמ ח''לשה תיבב רפסה הרבחב תיברעה שמשמ רשג" ןיב יכרוצ תובלתשהה הרבחב שיהתילאר ןיבו תוברתה תיברעה מה,"תיתרוס ישו ןורימ ורמאמב הרידג תא עוצקמ ח''לשה תעידיו ץראה עוצקמכ יתלב ילמרופ לעופה ךותב תרגסמ תילמרופ .רפסה תיבב יכרע יתרבחה ךוניחב ליבומ עוצקמכ ותוא חפטל ץילמהו 
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	 ללכ םירמאמה ומסרופש דע םויה לויטב" ילככ "יכוניח םיגיצמ הנומת הבחר תסחייתמה הירוטסיהל לש ,םילויטה םימרוגל םיליבומ ,םהב ךרדל הבש לויטה עיפשמ לע םילייטמה לעו הםיבבוס ,םתוא םילכ תחבשהל תייווח ,לויטה עדימ לע םיצ''שמה הפישחו םירתאל רשפאש .לויטה ךלהמב תיתועמשמ הדימל םהב םייקל
	 ללכ םירמאמה ומסרופש דע םויה לויטב" ילככ "יכוניח םיגיצמ הנומת הבחר תסחייתמה הירוטסיהל לש ,םילויטה םימרוגל םיליבומ ,םהב ךרדל הבש לויטה עיפשמ לע םילייטמה לעו הםיבבוס ,םתוא םילכ תחבשהל תייווח ,לויטה עדימ לע םיצ''שמה הפישחו םירתאל רשפאש .לויטה ךלהמב תיתועמשמ הדימל םהב םייקל

	 –
	 תנכה רמאמה ןויעהו ןווגמב אמהםירמ ומסרופש לויט"ב ילככ ח"יכוני האיבה יתוא הנקסמל היפל ,םילויטה תועסמה םירויסהו םה קלח ידהמ ןא יא לש תכרעמ ךוניחה םהו םיספות הב םוקמ בושח ילככ בצעמ עיפשמו
	 לע דיחיה ומכ םג לע ,הצובקה לע דימלתה ומכ םג לע ,הרומה .הרבחה לע םג ומכ טרפה לע ,הביבסה לע םג ומכ םוקמה לע

	 יתייה הצילממ בלשל בוחבתור תואבה ןכות שקסוע םילויטב םישגנומ תויסולכואל תוקוקזש ,תומאתהל יתייהו החמש הלתבחר ממאמה לגעה םירםיקסוע .םיצ''שמב םיגיצמה םירמאמ תוטיש תופסונ תוינכדע הלבעתר םינכת לויטב םילוכי ייסלע וליבומל תויהל יטנוולר תוצובקל דומה,תוכר 
	 יתייה הצילממ בלשל בוחבתור תואבה ןכות שקסוע םילויטב םישגנומ תויסולכואל תוקוקזש ,תומאתהל יתייהו החמש הלתבחר ממאמה לגעה םירםיקסוע .םיצ''שמב םיגיצמה םירמאמ תוטיש תופסונ תוינכדע הלבעתר םינכת לויטב םילוכי ייסלע וליבומל תויהל יטנוולר תוצובקל דומה,תוכר 
	 יתייה הצילממ בלשל בוחבתור תואבה ןכות שקסוע םילויטב םישגנומ תויסולכואל תוקוקזש ,תומאתהל יתייהו החמש הלתבחר ממאמה לגעה םירםיקסוע .םיצ''שמב םיגיצמה םירמאמ תוטיש תופסונ תוינכדע הלבעתר םינכת לויטב םילוכי ייסלע וליבומל תויהל יטנוולר תוצובקל דומה,תוכר 

	 ןכות אשונב תומייק ובולישו לויטב לוכי ףיסוהל ףא אוה ןוויגל הדימלה היווחהו לויטב ,ומצע תגצהו לויט יפל אשונ זכרמ ימי( ,איש אתםיכיר חולב הנשה )'דכו הלוכי ףיסוהל בדנך לםלוע .הז ינניא הלוכי תהלםלע הפוקתהמ חאה,הנור הבש ונא םיאצמנ גסבםיר זוחםיר ,םינשנו בושחו יתעדל פשה תא קודבלוקה תועהנור לע חאל םג םילויטה םלוע.הפגמה ףולחתש ר
	 ןכות אשונב תומייק ובולישו לויטב לוכי ףיסוהל ףא אוה ןוויגל הדימלה היווחהו לויטב ,ומצע תגצהו לויט יפל אשונ זכרמ ימי( ,איש אתםיכיר חולב הנשה )'דכו הלוכי ףיסוהל בדנך לםלוע .הז ינניא הלוכי תהלםלע הפוקתהמ חאה,הנור הבש ונא םיאצמנ גסבםיר זוחםיר ,םינשנו בושחו יתעדל פשה תא קודבלוקה תועהנור לע חאל םג םילויטה םלוע.הפגמה ףולחתש ר


	 ינא הנימזמ םכתא ףרטצהל לגעמל ,םיבתוכה םורתל הדימלל ןעמל תחבשה תוליעפה הדשב .עיפשהלו רויסבו עסמב ,לויטב 
	 ינא הנימזמ םכתא ףרטצהל לגעמל ,םיבתוכה םורתל הדימלל ןעמל תחבשה תוליעפה הדשב .עיפשהלו רויסבו עסמב ,לויטב 
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	 רורד לבוי / "ימואל"ה ךוניחהמ קלחכ םילויט רמאמה ןייצמ יכ םילויט ויה דחאל םינייפאמה לשהךוניח ימואלה העונתב תינויצה תישארב תונש.םירשעה
	 רורד לבוי / "ימואל"ה ךוניחהמ קלחכ םילויט רמאמה ןייצמ יכ םילויט ויה דחאל םינייפאמה לשהךוניח ימואלה העונתב תינויצה תישארב תונש.םירשעה

	 לטרג ליג / רפסה תיב ילויט דוסיבש ךוניחה תבשחמ – תיעבטה היגוגדפה רמאמב ןעטנ יכ תונשב םישולשה םיעבראהו היהנ לויטה ילכמ יגוגדפ יכוניח ידיב לכ .םילויטה ךירדמ ,יעוצקמ החמומ לש וידיב ץראה תעידיל ילכל ךנחמו הרומ
	 לטרג ליג / רפסה תיב ילויט דוסיבש ךוניחה תבשחמ – תיעבטה היגוגדפה רמאמב ןעטנ יכ תונשב םישולשה םיעבראהו היהנ לויטה ילכמ יגוגדפ יכוניח ידיב לכ .םילויטה ךירדמ ,יעוצקמ החמומ לש וידיב ץראה תעידיל ילכל ךנחמו הרומ

