
המדקה
 המוה םלועמ חורבל ולכוי וב חוטב אובחמ ,הסחמ לעכ םתיב לע םיבשוח םיבר םישנא
.הליחתמ תומילאה וב םוקמה אוה .הסחמ וניא תיבה תובר םישנ רובע ךא .םילאו

 וניא הז רבד .ןישוריגב םרוג הווהמ תובורק םיתיעלו ,םיאושינב לער איה תיבב תומילא
 תא תוקיזחמ םימעפל תומילא םישנ .יתימא אוה ;ןוילימב םעפ הרוקש בצמ וניאו ,קיחצמ
 יעצבמ בור ,רמאנה תורמל םלוא .תדחופמ תועיגפו השלוח לש ידימת בצמב ןהילעב
 ןה תנכוסמה תיתיבה תומילאה תונברוק בורו ,םירבג םה תנכוסמה תיתיבה תומילאה
 תוכרעמ יבגל םג תוספות תונורקעה ןתוא ךא ,הז ץופנ סופדב זכרתמ הז רמאמ .םישנ
.תורחא םיסחי

 ,םיבר םה אשונב םירקחמה .רוביצה ברקב הפיגמ לדוגכ הלדוגש היעב איה תיתיב תומילא
:הקיטסיטטס תצק םע ליחתנ ואוב .םילבלבמו םישגנתמ

.תיתיב תומילא לש רתוי וא תחא הדוזיפא היהת ןיאושינה תוכרעמ לכמ 50% -ב•

.תכשמתמ איה וז תומילא ןיאושינה תוכרעמ לכמ 25%-ב•

.תוינש 10 לכ תפקתנ השיא ב"הראב•

 םהש םדא ידי לע רשאמ רז ידי לע עצפיהל רתוי םילולע תומילאל םירבג תונברוק•
 גוז ןב ידי לע עצפיהל םילולע רתוי הברה תומילאל םישנ תונברוק ,תאז תמועל .םיריכמ
.רז ידי לע רשאמ

.בוחרב ףקתות איהש יוכיסהמ 5 יפ הובג אוה הלש התיבב ףקתות השיאש יוכיסה•

.םוי לכ ןגוז ןב ידי לע תוחצרנ םישנ עברא ךרעב ב"הראב•

.םידליב םג םיללעתמ םישנב םיללעתמה םירבגהמ 60%-40%•

 לאיצנטופה תא ןהל שיו ,הליהק לכב קחרמל תושגרומ תיתיבה תומילאה תועפשה
 םידלי לע תועפשההש רבעב ובשח םיבר םישנא .םידלי לש דואמ רכינ רפסמ לע עיפשהל
 ,תורורבו תוקיזמ תועפשההש ףקותב חיכומ רקחמה ךא ,תוילמינימ ןה םילא תיבב םייחה
 תומילאל םייביספ םידע םה יכ םגו ,םיללעתמ םירגובמ ןיב תבלוצ שאב םיאצמנ םידליה יכ
 םה םימילא םיתבב םייחה םידלימ 87% .)1997 גנינה ;1996 סבורג ;1995 דלפ ;1995 הפי(
 תויתוגהנתהו תוישפנ תוערפה םיארמ םה .)1990( ןוסליוו ףלוו ,הפי יפל ,תוללעתהל םידע
 םידלי ליבשב תוברעתהו הכימת קפסל ידכ .רפסה תיבב תויעבו הניש תוערפה ,הדרח ןוגכ
.תיתיב -תיתחפשמ תומילא לש הנבומ המ קוידב ןיבהל םיבייח ונא הלא

 םיסחי תכרעמ תרגסמב תינטלתש תוגהנתהו הפיקת סופדכ תרדגומ תיתיב תומילא
 ינשב תיתיב תומילא םיראתמ )1993( ילנאגו )1995( ןוסלדאו דלפ .םירגובמ ןיב תימיטניא
 וניאש רורט לש יגולוכיספ סופד -"םיידי ילב"ו ,תיסיפ ,הרישי -"םיידי םע" :תונוש םיכרד
.ןיעל תוארנ תוקלצ ריאשמ

 םיסחי תכרעמב דחפו הטילש דוסייכ תיתיב הפיקת רידגמ FBI-ה לש דחואמה עשפה ח"וד
 תיגולוכיספ תוללעתה ,םימויא ,הדחפה םהיניב ,תוללעתה לש תונוש תורוצ תועצמאב
 ןיב ףתושמה המ וארה )1998( ןדלוהו )1987( ןוטלוב .ינשה םדאב טולשלו תופכל ידכ דודיבו
 ,לוכסת ,סוטטסבו חוכב ןויווש יא ,םיתוועמו םילבלובמ םירשק :תונוש תומילא תוחפשמ



.דועו ,םיתוועמ ךוישו היצינגוק

 םיניינע םג םנשי ,רורבה תורוהה ןיינעל רשק ילב ?הלאכ םיבצמב םיראשנ תונברוקה עודמ
 םידליב לופיטה ,םירוגמה םוקמ ןוגכ ,הבשחמ םיבייחמה םייטקרפו םייתחפשמ ,םייפסכ
 תואצמנ בצמה תא תובזועה םישנש אדוומ רקחמה .הנכסו ,ללעתמה תא בזוע ןברוקה םא
.)1988 טראה( תוראשנה הלא רשאמ ףקותה ידי לע חצרל 75% יפ הובג ןוכיסב

 םע םיסחי תוכרעמב ראשיהל תוכירצ ןהש תושיגרמ תונימאמ םישנ תובר םיתיעל
 יחלה תא תונפהל" וא "ןהילעבל ענכיהל" םהל םירומה ארקמ  יקוספ ללגב תוללעתה
 יוליג ידי לע ןהיתוליהקל השוב איבהל אל ץחלל ענכיהל תולולע תוידוהי םישנ ."היינשה
 וללעתהש םישנ .ןתיבב "תיב םולש" לע רומשל איה ןתוירחאש וא ,ןהיאושינב תוללעתהה
.םיהולא ידי לע תורקפומ תושיגרמ דימת טעמכ ןהב

 יעור ,ןהב וללעתהש םישנל תוביטנרטלאו תויורשפא עיצהל םוקמב ,תובורק םיתיעל
 תובוט םישנ" תויהלו םימילא םיתבל בושל םישנל וצעי םינברו םימאמיא ,םירמכ ,תוליהק
 100%" ,דיעמ םישנב תוללעתה ללגב ורסאנש םירבג תואמ םע דבועה הרטשמ ץעוי ."רתוי
 םהל השרמ ך"נתהש םירמוא םה .םדיצל תדהש םינימאמ דבוע ינא םתיאש םירבגהמ
 ךלהל היארכ םינתינה םיקוספה ,הז חוויד יפל ."שוכר לאכ םהידליו םהיתושנ לא סחייתהל
.םיספאה לא תרגיאה ןמ ללכ ךרדב ןה הז הבשחמ

