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ןוידה אשונ   

םי בחרמב  אמייק  - תב תוריית  אשונב  חיש  - בר
חלמה

תוכרעמ לע  םויא  ימורדה -  ןגאב  תונולמ  תוריית 
? יתוריית וטג  וא  תויגולוקא 

רוזאב לש כ-2 ק"מ , ךרואב  העוצרב  חלמה , םי  לש  ימורדה  ןגאב  בחרנ  יתוריית  חותיפ  לע  תנשב 2012  הטילחה  לארשי  תלשממ 
ןולמ יתב  ב-12–16  םירדח , תונביהל 4,000  םידעוימ  הז  חותיפ  תרגסמב  .רהוז  הוונבו  קקוב  ןיעב  םימייקה  תונולמה  ימחתמ  ןיבש 

ילארשיה ןקתל  םאתהב  הקורי  היינב  לע  שגד  םשומ  תונולמה  תיינבב  .םויכ  רוזאב  םימייקה  םירדחה  רפסמ  תא  ליפכתש  תומכ  – 
תושרדנ הרובע  ךא  יודיאה ,) תכרב  ךותב  השעמל ,  ) םיב םג  תננכותמ  תונולמה  תיינב  .חלמה  םי  תביבסל  תובישח  ילעב  םיאשונ  לעו 

.תופסונ תוילועפתו  תויתביבס  תויסדנה , תוקידב 

בחרמ םע  םירישיה  עגמה  ירוזא  ןיבמ  הכרב 5 .)  ) תיתיישעת יודיא  תכרבב  לבוגה  ובורב , רפומ  רוזא  אוה  ןנכותמה  היינבה  רוזא 
יצורעל םג  ךכו  הבר , תיגולוקא  תועמשמ  םהל  שיש  הלא  םה  םורדב  רהוז  לחנ  תפינמו  ברעמבש  הדוהי  רבדמ  יקוצמ  תינכתה ,

.הכומנ תיגולוקא  תושיגר  תינכתה  םוחת  בורל  רהוזו .) םור  קקוב ,  ) חרזמל ברעממ  חטשה  תא  םיצוחה  םילחנה 

ונממ וא  ןולמה  לא  העיסנב  םא  ןיב  .המוחתל  ץוחמש  הביבסה  לע  םג  תועפשה  ןבומכ  שי  הזכש  לודג  ףקיהב  תוריית  תינכתל 
ספתנ וניא  העש  לש  העיסנ  חווטו  תונולמה , תא  בבוסה  רוזאב  םג  םיהוש  יאדווב  םירייתה  השפוחה , ךלהמב  םא  ןיבו  התיבה ,

תדימב םילדבנש  םינוש , םיגוסמ  יאנפו  תולייט  ידקומ  עיצמ  תונולמה  םחתמ  עוטנ  וִבלבש  ירבדמה  בחרמה  .תימוי  תוליעפל  קוחרכ 
ןולמה םרובעש  הלאכ  שיו  השפוחה , יקונפת  לכ  תא  עיצמה  םוקמ  אוה  ןולמ  םרובעש  שי  .םינוש  םישנא  רובע  םהלש  הכישמה 

.תוירבדמ תויווחו  םילויט  ןווגמל  סיסב  אוה 

, תאז םע  .הסנרפה  ילגעמ  תבחרהלו  רוזאה  לש  ילכלכ  גושגשל  יתועמשמ  ןפואב  םורתל  לאיצנטופ  יתורייתה  חותיפה  תוינכתל 
ידכ םינוש  תוינידמ  ילכ  תלעפהב  ךרוצ  שי  םא  אדוול  תבייחמ  םישיגר  םייגולוקא  םירוזאב  םילייטמה  תומכ  לש  תיתועמשמ  הלדגה 

.חלמה  םי  בחרמ  לש  תללוכה  ותביבס  לע  תורייתה  חותיפ  תעפשה  תא  םצמצל 
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תורייתה חותיפו  םוקיש  תינכתב  אמייק  - רב חותיפ  תוינידמ  םושיי 
חלמה םיב 
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םיסינ ןורוד  םוליצ : חלמה |  םי  ילעפמ  לש  יודיאה  תוכרבמ  תחא  תדג  לע  םיינפוא  לויט 

