
 תואנדסה תמישר
 )תו/םיחנמה תומש יפל יתיבפלא רדסב הירוגטק לכב תואנדסה(

 ) םינוש יעוצקמ ןויסינ ילעבלו םיאליגל ודעויי תואנדסהמ קלח (

  )ינש םויב תוליחתמ תואנדסה לכ(

 

 : תויתייווח תוילברוו תואנדס .א

 " המרדוכיספה םלועמ בולישב תיטילנא השיגב תיכילהת אנדס "                  .1

 ,המרדוכיספה םלועמ םיביכרמ תבלשמה ,תימניד / תיטילנא השיגב ,תיכילהתו תיתייווח אנדס

  ,.הרזחבו "זאו םש"ל " וישכעו ןאכ" ןיב העונתב םייתצובקו םיישיא ןיב ,םיישיא םיכילהתב קוסענ הב

                        ,רטאיכיספו לארשיב תיאקיטילנאוכיספה הרבחב יאקיטילנאוכיספ – רוא איג ר"ד
 דוגיאה לש תיתנש תלתה תינכותב ,תיטילנאוכיספה הרבחה לש הרשכהה תינכותב דמלמ
 .ןורטאית תוגצה יומיבב קסע רבעב .טוקיניו זכרמ לש םיכרד תפמ תינכותבו ימצעה תיגולוכיספל

 
 

 " ? יל ןמסמ ןמזה המ "                                     .2
 

 שומיש .תיעוצקמה תוחתפתהה יבלש לכב םיפתתשמל תדעוימו תיתצובקה הזילנאה תשיגב אנדס
  )סננוזר( דוהדה ,תויצאיצוסא ךרד ונמצע תא רוקחל ונל תרשפאמ תיתצובקה הזילנאה תשיגב
 .םייתצובקהו םיישיאה םיכילהתב ןנובתנ םתרזעב ,הצובקה לש תוארמה לכיהו
 

                                                           .תיתצובק תיאקיטילנאו הכירדמ - תינילק תיגולוכיספ  - לאירא תאיל 'בג
                    .תיתצובק הזילנאל ילארשיה ןוכמה ר"וי .ם"במר תיאופרה הירקה תישאר תיגולוכיספ

 .תיתצובק תיאקיטילנאו  הכירדמ - תינילק תיגולוכיספ  - תיזג הימ 'בג

 

 

                                                  ."ןמז עסמל םיפתוש" םיחא "                                 .3

 תיתצובקה הזילנאה תשיג בולישב םיכירדמו םיחמומ ,םיחמתמ-תירוד בר תברועמ הצובקל אנדס
 .םיעדומ אלהו םיעדומה םיחאה יסחי לע  )ןויבו סקופ(.תוצובק יסחיו

 
 ביבא לת ןוכמב החנמ תיאקיטילנאוכיספ .הכירדמ ,תינילק תיגולוכיספ –.א.מ ,חושא רדמס 'בג
 .קפא תרבח .תיתצובק הזילנאל ילארשיה ןוכמב תיתצובק תיאקיטילנא .וננמז תב הזילנאוכיספל
 .תונוש תורגסמב הכירדמו תדמלמ
 

 



 תיתוסחייתה הזונפיה תנדס :"דיתעל הרזחב                           .4
 

         תילופיטה הדובעה תרגסמב םושייל תונתינה תוקינכט ןווגמ םעו תיתוסנתה – תיתיווח אנדס
 ונתוליעי תא ריבגהל תויושעהו )יטונפיה וניאש לופיט תרגסמב םאו יטונפיה לופיט תרגסמב םא(
 .הזונפיהב םדוק עדי שרדנ אל .תיעוצקמהו תישיאה תוחתפתהב עייסלו לופיט ישנאכ

  רקחמל ,קוסיעל השרומ ,החמומ יאופר גולוכיספו ךירדמ ינילק גולוכיספ – ןייטשנוב ידוא ר"ד
    ;לילגל יאטיסרבינואה יאופרה זכרמב ישאר גולוכיספ ;הזונפיה לש תיעדמ הארוהלו
 ,)2011( 'תימינפה ןיעה' :םירפסה רבחמ .הזונפיהל תילארשיה הדוגאה לש רבעשל ר"וי
    .)2020( 'אלמ םֵלוח'ו )2014( 'ףוגה תא רוציל שפנה לש הכרד – הזונפיה'

