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 .םייתרותו םיירקחמ םינותנ :תיחרזא תודגנתה

 1ןולא יחנ 

 

 הארמ 20062 דעו  1900 -מ םימילא יתלב םיקבאמ לש תונולשכו תוחלצה לע  ירקחמ עדימ
  :ןלהלדכ

    .םימילא םיקבאמ ינפ לע םימילא יתלב םיקבאמ לש םהיתואצותל תצחומ תופידע שי .1
 לחה תוחלצהה תמרב ןהו םימילא יתלבה םיקבאמה תומכב ןה תרכינ הילע הנשי

    .ונימי דעו תוצעומה תירב תוקרפתהב
 היה םתחלצה רועיש ;םימילא יתלב םיקבאמ 120 ולוכ םלועב ורפסנ ונימי דעו  1990 זאמ .2

 40 ומייקתה הפוקתה התואב  .)תורוטטקיד תלפהו רטשמ ייונישב ללוכ(  70%- 60%
 .דבלב 28% היה םתחלצה רועישו ,םימילא םיקבאמ

 םלשל ןוטלשה תא תצלאמ איהש ךכב אוה המילא-יתלב תיחרזא תודגנתה לש החוכ .3
 תא רמשל ונויסינב ירוביצהו יתרבחה ,יטילופה ,ילכלכה םוחתב םיכלוהו םילדג םיריחמ
 תוסנל יושע אוה ,ןוטלשה לש תלוכיה ףסל רבעמ םילדג םיריחמהשכ .טקונ אוהש תוינידמה
 .ותוינידמב ןתוא לולכל ףאו ,קבאמה תושירדמ קלח לבקל ,תויקלח תומכסהל עיגהל
     .סורקל יושע אוה ,ןוטלשה לש תלוכיה לובג תא רבוע םלשמ אוהש ריחמהשכ
 ליעפ ןפואב םיפתתשמ הנידמ יבשותמ %  3.5 מ הלעמל רשאכש הארמ רקחמה .4
 חילצהל יוכיסה - תולובג-תצוחו הבחר הרוצב הנבנ הז חוכ םאו ,המילא יתלב תודגנתהב
  :תואבה תוביסה ןמ ,תיתמרד הלוע

 רשאמ םילא-יתלב קבאמב ףתתשהל םילוכי םינוגראו םישנא רתוי הברה .א
 ישיאה ןוכיסה תמר ,רתוי םייתריציו םינווגמ קבאמה ילכש ןויכמ ,םימילא םיקבאמב
  .רתוי הלודג 'םיליגר'ה םייחב ךישמהל תורשפאהו רתוי הכומנ
 םידהואב ותוא ביחרמו ותוא דדועמ אוה ,חוכב קבאמה תא אכדל הסנמ ביריהשכ .ב

  .קבאמה יכמות לע ונמינ אל הכ דעש ולאכ ללוכ ,םיפסונ םיפתושו
 לש חוכה  תודוסיב םיתרשמה ןמ קלח לש םתכימתו םתדהא תא ררועמ קבאמה .ג

 יקסיעה םלועה ,טפשמה יתב ,אבצהו הרטשמה ,ירוביצה להנימה  :רטשמה
 ,וז הכימת  .רעונ ינוגראו ,תוברתהו ךוניחה תוכרעמ ,תיחרזאה הרבחה,יתיישעתהו
 תמסרכמו ,םידיקפת תשיטנ וא תונברס ידכל חתפתהל היושע ,תיביספ איה םא םג
  .ונוצר תא תופכל ןוטלשה תלוכיב תיתועמשמ

 םיחתפמ םהו םיימואלניבו םייתנידמ םינוגרא ברקב םג הדהא ררועמ הזכ קבאמ   .ד
 םג םייושע םה ןמזה ותואב .תיתכרדהו תינוגרא ,תיפסכ ,תיטילופ וב ךומתל תונוכנ
 .ותיא הלועפ ףותיש תקספהו תומרח ,תויצקנס  ןוגכ םיעצמאב ביריה לע םייאל

 יוכיסה – וב יולת רוביצהש יפכמ רתוי דגנתמה רוביצב תילכלכ יולת ןוטלשה רשאכ .ה
 שיש םושמ רוביצב תילכלכ יולת וניא ןוטלשהשכ .תיתמרד הלוע תודגנתהה תחלצהל

 
 25 הזמ המילא-יתלב תיחרזא תודגנתה לע בתוכו דמלמ ,דמול ,ינילק גולוכיספ .ןולא יחנ :בתכ 1

 Alonnahi@gmail.com   429992-0527.םינש

 

 
2 Chenoweth, E. and Stephan, M.j.  (2011). Why civil resistance works: the strategic logic of nonviolent 
conflict. NY: Columbia University Press. 



