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˘·Ë - ˘˘ÓÚ ·˘Â¯Â˙ ËÂ·Â˙

 אוה ירה ירשתמ םינומ ונאשכ הליגרה הריפסב וליאו ןסינמ םישדוחה ןיינמל רשע-דחאה שדוחה אוה טבש

.ישימחה שדוחה

ילד :שדוחה לזמ

 תועמשמ .)ז ,דכ רבדמב( "וילדמ םימ לזי" רמאנש יפכ ,םימה עפש תא למסמה ילד אוה שדוחה לש ולזמ

 תולקב תישענ םיילדב םימה תביאש ,הנשה ימשג בור ודרי רבכ הז שדוחב יכ ,הדבועב אוה הז שדוחל ילדה

.היחמצלו םדאל הבורמה 'ד תכרב לע החמשב םגו

עבש-ראב תייריע תינרות תוברת ,םיענ םיסנ תכירעב ,"ותנאת תחתו ונפג תחת שיא" טבשב ו"ט יפ-לע

 םיעוריא .1
.)תטיישה לש הבטנא( "חנ תבית" עצבמ - ג"סשת טבשב 'א

 לע ,םיה ליח לש תרחבומה הדיחיה ,תטיישה ילייח ולע רעוס הליל תכשחב תזעונ הטישפב  

."ייא ןיראק" קשנה תניפס

 למנל עיגהל הרומא התיה הניפסה  

 הכרדב ,םירצמבש הירדנסכלא

-כ ,תיאניתשלפה תושרלו הזעל

.לארשי יפוחל המורד מ"ק 005

 השכרנש ,אשמ תילכמ ,הניפסה  

 תיאניתשלפה תושרה ידי לע

 קשנ תחרבה תרטמל ,ןונבלב

 המצע תא התווסה ,ןאריאמ

 ,תינאקירפא אשמ תיינאכ

 ןטבב .למשח ירצומ הילע תאשונש

 םידחוימ םילכמ 38 ויה הינאה

 ףוצל םילגוסמש ,ןאריא תרצותמ

 תונוט 05-ב םיאלמ ,םימה ינפ לע

טבש שדוחב תוערואמו םיכיראת 

)םירתאו םיעוריא( 
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.םרחוה אוה ,הינאה לש יתימאה הנכות הלגתה רשאכ .המיחל יעצמא לש

.םדעיל עיגהל המיחלה יעצמא וחילצה וליא ,ענמנש ןוסאה לדוג תא ראתל השק  

 המחלמל הינפו ונמע םילשהל תניינועמ הניא תיאניתשלפה תושרהש חיכוה הז עצבמ  

 עיגהל התלוכי תאו לארשי לש "הכוראה די"ה תא בוש הארה ןכו ,םינאריאה תרזעב

 עצבמ"ב ותעשב היהש ומכ ,ץראה יפוחמ בר קחרמב תואצמנ ןה םא םג ,תורטמל

."הבטנא

.ץרפמה תמחלמ - "רבדמב הפוס" עצבמ ליחתה )1991.1.52( א"נשת טבשב 'א

 ברעמה תונידמו תירבה תוצרא תעיבתל תונעיהל הבוריסו תיווכל קאריע תשילפ רחאל  

 ןיב המחלמה ךלהמב ."ץרפמה תמחלמ" התנוכש המחלמב הדגנ ואצי ןה ,הנממ תגסל

 ןייסוח םדאס אישנה קאריע טילש רגיש ,תירבה תוצרא תושארב ברעמה תונידמל קאריע

 לארשי .הידועס רבעל םיליט תורשע ןכו ,לארשי רבעל "דאקס" יליט העשתו םישולש

 וקפוס זג תוכסמ .םידבכ שוכר יקזנל ומרג תופקתהה .הפקתהה לע הביגה אלו הגילבה

 םירדחל סנכיהל הארוה הנתינ .תיגולויב וא תימיכ הפקתהל ששחמ לארשי יבשותל

.קאריעמ םיליט ורגושש םעפ לכב םימוטא

 ןיבהל ונלחתה זא קר ,תושפנ םייתשו םירשע גרהו עגפ תידועסה ברעב לפנש דחא ליטשכ  

.המחלמב 'ד ונתיא ביטה המכ

  

 העיגמ םילוע םע הנושאר היינא - ןאריא ידוהי תיילע - "שרוכ עצבמ" - )1591( ב"ישת טבשב 'ג

.)"שוכ דעו ודוהמ לארשי תוליהק יגהנמ" רודמב הבתכ האר( הפיחל

.ןויצע-שוג תרזעל םכרדב ברקב ולפנ ה"לה תקלחמ - )8491( ח"שת טבשב 'ה

 הטיסרבינואהמ םיטנדוטס םבור ,ש"יחו ח"מלפ ישנא ,םילשורימ "הנגה"ה ירבח 53  

 בוט-רהמ לגרב האצי ,ברעב 11-ב ,8491 ראוניב 51-ב .ןויצע-שוגל םכרדב ולפנ ,תירבעה

 .הקפסאו תשומחת רוצנה שוגל איבהל הדעונ רשאו םירוחב 83 התנמש ,"הנגה" תדיחי

.סמ ינד דמע השארב

 והוויל הדיחיה ישנאמ םיינשו םירוחבה דחא לש ולגר העקנ ,בוט-רהמ מ"ק 8 קחרמב  

 ןויצע שוגמ מ"ק 5 לש קחרמל רחש םע םעיגהב .םכרד וכישמה 53-ה רתי .בוט-רהל הרזח

.שאונ ברק חתפתהו הביבסה ירפכמ םינייוזמ םיברע תואמ ידי-לע ופקוה

 הפקתהב קר .תודבכ תודיבאב ופדהנו תרתוכמה הקלחמה לע םיברעה ורעתסה םימעפ שש  

     ברעב .תשומחת אלל רבכ ויהשו םייחב וראשנש םיטעמה םימחולה לע ורבג תיעיבשה

 ןויצע רפכ לא ה"לה לש תושטורמה םהיתופוג תא םייטירב םילייח ואיבה ראוניב 71-ה

 .הרובקל
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 ,ל"צז ןרוג המלש ףולאה ,ל"הצל ישארה ברה תופתתשהו תמזיב ,תויווגה ופסאנ רשאכ  

 ונמטנ ,וייח לע קבאנ שוגה דועב ולפנ רשא ,ה"לה םלואו ,תופוגה תא תוהזל ולדתשה

 רדסו הרובקה יניד לע רומשל יאליע ץמאמ ךות ,בייואה לש הדבכ שא תחת ,ףטחב

 לכ יוהיז רשפאיש ,םישרת תכירעו האלמ הדפקה ורשפיא אל םיאנתה ,םרב .יוהיזה

 םיבורמ םיצמאמ ושדקוה םילשוריל םימותחה תונוראה ה"ל ואבוה רשאכ .רבקו רבק

.םייניש ימוליצ רקיעב ,םינוש םימוליצבו ןורכיז ץומיאב ,םימישרתב ורזענ .םייוהיזל

 ןהש ועדי - רתיה יבגל .קפס לש לצ אלל ,טלחומ ןפואב והוז תויווג שולשו םירשע קר  

 תפוג איה ימ תואדווב עובקל תורשפא התיה אל ךא ,םירחאה םירוביגה ב"י לש תופוגה

.ינומלא תפוג וא ינולפ

 ,ל"צז קנרפ חספ יבצ ברה ,ןואגה לא ה"לה לש םילוכשה םירוהה ונפ  ,םשואיי רמב  

 ינקז דוסב .א"רגל סחוימה דחוימ לרוג ךורעל עבק ברה .זאד םילשורי לש ישארה הבר

 החלצההו "םימותו םירוא"ל דירש ןיעמ ,שדוקב ויתודוסי הז לרוגש לבוקמ היה םילשורי

.וב םיקסועה לש םתורהטיהו םתוככדזהב הכורכ ותלטהב

 הסינ אוה .לרוגה תא ךורעל ל"צז ןיול הירא ברהמ ושקיב םירוההו ל"צז קנרפ ברה  

.שדוקה תדובעל ומיחרו וליחדב שגינו וילע הקזח םתלאשמ ךא דגנתהל

:בגשנהו איגשה דמעמה תא שטיוד קחצי יאנותיעה ראתמ ךכו  

 יבר לש עונצהו ןטקה תיבה תיילעב רשא הבישיל ולע .הליל תעש ,ישימח םוי הז היה  

 תא וריאה רשא ,תורנ ב"י וקלדוה הכישחב יורשה לכיהב ."תונכשמ" תנוכשב ,ל"צז הירא

 ברה ,ונתח ,ומצע ל"צז הירא יבר :ויה םיחכונה .ודיל בצינ שדוקה ןוראש ,חרזמה ריק

 :םיינש ואצמנ םילוכשה םירוהה ןיבמ .ל"צז ןיול ןימינב לאפר ברה ,ונבו ץיבובוקעי ןורהא

 רבכ הז רדח .םיליהת תרימאב וחתפ םה .)ל"ז( ץיסרפ ןהכה בד קחצי רמו סמ ןבואר רמ

 ,הזכש טטרש אלא .התלעתה ונכלמ דוד לש וירומזמב םתוקבדו תורמו תושק תועש עדי

 עקב הנהו .ורכז םרט םה ףא ,תמא עובקל םדיב םיקולאה הלעיש היפיצו שדוק תשוחת

 הרות תעדויה וז הנוכשב םג ,קוחרמ םיעמושה תאו םיפתתשמה תא עזעז ,הליפתה לוק

.הליפתו

 רפס .םירוט ינשל םיקלוחמ ויפדש ך"נתב ,לבוקמה יפל ,םישמתשמ הז לרוג תכירע םשל  

 וביהצה ויפד ;ל"צז הירא יבר לצא יוצמ א"סת תנשב םדרטסמאב ספדנ רשא ,קיתע ך"נת

 לע רמושה ,ףוקש קבד ריינב אוה קבדומ והשלכ ערק םוקמבו ,םימלש דוע םה ךא

 .םידחא םינומיסו תוטעמ תורעה םיילושב םימושר םינינפה די בתכב .הרוצהו תומלשה

 תאזב ."שדוקה לא ןורהא אובי תאזב" :רטעמה קוספהו ,שדוק ןורא עיפומ רעשה ףדב

 .הז ונימב דחוימ לרוג ךורעל שדוקה לא ואב

 ך"נתה תא וחתפ .הז ארונ דמעמל ופיסוה םיקלודה תורנה .לכיהב הררש שדוק תממד  

 ,םימעפ עבש ,אמלע ךרד בוש ולעלע החיתפ לכ רחאל .דומעו ףד ןווכל וא תעדל ילבמ
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 רבק אוה ימ לש עבקיי ,אצמיי רשא יפלש ועבקו ,םימעפ עבש השעמה לע ורזח ךכו

 לולכל ךירצ דומעב ןורחאה קוספה :טוקנה ללכה הזו .הבצמה תא וב ונמסיש ינפל ינולפ

.ויוהיז תא םישפחמש הלאמ דחא לש ומשל זמר וא ,ומש תא

 ,תוממותשהה התיה הבר המו  

 ועיפוהש םיקוספה דחא רשאכ

 האולמו ץראה 'הל" היה הנושארל

 תליחתב ירה ."הב יבשויו לבת

 םיפדהמ דחא לכו ,ה"ל - קוספה

 תווצמו הרובג תומחלמ - ואשונ

 דמעמל ומיאתהש לארשי-ץרא

 ןיא םא לבוקמה יפל .הז דחוימ

 ןיינעל זמורה רבד ןורחאה קוספב

 תואה תא םילטונ ,שקובמה

 קוספ םישפחמ היפלו ,הנורחאה

 אוצמל ידכ ,תוא התואב ליחתמה

 שרופמב - השורדה הבושתה תא

.ןיינעל זמורמב וא

 עבקנ א"יה תעיבק רחאל ירהש ,ב"יב ךרוצ היה אל ןכש - םימעפ א"י ורזח הזה רבדכו  

 ןושארה קוספב .תונקספב רביד ףד לכ ,לכה תוממותשהל ,הנהו .ב"יה והימ אליממ

 קוספ לכ לש וניינעו .םיללחה דחא תא רהצומב ההיזש םש שרופמ היה וילא ועיגהש

 הז .אמויד אנינע םיקוספה םתואב וראות וליאכ ,םיאתמו ףקשמ ,םלוה הכ היה קוספו

 לש םתוהז העבקנ - עבש םימעפ עבש לש ףודפדה רזוח םעפ לכב רשאכ ,הז רחאל

.םיללחה

 ותוא לכ םתזחא אל הניש ךא ,תוצח רחאלש תועשב הז לרוג תכירע ומייס םיחכונה  

 לש ויוהיז עבקנ יכו ,תקיודמ העיבקה ןכאש ושח םה .דמעמה לש ודוחיי ושח םה .הלילה

.םירוביגה ה"ל ךותמ ב"יה ןמ דחא לכ

 םעמש ,ל"צז קנרפ חספ יבצ יברל תורוקה תא ורפיסו הלילה ותוא תרחמל ואב רשאכו  

.עבוקכ יוהיזה תא תוארל שיש קספו ,םעפנו שגרנ

 ןומט וב םוקמכ ,םהילעש הבצמה יפ לע ,םירבקה תא תוארל ולביקו ומייק ךכ ןכאו  

.הבצמה לע תורח ומשש שודקהו רוביגה

"היה קידצ שיא" יפ-לע

לרוגה ךרענ וב קיתעה ך"נתה
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.תונליאל הנשה שאר - טבשב ו"ט