 
 
 

 " ףלוחה עגרה תא שגופ חצנהשכ –  סונורכ ןמז לומ סוריאק ןמז "                  .5

 .תיעוצקמו תישיא החימצל ימצעה תייגולוכיספ חורב תיתייווח – תימניד - תיתוסנתה - תימניד אנדס
  .םיינאיגנוי טסופו גנוי ,טוקיניו ,טוהוק לש תושיגה ךותמ םירוהרה ובלושי

  "םדא חור"ב הרומ ,תינאיגנוי תיאקיטילנא ,הריכב תינילק תיגולוכיספ  - יקסדורב תימרבא 'בג
 תייגולוכיספל ילארשיה דוגיאב הכירדמו הרומ .תיטסיהדוב תיטילנאוכיספ הרשכה תינכת
 .ןוירוג ןבו ביבא-לת ,ןליא-רב תואטיסרבינואב היפרתוכיספל תוינכתב הכירדמו הצרמ ,ימצעה

 
  

 

  " ןמזב עסמ – הזונפיה "                                 .6

           .תינאינוסקיראו תילאמרופ הזונפיה לש בולישב הזונפיהב תיתייווח-תיתוסנתה אנדס     
    .תושדחתהו החימצ ,הנבותל םיכירדמו םיחמומ ,םיחמתמ ינפב החותפ אנדסה קוסעת אנדסה
 .הזונפיהב םדוק עדיב ךרוצ ןיא .םיחמומו םיחמתמל תדעוימ אנדסה

     ,הזונפיהה תארוהלו קוסיעל השרומ ,ךירדמ יאופרו ינילק גולוכיספ – ןלוג יבג ר"ד
  .אביש ח"היב ,א"ת 'ינוא ךשמה ידומיל - האופרל ס"היב

 

 

 

 

 

 

 



                          – םינתשמ םינמזב שפנה )אשמ( עסמ :תושדח תובשחמ בושחל "     .7
 " םייח ונא הב הביבסבו םילופיטה רדחב תויתריציל םירוביחו תיתרבח המילח

 יתוגיהנמו ילוהינ ,ילופיט דיקפת יולימ תויווח לע תיתכרעמ-תיטילנאוכיספה הביטקפסרפה םע אנדס
 ןאכב יתצובקה ךילהתבו תוישפוח תויצאיצוסאב ,םירויצב ,תיתרבח המילח ,תומולחב שומיש ךות
 .יתוגיהנמו ילוהינ ,ילופיט דיקפת יולימב תווחנש תויובכרומה ןמ קלח לע רוא ךופשל תנמ לע וישכעו

   .העדות יבצמלו םיישגר םיכילהתל םיסחייתמו ןויב לש הגשמהמ םיחוקל המילחו הבישח :ןוגכ םיחנומ

                      ,היפרתוכיספל תיטרפ הקינילק ,ךירדמ-החמומ יכוניח גולוכיספ - ץילפט קיימ ר"ד
  קפא רבח ,הקומע הפצמב ןוחבאו הכרדה

                    ,ופי ביבא-לתב תיטרפ הקינילק ,ינוגרא ץעויו ךירדמ ינילק גולוכיספ - רטלהטסג זעב רמ
 קפאב הלהנה רבח ,גירש טסאירט ןוכמב הלהנה רבח

 

               

 " דיתעל הרזחב "                                 .8

 

                      .םיחמתמו םיחמומ תדחוימה ,דיתעו הווה ,רבע תואשמב יוורה ןמזב עסמ לע תימניד אנדס

 שוגו ביבא-לת "ךמע" ינילק להנמו ישאר גולוכיספ ,ךירדמ ינילק גולוכיספ – יקצרבוד רפוע רמ
   .תיטרפ הקינילק ,וננמז תב הזילנאוכיספל א"ת ןוכמ ,ןד 

