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ןסינ

 ונאש הליגרה הריפסב וליאו .הרותבש הנשה ןיינמ יפל םישדוחה ןושאר ,ביבאה שדוח אוה ןסינ שדוח

.יעיבשה שדוחה אוה ירה ירשתמ םינומ

:ןסינ םשל םימעט המכ

 לע ,םלועל האבש ביבאה תנוע לע העיבצמ איהו "ןצינ" הלימה אלא הניא ןסינ הלימה דחא שוריפ יפל .1

.)ב םירישה ריש( "ונצראב עמשנ רותה לוקו עיגה רימזה תע ,ץראב וארנ םינצינה..." קוספה יפ

.םירצמ תאיצי תעב וניתובאל ועריאש םיסינל זמר ,סנ הלימב ורוקמ ןסינ יכ םירמואש שי .2

 ועיגהש העשב םירצמ יאצוי וסנתהש ןויסינה םש לע ,"ןויסינ" הלימב ורוקמ ןסינ יכ םישרפמ םירחא .3

.םימה םהל וקתמנו הרמל

.שדוקמו יגיגח יפוא לעב אוה ולוכ ןסינ שדוח

 ריצק תליחת וליאו ןסינ תיצחמב ליחתמ םירועשה ריצק .לישבהל ףרוחה תואובת תוליחתמ ןסינ שדוחב

.ןוויס שדוח תליחתב םיטיח

.חספ ןברקל בירקהל לארשי ווטצנש "תובא תיבל הש" םע רשקתמ .הלט :שדוחה לזמ

ןהכ םחנמ ברה תכירעב ,"הנשל הנשמ" יפ לע

םיעוריא
 םיארוקש הרטפהה םש לע לודגה תבש תארקנ חספה גח ינפלש תבשה - וצ תשרפ - ה"סשת ןסינב י

 םוי אוב ינפל איבנה והילא תא םכל חלוש יכנא הנה" קוספב תמייתסמה ,וז תבשב

 עריאש לודגה סנה םש-לע ארקנ םשהש םירמוא שיו .)גכ:ג יכאלמ( "ארונהו לודגה 'ד

 ףא לע ,חספה ןברק תא בירקהל ידכ הש חקל דחאו דחא לכשכ ,םירצמב וניתובאל

 הנייוצ תבשב שחרתה סנהש ןויכמו םהלש לילאה תא לארשי ובירקיש םירצמה תודגנתה

.גחה יחקלו חספ תוכלהב שורדל תסנכה תיב בר גהונ וז תבשב .תורודל תאזה תבשה

רייא-ןסינ שדוחב תוערואמו םיכיראת 

)םירתאו םיעוריא( 
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 תודבעמ האיציה - לארשי םע לש הירוטסיהב יזכרמה ערואמה תא ןייצמ .חספה גח - ןסינב אכ-וט

.יניס רה דמעמב םימש תוכלמ לוע תלבקל ךרדב תוריחל

 תאיצי לש עוריאה תרימש איה ,לארשי ימכח ונייצש יפכ ,חספה גח לש תיזכרמה הרטמה  

 :קוספב הרותב הבותכ תאזה הווצמה .םיאבה תורודל ותרבעהו ,םעה ןורכיזב םירצמ

.)ח:גי תומש( "ךנבל תדגהו"

 לכב םירפוס ,תועובשה גח ברע דעו חספ לש א םוי יאצוממ .רמועה תריפס תליחת - ןסינב זט

  :וט:גכ ארקיוב רמאנה יפ לע ,ורבעש תועובשה תאו םימיה תא תיברע תליפת רחאל ברע

 תא תאטבמ הריפסה ."הנייהת תומימת תותבש עבש ...תבשה תרחממ םכל םתרפסו"

 ,ךכמ עבונ רמועה תריפס םשה .םוי 94 ךשמב הרות ןתמ גח תארקל תוקקותשהה

 תא - םייק היה שדקמה תיבש ןמזב - םיבירקמ ויה ובש םויב איה הריפסה תלחתהש

 לילב הרצקנש השדחה האובתהמ ,םירועשמ החנמ ןברוק אוהש ,"הפונתה רמוע" ןברוק

.ןסינב רשע השיש

 ,שדח דגב םישבול ןיא ,םינתחתמ ןיא( תוליבא יגהנמ תצקב םיגהונ רמועה תריפס ימיב  

 תריפס ןמזב הפיגמב ותמש אביקע יבר לש וידימלת ףלא 42-ל רכז - )דועו םירפתסמ ןיא

.הזב הז דובכ וגהנ אלש לע ,רמועה

)אפלוו בד םולש ברה ,"ונייח םה יכ" יפ לע(

 .הנומימה תוגיגח - ןסינב בכ

 )ןומימ ןב השמ יבר( ם"במרה לש ויבא .ןומימ םשב ורוקמ הנומימ םשה יכ םירמוא שי

 רזגנ םשהש םירמוא שי .ןומימ 'ר לש ותריטפ םוי וא ותדיל םוי אוה הנומימה םויו

.לזמ הנבומב "ןומימ" תיברעב הלימהמ

 הז הלילבש הנומאב ,חספ לש ןורחא בוט םוי יאצומב הנומימה תא וגגח וקורמ ידוהי

.םיה תפש לע לארשי ינב לש םתליפתל הנענש ומכ הליפת לכל הנענ 'הו םימשה םיחתפנ

:םיה תזיבו ףוס םי תעירק ןיבל הנומימה יגהנמ ןיב רישי רשק םייקש םירמואה שי

.ףוס םי תעירק םוי - חספ לש ןורחאה םויה רחאל דימ הנומימה תא םיגגוח  .א

.םיה תזיבמ ונהנ לכה יכ ,"ודעסתו וחברת" תכרבב והער תא שיא םיכרבמ .ב

.םיה תפשל םיכלוה .ג

.םיה תזיבל רכז - תועבטמב ןחלושה תא םיטשקמו םירקי םידגב םישבול .ד

.ףוס םי תעירקל רכז ןחלושה לע םיגד םימש .ה
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 .הרובגלו האושל ןורכיזה םוי - ןסינב זכ