 "רשעמ תנש" ןיב לידבמה םוי תעיבק אוה הרקיעו ,הבושח תיתכלה תועמשמ הז ךיראתל  

.התרבחל תחא

 םייווללו םינהוכל תתל שיש תורשעמו תומורת ולובימ שירפהל ידוהי בייח הכלהה יפ לע  

 תורשעמהו תומורתה תא שירפהל שי .םעה יינע תא סנרפלו שדקמה תיבב ותריש רשא

 תונליאל הנשה שאר .תרחא הנש תוריפ לע וז הנש לש תוריפמ אלו הנש התוא תוריפמ

.ןליאה תוריפל השדחה הנשה תחיתפ ךיראת תא אופא עבוק

 "הנשה ימשג בור ואצי" טבשב ו"ט דע ?תונליאל הנשה שארכ טבשב ו"ט עבקנ עודמ  

 הנשה ימיממ תותשל ןליאה ליחתמ ובש עצוממה ךיראתה והז .)א"ע ,ד"י הנשה שאר(

 ובשחיי טבשב ו"ט ינפל )ירפה תועקפ םהב םיארנ רבכש( וטנחש תוריפ ,ןכ לע .השדחה

 השדחה הנשה תוריפב ובשחיי טבשב ו"ט ירחא וטנחש תוריפו ,תמדוקה הנשה תוריפכ

.תורשעמה ןיינעל

 םיגחה לכ :לארשי יגח לכמ טבשב ו"טל תדחוימ הלוגס ?טבשב ו"ט תא םיגגוח ךיא  

 לארשי-ץראל ולוכ לכ רושק טבשב ו"ט .םוקמ לכבו ןמז לכב ידוהיה תא םיבייחמ

.ץראה תוריפ ביט םעו עבטה יפי םע תוהדזהלו

 טבשב ו"ט תא ונקית ,םשארב דמעש ,תפצ ילבוקמו )יזנכשא אירול קחצי 'ר( ל"ז י"ראה  

 וגהנש שי .טבשב ו"ט לש הדגה תויהל ךפה "רדה ץע ירפ" רפסהו ,תוריפ תליכא םויכ

 וילעו ןחלושה תא טבשב ו"טב םיכרוע ונימיב םג .הזה םויב תוריפ ינימ םישימח לוכאל

 הטיח :לארשי-ץרא םהב החבתשנש םינימה תעבשמ דחוימבו ,לארשי-ץרא תוריפ בטימ

.)'ח ,'ח םירבד( םירמת שבדו ןמש תיז ,ןומירו הנאת ןפג ,הרועשו

 תועיטנה גח שמשמ אוהו ,דחוימו שדח ןויבצ גחל הוולתנ וצראב לארשי תייחת םע  

 .ותמדאל םעה ןיבש רשקל יוטיב תשמשמ תדלומה תמדא לע םיצעה תעיטנ .לארשיב

 טבשב ו"ט לביק תונורחאה םינשב ."לארשיל תמייקה ןרק"ה המצע לע תלטונ הז דיקפת

 תוכיאלו ץראה עבט רומישל תוליעפה הלביק ךכו ,"עבטה תרימש םוי" - ףסונ דממ

.ישממ יוטיב הביבסה

 רשא יגולוקאה ןוזיאהש ךכ לע םיעירתמ הביבסה תוכיא לש םיבר םירקוח ןורחאה ןמזב  

 היישעתב קר אל תאטבתמ וז הרפה .ימלוע הדימ הנקב היעב הווהמ םדאה ידי-לע רפומ

.םירוגמל היינבב רבטצמ םרוגכ םג אלא תואלקחב וא

 הביבסל תיתודידי וז היינב :םיאשונ לש בחר םוחת ללוכה חנומ איה "הקורי היינב"  

 רצומה .הנבמב םייחה תוכיא תא תרפשמו האירב ,המכח ,היגרנא תכסוח ,םדא ינבלו

.הקוזחתהו שומישה תניחבמ ינכסחו בשחתמ ,שומישל רתוי חונ ,רתוי יתוכיא יפוסה
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)ו:ו ילשמ( "םכחו היכרד האר לצע הלמנה לא ךל"  

 םייאקירפאה םיטימרטה לצא אוצמל םילוכי ונא הקורי היינבל עבטהמ תניינעמ המגוד  

 ןקה דדובמ םויה ךשמבש ךכ םנק תא םינוב רשא ,)"תונבל םילמנ" םשב םג םירכומה(

 ךרד ןקהמ אצוי םח ריווא .)1 םישרת( ויתוריק תסמ ידי-לע םחה ינוציחה םילקאהמ

 ריווא תביאש תרשפאתמ ךכב .םידומע לע יונב רשא ,ןקה לש ןוילעה קלחב תויבובקנ

 .תלצומה תינופצה תיזחהמו ףתרמהמ ןקה ךותל רירק

 תוריקה לש וזמ ההובג םיימינפה תוריקה תוטרפמטש ןוויכ ךופה אוה ךילהתה הלילב  

 תיזחה תיינפה אוה וז היינבב יוטיב ידיל אבה ףסונ ןורקיע .)2 םישרת( םיינוציחה

 הדירומ וז המכח היינב .הרישי הנירקל הפישחה םוצמצל םורד ןוויכל ןקה לש הרצה

 ךכב .הלילה ךשמב תיסחי ההובג הרוטרפמט לע תרמושו םויה ךשמב הרוטרפמטה תא

 היינבה תונורקעמ קלח קר םה ולא תונורקע .םישק רבדמ יאנתב םייח תרשפאמ איה

 .הקוריה

 .אטילמ הרות ירפס תלצה - )2002( ב"סשת טבשב ז"י

 ,רואיכלמ לאכימ ברהו ואל ריאמ-לארשי ברה ,ישארה ברה תושארב תחלשמ האצי  

 .ץראה יבחרב םינוש םיגוחמ רוביצ ישנאו תסנכ ירבח ,רעונ תועונת יגיצנ ,םינבר התנמש

 אטיל תריבל עיגהל ידכ תועש 84 ךות םתושרל דמעוה "לע-לא" תרבח לש דחוימ סוטמ

 שאמ םילצומ םידוא ,םיליווגו תוליגמ ,םירפס יקלח ,הרות ירפס תואמ םשמ איבהלו

.אטיל תודהי ראפ תא הפרשש

 ברה רפיס ךכ לעו ונידיל ועיגהש ולאה םישודקה םירפסה ולצינ דציכ הלאשנש הלאשה  

:יבצ תריט ץוביק לש ובר ,רנייר לאומש

 תועיריה ,םירפסה .היינשה םלועה תמחלמ זאמ הנליווב וקזחוה ולא םישודק םירפס"  

 .אטיל לש תימואלה היירפסב ןרפס ,יאטיל יוג ידי לע םיבר תומוקממ וצבוק םיליווגהו

ןקב ריוואה ףוליח - 2 םישרת         םייאקירפאה םיטימרטה ןק - 1 םישרת  
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   דחוימה ףסואה רמשנ ךכ םושמ ילואו ,תודהי ןואיזומ אטילב םיקהל וננכת ש"מי םיצאנה

 עודי היה אל םבורב ,תימואלה היירפסה יפתרמב םיחנומ ויה םישודקה םירפסה .הזה

 לכ ךשמבו האושה ןמזב ,תרמוש הפיטעב םירפס יקלחו םירפס ובכש ךכו ,ועיגה ןיאמ

.יטסינומוקה ןוטלשה תפוקת

 ,םידוהיל עודי היה םירפסה רצוא רבד לע  

 םליצהל תונויסינ ושע םיבר םימרוגו

."והותב ולע תונויסינה .לארשיל םאיבהלו

 ,םלועה תומוא דיסח ילוא ,יוגה ןרפסה  

 ,םוקמ לכמ תוליגמו םירפס יעטק ףסא

 ,תוריק לש םיטפטמו תוליבח לש תופטעממ

 לכב .הרות ירפס לש םיפלק ואצמנ םש

 זנג ,ףסא םישודק םיעטקב ןיחבהש םוקמ

.רמשו

 רידגהל הגאד אטיל תלשממש ןיבהל בושח  

 איצוהל ןיא קוחה יפ לע יכ ,המצע לע הנגה ךכו ,"תוקיתע"כ אטילב הרותה ירפס תא

 ,אטיל תלשממ ךרד ,ונלש םימרוג וסינ תונורחאה םינשה שולש ךשמב .הנידמהמ תוקיתע

 הנש ינפל ."שוטנ ידוהי שוכר" לש הרדגהל "תוקיתע" ףיעסמ קוחה תרדגה יונישב לפטל

 אישנ תא ענכשל ידכ ,ואל ברה ,ישארה ברה םשארבו שיא העשת לש תחלשמ האצי יצחו

 רשוא קוחה .הצרא ואבוי םישודקה םירפסהש יוארו לארשיב אוה ינחורה זכרמהש אטיל

 תידוהיה הליהקה ישאר םגו ,ץוחה דרשמ ישנא ,םינבר וב ורשקנש םוצע קבאמ לש ופוסב

 ,אשונה עיגה "ןבלה תיבה" לש וחתפל דע .)אשונה לש יבויחה דצהמ אקווד ואלו( אטילב

.שוב אישנה ,יחכונה אישנה לש ותוברועמלו

 הבושח דואמ הווצמ איהש ,ןויזיבו הילכמ הרות ירפס ליצהל ונאצי" :לאומש ברה ךישממ  

 שגפמה היה ,רצקה עסמב יתוא התווילש תשגרמהו תדחיימה השגרהה לבא ,המצעלשכ

 ראפ ןברוחל דעו הנש 002 ךשמב הב המייקתהש הנליוב תינדמלה תרוסמה םע

 זכרמ התיה הנליו .ארמג דומילב קסעש ימ לכ לא תרבדמש תרוסמ .הפוריאב תודהיה

 הינבר תומש םיאשינ ץראב ןאכ הזה םויה דעש ,הנליו .תידוהיה תינדמלה הלכשהה

 ,רטנלס לארשי 'ר לש ,הנליו .תוברה תובישיב םידימלתהו םינשרדה ינפב םימסרופמה

 דועו םייח-ץפחה ,רזוע םייח 'ר ומכ תומשו ,שיא-ןוזחה לש הנליו ,)הנליומ ןואגה( א"רגה

.תאזה ריעב ודמילו ודמל ,ויחש םידבכנו םילודג ,םיבר

 םיימלוע-ללכ םיאשונב םג דואמ הליכשמ תודהי היח ,'אטילד םילשורי' איה ,הנליוב  

 .הזה םויה דע ונילע הקזח ,םייתכלה םיאשונ רוריבב םתעפשה ,הנליו ינואג .הרותב םגו

 הז ,םהב ארק םיעודיה אטיל ינואגמ ימ ילואש רהרהלו הלא םישודק םירפס איבהל
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 םויה הכוז ינאו ,הרות התיה םהייח תיצמת לכש םישנא ויה ולא .דחוימ והשמ יליבשב

!לארשיל םהירפס תא איבהל

 052 ינפ לע וכשמנש תויווח סומע לבא ןמזב רצק היה עסמה" ,לאומש ברה םכסמו  

 ,תוברתב העקשהב םג תיארנ םע לש ותלודג .הנומת המלשנו תווצק ורשקנ .הנש

 ידוהיה םירפסה ןוראל םבישהל ,םידובאה םירפסה תא דבכלו ריזחהל העקשהב

 הווצמש יבשב םיאצמנה םייובשל התיה המוד הרותה ירפסל תוסחייתהה .ילארשיה

."םתודפל

 אשונב הליעפה התיהש "הרונמ" תתומע תקזחב "המלש לכיה"ב םויה םיאצמנ םירפסה  

 .ואצמנש תובר תוליגמו הרות ירפס 46-כ תינושאר הטילקל םש םיאצמנ .םירפסה תרבעה

 תחלשמה עיגהב .םיקוחר םיפתרמב םינש תורשע לש הייהש רחאל דחאל דחא םיקדבנ םה

!"תאז ןיבי אל רז" :ורמואב הנידמה אישנ םהינפ תא לביק הרותה ירפס םע הצרא

"םידומע" ןוחריב "ריוואב םיחרופ םיליווג" ,יפסכ הלאערזי לש הרמאמ יפ לע

 

 ץמאמ רחאל תוצעומה-תירבמ עיגמ ,יקסנרש )ילוטנא( ןתנ ,ןויצ ריסא - )6891( ז"משת טבשב ח"י

 .ורורחישל ךשוממ ימואל-ןיב

 דגנ ךשוממ קבאמ ,םלועה יבחרבו לארשיב ,תוצעומה-תירבב להנתה םינש תורשע ךשמב  

 ריסא" .לארשיל תולעל וז הנידמ ידוהיל תושרהל הרטמב ,תיטייבוסה המצעמה תונוטלש

 תולעל םנוצר "ןווע"ב וטפשנו ורסאנש םישוחנו םיצימא םידוהי םתואל יוניכה היה "ןויצ

 וארקנ םהו וחדנ םהיתושקב .המוד ןוצר לשב םה ףא ולבס ,ורסאנ אלש ,םירחא .לארשיל

."סקינזויפר" תילגנאבו "םיקינבוריס"

 ילוי ,יקסנרש )ילוטנא( ןתנ ורכזוי היילעה יברוסמו םיריסאה ןיב רתויב םיעדונה ןמ  

 ימואל-ןיבו ילארשי ץחל לשב וררחוש םתצקמ .לדונ הדיאו יקסבורשוק ילוי ,ןייטשלדא

.ימואל גח תניחבב התיה הצרא םתעגהו ,ףוצר

 .םויה רדסמ אשונה דרי ,התוקרפתה ןכמ רחאלו ,תוצעומה-תירב לש התופפורתה םע  

 םנוחצינ תא אטבל ךכב שיש המודו ,לארשי תלשממב םירשל ויה ןייטשלדאו יקסנרש

.םידוהיה יפלכ תיטייבוסה תוצירעה לע היילעה יברוסמו ןויצ יריסא לש יפוסה

רואל האצוה ןוחטבה דרשמ ,רואנ יכדרמ תכירעב ,05 לע 05 יפ לע

.םיקוסמה ןוסא - )7991( ז"נשת טבשב ז"כ

 "רועסי" םגדמ ל"הצ לש הלבות יקוסמ ינש .השק יריווא ןוסא עריא םינש שש ינפל  

 תוליעפל םכרדב ויהש ,םיטיישו םירייס ,השבי ימחול ,ריווא תווצ ישנא - םילייח םהבו

 .וגרהנ םילייחה 37 לכ .בושי ראש בושייה דיל ריוואב ושגנתה ,ןונבלב תיעצבמ



13

 לובג תא םייובכ תורואב תוצחל םיקוסמה ודמעש ינפל תורופס תוקד העריא הנואתה  

.ןונבל

 לככ םרגנ ןוסאהש הדעווה הכירעה םייניב ח"ודב .הריקח תדעו הנימ ריוואה ליח דקפמ  

 תודסומב לארשי ילגד ,ימואל לבא םוי לע הזירכה לארשי תלשממ .שונא תועטמ ,הארנה

.ולטוב תוברתה יעוריא לכו ןרות יצחל ודרוה רוביצ

 הלבות יקוסמל .ריוואה ליח יקוסמ לש הנבמה תוסיט ילהונ ונוש יריוואה ןוסאה תובקעב  

.הכישחב םיקוסמה יוהיז תא לקהל ידכ ,הליל תייארל םידחוימ םירישכמ וסנכוה

רואל האצוה ןוחטבה דרשמ ,רואנ יכדרמ תכירעב ,"05 לע 05" יפ לע

םירתא .2

äùåîøä

äåòã ìàéëåú äçééí - äø ðåó, ùðåñã á-7991, øåàä áùéîåø àéëåú äçééí åäñáéáä îøëéá çéåðé 

ááðééú çáøä áøéàä áéùøàì. äàøâåï îùìá îåøùú éäåãéú òí çéðåê ìàéëåú äñáéáä, éåöø 

úëðéåú ééçåãéåú äîåúàîåú ìöøëéäï ùì ÷äéìåú çéìåðéåú åãúéåú. àìôé úåùáéí åéìãéí îùúúôéí 

îãé ùðä áîâååï øçá áéåúø ùì ôòéìåéåú.

àçú îáéï äôòåìåú äøáåú ùì äåòã äéà àúø äùåîøä.
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áùéúåó òí ÷÷"ì, îåôòìåú úëðéåú ùì çéðåê ôåøîìé åìà ôåøîìé òáåø ìîòìä î-001,1 éìãéí 

åîáåâøéí îãé çåãù áàúø "äùåîøä" áéòø éøåùìéí. áî÷åí ë-02 ãåðí ùì áåñúðéí öòéøéí, âðé 

éø÷, áåøåú îéí, âúåú òúé÷åú, ñåëåú ìéîåã îåöìåú, ôéðú îåñé÷ä, èàáåï ìáéùåì åòåã.

