
 ותרסהו קחדה .1
 וקוליסו קחדה תנבה

 קחדה לש ופוסו קחדה :דיחיו דחא רבד דמלמ ינא
 אהדוב -

	קחדה לש ועבט
 .איהש הממ הנוש  ןוצרה ןמ עבונ ישפנ קחד
 םירבד השולשב ריכתש ךכב יד ,תאז גישהל תנמ לע .קחדמ ענמיהלו עוגר תויהל ףידעמ התאש וילאמ ןבומ
 :םאולמב

 .הרוק וניא רחא רבד םוש ;הרוק הרוקש המ
 .איהש הממ הנוש ןפואו םינפ םושב תויהל הלוכי הניא ,לעופב הרוקש המ ,תואיצמה

 .אל ותו תובשחמ ,תוניימודמ ןה הרוקש המל תופולחה לכ
 יאוולה' ,'רתוי אירב יתייהש יאוולה' ,'רתוי הריעצ יתייהש יאוולה' :ןה קחד תומרוגה תובשחמל תוצופנ תואמגוד
 אלש יאוולה' וא 'הניחבב לשכנ יתייה אלש יאוולה' ומכ תובשחמ םג תונמל רשפא ןתיא דחי .'ףסכ רתוי יל היהש
 .'לגלגב רקת יל שיש הלגמו וטואל סנכנ יתייה
 ,המיא ,ןוצר תועיבש-יא ,ןומא-יא וללכש ,קחד לש םינוש םייוטיבמ םייחה ךרואל תלבס וא תיווחש חינהל שי
  ,ןיע-תורצ ,דחפ ,ןובלע ,חתמ ,סעכ ,הטרח ,קופיס רסוח ,תונלבס רסוח ,הדרח ,הלפשה ,הגאד ,המשא ,הבזכא
 .לוכסתו
 דציכו קחדל םרוג המ ,ןכ םא .ךביבס םישנאלו ךל תורצל םרוג אוה .םייחהמ דרפנ יתלב קלח אוה קחדש המדנ
 ?וקיספהל לכות

 קחדה רצונ דציכ
 :םירבד השולש ןיבהל ךילע ,קחדה רצונ דציכ תוארל תנמ לע

 ;םירבד לע ךתבישח ןפוא
 ;םירבדה לש יתִמאה םעבט

 .םיינשה ןיב לובלבה תואצות

	םירבד לע ךתבישח ןפוא
 3:תעבוק הראקמלהרטוסה

 ;העדותה תלוז םייק אל רבד יכ עד
 .תישממ תואיצמ תלוטנ המצע העדותהש ךכב רכה

 :ןוגכ 4,םייטסילאוד םינבמל םלועה תא םילצפמה םיגשומ יארבו ךיתועד תרגסמב םירבד האור התא ,שונא-ןב רותב
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 םייתִמא םירבדו םישנא .רתויב תונווגמ היבגל תועדהו וז הנחבהל טלחומ הדימ-הנק לכ ןיא :)רעוכמ וא( הפי
 םה ,ריזנ רובע .יותיפ רותב הפי השא וא הפי רבג תוארל יושע ליגר םדא .םעבט םצעמ םירעוכמ וא םיפי םניא
 .םהש המ טושפ םה השעמל .קייטסכ םתוא האור בער רמנ .תעד-תחסה רדגב ויהי

 .תודבוע אל ,תועד םה 'רעוכמ'ו 'הפי'
 וניאו תד וניא םזיהדובה .וללה תוירוגטקהמ תחא ףאל םיאתמ וניא ,לשמל ,טסיהדוב :)ינוליח וא( יתד
 םשב םזיהדובה תא הנכמ המאל יאלדה .תיטסיאתא תדכ םזיהדובל םיסחייתמ םימיוסמ םיפוסוליפ .תּוינוליח
 5.העדותה עדמ