 הזילנאל ילארשיה ןוכמה ,תיתצובק תיאקיטילנא ,הכירדמ תינילק תיגולוכיספ – רוג-ןד הגנ 'בג
 .תיטרפ הקינילק ,ןוינכטב יגולוכיספה תורישה ,תיתצובק 

 

 " .םיליבקמ תומלוע ןיב רשגכ םולחה – תומולח תנדס "              .9

                                                                         .םיחמתמו םיחמומל יתצובק-ישיא עסמב םולח בולישב תימניד אנדס

 תינכותב הכירדמו הדמיל .תוצובק תחנמ ,הכירדמ תינילק תיגולוכיספ - ידנל הנליא 'בג
 תטיסרבינואב תוצובק יחנמל תינכותב תובר םינש הדמיל ,הפיח תטיסרבינואב היפרתוכיספל
  .תומולח אשונב תואנדס תחנמ .הפיח

 היגולוכיספל ילארשיה ןוכמב רבח ,ריכב ינאיגנוי יאקיטילנאו ינילק גולוכיספ - ירפ לאנתנ רמ
 תואנדס החנמ ,ןליא רב 'נואב תינאיגנוי היפרתוכיספל תינכותה תא זכרמ ,רבעשל .תינאיגנוי

  .תונוש תורגסמב תינאיגנויה השיגה תא דמלמו המילח

 

 

 

 

 



 האוספ ודננרפ /.."התיתחתב םיהש תשק איה ישפנ "                 .10

  .םיחמתמו םיחמומל תיתצובקה הזילנאה תשיגב תימניד אנדס                

 החפשמלו רעונל ,דליל הדיחיה להנמ תינגס , הכירדמ תינילק תיגולוכיספ – יאתסמ הניד 'בג
  .המוארטו תודע ,הפש ןיב רשקה תא תרקוחו הריש תמגרתמ .ופי נ"הרבל יתליהקה זכרמב

        .ופי נ"הרבל יתליהקה זכרמב םירגובמ תאפרמ ,ךירדמ ינילק גולוכיספ – ןמטיור רוד רמ
      .תיתצובק הזילנאל ילארשיה ןוכמה רבחו םייתצובק םיאקיטילנא תרשכהל תינכתה רגוב
 .ב.ח.ר.מ דוגיא תויומלתשה תדעו ר"וי ,םייח ילעבב רזענה ריכב לפטמ

 
 

  יטילנא יתצובק לופיטב םיליבקמ תומלועל תועסמ - "רפרפה טקפא "         .11

 תויצאיצוסא ,ןורכזכ ומשרנ אלש תויווח ,תונורכז בולישב תיתצובקה הזילנאה תשיגב בולישב אנדס
 תיעוצקמה תוחתפתההו םייח יבלשב םיחמתמו םיחמומל תדעוימו "וישכעו ןאכ"ב רוזחשו תוישפוח

 .םינושה

 תלהנמו המיקמ .הכירדמ ,תיטסיפרתוכיספ , תיתצובק תיאקיטילנא ,ס"וע  - רפלוטס הלא 'בג
 הבקסומב יטילנא פורג ןוכמב ריכב לגס תרבח ,היסורב )SIGA( לופורבטסב יטילנא פורג ןוכמ
))MIGA, בייקב תיתוסחייתה היגולוכיספל ס"היבב הכירדמו הצרמ )KISRPP( תינכותבו הניארקוא 
 רפסה תיבב תוצובק תייחנהל תינכות תלהנמ )TAU( ביבא לת תטיסרבינואב תוצובק תייחנהל
  .)IIGA( ץראב תיתצובק הזילנאל ןוכמב הרבח .ס"וע תרשכהל יזכרמה

 

  

 