äàúø äúâìä áò÷áåú ùøéôä ùôøöä áéòø éøåùìéí. äëáàéí ùðëðñå ìîòáä äéòø, âéìå àú 

äàúø äééçåãé äæä.

áùåîøä äå÷í îøëæ àéðèøà÷èéáé ìçéðåê ñáéáúé, äîúîçä áìéîåã çååééúé äîùìá ùéîåø, 

îåãòåú ñáéáúéú åîåøùú éäåãéú. äôòéìåéåú ìéìãéí ëåììåú çåâéí ùì 

ì"è àáåú îìàëä, èáò, ç÷ìàåú, îìàëåú ëôééí, àåîðåú îï äèáò, 

úöôéåú áòìé çééí åúéàèøåï ñáéáúé. áîñâøú äôòéìåú ìîáåâøéí 

î÷ééí äåòã ÷åøñ áúëðåï ôøî÷ìö'ø )ç÷ìàåú åúøáåú áðåú-÷ééîà( åëï 

áéú îãøù éåöø à÷åìåâé áùéúåó òí ñéäøà.

äøåç äéäåãéú, äîìååä àú äìéîåã 

áîéðåï åáòåî÷ òì ôé áçéøú äîåñã 

äçéðåëé, âí äéà îòðé÷ä îùîòåú 

åîçåéáåú ìðåùà äùîéøä òì î÷åí, ëîå 

âí äàçøéåú òì àéëåú çééå ùì äæåìú.

ä÷áåöåú äôåòìåú áàúø, îâéòåú àìéå 

ìôòéìåú îúîùëú òì îðú ìôúç ÷ùø òîå÷ åîùîòåúé òí 

äàãîä åòí äìéîåã äðøëù áàúø. äéìãéí ùåúôéí ôòéìéí 

ìúëðåï, ìáðééä åìèéôåç äöîçééä åäôéðåú äàçøåú áî÷åí.

àú äôòéìåú îãøéê öååú ÷áåò åîéåîï, ùçáøéå îééöâéí ôðéí øáåú ùì äçáøä äéùøàìéú. 

äôòéìåú ìáúé ñôø ãúééí åçøãéí îú÷ééîú á÷áåöåú ðôøãåú ùì áðéí åáðåú. ìàðùé äöååú, 

äîáéàéí òîí àú øåçí åúçåîé äòðééï ùìäí ëì ÷áåöä å÷áåöä, äùëìä áúçåîé éãò åòðééï 

îâååðéí ëâåï úåøä, áåèðé÷ä, æåàåìåâéä, ìéîåãé àøõ-éùøàì, àåîðåú, îåñé÷ä åòåã.

ôøåé÷è äùåîøä æëä áôøñ ÷øï ôåøã ìôøåé÷èéí ñáéáúééí áùðú 0002 òáåø úøåîúå 

äééçåãéú ìçéðåê ñáéáúé - ÷äéìåú àçøåú 

áéùøàì äçìå ìàîõ àú øòéåï äùåîøä 

ëîåãì ìçé÷åé.

* àúø äùåîøä òåáã ãøê ÷øï ÷øá äîñáñãú àú 

äôòéìåéåú ááúé äñôø.

ìôøèéí ðåñôéí áèìôåï äåòã ìàéëåú äçééí, äø 

ðåó: 3886356-20 åáàúø äàéðèøðè ùëúåáúå 

raayrmt @ noisivten . ten . li
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???
1

2

האנ-ןב לאונמע  ר"ד

 לכב םיזמורמה טבש שדוחל ,ןיפיקעב וא תורישי ,םירושקה םיגשומהו םישיאה ,םירתאה תא תוהזל אנ

 חולשלו םתובישח לע םיינש וא טפשמ בותכל ,הפמה לע רתאה תא רתאל תוסנלו ,תואבה תודיחה/תולאשה

.תודיחה 7 ךותמ 6 רותפל חילצמה סרפב הכזי .טבש שדוח ףוס דע תכרעמל

:םוקמ 

 !הלודג היעב יל שי 

,דוקיר - אוה ימשבש שרושה שוריפש םירמואה שי 

.הניגנ ילכ - אוה ימשבש שרושה שוריפש םירמואה שיו 

,ץראה בושיי אוה ייח ןכותש רקיעה !?בושח הז המ 

 ."םימיה תשש"ב וררחושש הילבחב דוחייבו 

 .ילש רוזאה אוה ,הניחב לכמ ,םח 

    .יתלצפתנ םינש המכ הזמו ,דחא בושייכ יתדלונ 

  

:םוקמ 

 םויק לע זרכוה .וערפ - םיערופה !!ןמזה ףע ךיא 

 :תוצרמנ ונטלחהו ונסנכתנ ונא וליאו .שדוחה שארב תינעת 

םיריעצ העשת ,ןושאר ןיערג !"ועסיו לארשי ינב לא רבד" 

 םימיקמ ,דחא הבור קר םתושרבש ,תחא ךא הריעצו  

 ,רוחאמ - םיאודב ,םינפלמ - םיברע .תחטבומה ץראב בושיי 

 ?הנתשנ המו - זאמ ופלח הנש האמו םירשע קר??רסח המ 

 ,הכלנו וכל בקעי תיב תויהל ךפהש ונמש קר 

  .ונצרא םורדב הקורי הרייע םויה אוהש ונבושייו 

 

81  ‘סמ ץראהו םעה ך"נת תשרומ ירתא ןודיח
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4

3

5

:םוקמ 

 תמדוקה הלאשבש בושייה תמקה זאמ 

.ינא יתדלונ הנהו םינש 96 ופלח 

 .םח "תצק" םגו ביבסמ שביו בוהצ  

 יתבריקב יאור יחל ראבש הרעשהה וליפא 

.ובזע םיברו - ואב םיבר .בצמה תא הרפיש אל 

 ?המל םתא םיעדויו ייחלל רזוח קמוסה 

תויצולחו תונויצ םילימהש תורענו םירענ ץמוק יכ 

.תושדוחמ תומצועו תווקת יב םיקצוי - םנולימב םייוצמ דוע  

.קד זמר םג הזו .םחרי 'ה  

:םישיא 

 ,ןושארה ןהכה םשכ היה יטרפה ומש 

 .שדוקה ץראב המדאה תדובעל סחייתה ןהככ ןכאו 

 .םעהו םדאה ,המדאה תא תלאוג הדובעהש ובל לכב ןימאה יכ 

,84 ליגב ,הצרא ותולע זאמ המדאל ומצע רשק ךכו 

 .םינש י"ח רובעכ ,המדאה לא ובוש דעו 

 ומש תא האשנ רעונ תעונת ,ותחונמ םוקמ תרנכה דיל 

.ורכז תא חיצנמ הינגד ץוביקב בושח דסומ םגו 

:םישיא 

)!תרחא המרב לבא !ןכ ,ןכ( יתייה יאנותיע 

 יתסייג יטע תא .יאזחמ םגו רפוס םגו 

 .יתמקר ימע דיתעל העצה ובו רפס םינש ששו האמ ינפלו 

 יתסייג ימע תלצה ןויערל זאמ ימצע תא 

 יתרטפנ תולגב .יתרטפנ תיסחי ריעצ ליגב ךכו 

 תשדחתמה דוד ריעל יתומצעו יתרבקנ ףאו 

?שיאה ימ ?רפסה המ .ונמטנו ורבעוה 
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6

7

:םישיא  

הנש 69 ינפל היסורמ ונצראל ולע ירוה 

 ,יתחמצ ץראב .םינש 7 ןב דלי ךא ינאו  

 ,ילאירה רפסה תיב לש ןושארה רוזחמב יתמייס 

 ,יתדמל הסדנה דומלל ,יתסייגתה םיירבעה םידודגל 

 םינש תחאו םינומש ינפלש םייברעה םיערופה ...לבא 

 יתסייגתה יצראב יחא ןוחטיבל .ייח לולסמ תא וניש 

 .יתעגה ונאבצ לש ןושארה ל"כטמרה תגרדל דעו 

.יתרטפנ םינש 34 ינפל הזה שדוחב 

:םישיא 

  .יתקלדנ ינאו - לארשי-ץרא לע רבדל וליחתה 

 יתבתכ םירפס .יתכפה יתד ינויצל ךכו 

 .יתקסע הליפתה רודיסל שוריפב םגו 

,םמעז תאו ,יתכרע םיקלח רסירתב ימע תודלות תא 

 .יתררוע םידרחה לש ,שארמ עודיה  

 ימש תא רמשמ ץראב בושייו יתלדח םינש 87 ינפל 

.)ןימינב טבש תא למסמה יחה לעב םש אוה יטרפה ימש :ןטק זמר( 

.

 

li.vog.noitacude@tinarot-tubrat :ינורטקלאה ראודה תועצמאב וא

                                                                   :תובושתה חולשמל תבותכה

"ושדוחב שדוח ידמ" תכרעמ

 תינרות תוברתל ףגאה

 ךוניחה דרשמ

22 םירשנ יפנכ 'חר

                                                       46459 םילשורי
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71 'סמ ץראהו םעה ך"נת תשרומ ירתא ןודיחל תונורתפ

יטאצול םייח השמ בר - ל"חמר .1

ריפס סחנפ .2

גרבליז השמ .3

)הנומידב רוכה( יניערג עדמ תירק .4

טודאנרב הקלופ ןזורה .5

אלמג .6

קייר הביבח ש"ע הביבח תעבג .7

םידיסח רפכ .8

הנבי ןג .9

:71 'סמ ןודיחב םיכוזה
.תובוחר - ןצינ ףסויו הנשוש

.ביבא-לת - בילטוג םהרבא ר"ד

.הרפוע - ץ"כ והילא

.םורד ינב - ןמוא יאוי

גלזמה הצק לע םיבושיי

 הדוהי טבש תלחנב ריע .יכ"נת םשה רוקמ .םודס שיבכב עבש-ראבל חרזממ מ"ק 53-כ בגנב ריע :הנומיד

 םידבועל םירוגמ םוקמ שמשל 5591-ב הדסונ .הכומסה הנמד-םא תברחב רמתשנ המשש ,)בכ ו"ט עשוהי(

 ,וננמז תב תונמאל ינוריע ןואיזומ לעופ םוקמב .ןורואב םיטפסופה ילעפמבו םודסב חלמה-םי ילעפמב

.תופלחתמ תוכורעתל ןכשמ שמשמה

 תשבד תייומד העבגה .תומר בשומל חרזמ-ןופצמ מ"ק 8-כ ,תוילד לחנ לעמ העבג לע םודק בושיי :אלמג

 ינש ולגתנ הנורחאל וכרענש תוריפחב . נ"הסל 86 תנשב ימורב דרמה ימימ העדונ אלמג .המש ןאכמו ,למג

 .יאמורו ידוהי - תורבק יתב

7

8

9

6



19

םישנאו םיצע לע

רתסנה תרות לצב - ןליאה.1
 ריעב "לא תיב" םילבוקמה תבישיל )עודיה ש"שרה( יבערש םולש רש םשב רוחב ףרטצה ,ז"צת תנשב

.ו"ת םילשורי שדוקה

.האלפומ - םילשוריו הירוס ,לבב ךרד ןמיתמ ועסמ תשרפ

.הכזו ק"האב רתסנבו הלגנב 'ד תרותב תוגהל וייח םולח

 לבוקמה .תושירדה לכ רחא אלמיו שמשכ ולבקל שקיבו ל"צז ןויח הילדג 'ר םילבוקמה שארב שגפ אוה

.םיכסה יקולאה

 תיב רדסמו הקנמ ,תוצחב םידימלת ררועמ .הבר הנובתבו תוצירחב ותכאלמ השע רוחבה ,םתעתפהל

...לתוכל םתוא הוולמו שרדמה

.םלוכ יניעב ןח ואשנ ורובידו ויתוכילה .רקובה רוא דע ןיזאהו ותניפב בשי ,הלילב םדומיל תעשב

 .הבושת ואצמ אלו ועגייתה .ה"הלז י"ראה דומלתל "םייח-ץעב" הישוקב וידימלתו ברה השקתה ,םעפ

.אלפומה ץוריתה ובו רפסה ךותב קתפ אצמנ תרחמל

.םימעפ המכ הרק ךכו ...עדונ אלו ?תאז בתכש קנעה ,ןואגה ימ ,םלוכ וממותשה

 ...קתפ בתוכו ןייעמ םולש רש תא התאר יכ ,הבישיה שאר לש ותב ,הנח הרמא ,םעפ

 .הלגתנש רעטצהו תשובב הדוה ריעצה .תמאה לכ רמול ועיבשהו הבישיה שאר וארק

 .ןיפנע בר ןליא "חורה קנע" ,עדונ םויה :רמאו ...ותלודגמ לעפתהל קיספה אל הבישיה שאר

.לארשי לכ יניע וריאהש ,"םולש רהנ"ו ,"רהנה תובוחר" וירוביחב םלועב םסרפתה םימיל

 .וב םיקיזחמל "םייחה ץע" אוהו ול ינש ןיאו יואר ,יתימאה שרויה ש"שרה יכ ,הילדג 'ר בתכ ותאווצב

."ש"שרה תלוליה" םיגהונ זאמ - טבש 'י םויב ע.ב.ל.נ

 רזע ןועמש

הכירדמל ינויע רמוח 
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לגעמה ינוח תעובש .2
 ביבסמש הריפח ןיעמ( היגועב ומצע ףיקה אוה .םשג רובע ללפתיש לגעמה ינוחל ונפ ,תרוצב תנשב םעפ

 בצינ ,תרוצבה לבס םע תיברמ תוהדזה שוחל ץפח היהש ינוח .םשג דריש דע ומוקממ אצי אלש עבשנו ,)ץעל

 לוטנ ץעכ ךינפל ינירה :ונוקל שחול ותגועב לותשה ינוחש המוד .השביה היגועה זכרמב םימל עוושמה ץעכ

.תיב ןבכ ומע גהניו ותעובש תא ריתי 'הש הפצמו ,הזוזת

יקסבוקירטס הירא ר"ד ,"לגעמה ינוח" יפ לע

לארשי יגיהנמל המישמ .3
 לעכ ידוהי לכ לעו רעי לעכ הליהקה לע לכתסהלו רוזחל הבוח ,לארשיב םגו תוצופתבש תידוהיה תוגיהנמל

 ,ושבייתהש םיקלחה תא םוזגל ,םהילא רבדל ,עקרקה תא רוחבל ,םיכרה םיליתשה תא חפטלו רומשל :ץע

 םינובש ידוהיה חירה לעו עבצה לע ,הינומרהה לע חקפל ,םימשבש וניבא יפלכ ,הלעמ יפלכ םתלידג ךירדהל