	 רשיבא דדוע / ונצרא דעב לייטל בוט רמאמה ראתמ תא תויוחתפתהה ומוקמב לש לויטה ילככ ךוניחל ימואל ינויצ ולחש האמב .םילויטה ינפ בוציעב בושח םרוגל ויה תונתשמה ןמזה תוביסנ יכ ףיסומו ,תונויצ תונש 
	 רשיבא דדוע / ונצרא דעב לייטל בוט רמאמה ראתמ תא תויוחתפתהה ומוקמב לש לויטה ילככ ךוניחל ימואל ינויצ ולחש האמב .םילויטה ינפ בוציעב בושח םרוגל ויה תונתשמה ןמזה תוביסנ יכ ףיסומו ,תונויצ תונש 
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	 שיש ילא / תדלומה תבהאל ץראה תרכהמ
	 שיש ילא / תדלומה תבהאל ץראה תרכהמ

	 חופיטל תישעמ ךרד עיצמ רמאמה ליבותש ,םידימלתה ברקב הנידמלו םעל ,ץראל הבהא .תדלומ תבהאל 
	 חופיטל תישעמ ךרד עיצמ רמאמה ליבותש ,םידימלתה ברקב הנידמלו םעל ,ץראל הבהא .תדלומ תבהאל 
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	 לויט תועונתב רעונה – ךילהתה יכוניחה תורישב ןבא םעונ / היגולונימרטה רמאמה ןעוט יכ ותמצוע לש לויטה תעונתב רעונה ותויהב רישכמ -יתרבח,יתייווח דסמ ךילהתל יכוניח לש .הצובק שוביג
	 לויט תועונתב רעונה – ךילהתה יכוניחה תורישב ןבא םעונ / היגולונימרטה רמאמה ןעוט יכ ותמצוע לש לויטה תעונתב רעונה ותויהב רישכמ -יתרבח,יתייווח דסמ ךילהתל יכוניח לש .הצובק שוביג
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	 ילויט יתב רפסה ןונגנמכ רציימ מתועמש / רימת ןואיל רמאמה קיסמ יכ ילויט יתב רפסה םה רצומה" יכוניחה ילאמרופה םדקתמה רתויב בושחהו רתויב העיצמש ."רעונל ךוניחה תכרעמ
	 ילויט יתב רפסה ןונגנמכ רציימ מתועמש / רימת ןואיל רמאמה קיסמ יכ ילויט יתב רפסה םה רצומה" יכוניחה ילאמרופה םדקתמה רתויב בושחהו רתויב העיצמש ."רעונל ךוניחה תכרעמ

	 רצלז ףסא / דיתעה לא רבעהמ טבמ – לויטב הרומה לש ודיקפתו ודמעמ רמאמה קיסמ המ"ש רורבש ןיטולחל יכ יואר הרומל דובעל םע ךירדמה יעוצקמה אלו .ץראב ותואיקב םושמ וינפמ תגסל
	 רצלז ףסא / דיתעה לא רבעהמ טבמ – לויטב הרומה לש ודיקפתו ודמעמ רמאמה קיסמ המ"ש רורבש ןיטולחל יכ יואר הרומל דובעל םע ךירדמה יעוצקמה אלו .ץראב ותואיקב םושמ וינפמ תגסל

	 םיובגנל תימולש / םירגתאו תוחלצה – ח"לשב מ"שיה רמאמה גיצמ תוחלצה םירגתאו םידמועה םכרדב לש םירומה םישדחה ח''לשל תעידיו .םישדח םירומ טולקלו ךישמהל שי יכ קיסמו הדשה םויב ץראה
	 םיובגנל תימולש / םירגתאו תוחלצה – ח"לשב מ"שיה רמאמה גיצמ תוחלצה םירגתאו םידמועה םכרדב לש םירומה םישדחה ח''לשל תעידיו .םישדח םירומ טולקלו ךישמהל שי יכ קיסמו הדשה םויב ץראה

	 שיש ילא / תיתועמשמ הדימל תייווחכ לויטהו עסמה רמאמה גיצמ תא עסמה ילככ רצויש הפש תילארשי תידוחיי עגונב ףונל ץראה תשרומלו .םיפתתשמה ברקב יביטקלוקה ןורכיזה תא בצעמו תיתוברתה 
	 שיש ילא / תיתועמשמ הדימל תייווחכ לויטהו עסמה רמאמה גיצמ תא עסמה ילככ רצויש הפש תילארשי תידוחיי עגונב ףונל ץראה תשרומלו .םיפתתשמה ברקב יביטקלוקה ןורכיזה תא בצעמו תיתוברתה 
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	 לע ךוניח רעונה תבהאל ץראה תוינסכאב רעונה / ילאומש רזעילא רמאמה גיצמ תא תוחתפתהה ההתירוטסי לש תוינסכא ה,רעונ תא לאיצנטופה יכוניחה יתורייתהו םולגה ןהב .ןמזה םע הנתשהש ןהלש דועייה תאו
	 לע ךוניח רעונה תבהאל ץראה תוינסכאב רעונה / ילאומש רזעילא רמאמה גיצמ תא תוחתפתהה ההתירוטסי לש תוינסכא ה,רעונ תא לאיצנטופה יכוניחה יתורייתהו םולגה ןהב .ןמזה םע הנתשהש ןהלש דועייה תאו
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	 לארשי ןב הירוא / לייטמ תכרדהל לויט תכרדהמ רמאמה ןחוב תא ותובישח לש לויטה הביבסב הבורקה וןעוט יכ הכרדה הבוט לויטב רוזאב קחורמה תמרוג .הבורקה ותביבס תא תוחפ בוהאל דימלתל
	 לארשי ןב הירוא / לייטמ תכרדהל לויט תכרדהמ רמאמה ןחוב תא ותובישח לש לויטה הביבסב הבורקה וןעוט יכ הכרדה הבוט לויטב רוזאב קחורמה תמרוג .הבורקה ותביבס תא תוחפ בוהאל דימלתל

	 שרוחה לילכ ךונח / רקח לש רשק רמאמה ןחוב תא תוהמ רשקה ןיבש ןכותה דמלנה התיכב הדשל עיצמו שיגדהל תא דוחיי .יוליגהו רקחה תסיפת סיסב לע ,הדשב ןה התיכב ןה ,ח"לשה תוליעפ
	 שרוחה לילכ ךונח / רקח לש רשק רמאמה ןחוב תא תוהמ רשקה ןיבש ןכותה דמלנה התיכב הדשל עיצמו שיגדהל תא דוחיי .יוליגהו רקחה תסיפת סיסב לע ,הדשב ןה התיכב ןה ,ח"לשה תוליעפ

