
ג״פשת רוזחמ ,הבושק תוגיהנמ סרוק
 :ןושאר שגפמ

"הבושק תוגיהנמ" גשומה םעוונמצע םעתורכיה
הדלבלא העונ ר״דו ךורא תניע



תורכיה בבס



ךורא תניע
 יוניש יכילהתב םייתרבחםינוגרא הוולמ םויכ
 לוגסב החנמ ,תיקפואה תוגיהנמה תסיפתב
.תומייק אשונב "הריעה" תינכותב תצעויו

,לארשי טניו'גב םוחת תשאר רבעב
 ןוגרא,”שרפמ“ לש ליבומה תווצבו הפתוש
רפס יתבב תומזי חותיפב קסועה
 ראות .םינש15-כ הגויו היצטידמ תלגרתמ
םיקסע להנמב ינשו רצומ בוציעב ןושאר

הדלבלא העונ ר״ד
 היגולוכיספו דחוימ ךוניחב ןושאר ראות תלעב
 .ביבא לת תטיסרבינואמ חומ רקחב טרוטקודו

 לוגס רפס תיב תינכת לש חותיפה תווצ תרבח
 רקח םוחתמ יעדמ עדיתשגנהב החמתמו

 הצרמ .בחרה להקלו םייעוצקמ םילהקל חומה
 תירוטידנוק ,ןמכייר תטיסרבינואב חומ רקחל
תבהלנ םילותח תשאו תבבוח



בחרה להקל עדי תצפהלוגס רפס תיב תינכת :ךוניחחומ רקחמ

העדותו חומל לוגס זכרמ לע





"הבושק תוגיהנמ" תרשכה

 : הרשכהה תרטמ
לוגס רפס תיבל רפסה תיב תכיפה תארקל יונישה תא ליבוהל םיליבומה םיתווצה תרשכה

 ולוכ תווצה לשו ונלש םיכרצל בל םישל ,םיבושק םיגיהנמכ ונמצע תאו תובישק חתפל דמלנ'א תוגיהנמב•

 .היגוגדפלו יתתיכה  בחרמל םייוניש תסנכהבו ינוגראה יונישב ךומתל דציכ דמלנ'ב תוגיהנמב•

תווצה לש הכרדהב הסנתנו תותיכל הבושק היגוגדפ תסנכהב קימענ ,ינוגראה יונישה תא ביחרנ 'ג תוגיהנמב•



הבושק תוגיהנמ

תוגיהנמה םוחת תיזחמ תושיגו תוסיפת-תוגיהנמ

העדות בצמ ,םייח ךרד ,םלוע תסיפת-  סנלופדניימ

ימושיי יעדמ ףקות- חומה יעדמ

רפסה תיבל העמטהו םושיי ןווכמ דומיל-הבושקהיגוגדפ



דומילה ןפוא

  ירקחמ,תוגיהנמו לוהינ תוירואת- ינוציח עדי•
סנלופדניימו ךוניח ,היגולוכיספ ,חומ

 הסנתנ ,סנלופדניימ לגרתנ-יתייווח ימינפ עדי•
 תא רוקחנו קחשנ ,הבושק תוגיהנמ םושייב
)רקחמ תדבעמ( היווחה

תונבות דבענ–תונבות•

םוימויה ייחב הסנתנו ןמאתנ–םושיי•



סרוקה רתא



םויהשגפמה תרטמ
 ,״הבושק״ו״תוגיהנמ״םילימה דמצמ תחא לכ תרדגה
?תועמשמה המ

?השענ המ
יטסלפה חמה– העונ לש האצרה
תובישקב ןושאר לוגרת
?הבושק תוגיהנמ איה המ-תניע לש האצרה
תוישילשב ליגרת
םוכיסו בושמ



תונתשהל תלוכיה- תיחומ תויטסלפ



..םיליחתמש ינפל עגר

 סופד / הליבגמ הבשחמ תוהזל הנמזה

 אל ה/תאש והשמ וא , ליבגמ הבשחמ

 תושעל תעדל הצור תייהו תושעל ת/עדוי

הביתכו רוהרהל עגר וחק-
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?תיחומ תויטסלפ יהמ

 תונתשהל חומה לש תלוכיה•

- תויווחו תויוסנתהל הבוגתב

תוינוציחו תוימינפ

 תוחתפתהו הדימלל סיסבה הז•

םייחה לכ ךרואל



םיאת תשר  :םלועה לע עדי
 לע בכרל״

״םיינפוא

ןוירוג ןב 'נוא ,רונמ ריאיל הדות

?םינתשמ ונחנאו חומה דציכ



יוריג

םיאת תשר
 םג ןורכזה קוצימ
יוריגהש ירחא
םלענ

 םירשק לש קוזיח
 םיגציימש תשרב
 תואיצמ

ןוירוג ןב 'נוא ,רונמ ריאיל הדות

?םינתשמ ונחנאו חומה דציכ
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 הבשחמל הנמזה- ונבתכש המל הרזחב