וטג וא  תויגולוקא  תוכרעמ  לע  םויא  ימורדה -  ןגאב  תונולמ  תוריית 
? יתוריית

רוזאב לש כ-2 ק"מ , ךרואב  העוצרב  חלמה , םי  לש  ימורדה  ןגאב  בחרנ  יתוריית  חותיפ  לע  תנשב 2012  הטילחה  לארשי  תלשממ 
ןולמ יתב  ב-12–16  םירדח , תונביהל 4,000  םידעוימ  הז  חותיפ  תרגסמב  .רהוז  הוונבו  קקוב  ןיעב  םימייקה  תונולמה  ימחתמ  ןיבש 

ילארשיה ןקתל  םאתהב  הקורי  היינב  לע  שגד  םשומ  תונולמה  תיינבב  .םויכ  רוזאב  םימייקה  םירדחה  רפסמ  תא  ליפכתש  תומכ  – 
תושרדנ הרובע  ךא  יודיאה ,) תכרב  ךותב  השעמל ,  ) םיב םג  תננכותמ  תונולמה  תיינב  .חלמה  םי  תביבסל  תובישח  ילעב  םיאשונ  לעו 

.תופסונ תוילועפתו  תויתביבס  תויסדנה , תוקידב 

בחרמ םע  םירישיה  עגמה  ירוזא  ןיבמ  הכרב 5 .)  ) תיתיישעת יודיא  תכרבב  לבוגה  ובורב , רפומ  רוזא  אוה  ןנכותמה  היינבה  רוזא 
יצורעל םג  ךכו  הבר , תיגולוקא  תועמשמ  םהל  שיש  הלא  םה  םורדב  רהוז  לחנ  תפינמו  ברעמבש  הדוהי  רבדמ  יקוצמ  תינכתה ,

.הכומנ תיגולוקא  תושיגר  תינכתה  םוחת  בורל  רהוזו .) םור  קקוב ,  ) חרזמל ברעממ  חטשה  תא  םיצוחה  םילחנה 

ונממ וא  ןולמה  לא  העיסנב  םא  ןיב  .המוחתל  ץוחמש  הביבסה  לע  םג  תועפשה  ןבומכ  שי  הזכש  לודג  ףקיהב  תוריית  תינכתל 
ספתנ וניא  העש  לש  העיסנ  חווטו  תונולמה , תא  בבוסה  רוזאב  םג  םיהוש  יאדווב  םירייתה  השפוחה , ךלהמב  םא  ןיבו  התיבה ,

תדימב םילדבנש  םינוש , םיגוסמ  יאנפו  תולייט  ידקומ  עיצמ  תונולמה  םחתמ  עוטנ  וִבלבש  ירבדמה  בחרמה  .תימוי  תוליעפל  קוחרכ 
ןולמה םרובעש  הלאכ  שיו  השפוחה , יקונפת  לכ  תא  עיצמה  םוקמ  אוה  ןולמ  םרובעש  שי  .םינוש  םישנא  רובע  םהלש  הכישמה 

.תוירבדמ תויווחו  םילויט  ןווגמל  סיסב  אוה 

, תאז םע  .הסנרפה  ילגעמ  תבחרהלו  רוזאה  לש  ילכלכ  גושגשל  יתועמשמ  ןפואב  םורתל  לאיצנטופ  יתורייתה  חותיפה  תוינכתל 
ידכ םינוש  תוינידמ  ילכ  תלעפהב  ךרוצ  שי  םא  אדוול  תבייחמ  םישיגר  םייגולוקא  םירוזאב  םילייטמה  תומכ  לש  תיתועמשמ  הלדגה 

.חלמה  םי  בחרמ  לש  תללוכה  ותביבס  לע  תורייתה  חותיפ  תעפשה  תא  םצמצל 

חלמה םי  בחרמב  אמייק  - תב תוריית  אשונב  חיש  - בר ןוידה : תרגסמב  םסרופ 

םירקבמה תומכ  תוסיו  תועצמאב  הביבסה  לע  העפשהה  םוצמצ 

ןולא  ירזע 
םינגהו עבטה  תושר  םורדה , זוחמ  ןנכתמ 
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ונממ וא  ןולמה  לא  העיסנב  םא  ןיב  .המוחתל  ץוחמש  הביבסה  לע  םג  תועפשה  ןבומכ  שי  הזכש  לודג  ףקיהב  תוריית  תינכתל 
ספתנ וניא  העש  לש  העיסנ  חווטו  תונולמה , תא  בבוסה  רוזאב  םג  םיהוש  יאדווב  םירייתה  השפוחה , ךלהמב  םא  ןיבו  התיבה ,