 העבק תישארה תונברה .האושה רכזל ירבעה הנשה חולב םידעומ העבק לארשי תנידמ

 םתומ םויש האושה תונברקל ןורכיז םוי - "יללכה שידקה םוי"ל תבטב הרשע םוי תא

 .עדונ אל םתרובק םוקמו

 .הרובגלו האושל ןורכיזה םויכ ןסינב זכ םוי תסנכה ידי לע עבקנ )0591( י"שת תנשב

 תוממוקתהלו הרובגל למסל היהש ,השרו וטיג דרמ )3491( ג"שת תנשב םייתסה הז םויב

.האושה לש םימיאה תפוקתב תידוהיה

םירתא
.)6991( ריעכ הזרכוה תורדש

 .ןולקשאל םורדמ מ"ק 41-כ ,יברעמ-ןופצה בגנב ריע איה תורדש

 תיבה תא ןביו" םיכלמ רפסמ קוספה ןמ אוה תורדש לש המש רוקמ

 שי .)ט:ו :א םיכלמ( "םיזרא תורדשו םיבג תיבה תא ןֹפסיו והלכיו

 ןרקה לש תורדש תעיטנ לעפמ ןויצל דבלב ילמס המשש םירמוא

.לארשיל תמייקה

 וצלאנ הריעצה הנידמה ידסיימ .05-ה תונש לש היילעה ילגב ליחתמ תורדש לש הרופיס

 ברע תוצראמ רקיעב ,ץראל ועיגהש םישדחה םילועה םרזל םיריהמ רויד תונורתפ אוצמל

 םיקהל הלשממה הלחה המ ןמז רחאל ךא תורבעמב םילועה ובשוי הליחת .הקירפא ןופצו

 1591 תנשב ינופצה בגנב המקוהש תורדש הדלונ ךכ .ץראה זכרממ קחרה םינטק םיבושיי

 הלביק 6591 תנשב ,חותיפ תרייעכ הרכוה 4591 תנשמ .ןאטסידרוכמו סרפמ םילוע רובע

.6991 תנשב ריעכ הזרכוהו תימוקמ הצעומ לש דמעמ

.הייסולכוא יפוליחמו הקוסעתב רוסחממ תונושארה היתונשב הלבס תורדש

 הססיב תורדש .דיתעל הווקת ררועמה ךבדנ ריעה לש תוהזה תדועתל ףסונ ,םינשה ךשמב

 תוקהלהו תינתאה הקיסומה תריב"כ 09-ה תונש עצמאו 08-ה תנש ףוסמ לחה המצע תא

."תוילארשיה

 םיבר םיצמאמ םישענ הווהבו םהלש תא ושע םידסיימה רוד לבס םהמש הטילקה יישק

 םיסנמ תויעבה תא םיריכמה םיקיתווה םילועה ןיבמ םיגיצנ .רבעה תואיגשמ ענמיהל

 תורדש תעדונ םהבש םיכרדה תחא .םתטילקבו םילועב לופיטה תא רפשל הייריעה תרזעב

 רמשל ידכ תונושה תודעה לש תוברתהו רולקלופה חופיטב אוה םישדחה םילועב לופיטב

 תוחפטמה לוחמו הקיסומ תוקהל ודסונ תורדשב .תיתיב השוחת םהל תתלו םתוברת תא

 גוזימ םשל תפטוש תוליעפ םימייקמה הרבחו תוברת ינודעומ םג ומקוהו תונוש תויוברת

.ןדומיללו תויוברת
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àúøéí áàæåø ùãøåú

ùãøåú îôúéòä áàúøéä äééçåãééí - ëëøåú ùåôòåú àðãøèàåú.

ëëø ñôøà, òí ôñìé òe ã åòåâá, îáìéèä àú ääååéä äîåñé÷ìéú ùì äòéø.

ùëåðú ä÷åå÷æéí åáôéúçä ÷éø ôñéôñ òð÷é åöáòåðé "áò÷áåú øðåàø" ùì îø÷ îð÷ø úåùá äòéø.

òì äîãøëåú îú÷ééí áæàø î÷åîé.

áéú ä÷áøåú: îøàä ùì îøå÷å äéùðä åäèåáä.

îéáðä ÷áø îøùéí ùì òöîåú áàáà éàâå ùäåòìå îîøå÷å.

âáòú äîéøãôéí - îöåîú éã îøãëé ôåðéí ìëéååï ùãøåú, îòè ìôðé ÷éáåõ àåø äðø òåìéí 

ìâáòú äîéøãôéí, àå âáòú ùòøé òæä. òì äâáòä àðãøèä ìùéùä òåáãé î÷åøåú ùðôìå áòú 

ùòìå òì îå÷ù áðåáîáø 6591.

îëàï úöôéú ðäãøú òì âáøòí, àøæ åöôåï øöåòú òæä.

ùîåøú âáøòí - òùéøä áôøéçú ëìðéåú.

áî÷åí çåøùú à÷ìéôèåñéí. áùáéì äîúøåîí îöã éîéï àôùø ìâìåú îòøä éôä åìà îåëøú 

ùùéîùä ìçöéáú ëåøëø. ÷ì ìøàåú àåúä áâìì òîåãé äúîê ùðåúøå.

ðéø òí - éåöàéí îäöã äãøåîé ùì ùãøåú, ðåñòéí ìàåøê âáåì ä÷éáåõ òã ìîåæéàåï äîéí, 

áî÷åí ùáå äééúä áàø äîéí äøàùåðä.

àðãøèú äçõ äùçåø - îðöéçä 11 ôòåìåú ùì 

éçéãú 101 åçèéáú äöðçðéí áùðéí 3591-7591. òì 

ëì àáï éù úéàåø îôåøè åîøâù ùì äôòåìä 

åúåöàåúéä.

âáòú úåí åúåîø á÷éáåõ ðâáä - òì ùîí ùì úåí ëéúàéï åúåîø ÷éãø ùðäøâå áàñåï äîñå÷éí 

áöôåï. òîåã äçùîì äöáåò îòåèø á-37 éåðéí öçåøåú, ëîñôø äðåôìéí áàñåï. àúø ääðöçä 

ðòùä áîçöáä éùðä åäéåí æåäé çåøùä ùì öîçé àøõ-éùøàì ùáúåëä ð÷åãú äúééçãåú îúçú 

ìòöé àìåï åîñìåì äðöçä.
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âáòú àøðåï - òì äöåîú ùì ëáéù ÷øééú âú-àù÷ìåï, áôðééä ìàùãåã éù îòøëåú ÷áåøä ùèøí 

ðçôøå ìâîøé. áñáéáä ÷ééîú âú òð÷éú îäú÷åôä äáéæðèéú, òí çîéùä úàé àçñåï îøåöôéí 

áôñéôñ îñáéá ìîùèç äãøéëä äîøëæé. áî÷åí ðéëø èéôåç ðàä ùì àðùé ÷øï ÷ééîú ìéùøàì, 

ùä÷éîå âí àîôé éùéáä ÷èï îòõ. áø÷ò äîéáðä ùì îùèøú òéøà÷ ñåàéãï, ùëéáåùå òìä 

áãîéí øáéí - éã ìçèéáú äâáòúé. áàæåø - ÷éáåõ ðâáä, àçã î÷éáåöé çåîä åîâãì.

ìôøèéí ðåñôéí éù ìôðåú ìãåøéú ñãåáñ÷é î"èéåìé ñåáá ùãøåú" áèì' 9102025-050, àå ìèéåìé 

÷÷"ì - ÷å ìéòø, èì' 055-053-008-1.

רייא שדוח
המדקה

 אוה ירשתמ םינומ ונאש הליגרה הריפסב וליאו הרותבש הנשה ןיינמ יפל ינשה שדוחה אוה רייא שדוח

.ינימשה שדוחה

 ועמשמש "ויז שדוח" ארקנ אוה )א:ו ,א םיכלמ( ארקמב ."וראא" ורוקמב ארקנ רייא םשה :שדוחה םש

.הז שדוחב םיארנה םינצינ ותועמשמש "אינצינ" ומוגרתו רוא

 ,ילשמ( "רוש חכב תואובת ברו" רמאנש יפכ ,תודשה תא שרוחה רושה תא למסמ אוה .רוש :שדוחה לזמ

.דחוימ ןפואב הב טלבתה שרוחה רושהש ,םירוכיבה תאלעה תא ריכזמ םג אוהו )ד ,די

ןהכ םחנמ ברה תכירעב ,"הנשל הנשמ" יפ לע

 םיעוריא
 םנברוק תא ריכזהלו רוכזל ידכ עבקנ ןורכיזה םוי .לארשי תוכרעמ יללחל ןורכיזה םוי - רייאב ד

 .ץראהו םעה תמוקת לע םשפנ תא ורסמ רשא לארשי תוכרעמ ימחול לש םתרובגו

 תא ועבק ךא - החמשל הגותמ - דח דואמ אוה תואמצעה םויל ןורכיזה םוימ רבעמה

 ןיבל םימחולה לש םנברוק ןיב ץימאה רשקה תא ןייצל ידכ וללה םידעומה ןיב הדמצהה

.הנידמה תמקה

 םעה תצעומ הטילחה )8491( ח"שת רייאב ה םויב .לארשי תנידמל תואמצעה םוי - רייאב ה

 תירבה לש הפקותל היח תודע אוה הז םוי ."לארשי-ץראב תידוהי הנידמ תמקה לע"

 םלועה תודהי תא הפחס תימואל הייחת חור .וצראל לארשי םע ןיב תרשקמה ,תיקולאה

 םעה םע םיקולא תרכש תירבב הנומאה תא הקזיחו הניזה רשא ,הנידמה תמקה תובקיעב

 תוילע ביתכה ץראב בצמה הנידמה תמקה ינפל .שודק יוגו םינהוכ תכלממ תויהל ידוהיה

 ררחשל ,וכרדב דחא לכ ,וסינ תרתחמה ינוגריא .םיזעונ הלפעה יעצבמו תויקוח יתלב
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 תרצעב הלבקתנ )7491 רבמבונב 92( ח"שת ולסכב זי-ב .םיטירבה ןוטלשמ ץראה תא