	 לטרג ליג / םירוענ תוברתו םילויטב םידימלת תויווח רמאמה עיצמ ןוחבל שדחמ תא הדימה תאו ךרדה הבש םימייקתמ םילויטב םידעיה .תיכוניח הלועפכ לויטה לבקתה םתגשה םשלש םייכוניחה
	 לטרג ליג / םירוענ תוברתו םילויטב םידימלת תויווח רמאמה עיצמ ןוחבל שדחמ תא הדימה תאו ךרדה הבש םימייקתמ םילויטב םידעיה .תיכוניח הלועפכ לויטה לבקתה םתגשה םשלש םייכוניחה

	 ןורימ יש / תילמרופ תרגסמב ילמרופ-יתלב עוצקמ בוליש רמאמה ןחוב תא תובכרומה בולישבש עוצקמ תוליעפו תפטוש יתלב תילמרופ תרגסמב חפטל עיצמו תילמרופ .רפסה תיבב יכרע-יתרבחה ךוניחב ליבומ עוצקמכ ח"לשה תא 
	 ןורימ יש / תילמרופ תרגסמב ילמרופ-יתלב עוצקמ בוליש רמאמה ןחוב תא תובכרומה בולישבש עוצקמ תוליעפו תפטוש יתלב תילמרופ תרגסמב חפטל עיצמו תילמרופ .רפסה תיבב יכרע-יתרבחה ךוניחב ליבומ עוצקמכ ח"לשה תא 
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	 ןויליג 4
	 ןויליג 4
	 ןויליג 4

	 לכ המ יתייהש ךירצ ,תעדל מליתד לויטב יתנשה – תתורומ ודיקפתב לש לויטה שהיתנ / בקעי ,ינברהש םערב-גרבלגנא תירואו לבוש-ילגוטרופ ןח מאמהר גיצמ תא תוחתפתה תשיג בחההר תנגהל עבטה בןיינע דההכר הדשב לויטבו םאתהב םייונישל ,םיירוטסיה הש םייתביבסו םייתרבחב ושחרתושעה םיר.םינורחא
	 לכ המ יתייהש ךירצ ,תעדל מליתד לויטב יתנשה – תתורומ ודיקפתב לש לויטה שהיתנ / בקעי ,ינברהש םערב-גרבלגנא תירואו לבוש-ילגוטרופ ןח מאמהר גיצמ תא תוחתפתה תשיג בחההר תנגהל עבטה בןיינע דההכר הדשב לויטבו םאתהב םייונישל ,םיירוטסיה הש םייתביבסו םייתרבחב ושחרתושעה םיר.םינורחא
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	 שיש ילא / יתועמשמ עסמל יתנש לויטמ רמאמה עיצמ םגד ללוכה תונורקע םויקל עסמ בר ידממ ךשמתמ בלשמה תא ללכ תרבח תיב רפסה בוציעב .רפסה תיב תרבח ללכ לע עיפשמהו ומויקבו עסמה
	 שיש ילא / יתועמשמ עסמל יתנש לויטמ רמאמה עיצמ םגד ללוכה תונורקע םויקל עסמ בר ידממ ךשמתמ בלשמה תא ללכ תרבח תיב רפסה בוציעב .רפסה תיב תרבח ללכ לע עיפשמהו ומויקבו עסמה

	 םירוהרה לע רשקה ןיבש ,םילויט תרכה ,ץראה תעידי ץראה תבהאו ץראה / ינור רכיירטסוא רבחמ רמאמה ןעוט יכ תוליעפה תינפוגה תעצבתמש ךלהמב לויט תפתשמ ךילהתב .תיתועמשמ היווחל תויהל הדימלל תמרוגו תושגרה תא תררועמ ,הדימלה
	 םירוהרה לע רשקה ןיבש ,םילויט תרכה ,ץראה תעידי ץראה תבהאו ץראה / ינור רכיירטסוא רבחמ רמאמה ןעוט יכ תוליעפה תינפוגה תעצבתמש ךלהמב לויט תפתשמ ךילהתב .תיתועמשמ היווחל תויהל הדימלל תמרוגו תושגרה תא תררועמ ,הדימלה

	 ,הרומה ןאל םילייטמ הנשה – תסיפת לויטה תכרעמב ,ךוניחה התםיכיל ימרוגו העפשה ירפכ לג / רמאמה ןחוב תא םייונישה ולחש תסיפתב לויטה תכרעמב ךוניחה ךרואל האמ תונש םילויט תאו תעפשה םיברועמה לע םייוניש ,ולא בגא תפישח םייונישה ועיפשהש לע .םינורחאה םירושעה ינשב ירפס תיבה לויטה
	 ,הרומה ןאל םילייטמ הנשה – תסיפת לויטה תכרעמב ,ךוניחה התםיכיל ימרוגו העפשה ירפכ לג / רמאמה ןחוב תא םייונישה ולחש תסיפתב לויטה תכרעמב ךוניחה ךרואל האמ תונש םילויט תאו תעפשה םיברועמה לע םייוניש ,ולא בגא תפישח םייונישה ועיפשהש לע .םינורחאה םירושעה ינשב ירפס תיבה לויטה

	 הצעומה רומישל ירתא תשרומ לארשיב – רומיש ךוניחב / ירמוע ןומלש דעלאו ילאלצב רמאמה גיצמ תא תובישחה תיטמרדה שיש רומישל םירתא תישארמ תובשייתהה ץראב לארשי ןעוטו יכ םתרזעב רשפא רוציל ךילהת ףיצר לש הדימל תיתייווח – תמרוגה.עדיו םיכרע םינפהל םידימלתל
	 הצעומה רומישל ירתא תשרומ לארשיב – רומיש ךוניחב / ירמוע ןומלש דעלאו ילאלצב רמאמה גיצמ תא תובישחה תיטמרדה שיש רומישל םירתא תישארמ תובשייתהה ץראב לארשי ןעוטו יכ םתרזעב רשפא רוציל ךילהת ףיצר לש הדימל תיתייווח – תמרוגה.עדיו םיכרע םינפהל םידימלתל