 .תודבוע אל ,תועד םה 'ינוליח'ו 'יתד'
 יטנגה ןעטמה םהבו ,םיבר םימרוגמ םיעבונ הלאו ,ךלש ישיאה םיגשומהו תועדה ךרעממ בכרומ ךלש ישפנה הנבמה
 םאתהב תלעפו תמנפה ,תספת הבש ךרדה םג ומכ ,תיתוברתהו תיתרבחה ךתביבס ,ךירוהמ תלביקש ךוניחה ,ךלש
 הבר הדימב אוה האור התאש םלועה .םייחה ךרואל םינתשמו םיחתפתמ הלא םיישפנ םינבמ .תונושה ךיתויוסנתהל
 .ךלש ישפנה רבעה תודלות לש תופקתשה
 תירקיעה ןתרטמ ,חומ-ינעדמו םיגולוכיספ ברקב ימדקא ןיינע ררועל םייושע ךלש תוישיאה הנבמו ךיתובשחמש ףא
 וא םינוכנ םנה רויצ וא הינופמיס ,ןמור יכ רעשמ ךניאש םשכ שממ ,םלואו .תויתריציל רוקמכו ךייח תא ןגראל איה
 תירוקמ הריצי אוה בשוח התאש המ ?בזוכ וא יתִמא אוה בשוח התאש המ יכ רעשתש עודמ ,תיתדבוע םינוכנ אל
 .ךשפנ לש
 רשפא יא ,השעמל .יתִמא רבדל םיסחייתמ הלא תונויערש ךכב קפס טעמכ ליטמ ךניאו ,תונויערב רבדל ליגר התא
 עודמ .םירחא לש תובשחמב יטמוטוא ןפואב ןימאמ ךניא .לוכה הז ,תורוק תובשחמה .'והשמ תודוא לע' בושחל
 ?ךלש ךיתובשחמב תרוויע הרוצב ןימאתש אופא
 :ןתנבהב תוגשלו ךיתובשחמ תא ןיבהל םיכרד שולש שי

 .םמצעלשכ םיקיזמ יתלב םייגולוריונ םיכילהת ןה ,אל ותו תוכלוהו תואבש תובשחמכ ךל תוארנה ,תובשחמ
 .קזנ םוש םימרוג םניא הלא םיכילהת
 תושגנתמ ןהש תובורק םיתעל המדנש ןוויכמ קחדל םורגל תוטונ ,ןהב ןימאמ התאש תובשחמ רמולכ ,תועד
 .תואיצמב
 ןהילע ןגמ התאשכ רתוי בר קזנל םורגל תולולע רשא ,תטלחומ הרוצב ןהב קיזחמ התאש תועד הלא ,תונומא
 .תודבוע לאכ תועטב ןהילא סחייתמו חוכב

 .םלועב תומחלמלו םיכוסכסל םורגל תוכישממ תויתדו תויטילופ תונומא

 םירבדה לש יתִמאה םעבט
 וניאו הנבומ וניא אוה ;ועבטמ דחואמ וניאו ,ועבטמ )יטסילאוד( לצופמ וניא ,אוהש יפכ םלועה ,תואיצמה םלוע
 .ונשי טושפ אוה .הנבומ-יתלב
 .תאז םיניבמ םניא םישנאה בורש דע ךכ לכ טושפ הז

	םיינשה ןיב לובלבה תואצות
 םא קודבל ילבמ בשוח התאשכ .בשוח התאש המב תולת אלב םייקתהל םיכירצ םירבדה ,םייתִמא ויהיש תנמ לע
 הניא ךשפנש רחאמ תולובג ןיא .אוהש ןוויכ לכל ךתוא ךילוהל תויושע ןה ,יתִמא רבדל תוסחייתמ ךיתובשחמ
 .לעופב הרוקש המל תלבגומ רשא ,תואיצמה ומכ אלש ,תלבגומ
 רבכ הזש ינפמ תעכ הרוקש המ תא תונשל לוכי ךניא ,המודמו קשחנ דיתעל תוינכות תעכ ןנכתל לוכי התאש ףא
 .תומייק-אלו תומודמ תויפיצ ונה דיתעהש ינפמ דיתעה תא תונשל םג לוכי ךניא .הרוק
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 אלא ןניאש תויפולח תויואיצמב ןימאהל ךתוא התפמ אוהש ךכ ידי-לע ,קחד רצוי תואיצמל תובשחמ ןיב לובלבה
 םימרגנה םיטקילפנוקהו תויעבה .דבוע אל הז עודמ ןיבהל אלו ,םהש יפכמ םינוש ויהי םירבדהש תוצרל ,הילשא
 :לשמל .קחד ררועל םילוכי ךכמ האצותכ