 האג ,הטלחהה תובקיעב .תינוביר תידוהי הנידמ תמקה לע הטלחה תודחואמה תומואה

 ןייוזמ קבאמב וחתפ םיברעה .םלועהו ץראה ידוהי ברקב תוררועתהו תובהלתה לש לג

 רייאב ה םויב .םיידוהי םיבושייו םירע לע תויולפנתהבו חצר ישעמב ,ם"ואה תטלחה דגנ

 ,םעה תצעומ ירבח ,בושייה יגיהנמ וסנכתה ,ישישה םוי לש צ"החא תועשב ,)8491( ח"שת

 לכ ןיב רורחישה תמחלמ הצרפ ןכמ רחאלש הלילב .לארשי תנידמ תמקה לע וזירכהו

 םע קשנה תתיבש ימכסה ומתחנ המחלמה ישדוח םותב .ידוהיה בושייה ןיבל ברע תואבצ

 .בר םדב ונתנידמ תואמצע התנקנ ךכו ברע תואבצ

 היה ,חספ ברעב שדקמה תיבב חספה ןברוק תא בירקהל היה לוכי אלש ימ .ינש חספ - רייאב די

 הליפתב ןונחת םירמוא ןיא ןכלו .החמש םוי זא ול היהו ,רייאב די-ב חספה תא איבמ

 לכאנש חספה ןברוק רכזל ,חספמ הראשנש הצמ הז םויב לוכאל םיגהונה שי .הז םויב

 .םירצמ תאיציל היינשה הנשב לארשי ינבל ןתינ ,ינש חספ לש הז דעומ .תוצמה םע

 ןיידע ויה לארשי ינבש יפ-לע-ףא( ודעומב חספה תא ובירקי לארשי ינבש זא הוויצ ה"בקה

 ןתניתש ושקיב םה ,חספה בירקהל ולכי אלו םיאמט ויהש םישנא ואצמנ םלוא ,)רבדמב

 ןתנ ,םביל לכב הזל םיקקותשמ םהש 'ה הארשכ .חספה תברקהל תפסונ תונמדזה םהל

.ןסינב די-ב ורסיחש המ תא ןקתל ינש דעומ םהל

 יבר ידימלת ףלא העבראו םירשע לש םתריטפ הקספנ רמועב גל-ב תרוסמה יפל .רמועב גל - רייאב חי

 טרפ ,וב םינעתמ ןיא ,ןונחת וב םירמוא ןיא הכלהה יפל .הזב הז דובכ וגהנ אלש אביקע

 לארשיב .)רמועב דל-ב תרחמל אשניהל םידרפסה גהנמ( וב םיאשינו ,ותפוח םויב ןתחל

 אבכוכ-רב וב לחנ תרחא העד יפלו אבכוכ-רב דרמ וב ץרפ תחא העד יפל .הרובגה גח אוה

 ,רעונ ינב ןכו ,וידימלתו דמלמה וגהנ לארשי תוצופתב .םיאמורב ותמחלמב םיוסמ ןוחצינ

 ,אבכוכ-רב דרמ תא ריכזמה גהנמ ,תשקו ץחב קחשל ,םיבחרמל ,הדשל הז םויב תאצל

.תורודל לארשיב הרובגה חור תא עטנ לשכנש תורמלש

 לארשי ינבל תדרל ןמה לחה םוי ותואב .רמועב גל םוי לש ודוחייל םיפסונ םימעט ונתינ

 הכותבש הרעמה ןמ רזעלא ונבו )י"בשר( יאחוי רב ןועמש יבר ואצי םויב וב ,רבדמב

 ,אביקע יבר ידיב וכמסוה רמועב גל-ב .םשפנ תא ושקיבש םיאמורה םילייחהמ ורתתסה

 הרותה תודוס יוליג היה םוי ותואב .הרוסא התייה הכימסהש תעב וירבח תעבראו י"בשר

 י"ראה תלבקב אצמנ הנושארל .י"בשר אשינ רמועב גל םויבש םירמוא שי .י"בשר ידיב

 ךרענ ויפ-לע .ורכזל דומלל "םימי תדמח" רפסב עבקנ ךכיפלו הז םויב רטפנ י"בשרש

 תפצב םידרפסה וגהנ הרשע-עשתה האמה תישארמ .םויבו הלילב דומילל דחוימ ןוקית
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 .תטשוקמ הפוח תחת םידוקירבו הרישב הרות רפס ,רמועב גל ברעב ,ןורימל ךילוהל

 תורודמ קילדהל ץראה יבחרב רעונ ינב םיגהונ ,י"בשר לש ורבקל היילעל ףסונב ,םויכ

.םידוקירבו הרישב ןביבס תולבלו

 ירוחאמ ,םילשורי לש הבילב ."לאלצב" הכאלמה יתבו רפס תיב וחתפנ - )6091( ו"סרת רייאב חי

 לש םנכשמ רבעב שמיש םיניינבה דמצ ."לאלצב" םינמאה תיב ןכוש ,המוחו ןבא תוריק

 ינש תא ."לאלצב ימואלה תוכנה תיב"ו "לאלצב תונמא תוכאלמלו תונמאל רפסה תיב"

 תונמאל זכרמ תמקה ןויער תא הגהש ,ץש )בד( סירוב 'פורפ לספה םיקהו םזי תודסומה

 ותמקהש ימלשוריה תונמאה דסומל הנש האמ ואלמ שדוחה .לארשי ץראב תונמואלו

 .לארשי ץראב תידוהיה תונמאה לש התליחת תא תלמסמ

 אלימש ,ץשש רחאל ,5091-ב יעיבשה ינויצה סרגנוקב הלבקתנ לאלצב תמקה לע הטלחהה  

 תונמאל הימדקאב רוספורפ היהו הירגלוב ךלמ לש רצחה לַספ לש דבכנ דיקפת ןכל םדוק

 אורקל ץש עיצה דמעמ ותואב .3091 תנשב דוע לצרה ינפל ןויערה תא איבה ,הירגלובב

 ינויצ .ןכשמה תא הנבש םישָרָחה םכח ,רוח ןב ירוא ןב לאלצב לש ומש לע שדחה דסומל

 ומעו ,6091 תישארב ץראל עיגה ץש .שדחה דסומה תמקה תא םתוסח תחת וחקל הינמרג

 עבק ,)8 היפויתא בוחר םויכ( םישבחה בוחרב לודג תיב רכש אוה .םידימלת ץמוקו םירומ

.לעופל ונוזח תא איצוהל לחהו ,"תונמא תוכאלמל שרדמ תיב - לאלצב" טלש ושארב

 תועוצקמל הכאלמ יתב ,רויצל רפס תיב :דסומל תשלושמ תנוכתמ העבקנ הליחתמ רבכ  

 וידימלתו ץש ולביק ןכמ רחאל םייתנש .ןואיזומ ירק ,תוכנ תיבו ,תונמאה לובגב םיישעמ

 .ורובעב דחוימב ושכרנש דיגנה לאומש בוחרב םינבימ ינש לארשיל תמייקה ןרקהמ

 לש ותיב .ריעה תמוח תא התרוצב הריכזמ גגה תרגסמו ,ההובג ןבא רדג םיפקומ םיניינבה

 אצמנ "לאלצב" תונמאל רפסה תיב .םינמאה תיב הנביממ םירטמ תורשע המכ ןכש ץש

 .םיפוצה רה סופמקב םויה

 ולוכ ידוהיה םלועב ורכמנ עבטו תונויצ ,הקיאדוי תישארב ובלישש ,לאלצב תוריצי  

 תימואל תוברת תריצי לש ינויצה ןויערה תא ושמימו םילשוריב תובר תוחפשמ וסנריפו

.ארקמהו הרותה ,תודהיה חורב ויה ומצע ץש לש ויתודובע .לארשי ץראב

 הגיצמה הירלג הסינכה םלואב היוצמ םויכ .לארשי ןואיזומ לש וניערג היה תוכנה תיב  

 תסנכה לומש םינקה תרונמ תבצעמ( הרהזו לאלצב וידלי לשו ץש לש םהיתוריצימ קלח

 םינמא הז ללכבו ,"לאלצב" תוריצימ הכורעת - היינשה המוקב .)אישנה תיב ירעשו

 .לאלצב תודלות לע טרס םג הסינכב גצומ האמה תנש לגרל .תישפוח הסינכה .םייוושכע

.תופלחתמ תויוושכע תוכורעת תוגצומ )דיגנה לאומש( םינמאה תיבב

.1213526-20 'לטב םיפסונ םיטרפל  
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     ז"טשת שדק עצבמ זאמ םינש רשע ךשמב .םימיה תשש תמחלמ הצרפ - )7691( ז"כשת רייאב וכ