 -ומלצב וארבנ םישנ ןהו םירבג ןה .םדא ינב ןיב םיהולא דסייש ןושארה דסומה םה ןיאושינ
 וא ,שארה תויהל רבגה לע .)27 א תישארב( םיקהבומ םינוש םידיקפת םע םיווש םיפתוש
 חיורהל תוירחאה האב תאז םע .)1 ג סורטפל הנושארה ,23 ה םיספא( ותיב לע תוכמסה
 לו םהיתושנ תא בוהאל םילעבה לע הווצמ 19 ג םיסולוק .ותליהקו ותחפשממ רכשכ דובכ
 הָעיִדיִּב ֶןהָּמִע דַחַי ּויֲח ,םיִלָעְּבַה ,םֶּתַא ֵןכ" :השק הרוצב םהילא סחייתהל אל ם ל ו ע
 אֹל ַןעַמְל ,םיִּיַחַה דֶֶסח תַלֲַחנְּב תֹופָּתֻׁשְּכ דֹובָּכ ֶןהָל ּונְתּו ,רֵתֹוי ׁשָּלַח יִלְּכ איִה הָּׁשִאָהֶׁש
.)7 ג סורטפל הנושארה( "םֶכיֵתֹוּלִפְּת הָנְבַּכֻעְּת

 ַחיִׁשָּמַה םַּגֶׁש ֵםׁשְּכ" :םפוג תא םיבהוא םהש הדימ התואב םהיתושנ תא בוהאל םירבגה לע
 ,םִיַמ תַציִחְר יֵדְי־לַע ּהָרֲהַטְלּו ָּהׁשְּדַקְל יֵדְּכ ,ּהָדֲעַּב ֹומְצַע תֶא רַסָמּו הָּלִהְּקַה תֶא ַבָהא
 םיספאה לא( "ֵםה םָפּוּג תֶא םָתָבֲַהאְּכ םֶהיֵׁשְנ תֶא בֹהֱאֶל םיִׁשָנֲאָה םַּג םיִבָּיַח ֵןּכ ...הָרָהְצַהְּב
 אלא ,העינכ וא תוכמס שורדל ילבמ ,םיתרשמ םיגיהנמ תויהל םירבגה לע .)26,28 ,25 ה
 אָּב אֹל םָדָאָה־ֶןּבֶׁש םְֵׁשּכ" :תיעבטה ןתבוגת היהת העינכש וזכ הרוצב םהיתושנ לא גוהנל
.)28 כ יתמ( "םיִּבַר דַעְּב רֶפֹּכ ֹוׁשְפַנ תֶא תֵתָלְו תֵרָׁשְל יֵדְּכ אָּלֶא ּוהּותְרָׁשְּיֶׁש יֵדְּכ

 ;םֹולָׁש הֵוְנִּב ,יִּמַע בַָׁשיְו" :ןוחטיבה אוה ןימאמ תיב רובע רתויב םישגדומה םינייפאמה דחא
 ולכוי םיהולא ינבש בייוחמה ןמ .)18 בל 'עשי( "תֹוּנַנֲאַׁש ,תֹחּונְמִבּו ,םיִַחטְִבמ ,תֹונְּכְׁשִמְבּו
 עשוה ;16 גל ,37 בל ,6 גכ 'מרי ;30 די 'עשי ;6 ג 'להת ;6 וכ 'קיו( החטיבב בכשל קר אל םתיבב
 ָ,ּתְעַדָיְו" .)8 חל ,24-28 דל ,26 חכ 'זחי ;16 גל ,37 בל ,6 גכ 'מרי( החטבב תבשל םג אלא )18 ב
.)24 ה בויא( "ֶָלֳָהא םֹולָׁש-יִּכ

 דחפ אלל תיב ייח לע הבושתב הרזחש לארשי ותשאל עבשנ ינודא ,ימיימש לעב רותב
 אֹל-יִּכ ,קֶׁשֹעֵמ יִקֲחַר ;יִנָנֹוּכִּת ,הָקָדְצִּב .ְִיָנָּב םֹולְׁש ,בַרְו ;ָהוְהי יֵדּוּמִל ,ְִיַנָּב-לְָכו" :תוללעתהו
-לָּכ .לֹוּפִי ְִיַָלע ,ְָּתִא רָג-יִמ--יִתֹואֵמ ,סֶפֶא רּוגָי רֹוּג ֵןה :ְִיָלֵא בַרְקִת-אֹל יִּכ ,הָּתִחְּמִמּו ,יִאָריִת
 הָוהְי יְֵדַבע תַלֲחַנ תאֹז ;יִעיִׁשְרַּת ,טָּפְׁשִּמַל ְָּתִא-םּוקָּת ןֹוׁשָל-לְָכו ,ָחלְצִי אֹל ,ְִיַלָע רַצּוי יִלְּכ



 ונילע ,םיהולא ידבע לש םתשורי יהוז םא .)17 ,15 - 13 דנ 'עשי( "ָהוְהי-םֻאְנ--יִִּתאֵמ ,םָתָקְדִצְו
 .התלבקב םהל רוזעל

?תיחישמה החפשמה לע ונינוידב וז החטבה תרכזומ ןמז המכ לכ

םיפקות
 תומילאה תורבגתהל ישארה םרוגהו ,תיברעמה הרבח ברקב הלודג הייעב איה תומילא
 תכשוממ הפישח ןיב רשקה לע וקיסה הדנקבו ב"הראב םירקחמ העבש .היזיוולטה איה
.תורגבה ליגל דעו םירוענה ליג ינפלמ תיזיפ תויביסרגאל הייטנו תודליה תונשב היזיוולטל