	 ןהכ הרעי / יתרבח יונישל יכוניח טקיורפכ םיצ"שמה רוביחה ןד המכב םיטביה תודבעב :םיצ"שמה םתמורת לש מהםיצ''ש יונישל ,יתרבח האוושה ןיב תינכותה םהלש תוינכותל תוגיהנמ רעונ ,תורחא תפישח םירגתא םידמועה .דועו םהינפב 
	 ןהכ הרעי / יתרבח יונישל יכוניח טקיורפכ םיצ"שמה רוביחה ןד המכב םיטביה תודבעב :םיצ"שמה םתמורת לש מהםיצ''ש יונישל ,יתרבח האוושה ןיב תינכותה םהלש תוינכותל תוגיהנמ רעונ ,תורחא תפישח םירגתא םידמועה .דועו םהינפב 
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	 הייארסה ונלש – תינכת ץמא" "רתא היתועמשמו םידמולל השעמלו רומישה דיתעב / דעלא ילאלצב הדאחש יערמ ינאהתו רמאמה גיצמ םגד הלועפ ןייפאמ לש ץומיא ,רתא חתופש הרטמב תונבהל רשק ןיב םילהק םינוש בושייב .הבורקה םתביבסבש םיירוטסיה םינבמ ןיבל
	 הייארסה ונלש – תינכת ץמא" "רתא היתועמשמו םידמולל השעמלו רומישה דיתעב / דעלא ילאלצב הדאחש יערמ ינאהתו רמאמה גיצמ םגד הלועפ ןייפאמ לש ץומיא ,רתא חתופש הרטמב תונבהל רשק ןיב םילהק םינוש בושייב .הבורקה םתביבסבש םיירוטסיה םינבמ ןיבל
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	 רומלט הכימ / עסמל ךפוהש לויט רוביחה גיצמ תא עסמה יתועמשמה רשפאמכ תא קוזיח מודמע לש הרומה ןעוטו יכ עסמב הזכ םידימלתה םה קלח יתלב דרפנ ףונמ עסמה יכו םה םיסנתמ וב הדימלב .תיתייווחו תיתועמשמ ,תרקוח
	 רומלט הכימ / עסמל ךפוהש לויט רוביחה גיצמ תא עסמה יתועמשמה רשפאמכ תא קוזיח מודמע לש הרומה ןעוטו יכ עסמב הזכ םידימלתה םה קלח יתלב דרפנ ףונמ עסמה יכו םה םיסנתמ וב הדימלב .תיתייווחו תיתועמשמ ,תרקוח

	 ךילרא ירוא / םיימואל םינגבו עבט תורומשב תיתועמשמ הדימל – דמלו אצ רמאמה גיצמ תא תורומש עבטה תאו םינגה םיימואלה תודשכ הדימל ,םייטנתוא םייטנוולר .תבצעמו הרישעמ ,תנווגמ ,המלש רוקיבו לויט תייווח םידימלתל םינמזמה ,םייתוכיאו
	 ךילרא ירוא / םיימואל םינגבו עבט תורומשב תיתועמשמ הדימל – דמלו אצ רמאמה גיצמ תא תורומש עבטה תאו םינגה םיימואלה תודשכ הדימל ,םייטנתוא םייטנוולר .תבצעמו הרישעמ ,תנווגמ ,המלש רוקיבו לויט תייווח םידימלתל םינמזמה ,םייתוכיאו

	 חאדמ באהיא / תיזורדה הרבחב יוניש יללוחמכ ח"לש ירויס רמאמה גיצמ תא לויטה ילככ יכוניח ינויח םרותה ךילהתל תובלתשהה לש הרבחה .םינוש םיבחרמב תילארשיה הרבחב תיזורדה
	 חאדמ באהיא / תיזורדה הרבחב יוניש יללוחמכ ח"לש ירויס רמאמה גיצמ תא לויטה ילככ יכוניח ינויח םרותה ךילהתל תובלתשהה לש הרבחה .םינוש םיבחרמב תילארשיה הרבחב תיזורדה

	 הנועטע-לא דיאק / בגנב תיוודבה הרבחב לויטה רמאמה גיצמ תא יונישה תסיפתב לויטה לחש רזגמב יוודבה בגנב תאו םיצ''שמה ירומו .ךילהתה תא םיליבומש ימכ ח''לשה
	 הנועטע-לא דיאק / בגנב תיוודבה הרבחב לויטה רמאמה גיצמ תא יונישה תסיפתב לויטה לחש רזגמב יוודבה בגנב תאו םיצ''שמה ירומו .ךילהתה תא םיליבומש ימכ ח''לשה

	 יפאס ובא רסנ / תיברעה הרבחב ץראה תעידיו ח"לש תינכותו תוברת ,הרבח ,ךוניח רמאמה גיצמ תא תיב רפסה הרבחב תיברעה ןעוטו יכ תינכות ח"לש תעידיו ץראה איה ".תיתרוסמה תיברעה תוברתה ןיבו תילארשיה הרבחב תובלתשהה יכרוצ ןיבש רשגה" 
	 יפאס ובא רסנ / תיברעה הרבחב ץראה תעידיו ח"לש תינכותו תוברת ,הרבח ,ךוניח רמאמה גיצמ תא תיב רפסה הרבחב תיברעה ןעוטו יכ תינכות ח"לש תעידיו ץראה איה ".תיתרוסמה תיברעה תוברתה ןיבו תילארשיה הרבחב תובלתשהה יכרוצ ןיבש רשגה" 
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	 ןויליג 6
	 ןויליג 6
	 ןויליג 6

	 םילויטה תרגסמב ירקחמ תצעומ תועונת רעונה / יערד ילתפנ בתוכ רמאמה ןעוט יכ תלטומ ונילע המישמ בצמל תא לויטה זכרמכ המצעה לכל ,ךינח תועצמאב תריצי הביבס תמלוה קוזיחל הצובקה הנטקה תועצמאבו.םירגובה תבכש ברקב המזויו תוגיהנמ ייוטיב
	 םילויטה תרגסמב ירקחמ תצעומ תועונת רעונה / יערד ילתפנ בתוכ רמאמה ןעוט יכ תלטומ ונילע המישמ בצמל תא לויטה זכרמכ המצעה לכל ,ךינח תועצמאב תריצי הביבס תמלוה קוזיחל הצובקה הנטקה תועצמאבו.םירגובה תבכש ברקב המזויו תוגיהנמ ייוטיב
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	 םיכישממ דועצל םילשוריל – לבוי דוחיאל ריעה / ילא שושא לבויו שיש רמאמה רקוס תא ךילהת בוציע תודעצה תועסמהו לםילשורי ,םילשוריבו תא םתמורת לש ירש ךוניחה םינושה תבחרהל ףקיה ירויס םידימלתה םילשוריב תאו .אשונב תיטקדיד-תיגוגדפה םתסיפת
	 םיכישממ דועצל םילשוריל – לבוי דוחיאל ריעה / ילא שושא לבויו שיש רמאמה רקוס תא ךילהת בוציע תודעצה תועסמהו לםילשורי ,םילשוריבו תא םתמורת לש ירש ךוניחה םינושה תבחרהל ףקיה ירויס םידימלתה םילשוריב תאו .אשונב תיטקדיד-תיגוגדפה םתסיפת

	 גלפ הקיבצ ר"ד / הב םיכלוהל חור רמאמה ףשוח תא םייונישה ולחש תסיפתב לויטה ךשמב ,םינשה ימימ הנידמה ךרדבש דעו ונימי ,הלא שקבמו דיפקהל רהזיהל בצממ ובש ךירדמה גלדמ לעמ בלש עדיה תורכיההו .םיכרעב קר קסועו חטשה תא
	 גלפ הקיבצ ר"ד / הב םיכלוהל חור רמאמה ףשוח תא םייונישה ולחש תסיפתב לויטה ךשמב ,םינשה ימימ הנידמה ךרדבש דעו ונימי ,הלא שקבמו דיפקהל רהזיהל בצממ ובש ךירדמה גלדמ לעמ בלש עדיה תורכיההו .םיכרעב קר קסועו חטשה תא

