
 .2018 ץולחה תעונת ,ילאיחי ינוי י״ע הבתכנ וז הכרדה

 ןיבר תוינידמב תיברע תידוהי תופתוש

 םייתעש

 :תורטמ

 םויכ תילארשיה היטרקומדב וילא סחיהו יברעה טועימה לע הדימל .1

 1992 לש ןיבר תלשממב סחיה לומ םויכ םיברעל סחיה תניחב .2

 

 :ךלהמ

 .האירקל קובסייפהמ סוטטס )ליימב וא פאצאווב חולשל רשפא( רושיק לבקמ גוז לכ .1

 )'קד 20( :היסיטרכ לע הנוע גוז לכ האירקה ירחא
 

 

 

 

 

 

 :קובסייפב םיטסופל םירושיק ןלהל

 https://www.facebook.com/roy.hasan.549/posts/982572431786548 .א

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1075389829214075&set=a.113 .ב

986385354429.26862.100002292054448&type=3&theater 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153095117148078&set=a.47 .ג

880628077.55459.694988077&type=3&theater 

ww.facebook.com/Ahmad.Amer.1989/posts/10153845711475747?https://w .ד

pnref=story 

set=a.44https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10205&866488815047 .ה

91426337417.164499.1643031868&type=3&theater 

 

 !םירקי םירבח םולש

 ?ולש ת/בתוכה לעו טסופה לע םכתעד המ .1
 ?וזיא ?תיטרקומד הנידמב םדא לש תוכזב העיגפ טסופב ראותמה הרקמב תמייק םאה .2
 ?םדאה לש ותוכז העגפנ עקר הזיא לע .3
 .ירוקמה טסופל הבוגת ובתכו הרקמל עגונב תפתושמ הדמע ושבג .4



 :)7:15 הקד דע( עושק דייס תאמ "תיברע הדובע" הרדסה לש קרפמ עטקב דחי םיפוצ .2

https://www.youtube.com/watch?v=Cdp1c8ilCCU 

 

 )'קד 30( :םיחחושמ

 ?תילארשיה הרבחב יברעה טועימה ספתנ ךיא :קרפה ךרד -

 ?קרפב תועגפנ לארשי ייברע לש תויטרקומד תויוכז וליא -

 ?תיתרבח העפות לע הדיעמ קרפב תראותמה תואיצמה םאה -

 ?תואמגוד םכל שי -

 

 

  .2014 ילוי ,"רמגנ הז" עושק רדייס לש רוטה תא םיארוק .3

 ,"ןתיא קוצ עצבמ" לש םינושארה הימי םע - לארשי תא בזע עושק דייס :רוטל עקר

 בוזעל ךרעומה יאנותיעהו רפוסה טילחה ,יברעה רזגמה יפלכ תובר תוינעזג תואירק חכונל

 םייח תויחל ולש ןויסינה יכ ,"ץראה" ףסומל בתכש רוטב ןעטש רחאל תאזו ,ץראה תא

 םידוהיו םיברע וב דיתע תודוא וידליל רפיסש רקשהשו ,רמגנ םידוהי םע םיפתושמ

 לש ותנעטל .אוה םג רמגנ ,םדל םד ןיב לדבה אלל ,ןויוושב ץראה התוא תא םיקלוח

 ףא לע ,הביתכל השדח הפשכ תילגנאה תא ץמאלב האבה הנשה תא שידקי אוה ,עושק

 . תירבעב בתכש רפוסל שורדה ץמאמה

1.2366140-http://www.haaretz.co.il/magazine/sayed/.premium  

 