 " הנורוק ןמזב םיליבקמ תומלוע" - "לפטמ תויהל"                       .21 

  . GROUP ANALYSIS-ה תשיג םע תיביטקייבוס-רטניאה תימנידה השיגה בולישב אנדסה       

                                ,םילהנמ ץעויו יתצובק ,ישיא לפטמ ,ךירדמ ינילק גולוכיספ - רפוג וגרפ ימע רמ
                                    ,ןליא-רב תטיסרבינוא – ס"ועל ס"יב ,ביבא לת תטיסרבינוא – ס"ועל ס"יב
                                          ,ביבא לת תטיסרבינוא – האופרל הטלוקפה – היפרתוכיספל תינכותה
 תוצובק יחנמ תרשכהל תינכותה  ,ביבא לת תטיסרבינוא – תימנידוכיספ היפרתוכיספל תינכותה
                                                       .ביבא לת תטיסרבינוא – תיתצובקה הזילנאה תשיגב תיתצובק הדובע ,ביבא לת תטיסרבינוא –

 

 

 

 

 

     



 . "םירתסנ םירשק"                                          .31
 

 םייתצובק םיכילהתל תוסחייתה םע ינוגראה עקרבו תישיאה היפרגויבב תוננובתה תבלשמה אנדס
  .)תודלי תונורכזו תויצאיצוסא ,תומולח( תויטילנאוכיספ תודותמב שומיש ךות ,'וישכעו ןאכ'-ב םיישיאו

 םיכירדמ ,םיקיתוו םיריעצ םיחמומ - תיעוצקמה תוהזה שוביג יכילהתב קוסעש ימ לכל תדעוימ אנדסה
  .הכרדהל הכמסהבש ימלו
 
                        ,תוצובק תחנמו תינוגרא תצעוי ,החנמ תיאקיטילנאוכיספ – M.S.W, ימלת ימיש 'בג
 תינכותה לש רבעשל תלהנמ קפא תרבח ,הפיח תטיסרבינוא ,היפרתוכיספל תינכתה לגס תרבח
 תב הזילנאוכיספל ביבא לת ןוכמב הרבח ,תיתכרעמ-תיטילנאוכיספ השיג ,ינוגרא חותיפו ץועייל
 .וננמז
 

                          ,תיטרפ הקינילק ;ינוגרא ץעויו תוצובק החנמ ,ינילק גולוכיספ - M.A ,ינויצע לייא רמ
  .קפא - הלהנה רבח
 
                         

 
 

 .)החנמל תורשפא םג תמייק( החנמ אלל םיכירדמו םיחמומל תיתייווח תנדס .14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 םיעצמאו תושיג בולישב – תויתוסנתה - תויתייווח תואנדס .ב
 )םיידומיל םיטנמלא םע תוסנתה תבלושמ תואנדסהמ קלחב(

  " .לעופב תורוההו ימינפה הרוהה ןיבו לא עסמה – )תורוהבו( םירוהב ימניד לופיט "   .51

 .תידומילו תיתוסנתה ,תימניד אנדס .תורוהב םיקוסעלו םירוה םישגופל תדעוימ אנדסה

 
                   ,היפרתוכיספל רפס יתבב דמלמו ךירדמ ,ריכב ךירדמ יכוניחו ינילק גולוכיספ – ןרוא רורד ר"ד
 ינילקה זכרמב ישגר לופיטלו ץועייל ןוכמה תא להינ .םיגולוכיספ םיתורישו תוילופיט תונחתב ךירדמו דמלמ
 ,היפרתוכיספל ילארשיה דוגיאה דעוו תרגסמב לארשיב היפרתוכיספה םודיקל לעפ ,הפיח תטיסרבינואב
 הבשחמב תורוה :םירפסה םהיניב ,יגולוכיספ לופיטו תורוה לע בתכ ,םייעוצקמ םיסנכבו ןויע ימיב הצרמ
 ,)2018 ,גנילסר( דבל דלי לדגל -תינדיחי תורוה ,תינכדעו השדח הרודהמב תעכ אצויה )2015 ,סדרפ( היינש
 תורוהו ללכב היפרתוכיספה יאשונב דמלמו רקוח  )IGS וידוטס( 'םישוריג םירבדמ' קחשמל ףתוש חתפמ
 םירוהב לופיטלו ץועייל ה"יטפמא םורופל ףתוש ליבומ .תורוהב ימנידוכיספ לופיטה לדומה חתפמו טרפב
  .םירוה ילפטמל יעוצקמה תיבה
 