2 
 

 םילודג םיצמאמ שרוד קבאמה ,)לשמל ,היסורב זגהו טפנה ומכ( ולשמ תוסנכה ול
  .רתוי

 ,תויאבצ תוכרעמב תונולשכ םנשיש יפכ ,תונולשכ םג םנשי המילא-יתלב תיחרזא תודגנתהב .5
  :םה תוביסה ירקיע .םיילוהינו םייתוגיהנמ ,םייטסיגול ,םייגטרטסא םילשכ  :תוביסה ןתואמו

 .יטילופהו יתרבחה ןוויגה תניחבמ וא ףקיהה תניחבמ :תקפסמ יתלב חוכ-תיינב •
 ,םייטילופ ,םייתדע  תולובג רתוי הצוח אוהש לככ הלדג קבאמ לכ לש ותמצוע
 ביטיהל ןווכמכ ספתנ אוהש לככו ,םירחאו םיימואל ,םיינתא ,םייתוברת , םייתד
 .םימזויה םע קר אלו ללכה םע

  :לע המלש-יתלב תיגטרטסא הבישח •
 ;,ןתוא גישהל תלוכיהו קבאמה תורטמ •
  תונווכ לש היוגש הכרעה  ללוכ ,וניתוחוכ לעו ביריה לע יוגש וא רסח ןיעידומ •

  ,םהיתושלוחו םהיתוקזוח ,םידדצה  ינש
 םוחתב דחוימב ,קבאנה דצה לש םייסחיה תונורתיב קיפסמ יתלב שומיש •

  .ןוטלשה לש הכימתה תודוסי ברקב הדהא תריצי לש
 ןיידע חוכהשכ 'םילודג' םידעצ :ןתקספהו תוכרעמ תחיתפ לש יוגש יותיע •

  .'וכו םוטנמומ ןדבאו ידמ-תמדקומ הקספה ,קיפסמ וניא
 דצה תחנזהו יטקטה דצב תודקמתה :העדותה לע המחולב רסח-שומיש •

  .'ג דצ לע ןהו םיביריה לע ןה ,ונלש דצה לע ןה  ,יגולוכיספה
  .תומזוי לש תדמתמ הטיקנ םוקמב ביריה תומזוי לע תובוגתב תודקמתה •
 סייגמ-חוכ ירציימ םיעוריאב םוקמב םייתרושקת םיעוריאב רתי-תודקמתה •

 .עיתרמ-חוכו
 יסיסכת חכונל דוחיב ,החלצהה לוצינ לעו ףוצר םוטנמומ לע הרימש-יא •

  .ביריה לש הרואכל-םירותיוו הייהשה
 תוגלפמ לש ןלופיטל תיחרזאה תודגנתההה יגשיה לש תרקובמ-יתלב הריסמ •

 לש םהיתוריפ רבד לש ופוסב םימגרותמ תויטרקומד תורבחב  .היציזופואה
 העונתה תגהנהמ   קבאמה רודכ רבוע ךכב .תירטנמלרפ הערכהל םיקבאמ
 חוכהש חוכשל  תוגלפמ תוטונ הז בצמב .היציזופואה תוגלפמ לא תיממעה
 תרגשל רוזחל תולולע ןהו  ,ןתוכזב אלו תיממעה העונתה תוכזב גשוה רצונש
 םא .וגאו  חוכ ,היגולואדיא יקבאמו ,םיגלופמ מ"ומ  :םיירטנמלרפה םילגרהה
 ,ךפיהל אלו " תודגנתהה לצא דובעל" תוגלפמה תא תצלאמ הניא תודגנתהה
  .גגופתהל תודגנתהה תוריפ םילולע
 