 םיברעה לש םימויאה ורבג .ץראב םיבושיי לע )םילבחמ( ןויאדפה תופקתה וכשמנ )6591(

 לש םוריחה חוכ - םירצמ תשירד יפל - קחרוה )7691( ז"כשת ביבאב .לארשי תא דימשהל

 הרגס םירצמ .שדק עצבמ זאמ בצוה םש ,ךיש-א םראשמו יניסמ ,הזע תעוצרמ ם"ואה

 ילארשיה אצומה םסחנ ךכבו ,תוילארשי תוניפסל ןאריט ירצימ תאו ץאוס תלעת תא

 הכרעו תוננוכל הסנכנ לארשי .הלש םיירקיעה טפנה תורוקמ ויה םשש ,חרזמל דיחיה

.ימואל דוכיל תלשממ המקוה .ףיקמ סויג

 םינחנצהו םילגרה ,ןוירשה תוליח וצרפ ,דבלב םימי השיש הכשמנש ,המחלמה ץורפ םע  

.ךייש-א-םראשו ןאריט ירצמ תא וררחישו ץאוס תלעת דע ועיגה ,ירצמה ךרעמה תא

 םיילארשי תוחוכ .הזגפוה םילשוריו הכרעמל ןדרי הפרטצה ,לארשי תורהזא ףא לע  

 יברעמה לתוכה ללוכ - הקיתעה ריעה תא ,םינדריה ידימ תיחרזמה םילשורי תא וררחש

 רבעמל דע ןלוגה תמר השבכנ ןופצב .ןדריה דע ועיגהו ,ןורמושו הדוהי תאו - תיבה רהו

 ,תיברעמה לארשי-ץרא לכב לארשי הטלש ינויב 01-ב המחלמה המייתסנשכ .הרטינוק

.הזע תעוצרבו יניס יבחרמב

 ז"כשת תנשב םימיה תשש תמחלמ לש האיש .םילשורי רורחש םוי - )7691( ז"כשת רייאב ח"כ

 ןדרי ידיב התייה רשא ,הקיתעה ריעל ל"הצ תוחוכ ורדח רשאכ ,רייאב ח"כ ,'ג םויב היה

 רורחיש םוי .ונשדקמ תיב דירש ,יברעמה לתוכה תאו תיבה רה תא וררחישו ,הנש 91

 רמול שי יכ העבק תישארה תונברה תצעומ ."םילשורי םוי"כ תורודל עבקנ ,םילשורי

 גוגחלו םילשוריל תולעל הז םויב םיגהונ ."ללה"ה תליפת תאו םידחוימ הליפת יעטק

 תואכו ,המלשה הלואגלו לארשי יחדנ לכ ץוביקל הווקת לש יוטיבכ ,יברעמה לתוכה דיל

.לארשי תריב םע תוהדזה

 תובר םינש ךשמב .היפויתא ידוהי תיילעל ןורכיז םויו םילשורי םוי - )5002( ה"סשת רייאב ח"כ

 תנשב .רבדה םדיב הלע אל ךא ,ןויצל ,לארשי-ץראל תולעל וויקו ולחיי היפויתא ידוהי

 הסיטהו תוידוס לש הטעמ תחת עצבמ דחוימ ןפואב הנגריא לארשי תנידמ )4891( מ"דשת

 .היפויתאמ םידוהי

."המלש עצבמ" הנוכ )1991( א"נשת תנשב ףסונ ןויסינו "השמ עצבמ" הנוכ הז עצבמ  

 קבאמ ךות לגרב םכרד תא תושעל "השמ עצבמ"ב דחוימב וכרטצה היפויתא ידוהי  

 .תונערופו תולחמ ,בער לש ךרדב םישקה םיאנתב
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 ורבעש תואלתה תאו םיעוריאה תא רוכזל ורחב הדעה ישנא םתיילע זאמ םינשה לכב  

 .םילשורי םויב םהילע

 םתיילעל יתכלממה ןורכיזה םוי היהי םילשורי םוי יכ הזירכה הלשממה ה"סשת תנשב  

.לצרה רהב םייקתי סקטהו ךרדב ותמש הלאל ןורכיזה םגו הצרא

.םילפונה יפלא תחצנהל הטרדנא םיקהל םינווכתמ ,הנידמה עויסב ,הדעה ישנא בורקב  
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3

2

?
1

 לכב םיזמורמה ןסינ שדוחל ,ןיפיקעב וא תורישי ,םירושקה םירתאהו םישיאה ,םיעוריאה תא תוהזל אנ

 חילצמה - סרפב הכזי .רייא שדוח ףוס דע תכרעמל חולשלו םיינש וא דחא טפשמ בותכל ,תואבה תולאשה

.תודיח שולש רותפל

.הזה שדוחה םכל אוה םיעוריא לש םיו םילילצ לש םי ,םיחרפ לש םי       

:תופיט המכ תולדל הסננ הנטק תיפכב 

 

,הברה םינש ינפל הרק הזו ,הז שדוחב 

.הנממ האיציב ןימאהש ימ לש ונורא םירצממ הלעוה 

ינש תדלומה קיחל ורזח ,הנש םישולשו תחא ינפל ,ץיקב 

.תדלומה ירעש תא לענש דרולב עוגפל וזעהש ,תוריח ימחול 

?םרופיס אוה המו םה ימ ועדתה 

,דימתה ןברוקכ ,בושו .םימודרג ילוע לש םרואב ןיידע ונא 

.ולש ונוגריאו דחא לכ ,ולש ורופיסו דחא לכ ,םיינש 

הלועל השה ול הארי םיקולא ?ןומדקה באה רמא ךיא 

.בירקמה ויה םהו ,הלועה ויה םה ,השה ויה םה .ינב 

.רייא שדוח שאר לש הלועה רחשב םיקולאה ריעב תאז לכו 

?הזה רופיסה םכל רמוא המ 

 - "םימלוחכ ונייה" ,בותכש ומכ ,איה !תמחול התיה אל איה 

 םג ועטקנ ביבאה שדוח םלענשכו .המדאה לע רייצלו - רדעמב ןגנל ,הל ושריש המחל לבא .המלח 
.הלש-הימולע

?התוא םתא םיעמושה 

?? 11 'סמ - םירתאה ךרדב             
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4
ןייטצמ דימלת יתייה ,היינע החפשמב ןילופב יתדלונ 

,יתעגה אל יצראל ינא .לייח יתישע טרופסב םגו 

.יתלעפ הבש ריעצה רמושה תעונתב יתפאשו יתרשש יפכ 

.החרזמ יתטלמנ םלוכ םע התרואממ תיצאנה היחה החיגהשכ 

.יחא לאו יתדלוה ריעל רוזחל ינוויצ בלה לבא 

,ונאצי ברקל ינא םגו ייתורבח ,יירבח חספ ברע 

.ונרכז לעש םיחרפה םה ץראב םיבושיי .וניכוה םגו ונכיה 

.ינא ימו םיבושייה םה המ 

.ידוהיה םשכ ימשש זומרא הוונעה אולמב 

  

האנ-ןב לאונמע  ר"ד    

  

 

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

                                                                   :תובושתה חולשמל תבותכה

"ושדוחב שדוח ידמ" תכרעמ
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9 'סמ םירתאה ךרדב ןודיחל תונורתפ
 וניה ץעה ."םהרבא לשא" הנוכמה קיתע ץע בצינ )היבוקסומה( תיסורה הייסנכה רצחב ןורבח ברעמב .1