 םישנא .)1992 ,סוארטש( םידליה ךוניח יכרדב "תויתפכא"ל "תומילא" ןיב תרשקמ ונתרבח
 םתוא דמלל תנמלע םהידלי תא תוכהל איה םירוהה תוכז הרירב תילבש םינימאמ םיבר
 םהל שיש םינימאמה םהיניבמ שיו ,)'וכו ,דובכ תתל ,בונגל ,רקשל אל רמולכ( םייח יללכ
 אל תיזיפה תעמשמה דוע לכ םייח יללכ קרמ רתוי ןעמל םייזיפ םישנועב שמתשהל תוכזה
 ינא יכ תאז השוע ינא" :תויתפכא יחנומב םייזיפ םישנוע לע םירבדמ ונא .םינמיס הריאשמ
 תויתפכאל תומילאה ןיב רשקמ הז רבד ".ךל באוכ הזשמ רתוי יל באוכ הז ;ךתוא בהוא
 םידמול םה רשאכ םינשה ךרואל רדתסמ רבדה םיבר םידלי רובע .ןטקה דלי לש ותעדב
 תוגהנתה לע םירחא םישנועל םייזיפ םישנועמ םירבוע םירוההו ,רתוי רורב ילולימ חוסינ
 ךפהנ תויתפכאו תומילא ןיב רשקה ,םליבשב רדתסמ וניא רבדה רשא הלא ליבשב .הער
."ךתוא הכמ ךתוא בהואש ימ"ל

 םהיבא תא םתודליב ואר םיבר םיפקות םירבג .ריעצ ליגב תומילא םידמול םירבגה בור
 םיתיעל .םידליכ םמצעב תינימ וא תיזיפ תוללעתה ורבעש דואמ ןכתיי ;םמיא תא ףקות
 םהבו ,תירכזה תויטננימודב םלועמ קפקפ אל דחא ףא םהב תוחפשמב ורגבתה םה תובר
 ונתוא תודמלמ וניתוחפשמ רשאכ .לבוקמ היה "הבהאה םשב" םייזיפ םישנועב שומישה
 םנשי( רסמל דגנתהל השק ,ינשל דחא סחייתהל ךרדכ תירכז תומילאו תויטננימוד לבקל
.)ילמרונ רשקמ קלח רותב ךכל םיפצמ םהו ,ןכ םג רסמה תא ודמל ילואש תונברוק

 סרה והז .םייח ךרד רותב הטושפ תומילא תשרותמ רתוי איה תוחפשמב "תומילאה לגעמ"
 לכ לעו תורודה לכ לע תועפשהה .הליהקו החפשמ ייח רשפאמהו חפטמה לכ לש טלחומ
.תוטלחומ םה הרבחה

 .וילא רושקה לכ לא עיגמה ,תומילא לש "שיבכע רוק" םצעב אוה "תומילאה לגעמ"
 הלאו ,םהידלי יפלכ םימילא םג םגוז ינבב םיללעתמה םירוההמ 70% -ש םיארמ םירקחמ
 וללעתה אלש הלא רשאמ םהיתוחפשמ ינבב ללעתהל 11 יפ םילולע םידליכ םהב וללעתהש
.םהב

 63% ,השעמל .םהב הללעתהש םמאב םיללעתמ םידלי רשאכ םג תשחרתמ תומילא
.םמא חצר ללגב םש םיאצמנ אלכה יתבב 20 ליג תחת םירבגהמ

 ףוקתל םיצורה םירבג םאה -הרורב הניא תורפסה .לוהוכלאה דיקפת תא םג ריכזהל ונילע
 םיפקותל םייהנש םירבג םנשי םאה וא ,תאז תושעל םהירוצעמ תא ץורפל ידכ םיתוש
 ץורית וניא לוהוכלאש אוה רורב ןכש המ .העודי הניא תטלחומה הבושתה ?םיתוש םהשכ
.)1995 ,טנב( ךכל הב שמתשהל ןיאו ,הפיקתל



 ןורתפל הבוט תלוכי אלל םישנא רותב )1993 ,סלא( תורפסב םיראותמ םיפקותה ,ללכ ךרדב
 ןואכידב םייורש םג תוברוק םיתיעלו םמצע יפלכ םייתרוקיב ,םירחא יפלכ םיניוע ,תויעב
.לק

:תוירוגטק השולשל םיפקותה תא קלחמ )1992( סרדנואס

החפשמב םיפקות .1

.םתיבל ץוחמ םימילא תויהל םילולע תוחפ יכה הלא םישנא

םייללכ םיפקות .2

.םתיבל ץוחמ םימילא תויהל םילולע יכה הלא םישנא

תישגר תוביצי רסוח םע םיפקות .3

 ,תיזיפ תומילא לש תמייוסמ הדימב ושמתשי הלא םישנא ;םיאנקמו םיאכודמ ,םיסעוכ
.תיגולוכיספ תומילא לש הבר הדימבו

:םיללעתמה לכל םימוד םינייפאמ השיש ההיז )1977( ובלא

:הכלשהב םישמתשמ .1

ןיאושינה תכרעמב תויעבל הביסה רותב השיאה תא םימישאמ

השיאה תיימונוטוא תא םילטבמ .2

ולש וגאל ךייתשמש והשמ וא שוכר קר תויהל הלוכי השיאה

:למס איה גוזה תב .3

.םירחא והשימ וא והשמ לש למס אלא המצע תושרב םדא הניא איה

:ןיאושינה ליבשב םיינושארה ויתויפיצב קבד אוה .4

 םידלי המכ ,לשמל .ןיאושינה יפוא יבגל תוינושארה ויתויפיצ תא אלמת השיאהש שרוד אוה
.'וכו ,תיבל ץוחמ הב קוסעת תיתרבח תוליעפ המכ ,דובעת וא דמלת איה םא ,םהל ויהי

:תומייוסמ תובוט תונוכת שי ףקות לכל .5

.תוחונו םוח םיתיעל ונכתייו ,ןיטולחל עשורמ אוהש ףקות ןיא

:תוימיטניא רסוח .6

.תיתימא תימיטניא םיסחי תכרעמ לש תוידדהה תא גישהל םילולע אל םיפקות

:ךכ םיפקות םיראתמ )1992( ןמגרבו )1987( הקארב

םייביסאפו םיניוע ללכ ךרדב .1

רדגמה ידיקפת אשונב תושקונ תוסיפת ילעב .2

תוילכראירטפ תושיג ילעב .3



תוללעתה םע רבע םהל תויהל לולע .4

םישנל תונברוק םהש םישיגרמ .5

החפשמל ץוחמ תויתועמשמ םיסחי תוכרעממ םמצעב םידדובמ .6

דואמ םיאנק םהש ןכתיי .7

לוכסתו סעכ רשאמ ץוח םירחא םיישגר םיבצמ ןחבאל םילוכי םניא .8

םיישגרה םהיכרצ תא אלמל ידכ גוזה תב/ןב לע ירמגל םיכמוס .9

 .םילאה רבגה רובע םג אלא ,םידליהו םישנה רובע קר אל -תובר תונוש תואצות שי תומילאל
:המילאה תוגהנתהל תויסופיט תואצות המכ ןלהל