  ?ןוטלשה תא ליפהל לוכיש חוכ תיחרזא תודגנתהל הנקמ המ .6
  קוקז אוה :ןיטולחל ונב יולת ןוטלשהש ךכל ךרוצה יד םיעדומ ונניא םיחרזאכ ונא
   .ותיא ונלש הלועפה ףותישבו ול תייצל ונתמכסהל

 .ונלש םיסימה יפסכמ אב ולש ןומימה •
 ,םירומ ,םיאפור ,םיסדנהמ ,םידיקפ יפלא ידיב לעופב השענ הנידמה לוהינ •

 אל םהלש הלועפה ףותיש ילב .הזב אצויכו הרובחת יליעפמ ,תרושקת יליעפמ
  .לושמל לכוי

 תא שבשנו הלועפ ותיא ףתשל קיספנ ,תייצלו ךישמהל ברסנ ןוטלשה תולווע ללגב ,םא
 .דקפתל רתוי לכוי אלו וחוכ יסיסב תא דבאי אוה ,ןמז ךרואל ויכלהמ

  ?וישעמל תיחרזא תודגנתה לע ןוטלשה ביגי ךיא .7
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 .'וכו 'קוח יערופ'כ ,'םיטסיכרנא'כ ונתוא רידגי אוה ןוטלשה לע םייאל ליחתמ קבאמהשכ
  ת"ויזתכמ ןוגכ "תויוערפתה רוזיפל םיעצמא"  ידי לע הליחת , ונתוא דיחפהל  הסני אוה
 קקוחי, ןכמ רחאל ."תויקוח יתלב תויולהקתה רוזיפל תודחוימ תודיחי" ידי לעו םישרפו

 ךכ רחא .םיבקעמב כ"בשה תא בלשל הסניו ,הקחרהו העונת ירוסיא םהבו םוריח יקוח
 ליטי  ,"ענמ ירצעמ" םוזיי ,תולועפב ופתתשהש םיחרזא רוצעי ,םתדובעמ םישנא רטפי

 רידגי ,תגלפמ הפש טוקני אוה .םיילהנמ םירצעמ וליפאו ,רסאמ ישנועו םידבכ תוסנק
 םיירוביצו םייתרבח תומרח רצייל הסני ,תותשרב ונתוא שייבל הסני ,םידגובכ ונתוא
 .ונשוכר יפלכו וניפלכ תומילא ,ףיקע וא רישי ןפואב ,ליעפיש ענמנה ןמ אל .ונילע
 וב ןיאש קבאמ ןיאש העידיב םהילא ןנוכתהלו וללה םיטירסתה תא ריכהל םיקבאנה לע
    .תונברקו םינוכיס
 

  ?השינעה יעצמאל ביגנ ךיא .8
 רתי-תומילאב ביגי רשאכו םא .דחופו גאדומ ןוטלשהש ךכל תודע םיווהמ יוכיד ידעצ •

 ינויח קלד קפסיו ,םלועבו ץראב ולש תוימיטיגלה תא דבאל ומצעל םורגי אוה ,
  .קבאמל
 לגוסמו ןכומ היהיש ןוכיסה תמר תא ומצע לע לוטיי םיקבאנה ןמ דחא לכש ינויח •

 םירחאו ,רסאיהל וא רצעיהל ןוכיסה ןוגכ ,רתוי םידבכ םינוכיס ולבקיש שי :לוטיל
    .םויב תמכסומ העשב םיריס לע ףפותל ןוגכ ןוכיס-תוכומנ תולועפב וקפתסי

 העונתה לע .'השעת לאו השע' יללכ דומללו יוכיד יבצמל שארמ ןנוכתהל ינויח •
 תונרק םיקהל ,םיאתמ ידיימ יטפשמ יוויל תוצקהל ,המיאתמ הכרדהל רמוח ןיכהל
 תוכרעמ  םיקהל ינויח םירצעמ דגנכ .הדובעהמ תוכשוממ תורדעיהו תוברע ןומימל
 םתחפשמ ינבלו םיריצעל תוירדילוס הכימת
 

 