 ירהש תועטב ורוקמ םהרבא לשאל ץעה סוחיי .הדוהי ירה תא הסיכש םינולאה רעי ידירשמ ןולא

.עבש ראבב עטינ לשאה

 רסיק םע השיגפל ופימ וכרדב ,לארשי ץראב לצרה לש ורוקיב תעב )8981.11.2( ט"נרת ןושחב די-ב .2

 רכיאה קשמב לצרה רקיב ,םילשוריב םיאיבנה בוחרב טרוא רפס תיבב םויה יוצמה םחתימב הינמרג

 לצרה זרא ארקנ ץעה .ץע לצרה עטנ לטסקה ןוויכב בושייל ךומס העבג לע .אצומב הזורב לאומש

 ןוילעה ביצנה עטנ ,פ"רת טבשב .שבייתה םדגהו ץעה עדגנ 5191 טסוגואב .הבשומה ינב ידי לע רמשנו

.זראה םש לע ,"הזרא" ארקנש המלחה תיב רתאב םקוה םימילו ,םדגה ביבס םיצע

 תבכרה .לארשי-ץראב לזרבה תוליסמ תשר תא םיכרותה וביחרה ,הנושארה םלועה תמחלמ ימיב .3

 אל ,םיכרותב םימחלנה םיטירבה וליטהש ימי רגסה בקע .םאבצל ירקיע הקפסא קרוע םהל השמיש

 .ץראה תורעי ועדגנ הז ךרוצל .םיצעבו ץע ימחפב וקסוה תובכרהו ,ןבא ימחפ תקפסא ץראל העיגה

 הרדח ירכיאמ ,תיזא'גיחה תבכרה להנמ תשירד לע רפוסמ וז הפוקתב גרבנייפ םולשבא לש בתכמב

 לש ירפה יעטמ יצעמו הרדח תוציב תא ושבייש םיסוטפילקאה תורעימ םיצע ןוט ףלא 04 ול קפסל

.הבשומה

."ךנחלושל ביבס םיתיז יליתשכ ךינב ,ךתיב יתכריב הירופ ןפגכ ךתשא..." :חכק םיליהת .4

 ץחלל ענכנ אל ךשמהבו "לאכימ" י"חלב יוניכ - רימש קחצי ,רבעשל הלשממה שאר - תישו רימש .5

.ינקירמא

 ךלמיבא תכלמה תעב ,ןועדג ינבמ ידיחי רתונש םתוי םותיה ידי לע אשינה ,)ןועדג( לעבורי ןב םתוי לשמ .6

.)ט םיטפוש( םכשב לארשי לע ךלמל

 ודסיימ ש"ע ארקנ רפכה ,)ךלמה ןבאב םילקש 002 לקש( ורעש תא חפיט ,דוד ךלמה ןב םולשבא .7

 שדוח וב בושייו ,ו"צרת תוערואמב שטינ רפכה .תובוחרמ ןסדרפ ,)ץעה שיא=( ןמצלוה יבצ לאומש

 תא למיס דרשש דדוב ץע .יבשב וכלה וינבו סרהנו ןויצע שוג ברקב רפכה לפנ ח"שת רייא ד-ב .ג"שתב

 תא ונבו ןויצע רפכ ינב ולע ז"כשת לולא בכ-בו ןויצע שוג ררחוש ז"כשת רייא חכ-ב .בושל ההימכה

.ברחה םתיב

 

9 'סמ "םירתאה ךרדב" ןודיחב םיכוזה תומש
םילשורי - רימש לאומש

הווקת חתפ - םורמ השמ

.תרפא - ןומלוס הירא
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לארשי םע לש הנומאה תריש - םיה תריש

 האג האג יכ 'הל הרישא רומאל ורמאיו 'הל תאזה הרישה תא לארשי ינבו השמ רישי זא
העושיל יל יהיו ה-י תרמזו יזע .םיב המר ובכרו סוס

 הריש התילכת .)טי-א ,וט תומש( םיה תריש תבצינו תדמוע ,םירצמ תאיצי תשרפ ,חלשב תשרפ זכרמב

.עבטה ךרדכ אלש ףוס םי תא ונל ערק רשאכ תוריחל תודבעמ םירצממ ונאיצוהש לע ךרבתי 'הל היידוהו

 לש הרישה ,םיה תריש איה שגר לש הריש .וילא תסנכנו בלה ןמ תאצויה הקומעו הכז הליפת איה הרישה

 תא רוכזת ןעמל" :הרותה וצ םויק ךכב שי .תירחש תליפתב הנשב םימי 563 ,ומויב םוי ידמ לארשי םע

 .תירחש תליפת רחאל םיבר םירודיסב עיפומש יפכ .)ג ,זט םירבד( "ךייח ימי לכ םירצמ ץראמ ךתאצ םוי

 ידכ םוי לכב רמול ועבק תורודה לכ ךרואל םיבר םילבוקמ רשא ,תוריכז שש ךותמ ןושארה אוה הז יוויצ

 ;)י-ט ,ד םירבד( יניס רה דמעמ תריכז :ןה תופסונה תוריכזה .אבה םלועה ןב אוהש חטבומ היהי ורמואהש

 םירמ השעמ תריכז ;)ז ,ט םירבד( לגעה השעמ תריכז ;)טי-זי ,הכ םירבד( ותייחמו קלמע השעמ תריכז

 תבשה םוי תא רוכז" :ידוהיה ןויביצה לש לגדה השעמל איהש ,)ח ,כ תומש( תבשה תריכזו )ט ,דכ םירבד(

 םע המילשה הלואגל דעו הלואגל דובעישמ לתופמהו ךוראה ךלהמב ,תורוד ירודל דימתמ ןפואב ,"ושדקל

 יפ לע אבומ ,)זי ,אנ( תוכרב תוכלהמ ןושאר קלח הרורב הנשמב .םיה תריש תאצמנ ,ונקדצ חישמ אוב

 .םיב רבע םויה ותואב וליאכ ותעדב המדי ,החמשב הדימעב םיה תריש תא רמול שי" :שודקה רהוזה

 דגנ האלפנ המצועב םחלנ 'ה .הנומאה תריש איה אופא םיה תריש ."ויתונווע ול ןילחומ החמשב רמואהו

 רדאנ 'ה םילאב ךומכ ימ" :תורודל דוסי איה תרתוכה תלוג .)זט( "דחפו התמיא" םהילע ליטהו וניבייוא

 וכלה לארשי ינבו" :עבטה רדגל רבעמש אלפומה אישהו .)אי( "אלפ השוע תולהת ארונ שדֹקב )רידא=(

 בלב תומוהת ואפק םילזונ )המוח=( דֵנ ומכ ובצינ םימ ומרענ ךיפא חורב" :רשאכ ,)טי( "םיה ךותב השביב

:ונתליפתב היורשה הרוהטה ונתפיאש ,ןאכמ .)ח( "םי

 'הל התיהו ושע רה תא טופשל ןויצ רהב םיעישומ ולעו םיוגב לשומו הכולמה 'הל יכ
.דחא ומשו דחא 'ה היהי אוהה םויב ץראה לכ לע ךלמל 'ה היהו הכולמה

 הכוז םיה תריש .הרישה רוקמ איהש הריש תבש לש התריש ,תימוימויה הנומאה תריש איה ,תאזה הרישה

 לש הנומאה תריש איה ,לכל לעמ .חספ לש יעיבשב התושחרתה דעומב הרותב האירקב תפסונ םעפ רמאיהל

.םיחצנ חצנלו דע ידעל ,ךרבתי ארובב לארשי םע

בילטוג םהרבא ר"ד

הכירדמל ינויע רמוח 
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הרונמה לש הרופיס
 רופיס תאשונ ,יברעמה לתוכלו םילשוריל האשינו םירצנב תסנכה תיב תפיכמ הדרוהש םינקה תעבש תרונמ

 תעבש תרונמ תא רחשה-בכוכמ ריאמה קחצי רצי ,םירצנב לוחה תונוידב תסנכה תיב הנבנשכ :הלשמ