ןואכיד

השובו םשא תושגר

םמצע יפלכ םימילא םה םא ,תודבאתה

םימסב רבגומ שומיש

םהלש םתוגהנתהמ דחפ

 ןתינ םתוגהנתה רובע תוירחא תחקל ולכוי םימילא םירבגש ידכ הכימתו הרזע קפסל ידכ
 רשפאל איה הז םגד לש תירקיעה התרטמ .ב"הראב 'תולוד םגד ןוגכ םגדב שמתשהל
.םתוירבג תא ודביאש שיגרהל ילבמ טקילפנוקב רתוול םירבגל

 ןהמ ,הצור אוה המ לאשנ אלא ,תומילאב גהנתמ אוה עודמ לאשנ אל רבגה 'תולוד םגדב
 שומיש איה תומילאש תוארל תונמדזה לבקמ רבגה .ותוגהנתהמ לבקמ אוה המו ,ויתונווכ
 רבגה .ויתורטמל עיגהל יעצמאכ ,תובורק םיתיעל ,עדומ ןפואב הב רחוב אוהש חוכב הטומ
.ותוגהנתה תא תונשלו תוירחא תחקל לגוסמ םג ןכלו ,תומילאב ושומישל יארחא ודבל

 םיניינעב יתצובקו ישיא ץועיי תללוכ איה .םירבגל תדעוימה תינכות לש איה ןלהל אמגודה
 תא תונשל םירבגל רוזעל ןכו ,תומילאה תא קיספהל איה הרטמה .שארמ ועבקנש
 ןיבהל לוכי רבגה תינכותה ךלהמב .תוינויווש םיסחי תוכרעמב תויחל ולכויש ידכ םהיתושיג
 תינכותה ךשמב .הילע יארחא דימת אוהש הריחב דימת אוה תומילאב שומישהש תוקומע
 שומישה תא ומצעל קידצמ אוה ןהב םיכרדה םג ןכו ,קדקדמ ןפואב תונחבנ תויורשפאה
 תרצוי םהילע הבישחהו םיטושפ תומילא ירקמ תניחב .םישק םיבצמב אוה רשאכ תומילאב
.רבגה רובע םימילא אלו םישדח תוגהנתה יסופד

 םע ,םישדוח השימחל השולש ןיב תכרואה ןוחבא תפוקת םע ליחתהל הלוכי תינכותה
 שומישה רקסנ וז הפוקת ךשמב .תוישיאה תושיגפב רבשמב הדובעה תונורקעב שומיש
.תומילאה לש היתואצות לע םינויד םע ,רבגה לש הירוטסיהב תומילאב

 םירבגהו ,תכשמתמ איה הצובקה .םייתצובק םישגפמ 16 תכרוא תיתצובקה הפוקתה
 םייתצובקה םישגפמה .םירבג 9 תללוכ הצובק לכ .םינכומ םישיגרמ םהשכ םיפרטצמ
 רבג לכל םינתינה ,םיבותכ םיללכ שי הצובק לכל .תועש 5 - 1 םיכרואו ,עובשב םעפ םיכרענ
 םירבגה .המוד בצמב םירחא םירבג שגופ רבגה יתצובקה ךילהתה ךלהמב .ותופרטצה ינפל
 לש םהיתויווח תא עומשלו ,הצובקה ראש םע םהיתויווח תא קלחל םילוכי הצובקב



 תוכרעמב תויעב ןורתפל תומילא אל תוביטנרטלא שפחל הלוכי הצובקה ,דחי .םירחאה
.החפשמה ייחבו םיסחי

 םייתסהל לוכי ךילהתה ןהב םיישיא םישגפמב ףתתשמ רבגה יתצובקה ךילהתה רחאל
 וא ישיא לופיטב םיכישממ םימיוסמ םירבג .דיתעל ויתוינכות לע םינויד םע ,תוריהזב
 םישדוח המכ הכרעה םירבוע תינכותה תא םימייסמה םיפתתשמ .רחא םוקמב יתחפשמ
 חקלנ גוזה תבמ בושמ .רבגה לש המילא-אלה ותוגהנתה לע םינויד םע ,ומייסש רחאל
.הלש ישיאה ןידה ךרוע םע םואיתב ךרענ גוזה תב םע שגפמ .ירשפא רבדהשכ ןובשחב

תונברוקה דימת םה םידלי

       םינוש םיבלשב תומילאל הפישחה תועפשהו דליה תוחתפתה

 םיעוריאל הפישח :רתוי תולודג תונכס ינפב םידמוע תיתיב תומילא םע םייחה םידלי
 לכ .םירוהה ינש וא דחא ןדבואל הנכסהו הרישי תוללעתהל הנכס ,החנזה ,םייטמוארט
 םנוחטב ,םבצמ ביט לע עיפשהלו םידליה ליבשב תוילילש תואצותל ליבוהל םילוכי הלא
.)2001 ,ןמסור ;1999 ,ןוסלדא ;2000 ,ןוסלרק( םתוביציו

:תוירקיע תוירוגטק השולשל תוקלחתמ תומילאל הפישחל תורושקה תודלי תויעב

 ,סעכ ,תונפקות לש רתוי תוהובג תומר :תוישפנ תויעבו תויתרבח תויעב ,תוגהנתה תויעב•
 םייתרבח םיסחיב שלח רשוכ ;ןואכידו הגיסנ ,הדרח ,דחפ ;תויצ רסוח ,תויודגנתה ,תוניוע
.הכומנ תישיא תימדת ;תויחא/םיחא םעו

 שלח דוקפת ,יביטינגוק דוקפת לש רתוי הכומנ המר :תויביטינגוק תויעבו השיגב תויעב•
.תויעב ןורתפל תלבגומ תלוכי ,םיכוסכס ןורתפל תלוכי רסוח ,רפסה תיבב

 םג םה .המוארט ינימסתו םירגובמ ןואכיד לש רתוי תוהובג תומר :ךורא חווטל תויעב•
.םירגובמ ןיב םירשקב תומילאב שמתשהל/לובסל רתוי םינכומ תויהל םילולע

 םידלי רשאמ תיגולוכיספו תישפנ הקוצמ לש רתוי תוהובג תומר םיארמ רתוי םיריעצ םידלי
 תויביטינגוקה םהיתולוכי לש האצות תויהל םייושע ליגל םירושקה םילדבהה .רתוי םירגוב
 רוחבלו תומילאה תא ןיבהל םהל םירזועה ,םירגובה םידליה לש רתוי תוחתופמה
.היתועפשה תלקהל תונוש תודדומתה תויגטרטסא