.הביבסה לש תידוהיה תוכיאה לע םירמושו הפיה ףונה תא

לארשיל תמייק ןרק ,םייתד םינוגראב תולועפל הקלחמה ,הקלירב לאימחרי ברה יפ לע
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 םיניד 

תורשעמו תומורת תשרפה ינידמ
 השרפהה ינפל תוריפה תא לוכאל ןיא .הב םילדגה תוריפה הלא לארשי-ץרא ןהב החבתשנש תולעמה תחא

.םהמ ושענש םירצומבו תוינטקו האובת ,תוקרי ,תוריפב תגהונ וז הווצמ -

תיאלקחה תובשייתהב הכלהל הובגה שרדמ תיב תאצוהב תורשעמו תומורת תשרפה רדס יפ לע

     

  

     

 2½% = 1/40  

 2% = 1/50  

 1  = 1/60  
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שוכ דעו ודוהמ לארשי תוליהק יגהנמ

יוולהאפ תלשוש - שרוכ תרהצהמ 'א קלח - )סרפ( ןאריא ידוהי

המדקה

 ;ב ,י תישארב( תפי ןב סרית יאצאצמ אוה יסרפה םעה ל"זח תרוסמ יפל .םדק ימיב הנידמו םע

 יסרפה ץרפמה ןיבל ןופצב יפסכה םיה ןיב ויה םיסרפה לש תובשייתהה  ירוזיא .)א ,זל הבר-תישארב

 םיסרפה לש םתרובג תא דחוימב ונייצ ל"זח .ברעמב לקדיחה רהנ ןיבל חרזמב ודוה לובג ןיבו ,םורדב

 .ץראה םורדב ,םליע התיה סרפ םוחתב המודקה הכלממה .)ב ,ח תוכרב( םתועינצ תאו )ב ,טמ ןישודיק(

 ודרמ )ס"הפל 073( צ"שג תנשב .לבב ןוטלש תחת ךכ רחאו רושא ןוטלש תחת ויה ידמו סרפ תויוכלמ

 ידמ" הנידמה הארקנ תע התואב .לבב תא ושבכו ,לבב ךלמ ,רצאשלבב ,סרפ ךלמ ,שרוכו ,ידמ ךלמ ,שווירד

 הנידמהו שרוכל הרוכבה הרבע ,ידמה שווירד תומ ירחא .רתוי ריכבה ךלמה היה שווירדש םושמ "סרפו

."ידמו סרפ"כ תרכזנ

סרפ ידוהי תורוק

 עובקל ןתינ ותישאר תא רשא ,ידוהי בושיי לש ףצר הב םייקתה וז ץרא לש הירוטסיה תונש יפלא ךשמב

 סרפב תידוהי תובשייתהל ןושארה ןיערגה יכ ,רמול רשפא .שרוכ לש וימיב המואכ סרפ לש התליחת םצעב

 האמה זאמ .לבבו רושא יכלממ ,3-ה רסאליפ תלגית ימיב דוע וז ץרא ילבחל ולגוהש םידוהיה ןמ בכרוה

 ך"נתב הנושארל תרכזנ תיסרפה הכלממה .יסרפה בחרמב םידוהי םיבושיי םיאצמנ ונימי דעו נ"הספל 7-ה

 ןמו ,ןוכיתה םיל דע סודניהה רהנמ וערתשה ותכלממ תולובג .)'ד-'א ,'א ארזע 'ס( שרוכ תזרכהל רשקב

.לבבב הדוהי ילוג יפלכ ףא אטבתה ותוכלמ ימע לכ לא ינלבוסה וסחי .ידוהה סונייקואל דעו זאקווקה

 תאו לארשי-ץראל היילעה תא םילוגל ריתה ,)נ"הספל 835( לבב לע ותוכלמל הנושארה הנשב ,הזרכהב

.שדחמ הבושיי

.םתדלומ ץראל ורזח אל הדוהי ילוגמ תובר תוחפשמ

 דבלמ .םילשוריבו הדוהיב בושייה םע םיקודה םירשק םייקש ,ותוליעפב הרופ ינחור זכרמ םק לבבב

 ידוהי לש ילכלכה םבצמ .הדוהיב זכרמה ןיבל לבבב הלוגה ןיב רחסמ ירשק םג ומייקתנ םיינחור םירשק

 .סרפ ךלמ רצחב םיפסכה ישנא םע ונתנו ואשנ םקלחו ,ןוה ילעבו םילודג םירחוסכ ועדונ םה .גשגש לבב

 הדוהי ילוג לש םהינב ינבו םהינבמ םיברו ,ןויצ-יבשל ףרטצהל םיבר םידוהימ ענמ בוטה ילכלכה בצמה
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 לכב םידוהיה וצופנ רתסא תליגמ יפ-לע .םבשומ תא םהב ועבקו ,לבבל םיבורקה סרפ תוזוחמל םג ורבע

.תיסרפה הירפמיאה יווצק

 ורערע אל רוזאב ימורה ןוטלשהו םיתרפה ןוטלש ,סרפ תא לודגה רדנסכלא שוביכ רחאל ,םיקוולסה ןוטלש

 .ידוהיה בושייה לש ודמעמ תא

 הרות האצי םהמו ,לבב ידוהי לש םתובשייתה םוחתב וחרפ אתידבמופו אעדרהנ ,ארוסכ םיבושח םיזכרמ

.תודהיה תוצופתל

 לארשי-ץרא ידוהי ועמשנ ותורמלו ,םר דמעמ לעב היהש ,הלוגה שאר דמע לבבב תידוהיה הגהנהה שארב

 תכלממ ןוטלש תפוקתב .11-ה האמה דע קספה אלל ךשמנ הלוגה ישאר ןוטלש .ןוכיתה חרזמה תוצרא לכו

 תויושר יתשב הנומאב הלגדש ,םירטשותארז תד ינהוכ לש םתושארב ,)נ"הפסל )422-246( סרפב םינססה

 לש םתוטשפתה תקספהל המרג אל וז הדבוע ךא ,תוקסופ יתלב תופידרמ סרפ ידוהי ולבס ,הערו הבוט -

 תידוהיה תובשייתהה תובחרתהל ומרת תינססה תלשושה ןמ םיכלמ .סרפ תכלממ יבחרב םידוהי םיבושיי

.תויטילופ תוביס לשב והנשמל דחא רוזאמ םידוהי וריבעה רשאכ ,םתכלממב

 תא הדביא סרפ .םיצרמנ םייתדו םייתוברת םייוניש איבה )נ"הפסל 246-8521( סרפב ימלסומה שוביכה

 התנוש הנידמה תד ,קשמדו דאדגבב םזכרממ םייסאבעהו םיימואה םיפילחה ידי-לע הטלשנו התואמצע

 םיטועימה רתי לש םבצמל המודב רמחוה םלסיאה ןוטלש תחת םידוהיה בצמ .תיעישה תימלסומה תדל

 ,תוסח-ינב לאכ ונה )תוימלסומ ןניאש תויתדה תוצובקה( םינימאמ-אלה יפלכ םלסיאה סחי .םייתדה

.יתדהו ילאיצוסה ,יתקוחה םוחתב םיבר םירוסיא םהילע םילחו ,תויוכז-יווש םניאש םיחרזא

.תושק תוילפאמו תופידרמ םיבר תורוד ךשמ סרפ ידוהי ולבס ,תוחנה םבצממ האצותכ

)1221-9941( סרפב םילוגנומה ןוטלש תפוקת

 תרפה רהנמ הערתשהש ,הרידא הכלממ ודסייו סרפ תא ןאח-סיגני'ג תגהנהב םילוגנומה ושבכ 1221 תנשב

 תודחא םירעבו ,סרפב תוידוהי תוליהק ודמשוה ילוגנומה שוביכב .יפסכה םיה יפוח דעו הירוס תולובג דע

 םינאחליאה תלשושב 2-ה ךלמה ימיב קר .ןהב לעפו יחש ידוהי ץוביק ךותמ תחא תידוהי שפנ הרתונ אל ףא

 םוקמ וספת ,םירצונה םע דחי ,וללהו ,םידוהיה ייחב גושגש לח ,םלוכל תויוכז ןויוושב לגדש ,םילוגנומה

.טילשה לש תינידמהו תילכלכה תכרעמב דבכנ

)2051-6371( תיוופצה תלשושה ימיב םידוהיה

 ילעבל הב וכפה םיעיש הנוהכ ישנא .הנידמה תדכ תיעישה תדה תא עבק סרפב תיוופצה תלשושה ןוטלש

 תדה ינהוכ לש םחוכ תא שילחהל הסינ ןלבוסה ןושארה סאבע האשה .םייחה ימוחת לכב הקזח העפשה

 ינשה סאבע ושרוי טלששכ ,םלוא .םידוהיה דגנ תוריזגה לוטיבו הפוריא תוצראל תוברקתה ידי לע םיעישה

.תוריזגה ושדחתה בוש
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 לע עבקנ )"סא'גנ"( םיאמטכ םידוהיה דמעמ

 לכ( ןארוקה ןמ םלסיאל םישודק תונורקע יפ

 .)רוהט-יתלב השענ ידוהי "רפוכ" וב עגנש רבד

 תיעישה תדה ינימאמ ברקב םידוהיה תאמוט

 םידוהיה לע .הלפשהלו תוללעתהל םרוג הוויה

 רסאנ ןכו ,םיירוביצ תומוקמל הסינכה הרסאנ

 ןפ ,םשג םויב םתיב חתפ תא תאצל םהילע

 םידוהיה לע .םימה תרזעב םתאמוט רובעת

 ובייוח םה ;םידבכ )היזי'ג( תלוגלוג יסמ ולטוה

 וא בוהצ ןווגב ןולק-תוא םהיזח לע תאשל

 הרוצ לעב עבוכ םשאר לע שובחלו ,םודא

 ,םהילע הרסאנ סוס לע הביכרה םג ;הרזומ

 הילפאה יקוח .תורומחו תובר תורזג דועו

 םידוהיה תא ליפשהל ודעונ תונוטלשה וגיהנהש

 ךרדכ ,בורל ,הרתונ תדה תרמה .םידוהי לש םפוגב ףאו םשוכרב תורומח תועיגפ ועריא .םתד לע םריבעהלו

 .םשפנ תלצהל הדיחי

)5971-9091( תירא'גאקה תלשושה תפוקתב םידוהיה

 ידוהיה םעה ימי ירבדב .תיסרפה הירוטסיהב השדחה תעה תישאר תא םירשבמ תירא'גאקה תלשושה ימי

 תליהקב דחוימבו תומלש תוליהק דגנ דמש ישעמ וכרענ .תונערופה למס וז הפוקת לש התישאר התיה

.דהשמ

 רקיעב וקסע םידוהי .תופגמו בער ,םיילכלכ םירבשמ וז הפוקתב ורבע הנידמה יסולכוא רתיכ סרפ ידוהי

 יפ-לע .האופרבו תוחקורב םג וקסע םיטעמ ;רודיבו הרמיזב ,ןיי תיישעתב ,הגיראב ,תולכורה תכאלמב

 הלע 91-ה האמה ךשמבו ,שפנ ףלא 03-כ 91-ה האמה תליחתב סרפ ידוהי ונמ תוקיודמ יתלב תוכרעה

 ולחה ,סרפב תומצעמה תוברועמ רובג םע ,91-ה האמה לש היינשה תיצחמב .שפנ ףלא 05-ל םרפסמ

 וברעתה סרפב םירז םילוסנוק .סרפ ידוהי לש םבצמ רופיש ןעמל תולועפב הפוריאב םיידוהי םינוגרא

 םיידוהי םינוגראו ,דלישטורו הימרכ ,ירויפיטנומכ םישיא .סרפב הינטירב לש םילוסנוקה דוחייב ,םתבוטל

 תנשב .סרפ ידוהי תבוטל עסמ וכרע ,תפרצב ח"יכו )ןשאיסוסא שיאו'ג ולגנא( ןודנולב םיחא תדוגאכ

 ,ןילרב ,סירפ ,ןודנול - עיגה וילא םוקמ לכבו ,האש ןיד-לא רצאנ ,יסרפה האשה הפוריאב רקיב 3781

 תדוגא וא ח"יכ יגיצנ ,םש תידוהיה הליהקה יגיצנ וינפב ובצייתה - לובנטסיאו אמור ,םדרטשמא ,הניו

 םילוקוטורפהו תורגיאה .ותכלממב םידוהיה לש ערה םבצמ לע רואית בתכב וא הפ-לעב ול ורסמו ,םיחא

 ארקנש ,ירבעה חסונה .סרפב ח"יכ תרבח ידי-לע תירבעבו תיתפרצב וספדנ ךלמה תובושתו תוחישה ןמ
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 תודהי יגיצנ ידי-לע שקבתנ האש ןיד-לא רצאנ .םחור תא דדועל ידכ ,סרפ ידוהיל חלשנ "תונמ חולשמ"

 .סרפב םיידוהי רפס-יתב םיקהל ח"יכ יגיצנ ושקיב רתיה ןיבו ,וצראב םידוהיה בצמ תא רפשל הפוריא

 םייתרבחו םיילהנמ םייוניש המכ ואיבה רשא םיווצ רפסמ יסרפה האשה םסרפ ,הפוריאמ ובוש רחאל

 תוקוחר תויצניבורפב םידוהיה דגנ תויוצרפתה רוצעל ידכמ השלח התיה הלשממה ךא ,םידוהיה תבוטל

 סמ םולשת .םייקתהל הכישמה תיתרבח הילפא ךא ,השלחנ סרפ ידוהי יפלכ תיקוחה הילפאה .הירפמיאב

 תוללעתה .םהידגב לע יאלט דונעל םידוהי וכישמה תודחא םירעבו ,ופקותב ןיידע היה )היזי'ג( תלוגלוגה

 )6981-9091( האש ןיד רפעזומ לש וימי ףוסב קר .זכרמה ןמ תוקוחר םירעב תלבוקמ ןיידע התיה םידוהיב

.םידוהיה בצמב רופיש לח

 טנמלרפ סנכלו ,הנידמל הקוח םסרפל ךלמה לע תופכל סרפב םיילארביל םימרוג וחילצה 6091 טסוגואב

 אלל םיחרזאה לכל תויוכז ןויווש ,סרפ ידוהי תודלותב הנושארל ,עבקנ השדחה הקוחה יפ-לע .)סל'גמ(

.תד לדבה

 גוציי תוכז םהל הנתינ 9091-ב .תיקוח הניחבמ תויוכז יווש םיחרזאל סרפ ידוהי וכפה הז דעומ ןמל

.דחא ריצ ידי-לע טנמלרפב

 ,ןוטלשל יוולהאפ האש הזיר תלשוש תיילע םע ,5291 תנשב קר סרפ ידוהי בצמב ידוסי הנפמ לח השעמל

.ימלסומה בורה לש הלאל וושוה םהיתויוכזו היזי'גה םולשתמ לילכ וררחוש םידוהיה רשאכ

.)היילעל ךרדב - 'ב קלח אבוי אבה ןויליגב(

 הלשממה דצמ תוסחו הרזע לבקל םתיינפל הבושתב ,3781.7.5 םויב סרפ ידוהי לא ןודנולב הכולמה ןומראמ חלשנש ךמסמ

 .האש ןיד-לא רצאנ חיטבהש יפכ ,תונלבוסב םידוהיל סחייתהל תוארוה הבו ,תילגנאו תיסרפ ,תירבעב הבתכנ הדועתה .תיטירבה

 .סרפ ידוהיל ירויפיטנומ השמ לש דודיע ירבד ,תירבעב תפסות ךמסמה ילושב
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îáè ìàéøàï

àéøàï - îãéðä îåñìîéú áãøåí-îòøá àñéä, öôåðéú ìîôøõ äôøñé åãøåîéú ìéí äëñôé.  