.ל"ז ץיבלישנ ךונח ותחפשמ בורק לש ורכזל תסנכה תיבל התוא םרתו םינקה

 ופסנ םילודגהו באה .וידלי תשמחל םא התייהש היינש השיא אשנ יבא .ךר ליגב םתייתה ,ןילופ דילי ,ךונח

 אוהשכ ודדנו םירפכה דחאב תפר לש גג תיילעב םירתתסמ ,השרו וטיג תא ודרש ןטקהו םאה ,האושב

 .היינלופל התזחתה תינידנולבה םאה .ותוהז תא ריתסהל ,הלודג תחפטמב ףוטע ושארו הדליכ שובל ,הלוח

 לש םירבדב ויה ויקוסיע בור .ותלחמ םע דדומתה םינוילע תוחוכב .ץראל ולע דחי ,המחלמה המייתסהשכ

 ימיב הרבעוה ךרד אל ךרדב .םיבר םילוטלט הרבע ורכזל הרונמה .החפשמ תמקהו היינב ,רויצ :הווקת

.תואכו למסכ ,בושייב הריאהו תסנכה תיב גגל התלעוה ,הרוצנה םירצנל הדאפיתניאה

הרונמה לש ירוטסיהה ףצרה

.ס"הנפל 0041-0521 ,ס"הנפל 41-31 תואמה ןיב רבדמב לארשי-ינב ,םירצמ תאיצי - השמ תרונמ �

.ןושארה שדקמה תיבב - ןכשמה תרונמ �

 האמה - ס"הנפל 615-ב ינשה שדקמה תיב תיינב תפוקת לבב תולג ירחא 1-ה ןויצ תביש - הירכז תרונמ �

.ס"הנפל תישישה

.ס"הנפל היינשה האמה ,ס"הנפל 061 - םיבכמה דרמ - ינוויה שוביכה - םיאנומשחה תרונמ �

 האמה .נ"הסל 07 ,ינשה תיבה ןברוח - תולגל שוריגה - ימורה שוביכה - אמורב סוטיט רעשב הרונמה �

.נ"הסל הנושארה

.91-ה האמה ,3481 - הלוגב ןושאר ימלוע ידוהי ןוגריא למס - "תירב ינב" תרונמ �

 ,9191 ,הנושארה םלועה תמחלמ - "הדוהיל ןושארה דודגה" לש עבוכ גת - םיירבעה םידודגה תרונמ �

.םירשעה האמה תישאר

.תסנכה לש הדעו ידי לע 9491-ב הרחבנ ,סוטיט רעשמ הרונמה - הנידמה למס תרונמ �

.0791-ב ידג ןיעב תוריפחב התלגתנ - ידג ןיעמ הרונמה �

 עיפוה - ומיקהש תירבעה הטיסרבינואה למס - היסורב "םיקינבוריס" - היילעה יברוסמ תרונמ �

.7891-ב תונותיעב

 אל דעיל ףיטק שוגמ םתאיציב םירצנ יבשות - יוניפה ינפל םירצנב תסנכה תיב גגמ הדרוהש הרונמה �

.5002 - עודי
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תדלומה תבהא
.םייח ילעבל תורושקה תונוש עבט תועפותל םידע ונא הנשה תונוע ךלהמב

:ךכל תואמגוד םיכינחהמ שקבל ןתינ

םירופיצה תדידנ �

ויתסה אוב תא רשבמה ילאילחנה �

ביבאה אוב תא תרשבמה תינונסה �

.ןתתיחנו תודיסחה תדידנ �

:הכירדמל הרעה

 םעה לש תדלומה תבהא לע תוחישל ןמזמ םרוג הניה לארשי-ץראל הבישו הדידנ לש וז עבט תעפות �

.ידוהיה

 ירה ,ןוניק םוקמ שופיחו ריווא-גזמ ייוניש ללגב לארשי-ץראל עיגהל תלוכיב םידייוצמ םייח ילעב םא �

?הז רשק חפטל לכונ ךיאו ונצראל ונתוא רשוק המ ,םדא ינבכ ונא

.ץראה תחטבהו תובאה תשרומ �

.תאזה ץראה לע רבעב ונייח תורוק �

.לארשי-ץראב םלשומ תווצמ םויק �

 םיעוריאב ןברוחה רוכזיאבו ןוזמה תכרבב ,הליפתב םייוטיבו תולגה לכ ךשמב וקספ אלש ןויצל םיעוגעג �

.םינוש
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חספ תוכלהמ
ןסינב די ,יעיבר םוי ,חספ ברעב תוליגרה םינשה לכבכ הנשה תורוכב תינעת

 רחאל רדהלו לקהל וגהנו ,םירצמב תורוכב תכמב לארשי-ינב ירוכב לש םלצניה רכזל םוצל בייח רוכב לכ

.הדועסה ןמ לוכאלו ,)תכסמ םויס ןוגכ( הווצמ תדועס

רדסה ליל תווצמ רקיע

:ידי-לע םירצממ האיציה תא תווחל

 תאיציב רפסל הברמה לכו םירצמ תאיציב רדסה לילב רפסל איה השע תווצמ - םירצמ תאיצי רופיס .א

 .חבושמ הז ירה םירצמ

.םירצמ תאיצי תעשב ץימחהל וניתובא לש םקצב קיפסה אלש רוכזל ידכ - הצמ תליכא .ב

.םירצמב וניתובא ייח תא םירצמה וררימש רוכזל ידכ - רורמ תליכא .ג

.)יתחקלו ,יתלאגו ,יתלצהו ,יתאצוהו( הלואג לש תונושל עברא דגנכ - תוסוכ עברא תייתש .ד

.ורכזל ןמוקיפאה תא םילכוא ונימיב .)שדקמה ןמזב( חספ ןברוק תליכא .ה

חספב תודחוימ תוליפת

 זאש םושמ ,ללה יצח קר םירמוא חספ לש יעיבשו דעומה לוח ימיב לבא ללהה תא םירמוג חספ לש א םויב

 ןושאר םוי לש ףסומה תליפתב .)שרדמה יפ-לע( ה"בקה לש וידי השעמ ויה םה םגש ףוס םיב םירצמה ועבט

 דירומ הרשע הנומש תליפתב םירמוא תרצע ינימש לש תירחש דעו הז םוימ .לט תליפת םיפיסומ גחה לש

 רטמו לט ןתו םוקמב הכרב ןתו םירמוא לוח לש הרשע הנומשב .םשגה דירומו חורה בישמ םוקמב לטה

.ןוזמה תכרבבו תוליפתב אוביו הלעי תליפת תא םיפיסומ גחה ימי לכ ךשמב .הכרבל

 - לארשי םעל ה"בקה ןיב הבהאה רופיס - םירישה ריש תליגמב אורקל םיגהונ חספ דעומה לוח תבשב

.תוליגמה שמחמ תחא איהש

 םיניד 
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תונליאה תכרב

 תובוט תוירב וב ארבו םולכ ומלועב רסיח אלש" :תדחוימ הכרב ךרבמ ,ביבאב םיבלבלמ תונליא האורה

?תוירבה תא ןאכ םיריכזמ םעט המ - תונליאה לע םיכרבמ םא לבא ."םדא ינב םהב ת ֹונֲהַל םיבוט תונליאו

 םהב שדחתנ הנהו ,ףרוחה תומי לכ םישבי םיצעכ ויה תונליאהש - תונליאה תא ותוארב ,םדאה רוכזיש ידכ

 ןיא - שבי ץע אוה וליאכ ,הנקת דוע ול ןיא וליאכ ומצע יניעב אוה המוד םא םג ,םדאה אוה ךכ - בולבלה

 ולשמנש - תוירבה תא םג הכרבב םיריכזמ ןכ לע .ץע ותואכ ןנערו קורי תויהל לוכי אוה םג אלא ,ןכ רבדה

.)יח שיא ןב יפ לע( רסומ יחקל קיפיו םדאה ןנובתי ןעמל ,םיצעל

רמועה תריפס ינידמ

 ברע דע תכשמנ הריפסה .רמועה תריפס רופסל םיליחתמ תיברע תליפתב ןושאר ט"וי יאצומב .1

.תועובש

.ןושל לכב רופסל ןתינו ,"םכל םתרפסו" בותכש ומכ ומצעב רמועה תריפס רופסל דחא לכ לע הווצמ .2