 )'קד 40( :םיחחושמ

 ?תילארשיה היטרקומדב בלתשהל ישוקה בלב אצמנ יברעה טועימה המל -

 ?היטרקומדל הרושק לארשיב יברעה רוביצב העיגפה ךיא -

 ?םיעגפנ היטרקומדב םיכרע וליא -

 ?היטרקומדב העיגפהמ עגפנ יברעה רוביצה קר םאה -

 ?םויה לש לארשיב םיעגפנש םיפסונ םיטועימל תואמגוד םכל שי -

 ?תנקותמ היטרקומדב םיטועימל סחי תוארהל ךירצ ךיא -
 

 )׳קד 30( :םיחחושמו ״יברעה רוביצהו ןיבר תלשממ״ ךותמ עטק םיארוק .4

 ?המלו םירבחתמ םתא יברעה רוביצל סחיב ןיבר תוינידמב םירבד וליאל -

 סחיב ילאיר הארנ תילארשיה הרבחב יברעה טועימה בולישל ןיבר לש ןוזחה םאה -

 ?םויה םיאור ונחנאש תואיצמל

 ?תילארשיה הרבחב םיברע-םידוהי יסחי בוציעב ונל שי חוכ הזיא -

 םירושיק ,םיכירדמלו םיכינחל םיטסקט ,"תיברע הדובע" לש קרפ ,םילוקמר ,ןרקמ :םירזע

 .תוגוזל תויסיטרכ ,בשחמה וא ןופאלפהמ החילשל םינכומ קובסייפל



 

 עושק דייס / רמגנ הז
3.7.2014 

 םידוהי םע םיפתושמ םייח לש ןויסינה .רוזחל אל ילואו הפמ ףועל ךירצ ינא .90-ה הקדל יתעגה

 .דיתע ןיא .לשכ

 חילצא ינא זא ילוא ,תונטייקהמ ורזחי ילש םינבהש הכחא ינא .תחא הלימ בותכל לגוסמ אל ינא

 אל ,תונטייקל תאצל םהל תתל ךירצ יתייה אל ,יתשאל בישקהל ךירצ יתייה אל .עגריהל תצק

 תויהל לוכי היה רבכ הזו ,הרענ רבכ איה .תיבב יתראשה הלודגה הדליה תא .וישכע אל ,םויה

 הצוחה ךרדב בגה לע קיתה םע רבכ התיהשכ רקובב הקעצ איה "?המל לבא" .ידמ רתוי תמאב

 .תושדחל יתרזחו ,הל יתרמא ,"הככ יכ" .הלש םיצ"שמה סרוקל

 תפכא אל ,םעפה דיגת יתשא המ יתוא ןיינעמ אל .ןאכמ עסינ ונחנאו ,ורזחי ילש םידליה טעמ דוע

 םאתהב תושעל המ םלוכל ביתכמ ינאש ,ירטסיה ינאש ,דיאונרפ ינאש בוש דיגהל הלוכי איה ,יל

 םהל ןיכא ףכת ינא .םילשוריב ילש םידליה תא ריאשמ אל ינא ,יתוא ןיינעמ אל .ילש םידחפל

 ראשיהל הלוכי איה .ילש םירוהל םתיא דחי עסונ ינא תונטייקהמ םירזוח םהש ךיאו ,םיקית

 ,םידליה םע הריטב היהא ינא .רתוי ןאכ ראשיהל לוכי אל רבכ ינא ,הצור איה םא םילשוריב

 ינא שדוח דוע ירה ?םילשוריב שפחל יל שי המ .ללכב רוזחא אל ינא ילואו .עובש ,השולש םיימוי

 .הסיטה תא םידקהל יל הלעי המכ קודבלו ילש תועיסנה תנכוסל רשקתהל ךירצ ינא ,סט

 םירכושהש ,הנשל רתוי תלבגומ הניא תוריכשהש ול דיגהלו תורידה ךוותמל רשקתהל םג ךירצ ינא

 ,רתוי תאזה הנוכשל רזוח אל ,רתוי הזה ןיינבל רזוח אל ינא יכ ,םיצור םהש המכ ראשיהל םילוכי

 םירכוש םוקמבש ךוותמל דיגא ינא ילוא .ללכב ןאכל רוזחא אל ילואו רתוי םילשוריל רזוח אל