 
 .המילא-יתלב תיחרזא תודגנתהב םיירקיע םיעצמא .9

  :המילא-יתלב תודגנתה יעצמא לש תולודג תוצובק שולש ןנשי       

 ,תרושקת ,םימואנ ,תורצע ,םיגצימ ,תומוצע ,תונגפה :עונכשו האחמ ידעצ .א
 ,תרושקתב םירודיש ,םירמאמ ,םירשנמ ,תוליפת ,הקיסומ ,הריטס ,ןורטאית
 תומש ;םישיא תדרטה ;רוביצל ןוטלשה יתוויע תפישח ;םיירוביצ םיטפשמ ;םירפס
-תוריחב ;תוילמס די תועונת ,םילמס ;תוילמס תויוול ;םירתאלו תובוחרל םישדח
 ;תודסומו םיתב ינפל האחמ תורמשמ ;המד
 

   .ןוטלשה ןמ הלועפ-ףותיש תעינמ .ב
 

   
 ןוגכ םייתרבחו םיידסומ םיעוריאב ףתתשהל בוריס :יתרבח פ"תש תעינמ •

 השירפ ;םיטנדוטסו םידימלת תותיבש ;טרופס יעוריא וא םיימואל םיעוריא
 ;םיעוריא לע םרח ;תופתתשה בויחל תויצ יא ;םהמ תוקלתסה וא תודסוממ
 ;תיביטקלוק תומלעיה ;תודדובתהו השירפ ;תיבב תוראשה ;םיעוריא תיעשה
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 םיסרפ לבקל בוריס ;הליהקב וא ןוטלשב םישיא לע םרח ;האחמ-תריגה
  ;םיקנעמו

 ;םינוק תתיבש ;רחסמ תתיבש ;תורצק תוילמס תותיבש :ילכלכ פ"תש תעינמ •
 רגס וא תויללכ תותיבש.;הנידמל םימולשתו םיסימ תתיבש ;.םיתוריש תתיבש
 ,םיאפור ,םירומ ,םיאלקח ללוכ ,תויעוצקמ תותיבש ;םיריסא תתיבש ;ילכלכ
 תותיבש  ;תודסומ תריגסו םיקיסעמ תותיבש ,םינגרואמ יתלב םילעופ
 בוריס  ;תנגרואמ הדובע תביזע ;תינומה "הלחמ" ;רפסה יפל וא תויקלטיא
 תותיבש ;תיביר וא תובוח םלשל בוריס ;תרוכשמ לבקל בוריס ;םיסימ םלשל
 ענצ  ;תויתלשממ תוינכת וא םיקנבמ םיפסכ תכישמ  :םיסנניפ יקיזחמ לש
 ;הריחבמ

 תוריש ינתונ , םיכוותמ םרח ;םינרצי םרח ;תורוחש תומישר ;וגרבמא ;תומרח •
  .אוציי וא אובי יכילהתב הערפה .'וכו

 םיסכנ תמרחה ;תוצובקו םידיחי לע תומרח ,תויצקנס :םיימואלניב תומרח •
  ;ןוממו

 ;םיחרזא י"ע םיטנמלרפ לע םרח  ;ןוטלש לע יללכ םרח :יטילופ פ"תש תעינמ •
 יכמתנ תודסומ לע םרח ;םייתלשממ םיפוג לע םרח ;טנמלרפ ירבח י"ע
 םע פ"תש יא ;םייתכלממ ךוניח תודסוממ השירפ ;)רקחמ ינוכמ( הלשממ
 םידיקפתו תורשמ ילעב לע םרח ;תוריחב לע םרח ;הפיכאו ןוחטיב תוכרעמ
   לבקל בוריס ;ןוטלשה תדוקפב תודסומ רזפל בוריס ;םיירוביצ וא םייתכלממ
 ;תינומה הלחמ ,תורטפתה ,השירפ ;םתיא ןודלו םייתלשממ םידיקפת יאשונ
 יכמות םימואנו םימוסרפ ;םייעדמ תודסומ םע העובק וא תינמז פ"תש תקספה
  1הפיכאה תויושר וא םייתלשממ תודסומ םע דובעל בוריס ;תודגנתה

 פ"תש יא ;יביטרטסינימדא ;יללכ פ"תש יא :ןוטלשה ךותב םידבוע ידי לע •
 ;תיטפשמ הפיקעו םיבוכיע ;הליעי יתלב הרוצב םידיקפת עוציב ;יטפשמ

 יא  /תבזוכ תוהז ץומיאו החירב  ;nsit i   תובשייתה ;יוניפל וא סויגל :בוריס •
  /תוארוהל בוריס /ףיקע וא רישי תויצ