äàøöåú àùø âåáìåú òîä: òéøà÷, úåøëéä, îãéðåú çáø äòîéí )áøéú äîåòöåú ìùòáø(, 

àôâðéñèàï åô÷éñèàï. 

òã ùðú äúøö"ä )5391( ð÷øàä ôøñ åäéåí îëåðä "äøôåáìé÷ä äàéøàðéú". 

àåëìåñééúä øåáä ôøñéú åëåììú îéòåèéí úåøëéí, ëåøãéí, àôâàðéí, àøîðéí, òøáéí 

åàçøéí.

äàøõ îåøëáú îøîä îøëæéú îãáøéú äîå÷ôú èåøé äøéí áöôåï åáîòøá, áéðéäí äø 

âòù ôòéì ìîçöä åáøàùå ùìâ. àú àéøàï ôå÷ãéí ìòúéí øòùé àãîä. áðéâåã ìà÷ìéîä 

äîãáøé ùì äøîä, äøé öôåï-îòøá àéøàï åçåó äéí äëñôé òùéøéí áîù÷òéí, åäí 

éôéí ìç÷ìàåú îâååðú. ë-%57 îëìì äàëåìåñééä îúôøðñéí îç÷ìàåú. úòùééú äè÷ñèéì 

îôåúçú, åìùèéçéí äôøñééí, äòùåééí áòáåãú éã, éöàå îåðéèéï áøçáé äòåìí. äòðó äëìëìé 

äòé÷øé äåà ðôè. àéøàï òùéøä âí áîöáéí ëâåï: âæ èáòé, ôçí, òôøåú áøæì, ðçåùú åàáðé 

çï.

   

)רבעשל(
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    è"å áùáè á÷øá éäåãé àéøàï )ôøñ(

� è"å áùáè ð÷øà áôé éäåãé ôøñ - "àéðìåú" )àéìðåú(. ëì áòì-áéú ÷åðä îáòåã éåí 

ëîä îéðé ôéøåú, åáøàùí äîéðéí ùàøõ-éùøàì ðùúáçä áäí. àú äçéèä ÷åìä áòìú 

äáéú åîëùéøúä ìàëéìä. áìéì è"å áùáè, ìàçø ùåá øàù äîùôçä îúôéìú òøáéú, 

îñúãøéí ëì áðé äáéú îñáéá ìùåìçï ùòìéå òøåëéí ôéøåú àìä.

� îé ùçìä òìéå çåáú ðãø áùì îçìä, àå îé ùîú ìå àçã îáðé äîùôçä äçùåáéí, 

î÷ééí è÷ñ ùì áøëåú òì ôéøåú áöéáåø, ááéúå àå ááéú-äëðñú. îìáã ùáòú äîéðéí 

äåà îáéà îï äôéøåú äùëéçéí åäáìúé-ùëéçéí )äîåáàéí îçåõ-ìàøõ(. àçøé àîéøú 

ôø÷éí ùåðéí îï äæåäø ìòéìåé ðùîú äðôèø îúçéì ñãø äáøëåú. ìàçø ùàåëìéí 

ëòùøä îéðéí, îáøê àçã îï äîñåáéí òì ëåñ ééï. äîñéáä ðîùëú ùòåú àçãåú. 

ìàçø ñéåí àëéìú äôéøåú çåæøéí å÷åøàéí ëîä ôø÷é æåäø åîñééîéí á÷ãéù åáäùëáä 

ìòéìåé ðùîú äðôèø.

� "áçîéùä òùø áùáè äéå ðåäâéí ìäñúåáá îáéú ìáéú, åãøê äàøåáä ùáââ äéå 

îùìùìéí îèôçú åáòì äáéú äéä îîìàä áçéèéí åáôéøåú, åàæ äéå îòìéí àåúä 

ìîòìä.
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921 ‘סמ תועדומה חול

טבשב ו"טל ירטיס וד
 רמולכ( "רבלמ" תרתוכה תחת תונתינ ךכל תורדגההשכ ,001-ל דעו 1-מ תורפסה ןוויכב סנכיהל שי לולבשה ךות לא

 ונתינ ךכל תורדגהה .1-ל דעו 001-מ רמולכ ךופהה ןוויכב הרזח ךרדב תאצל שי ופוסל םתעגהש רחאל .)המינפ ץוחבמ

 ותואב רתוי לקה ןוויכה תא לצנל ולכות םיישקב םתלקתנ םאש ןבומ .)הצוחה םינפבמ עמשמ( "וגלמ" תרתוכה תחת

.הלימ לכ תספותש קיודמה עטקה לע םיעיבצמ הרדגה לכ תליחתב םיעיפומה םירפסמה .עטק

:רבלמ

 הניטנמלק ,זופת ,חופת )43-03( ;טבשב ו"ט )92-81( ;"טבשב ו"ט לש ץעה" )71-31( ;םיצע )21-7( ;תונליאה גח  )6-1(

 ןמש ____ץרא )65-45( ;םינימה תעבשמ )35-05( ;םינימה תעבשמ )94-54( ...הנאת ,ןפג ,הרועש ,הטיח )44-53( ;'וכו

 )97-77( ;ץראב תויולתה תווצממ )67-46( ;ותפילקב לכאנה םוח ךורא ירפ )36-06( ;םינימה תעבראמ )95-75( ;שבדו

 תיז ץרא )001-89( ;תשבוימ הנאת )79-49( ;םינימה תעבשמ )39-19( ;ו"ט )09-38 ;םינימה תעבשמ )28-08( ;רטמ

.שבדו _____

:וגלמ

 ;_____אוה רמולכ ,םימה ןמ והואיצוה )79-001(

 )09-19( ;אשינ )29-39( ;דחא ףא ילב )49-69(

 םרג )38-68( ;הרומ ןועשה התוא )78-98( ;שפחמ

 םוקמ )67-77( ;זז )87-97( ;סרהנ )97-28( ;החמשל

 )27-47( ;הניגנה ןמיס )57-67( ;םיבנע םיכרוד םש

 ;הניגנה ןמיס )86-96( ;הרפה לוק )07-17( ;ער םדא

 )16-36( ;הנורחאה תואה )46( ;םשוב )56-76(

 בוט השעמ )85-06( ;הפיט דבאמ וניאש דוס____

 ;ןכ )25-35( ;םימ ףטפט )45-75( ;הרומת תלבק אלל

 תעבש )04-44( ;שער השוע )54-84( ;חכונ )94-15(

 השע )53-73( ;תויתוא ךופיהב הת )83-93( ;_____ה

 תנידמ )92-13 ;םינויה יניממ דחא )23-43( ;שבוע

 ;)םיוסמ( יונ ץע )42-62( ;ימצעל )72-82( ;םינפיה

 ;קזיח )41-71( ;!ךלת לא )81-12( ;קתממ )22-32(

 קפסה תדיחי )1-2( ;דומעת לא )3-4( ;הסיבכ לקמ )5-7( ;ימצעל )8-9( ;םישימח )01( ;!היתשה תא ומגיל )11-31(

.למשח

 ,לארשי ידעומלו הנשה ישדוחל תולעפהו תויוליעפ ,'ב שדחו האר הזכ" יפ-לע

תפומ תאצוהב ,)רבוניש( ואלב לכימ תכירעב
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טבשב ו"ט .א

1. îùç÷ ìè"å áùáè
.םיצע ימגתפ תרכה :תוליעפה תרטמ

:םירזע

םיזמר יסיטרכ 21 �

 תומושר תודיח 21 �

.לוח ןועש �

 ןמז ךות שחנל הילע .םיזמר ינש םע סיטרכ תלבקמ הרותב הצובק לכ .תוצובק יתשל םיכינחה תא קלחל שי

.ותועמשמ תא ריבסהלו םיזמרה ירחא דמועש םגתפה תא בוצק

.תפסונ הדיח תלבקבו תודוקנב םיכוז םיחילצמה

.תודוקנה תיברמ תא תרבוצה הצובקה תחצנמ

 םימגתפל תורושקה תונומת רייצל ,םיריש רבחל ןתינ .םימגתפה םע לועפל תוצובקה ושקבתי קחשמה ירחא

.ךכל רושקה ישיא רופיס זיחמהל וא

תולועפ
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םיזמר       )הריעצה הבכישל( םימגתפל תואמגוד

ìçí - îéí      םימה ינפ לע ךמחל חלש
àøæ - àæåá   ריקה יבוזא ודיגי המ תבהלש הלפנ םיזראב םא
òõ - àáï     םינבאה לאו םיצעה לא רבדל
ù - âîì÷     למגה בג תא רבשש שקה
îçè - ùçú     תחש לש המירעב טחמ שפיח

)תרגובה הבכישל( םימגתפל תואמגוד

    åìá - òõ÷     לודג ןליאב ומצע הלת

âôï - ôä    הניהקת םינב ינשו רסוב ולכא תובא
òã - ôøé     וילע םידיעמ ויתוריפ
æøò - îâì     ורצקי הנירב העמדב םיערוזה

תודיחל תואמגוד

 .עגופ הרטמבש הז לש ומש לע ארקנ ינא .1

.עפוש ינא םישובכ תוקריב דיקפת םיאלממש םינטק םירגרגב 

       )öìó(
םיצולחה ועטנ יתוא .2

םידירטמה תא שרגל 

.הליפה בכשמל םיברש הלחמה תא וציפהש 

       )à÷ìéôèåñ(
ונב תודעה ןורא תא ינממ .3

.ובתכ ילע ףוס אלל רישו 

       )ùéèä, òöé ùèéí òåîãéí...(
תוכלמב דרומ ספתנ ישארב .4

.דומחת "תילע" ינזמ דחאב 

       )àìú äîñèé÷(
תויוכז הברמ ינא םוי םויה ייחב .5

.תונוסא םרוג ינא אבצב לבא 

       )øéîåï(
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ירט אוהש ןיב ,ןשי אוהש ןיב םיעט ירפ תנתונה ינא .6

.רדסל רשפא שארה תא םגו שי - ץימ וצרת םא 

       )âôï(
טפשמל תטפוש הבשי וליצבש ץע .7

.הכרבתנ ונצרא םהבש העבש ךותמ ישילש 

       )úîø(
.שרדמה יפ לע םיחרוא וחריא וליצבש ץע .8

 ,ויתויתואו ויפנע תא שרפ םיקידצל 

.םידבוע תלכלכל תובית ישאר 

       )àùì(
 הנידמ לש הלמיסב העיפומ ינא ,הווהב .9

.י"כנת ףוע יפב םג יתעפוה רבעבו 

       )æéú(
הנשה לכ ינא קורי .01

הנמנ ינא תוינטקה תחפשמ םע 

הקיתע ברח יומד ילש ירפה 

.המהבו םדא יתוא םילכוא 

       )çøåá(
ינא רישנ ץע .11

יאצומ םינדרוה תחפשממ 

םיצעה לכ ינפל חורפל םידקמ ינא 

.םירישע ןוזמבו ןמשב יערז 

       )ù÷ãéä(
םילע ייומד םיבע ילועבג .21

םיצוק ייומד יילע וליאו 

יסיסעו קותמ ,םיניערג אלמ יירפ 

.ימשב םינכמ ץראה ידילי תא 

       )öáø(
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2. ÷åí äúäìê áàøáò øåçåú äàøõ
.חמוצל םירושקה לארשי יבושיי םע תורכיה :הרטמה

:םירזע

.לארשי לש הלודג הפמ �

.םיבושייה תומש םימושר םהילעש "תוריפ" םע רייוצמ ץע �

.םירוזא יפל םינמוסמה םילס 4 �

.תודיח יסיטרכ 52 �

:תוארוה -'א בלש

 ןיפיקעב וא תורישי םירושקה םיבושיי לש תומש םכינפל" :רייוצמ ץע םיכינחה ינפל הגיצמ הכירדמה

."הדיחה יפל בושייה םש תא אוצמל תוסנל םכילע .תונויצה תשרומו ך"נתה חמוצה אשונל

.םקוממ אוה ובש רוזאה תא בושיי םש לכ דיל ןמסל שי :הרעה

.הפמב םיעיפומ םיבושייה לכש אדוול הכירדמה לע

:'ב בלש

 הצובק לכמ שקבלו )זכרמב םילשורי םע( תוחורה תנשוש יפל תוצובק עבראל םיכינחה תא קלחל ץלמומ

:םיאבה םירוזאה ךותמ דחא רוחבל

ןלוגו לילג ,ףוחה רושימ .1

בגנ .2

הלפשהו זכרמה ,םילשורי .3

.רההו םיקמעה ,העקבה .4

îéùåø äçåó,
 âìéì åâåìï

éøåùìéí, 
äîøëæ åäùôìä

ðâá

äá÷òä, 
 äòî÷éí åääø
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 תא רתאל םיחילצמו הדימב .הלש רוזאב םיבושייה תא הפמה לע רתאל בוצק ןמז ךות תוסנל הצובק לכ לע

.הצובקה לש לסב ותוא םיסינכמו ץעהמ םיאתמה "ירפ" םילבקמ בושייה

.תחצנמה איה הלש רוזאל םיכיישה "תוריפ"ה לכ תא רובצל החילצמש הנושארה הצובקה

םהיתודיחו םיבושייל תואמגוד

.ןותחתה לילגב ידוס לע רמוש ינא - ןליא ושוריפש תיברעה הלימה ןמ ימש רוקמ  :)הר'גס( הינליא

.ןורשב בושיי ינא - םילוח תיבו םינימה תעברא ,הכלמה רתסא ןיב ףתושמה הנכמה אוה ימש  :םיסדה

.בגנב םיפצימ השולשמ דחא יתייה - וניבא םהרבא עטנש ץע לע יארקמה רופיסה ןמ ימש רוקמ :לשא תיב

.לאערזי קמעב ץוביק - ןכשמה הנבנ ונממש ץע ריכזמ ימש :הטישה תיב

.ןדריה תעקבב ינא - םינימה תעבראמ דחא תיב ימשב :הברעה תיב

.םילשורי רוזאב םינבה  בושל הווקתה לע רמשש דדוב ץע םש לע :תובש ןולא

.)המלשל הנתמכ יננתנ הערפ( הלפשב ינאו לת שי ידיל - קרי םש לע ץוביק :רזג

.תרנכ םי לש ימורדה הצקב ןכוש - "תוצובקה םא" ינא הנוכמ .האובתמ רזגנ ימש רוקמ :'בו 'א הינגד