 
 

   " .תישפנפוגה היווחה לא )שדחמ( תורבחתה -  )ישנ( ףוג ןמזו םוז ןמז "     .61

 םאמ( הבש הרבעהל ןתינהו ףתושמה לא ;םינושה היתמצ לע תישנה היווהה לא תרבחתמה אנדס
 םייתעבהו םייתייווח םיעצמאב ,ןטב ידוקיר ךרד ,הבש ישיאהו ידוחייה לאו ,)התוערל השיאמ ,התבל
                                            .םייתרבחהו םיישפנה ,םינפוגה םידמימל תוסחייתה ךות ;החישבו םיפסונ

 
  .דבלב םישנל תדעוימ אנדסה                                          

                                                                                          .הכירדמו תדמלמ ,)תבבוח( ןטב תינדקרו )הכירדמו תיחמומ( תינילק תיגולוכיספ - טהב הנפד 'בג
 .)םיינוגראו םייתצובק םיכילהת דומילל תילארשיה הדוגאה( 'קפא' ר"וי רבעשל
 
 
 
 
 

 " "שפנ" היגולותנאהמ םיריש לע ססבתהב – שפנה עסמ "           .17

                     .ךכב םיניינעתמ וא םיארוק וא/ו םיבתוכ םישנאל המיאתמ תישעמו תיטרואית אנדס
 .םדקומ עדיב ךרוצ ןיא .הריצי ,הביתכ ,"שפנ" היגולותנאה ךותמ םיריש תאירק

 

 ,הרישל יחימע הדוהי סרפ תכוז .םיטרס תרצויו תרפוס ,תמגרתמ ,תכרוע ,תררושמ -  ןמסיו תירוד 'בג
 סנדיזרב הלהנהה-תחרואכ התהש 2019 – ב ,.ג"סשתב הלשממה-שאר ש"ע הריציה סרפ תכוז ;2003

 הימדקאה םעטמ EASAL סרפב זירפב התריש לע התכז 2018 -ב , CIVITELLA RANIERI  –ב הילטיאב
 הרפס לע םש םוליעב תשגומה הריציל 2017-18 ם"וקא סרפב התכז ,הביתכו תויונמא ,םיעדמל תיאפוריאה
 הילטיא ,ונרלס ,וטאג וסנופלא ש"ע סרפב התריש לע התכז 2016 - בו ,"ירלק הגארד"

M.A תונייטצהב( עבש-ראבב ןוירוג-ןב תטיסרבינוא ,תיתריצי הביתכ ,תורפסב(. 
M.Sc תונייטצהב( ם-י תירבעה הטיסרבינואה ,םדאה תביבס יעדמב(. 

 – "תבותכ"ב הליעפ , תיתליהקה היזיוולטב הרישה רודמ לש תדסיימו תמזוי ,תיתונמא תכרוע הרבעב
 ןכו ואידיוה ינוטרס לש ןכותה תכרוע ,םילשוריב "הרישל םוקמ" תא הליעפהש תימלשורי םיררושמ תרובח
  .ם-י "ןדיע" תתומע לש תיתליהקה היזיוולטב הליעפ ,הרישל םוקמ" לש הרישה רתא לש ןכותה-תיארחא
 דמוע ירישמ רפס .דועו תידרוכ ,תיכרות ,תילגוטרופ ,תידרפס ,תיתפרצ ,תיקלטיא ,תילגנאל ומגרות היריש
 ,הזורפ ,הריש :הפינעה התריצי לש אלמ טוריפ .)ינושל-וד( ב"הראב ,תילגנאבו תינודקמב ,תינבלאב תאצל
  .סנכה רתאב עיפוי דועו ,םיירטנמוקוד םיטרס ,הכירע ,םימוגרת
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  ." ןמזהו העדותה יבחרמ ןיב העונת תרשפאמכ המישנה"                .81