 /ל"ניב תודסומ תשיטנ /ל"ניב םינוגראמ היעשה וא קוליס :ימואלניב פ"תש יא •
 היחד /םתוקלתסה וא םירירגש קוליס /ל"ניב םינוגראב תורבחל לבקל בוריס
 לע ל"ניב םרח /תיטמולפיד הרכה תעינמ /םייטמולפיד םיעוריא לש לוטיב וא
 .ם"יפתשמ
 

 
 :ןוטלשה יכלהמ שוביש .ג

 הבכרהו תומוצ ;ריואה גזמ יעגפל תימצע הפישח ;בער תותיבש :יגולוכיספ •
 דצמ םיפסכב לוספ שומיש וא תוריבע תפישח ;המילא יתלב הקצה ;;תימצע
 ;ןוטלשה

 בוריסו תודסומ ךותב תוראשיה ;עקרק לש המילא יתלב הסיפת :ילכלכ •
 תודסומ תמקה ;םימוסחמב תורגתה ;תודסומב יביטקלס שומיש ;תונפתהל
 םיילכלכ תודסומ ,הרובחת תוכרעמ ,תויונח ;םיקווש ןוגכ םייפולח םיילכלכ
 ;םיקנב ןוגכ םייפולח

 םינבמ שוביכ ;תבש תוליפת ;תבש תותיבש ,תיטיא הגיהנ :יסיפ שוביש •
 תומיסח ;תונפתהל בוריסו הדימע ;תודסומל המילא יתלב השילפ ;םייתלשממ
 ;תיתשבי וא תימי ,תיריוא הרובחת תומיסח ;הרובחת יביתנ
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 תודסומ ;להק ידי לע םינקתמ תמיתס ;תומסוח תויולהקתה :יתרבח שוביש •
 ;םייפולח תרושקת תוכרעמ ;ם"יסנתמ ,ךוניח תודסומ ןוגכ םייפולח םייתרבח
  ;תיפולח תונותע

 תורסאיה ;ןופלט תוחישו םיליימ ,םיבתכמב תוכרעמ תפצה :יטילופ שוביש •
 ;'םיילרטיינ' םיקוחל תייצל בוריס ;םירוטקובורפו םייומס םינכוס תפישח ;ןוצרמ
 ;םינוממה םע פ"תש אלב ךא הדובע תכשמה ;יפולח טנמלרפ ;תיפולח הלשממ

  ;ןשוביש וא תויגולונכט תוכרעמ לש ןתלועפ תקספה :יגולונכט שוביש •
  ;צ"גבל תוריתע ;הביד תועיבת :יטפשמ שוביש •
 ,םיימואלניב תודסומ ,ולשממ :ל"וחמ תינוציח תוברעתה דודיע :ימואלניב שוביש •

 ;םיידוהי תודסומ
 .םיעצמא תריחבב םילוקיש .10

 תולאשב םכסומ חותינ ךורעל ינויח  :םייגטרטסאה םילוקישה רואל הלעפה .א
 תחתפתמ תודגנתהה רשאכ םג    ,גישהל םיצור ונא המ .ליעל ונינמש תויגטרטסאה
 קבאמה יצחלל ליבקמב התוא שבגל בושח ,תקפסמ היגטרטסא השבגתה םרטב
 .רתוי םירחואמ םיבלשל התוא תוחדל אלו חתפתמה

 ךות ,תעד לוקישב ולעפוי קבאמה ילכ לכ  .תוגהנהה לשו רוביצה לש יתגרדה ןומיא .ב
 וא תיללכ התיבשב םייאל םעט ןיא .תונמדזההו תלוכיה ,םיכרצה ,תוביסנה חותינ
 חונ ללכ ךרדב .םתוא שממל חוכה ונידיב ןיא םא הלוכ הנידמב הרובחתה יכרד קותינב
 םע הגרדהב ןתוא ביחרהלו ,עונכשהו האחמה ילכב םינטק םידעצב ליחתהל רתויב
  .ןוטלשה לומ ץמואב דומעל םילגוסמ ונאש השגרהבו יחרזאה ץמואב לודיגה