 תונבו ,)רדס יא תמירג וא תונפקות ןוגכ( "תינוציח תוגהנתה" רתוי םיארמ םינב ,יללכ ןפואב
 םלועה תא ןיבמ ריעצה דליה .)ןואכיד וא הגיסנ לשמל( "תמנפומ תוגהנתה" רתוי תוארמ
 ,םרכש תא םילבקמ םיבוטה ,תוטושפ םילימב וא ,)רניקס וא ה'זאיפ( קדצה ןורקע ךרד
.םישנענ םיערהו

 והשמ םא ;ןויגהל ונלש סיסבה אוה האצותו הביס לש הז ןורקע ,רתוי דוע יסיסב ןפואב
 ,אל םא ."ךכל הביס היהתש בייח ,יתוא םיכמ םא" -הביס ךכל התייהש חרוכה ןמ ,הרוק
 אל" היה רבדהו ,הילע הטילש יל ןיא ,תילנויצר אל איה םאו ,"תילנויצר אל" איה היווחה
 תוביסמ ,םיבר םידלי .הביס ול היהתש חרוכה ןמ ,ינויגה היהי רבדהש ידכ ,ןכל ."ינויגה
:ןכל .)1984 ,ןייטשנלו( הביסה רותב םמצע תא םירידגמ ,תובר

שחרתמל םייארחא םהש םישיגרמ םידלי•



בוש ליחתת תומילאה עגר לכבש הדרח םישיגרמ•

ורקפויש וא ,םהב וללעתיש םידחופ•

 תא םגו ףקותה תא םג םיאנושו םיבהוא םה ;םהירוה ינשל וא דחאל סחיב םיטנלוויבמא•
.)1982 ,ובלא( ףקתנה

שחרתמה לע השוב םישיגרמ•

)1995 ,ודנמירק( הלבגה טקפא שי ,"םימדרומ" ,קותינ תושגר םישיגרמ•

בל תמושת ידמ רתויל םיקוקז ,םמאל םידמצנ•

 בצקב רגפל םיליחתמש וא ,תיבב דבל םמא תא ריאשהלו רפסה תיבל תכלל םידחופ•
)1982 ,סטופפ( םידומילה

תוללעתהה לע ולגי םירבחהש דחפ ךותמ ,דדיתהל םידחופ ;םידדובמ•

םימסו לוהוכלאב שמתשהל םילולע רתוי םיריעצו םירגבתמ םידלי•

 תרבגומ תודגנתה ןכתת ;)1994 ,סרדנואס( הדימלו רוביד ,העימש יישק וחתפיש ןכתיי•
)1982 ,סטורפ( הרבחב וא םירומ ,תויחא/םיחאל ,םירוהל

)1995 ,ודנמירק( םיטויס וא תויבופ םע ,דואמ םיכורד ,םידחופמ ויהיש ןכתיי•

)1989 ,ןרבליס( תיטמוארט טסופ קחד תערפה לש םינימסת ואריש ןכתיי•

 תסיסכ ,ןטב יבאכ ,שאר יבאכ ,הליל תבטרה ןוגכ םיפסונ םייזיפ םינימסת ואריש ןכתיי•
.'וכו ,םיינרופיצ

הדרח
 שיגרהל לולע חוטב שיגרמ וניאש דלי .ןוחטיבל םיקוקז םידלי ריעצ ליגמש הארמ רקחמה
 ןוגכ( םיטושפ םיבצע ילגרה תנגפהב וז הדרח תוארל ןתינ .טלוב ןפואב ההובג הדרח תמר
 תוערפהו הקינאפ תוערפה ,תויבופ תוחתפתהב וא ,)םיינרופיצ תסיסכ וא רעישב םיקחשמ
 ןכתיי .תורחא םיכרדב תואריהל הלולע הדרחה ,רגבתמ דליה רשאכ .תויתייפכ-תוינודרט
 ושמתשי וא ,םתדרח םע דדומתהל ידכ תויביסרגאב ושמתשי הלא םישנא תורגבתהה ליגבש
.תונזגר וא שפנ תורעס םע דדומתהל ידכ םימסו לוהוכלאב

ןואכיד
 בצמ תויעבב וא הנישה סופדב ,ןובאיתב םייוניש ידי לע ןייפואמ ללכ ךרדב םידליב ןואכיד
 רסוחו תרבגומ תוליעפ םע ,שפנ תורעסכ עיפוהל לוכי םיריעצב ןואכידש ,ןייצל בושח .חור
 םצעב ויה תויביטקארפיהו בשק תוערפה םע ונחבואש םידליש דואמ ןכתיי .בל תמושת
 ךרדב דואמ םיריעצ םידלי .שפנ תורעס ללגב דחוימב תוהובג תוליעפ תומר םע ךא ,םיאכודמ
 דלי לש האצות תויהל םילוכי הלא םינימסתש רורב לבא ,םיאכודמכ םינחבואמ אל ללכ
.םילא יתיב בצמב

)PTSD( תיטמוארט טסופ קחד תערפה

 ."יטמוארט טסופ קחד" םשב הבוגתל םורגל תולוכי ההובג הקוצמ םע םימייאמ םיבצמ
/םיעוריא לש תרזוח היווח ;םיבצמל תובוגתהו תושגרה תמדרת  ידי לע תנייפואמ וז הערפה



 ירמד ןא ירמ .ךומנ זוכירו הנישב תויעב ,תרבגומ תונזגר ;םיטויס וא "תוינצרופ" תובשחמ
.תאז םיווחה םידלי רובע םינוש תוברעתה יכרדו תושיג המכ הרידגמ )1995(

 םימויאמ( האור אוהש תוללעתהה תרמוחל םאתהב תונתשהל הלולע דליה תבוגת
 ,תילולימ ,תיזיפ תוללעתה ןוגכ ( םיבר וא דחא הרקמ ואר םה םא וא ,)חצר דעו תומילאל
 תומילאה לש העפשהה תדימ לע איה םג עיפשת דליה לש יתיבה ובצמ .)תישגר וא תינימ
 םילוכי ללעתמה םע שגפמ וא/ו ללעתמה םע םייח ,הרוהמ הדרפה ,הסחמב םייח ;תיתיבה
 עפשות תיתיב תומילאל דליה לש ותבוגת .דליה לש ומולש לע תרכינ הרוצב עיפשהל םלוכ
 תוכימתה רפסמו ,'וכו תוישפנ תולחמ ,תיב רסוח ןוגכ תורחא תויעב תוחכונו ,וליג ידי לע םג
.)1998 ,ןילוגרמ( ןהילא השיג החפשמל שיש תויתרבחה