 והשמ םאה ,יתעמשש המ ירחא

 תלוכיה יבגל ילש הבישחב הנתשה

 שוכרל וא יתיצרש המ תא תונשל ילש

?השדח תונמוימ



 ה ק ס פ ה

הקספה



?הבושק תוגיהנמ הז המ



?ונלש הסיפתב תוגיהנמ איה המ
החתפל ןתינשו ונתיאמ דחא לכב שיש תוכיא•

גיהנמ תויהל לוכי דיקפת לכב דחא לכ- לוהינל הרושק אל•

 ךכ ,םהלש תוגיהנמה תולוכי תא ולגי ןוגראב םישנא רתויש לככ•

חתפתהל לכוי ןוגראה

 לכב םיגיהנמ תויהל םילוכי ונחנא- הדובעל אקווד הרושק אל•

ונייחב םוחת

המזירכל וא םישנא ףוחסל תלוכיל הרושק אל•

תואיצמל ותוא ךופהלו ןויער תחקל ,ןויער ליבוהל תלוכיל הרושק•



 ונלש תישיאה תוגיהנמה חותיפ
 הרושק

,םישנאכ ונלש תוחתפתהל
ונלש שפנה לש תוחתפתהל

ונאולמב םיחכונ תויהל ונלש תלוכיל
 םיחכונ תויהל םירחאל רוזעלו

םאולמב



?תובישק/סנלופדניימ הז המ

םייח ךרד / לוגרת/העדות בצמ
:םייזכרמ םינייפאמ ינש לעב

 ןפואב הזה עגרל בל תמושת1.
ןווכמ

 תינרקס ,החותפ השיגב2.
תלבקמו



 תוסנתה
הנושאר
 לוגרתב

םילילצל בשק



?תובישק/סנלופדניימ הז המ

םייח ךרד / לוגרת/העדות בצמ

םייזכרמ םינייפאמ ינש
ןווכמ ןפואב הזה עגרל בל תמושת1.

תלבקמו תינרקס ,החותפ השיגב2.

תנווכמ הריחבל תורשפא

 תיחומה תויטסלפה ןיב רשקה המ זא
?סנלופדניימ ןיבל



? הבושק תוגיהנמ הז המ זא



'גרו'ג ליב'פורפ , תיטנתוא תוגיהנמ

 ךמצע תא עד
ךלש תוגיהנמה ןפוא תא בצעמ ךלש םייחה רופיס



ץפח ןור פורפ ,תיתולגתסה תוגיהנמ

 ,הביבסב הרוקש המב תדמתמ תוננובתה תשרוד תוגיהנמ
.תוננובתהה לש םיאצמימה יפל תדמתמ תוננווכתהו



 המינפ ץוחבמ/הצוחהו המינפ– הבושק תוגיהנמ
רמראש וטוא'פורפ

 ההובגתועדומוהבשקה
יל הצוחמו יכותב שחרתמל

עגרל עגרמ

 תואיצמה לשו היווחה לש תטלחומ הלבק ךות
 ,ןהש יפכ

 םאתהב תיתריציו,תימניד ,הריהמ תונעיהו
ילש ימינפה ןפצמלו םיכרעל



 ?הבושק תוגיהנמ איה המ

תדמתמ הבשקה ךות םישעמל תונויער לש הלבוה

ימצעל
)תולבגמ ,תויונמוימ ,תויטה ,תוסיפת ,תונומא(

  ילש הביבסל
)תולגתסה ,הנתשמה הביבסל תובישק(

ילש ןוצרל
) םידעי ,תונווכ ,םיכרע ,יל בושח המ(



 ליגרת– ה/בושק ה/גיהנמכ ינא
oץוחב הרוקש המל תובישקב ינאש ה/שיגרמ ינא ילש םייחב םימוחת וליאב?

oהרוקש המל תובישקב  ינאש ה/שיגרמ ינא ילש םייחב םימוחת וליאב 

?םינפב

oילש תובישקה תלוכי תא קזחל הצור יתייה ייחב םימוחת וליאב ? 

 ? הזב יל רוזעל לוכי המ

oה.גיהנמכ ימצע תא ההזמ ינא ייחב םימוחת וליאב?

oרפסה תיבב הגיהנמכ ימצע תא האור ינא הדימ וזיאב?

oלוכי המ ?ילש תוגיהנמה תולוכי תא קזחל הצור יתייה ייחב םימוחת וליאב 

?הזב יל רוזעל



החפשמ

התיכ
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ילש תישיאה םייאה תפמ

םיביבחת

םירבח



ליגרתל תויחנה

תוקד10,תישיא הדובע
םינמזה תא ןמסנ ונחנא ,םדאל תוקד רשע,תוישילשב ףותיש
הפמהמ הצור אוהש המב ת/פתשמ ת/דחא לכ ,תישיא איה הפמה

הבשקה םילגרתמ םירחאה םיינשה תרבדמ תחאשכ
חותפ בלו תובוט םיניעב הבשקה
 הבשקה לש לוגרתל תונמדזה
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ילש תישיאה םייאה תפמ



..ליגרתל האיציה ינפל עגר
..וניניבש הזוחה

 םישגפמה לכב הליעפ תופתתשהו תוחכונ•
תועדומו הרע תוחכונ :הבושק תוחכונ•

טופיש יאו החותפ הבשקה
רשפאמ בחרמ ,ןומאו תוידוס :חוטב בחרמ•
 ,תוסנתהל הנוכנ ,תינרקסהשיג- רקחמ תדבעמ•

 תרקוח
החותפ תרושקת•
םוימויה ייחב םושייו לוגרת•



הביטימ תוכיא חופיט, ךרד ירועיש

..םיעגר ףוסאל ליחתנ
 הרוקש המל- ימצעל תובישקב ינאש םיעגר
ילש םיכרעל ,ץוחב הרוקש המל ,םינפב
ה/גיהנמ ה/שיגרמ ינאש םיעגר

 עגר יל היה ובש םוקמ לש פאסטווב הנומת וחלש
.ףלח רבכ עגרה םא םג ,האלמתובישק לש

 ינאש יתשגרה וב םוקמ לש הנומת וחלש
ה/גיהנמ



בושמ



הבשקהה לע הדות