תדימב םילדבנש  םינוש , םיגוסמ  יאנפו  תולייט  ידקומ  עיצמ  תונולמה  םחתמ  עוטנ  וִבלבש  ירבדמה  בחרמה  .תימוי  תוליעפל  קוחרכ 
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עבטה תוכרעמ  לע  םויא  אלו  תועדומ  תאלעהל  תיתביבס  תונמדזה 
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בחרמה חותיפ  תא  תרשפאמ  תינונכת  תואדו 

ףוניבטיל  בד 
רמת תירוזאה  הצעומה  שאר 

םיסינ ןורוד  םוליצ : יתוריית | ? םזימל  ןויער  יודיאה –  תוכרבב  השילג 

וטג וא  תויגולוקא  תוכרעמ  לע  םויא  ימורדה -  ןגאב  תונולמ  תוריית 
? יתוריית

רוזאב לש כ-2 ק"מ , ךרואב  העוצרב  חלמה , םי  לש  ימורדה  ןגאב  בחרנ  יתוריית  חותיפ  לע  תנשב 2012  הטילחה  לארשי  תלשממ 
ןולמ יתב  ב-12–16  םירדח , תונביהל 4,000  םידעוימ  הז  חותיפ  תרגסמב  .רהוז  הוונבו  קקוב  ןיעב  םימייקה  תונולמה  ימחתמ  ןיבש 

ילארשיה ןקתל  םאתהב  הקורי  היינב  לע  שגד  םשומ  תונולמה  תיינבב  .םויכ  רוזאב  םימייקה  םירדחה  רפסמ  תא  ליפכתש  תומכ  – 
תושרדנ הרובע  ךא  יודיאה ,) תכרב  ךותב  השעמל ,  ) םיב םג  תננכותמ  תונולמה  תיינב  .חלמה  םי  תביבסל  תובישח  ילעב  םיאשונ  לעו 

.תופסונ תוילועפתו  תויתביבס  תויסדנה , תוקידב 

בחרמ םע  םירישיה  עגמה  ירוזא  ןיבמ  הכרב 5 .)  ) תיתיישעת יודיא  תכרבב  לבוגה  ובורב , רפומ  רוזא  אוה  ןנכותמה  היינבה  רוזא 
יצורעל םג  ךכו  הבר , תיגולוקא  תועמשמ  םהל  שיש  הלא  םה  םורדב  רהוז  לחנ  תפינמו  ברעמבש  הדוהי  רבדמ  יקוצמ  תינכתה ,

.הכומנ תיגולוקא  תושיגר  תינכתה  םוחת  בורל  רהוזו .) םור  קקוב ,  ) חרזמל ברעממ  חטשה  תא  םיצוחה  םילחנה 

ונממ וא  ןולמה  לא  העיסנב  םא  ןיב  .המוחתל  ץוחמש  הביבסה  לע  םג  תועפשה  ןבומכ  שי  הזכש  לודג  ףקיהב  תוריית  תינכתל 
ספתנ וניא  העש  לש  העיסנ  חווטו  תונולמה , תא  בבוסה  רוזאב  םג  םיהוש  יאדווב  םירייתה  השפוחה , ךלהמב  םא  ןיבו  התיבה ,

תדימב םילדבנש  םינוש , םיגוסמ  יאנפו  תולייט  ידקומ  עיצמ  תונולמה  םחתמ  עוטנ  וִבלבש  ירבדמה  בחרמה  .תימוי  תוליעפל  קוחרכ 
ןולמה םרובעש  הלאכ  שיו  השפוחה , יקונפת  לכ  תא  עיצמה  םוקמ  אוה  ןולמ  םרובעש  שי  .םינוש  םישנא  רובע  םהלש  הכישמה 

.תוירבדמ תויווחו  םילויט  ןווגמל  סיסב  אוה 

, תאז םע  .הסנרפה  ילגעמ  תבחרהלו  רוזאה  לש  ילכלכ  גושגשל  יתועמשמ  ןפואב  םורתל  לאיצנטופ  יתורייתה  חותיפה  תוינכתל 
ידכ םינוש  תוינידמ  ילכ  תלעפהב  ךרוצ  שי  םא  אדוול  תבייחמ  םישיגר  םייגולוקא  םירוזאב  םילייטמה  תומכ  לש  תיתועמשמ  הלדגה 
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.חלמה  םי  בחרמ  לש  תללוכה  ותביבס  לע  תורייתה  חותיפ  תעפשה  תא  םצמצל 
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? הבוטה אובת  םורדמ 