 ךא ,הרוקש בשוח התאש הממ םיעבונ ,ךישעמ םג ןכלו ,ךיתושגרש רחאמ .לשכיהל תולולע ךיתוינכות
 .גישהל תננכתש תואצותהמ דואמ תונוש תויהל תויושע ךישעמ תואצות ,יתִמאה םלועב חרכהב לעופ התא
 ןוכנכ תומימתב םלועה תא טפוש התא ,ךיתועד םע ההדזמ התא דוע לכ .'לקלוקמ' תואריהל לולע םלועה
 לש ףקותה תא טופשל םוקמב ,ךיתויפיצו ךיתועד םע דחא הנקב הלוע אוה הבש הדימל םאתהב יוגשכ וא
 תחצנמ תואיצמה .םיעוריאה םע דחא הנקב תולוע ןה הבש הדימל םאתהב ,רתוי ןובנ ןפואב ךיתויפיצו ךיתועד
 !דימת
 לולע הז רבד .הרוקש המ תא תמאות הניא איהשכ ךתוגהנתהל תילילש הרוצב ביגהל םילולע םישנא
 .םיבורקה ךיסחי לע רקיעבו ,םיישיאניבה ךיסחי לע ילילש ןפואב עיפשהל

 תא תוחדל וא לבקל ךאובב תוריהז הנשמ טוקנתש בטומ ןכלו ,ילש יתעד ונה הז ךירדמב רמאנה לכש רוכז
 ךיתונקסמ םגש רוכז ךא .ךיבגל ןוכנ אוה םא הארו ןאכ רמאנה ןמ רבד לכב בטיה ןייע .וקלחב וא ותומלשב ,רמאנה
 .ךתוגהנתה לע עיפשהל תוכישממ ןהש העשב וליפא ,תובשחמ ןה
 .העד ונה םדוקה טפשמה םג
 ...וינפלש טפשמה םגו

	קחדל ץק
 ןפוא תא קומע ןפואב סופתתש קר אלא ,והשמ הנשתש תורשפא וא ךרוצ ןיא ,ףרה אלל םינתשמ םירבדש ףא
 ץוח םייק וניא דיתעה ,יונישל-ןתינ-יתלב ונהו ,ול ףלח רבעהש ךל ררבתי ,ןויעב ךכ לע בושחת םא .םירבדה תלועפ
 .ןאכ ךמע אצמנ רבכ 'וישכע'הו ,הווהב ךיתויפיצב רשאמ
 ףא רשפא יא ,)ילאטנמ ךילהת אוה םגש( ךנורכיז אלל .אל ותו יפוסוליפ ןויער אוה יונישהש ןיבהל דמלת זא וא
-יא יהוז .תיביסנטניא תוליעפ לש המוציעב םג תיתִמא החונמ תשחרתמ וז הנבה תרגסמב .יוניש לע בושחל
 6.ם'גבר ן'צגנול תאז חסינש יפכ ,'תיעבט תועדומב החונמ' וא ,תיעבט היצטידמ ,היצטידמ
 רחאמ ,רתוי הבר תולקב םירחאמו ךמצעמ תלעות קיפהלו בוהאל ,תויחל לכות ,תואיצמה עבטב ריכתש ךכ ידי-לע
 .םריסהל ןויסינב וא ,םיניימודמ היווח יקלחב זחאיהל ןויסינב ךורכה לוכסתה תא תווחל לדחתש

	הילשאה תוגגופתה
 תוסחייתמ ןניא ,הרבחב דקפתל ךל תורשפאמו עדוי התאש המ לכ תא תווהמה ,תובשחמ ןתוא יכ סופתל לק הז ןיא
 ןיבל תובשחמה ןיב הנחבהה תונמוימ ,םלואו .הריבס הרוצב ללכ ךרדב תודבוע ןהש ףא ,תואיצמב רבדל השעמל
 .ךלש שפנה תוולשל תיתוהמ איה תואיצמה
 םיטנדוטסה תא םיחנמ תונמאל םירומה .רייצלו םושרל דציכ םידמול םהשכ וז תונמוימ םישכור תונמאל םיטנדוטס
 םושרל אל רכזהו רוזח םיטנדוטסל םיריכזמ םה .םש שיש םיבשוח םהש המ תא אלו ,תואור םהיניעש המ םושרל
 .םהינפל היוצמה תממודה תוריפה תגוצתב תיפיצפס הננבב ןנובתהל אלא ,'הננב תיארנ ךיא' לש ןורכיזה ןמ רייצלו
 :תואיצמל תוסחייתמ ןניא ךיתובשחמש ןיבתש לככ