 - תצע .)גל םילהת( "דומעת םלועל 'ד תצע" קוספב זמרנש יפכ ,הדימעב רמועה תריפס רופסל ךירצ .3

.)א"דיחה יפ-לע( דומעת םלועל - ןיליפת תיציצ רמוע - תובית ישאר

.הלילה לכ ךלוהו רפוס הלילה תליחתב רופסל חכש םאו .הלילב רמועה תריפס ןמז .4

 ,הריפסה לע ךליאו ןאכמ ךרבל לוכי וניא אבה הלילה דע רכזנ אלו תולילהמ דחאב רופסל חכש םא .5

 הז ידי-לעו הכרב ילב םויה ותוא לש ןיינמה רופסי - םוי דועבמ רכזנ םא לבא .הכרב ילב רופסי אלא

.הכרבב ךליאו ןאכמ רופסל ךישמהל לכוי

 היה לומתא ונבישי ?הריפסל הלילה המכ )המחה תעיקש רחאל( תושמשה ןיבב ורבח ותוא לאשש ימ .6

.הריפסל םימי ךכו ךכ
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רדסה ליל
 יעדויו םינהוכה( םיסייקה ויה הז םוקמב .תודעה רתי לכב לבוקמכ רדס םיכרוע ויה אל - היפויתא ידוהי

 םיריש םירש ויה תיבב .תדחוימ הליכא לכ התייה אל .גחה לע םהל םירפסמו םידליה תא םיפסוא ,)רבד

.חספ לש הדגהב אורקלו רדס ךורעל םיגהונ ץראב .םילשורי רכזל

 תרעק ורבע םימיב .רדסה ינמיס תא םירדסמ תסנכה תיבל האיציה ינפל דוע - הראכוב ידוהי ברקב

 תא םיחינמ ויה וילעש ,קורי וא ןבל ,ישמ עצמ םיסרופ ויה המוקמב .הראכוב ינבל העדונ אל רדסה

 אצמית אל ךא ,תלבוקמה הרעקה תא םמצעל ולגיס הראכוב ידוהי םג םינשה תוברב םלוא .םינמיסה

 תספות איהו ,מ"ס 06-07 רטוקב הלודג איה הרעקה .םינמיסה תומש םימושר הבש הנטקה הרעקה םלצא

.ןחלושה לש ובחור אולמ תא

 .תיראכובב ינשהו תירבעב דחאה ,הדגהה תא וארק רשא "הדגה ידיגמ" םיינע ינש םירכוש ויה תלוכיה ילעב

.ןחלושל ביבס תולוחמב ואצי םידליהו םירבגה תריש תא וויל םישנה

 ,ןחלושל ביבסמ תוקריה תא םירדסמ אלא חספ תרעקב םישמתשמ ןיא רדסה לילב - ןמית ידוהי ברקב

.תסורחב םה םילוביטה לכ .םיבוסמה ןמ דחא לכ ינפל םימש םילכאמה רתי תאו

הרעקה בוביס

 ינב לכ ישאר לע התוא תבבוסמ תיבה תלעבש םיגהונ הרעקה תהבגהל ףסונב - בול ידוהי ברקב

 "הנתשנ המ" הקסיפה תאירק ךות השענ הז בוביס .ותסירעב ןשיה קוניתה לש ושאר לע וליפאו החפשמה

.החמש תועורת הזל תופיסומ םישנהשכ דחוימב ,תיבב החמשו תויגיגח ףיסומ אוהו

םירצמ תאיצי תגצה

 קלחה תא ףטעו תיעצמאה הצמה תא הצח תיבה לעבש רחא ,םידליה ויה ל"וחב - היזורג ידוהי ברקב

 תא םיכומסה םיתבה ירייד ינפב םיגיצמ ויה .םהיפתכ לע ןמוקיפאה רשאכ םיאצוי ןמוקיפאל דחוימה

.םירצמ תאיצי

 תודע יגהנמ 
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ןמוקיפאל רמוש

 חילצה םאו ,ותונריע תא ןויסינב םידימעמ ךכב .דליל הרימשל רסמנ ןמוקיפאה - סרפ ידוהי ברקב

 תומי לכ סיכב םירמוש ןמוקיפאה ירייש תא .סרפ ול םיקינעמ ףא ,ודיב דקפוהש ןודקיפה לע הפי רומשל

.הכרבלו עפשל הלוגסכ הנשה

 ןיבמ ץרמ לעב דיב ונתונ ,תיפמב החפשמה שאר ףטוע ןמוקיפאל דעוימה קלחה תא - הבר'ג ידוהי ברקב

 ירבד תא םהל איבמו םיבורקהו םינכשה יתבב רקבמ ,הצוחה אצוי ,ומכש לע ותוא םש הלהו ,םיבוסמה

 ץראב הבר'ג יאצוי .המודכו "לארשיד אעראב האבה הנשל" וא "ךרדב אב דוד-ןב חישמ" :ןוגכ הלואגה

.המודכו לארשי ללכ תלואגו שדקמה תיב ,הקיתעה םילשורי ,חישמה :ןוגכ הלואג ייוטיבב םישמתשמ

הערפ לש סוכ

 זיתמ תוכמה רשע תולימ תרימאבו "ןשע תורמתו שאו םד" םילימה תרימא תעשב - ןי'צוק ידוהי ברקב

 ךכ רחא .תחלצ ךותל "הערפ לש סוכ" תארקנה ,תדחוימ סוכמ ןיי תפיט ועבצאב הלימ לכב החפשמה שאר

.וידי תא לטונ אוהו הרעקו דכ תונבה תחא ול השיגמ

הלוגסכ ןמוקיפא

 .הרימשלו החלצהל הלוגס ,אבה חספל דע ןמוקיפאה ןמ הכיתח םירמוש - ןאטסינגפא ידוהי ברקב

.ןמוקיפאה ןמ ןה םג תורמוש תדלל תושקתמה םישנ

ףוקשמה לע תסורח

 דימ התוא קיבדהל תנמ לע ,דצב תסורח טעמ תיבה תרקע המש רדסה םויסב - היסינות ידוהי ברקב

.הזוזמה דיל תיבה ףוקשמ לע גחה ירחא

חספ לש יעיבש - ןרהאו השמ תכולהת

 תסנכה תיבל םירזוחו םיה תפשב ףסומו תירחש םיללפתמ ויה חספ לש יעיבשב - היסינות ידוהי ברקב

 םיה תריש תא םירש ךרדה לכ ךשמב .ונבר השמל דחאו ןהכה ןרהאל שפחתמ דחא :תיממע הכולהתב

.םיחרפ םהילע םיקרוזו םשוב הכולהתה יפתתשמ לע םיכפוש םיפוצהשכ ,םינוש םינומזפו

גחה יאצומ

 הטיח לש תודוגא םיפטוקו ריעל ץוחמ לא םירבגה םיאצוי חספה גח יאצומב - ןאטסינגפא ידוהי ברקב

 ינפל רבוע ,ודיב קריה תא לטונ ישארה ברה .תסנכה תיבל םיכלוה םה םדיב קריה םעו ,הקורי הרועש וא

 םיחמשו םישש םתיבל םיכלוה לוכה ."תובוטו תומיענ תובר םינשל וכזת" :להקה לכ תא ךרבמו הביתה

 תוכרוע םישנה .םתוא םיכרבמו תיבה ינב לש םהישאר לע קריה תודוגא תא םיחינמ התיבה םיסנכנשמו

 יאר םיביצמ הרעקה דילו ,בהז תועבטמו בהז יטישכת הכותבו םימ האלמ הלודג הרעק וילע תוחינמו ןחלוש
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 םיקלחמ םינקזה .הז ברעב םיאבה םיחרואה תא םידבכמ ונממו ,רכוס תוכיתח םימש תפסונ תחלצב .לודג

 וללה תועבטמה תא .םתריטפ רחאל םתוא ורכזי ןעמל ףסכ תועבטמ חספ לש יעיבש יאצומב םתיב יאבל