.ינא םיה ףוח לע - המדרת לש בצמב ףרוחב םייורשה םש לע ימש :םינצינ

.הדוהי ירהב - םיתשלפב םידוהיה תמחלמ תעב דדונה ןוראל יתייה ינמז ןכשמ :)ןוטס-זלט( םירעי תיירק

 ישאר תא וב טשקל םדק ימיב וגהנש יונ חיש םש לעו יתייה ןיקשיסוא תודוצמ שולשמ דחא :הנפד

.ינא ןופצב - םיחצנמה

.ןאש-תיב קמעב ימוקמ - הלימ תירב לכב חכונה איבנ םש רכזומ ימשב :והילא הדש

.הירסיק דיל ינא םויה - יליבשב הדעצ שנס הנח םעפ :םי תודש

 רהה לש יברעה םשה ןמ ימש רוקמ .בגנב לארשי תנידמ לש ןושארה הלשממה שאר לש וצוביק :רקוב הדש

.רקב-לא תר'גש ךומס

.הינתנל ןופצמ - רוזאב ץופנה חרפ לש ומש אוה םירישה רישב רכזומ יבושיי םש :ןורשה תלצבח

 קמעב ימוקמ - היגיהנממו "יחרזמה" תורדתסה ידסייממ סנייר בקעי קחצי ברה םש לע ימש :בקעי הדש

.לאערזי

 - תומצעה תמחלמב הבגנ ץוביק דקפמ ,ונבוד קחצי לש יתרתחמה ויוניכ - באוי םש לע ימש :באוי הדש

.ינא הלפשה לובגב

 תברקב - תיילג תא גרהש ןאצ העורה ,לארשי תורימז םיענ ,לארשיב ךלמ לש ותדלומ ריע :םחל תיב

.ינא ןופצבו ,םילשורי

.בגנב םיבושיי א"יל םימה תורוקמ לע ןגה ,"בגנה ןוחטיבו םימה ןואיזומ" ןכוש יבושייב :םע רינ

 לש ינשה אישנה ,ןוספלוו דוד םש לע ,"לדגמו המוח" יבושיי תנוכתמב ןושאר בושיי ינא :)למע לת( דוד רינ

.ינא עובלגה ילגרל - תונויצה תורדתסהה

.בגנב ץוביק - ח"מלפה ידסייממ הדש קחצי םש לע ימש  :קחצי רינ

.ינא למרכב - תואמצעה תמחלמב ברחנש ןויצע רפכ רכזל םקוהש בשומ :ןויצע רינ
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.ינא בגנב - לארשי תנידמ לש ןושארה אישנה רכזל ימש ,םיכאלמ השולש ולכא יליצב :אישנה לשא

 עטמ םוקמב עטינ .ןויצ יבבוח ישארמ ,רבילהומ לאומש ברה םש לע הרדחל חרזממ ץוביק :לאומש ןג

.םיגורתא

 סיסבו "הנגה"ה לש םינומיא סיסב שמיש יטירבה ןוטלשה דגנ קבאמה ימיב .למרכה רהב ץוביק :ןרוא תיב

.תילתעב רצעמה הנחממ םיליפעמ רורחש עצבמל

 שמיש תואמצעה תמחלמב .שוג-ובא רפכה דיל ינא ,ןיי םישוע ינממ ,הדוהי ירהב ץוביק :םיבנע תיירק

 .םילשוריל ךרדה תצירפל רוזאב המחלנש "לארה" ח"מלפה תביטחל סיסב

 השובכה הפוריאל תוחילש תעב לפנש ןחנצ ,ב'צידרב אבא רכזל ןותחתה לילגב יפותיש בשומ :אבא ינולא

.היינשה םלועה תמחלמב

 םיטפוש( ןומרה עלסמ םשה רוקמ .םינימה תעבשמ ינא ,ןורמוש רה חרזמ-םורדב יתליהק בושיי :םינומיר

.)המ:כ

  

3. ùåøùéí
.ולש יטרפה ץעה תא רצויו ץע לש רויצ לבקמ ףתתשמ לכ

.ץע לכל שיש ומכ םישרוש שי םדא לכל :הכירדמ

?םכלש םישרושה םכתעדל םה המ

.םהלש החפשמה ינב תומש תא םימשור םיכינחה

 ,אבס ,תויחא ,םיחא ,םירוה :םינתינ םהש םייטנג םישרוש םנשי ,ונתחפשמב ידוהי לכל ומכ :הכירדמ

?םה המ - םיפסונ םישרוש םימייק לארשי םעל לבא ,אתבס

.םיקומע םניאש םישרוש לעב ינש ץעו םיקומע םישרוש לעב דחא ץע ,םיצע ינש םיכינחל םיארמ
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םישרוש ילב ץע                                                     םיקומע םישרוש םע ץע                    

?עודמ ?לארשי םע לש ץעה המוד םיצעה ינשמ ימל

?םיקומע םישרוש לארשי םע לש ץעל שי ,ךתעדל עודמ

 רוד לכ .םיבר תורוד םימייקש ונמע לש םיקומעה םישרושה לע םיכינחה םע ןויד חתפל יאדכ ןאכ :הרעה

 אלל הלא ונימיל דעו תובאה תפוקתמ הכורא תרשרש הרצונ ךכו ול םדוקה רודה לש תשרומה לע ןעשנ

.הקספה

:םיכינחה תא הכירדמה לאשת ךשמהב

?רתוי ףידע םיקומע םישרוש םע ץע םכתעדל עודמ

:תובושתל תועצה

 שיש לארשי םע ךכ .דמעמ קיזחמ אוה תוקזח תוחורב םגו לופי הרהמב אל םיקומע םישרוש לעב ץע .1

 םיקומע םישרוש ול ןיאש ץע ןכ ןיאש המ .דחכנ וא לפונ הרהמב אל םיקיתע תורודל דע םישרוש ול

.היוצמ חור לכב לופיל לולעש

 ויתוריפו וילע ,ותוננערו ותואירב לע הבוטל עיפשמש רבד ,המדאה יקמעממ קנוי םישרוש לעב ץע .2

 תוחפ ולש םילעה ללכ ךרדב .המדאה קמועל םיעיגמ םניא וישרושש ץעב ןכ ןיאש המ .רתוי םיקותמ

.םיקותמ תוחפ ויתוריפו םיננער

 ןה הלש תוינחורה תוריציה .התוננער לע תרמושו ןמזה לכ תשדחתמ םימודק תורודמ תבאושה המוא קר

.רתוי קזח התוברת לש ינחורה ןכותהו תוירופ
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4. îèáò äãáøéí...
.עבטהמ םיטנמלא םע טושיק בצעל :הלועפה תרטמ

:הלועפה ךלהמ

.םילע ,םיטולב ,םילימרת ,םילבורטצא ,קרס יצע לש םישבי תוריפ םיפסוא

 םיחינמו עצמה תא םיעבוצ .ילג ןוטרק תסיפ וא ןוטרק תחלצ ,הניסרח חירא :הדובעל עצמ םירחוב

.שובייל

 ,םירפרפ לש תונוש תורוצ תוריפהמ תושעל רשפא .ופסאנש תוריפה תא שביה עצמל יטסלפ קבדב םיקיבדמ

.שובייל םיחינמ ךכ-רחא .םכנוימדב הלועה הרוצ לכ בצעל וא ;םילע ,םיחרפ

.ףוקש ךפוה אוה ,שבייתמ אוהשכ .יטסלפ קבדב הדובעה תא תופצל ןתינ הקבדההו בוציעה םותב

.הריציה תא םילותו ,הלתמ הווהיש ידכ עצמה לש ינשה ודיצב )עגמ קבדב( יטסלפ טוח םיקיבדמ

תונורחא תועידי לכשמ תאצוהב םיס"נתמל הרבחה ,תיתרבח תוליעפל הידפולקיצנא ,"הידפולעפה" תובידאב
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עובשה תשרפ .ב    

ךדגיו ךנב לאש
רמייהלפ הירא תאמ

)י"שרב תולאש( המלש תמכח
אראו תושרפ

:םיאבה םייוטיבה רוקמ והמ .1

."ןיחכתשמ אלו ןידבאד לע לבח" .א 

."םירפעל סינכמ התא ןבת" .ב 

?"היחאב קודבל ךירצ השא אשונה"ש ןיינמ .2

 הגירחה תאטבתמ דחא הרקמב :םיגירח םישעמ י"שר קמנמ ןהבש ,ונתשרפב תויונמדזהה שולש ןה המ .3
 ידי-לע( "השעת לאו בש"ב אקווד תנייפאתמ איה םירחאה ינשב וליאו )בותכה ידי לע( השעמ תיישעב
?)םדא

?ןכיה - ונתשרפב שמש ןועש .4

אב תשרפ

 ךמסומ חילשה ויפל ןכש ,הבר תישעמ תועמשמ לעב וניה "ותומכ םדא לש וחולש"ש עבוקה יתכלהה ללכה .1
 תיפסכ תובייחתה ,השא ישודיק :ןוגכ( ךכמ ושקבתיש תואצותה לכ לע ,וחלוש םשב טלחומ ןפואב לועפל

?וז הכלהל הרותב רוקמה והמ .)ב"ויכו

:רבדמב חספה תיישעב ובייחתנ לארשי ינב .2

.דבלב הנושארה הנשב .א 

.דבלב היינשה הנשב .ב 

.דבלב הנורחאה הנשב .ג 

.םינש ט"ל .ד 

.הנש 'מ .ה 

 לארשי תא חלשל ידכ ,ורדגמ אציו הערפ חרט עודמ ,"תמ םש ןיא רשא תיב ןיא"ש םירצמל ררבתהש ירחא .3
?דיספהל דוע ול היה המ יכו םירצממ
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.)דל ,בי תומש( םמכש לע םתלמשב תררצ םתראשמ ץמחי םרט וקצב תא םעה אשיו .4

.הווצמה תא ויה םיבבחמ ,םהמע וכילוה הברה תומהבש יפ לע ףא :י"שר 

 תושמשמה קוספה תולימ טוטיצב ותדפקה לע ודמע רבכ )ץיבבולמ יברה ךכב טלוב ונרודבו( י"שר י"שרפמ 
?עודמו וב רחבש "ליחתמה רוביד"ה ךתעדל והמ .ושוריפל "ליחתמה רוביד"

חלשב תשרפ

 הארוההש ףא לע .םגיהנמ םע וחכוותה רידנ יד ןפואבש ,לארשי ינב תא חבשל י"שר ןייצמ תונמדזה וזיאב .1
.רשיה לכשה תא תרתוס התארנ ןתנש

  תמיוסמ תיבויח הלוגסב ריכהל תלוכיה רסוח איה ונמלועב תורכומה תוילילשה תויתרבחה תועפותהמ תחא .2
 ?ןכיה - הז לדחמב םידחא ונומדק רבכ - י"שרד אבילא .)"ןגרפל עדוי אל" - גנלסבו( תלוזה לש

 .םשגל ללפתהל ידכ ריע לש הבוחרל ופסאנ הישנא לכש תרוצב תכומ הרייע לע רופיס ונשי יממעה רולקלופב .3
 - םלש בלב הנימאמ תחא השא קרו ךא הזה רוביצה לכב שי" :זירכה אוה ריעה בר לש ןישוביכה ירבד ינפל
"?ונתשרפב י"שר ירבדלו הז רופיסל המ" !הירטמ התיא האיבהש הדיחיה איה

?הרותב םיקסועה ןיבל ,תרמשמל החקלנש ,ןמה תנצנצ ןיב רשקה והמ .4

ורתי תשרפ

?םיוסמ םדא לש ויפואו ותנווכ ןויצל יפרגואיג םוקמ תרכזה תשמשמ ןכיה .1

"הדימ דגנכ הדימ" לש שנועכ םירצמה תלפמ תא ספות י"שר .2

?שנועה ןיבל אטחה ןיב רשקה ןכא והמ .א 

?הזה ןויערה תא י"שר עיבמ ךרד וזיאב .ב 

 לש וישוריפל םאתהב ,ורתי ירבד יפ לע ,לארשי יגיהנמל תושורדה שפנה תונוכת תא ונימי ינב םיחנומב רדגה .3
.י"שר

 בשיימ הזה ללכה תרזעב .עמושל תנבומה הפשב שומישה אוה תידדה תרושקתל יסיסב יאנתש ,אוה עודי ללכ .4
?ההימתה יהמ .בותכהמ הלועה ההימת י"שר

םיטפשמ תשרפ

.)א ,אכ תומש( םהינפל םישת רשא םיטפשמה הלאו .1

.יטפשמה ןפה לע תתשומ והנשמו יגוגדפה םוחתב ןגועמ ןושארה - םישוריפ 'ב הז קוספל עיצמ י"שר 

?ל"נה םישוריפה ינש םה המ .א 

 .)םהינפל ,םישת ,םיטפשמ םילימל סחייתהב( ?וללה םישוריפה ינש ןיב לדבהה תא אוצמל לכותה .ב 
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.)די ,אכ תומש( תומל ונחקת יחבזמ םעמ המרעב וגרהל והער לע שיא דיזי יכו .2

 בייחתי םהיניבמ ימ .םדא גרהנ םהלש תנווכמ העיגפמ האצותכש ,עוצקמ ילעב רקיעב תללוכה המישר ןלהל 
.)ודימלת תא הדורה ברה ,ונב תא הדורה באה ,תוקלמב תימהש ןיד תיב חילש ,אפור( ?התימב

?"ךרבחל רמאת לא ךבש םומ" ללכה תא י"שר עבוק ןיינע הזיאב .3

?הפירטה רשבב לופיטה ןיינעב י"שר שדחמ ומלועב ה"בקה לש ותחגשה יכרדב דוסי הזיא .4

 

)ןויליגה ףוסב תונורתפ האר(
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"e`fpi yenrim z¦w§y©a§p̈d"

)iyrid l"a, 3( 

 הלועפה תורטמ            

.ונלש הבשקהל יוטיב םינתונ ונא ןפוא הזיאב ררבל �

.)דימלת-הרומ יסחי לע שגד( םיניקת שונא יסחי חותיפב הבשקהה דיקפת והמ ררבל �

.דומיל הכירצה "הרות" איה האלמ הבשקהש םיפתתשמה תועדומל איבהל 

.תוקד 54 :הלעפהה ךשמ            

:םירזע

.)חפסנ( "הבשקה תיירלג" �

:הלעפהה ךלהמ

החנמל

 ידיל םיאב םהבש ,)חפסנ האר( 'וכו םיטוטיצ ,תונומת ,הרישו תורפס יעטק הכורעתכ רדחב גצה �

.ךתעד לוקיש יפל םינוש םיעטק עורגל וא ףיסוהל ןתינ ."הבשקה" גשומה לש םינוש םיטביה יוטיב

."הבשקה" גשומה לש ישיא טביה ורובע אטבמה ,הכורעתה ןמ דחא עטק רוחבל ףתתשמ לכמ שקב �

:האילמב ןוידל תולאש            

 ,העימש ,הנזאה( ?םתרחבש םיעטקב תועיפומ "הבשקה" הלימל תויפולח וא תופדרנ םילימ וליא .1