 .םינוק שפחיש

 ליחתהל חרכומ ינא .םש ילש תילגנאה לע דובעל בייח ינא .ןאכל רוזחל אל ליבשב לכה השעא ינא

 השדח הפש ץומיאב עיקשא ינא האבה הנשה תא .תילגנאב קר בותכלו תילגנאב קר אורקל

 עדוי אל ינא .הרירב ןיא לבא - תירבעה םע רבכ הז תא יתרבע - ךבוסמ הזש עדוי ינא .הביתכל

 אל ינא ,יתוא עומשל וצרי דוע תירבעה ירבוד המכ עדוי אל ינא ,תירבעב בותכל דוע לוכי ינא המכ

 ירופיס בותכל ליחתא ינא ,תילגנאב בותכא ינא .ללכב םהילא הנפא ינאש םעט ראשיי םא חוטב

 לע תילגנאב בותכא ינא .תיזכרמ תומד היהי גלשה ,ללוחמ ערואמ היהי ריוואה גזמ ,הבהא

 לע תילגנאב בותכא ינא .המחלמ טילפ לע ,ינידמ טלקמ שקבמ לע ,השדח ץראל רגהמ לש ויתויווח

 יל ןימאי םש והשימש הווקתב םיטרפב קיידל לדתשא ,תמאה תא בותכל הסנא ,יתשטנש ץראה

 םיפרשנו םירבקנ ,םיטחשנ ,םירונ םידלי הב הקוחר ץרא לע בותכא ינא ,הרק תמאב הזש

 .היזטנפ ירפס רבחמ ינאש ובשחי יאדו םיארוקהו

 ינא .הדובע יל אצמא ךכ רחאו הטיסרבינואב תצק דמלא ינא ?ללכב בותכל ךירצ ינאש רמא ימו

 ינא .םיתוריש תוקנלו םיגימצ ףילחהל ,תוחלצ ףוטשל ןכומ ינא .יל תפכא אל ,רבד לכ תושעל לוכי



 םיעסונה םא .אטבמ םע בידא גהנ היהא ינא ,הנטק הרייעב הענצב רוגלו תינומ גהנ תויהל לוכי

 םהל רפסא ,אב ינא ץרא וזיאמו ,אטבמה הפיאמ ולאשי םאו ,הרזחב םהל הנעא ינא יתיא ורבדי

 לוזגל ,גורהל ,אונשל םינומהל םיארוק םידמו תופילחב םישנא וב דיחפמ םוקממ אב ינאש

 .םוקמה לש םידליה דיתע ןעמל לכהו ,םואלה םשב םימעפל ,תדה םשב םימעפל ,םוקנלו

 אל םלועל לבא ,ירטנאק תקיזומ וליפא היהת וזש ידצמ ,הקיזומל קר בישקא ינא תינומב

 יבתכ תומש תא ריכהל יל רוסא ,שדחה םוקמה לש םיאקיטילופה םה ימ תעדל יל רוסא .תושדחל

 ינא .םמלוע תפקשהבו םהיתודמעב ,םהיתועדב ןיינעתהל יל רוסא ,םינשרפהו םישיגמה ,תושדחה

 .ךייש שיגרהל אל םלועלו ,בלל תחקל אל .ריית םלועל םש תויהל לדתשא

 .תחא הקד דוע ןאכ ראשיהל הצור אל ינא .הריטל םתוא חקא ינאו התיבה ורזחי םידליה טעמ דוע

 הל שיש קעצת יתשא .רחמ רבכ ונתוא איצוהל הלוכי איה ילוא ,תועיסנה תנכוסל רשקתא ינא

 הלוכי איה ,הצור איה םא ןאכ ראשיהל הלוכי איה .הבייחתה איהשו שדוחה ףוס דע הדובע

 .אבה שדוחב ונילא ףרטצהל

 ."רמגנ הז" ,הדובעל אצת אלש יתננחתהשכ רקובב הל יתרמא "?הניבמ אל תא המ"