 .ללעתמ-אלה הרוהה לש ותחוורו ונוחטבל תורישי םירושק דליה לש ותחוורו ונוחטיב
 רופישל תונברוקה םע תורישי קר אל דובעל םיכירצ תיתיבה תומילאה םוחתב םיליעפ
 תוהמא םינכסמה ,רוביצה ברקב תוינידמ יגוס   תונשל ידכ דובעל םיכירצ םג אלא ,םנוחטב
.)2000 ,סבורג( םידליו

 תומילא ידי לע םיעפשומה םידלי םע תינילק תוברעתה :הרעסה ןמ הסחמ :אמגוד
תיתיב
 לש תישפנה תואירבה םוחתב םיאקינילק תרשכהל םידומיל תינכות איה הרעסה ןמ הסחמ
 ידי לע הבתכנ תינכותה .תיתיב תומילאמ םיעפשומה םידליו תוחפשמ םע הדובעל ,דליה
 תקפסמה ץועיי תינכות ,רטנס לקידמ ןוטסובב תומילאל דעה דליה טקייורפה תווצ
 ןמ הסחמ .תיתיב תומילא ידי לע תועפשומה תוחפשמו םידלי רובע תינילק תוברעתה
 תוחפשמ םע הדובעה תובכרומ תא םיארמה םיישיא םירופיסו עדימ תקפסמ הרעסה
 םתוא ריבעהל ןתינ .הרשכה תועש 13 רובע םישימג םיקלח השיש תללוכ תינכותה .הלאכ
.דרפנב וא ,דומיל לש םיימויב

:ןלהל םה םיקלחה

 תוצופנ לע היצמרופניא תקפסמ .תוחוכה יסחי תטיש יפל תיתיבה תומילאה תונורקע•
.תוללעתה םע םיסחי לש הקימנידה רקיעו ,תונברוקה לע ותעפשה ,תיתיבה תומילאה

 םיעפשומ םידלי םהב םיכרדה לע זכרתמ .םידלי לע תיתיבה תומילאה תאצות•
 םג םיפתתשמה .םיירקיע םיינילק םיאשונו םיצופנ םינימסת ,תיתיב תומילאל הפישחהמ
.תורוה לע תיתיבה תומילאה לש םיטקפאה לע םידמול

 םידלי םע הכרעה שגפמל תונורקע הגיצמ .תיתיב תומילאמ םיעפשומה םידלי תכרעה•
.םידלי םע שגפמל תוקינכטו ,םירוהו

 לופיטל תונורקע הגיצמ .תיתיב תומילאמ םיעפשומה םידלי לש תוצובקבו דוחל לופיט•
.םידליב יתצובקו ינטרפ

.טפשמה תיבו םידלי ,תיתיב תומילא•

 םע הדובעמ האצותכ עגפיהל םילולע םילפטמה םהב םיכרד תרקוח .םילפטמב הכימת•
 רמוח ללוכ רמוחה( הפיקע המוארט עונמל םיכרד לע םינוידו תומילאל םיפושחה םידלי



.)/www/bostonchildhealth.org/ChildWitnesstoViolence :תואנדסל

תומילאו םישנ

 האיציב אלו ,םיסחיה תכרעמ ךשמהב הליחתמ ללכ ךרדב תומילאהש רוכזל בושח
:ללעתמל ךופהל לולע םדאש םינמיס המכ הנה .הנושארה

.הלחתההמ םיסחיה תכרעמל תורסמתהל ץחל .תויתואיצמ יתלב תויפיצ•

.ןומא רסוחו ןיינק סחי תמאב איהשכ הבהאכ האנקה תא ץרתל תונויסנ -תינוציק האנק•

 תונתשהל לוכי לבא ,בוהאל לקו םיסקמ םימעפל .חורה יבצמב םייופצ יתלב םייוניש•
.סעכ תויוצרפתהל יטמרד ןפואב

.תויוליעפב תופתתשהה תלבגהו ,םירבחהו החפשמה םע עגמה תלבגהל ץחל .דודיב•

.גוזה רובע תוטלחהה לכ תא טילחמ .הטילש•

.םימדוק גוז ינבב תוללעתה ןוגכ תומילא לש רבע .תמדוק תוללעתה•

 ץוריתכ ןורכישב שמתשמו םימסב שמתשמ וא התוש .םימסב שומיש וא לוהוכלא תייתש•
.תוגהנתהל

 איה .תועגופו תומייאמ תויוגהנתה לש בחר חווט תללוכ איהו ,תובר תורוצ שי הפיקתל
 םימעפל .תומילאל ףיקע וא רישי םויא םע ,תישגר וא תילולימ תוללעתהכ םימעפל עיפות
 תויחב העיגפו םיצפח סרה תללוכ איה .יזיפה שפוחהו םיפסכה לע הטילש לולכת איה
 לולכת הפיקתהש ןכתיי .םינוש ןמז יחוורמב השק האכה היהת הפיקתהש ןכתיי .דמחמ
 ,בקעמ לולכל םג הלוכי הפיקת .םיצפח םע תוכמ וא תוטיעב ,הקינח ,םיפורגא ,תוריטס
 ,תינימ הפיקתל רימחהל הלוכי הפיקתה .םיסחיה תכרעמ תא הבזע השיאה םא דוחייב
 תפוקתב ,תושדח םיסחי תוכרעמב שחרתהל הלוכי הפיקת .חצרב םייתסהל הלוכיו
 התרמוחב רבגתהל הטונ הפיקתה .תורגובמה םינשה ךותל ךשמיהל הלוכיו ,תואיציה
.םינשה ךשמב רתוי תופוכת םיתיעל שחרתהלו

