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 *העורת יעדוי םעה ירשא
 
 ןוגכ ,טעמ דרויו הלועש רובש אלו עוער דחא לוק איה )דיחי ןושל( העורתהש גהנמה לע ססובמ הז הרות רבד
 .)"םיִֵקי"( זנכשא חסונ יפל םיללפתמש הינמרג רוזאמ םידוהיו ןמית ,לבב ידוהי לש גהנמה הז   . ...ַאָאַאָאַאָאַאָאַת
 
 
 :םה הנשה שארב םיעמשנה רפושה תולוק

 .ןקותמ וא ןיקת בצמ למסמה - העיקת .א
 .רבש לש בצמ למסמה - םירבש .ב
 .רובש אל לבא עוער בצמ למסמה - העורת .ג

 
 :םה הנשה שארב םיעמשנה הלאה תולוקה ירדס

 .)ת"רשת( העיקת ,העורת ,םירבש ,העיקת .א
 .)ת"שת( העיקת ,םירבש ,העיקת .ב
 .)ת"רת( העיקת ,העורת ,העיקת .ג

 
 .םהילעב תשולש י"ע וחנזוהש םינקותמ םיתב השלש ויה ֹהיה .הלא םיניינע לע לשמ הנה
 
 םיבאשמ רסוח םושמ .וב םיבר םיצפח ורבשנו טטומתה תיבהש םוי עיגהו ,תיבב לופיטה תא חינזה ןושארה תיבה לעב
 ,העיקת תולוקה חַקֶל והז .ןקותמ בצמב היה תיבהו לדתשהש דע בר ןמז וב רגו עוער תיב הנב תיבה לעב ,תולצעו

 .)ת"רשת( העיקת ,העורת ,םירבש
 

 ,זירז היה אוהו תיבה לעבל םיבאשמ ויהש םושמ .רבש לש בצמ ותואל עיגהו ,תיבב לופיטה תא חינזה אוה םג ינשה
 .)ת"שת( העיקת ,םירבש ,העיקת תולוקה חַקֶל והז .ולית לע דמע ןקותמ תיבו בר ןמז ךרא אל
 

 תולוקה חַקֶל והז .ןיקת היה תיבה ץמאמ טעמב ךכו ,רֶבֶּשַה ינפל עוערה תיבה תא ןקיתו קזיחו ,חקיפ היה ישילשה
 .)ת"רת( העיקת ,העורת ,העיקת
 

 ."...העורת יעדוי םעה ירשא" םירמוא ונחנא ,הנשה שאר לש תירחש תליפת לש רפושה תולוק תא םיעמושש ירחא
 .רֶבֶש ינפל ,שרדנה תא ןקתל זירזו ,עוער בצמ ריכהל חקיפש םעה ירשא
 
 ןה ,ונלש תואירבב ןה ,ונלש שוכרב ןה - רֶבֶּשַה ינפל ונילא רושקה עוערה תא ןקתל םישיגר קיפסמ היהנש ןוצר יהי

 .םלוע ארוב םע ונלש רשקב ןהו ,תלוזה םע ונלש סחיב ןה ,ונלש תודימב
 
__________________________ 
 
 תישארה איה תרתוכה .ןודנולב תובר םינש ינפל יאבג םהרבא ברה יפמ יתעמשש םירבד לע ססובמ הז הרות רבד *

 .םיליהת רפס לש ט"פ קרפ ז"ט קוספ לש
 

 תודות
 
 לאומשל ,יול םהרבאל ,הקדצ השמ םכחל ,טנלג ןבוארל ,וטיוט הנחל ,רנרק-ןהכה בקעיל ,יול הדוהי ׳פורפ ברל תודות
 .םתרזע לע יתשאלו ,יחידב הדוהיל ,יבוט ףסוי ר"דל ,ןהד
 

 )לקסה םינפל( לאקזחי .ב.ר
 )10/2019 - פ"שת ירשת םילק םייוניש(  12/2016 - ז"עשת ולסכ ןכדוע
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