 ?"לזאזעל רמגנ המ" ,הרזחב ילע הקעצ איה "?ילמרונ התא"

 ילש םידליל יתרפיסש רקשהש .רמגנ םיפתושמ םייח תויחל ילש ןויסינהש יתעדיו יתקתש ינאו

 ,והזש יתשאל דיגהל יתיצר .רמגנ ןויוושב ץראה התוא תא םיקלוח םידוהיו םיברע וב דיתע תודוא

 לומ שממתמ רענ ימצעב יתייה זאמ יל ורמאש המ לכש ,ילש הנטקה המחלמב יתדספהש ,רמגנ

 יל ורמאש הלא לכש .וקדצ ,םדאל םדא ןיב ,םדל םד ןיב לדבה שיש יל ורפיסש הלא לכש .יניע

 החלצהב ךל היהיש" ,דבלמ רבד הל יתרמא אל לבא .תמא ורביד הריט דבלמ רחא םוקמ יל ןיאש

 .רדסב היהי לכהש עדוי ינאש יתפסוהו ילש תודרחה םע םיזגמ ינאש יתלצנתה ,"הדובעב

 יתדלי םע תיבב ינא וישכע .ןאכמ קחרה םתוא חקא ינאו הנטייקהמ ורזחי ילש םידליה טעמ דוע

 בשחמה םע הבשי ,התנע אל איהו תונידעב תלדב יתקפד .הרדחב תרגתסמו תסעוכ איה .הלודגה

 יתייהשכ יל רמא יבאש טפשמה תא הל דיגהל ךלוה ינאש עדוי ,הטימב הדיל יתבשי .הלש הטימב

 אבא .דבלב תירבע תרבוד תימלשורי היימינפב םידומילב ילש ןושארה םויב היה הז .הליגב רענ

 םליבשב ,רוכזת" :ךכ יל רמא אוה היימינפה חתפב ינממ דרפנש ינפל עגרו הריטמ יתוא עיסה ילש

 ?"תנבה ,יברע ראשית ,םלועל לבא ,םלועל התא

 ."דבל רבכ הז תא יתנבה" ,קזח יתוא הקביחו ילש הדליה הרמא ,"יתנבה"

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 !םירקי םירבח םולש

 ?ולש ת/בתוכה לעו טסופה לע םכתעד המ .13
 ?וזיא ?תיטרקומד הנידמב םדא לש תוכזב העיגפ טסופב ראותמה הרקמב תמייק םאה .14
 ?םדאה לש ותוכז העגפנ עקר הזיא לע .15
 .ירוקמה טסופל הבוגת ובתכו הרקמל עגונב תפתושמ הדמע ושבג .16

 !םירקי םירבח םולש

 ?ולש ת/בתוכה לעו טסופה לע םכתעד המ .9
 ?וזיא ?תיטרקומד הנידמב םדא לש תוכזב העיגפ טסופב ראותמה הרקמב תמייק םאה .10
 ?םדאה לש ותוכז העגפנ עקר הזיא לע .11
 .ירוקמה טסופל הבוגת ובתכו הרקמל עגונב תפתושמ הדמע ושבג .12

 !םירקי םירבח םולש

 ?ולש ת/בתוכה לעו טסופה לע םכתעד המ .17
 ?וזיא ?תיטרקומד הנידמב םדא לש תוכזב העיגפ טסופב ראותמה הרקמב תמייק םאה .18
 ?םדאה לש ותוכז העגפנ עקר הזיא לע .19
 .ירוקמה טסופל הבוגת ובתכו הרקמל עגונב תפתושמ הדמע ושבג .20