.שבדה חריו ,הפיקתה תדוזיפא ,המלסהה :םיבלש השולש תללוכ תיבב תומילאה לגעמ

המלסהה
 ללעתמה תא עיגרהל הסנמ ןברוקהו ,תויתואיצמ אל תושירד גיצמ ללעתמה הז בלשב
 ,םתוא גיצמ אוהש ינפל ויתונוצר תא אלמל הסנמ איה .רבעב הדבעש הקינכט לכ תועצמאב
 ,שחרתמה תא םהינש םיעדוי ןברוקהו ללעתמה ללכ ךרדב .ותוא םוסחל אל קר ילוא וא
 םיתיעל .םויה תא רובעל לכותש ידכ הז תא תוהזל תברסמ ןברוקה תובורק םיתיעל לבא
 אטבל וא תוהזל ילבמ לבא ,המלסהה תפוקת ךשמב דואמ סועכל הליחתמ ןברוקה תובורק
 ןואכיד םיווח תיתיבה תומילאה תונברוקש הביסה אוה הז "םנפומ סעכ"ש ןכתיי .רבדה תא
 תויהנ ויתושירדו רבוג ללעתמה לש ןיינקה סחי רבוג חתמה רשאכ .ךכ לכ םיבר םירקמב
.רתוי גוסנ ןברוקהו ,רתוי תוינוציק

הפיקתה תדוזיפא

 לכ ןדבוא אוה הפיקתה תדוזיפא ןיבל המלסהה לש רבוגה חתמה ןיב לידבמה םרוגה



 תדוזיפא .רבדה תא רשפאמ אוהו ,םירוצעמ רסח ולש םעזהש עדוי ללעתמה -הטילש
 -יסופיט ןפואב תועש 24-ל 2 ןיב  -המלסהה וא שבדה חרימ רתוי הרצק ללכ ךרדב הפיקתה
 עדת ןברוקה תורידנ םירקמב .ומצע לע רזוח לגעמהש לככ ךראיהל הטונ אוהש תורמל
 .תיבב אל םידליהשכ -ןווכמב תורקל תוצרפתהל םורגת איהו ,ןמז לש ןיינע קר והזש
 המ רורב אל .םייתסיש עיגה ןמזהש טילחמ ללעתמהשכ קר תמייתסמ הפיקתה תדוזיפא
 תיזיפ תופייע טושפ איה הביסהש ןכתיי ;הפיקתה תדוזיפא תא םייסל ללעתמל םרוג
.אובחמ םוקמ אוצמלו קחרתהל איה המצע לע ןגהל ןברוקל הדיחיה ךרדה .תישפנו

שבדה חרי

 תויולצנתה אוה שבדה חרי ןמיס .הכרבב שבדה חרי תא םימדקמ ללעתמה םגו ןברוקה םג
 תובורק םיתיעל ,ןכ ומכ .בוש תאז השעי אל םלועל אוהש תוחטבה םע ,ללעתמהמ תובהוא
 ךרדב בוש גהנתת אל םלועל איהשו ,ןברוקל חקל דמיל אוהש ומצע תא ענכשמ ללעתמה
 םגו ללעתמה םג שבדה חריב .םלענ חתמה .הוולש שבדה חרי .ךכ לכ סועכל ול המרגש
 הביסה איה שבדה חרי .בוש הרקת אל םלועל תומילאהש ןימאהל םיטונ ןברוקה
.תונברוק ןתוא השועש המ והז -םירזוח תונברוקהש

?ןברוקה לע הפיקתה תועפשה ןהמ

.םיללעתמה תושירדל םיאתהל ידכ ןתוגהנתה תא תונשל תוטונ תונברוק .1

 ,ןוחטיבה תשגרה ןדבוא ןללכבו ,תרכינ תיגולוכיספו תיסיפ המוארט תורבוע תונברוק .2
 דודיבו ,םירחאב חוטבל תלוכיהו ימצעה ךרעה ןדבוא ,דודיב תושגר ,התויטרפל דובכה רסוח
.םירחא םישנאמ רבוג

 ,השובה ,דחפה תואב ןמוקמב .םיכעוד תוימיטניאהו הבהאה ,החמשה ,בוטה ,הווקתה .3
."עגתשהל תודמוע" ןהש השגרההו סעכה ,םשאה תושגר

 איה .המצע תא המישאמ איה יכ תראשנ ןברוקה הלחתהב ?בצמב תראשנ השיאה עודמ
 םיתיעל .ותוא תבהוא איהו ,התוא ךירצ אוהש הנימאמ איה ,הנתשי ללעתמהש הווקמ
 אוה וילא בל המש הניא איהש המ .םילא וניאשכ ותוא בוהאל לקו םיסקמ אוה תובורק
 לע רתויו רתוי תזכרתמ איה ןמזה ךרואל .הלש םירחאה םיכמותה םיסחיה לע העפשהה
 רחאל ,רתוי רחואמ .םירבחהו החפשמהמ הגוסנו ,ללעתמה תומילא םע תודדומתהה
.תינוציח הכימתמ תקתונמ איהש ןכתיי ,רפתשהל הלולע אל תומילאהש הקיסמ איהש

 איה ;המצעב סנרפתהל התלוכיב תקפקפמ איה יכ ;תכלל םוקמ דוע הל ןיא יכ תראשנ איה
 אלש והשמ איה החמשש הנימאמ איה יכ ;תבזוע איה םא התוא גורהי ללעתמהש תדחפמ
.הל עיגמ

 אישה דע ,המלסה רובעי ללכ ךרדב אלא ,ומצעמ םייתסת אל םלועל טעמכ תומילאה לגעמ
.ןברוקה תומב וא ,דוריפב

 םימיכסמ םירקוחה .תולק תובושת ןיא ?םישנ דגנ תומילאה תא רוצעל ידכ תושעל ןתינ המ
 וא לבקל בוריסה .התוא ץרתל םילוכי ונא ןיא ,תומילאה תא ריבסהל םיסנמ ונא םא וליפאש
 לע םידלי דמלל בושח ,ןכ ומכ .המויסב בושח בלש איה איהש המר לכב תומילא לובסל
 ליחתהל הכירצ תירבגה תומילאה תריצע .ידדה דובכ לע תוססובמה םיסחי תוכרעמ
 םתוא ליבוהל םילוכיש רתוי םירגובמ םירבג םיכירצ םיריעצ םירבג .םידליה ךוניחב םדקומ



 ךוניחב ורזעיש ךכ ידי לע םוצע לדבהל םורגל םילוכי תובאה .תיארחאו הנידע תוירבגל
 דגנ תומילא לכש -םישנו -םירבג ךנחל ךירצ .םיארחאו םישיגר ,םירגוב םירבג תויהל םינבה
 ,החפשמ ןב אוה ללעתמה םא ןיב ,ער דימת רבדה .רבדה עצבמל רשק ילב ,עשפ איה םישנ
 תומרוג אל ןה -תומשא ןניא םישנה .רז וא רכמ ,הרבח וא רבח ,יחכונ וא םדוק גוז ןב ,רזחמ
 ,רחא והשימ לש המילאה ותוגהנתהל תוירחאב תואשונ אל ןה .שחרתהל תוללעתהל
.ץועייו הכימת אוצמל ידכ םילוח תפוק םע ץעייתהל תובייחו