 .תוסנתה יליגרתו ,העונת ,היצטידמ ,ךרדומ ןוימד ,תונוש המישנ תוקינכטב הדובע תבלשמ אנדס
  non ordinary states of consciousness םייתרגש אל העדות יבצמ םע ,תיפורתולוהה המישנה םע שגפמ
 .שפנהו ףוגה רוהיטלו יופירל עיגהל יעצמאכ

 תיאקירמאה תינכותה תרגוב ( תיביטרגטניא תילגעמ המישנב הריכב תלפטמ – לבוי ברימ 'בג
Integration Concept , תוצובקו תואנדס תחנמ ,העונתב לופיטב ינש ראות ,ס"ועב ןושאר ראות 

                                    ,תיביטרגטניא תילגעמ המישנב הריכב תלפטמ ,יתמישנה יופימה לדומ תחתפמ ,תוילופיט
       .סיפסוהבו םילוח יתבב ןטרס ילוח םידלי םע הנש 15 הדבע

            

 

 " העונתב עסמל הנמזה – בחרמב ףוגה תעונת ,ןמזב שפנה תעונת " .91

 .תיתצובקה הזילנאה תשיגב ,הצובקב החישה תפשל הקיזומהו העונתה תפש ןיב תבלשמה אנדסה
  .ןמזה ךותב ףוגו שפנ לש ףתושמ עסמל ,ישיא ןיבו ישיא שגפמל בחרמה

 דעווב הרבח ,תיתצובק תיאקיטילנאו תיטסיפרתוכיספ,הקיסומב תלפטמ - MA ,ןמהל יניע רמת 'בג 
 הרומ,תוחפשמ ףגאב ןוחטיבה דרשמב תוצובק החנמ ,תיתצובק הזילנאל ילארשיה ןוכמה לש להנמה
 תויונמואב לופיטל ןוכמב הכירדמו תדמלמ ,וז השיגב תוצובק תחנמו "חותפה בחרמה" תשיגב תכמסומ
  ."תוצובקב םתדובע לע םיבתוכ םיחנמ – יתצובק רופיס" רפסה לש תישאר תכרוע .ןילי דוד תללכמב
 
                                    ,תוגוזו םירגובמ ,םירגבתמב תלפטמ,תינילק תיגולוכיספ - Phd ,ןמרפ יבד 'בג
                            ,״חותפה בחרמה״ תשיגב TIM (Therapy In Movement) לש הרשכהה תינכת תרגוב
 .תינילקה הדובעה ךותבו דצל העונתבו דוקירב תקסוע .תיתצובק הזילנאל ןוכמב תיטדידנק
 
 

 ." קביילפ ןורטאית תנדס "                                  .20 

  .קביילפ ןורטאית תועצמאב תישיאו תיתצובק הדובע אנדס                    

            ךרד םייוושכע םינכתו וניתובשחמו רבעה תונורכיז ,םייוושכעה ונייחמ םירופיס לש בוליש
 .תינורטאית הדובעב תויתריציו תויצאיצוסא ,םייומיד ,תיתצובקה םולחה תבישח

 ילארשיה ןוכמה שאר .ןוחבאבו לופיטב ךירדמ .ריכב ינילק גולוכיספ - יקסלבוק ןנור רמ
 טוקיניו זכרמב ךירדמו הצרמ .תיתצובק הזילנאל ןוכמב רבח .קביילפ ןורטאיתב היפרתוכיספל
 הטיסרבינואה לש היפרתוכיספל דיגמ ןוכמבו תויונמואו הרבחל  תימדקאה הללכמב ,לארשיב
 תאו "תילאמשה הדגה ןורטאיתה תצובק" תא םיקה .םינוש םינורטאיתב םייבו בתכ ,קחיש .תירבעה
  .םיריעצ םיאמבל יאפוראה "ARENA" סרפב הכז ."ישילש רוד" ינמרג-ילארשיה ןורטאיתה טקייורפ
 
 תכמסומ הכירדמו תיגוזו תיתחפשמ תלפטמ ,הכירדמו המרדב תלפטמ – ץיבוקרב-ןליא תיזפ 'בג
 הללכמב ,הפיח תטיסרבינואב תדמלמ .הילצרהב תיטרפ הקינילקב תלפטמ .תיטסיפרתוכיספו