	 ענרב הירא / יכרע-יכוניח ךילהתמ קלחכ יתנשה לויטה רמאמה ןייצמ יאש רשפא גישהל תא תורטמ ךוניחה יכרעה הדימב השורדה ךא קרו ןיב .רפסה תיב ילתוכ
	 ענרב הירא / יכרע-יכוניח ךילהתמ קלחכ יתנשה לויטה רמאמה ןייצמ יאש רשפא גישהל תא תורטמ ךוניחה יכרעה הדימב השורדה ךא קרו ןיב .רפסה תיב ילתוכ

	 ןדיבא ןד / תדלומה תבהאו ץראה תרכה רחוש רעונ תוגיהנמ – םיצ"שמה רמאמה רקוס תא לולסמ הרשכהה לש םיצ"שמה ךירדמ( ח"לש ,)ריעצ תא םתוליעפ .תוריש תנשל םידמעומ םתויה בלשל דעו צ"שמ יחרפכ ינושארה בלשהמ 
	 ןדיבא ןד / תדלומה תבהאו ץראה תרכה רחוש רעונ תוגיהנמ – םיצ"שמה רמאמה רקוס תא לולסמ הרשכהה לש םיצ"שמה ךירדמ( ח"לש ,)ריעצ תא םתוליעפ .תוריש תנשל םידמעומ םתויה בלשל דעו צ"שמ יחרפכ ינושארה בלשהמ 

	 ןויליג 7
	 ןויליג 7

	 ףותיש תוליהק תוכומסה תורומשל עבט וםינגל םיימואל תומישמב לש תרימש עבט ףונו / ןורש ץיבוקשרה-ןלוג רמאמה עיצמ השיג המצעהל לש רוביצה תוסחייתהב .הביבסל אוה גיצמ עדי יעוצקמ שכרנש םלועב עגונב יכרדל ףותיש הליהק עדיו רגאנש תדימלב םיתימע .םינש בר ןויסינמ ףסאנש תינוגרא םינפ
	 ףותיש תוליהק תוכומסה תורומשל עבט וםינגל םיימואל תומישמב לש תרימש עבט ףונו / ןורש ץיבוקשרה-ןלוג רמאמה עיצמ השיג המצעהל לש רוביצה תוסחייתהב .הביבסל אוה גיצמ עדי יעוצקמ שכרנש םלועב עגונב יכרדל ףותיש הליהק עדיו רגאנש תדימלב םיתימע .םינש בר ןויסינמ ףסאנש תינוגרא םינפ
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	 םיצמאתמ ץמאל – בוליש תוליעפ ץמא" ״רתא בתוליעפ תיב-ץוחה סתירפ תינכותבו םידומילה / ר״ד יבא ןושש רמאמה עיצמ תא האיציה בחרמל תושרה )ןולקשא( הטישכ תמצעהל יכילהת הדימל ןווגמב ימוחת תעדה .םייתביבסהו םייפרגואיגה תונורתיה לוצינ בגא
	 םיצמאתמ ץמאל – בוליש תוליעפ ץמא" ״רתא בתוליעפ תיב-ץוחה סתירפ תינכותבו םידומילה / ר״ד יבא ןושש רמאמה עיצמ תא האיציה בחרמל תושרה )ןולקשא( הטישכ תמצעהל יכילהת הדימל ןווגמב ימוחת תעדה .םייתביבסהו םייפרגואיגה תונורתיה לוצינ בגא

	 סאיכמלא םרוי ר״ד / ח״שת דע ןורבחל רעונה תועסמ רמאמה ןעוט יכ תועסמה ,בגנל רבדמל הדוהי םירתאלו ילעב תועמשמ תירוטסיה ויה ןויצ .תונויצה תישארב רעונ ינב לש תימואלה העדותה תיינבב ךרד
	 סאיכמלא םרוי ר״ד / ח״שת דע ןורבחל רעונה תועסמ רמאמה ןעוט יכ תועסמה ,בגנל רבדמל הדוהי םירתאלו ילעב תועמשמ תירוטסיה ויה ןויצ .תונויצה תישארב רעונ ינב לש תימואלה העדותה תיינבב ךרד

	 יבא-רש ןורוד ר״ד / הדשה םע ך״נתה שגפמב םייגוגדפ םיטביה – הדשב חושל רמאמה בקוע ירחא תוחתפתה תולייטה תורייתהו תובקעב רופיסה יכ''נתה ץילממו עדוותהל םישגדל דידהםייטק םישרדנה ףקותמ םתויה הילוח תכוותמ ןיב הרומה ך״נתל .ילארשיצראה עבטהו ףונה ,הדשה ןיבל
	 יבא-רש ןורוד ר״ד / הדשה םע ך״נתה שגפמב םייגוגדפ םיטביה – הדשב חושל רמאמה בקוע ירחא תוחתפתה תולייטה תורייתהו תובקעב רופיסה יכ''נתה ץילממו עדוותהל םישגדל דידהםייטק םישרדנה ףקותמ םתויה הילוח תכוותמ ןיב הרומה ך״נתל .ילארשיצראה עבטהו ףונה ,הדשה ןיבל

	 הקורוס יסוי ר״ד / דימלתה לש ישיא ךותו ירפס תיב עסמ בתוכ רמאמה עיצמ תוארל לויטב תיבה ירפס םרוג דחאמ ללכלש םיביכרמה םיגשיה( םיידומיל םע תוחתפתה ,תיגולויב ,תישפנ תיתרבח םעו ותמר תילאוטקלטניאה לש .דימלתה ינייפאמ לולכמ תמצעהל לאיצנטופ וב שיש )דימלתה
	 הקורוס יסוי ר״ד / דימלתה לש ישיא ךותו ירפס תיב עסמ בתוכ רמאמה עיצמ תוארל לויטב תיבה ירפס םרוג דחאמ ללכלש םיביכרמה םיגשיה( םיידומיל םע תוחתפתה ,תיגולויב ,תישפנ תיתרבח םעו ותמר תילאוטקלטניאה לש .דימלתה ינייפאמ לולכמ תמצעהל לאיצנטופ וב שיש )דימלתה

