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 ארוק לוק

 תיכוניח תולייטל ינשה סנכה

 הנתשמ תואיצמב לויטה

                           ,לרב תיב תימדקאה הללכמה - היפרגואיגו לארשי ץרא ידומילל גוחה
 ,תולוכשא ,םיימואלה םינגהו עבטה תושר ,עבטה תנגהל הרבחה ,ץראה תעידיו ח"לש ףגא

  .לארשיב רעונה תועונת תצעומו ל"קק

 ף"שת טבש ז"י ,12.2.2020

 .)ןולא הירזע( "דימת קדוצ אוה יכ ונבזעת לא – וב תילע םא .וב םיכלוהה ןמ ליבשה םכח"

 
 ףאו ,הנידמה םוק רחאלש םינשב גוהנ היהש לויטל דוע המוד וניא 21-ה האמב ךוניחה תכרעמב לויטה

 ,ינרדומה םייחה חרואב יונישה .הרבעש האמה לש םיעשתהו םינומשה תונשב ומייקתהש םילויטל אל

 ששחהו יאנפה תוברתב תורומתה ,ל"וחל םיפוכתה םילויטה ,םיכסמה רודב עבטהמ תוקחרתהה

 .תילמרופ יתלבהו תילמרופה ךוניחה תכרעמב לויטה לש ודמעמב הדיריל ואיבה ,םילויטב תונוסאמ

 ,תויצקרטאו תואנדס ,תוריית ירתא תבוטל וחנזנ וא ורצוק םיירגתאה םילויטה ,ותחפ לויטה ימי רפסמ

 .ותלבוהבו לויטה ןונכתב םירומה לש םמוקמ תא וספת םייטרפה םיפוגהו

 תואיצמב לויטה לש ותומד תא ןוידה זכרמב דימענ ,תיכוניח תולייטל םיסנכה תרדסב ינשה סנכב
 ךירצ אוה המכ דע ?היוארה ותומד יהמ ?21-ה האמב בושח ונדוע לויטה הדימ וזיאבו םאה :הנתשמה

 םיאתהל ךירצ םאה ?הגאד יררועמ וא םייבויח םילויטב םייונישה םאה ?יתרוסמה לויטל המוד תויהל

 – ןכ םאו ,םויה רעונ ינבל יתועמשמ תויהל לוכי לויטה םאה ?לייטמל לויטה תא וא לויטל לייטמה תא

 יכירדמ תא רישכהל ןוכנ דציכו ,הנתשמ תואיצמב ןוכנ לויטל םילדומה םהמ ?ךכל םורגל רשפא דציכ

  ?לויטה רגתא םע תודדומתהל םילויטה

 

 ןחלוש ןויד ןכו םוחתב השעמו ךוניח ישנא לש םירצות תגצה דצב םיימדקא םירקחמ תגצה לולכי סנכה

 .'?ןאל - יכוניחה לויטה' :הלאשב קוסעיש לוגע
 םילויט יכירדמלו םירומל ,תיכוניחה תולייטה ימוחתב הימדקא ישנאלו םירקוחל דעוימ סנכה
 ,ץראה תעידי ישנאל ,ההובג הלכשהל תודסומבו תילמרופ יתלבה ,תילמרופה ךוניחה תכרעמב
 .היבהואלו הילייטמל

  .לרב תיב תימדקאה הללכמב ,ף"שת טבש ז"י ,12.2.2020 יעיבר םויב םייקתי סנכה

 .סנכה יאשונב תואצרהל תועצה לבקל חמשנ
 



    

  ,הביבסו םדא – היפרגואיגו לארשי ץרא ידומילל גוחה
 Beit Berl College, Israel ,4490500 לרב תיב ראוד ,לרב תיב תימדקאה הללכמה
 09- 7476362 – גוחה תוריכזמ WWW.beitberl.ac.il ,7476267-09 ןופלט
 

 :סנכה יאשונ

 21-ה האמב םילייטמה תומדבו לויטה תומדב תורומת •
 ?הרטמ וא ילכ – לויטה •
 יתועמשמ עסמל יתנש לויטמ :עסמה תא ריזחהל •
 תורייתל ץראה תעידימ ?ץראה תעידי דוע תמייק םאה •
 ?תכלה יביטימל קר םאה – תירגתא הכילה •
 הליהקל םינפה םע לויטה – םזיביטקאו לויטה •
 םירוההו לויטה •
 םירומהו לויטה •
 ויפתתשמל לויטה תומורת •
 לויטה לש יתרבחה טביהה •
 לויטה ןונכתב םידימלת ףותיש •
 םינגומ םיחטשב לויט לש הקיתא - ןוכנה לויטה •
 תיכוניח תולייטל דקומכ הלילה ינוינח •
 תודחוימ תויסולכוא לש תולייט •
 ?םילייטמה םיפוגה לש דוחיי וא דוחיא •
 ?וידחי םהינש וכליה – לויטו הקיטילופ •
 היצלוגרה יארב לויטה •
 תכלמ דמע אל עסמה – תוחיטב יעוריא לצב לויטה •
 תיכוניחה תולייטב םימכחה םינופלטב שומישה •

 .תיכוניחה תולייטב םירושקה םירחא םיאשונ עיצהל ןתינ

 :העצהה תשגה

 שי .)םילימ 300 דע( הצרמה לש הרצק היפרגויב ןכו )םילימ 450 דע( האצרהה לש ריצקת וחליש אנא
 בשומב יכוניח רצות תגצהל העצהב וא ימדקאה בשומה ךרוצל תירקחמ האצרהב רבודמ םאה ןייצל
  .םירצותה

 .hinuhit@beitberl.ac.il-tayalut לא 20.11.19 ךיראתל דע חולשל שי תועצהה תא
 .20.12.19  ךיראתל דע הנלבקתת תובושת

 הללכמה ,היפרגואיגו לארשי ץרא ידומילל גוחה שאר - )ר"וי( םיובגנל תימולש ר"ד :סנכה תדעו
 תימדקאה הללכמה ,תוברתו הרבחל הטלוקפה ןאקיד ןגס – רט'צופ דדוע 'פורפ ,לרב תיב תימדקאה
 תימדקאה הללכמה היפרגואיגו לארשי ץרא ידומילל גוחה - יזנכשא ילא ר"דו ןגד תימע ר"ד ,לרב תיב
 ףגא ,תשרומ ,םע ,ףונ ,ם"ענ זכרמ להנמ - שושא לבוי ,א"הידיו ח"לש ףגא להנמ – שיש ילא ,לרב תיב
 םוחת להנמ – יניע בקעי ,עבטה תנגהל הרבחה ,הליהקו ךוניח ל"כנמס - ל'גרבא קיליח ,א"הידיו ח"לש
 עבטה תושר ,הליהקו ךוניח ףגא להנמ -ךילרא ירוא ,עבטה תנגהל הרבחה ,הדש רפס יתבו הכרדה
 "תולוכשא" ל"כנמ – הינשיו רידא ,םינגהו עבטה תושר ,תולייט םוחת להנמ – ךברוא ריאמ ,םינגהו

 להנמ -רב ןורהא ,תושרדמה דוגיא "תולוכשא" - תיכוניח תלהנמ – שדב תידוהי ,תושרדמה דוגיא
 .לארשיב רעונה תועונת תצעומ ל"כנמס – הבושת יעור ,ל"קק ,םינכתו היגוגדפ תקלחמ

 