ןהכ  הירא 
חלמה םי  תוליגמ  תירוזאה  הצעומה  שאר 

סוידר ילויט  תובידאב  ןוצצח |  לחנב  םיקוצ  תשילג 

וטג וא  תויגולוקא  תוכרעמ  לע  םויא  ימורדה -  ןגאב  תונולמ  תוריית 
? יתוריית

רוזאב לש כ-2 ק"מ , ךרואב  העוצרב  חלמה , םי  לש  ימורדה  ןגאב  בחרנ  יתוריית  חותיפ  לע  תנשב 2012  הטילחה  לארשי  תלשממ 
ןולמ יתב  ב-12–16  םירדח , תונביהל 4,000  םידעוימ  הז  חותיפ  תרגסמב  .רהוז  הוונבו  קקוב  ןיעב  םימייקה  תונולמה  ימחתמ  ןיבש 

ילארשיה ןקתל  םאתהב  הקורי  היינב  לע  שגד  םשומ  תונולמה  תיינבב  .םויכ  רוזאב  םימייקה  םירדחה  רפסמ  תא  ליפכתש  תומכ  – 
תושרדנ הרובע  ךא  יודיאה ,) תכרב  ךותב  השעמל ,  ) םיב םג  תננכותמ  תונולמה  תיינב  .חלמה  םי  תביבסל  תובישח  ילעב  םיאשונ  לעו 

.תופסונ תוילועפתו  תויתביבס  תויסדנה , תוקידב 

בחרמ םע  םירישיה  עגמה  ירוזא  ןיבמ  הכרב 5 .)  ) תיתיישעת יודיא  תכרבב  לבוגה  ובורב , רפומ  רוזא  אוה  ןנכותמה  היינבה  רוזא 
יצורעל םג  ךכו  הבר , תיגולוקא  תועמשמ  םהל  שיש  הלא  םה  םורדב  רהוז  לחנ  תפינמו  ברעמבש  הדוהי  רבדמ  יקוצמ  תינכתה ,

.הכומנ תיגולוקא  תושיגר  תינכתה  םוחת  בורל  רהוזו .) םור  קקוב ,  ) חרזמל ברעממ  חטשה  תא  םיצוחה  םילחנה 

ונממ וא  ןולמה  לא  העיסנב  םא  ןיב  .המוחתל  ץוחמש  הביבסה  לע  םג  תועפשה  ןבומכ  שי  הזכש  לודג  ףקיהב  תוריית  תינכתל 
ספתנ וניא  העש  לש  העיסנ  חווטו  תונולמה , תא  בבוסה  רוזאב  םג  םיהוש  יאדווב  םירייתה  השפוחה , ךלהמב  םא  ןיבו  התיבה ,

תדימב םילדבנש  םינוש , םיגוסמ  יאנפו  תולייט  ידקומ  עיצמ  תונולמה  םחתמ  עוטנ  וִבלבש  ירבדמה  בחרמה  .תימוי  תוליעפל  קוחרכ 
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ןולמה םרובעש  הלאכ  שיו  השפוחה , יקונפת  לכ  תא  עיצמה  םוקמ  אוה  ןולמ  םרובעש  שי  .םינוש  םישנא  רובע  םהלש  הכישמה 
.תוירבדמ תויווחו  םילויט  ןווגמל  סיסב  אוה 

, תאז םע  .הסנרפה  ילגעמ  תבחרהלו  רוזאה  לש  ילכלכ  גושגשל  יתועמשמ  ןפואב  םורתל  לאיצנטופ  יתורייתה  חותיפה  תוינכתל 
ידכ םינוש  תוינידמ  ילכ  תלעפהב  ךרוצ  שי  םא  אדוול  תבייחמ  םישיגר  םייגולוקא  םירוזאב  םילייטמה  תומכ  לש  תיתועמשמ  הלדגה 

.חלמה  םי  בחרמ  לש  תללוכה  ותביבס  לע  תורייתה  חותיפ  תעפשה  תא  םצמצל 

חלמה םי  בחרמב  אמייק  - תב תוריית  אשונב  חיש  - בר ןוידה : תרגסמב  םסרופ 
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