 .תופסונ תויסולכוא סויג ידי לע החוכ תא הגרדהב ולידגי תודגנתהה יעוריא .חוכה תיינב .ג
 םיצמאמ הל שידקהל בושחו ,םירחא םיעוריאל ליבקמ ץמאמ תשרוד חוכה תיינב
 הרטשמה ללוכ ,ןוטלשה לש הכימתה תודוסיב עיקשהל ךירצ  דחוימ ץמאמ .םידחוימ
 םצמצל ידכ ,דועו תיקסע-תילכלכה הליהקה ,ירוביצה להנימה ,הפיכאה תויושר ,אבצהו

  .קבאמל הדהא חתפלו תויודגנתה
 החונה םילכה תצובק איה עונכשו האחמ :תונתשמה תוביסנה רואל תיתגרדה המלסה .ד

 םירוביצה תא תועדיימ תעדיימ איהש םושמ .תודגנתהה לש םינושארה םיבלשל רתוי
 ,םירתוח וילאש םירבדה בצמ תא תורידגמ ,ןוטלשה םע טקילפנוקה ידקומ לע םינושה
 חוכ תשרוד הלועפ ףותיש תעינמ . םיחרזאה ידיב ןותנה חוכה תודוא ךוניחל תשמשמו
 ,םייאל ןתנווכבש תוינוטלש תויצקנס לומ דמועל רתוי הלודג תונוכנו ,רתוי לודג ירוביצ
 תיבויח תוסנתהו חוכ תיינב תרשפאמ ולא םילכב המלסהה .עיתרהלו דיחפהל
 .ןוטלשה םע םיתומיעב

 ,קבאמל תוקיזמ התוכזב תורהצה וא תומילא תלעפה .תומילא-יאב תוקבד לש תעמשמ .ה
 תיבויחה תוסחייתהב תועגופו ,םימילא םיעצמא ליעפהל רטשמל תשומחת תוקפסמ
 תא שיגדהל אוה תוגהנהה ידיקפתמ דחא .הל הצוחמ ןהו ץראב ןה קבאמה יפלכ
 ,םיגרדה לכב השעמו רוביד תעמשמ לע דיפקהל ,תומילאה יא ןורקעב תוקבדה
 ול קפסנו תומילאב לעפנש ןיינועמ ןוטלשהש רוכל שי .וזכ הגירח לכמ יבמופב רענתהלו

    .ונב סנכיהל הליע
 תיפרגואיג רתוי בחרנ היהיש לככ רתוי ליעי היהי קבאמה .תולועפו םינוגרא ןיב םואית .ו

 םינמז םואיתב ושעיי םא רתוי תוליעי ויהי תורזופמ תולועפ .םיצמאמו םילכ תניחבמו
 .ולא םינונכתבו םימואיתב יטירק דיקפת הטמל  .תרתוימ תורחת עונמל ידכ ,םיעצמאו

 םייקה לע תפסונ העקשה םישרודש ,ינוניבהו ידיימה חווטל םיינויח םידעצ :"האלה המ" : .11
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 ןווגמ .תובורמ תוצובק לש תוברועמבו תויתריציב ,תומזיב רתויב םישרמ חתפתמה קבאמה
 תוגיהנמה .םיקבאמה תורפסבש םילכה גולטקב יראה קלח תא הסכמ םיטקננש םידעצה
 םיקבאמל םיאתמה תוגיהנמה יפוא והזו ,םימכחו םייאמצע םינוגרא ןיב תורזובמ  המזויהו

 םיבאשמו םיליעי םיתוריש םלוכל ןתונו םיברה םינוגראה תודובע תא ללכתמ הטמה .םייממע
 ןויסינ לע הנבנ קבאמהש רכינ  .תיתפומ איה םיעוריאה לש עוציבהו ןוגראה תוליעי .םיינויח
  .בטיה תססובמו תמדקתמ קוניז תדוקנמ ליחתה אוה ןכ לעו ,רופלב תונש לש ינויחו בחרנ

 םיצמאמה רקיע ,המידקמ תוננוכתהל תוהש הל התייהש אלב תחתפתמ תודגנתההש ןויכמ
 ןלהלד תועצהה .האלה המ לע בושחל ליחהל ןמזה התע .ידיימה הווהב םידקוממ ןיידע
   .ולוכ םלועהמ יוושכעה יתרותה עדיה לע תוססובמ