 .תואצותב תולת אלל רתוי וֵלש השעית
 .אל ותו תובשחמ רותב ךא ,ינוימדה ךמלוע תא תוארובה ךיתובשחמ תא דבכת
 .ורקי םהשכ ךתלוכי בטימכ םמע דדומתת טושפ התא .ךתוא זיגרהל וא עיתפהל וקיספי םירבד
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 םתוא הווחתש רחאמ ,תויעב תוחפ ךל ומרגי תומוארטו תויוללעתה ,תורגבבו תודליב םיצוענה םיישק
 .תואיצמכ אלו םיביאכמ תונורכיזכ רתויו רתוי
 תויהל לוכי וניא םלועל אוהש יפכ יתִמאה םלועה .דרת קחדו םיטקילפנוק רוציל ךשפנ לש תלוכיה
 .טקילפנוקב תויהל לוכי אוה ומעש רחא רבד ןיאש רחאמ ,והשלכ רבד םע טקילפנוקב יוצמ
 ןוחטיבה .הרוקש המל רתויו רתוי תויטנוולר ושעיי תוישגרה ךיתולועפו ךיתובוגת .רתוי יארחא השעית
-יבר תורוקמ הלא .תידדה הניחבמ רתוי םיליעומו םילק ויהי ךיסחי .רתוי ךב וחטבי םירחא .רבגי ךלש ימצעה
 .תישפנ החוורל המצוע

 .רתוי םיחונו רתוי םילק וכפהיי םייחה .הרושכ וניא והשמש תרכומה השוחתה םלעית
 דבלמ המואמב רבד לש ופוסב הכורכ הניא – רתוי יתואיצמ רואב םלועהו ךמצע תייאר – ךלש הילשאה תוגגופתה
 רכומ השענו בושו בוש ךינפב גצומ הז בצמש ןמזב ליעוהל תולוכי תוולנ תויוליעפ יתש .תיעבט תועדומב החונמ
 :ךרובע ינש עבטל ותכיפהל דע ,הגרדהב

 אל המ ,ךכמ בושחו ,יתִמא המ ריהבהל ךל םירזועה ,'שאר ותואב' םירבחו םירומ םע תוחישו םירבסה :דומיל
 .יתִמא
 ועבט תאו יתִמאה ךעבט תא תולגל ךל רוזעלו ךשפנ תא עיגרהל ודעונש תויתייווח תויוליעפ :היצטידמ
 .םלועה לש יתִמאה

	דומיל
 .הרוק וניא רחא רבד םוש יכו ,הרוק ,הרוקש המש ךכב קמועל ריכתש ךכב יד ,רבד לש ופוסב
 וז הטושפ הדבוע ךירעהל תנמ לע ךא .דומלל המ ןיאש םשורה לבקתהל לולעש דע וילאמ ןבומ ךכ לכ עמשנ הז
 איה ,תכבוסמ הניא וז הדבועש ףא .הכלהכ אלש הניבהל תובר םיכרד שי .םיבאשמו העקשה ,ןמז םישרדנ ,יוארכ
 .דחאכ הקמקמחו הנידע
 םזיהדוב תא הריפסל הנושארה האמב דסייש 7,הנו'גראגנ ?םירתוימ וא םייחרכה לוגרתהו דומילה םאה
 דחא אל ףא אלו ,דחי םג םהינש אלו ,םייחרכה-אל םניאו םייחרכה םניא םה" :רמוא יאדווב היה 8,הנאימאהמה
 .בורקמ רתוי םתוא םינחובשכ םיגגופתמ רשא םיסקודרפב ףוצר יחכונה ךירדמה ."םהמ

 היצטידמ
 םאה" ,הראהב הכזש רחאל ,אהדובה לאשנשכ .לעופב שחרתמש המל עדומ תויהל ,רע תויהל השוריפ היצטידמ
 ."רע ינא" הנע ,"?םדא וא לא התא
 .תויעב םייקתהל תולוכי אל וכותב רשא ,ךלש הנתומ-יתלבה ישפנה בחרמה תא הלגמ התא ,ןיטולחל רע התאשכ

 .היצטידמל תגרודמ ךרד העיפומ ךירדמה ףוסבו ,לוגרתל הטושפ היצטידמ העיפומ הז קרפ לש ופוסב