 !םירקי םירבח םולש

 ?ולש ת/בתוכה לעו טסופה לע םכתעד המ .21
 ?וזיא ?תיטרקומד הנידמב םדא לש תוכזב העיגפ טסופב ראותמה הרקמב תמייק םאה .22
 ?םדאה לש ותוכז העגפנ עקר הזיא לע .23
 .ירוקמה טסופל הבוגת ובתכו הרקמל עגונב תפתושמ הדמע ושבג .24

 !םירקי םירבח םולש

 ?ולש ת/בתוכה לעו טסופה לע םכתעד המ .5
 ?וזיא ?תיטרקומד הנידמב םדא לש תוכזב העיגפ טסופב ראותמה הרקמב תמייק םאה .6
 ?םדאה לש ותוכז העגפנ עקר הזיא לע .7
 .ירוקמה טסופל הבוגת ובתכו הרקמל עגונב תפתושמ הדמע ושבג .8



  1992 לש תוריחבה

 )2018 רבמטפס ןוסלנצכ לרב ןרק ,״יברעה רוביצהו ןיבר תלשממ״ ךותמ(

 

 44( צ"רמו הדובעה תגלפמ לש םיטדנמ 56-ה שוגש ררבתה 13-ה תסנכל תוריחבה רחאל דימ

 ע"דמו ש"דח לש תסנכה ירבח תשמחב ןיטולחל יולת )צ"רמל םיטדנמ 12 ;הדובעה תגלפמל םיטדנמ

 להונ הנידמה םוק זאמ הנושארלש ךכל האיבה וז תואיצמ .)ע"דמל םיטדנמ 2 ;ש"דחל םיטדנמ 3(

 מ"ומה םויק םצע .הלשממל הסינכ לע תויברע תוגלפמ ןיבל ןוטלשה תגלפמ ןיב רישי ןתמו אשמ

 תמייק התייה אלש העפשהו חוכ תדמע )תיברעה-תיטרקומדה הגלפמה( ע"דמלו ש"דחל קינעה

 ןיבר רמא םיברעה תסנכה ירבח םע תוריחבה רחאל הנושארה ותשיגפב .תומדוק תולשממב

 .ץראה-ייברע לש םבצמב שייבתמ אוה לארשי חרזאכש

 ,אמגודל .תיברעה תוירוביצב םיעיתפמו םינוש םיקלחמ הכימתל התכז ,אמגודל ,ע"דמ לש התדמע

 עיבצהל ןווכתמ אוהש זירכה ,תימאלסיאה העונתה לש הגיהנמ ,שיוורד רמינ הללאדבע חייש

 םיניטסלפה לש םתוכזב הרכה לע ססובמה ,תיניטסלפה היעבה ןורתפב הכמת ע"דמ .הגלפמל

 תיניטסלפ הנידמ תמקהו םישובכה םייברעה םיחטשהמ הגיסנבו שוביכה םויס"בו תימצע הרדגהל

-ייברעל אלמ יחרזא ןויווש תקנעהל וארק ,ש"דחכ ע"דמ ,ןכ ומכ ."לארשי תנידמ דצל תיאמצע

 .ץראה

 ש"דח לש תושירדה תיברמ לע הנעש תובייחתה ךמסמ תויברעה תוגלפמל הגיצה הדובעה תגלפמ

 תאצקהב תויופידעה רדס תא הנשת הלשממה"ש הבייחתה הדובעה תגלפמ ,אמגודל .ע"דמו

 אלמה םבולישל לעפת הלשממה" ;"ץוחבמ ועיגיש םיפסכו הנידמה ביצקתמ םייפסכה םיבאשמה

 יתדה םדוחיי דוביכ ךות הנידמה לש הייח ימוחת לכב לארשיב םיזורדו םיברעה םיחרזאה לש

 ןיב םירעפ תריגסל לעפת הלשממה" ;"הנידמה יחרזא לכ ןיב ןויוושה תחטבהל לעפתו ,יתוברתהו

 יתורישו םיריעצו רעונ ,ןוכיש ,תואלקח ,הכאלמו היישעת ,ךוניחה ימוחתב יברעל ידוהיה בושייה