	 לארשי ןב הירוא / םויהו זא לארשי ץראב םירויסו םילויט רמאמה רקוס תא תרבוחה לויטה" וכרעו ״יכוניחה בתכש באז יאנליו עיצמו ןוחבל תא בצמ .זאמ ופלחש תוברה םינשה תורמל יאנליו לש ויתונויער יפ לע םויכ םירויסהו םילויטה 
	 לארשי ןב הירוא / םויהו זא לארשי ץראב םירויסו םילויט רמאמה רקוס תא תרבוחה לויטה" וכרעו ״יכוניחה בתכש באז יאנליו עיצמו ןוחבל תא בצמ .זאמ ופלחש תוברה םינשה תורמל יאנליו לש ויתונויער יפ לע םויכ םירויסהו םילויטה 
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	טינש תירוא 
	טינש תירוא 

	 רליש ילא / םילייטמ תכרדה לש הקידותמ ךרואל ,רמאמה רקוס ורבחמ תא תוטישה תאו םיכרדה הכרדהל הבוט לש םילייטמ בחרמב .ןחתנמו ךכל תומגוד איבמ ,םינוש םירתאבו חותפה
	 רליש ילא / םילייטמ תכרדה לש הקידותמ ךרואל ,רמאמה רקוס ורבחמ תא תוטישה תאו םיכרדה הכרדהל הבוט לש םילייטמ בחרמב .ןחתנמו ךכל תומגוד איבמ ,םינוש םירתאבו חותפה
	 רליש ילא / םילייטמ תכרדה לש הקידותמ ךרואל ,רמאמה רקוס ורבחמ תא תוטישה תאו םיכרדה הכרדהל הבוט לש םילייטמ בחרמב .ןחתנמו ךכל תומגוד איבמ ,םינוש םירתאבו חותפה

	 םיובגנל תימולש / לארשי תעידיו ח״לש ירויסב תיפותיש הדימל רמאמה ןחוב תא םהיתודמע לש םירומ םישדח ח״לשל תעידילו ץראה יפלכ היחנהה )מ״שי( יתמישמ הדש םויב תוילוח תלעפהל .םדי לע ותלעפהבש תויובכרומה לע דמועו 
	 םיובגנל תימולש / לארשי תעידיו ח״לש ירויסב תיפותיש הדימל רמאמה ןחוב תא םהיתודמע לש םירומ םישדח ח״לשל תעידילו ץראה יפלכ היחנהה )מ״שי( יתמישמ הדש םויב תוילוח תלעפהל .םדי לע ותלעפהבש תויובכרומה לע דמועו 
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	 ליבש ןירדהנסה לילגב ילככ יכרע-יכוניח / ריאי רדנסכלא הנדריו רוצימע רמאמה גיצמ תא ירקיע םזימ ליבש ןירדהנסה םיגדמו הכילהה דציכ ךרואל ליבשה ילכ תשמשמ יכרע-יכוניח .ןמזמ ליבשהש םיכרעהו םינכתה תעמטהל ידומילו
	 ליבש ןירדהנסה לילגב ילככ יכרע-יכוניח / ריאי רדנסכלא הנדריו רוצימע רמאמה גיצמ תא ירקיע םזימ ליבש ןירדהנסה םיגדמו הכילהה דציכ ךרואל ליבשה ילכ תשמשמ יכרע-יכוניח .ןמזמ ליבשהש םיכרעהו םינכתה תעמטהל ידומילו
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	 שושא לבוי / ץראה תא רותל רמאמה ןחוב תא ומוקמ לש לויטה יתבב רפסה לש ךוניחה יתכלממה יתד םייתנשב תונורחאה תאו ויוטיב .יכוניחה ךילהתב
	 שושא לבוי / ץראה תא רותל רמאמה ןחוב תא ומוקמ לש לויטה יתבב רפסה לש ךוניחה יתכלממה יתד םייתנשב תונורחאה תאו ויוטיב .יכוניחה ךילהתב

	 ןוויז באז ר"ד / ח"מלפה רודב דורח ןיע ינב לש םרומ – תפומל הרומ :ימרכ השמ רמאמה ףשוח תא וכרד תדחוימה לש הרומה השמ ימרכ תאו ותוידוחיי ,תיגוגדפה .וידימלת יניעב הספתנש יפכ תיתונמואהו תישונאה 
	 ןוויז באז ר"ד / ח"מלפה רודב דורח ןיע ינב לש םרומ – תפומל הרומ :ימרכ השמ רמאמה ףשוח תא וכרד תדחוימה לש הרומה השמ ימרכ תאו ותוידוחיי ,תיגוגדפה .וידימלת יניעב הספתנש יפכ תיתונמואהו תישונאה 

	איג חתפי / ךנחתמהו ךנחמה ידיב יכוניח ףונמ – םידימלתה תרבחו יתועמשמ עסמ רמאמה גיצמ תא וחוכ לש לויט התתשומ לע ןויער הדעה" ,"תכנחמה וא המשב ירבעה – .רפסה תיבב יתרבחה ךוניחה ךרעמ תא ןנוכמה איש עוריאכ ,"םידימלתה תרבח"
	איג חתפי / ךנחתמהו ךנחמה ידיב יכוניח ףונמ – םידימלתה תרבחו יתועמשמ עסמ רמאמה גיצמ תא וחוכ לש לויט התתשומ לע ןויער הדעה" ,"תכנחמה וא המשב ירבעה – .רפסה תיבב יתרבחה ךוניחה ךרעמ תא ןנוכמה איש עוריאכ ,"םידימלתה תרבח"

	 ץישפיל םהרבא ר"ד / םכיתושפנל דואמ םתרמשנו רמאמה גיצמ תא ןוזח ד"מחה כדדועמ חפיט תוהז תישיא נויצתיתד-תי שיגדמו תא תובישחה הדימעבש לע לכ יטביה תוחיטבה םישרדנה דצל תובישחה לויטבש ךרעהו .ובש יכוניחה 
	 ץישפיל םהרבא ר"ד / םכיתושפנל דואמ םתרמשנו רמאמה גיצמ תא ןוזח ד"מחה כדדועמ חפיט תוהז תישיא נויצתיתד-תי שיגדמו תא תובישחה הדימעבש לע לכ יטביה תוחיטבה םישרדנה דצל תובישחה לויטבש ךרעהו .ובש יכוניחה 


	 רוא ,הדוהי רוכמ ךותיה ריסל ב,לושי תויתוברת-בר תירנילוק / ר"ד ןרוא ,םמת ר"ד יומח םיסינ רמאמה גיצמ רויס בושייב ,דחא מ"שיב םוי( הדש )יתמישמ רואב ,הדוהי ךרדכ תוננובתהל .הדותמכ ינוריעה ףונבו חותפה בחרמב
	 רוא ,הדוהי רוכמ ךותיה ריסל ב,לושי תויתוברת-בר תירנילוק / ר"ד ןרוא ,םמת ר"ד יומח םיסינ רמאמה גיצמ רויס בושייב ,דחא מ"שיב םוי( הדש )יתמישמ רואב ,הדוהי ךרדכ תוננובתהל .הדותמכ ינוריעה ףונבו חותפה בחרמב
	 רוא ,הדוהי רוכמ ךותיה ריסל ב,לושי תויתוברת-בר תירנילוק / ר"ד ןרוא ,םמת ר"ד יומח םיסינ רמאמה גיצמ רויס בושייב ,דחא מ"שיב םוי( הדש )יתמישמ רואב ,הדוהי ךרדכ תוננובתהל .הדותמכ ינוריעה ףונבו חותפה בחרמב