 םייתוהמה םיכילהתה תעברא
 :הזה רדסב חרכהב אל ,םיכילהת העברא ךרד שחרתמ קחדמ רורחשה

 הז רבד .הזל הז םיהזכ םיררבתמ רבד לש ופוסב רשא ,םלועה עבט תאו יתִמאה ךעבט תא ךינפב םיגיצמ
 ,בור יפ לע ,ךלש הייטנהש רחאמ ,בושו בוש ךינפב תאז גיצהל ךרוצ היהיש ןכתיי .הרומ ללכ ךרדב ךירצמ
 .תאז חוכשל היהת

 
 ,ודימלת םע דחי ,הנאימאהמה םזיהדובב הקיאמייהדמ תלוכסא דסיימ ,יזכרמ יטסיהדוב הגוהו הרומ :)ךרעל 250-150( הנו'גראגנ 7
   .הוודאירא
  .הדאוורת אוה ינשה .םזיהדובב םיירקיעה םיפנעה ינשמ דחא :הנאימאהמה םזיהדוב 8



 .ךינפב םהילע םיעיבצמ רשאכ םלועה לש ועבט תאו יתִמאה ךעבט תא רוריבב ריכמו ההזמ התא

 .היצטידמ ידי-לע ללכ ךרדב תגשומ וז תוחתפתה ;ךל רכומ השענ הרכה לש הז בצמ
 רשא ,ךילהתל ףסונ קלדל ךפוה עוריא לכש דע ,םוימויה ייחב וז הנבות לש תמאה ךרעב ריכמ התא
 .יעבט ןפואב בצייתמו חתפתמ

 9:ה'גרוד באראג לש תויתוהמה תודוקנה שולשמ ותוהמב הנוש וניא הז םוכיס

 .שפנה עבט תא ךינפב םיגיצמ
 .ןיטולחל ענכתשמו תאז ןיבמ התא

 .ףוסה דע החטבב ךישממ התא

	ךרדב םיסקודרפ
 דומלל שיש רבד ןיאש אוה דומלל שיש דיחיה רבדה

 תרתוימ איה היצטידמה יכ תולגל איה היצטידמה תרטמ
 ןיא .תובשחמ השעמל םנה םייתִמא םהש תרבסש םירבדש הלגת ךכ ,תואיצמב ןנובתתש לככ .ךרדב תועתפה שי
 יתלב רבדהש ינפמ ?עודמ .ץמאתהל קיספהל הסנת וליפאש וא ,תעכ ךנהש הממ הנוש תויהל ץמאתתש ךרוצ
 והשימ יכ רבדה שוריפ ןיא ,הנתשמ התאש יפ לע ףא ךא ,תינפוגו תישפנ ,אליממ ןמזה לכ הנתשמ התא .ירשפא
 .יונישה תא ללוחמ חרכהב
 ןבומב הז 'ינא' סחייתמ ימל רורב אלש הלגת רתוי תקדקודמ הקידב ,"ימצע תא הנשא ינא" רמול יושע התאש ףא
 .לעופב םשגה תא דירומה והשימ איצמהל ךרוצ לכ אלב ,דרויש םשגב תוננובתהל תאז תוושהל רשפא .ישממ
 לש ימנידה םעבטמ האצותכ ףרה אלל הנתשמ התא ,ךכל המודב .הריפסומטאב םיאנת לש תיעבט האצות אוה םשגה
 .ךיבבוס תעפשהמו ,ךשפנו ךפוג
 הסיפתל ןתינ וניא םיהולא יכ תושיגדמ תויטסיאתה תותדה בורש רחאמ םלוא ,הז לכל םרוג םיהולא יכ ונעטיש ויהי
 הנבה לש רתוי תוקומעה תומרב ,הלא תותדב השעמל התועמשמ תא תדבאמ וז הנעט ,םהשלכ םינויפא ול ןיא יכו
 .תיתדו תינחור

	היצטידמ
 .םיענ םוקמב תחנב בש
 .םילילצל בשקה

 .םירחא םירבדו םישנא ,תוינוכמכ םילילצ תוהזמה ךיתובשחמל בל םיש
 .םיכלוהו םיאב םילילצה

 .תוכלוהו תואב תובשחמה
 .תובשחמב ןנובתהו םילילצל בשקה

 .דע התא
 .ותושעל ךילעש דחוימ רבד ןיא

 .רע ,תיעבט תועדומב החונמ ,היצטידמ יהוז
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