תוליהק יעור לש םתניחבמ -תיתיב תומילא תונברוקל הגאדב םינוש םיאשונ לע טבמ

 איה ,תוללעתה םע ןיאושינ אשונב הרזע תשפחמ הנימאמ השיא רשאכש םיארמ םירקחמ
 ןושארה חקלה .התליהקב הנימאמ השיאל וא ,הלש הליהקה העורל םירקמה בורב הנפת
 הלגת השיאש ידכ שרדנ בר ץמואשו ,תישממ איה הנכסהש אוה דומלל הלא םישנא לעש
 תוחלשנ תובר םישנש הדבועל בטיה תעדומ םג איה .ןברוק איהש תשייבמה תמאה תא
 ,ןכל .הייעב התייה אל ,רתוי הבוט השיא התייה םאש הרעגב הליהקה העור ידי לע התיבה
 רימחי תיבב בצמהשו הל ונימאי אלש דחפה -דחפב םג אלא השובב קר אל םחליהל הילע
 ,רֹמאֵל--הָּלַקְנ-לַע ,יִּמַע רֶבֶׁש-תֶא ּוְאּפַרְיַו" :םירחאל שחרתמה תא התליגש ירחא הרובע
 ןברוקל ללכ ךרדבש םיחוודמ ןוכיסב םישנ םע םידבועה .)14 ו 'מרי( "םֹולָׁש ,ןיֵאְו ;םֹולָׁש םֹולָׁש
 וא םלעתהל אל ונילע .הידלילו הל ןוכיסה תמר לע רתויב קייודמה גשומה תא שי המצע
 רוזיאב אצמנב םירזעה לע ןברוקל רפסל םג ןתינ .הנכסה ינפב הרזעל התשקבב לזלזל
.הירוגמ

 ,ןברוקה לש הנוחטיב תחטבה םה תוליהקה יעורמ ץועייהו לופיטה לש םיירקיעה ויתורטמ
 לע לבא וא ,ירשפא רבדה םא םייתחפשמה םיסחיה םוקישו ללעתמה לש ותומילא תקספה
.תונושארה תורטמה יתשב ירמגל היולת תישילשה הרטמה .רשקה ןדבוא

?הליהקה יעורמ לופיט תושפחמ תופקתומ םישנ עודמ

.רבשמ תעב םהילא םינופש םינושארה םישנאה םה הליהקה יעור תובורק םיתיעל .1

.גוזה ןב ידי לע הענמנ אלש הדיחיה תיתרבחה תרגסמה איה הליהקהש ןכתיי .2

.םיינוליחה םירזעה תרגסמל םיסנכנ אלש םיינחור םירבשמל םורגת המוארטהש ןכתיי .3

.)תולע ,ןומזת ,הברק תניחבמ( םישיגנ רתוי הליהקה יעור תובורק םיתיעל .4

?תופקתומ םישנל םירושקה םייגולואיתה םיניינעהמ המכ םהמ

 ךכ לע תזכרתמו ,טפוש םיהולא ידי לע תשנענו תרקפומכ המצע תא תראתמ ןברוקה .1
.אטוח םדא איהש

 אוהש יאנתבו הבושתב ותרזח לע ססבתהל הכירצ ללעתמל החילסהש תבשוח איה .2
.תומילאה תא קיספמ

 תומילא לבסש שיגדהל ידכ והיעשי רפסמ ינודא תרשמ תומד תא שדחמ רידגהל ךירצ .3
 .לבסה ותוא תא לובסל ךרטצהלמ ונתוא הררחש עושי לש ולבס .הלואגל האיבמ הניא
 ונל תרשפאמ ותייחת .םירחא לש םלבס תא םייס וא ענמש הז לש םג אוה עושי לש ודיקפת
."בלצהמ תדרל"



 .שדח ינמז תיב אוצמלו ,הידלי םע ,בצמהמ דיימ תאצל הכירצ תוללעתה תלבוסה השיא
 יתלב היה הז הרקמב )ןישוריג אל( דוריפש רמואה שדוקה יבתכב רבד אוצמל םילוכי ונניא
 .תוללעתה תביבסב תויחל בייח אל דחא ףא .תוללעתה לובסל בייח אל דחא ףא .קדוצ
 וקשנ .הרוק הז םא תעדל םינושארה תויהל תויושרה לעו ,קוחל תדגונ תיזיפ תוללעתה
 םירחא קשנ ילכ ףיסוהל וילע ךא ,הליפתה אוה הליהקה העור לש רתויב קזחהו ןושארה
.רבשמב םישורד םיבר םירזע .ודויצל

 שי ובש תיבל סנכיי אל הליהקה העורש יאדכ .תוריהזב לועפל חרוכה ןמ ,םייח תנכס בצמב
 םוקמה תובר םיתיעל .וילא תוולתהל לכוי הליהק רבח וא רטושש דע הליעפ תומילא
 עדווי אל המוקימש בושח .יתביבסה הסחמה תיב אוה ןוכיסב םישנ רובע רתויב חוטבה
 .תוללעתה לש תונוש תורוצל םיוולנ םיבראמו בקעמ תובורק םיתיעלש ורכז -ללעתמל
 רובעל וליפא םילוכי הליהק ירבח וא ,ימוקמ הסחמ תיב םע ףותישב לועפל תולוכי תוליהק
.הלצה ידבוע לש תיסיסב הרשכה

 םינימאמה ונילעו ,תונימאמ תוברעתה תוינכות המכ התע ןנשי םיהולא לש וקופיס תוכזב
 הרשכה ורבעי םיכמסומ םילפטמשו הדיפקב וכרעוי הלא תוינכותש ךכ לע שקעתהל
 ידכ דחי דובעל םיבייח ,םיהולא ישנא ,ונא לבא ,אצמנב ןה תובושתה .הלא תוקינכטב
 הסחמ יתב ,הקוצמב םישנאל ןופלט יווק תשר םיקהל ונילע ,ןכ ומכ .םתוא אוצמל
 ונלש תויתפכאה רסוח .םיללעתמו םגו תונברוקל םג -םינימאמ םוקיש יזכרמו םינימאמ
 תגהנהל םיקוקז ונא לכ םדוק לבא ,לעפנש עיגה ןמזה .םיבר םיגוחב הפרחל ונתוא התשע
.הליהקה יעור

"החפשמב םולשב יולת הרבחב םולש"

       שודקה סוניטסוגוא