 תודסומבו הלשממה ידרשמב תיברעה הפשה לש ימשרה הדמעמ השעמל הכלה דבוכי" ;"תואירב

 .דועו ;"רוביצ

 :האבה השרפה דמלת הלשממה םויקל תועמשמ תלעב התייה תויברעה תוגלפמה תכימת המכ דע

 היהי המויק דוע לכ הלשממה דעב עיבצת אלש עיתפמב ס"ש העידוה השדחה הלשממה תגצה םויב

 תעיס שאר ,הדובעה תגלפמ תשקבל .)צ"רמו הדובעה תגלפמ לש ולא דבלמ( היתולוקב קר יולת

 תכימת אלל ,תורחא םילימב .הרק ןכא ךכו - הלשממב הכימת לע הרוה ,דאיז קיפות ,ש"דח

 הפרטצה )םיטדנמ 6( ס"שש ףא לע ,השעמל .המק התייה אל ןיבר תלשממ ,תויברעה תוגלפמה

 ,לעופבש ,ךכ .ולסוא ימכסה לע המיתחה תובקעב 1993 רבמטפסב הנממ השרפ איה ,הלשממל

 תוגלפמהמ םיטדנמ 5 לש "םסוח קולב"ו םיטדנמ 56 תב היצילאוק לע הנעשנ ןיבר תלשממ

  .תויברעה

 הדמע םלוא ,הלש דוסיה-יווק לע הקולח התייהש םושמ היצילאוקב הרבח תויהל השקיב אל ש"דח

 תלבקב קלח תחקל התפיאש תא יולגב האיבה ,דגנמ ,ע"דמ .תסנכה תודעו לכב תורבחל התוכז לע

 ןוידה לע הפ ביחרנ אל .התחדנ וז השקב .הלשממה ןחלושל האלמ הפתושכ ףרטצהלו תוטלחהה



 תגהנה ברקב המכסה התייה אלש ןייצנ קרו ,הלשממל הסינכ-יא/הסינכ לע תיברעה הרבחב ירוביצה

  .התייה "םסוח שוג" לע המכסה ,םוקמ לכמ .יברע רש יונימל לשב ןמזהש ךכל תיברעה הרבחה

 רבשמה ןמזב .םיברעה תסנכה-ירבח תכימת לע ךמתסהל ןיבר לש ותטלחהב שאר לקהל ןיא

 תונעשיהל תימינפ תודגנתה ללגב הלשממ םיקהל היה לוכי אל סרפ ןועמש ,1990 תנשב יתלשממה

-ירבח םע הנושארה ותשיגפב רמאו זוע רזא ןיבר ,רתוי רחואמ םייתנש .םיברעה תסנכה-ירבח לע

  .לארשיב םיברעה לש םבצמב ילארשי חרזאכ שייבתמ אוהש םיברעה תסנכה

 .1995 רבמבונב 4-ב לארשי יכלמ רכיכב תוירי שולש תועצמאב וערכוה "םסוחה שוגה"ו הלשממה

 .הכ דע הרזח אל וזו "שוגה" תפוקת המת 1996-ב והינתנ תלשממ תיילע םע

  

 ןיבר תלשממ יגשיה

 הרכה )א( :תינפתו שודיח רדגב ןיבר תלשממ לש התוינידמ התייה םייזכרמ םימוחת השולשב

 אשמב - )ג(ו הילפאה ןוקיתב )המודכו תילכלכ( הלודג העקשה )ב( ,תכשמתמה םתיילפאב תיבמופ

 .םיניטסלפה םע ינידמה ןתמו

 :םיטלוב םיגשיה רפסמ הנה

 אב הז לודיג .לקש ןוילימ 169-ב םיברע םיבושייל םיקנעמה ולדגוה 1994-ל 1993 תנש ןיב •