	 ריינפש יסוי ר"ד / ךרד ינויצו תובשחמ ,יארקמה רויסה רמאמה גיצמ תא וכרד לש רויסה יכרע-יכוניחה תתשומה לע תורוקמ לארשי ףשוחו תא תוסחייתהה ןויעל ארקמב תעב רויס בחרמב תועצמאב תומגוד ובתכש ,םיכנחמ םיגיהנמ .ץראה תבהאל סיסבכ ארקמל וסחייתהש םירפוסו 
	 ריינפש יסוי ר"ד / ךרד ינויצו תובשחמ ,יארקמה רויסה רמאמה גיצמ תא וכרד לש רויסה יכרע-יכוניחה תתשומה לע תורוקמ לארשי ףשוחו תא תוסחייתהה ןויעל ארקמב תעב רויס בחרמב תועצמאב תומגוד ובתכש ,םיכנחמ םיגיהנמ .ץראה תבהאל סיסבכ ארקמל וסחייתהש םירפוסו 
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	 תשרומ ברק יארב תוחתפתה לויטה ילככ יכוניח תכרעמב יוולש הנבילו הינשיו רידא / ךוניחה רמאמה גיצמ לדומ הלועפ שיגדמה הכרדההש הליעפה שגפמהו םע תויומד ירופיסמ תשרומ ברק ךלהמב לויטה םירבחמ ןיב להק םירייסמה ןיבל םירסמה םייכרעה .הלא םירופיסב םיפשחנה
	 תשרומ ברק יארב תוחתפתה לויטה ילככ יכוניח תכרעמב יוולש הנבילו הינשיו רידא / ךוניחה רמאמה גיצמ לדומ הלועפ שיגדמה הכרדההש הליעפה שגפמהו םע תויומד ירופיסמ תשרומ ברק ךלהמב לויטה םירבחמ ןיב להק םירייסמה ןיבל םירסמה םייכרעה .הלא םירופיסב םיפשחנה
	TD
	Figure


	 ליבש םינבה – בהאתהל שדחמ ,למרכב לילגב הדעבו ןוכור ובא ןאמלסו רלסט יקיר / תיזורדה רמאמה ףשוח תאיתמזו ליבש" םינבה ,"םיזורדה עיצמ ךילהת ידוחיי החצנהל בחרמו תוליעפ קוזיחל .תילארשיה הרבחב םירזגמ ןיב תוירדילוסה
	 ליבש םינבה – בהאתהל שדחמ ,למרכב לילגב הדעבו ןוכור ובא ןאמלסו רלסט יקיר / תיזורדה רמאמה ףשוח תאיתמזו ליבש" םינבה ,"םיזורדה עיצמ ךילהת ידוחיי החצנהל בחרמו תוליעפ קוזיחל .תילארשיה הרבחב םירזגמ ןיב תוירדילוסה

	 ךינב קוחרמ ,ואובי תוראה לע קהיתורו לש םילשורי היתוביבסו ךותמ ינמוי עסמ לש ץנרמופ לאיחי / םידוהי םיריית רמאמה גיצמ תודע העפשהל תבחרנה לש שגפמה יתלבה יעצמא ןיב םירייתה ןיבו יבשוי ,ץראה היפונ הירתאו ןעוטו יכ לויט אוה ילכ יזכרמ רומישב ןורכיז תלחנהבו תשרומ ךרדב .רגובמהו ריעצה רודה ינבל תיביטקא
	 ךינב קוחרמ ,ואובי תוראה לע קהיתורו לש םילשורי היתוביבסו ךותמ ינמוי עסמ לש ץנרמופ לאיחי / םידוהי םיריית רמאמה גיצמ תודע העפשהל תבחרנה לש שגפמה יתלבה יעצמא ןיב םירייתה ןיבו יבשוי ,ץראה היפונ הירתאו ןעוטו יכ לויט אוה ילכ יזכרמ רומישב ןורכיז תלחנהבו תשרומ ךרדב .רגובמהו ריעצה רודה ינבל תיביטקא

	 ןושש יבא / אבדימ תפמ תועצמאב טווינ רמאמה ןעוט הפמש איה רפס חותפ רצואה וכותב תא םרופיס לש בחרמ לשו .םוקמ .הפמה תאירק תונמוימב םינומט וב טוטישלו ודומילל ,חטש תרכהל תודוסיה 
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	טינש תירוא 
	טינש תירוא 

	2 812004. 
	/דסשת ל"כנמ רזוח
	ת ןסינב 'י ,)א(,ד"סש 
	 לירפאב 

	6 2013. 
	ד תינכותנדס ,ץראה יכרדב ץרא ךר,ד"עשת ,לנויצר ,ץראה תעידיו ח"לש ףגא לש תיכוניחה תינכותה תוא 
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	 לבוי שושא אוה להנמ מזכר נם"ע ףונ( םע ומו)תשר ףגאב ח"לש ידיותע אה,ץר גובר תיב פסהר תוגיהנמל לע םש ,לדנמ לעב ראות

	2 – ,20.6.201004915851.
	פמ ח"לשפו תוינכת הליעוניחו לויטה םודיקב םייכוניח םיטקיורכהל ךאה תרשגדב ,ץר מב תינגס םויכ ,היגולונכטה לענ זכר.מ"ע 
	 :ואר ת"חמש" מ"שיה
	 ודוחיי לש רויסה ימויה ח"לשב תעידיו ,"ץראה תאמ ןד ,ןדיבא םוימ
	 רפסמ 
	 ןכו
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	ח"לש ףגא להנמ אוה שיש ילא ר"ד .ץראה תעידיו 

	4(2020,)
	 ,םלש לכימ לטנבלו ,ןוסרדנא לכימ 
	 תינכותה תייגטרטסא" החימצ לש תכרעמ ךוניחה תובקעב רבשמ ,"הנורוקה .תתשרמב .ךוניחל ירוביצה טניבקל תויגטרטסא תוצעוי ןה תובתוכה 
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	""" 
	ןולאש 
	ןולאש 

	לש
	ח םע םינפה המידק


	6 2015419. 
	( ילא ,שיש
	מל יתנש לויטמ" ,),יכוניח ילככ לויטה ,"יתועמשמ עס 
	'מע , 