      .קביילפ ןורטאיתב היפרתוכיספל ילארשיה ןוכמבו לארשיב טוקיניו זכרמב ,יח-לת תימדקאה
             ,1996 תנשמ ילופיטו יתעפוה קביילפ ןורטאיתב תקסוע .םיבר ןויע ימיו םיסנכב החנמ
  .הב תקחשמו החנמ ,)2002( "תוארמ" קביילפה ןורטאית תצובק תא המיקה
 
 
 
 



  " ונידעלב תודעוצ תועשה "                           .21
  .הארשהכ הביתכו תורפס בולישב תיתייווח תימנידוכיספ אנדס                        

 תכמסומו ,הזילנאוכיספהו היגולוכיספה ימוחתב ןויע ירפס תמגרתמ ,תינילק תיגולוכיספ - בוליר סיריא 'בג
 סמות/"ויחנ אלש םייח בישהל" :םינורחאה הימוגרתמ .הפיח תטיסרבינואב תורפסל גוחב תרצוי הביתכל לולסמה
 ,סדרפ( "רשפאה ריצ לע" ,הריש רפס המסרפ .)2021 ,סדרפ( קלוק רד ןאו לסֶּב /"ףוגב םשרנ" ;)2020 ,דבוע םע( ןדגוא

 .)2020 ,סדרפ( "הככ םתס יבשת לא" ,םירצק םירופיס רפסו )2019

 .תורפסב וא תרצוי הביתכב םדוק ןויסינב ךרוצ ןיא .םירבגו םישנ ,םיקיתוּו םיריעצל תדעוימ

 

 .)יפליק הווא( "שיבכה תא הצוח רפרפ ,תינוכמה תא ורצעת"              .22 

 .וב תכמותו עסמל ונתוא הנימזמה ךרד ,תיטסיהדובה ךרדה חורב אנדס                    

 ןהו בחרה להקהמ ןה תדמלמו תדמול ,תלגרתמ .תיחמומ תינילק תיגולוכיספ - 'ץיבלומש תלייא 'בג
 תיבב הצרמו םוקיטקרפ החנמ ,ריבד ץוביקב )ההגנס( לוגרת תצובק החנמ .םזיהדובו סנלופדניימ ,םילפטמ
 סנלופדניימה תינכות תרגוב .ןוירוג ןב 'נוא לש ,היפרתוכיספל רפסה תיבב הצרמ ,'בוליש' שפנ-פוג רפסה
 תרבועו ,ימוקאה ידומילב הדימלת .עבש ראבב ירטאיכיספה םילוחה תיבב סנלופדניימה זכרמב םילפטמל
  .םזינאמשה חורב הרשכה

 

 

   ."םילבוכו םיחימצמ ,םימייאמו םיחוטב םישגפמ ,תויגוזו תוימצע"           .23

 ."יגוז חור ךלה"ו תיגוז הנבה ,לופיטב תויגוז – תיתייווח – תיתוסנתה אנדס                 

 ןוכמבו תויומלתשהב הצרמ ,יגוזו ינטרפ לופיטב הכירדמ תינילק תיגולוכיספ - בגש ינוחמש סיריא 'בג
 ,ןח תמרב החפשמל טפשמ יתבל תעד תווחל הדיחי זוכירו יתחפשמו ינטרפ לופיטב הכרדה - רבעב ,דיגמ
  ,קרב ינב 'ונבילב' זכרמב הכרדה ,הליכא תוערפהב ינללוכ לופיטל זכרמ ,ףחשב תישאר תיגולוכיספ
 תפתושמ תינכותב תינימ העיגפ יעגפנב תואפרמב םילפטמל הכרדהו הארוה ,ארב רפכ 'ןיל' תאפרמבו
  .הפיח ,היגולוכיספל גוחב היפרתוכיספל תינכותב הכירדמו יתדמיל ןכו ,החוורהו תואירבה ידרשמל

 

 

 