 .1992 תנשל האוושהב 1993 תנשב לקש ןוילימ 196 לש ףקיהב םיקנעמה לודיגל תפסותב

 .1994-ב לקש ןוילימ 82.7-ל )1993( לקש ןוילימ 40-מ תיתשת יטקיורפל םיביצקת ולפכוה •

 הלילס ,חותיפ ,תויתשת עוציבל )צ"עמ תועקשה ללוכ( לקש ןוילימ 65.9 ובצקוה 1995-ב •

 ץופישל ידוחיי ביצקת דמעוה הנושארל ,ןכ ומכ .יברעה רזגמב רוביצ תודסומ ץופישו

 .יברעה רזגמב רוביצ תודסומ

 ןוילימ 26.5 תמועל ,יברעה רזגמל לקש ןוילימ 37.9 ןוכישהו יוניבה דרשמ ביצקה 1995-ב •

 .1994-ב לקש

 םיחטש תרשכהלו חותיפו תיתשת תודובע עוציבל לקש ןוילימ 65.5 וצקוה 1995-ב •

 .יאודבה רזגמב היינבל םישדח םישרגמ קוויש ורשפאיש

 .ד"נשתב ונבנש תותיכ 270 תמועל תותיכ 400 יזורדהו יברעה רזגמב ונבנ ה"נשתב •

 .ה"נשתב 89-לו ג"נשתב 54-ל ג"נשתב 51-מ תוינודעומה רפסמ לדג •

 .דלילו םאל תואפרמ 48 ומקוה •

 ןיב הנחבה יפלו הסנכה ןחבמ יפל ונתינ תואבצקה זא דע :םידלי תואבצקב הילפאה לוטיב •

 .םניאש ולאכל אבצ יאצוי

 .דומיל תותיכו דומיל תועש ופסונ ;ךוניחה םוחתב תנקתמ הפדעה לש תוינידמ הטקננ •

  

 קר תיתועמשמ תומדקתה הלח ע"דמו ש"דח ןיבל הדובעה תגלפמ ןיב ומכסוהש םיפיעסה ךותמ

 רכינ םוצמצ רכינ וז הלשממ תפוקתב" ,תאז םע .ללכ ומדוק אלש םיאשונ ויהו םיפיעסהמ קלחב

 םיחרזאה יפלכ הלשממה תוינידמ( "תיברעל תידוהיה הייסולכואה ןיב םיביצקתב םירעפה לש

 .)2005 ,יוכיס ,םיברעה



  

 םיאבה םימיה תארקל

 םהרבא ןרק תמזויב ףתוש ל"כנמ ,סאר ובא תבא'ת רמא )2017( ןיבר קחצי רכזל תיתנשה תרצעב

 :םיאבה םירבדה תא

 תוחרזאה ץולח רקיעב היה ]םיברעה םיחרזאה[ וניבגל ןיבר"

 םיחרזאה םע תופתושל היצמיטיגל ןתנש ימ היה ןיבר .תפתושמה

 אלו םיברעה תולוק לע ךמתסה אוה .תסנכב םלוק םעו םיברעה

 ותנוהכל דע .השע םגו ,רמא אוה חרזא אוה חרזא .ךכב שייבתה

 ',לודגה ועשפ' .אל הירחא םג ,בלה ןובאדל .הזה רבדכ היה אל

 לע היילעב ךרוצה תנבה קר אל היה ,תולפוכמו תולופכ תואכרמב

 תנידמ דצל תיניטסלפ הנידמ תמקהל ליבות רשא םולשה ךרד

 םירשככ םיברעה םיחרזאה תא הארש הדבועה םג אלא ,לארשי

 תורטמה יתש דגנ קוידב ןווכ ןיבר לש עשפנה חצרה .םיימיטיגלו

 םידוהי ןיב תינויוושה תופתושה דגנו שוביכה םויס דגנ :הלאה

  ."הלוכ ץראבו לארשי ךותב םיברעו

 

 

 

 