	7 2020" ,)2025. 
	ילא שיש תירוא טינשו (
	ץראה תעידיו ח"לש ,ח"לש ם"סק קל םינפה םעם"ענ ,תיתנש-בר תינכות – הליה 
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	לגוג ילכ ,וב שומישו םוז לש הלעפה .דועו הרומה שומישל 
	 ,םייפותישה םילכה ןורתי – טלדפ ,רטמיטנמ ,ילטיגידה טוקליה 

	1 . . .
	לונק תור רגא להנמנכת ףינכותו ם תויבימ להנבחרעונו הר
	בעל תאותש רנ ינואמיברא”ת תטיס
	רגוב תבי רפס תליהנמיח תוגכוניע תנמ םש לדל

	3 
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	 תרבח ,יול תילגו יול בהי םה לדומה יחתפמ 
	נומה שוריפ.רורזח אוה יביטרטיא ח .ךרוצה וא היעבה ןורתפ ךרוצל תולועפ לע םירזוח ובש ךילהת ,רמולכ 

	7 50  .20, . , ,.”. 
	מסיידהג השייחהכוניתר ו’גאימל .היהגהשי  החתפתהביערר ו’גאימל הישבצ ןופאטי ,הילבש תונ-ה
	של  האמה-ה
	  הלחהבנג ייהלדי םכו םוימשוימת  םגבבתי  רפסדוסייי םבותי  רפסעלדוסי-יי .םהגהשי  תססובמעל  הסיפתנמוהיטסי תלוהויטסית
	ה תסרוגשל לכילד  שיז תויוכטופוניצאל
	ל ,םתסיפתמרט תיחה ךונדועל דאת  תוחתפתהיהל דכבע לא תוישיימונוטואת
	ב ןוחטיצעימ
	  רשוכלימ הדאוי ןוזר ישגנגוקויטיביכאדח
	על  ,ןכלהתכי ילהימ הדנווכמים
	דפגוג היש לקהש ”הביווהמום  ךילהתממת ךששללימ הדהדדיתמ ךותדיא גולמימתדב ןיהלוע םנפהי ימלועל םיחהנוציש ליהלד
	קההש הבמרת תשחלא  קרעלייד  שוחהא ,העימשלב אאצמישוחה לכ תועעו םל ןכ למרעכיה תיסחש םתה ללימה םע דסבייקפת שי הבתוהמ דב ילהתכילה יימ .הד

	1 . 
	א תחקפמריצנכת תינכותו םב תויבח להנמרעונו הר ,בעלאות תש רנב יכש ןוכמנכות רטל תויידמו דומשר

	7 
	תוינידמ“ ךמסמ ה תינכותו הלועפה.דרשמה ל”כנמל שגוהש ימינפ ךמסמ ,”ו”לשת תנשל רעונה ףגא לש הדובע 

	817. 9197810 1113.11.1979
	 ’מע ,םש 
	 ,ח”לשת ,ד דחוימ רזוח( ל”כנמ רזוח ,סראמ 
	סה ,)םתקסעהל ןונקת ,יצוביק םכ .ח”לש יכירדמ לש 
	םכסה יוניש יכ ,אופא ,רמול רשפא יש ח”לשה יכירדמ לש הרשמה הנבמו הדובעה.ח”לש הרומל ךירדממ םידבועה דמעמ תא הנ 
	 לוקוטורפ הבישימ המייקתהש ךיראתב 
	 ודרשמב לש ’י ןילרש םילשוריב תוחכונב תוגיצנ תוריש ידבוע ,הנידמה דרשמ
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	 ןרע רזלג אוה להנמ זכרמה יצראה חותיפל תוגיהנמ .לארשיב ןהכמ דיקפתב בשוי שאר תודחאתה םיפוצה תופוצהו לארשיב 

	11972
	 הדוהי ויז היה ,ףרגואג ,רייס שיא תעידי ,ץראה שיא ,ןושל רקוח עבט ךירדמו םילויט יליבשב .לארשי תנשמ 
	 דעו ותומל היה .םיבושיי תומשל הנשמה תדעו שאר-בשויכ הב ןהיכ אוהו ,תיתלשממה תומשה תדעו רבח 

	2 
	יאו – יתדלוה םוי ףא אוה רדאב א"י..."!ונצרא לע תמ" ינאש ,אופא ,אלפ ן 

	327 –
	 תישארב ידעצ הרומכ ידועבו ןבכ 
	 דבלב
	 תוכזב תדובע רמגה ושגוהש רנימסל תיב םרכה דודו ,יתשינבנב רשא דמע שארב התוא

	1 MA 
	החנמו הרומ טינש תירוא ראה תעידיו ח''לש,ץ תלעב ,הטמב תוינכותו םינכת חותיפ תזכרמ 
	נואברביבגנב ןוירוג ןב תטיס 
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	-ה האמל ךוניחה תכרעמב ח''לש עוצקמ תונכומ ?ןאל ח''לשה21 חישמ השמ ר''ד / רמאמה ןד תארוהב ח"לש תעידיו ץראה םלועב יגולונכטה .שדחה ,ותנעטל שי ךרעיהל להארוה ינשב םידממ תמלשהל :ךילהתה דומיל התיכב רויסו הדשב דצל הייחנה דומילו .ףתושמ
	-ה האמל ךוניחה תכרעמב ח''לש עוצקמ תונכומ ?ןאל ח''לשה21 חישמ השמ ר''ד / רמאמה ןד תארוהב ח"לש תעידיו ץראה םלועב יגולונכטה .שדחה ,ותנעטל שי ךרעיהל להארוה ינשב םידממ תמלשהל :ךילהתה דומיל התיכב רויסו הדשב דצל הייחנה דומילו .ףתושמ

	 ריאמ ןולא / התיכל עבטה תא ןימזהל רמאמה השוע ןויסינ הלשיגנ תא עבטה ןווגמל בחר לש .םישנא ןולא הארמ ךיא שמתשהל םייובח םיטרפ ףושחלו ןימזמכ ילאנבה תא התועצמאב רייצל תוסנלו לוחכמבכ המלצמב
	 ריאמ ןולא / התיכל עבטה תא ןימזהל רמאמה השוע ןויסינ הלשיגנ תא עבטה ןווגמל בחר לש .םישנא ןולא הארמ ךיא שמתשהל םייובח םיטרפ ףושחלו ןימזמכ ילאנבה תא התועצמאב רייצל תוסנלו לוחכמבכ המלצמב

	 שיש ילא ר''ד / היספורפ לש התווהתה – ץראה תעידיל ךירדמה .ץראה תעידיל םילויט תכרדהל היספורפה לש התווהתה ךילהת תא גיצמ רמאמה 
	 שיש ילא ר''ד / היספורפ לש התווהתה – ץראה תעידיל ךירדמה .ץראה תעידיל םילויט תכרדהל היספורפה לש התווהתה ךילהת תא גיצמ רמאמה 


	Artifact