 יד העש יפל ונידיב ןיא  :יוושכעה ונחוכ תולבגמ רואל קבאמה תורטמ לש תינכדע הרדגה •
 שדחמ רידגהל ונילע ,ךכיפל ;הלשממה תא ליפהל וא הקיקחה יכילהת תא קיספהל ידכ חוכ
 תוחפל וא ,תואבה תוריחבב הלשממה תלפהל םיאנת רוציל :ןלהלדכ ,הרטמה תא
 הנממ ענמתש המרל תיטפשמהו תיטילופה ,תילכלכה ,תינידמה ,תינוטלשה התשלחהל
 ,םיילאיר הלועפו ןמז תיזחת תרציימ וז הרדגה .םייוושכעה היגשיה תא רמשלו ךישמהל
  ..דימתמ םוטנמומל תונוכנ תרציימו רסוב-תובזכא ינפב תנסחמ

  :  .תודגנתהה תוגהנה לש  יטירקה דעיה איה חוכה תיינב •
 אוהש לככ הלדג קבאמ לכ לש ותמצוע : קבאנה רוביצה לש תולובג-תצוח הבחרה .א

 ,םיינתא ,םייתוברת , םייתד ,םייטילופ ,םייתדע  תולובג רתוי הצוחו תוחפ ירזגמ
 הנבה ,תורבדיה לש הליעפו תכשמתמ המזוי שורדי הז ךילהת .םירחאו םיימואל
 םיכמות ,םישנ .םתיא תוירדילוס תחטבהו םהלש םיסרטניאהו תוגאדה לש הקימעמ
 ילארשי- יברעה רוביצה ,תוירפירפ יבשות ,ןותמה יתדהו ינמיה רוביצב םיילאיצנטופ
 .דועו

 תודוסי תא םיווהמה תודסומה ברקב הכימת וא/ו הדהא לש תכשמתמ הריצי   .ב
-תיקסעה הליהקה ,אבצה ,ןוחטבה תוחוכו הרטשמה :םהבו ,ןוטלשה לש המצועה
 רעונ ינוגרא ,תוברתהו ךוניחה ,תדה ילהנימ ,תיחרזאה הרבחה ,תיסנניפ-תיתיישעת
-יעצמא ליעפהל ליחתי ןוטלשה רשאכו םא ,הדוקפ םויב ונתוא תרשת וז הדמע  .דועו
 .תודגנתהה יפלכ יוכיד

 דע תדחואמ תיזחב לועפלו תודגנתהה תא גצייל היציזופואה תוגלפמ לע ץחל תלעפה •
 תוטונ    הז יטירק בלשב .טנמלרפב םיערכומ םיקבאמ לש םהיתוריפ  .הרטמה תגשהל
 תרגשל רוזחל תולולע ןהו ,תיממעה העונתה תוכזב גשוה רצונש חוכהש חוכשל  תוגלפמ
 יגשיה לע םימייאמ ולא .וגאו  חוכ יקבאמו תיגולאידיא תונרהט םהבו םיירטנמלרפה םילגרהה
 הכימת תוגלפמה יגיהנמ לע ליעפהל תודגנתהה תגהנה לע  .םהב לבחל םילולעו תודגנתהה
  ."םלצא ונחנא אלו ונלצא ודבעי" םהש חיטבהל ידכ , ינש דצמ ץחלו דחא דצמ

 ,תודגנתהה תגהנה לש תדמתמ תיעוצקמ המזוי שרוד הז קבאמ  .העדותה לע קבאמ  .4
 רתיה ןיב .דועו ךוניחה ,תרושקתה ,הרבחה יעדמ ימוחתמ עוצקמ ישנא הב הב ופתתשיש
 ןוגכ ףתושמ ןוזח יחנומב םג אלא "!ךל" ןוגכ םיילילש םיחנומב קר אל קבאמה תרדגה תינויח
  ."תואמצעה תליגמל תונמאנ"

 רוביצה לש ונסוח .הלשממה לש יוכיד תונויסנ ינפב הדימעל ןומיאו הרשכה •
 תישפנ -  רתוי ןכומ היהיש לככו ,הלשממה לע עיפשהל וחוכב חכווייש לככ לדגי
  .קבאמה תומדקתה םע ובחרתיו וכליש יוכיד תונויסנ ינפב דומעל – תישעמו
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