)ב"ויכו תונריע ,תושיגר ,בל תמושת ,זוכיר

?יוטיב הזל םינתונ ונא ךיא ,והשימל םיבישקמ ונא רשאכ .2

?"והשימל בישקהל" םדא בייחל ןתינ םאה .3

?דציכ ?תלוזל בישקהל תעדלו ומצע תא ךנחל לוכי םדא םאה .4

הבשקה .ג                       
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:יתצובק ןויד           

.םירבח 5-6 תונב תוצובקל םיקלחנ םיפתתשמה

:ןוידל תולאש           

?ךכמ םיבייחתמה םיישעמה םייוטיבה םהמו םתרחבש םיעטקב "הבשקה" הלימה תועמשמ המ .1

.ןודעומב הצובקה תרגסמב האלמ הבשקהב שומישה תא שממל ןתינ דציכ .2

.האילמב םכתריחב תא ריבסהל וננוכתהו הצובקה לכ לע םכסומש דחא עטק ורחב .3

:האילמב            

 עטק לכב "הבשקה" לש םיישעמה םייוטיבה תא אוצמל וסניו םתריחב תא וריבסי תוצובקה יגיצנ

.יתצובק

:ןוידל הלאש           

.וילע רשגל ןתינ דציכ - ןכ םא ?תימוי-םויה תואיצמה ןיבל הירלגב ולעוהש םיעטקה ןיב רעפ םייק םאה
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ðñôç - âìøééú ä÷ùáä

הבשקה .1     

יל בישקהל שקבמ ינאשכ

- ץעיל יל ליחתמ התאו

.תישע ךיתשקיבש תא אל

בישקהל ךממ שקבמ ינאשכ

בישהל הסנמ התאו

?שיגרהל ינא ךירצ ךיא

?עגופ התא עודמו

יל בישקהל שקבמ ינאשכ

- יתייעב תא רותפל ךילעש בשוח התאו

.יתוא בזכאמ התא

בישקהל אוה ךיתשקבש לכ :בשקה

 - רבדל אל ,לועפל אל

.ביגהל ילב עומשל קר

ימצעל גואדל לוכי ינא

.עשי רסח ינניא

ינססהו ןויסנ רסח ילוא

.םינוא רסח אל ךא

ינעמל והשמ התא השועשכ

 - ימצעב תושעל ינא לוכיש

תוששח התא ריבגמ

.יתכובמ תא חיצנמ

הטושפ הדבועכ התא לבקמשכ םלוא

שיגרמ ינאש המ שיגרמ ינאש

ךתוא ענכשל ךירצ ינניא יזא

.יכותב שחרתמה תא ןיבהל הנפתמו

 תובושתה תוצצ זא

תוריהבו תורורב

 תוצעל ללכ קוקז יניאו

.ינא - ינא יכ

,םיינויגה אל תושגר םג

םייתועמשמל םיכפוה

םינמוט םהש תא םיניבמשכ

.םיעגונ םה ונממ רוקמה

תוליפת ןכלש ןכתי

םישנאל תורזוע

שירחמ םיקולאש םושמ

,ןגראמ וניא ,ץעיימ וניא

- בישקמ קר אוה

דבל בושחל ךל ןתונ

.םירבדה תא

בשקה קר ,אנא ןכל

שקב - רבדל הצרת תע

ךרותל הכח

.ךל ינא םג בישקא זאו

ןגוע הדוהי :םגרית                            
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סלטא הדוהי תאמ ...רבדל רומגל ןת .2     

ודרשי םינש קר םלועה לכב םא

ודהדהי ריואב חוכיוה ידה

ל"זח ורמא םינוש םהינפש םשכ יכ

לזמ הזו ...תונוש םהיתועד ךכ

םלוכל תודיחא תועדה ויה םא

.םלועב ידמל םמעשמ היה זא

בושחל המ לע היה אל

.בותכלו שדחל ,תוסנל ,תוגהל

םמוחמו ףחוס חוכיוב םג לבא

םדא-ןב דמוע ךלומש רוכזל םג שי

תונוצרו ימצע דובכ לעב םדא

תוניצרבו שאר דבוכב ועמשי וירבדש

םילפט וירבדש המדנ םא ףאו

,רתוי םיבושח ךלשו

!רבדל רומגל ןת םדא-ןב ךייחב

הוולשב רבדל הסננ ואוב ךא

...הוואג אלמנ אל - קדצנ םיזוחא האמב םא םגו

 ויתועד תא עיבהל ביריל ןתינ

...וירבד תא עטקנ אל - םיכסנ אל םא םגו

בישקהלו ןיזאהל ,קותשל דמלנ

?"ביגהל לכוא ךיא" בושחל קר אלו

רזומ ךל הארי הזש המכ דע יכ

- אלפתת

!רמול המ שי יל םג

)"ינא אוה הזה דליהו" ךותמ(     
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ןושיק םירפא תאמ םיבישקמ אל .3    

 הרקמה .תאז ריבסהל השק .םיבישקמ םניא תוירבהש ,ירמגל ירקמ ןפואב ,יתיליג רפסמ םימי ינפל

 תוהק םיניכסב ונמחלו ,ןויצו ןיטראמ לש השדחה הדעסמב הפנעה יתחפשמ םע יתבשי :הרק ךכ הרקש

 ןיב קילחה ,יטנאגלאה ןיטראמ ,ינשה םוקמה לעב וליאו ,חבטמה לע שלח ןויצ .הדלוגמ השקונ הליפ-קייטסב

 רהג ,ונילא עיגה רשאכ .תובידא לש םייוטיב המכ אצמ םידעוסה ןמ דחא לכ ליבשבו ,ויתונוהב לע תונחלושה

:שחלו ,דואמ ימיטניא ןפואב ילעמ ןיטראמ

?ונלש קייטסה ךיא ,יתובר ,רדסב לוכהש הווקמ ינא -

.יתינע - םויא -

 .ךומסה ןחלושל האלה ץרו ,ןוצר-תועיבש לש ךויח בגא ,הלק הדיק סובה דק - תאז עומשל חמש ינא -

 ,ילולסמב האבה הנחתל יתעגה אלש דע ,העימש-יישקו היצקינומוק רסוח לש גירח הרקמ הזש יתבשח

.וננותיע תכרעמ איה אלה

 ךרוע ילא ץר ,יתסנכנ ךא .אריפש רמ לש ושודיח תודוא םירעוס םירבד יפוליח םוקמב וללוחתה יאוב תעשב

:חוכיווה טהלב יפ תא לאשו ,יגיז ,הנשמה

?םישדוח השולש ךותב ואסיכל בושי אוהש ,ךל יתרמא אל וא יתרמא ,דיגת -

.תרמא אל -

!םתעמש - ןוחצינ תעורתב יגיז גאש - !השקבב -

.טולקל שארמ וטילחהש המ קרו ךא םיטלוק לבא ,םיבישקמ תרמוא תאז .םיבישקמ אל

:הלאה הטילקה-ילבהל תפלאמ המגוד אוה אבה ירוזאה חיש-ודה

?ךמולש המ -

.דואמ ער -

?החפשמהו .יפוי -

.םעפ וצפקת .רקיעה הז .ונילע הסאמנ -

?ןורחאה ונויארב ריפס רמ תא םתעמש םאה .בישקמ אל דחא ףא

 םלשמ ,לוכה תורמלש ,העפותה תא ריבסהל לוכי התא ךיא - תושדחה שיא וילא הנפ - רשה ינודא -

?הינורט ילב ףטוש ןפואב םיסימה תא ילארשיה רוביצה

.םייוניש לע רבדל ןיא ,ביצקתה לע ץבור ןוחטיבה לטנ דוע לכ לבא - רשה בישה - היעבל רע ינא -

 לכ .םודר לוק-םשר וא עצוממ יכות לש יפואכ םייפואו ,םידולח םיספ לע ,הארנכ ,םילהנתמ שונא ירוביד

 הכ אלפ הז ןיא .הלש ללמה תא ,רותפכ לע הציחל יפ לע תנגנמה ,םייתש לע "הטסק" אוה ונתיאמ דחא

...םיבישקמ אל ,םיבישקמ אלש ,אופיא לודג
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 הבשקה .4

.המכחב ונממ לודג אוהש ימ ינפב רבדמ וניא םכחה �

 רבדמב( בותכש ,עצמאב וקיספמ וניאו וירבד תא תונלבסב עמוש אלא( ורבח ירבד ךותל סנכנ וניאו �

 סנכל ושקיבש אלא ?"ירבד אנ ועמש" רמול דומלת המ )ךתולעהב ירפס( ושרדו "ירבד אנ עמש" )ו ,בי

 ירבד ךותל סנכנ םדא אהי אלש ןאכמ !רבדאש דע יל וניתמה םוקמה םהל רמא ,םוקמה ירבד ךותל

.ורבח

 ,ול בישהל המ עדיש ידכ ,לאושה ירבדב הליחת ןנובתמ אלא ,בישהל זפחנ וניא - בישהל להבנ וניאו �

."...םכיתונובת דע ןיזא םכירבדל יתלחוה ןה" )אי ,בל בויא( יזובה לאכרב ןב והילא רמאש ומכ

...הכלהכ בישמו ןיינעכ לאוש �

.ןורחא ןורחא לעו ןושאר ןושאר לע רמואו �

.יתעמש אל :רמוא עמש אלש המ לעו �

 תויארו לופלפ ךותמ וירבד תא דימעהל שקעתמ וניא ,וילע קולחל ורבח אב םא - תמאה לע הדומו �

.יתיעט רמאל שוב וניאו תמאה לע הדומ אלא ,וחצנל ידכ תועטמ

)ז:ה תובא תכסמל יתהק סחנפ שוריפ יפ לע(

רעונו הרבח להנימ ,ךוניחה דרשמ תאצוהב ,"םהיניבש המו הבשקה ,גולאיד לע ןוידהו החישה תוברת" יפ לע
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ילוק-רוא רמוח

טבשב ו"ט
)תינרותה תיגוגדפה היזכרמב םייוצמה( ואידיו יטרס

 )"ןנעו תשק" הרדסהמ( תרוסמבו תורוקמב טבשב ו"ט - ).ר.כ( 851 ,62 - )ידוסי( - הדשה ץע םדאה  �

.)תיכוניחה היזיוולטה(

 םדיקפת ,םרוקמ ,םתרוצ ,םרפסמ ,םינימה תעבש לש םתועמשמ - 831 - )םיליגה לכ( - םינימה תעבש �

 תויתד ,תוירוטסיה תויועמשמו םילמס ,תורוצ לש ביהרמ בוליש .לארשי-ץראבו ידוהיה םעה ייחב

.)ילארשיה םיטרסה תוריש( תויטסימו

 לש טרס .רעיב הפירש חנעפל שאה יבכמלו הרטשמל םירזוע םידלי ינש - 561 - )ידוסי( - רעיה ירמוש �

.)תיכוניחה היזיוולטה( לארשיל תמייק ןרק

.עבטב תויח תונומתב הוולמ תוטועפל תילקיזומ היווח - 102 - עבט יסאלק �

.)תיללכה היזיוולטה( 132 )7-1( - הבוטה ץראה ירופיסמ - םוקמ לש וקוספ �

 תוריפ תתחשהל םרוג םילייח תתיכ דקפמ - 955 ,213 ,)א(782 ,332 ,62 - )םייניב תביטח( - תיחשת לב �

 לש הרמוחה לע ותוא דימעמ םילייחה דחאש דע ,"ןוחטיב יכרוצ" לש הנאותב ,םינומיא תעשב םיצעו

.)תיכוניחה היזיוולטה( "תיחשת לב" רוסיא

 לארשיל תמייקה ןרקה תוליעפ - 404 - )ידוסי-לעו םייניב תביטח( - הל ביבס תורעי - םילשורי �

 דועו ,עוטנ רעיו יעבט רעי ,םויה תואלקחו תיכ"נת תואלקח ,הירוטסיה :הדוהי ירהבו םילשוריב

.)תיללכה היזיוולטה(

.ץעב שומישה ,םיצע תתירכ ,וביבס םייחה ,ויקלח ,ולודיג תביבסו ץעה - 324 - )ידוסי( - רעיהו ץעה  �

 תוננובתה ךותמ ונלש םלועה תא תוגיצמה ואידיו תוטלק )1()2(724 - )ידוסי-לע( - ךתנומא הבר �

 - בויאל 'ה הנעמ - הרעסה ןמ )2 ;ד"ק םילהת - ישפנ יכרב )1 :ל-א דובכ םירפסמ ץראו םימש לא

.)מ"עב טופלפ( ט"ל-ח"ל

 םע ,םימודק תואנ תיכ“נתה עבטה תרומשב רויס - 285 - )ידוסי-לעו םייניב תביטח( - םימודק תואנ �

.ד"נשת לארשי סרפ תלבק לגרל ,ינבוארה הגנ

 ךרד :שדח רואב לארשי-ץרא תא גיצמה טרס - 716 - )ידוסי-לעו םייניב תביטח( - השדח הנשי ץרא  �

 אבצ ישנאו םימכח ,םיעודי "םילייטמ" לש תויודע רקיעבו םירתא ,ףונ תונומת - ונצרא לש תונומת

רזע רמוח
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 םהיניעש המ חכונל םיממותשמו םינשב תואמ ינפל םהידיב ך"נתה םע ץראה תא םירבועש עדמו

.)םחנמ ןב השמו ץרווש היבוט( הרותב תוחטבהה לומ הממשה - תואור

 תעיטנל רסמתהש אלפומו דדוב שיא ,הריפוב רזעלא לש ורופיס - 946 - )היצמינא( םיצע עטנש שיאה �

 ולש דיחי תדובעלו ותושיחנל תודוהו ,םדאהו עבטה יעגפל ענכנ אל שיאה .תחדינו הממוש ץראב םיצע

.)תיללכה היזיוולטה( תבשוימו תחרופ ץראל הממש ךופהל חילצה

.)תוקפה רואנד( ריוואהמ לארשי-ץרא יפונ  לש םימוליצ - 418 - קפואל רבעמ  �

.)םירחבומ םילויט( - 618 - ףיכה יליבשב םילייטמ םיאטנוקסידה  �

רודישה תושר לש תוקפה

.עבטב םירשנה ייח - )ידוסי-לעו םייניב תביטח( - 148 - ןורחאה רשנה  �

 .ןלוגה תמרב תודיסחה - )ידוסי-לעו םייניב תביטח( - 248 - הדיסחה תבהא  �

.)תיכוניחה היזיוולטה( םיערז - החימצ - ץע ץע - 268 - דמחנ רפרפ  �

 דליה .דליה ודידי לעו ץע לע רפוסמ ובש ,עודיה רפסה לע היצמינא טרס - 378 - )ידוסי( - בידנה ץעה �

.ותלוכיבש המ לכ ול תתל ךישממ ,הבהא ךותמ ץעהו ,לדג

.)רודישה תושר( ץראב םיבושיי 05 תרכה - 7-689 - 5 לע 05 �

 זומת שדוחב ןורבח רהב תובשייתהה שודיחל הנש 02 ןויצל - 7201 - )ןורבח רה םורד( רהה לא דחי �

.א"סשת

.1501 - םידחכנ םינימ �

.2501 - תויחל תויחל ונת �

 )תירבעב( טבשב ו"טל תשרב םירתאל םירושיק

         mth.osknil/tinarot/li.vog.noitacude.www                :תינרות תוברתל ףגאה לש רתאה האר

)תינרותה תיגוגדפה הייזכרמב תויוצמה( לוק תוטלק

?והמ טבשב ו"ט רדס - 1302

.ץראה לא ואובת יכ - 2312

.יפויו רועיכ - לארשי תוצוח - 6712

.)תשרומ ץרא( טבשב ו"ט רדסל םיריש - 9132

.)רועיש( ובש שדוח שאר ןיינעב טבשב ו"ט - 8432

תויפוקש

.)טונג( טבשב ו"ט - 9003

.)טונג( ישפנ יכרב - 6103

.הביבסב תודהי - 7203
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!
ךדגיו ךנב לאשל תונורתפ
אראו תשרפ
 ליעל( התערה המל השמ רמאש ;הלעמ לש ןיינעל והושרד וניתוברו ;וירבד עצמאב חור רצקמ ה"ד .א     .1

.)ט ,ו תומש( ה"בקה ול רמא )בכ ,ה תומש

 םירחא םידיסח אוצמל לוכי יניאו ודבאש םילודג לע שי לודג דספה( ןיחכתשמ אלו ןידבאד לע לבח
.'וכו ןירדהנס י"שר - יתודימ רחא ורהרה אלש ,בקעיו קחצי ,םהרבאכ התא ןיאש ,םתומכ

 הלוכש ריע םיירפעל םיסינכמ םתא ןבת ןכ םישוע םתא תופשכמ ידי לע רמול :הערפ בל קזחיו ה"ד .ב        
.)בכ ,ז תומש( תופשכמ הלוכש םירצמל תופשכמ םיאיבמ םתא ןבת

.)גכ ,י תומש( ...השאל ול ןושחנ תוחא בדנימע תב עבשילא תא ןרהא חקיו .2

.היחאב קודבל ךירצ השא אשונה :ונדמל ןאכמ :ןושחנ תוחא ה"ד י"שר 

 וניבא בקעי םרטנקש יפל :יתיאר יתבר אתקיספבו... :וירבד עצמאב ,םתבא תיב ישאר הלא ה"ד .א     .3
 םיבושחש רמול םדבל ןאכ םסחיו בותכה רזח ,ותומ תעשב )יולו ןועמש ,ןבואר=( וללה םיטבש השלשל
.)די ,י תומש( םה

 אלו םדב אל ודי לע הקל אל ךכיפל ,וכותל ךלשוהשכ השמ לע רואיה ןגהש יפל :ןרהא לא רמא ה"ד .I .ב        
.)טי ,ז תומש( ןרהא ידי לע הקלו ,םיעדרפצב

 II. ירצמה תא גרהשכ וילע ןגהש יפל השמ ידי לע תוקלל יאדכ רפעה היה אל :ןרהא לא רמא ה"ד 
.)בי ,ח תומש( ןרהא ידי לע הקלו לוחב והנמטיו

.דרבה דרי ןאכל המח עיגתשכ רחמל לתוכב הטירש ול טרש .רחמל תאזה תעכ :רחמ תעכ ה"ד .4

 

אב תשרפ
 וטחשו הזה שדוחל םוי רשע העברא דע תרמשמל םכל היהו :ו ,בי תומשב בותכ חספה ןברק תברקה אשונב .1

.םיברעה ןיב לארשי תדע להק לכ ותא

.ותומכ םדא לש וחולשש ןאכמ אלא ןיטחוש ןלוכ יכו :'וגו ותא וטחשו :ה"ד י"שר 

 ושעש דחא חספ אלא רבדמב ובייחתנ אלו" - דבלב הינשה הנשב רבדמב חספה תיישעב ובייחתנ לארשי ינב .2
.)ץראה לא ואבת יכ היהו ה"ד ,הכ ,ב"ל י"שר( "רובידה יפ לעו תינשה הנשב

.)בל ,בי תומש( יתא םג םתכרבו וכלו םתרבד רשאכ וחק םכרקב םג םכנאצ םג .3

.רוכב ינאש תומא אלש ילע וללפתה .יתא םג םתכרבו :ה"ד י"שר 

 ,ךכל היארו( םפוג לע האישנ חרכהב בייחמ ונניא :"םעה אשיו" ןכש ,"םמכש לע" אוה "ליחתמה רוביד"ה" .4
 .'וכו ןכשמה תועירי תא ואשנו .אשמלו דבעל ינשרגה תחפשמ תדבע תאז :הכ ,דכ ,ד רבדמבב לשמל
 ןתנ אל תהק ינבלו ,םתדבע יפכ ןושרג ינבל ןתנ רקבה תעברא תאו תולגעה יתש תא :ח.ז ,ז תומש ךשמהבו

.ואשי ףתכב םהלע שדקה תדבע יכ
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חלשב תשרפ
 לוקל ועמשש םחבש דיגהל :ןכ ושעיו ה"ד י"שר .ןכ ושעיו - תוריחה יפ ינפל ונחיו ובֻשיו לארשי ינב לא רבד .1

 תומש( םרמע ןב ירבד אלא ונל ןיא :ורמא אלא ,חורבל םיכירצ ונא .וניפדור לא ברקתנ ךאיה :ורמא אלו השמ
.)ד ,ב ,די

 ויהש תונינא ינפמ אלא םיכלוה םהילע אל ירהש םולכ אריל םהל היה אל אלהו :באומ יליא םודא יפולא ה"ד .2
.)וט ,וט תומש( לארשי לש םדובכ לע םירעטצמו םיננואתמ

.)כ ,וט תומש( תלחמבו םיפתב הירחא םישנה לכ ןאצתו הדיב ףתה תא ןרהא תוחא האיבנה םירמ חקתו .3

.םירצממ םיפת ואיצוהו םיסנ םהל השוע ה"בקהש ,רודבש תוינקדצ ויה תוחטבומ :תלחמבו םיפתב ה"ד י"שר 

 יתלכאה רשא םחלה תא וארי ןעמל םכיתרדל תרמשמל ונממ רמעה אלמ 'ד הוצ רשא רבדה הז השמ רמאיו .4
.)בל ,זט תומש( םירצמ ץראמ םכתא יאיצוהב רבדמב םכתא

 חיננ :םירמוא םהו .הרותב םיקסוע םתא ןיא המל :םחיכומ והימרי היהשכ והימרי ימיב :םכיתרדל  ה"ד י"שר 
 'ב והימרי( 'ד רבד ואר םתא רודה :םהל רמאו ןמה תנצנצ םהל איצוה .סנרפתנ ןכיהמ .הרותב קוסענו ונתכאלמ
.ויאריל ןוזמ ןיכהל םוקמל ול שי ןיחולש הברה .םכיתובא וסנרפתנ הזב "ואר" אלא רמאנ אל "ועמש" .)אל

ורתי תשרפ
.)ה ,חי תומש( םיקלאה רה םש הנח אוה רשא רבדמה לא השמ לא ותשאו וינבו השמ ןתח ורתי אביו .1

 ודובכב בשוי היהש ,בותכה רביד ורתי לש וחבשב אלא .ויה רבדמבש םיעדוי ונא ףא :רבדמה לא ה"ד י"שר 
.הרות ירבד עומשל והֹת םוקמ ,רבדמה לא תאצל ובל ובדנו םלוע לש

 הנווכה .ולשבתנ הב ולשב רשא הרדקב .דיזנ בקעי דזיו ןושל והושרד וניתוברו... :ודז רשא ה"ד י"שר ,ל"נכ .2
 .םימב וקל םה ןכ לעו םימל לארשי ידלי תכלשהב רושקה םירצמה לש םאטחל

.)אכ ,חי תומש( םיביטקייבוא ,םייולת יתלב - םינפ ריכהלו ףינחהל םיכירצ ןיאש םירישע" - ליח ישנא .א     .3

 - "םיעמשנ םהירבד ויהי ןכ ידי לעש םהירבד לע ךמסל יאדכ םהש החטבה ילעב ולא" - תמא ישנא .ב        
.םינימא

.םינרתוו - "ןידב םנוממ תא םיאנושש" - עצב יאנש .ג       

)חי ,טי תומש( דאמ רהה לכ דרחיו ןשבכה ןשעכ ונשע לעיו שאב 'ד וילע דרי רשא ינפמ ולכ ןשע יניס רהו .4

 היראכ :וב אצויכ ,םהל רכינה ןמיס תוירבל ןתונ .עומשל הלוכי איהש המ ןזאה תא רבסל :ןשבכ ה"ד י"שר 
 ויתוירבל ותוא ןימדמו ןינכמ ונא אלא ,היראכ ולשומ בותכהו אוה אלא יראב חכ ןתנ ימ יכו )י :אי עשוה( גאשי
...עומשל הלוכיש המ ןזאה תא רבסל ידכ

?ויתוריצימ תחאל רצויה תא בותכה המדמ דציכה - אופיא ,איה ההימתה 

םיטפשמ תשרפ
.םדאה ינפל לוכאל ןכומו ךורעה ןחלשכ :םהינפל םישת רשא ה"ד י"שר .I .א     .1

 II. והאיבת לא לארשי ינידכ ותוא ןינד םהש דחא ןידב תעדי וליפאו םייוג ינפל אלו :םהינפל ה"ד י"שר 
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 הבישחהל הרז הדובע םש רקימו םשה תא ללחמ םייוג ינפל לארשי יניד איבמהש םהלש תואכרעב
 יוליעל תודע והז םילילפ וניביואשכ )אל ,בל םירבד( םילילפ וניביאו םרוצ ונרוצכ אל יכ :רמאנש
.םתארי

 םהינפל       םישת            םיטפשמה   .ב        

לארשי םע ינפל  השמל הינפה       םיקוחה 'א שוריפ יפל 

 ןדה ןיד תיב ינפל  םעה לכל הינפה      םינודנה םיניינעה 'ב שוריפ יפל 

הרות ןיד יפ לע        

 התייה אל ונייהד( "ןימירעמ ןיא ןידיזמ םהש יפ לע ףאש" התימ בייח וניא םהיניבמ שיא ,םוקמל י"שר יפ לע .2
.)גורהל הנווכ םהל

.)כ ,בכ תומש( םירצמ ץראב םתייה םירג יכ ונצחלת אלו הנות אל רגו .3

 לא ךבש םומ ,תאב םירגמ התא ףא :ךל רמולו ךתנוהל לוכי אוה ףא ותינוה םא :םתייה םירג יכ ה"ד י"שר 
.'וכו ךרבחל רמאת

.ותא ןוכלשת בלכל ולכאת אל הפרט הדשב רשבו יל ןויהת שדק ישנאו .4

 בלכ ץרחי אל לארשי ינב לכלו :רמאנש הירב לכ רכש חפקמ ה"בקה ןיאש בותכה ךדמלו... :בלכל ה"ד י"שר 
.ורכש ול ונת :ה"בקה רמא .)ז ,אי תומש ,ליעל( ונושל

 

תוגספ -רמייהלפ הירא תכירעב ,"ךדגיו ךנב לאש" יפ לע  

áçåãù ëñìå äòìéðå ãôé äãøëä ìäåøãä îàúøðå áàéðèøðè. 

ðùîç îàåã ì÷áì àú úâåáåúéëí ìðéñåé äæä: äàí äçåîø äéä ùîéù 

áîúëåðú äæàú? äàí äééúí øåöéí ùðîùéê áùéèä äæàú? åëå'

ðà ìùìåç àú äòøåúéëí àìéðå ìôé äëúåáú: îòøëú "îãé çåãù áçåãùå", 

äàâó ìúøáåú úåøðéú, îùøã äçéðåê, éøåùìéí 11919 àå áãåà"ì:

 li.vog.noitacude@tinarot-tubrat
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י

תונמאבו הנומאב םילשורי

וטוסאק ימענ

.םילשורי :ףתושמה אשונה .םירויאו םירויצ 41 תרבוחב

.ותריצי לעו ןמאה לע םירבד רויאו רויצ לכל המידקה וטוסאק ימענ

 רפסב םסרפתהש "יתונמאה ןויערהו תודהיה" ,שיפ לארה ןורהא 'פורפ לש ורמאמ םג תרבוחב

 הנומא ,םילשורי" - דירפ ןנחוי ברה ידי-לע ובתכנ תומדקה .וטוסאק דוד תכירעב "תודהיו  תונמא"

."םושירבו רויצב םילשורי יווק"ל וטוסאק ימענו "תונמאו

.גרומ ימענ :יפרג בוציע

.םידומע 34 .תרזוח הספדה

690.10 :יגולטק רפסמ .םילקש 52 :ריחמ

הנשמה תפוקתבו ינשה תיבה יהלשב

יארפס לאומש 'פורפ

 תידוהיה הגהנהה :הנשמה תפוקתבו ינשה תיבה ימי ףוסב תוברתהו הרבחה תודלותב קסוע רפסה

 תיב ,םוי םוי ייחב הרותה תווצמ ,החפשמהו תיבה ,הצופתהו לארשי-ץרא ןיב םירשקה ,תימצעה

.תרחבנ היפרגוילביב ופוסב .הרות דומילו ךוניח ,תסנכה

."לארשי תודלותל רזש ןמלז זכרמ" ףותישב רואל אצי רפסה

.םידומע 702 .תרזוח הספדה

790.10 :יגולטק רפסמ .םילקש 04 :ריחמ

תינרות תוברתל ףגאב שדח
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היטרקומדו תודהי לע

תידוהי הבשחמל ףסאמ - 'ו תוגה

 ."היטרקומדו הכלה" ,"היטרקומדו תודהי" ,"תודהיל היטרקומד ןיב" :םירודמ השולש רפסב

 .גיטפהרו חרז ר"ד לש וירבדב םייתסמו חתפנש ,ןויד ללוכ ןושארה רודמה

 ברה ,ראיורב 'מ 'פורפ ,לאירא 'י ברה ,ןושש ןב 'י ר"ד ,ןמדירפ 'מ ר"ד ,ילאיבצ 'ב :םיפתתשמ ןוידב

.ןהכ בושי-ראש ברה ,ץיבוניבר 'א 'נ 'פורפ ברה ,דיבש 'א 'פורפ ,ביבש 'י

 ובתכנ םירמאמה .תורחא תומבב רוא ואר םקלח .םירמאמ םיללוכ ישילשהו ינשה םירודמה

 ברה ,יולה 'ד 'ח ברה ,ץיבוקרב 'א 'פורפ ברה ,רזעלא 'י 'ד 'פורפ ,)םירמאמ 2( ןולא 'מ 'פורפ :ידי-לע

.רגייג 'י ,בוטיחא 'י ,יקציבר 'א 'פורפ ,גרבנטור 'נ 'פורפ ברה ,לטימע הדוהי

.םידומע 271 .2002/ג"סשת םילשורי

890.10 :יגולטק רפסמ .םילקש 04 :ריחמ



53

!
טבשב ו"טל ירטס-ודה ןורתפ