 ךכ לע םירפסמו םהינתונ תא םיריכזמ ,תדחוימ תחלצב ןחלושל םתוא םיאיבמ הנשב הנש ידמו ,םירמוש

 יקרפב םימייתסמו הלילב תרחואמ העש דע םיכשמנ וללה םירוקיבה ."יניב דעומ" ךורעל ואבש םיחרואל

.םייחל תייתשו הרמזו הריש

יתדה ךוניחה להנימ ,ליטרסו רשא תכירעב ,לארשי יטבש לש םהיגהנממ "םיגהנמ טוקלי" יפ לע
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941 'סמ תועדומה חול

רייא-ןסינ ץבשת

 אישנ לש ומש לע ארקנ ,ןלוגה תמרב בשומ )1 :ןזואמב
 ןכו ,הז רוזאב ארקמה תפוקתב בשיש השנמ טבש
 רמשל תוצעומה-תירב ידוהי לש םקבאמ תא רכזאמ
 ותוא המיקה םכותמ הצובק רשא ,ימואלה םדוחיי תא
 רתא )9 ;זעלב המזירפ ,תיסדנה הרוצ )5 ;8791-ב
 ג"שת ןסינב די-ב יצאנה שבוכב דרמ ץרפ וב ןילופב
 בשוימ ,שאר-דבכ )31 ;ברעמ דצ )11 ;)3491.4.91(
 ןתומכ )51 ;)ו םירישה ריש( ןנער חמצ )41 ;לוקשו
 ;)ו סומע( תומהב םוטיפ םוקמ )71 ;)אמ תישארב(
 ןושארה םוקמה )02 ;המחה תחירז עגרל יוניכ )91
 תישארב( לארשי-ץראל וסנכיהב בקעי עיגה וילאש
 םיכלמ ,מ"כ( רייא שדוח לש ירבעה ומש )22 ;)גל
 )72 ;ביוא )52 ;הרירב תלימ )42 ;ריק )32 ;)'ו 'א
 )82 ;"הסרפ...לע הסרפ..." ,המזוג רפסמכ תואמ שמח
 ןושאר בוט-םוי יאצומב המויקב םיליחתמש הווצמ
 ;ץוח )43 ;ףעוז ,סעוכ )33 ;)גכ ארקיו מ"כ( חספ לש
 םע בולישה ,הסנרפה תא גציימה רצומ :הלאשהב )63
 ;)זי ג תובא תכסמ( הירזע ןב רזעלא 'ר ירבדכ ,הרות
 רבדמב( הוולשב )04 ;)אי תישארב( םהרבא יחא )83
 שע )64 ;שיגרמ )44 ;הייקנ האובת )34 ;דבלב )24 ;)גכ
 ,"םיריסאה בר" ויוניכב עודיה קידצ )74+05 ;םידגבה
 י"חל שיא )25 ;)9691.3.82( ט"כשת ןסינב ט-ב רטפנ
 ןסינב ח-ב םירצמב גרוהל אצוה ,םודרגה ילועמ דחאו

 תיבב רבקנו ץראל אבוה ונורא ,)5491.3.22( ה"שת
 )65 ;הריהמ הציר )55 ;םילשוריב לצרה רהב ןימלעה
 םיכלמ( ותכלמה ינפל הדוהי ךלמ והיקדצ לש ומש
 )06 ;םיטוח-תעלקמ היושעה תדוכלמ )85 ;)דכ ב
 )56+66 ;)א םיליהת( עשר )46 ;רעצל האירק-תלימ
.רייאב ה-ב התדלוה תא תגגוח

 גיהנמ )4 ;רתכ ,רזנ )3 ;תווצמ לוע תלבק ליג )2 ;)5691.5.81( ה"כשת רייאב זט-ב קשמדב הלתנ ,הירוסב ילארשי לגרמ )1 ךנואמב
 םוכס לש ת"ר )7 ;ס"שב םירדסה דחא )6 ;ה"לש'ה ןסינב גי-ב רטפנ ,וראק ףסוי 'ר ,"ףסוי תיב"ל יוניכ )5 ;)ת"ר( ינחור הרומ ,יתד
 השרפ )01 ;)5681.4.32( ה"כרת ןסינב וט-ב דלונ ,"ברה זכרמ" תבישי דסיימו לארשי-ץרא לש ןושארה ישארה הבר )8 ;םירבוחמ
 בונב םינהוכה חצר רחאל ויבא תיבמ הטילפל ראשנ ,דוד ימיב ןהוכ )41 ;הסדנהה תועוצקמב הכמסה לעב )21 ;םירבד שמוחב
 ידי אצי אל תרחא ,חספב רמול םדא בייחש םירבדה דחא )12 ;רייא שדוח לש ולזמ )02 ;דוס )81 ;סרוד ףוע )61 ;)גכ-בכ א לאומש(

 ;תכל-ריש )13 ;)בצ םיליהת( הז ץעל לשמנ קידצ )03 ;ןסינב די-ב לכאנו טחשנה ןברק )92 ;ןפכ )62 ;תואמצעה שדוח )42 ;ותבוח
 הנוב )93 ;ןהוכה ןורהא תרובק םוקמ )83+35 ;דומילו האירק רפס )73 ;הלואגה שדוח )53 ;ך"נתה ירפס לכל וא הרותל יוניכ )23
 ;הדוקפ )94 ;ינולפ םוקמ ןב )84 ;ץעהמ םילעה תרישנ )54 ;ההכ וניאש ,רורב )34 ;ז"עלב ,בוטב הנומא לוטנ ,ינקפס )14 ;הביתה
 ;בגנ ןוויכ )55 ;םילזונל רוע-קש ,דאנ )45 ;ךנואמ 83 האר )35 ;ץראל הלעוה ונוראש ינפל ךנואמ 75 רבקנ םש ,הירטסוא תריב )15
 לש םישבי םינק )36 ;יונ ,יפוי )26 ;םייפגה תחא )16 ;סיסב ,דוסי )95 ;)0681.5.2( ךרת רייאב י-ב דלונ ,םידוהיה-תנידמ הזוח )75
.הלילש תלימ )46 ;האובת

םינשושרה הליש
                                              ןויליגה ףוסב תונורתפ האר                                                           
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לארשי תוליהק ספיספ

ג קלח - היבלסוגוי ידוהי
םלוע תומחלמ יתש ןיב

 תושיכ ןהו ,תיתרבחו תימואל תושיכ ןה ,םלועה תומחלמ יתש ןיב השבגתה היבלסוגוי ידוהי תליהק

 תושבגתהל ליבקמב םידיגו רוע הלעהו םק הז ךילהת  .ינרדומ ינוגרא ןויבצ תלעב ,תיתוברתו תינחור-תיתד

.םימואלו תורוסמ ,תותד תבר הרבחמ תבכרומ התייהש ,תיבלסוגויה הכלממה

 טועימה תא גצייש יתדו ילהנימ היה הז גג ןוגריא ."תויתדה תוידוהיה תוליהקה דוגיא" םק 9191 תנשב

.וז תבכרומ הרבחב תיתד הצובק הוויהש טועימ ,היבלסוגויב תונוטלשה ינפב ידוהיה

  .תרחאו תילהנמ ,תינוגריא המרב תפתושמ תרוסמ לכ התייה אל ,השדחה תיצוביקה הליהקה ינבל

 הליהקל םג עריא ,תיללכה הליהקל עריאש המ .תדרפנ תרוסמ התייה דוגיאבש תוליהקהמ תחא לכל

 תינוטלש-תינידמ תרגסמב םינושארה הידעצ תא תיללכה הליהקה התשע ,8191 תנשמ לחה .תידוהיה

 םיברסה ןיב םייתוברתו םיינושל ,םייתרבח ,םיילכלכ ,םיימואל םידוגינ ויה וב ,הז ךרעמב .תפתושמ

 .יתדה םרוגל בר לקשמ עדונ ,םימלסומהו )םילותק-םימורה( םיטאורקה ,)םיסכודותרוא-םירצונה(

 םתוכייש ףקותמ תאזו וילא םיכייש היבלסוגוי ידוהי לכ ויה ,"תויתדה תוידוהיה תוליהקה דוגיא" םקוהשכ

.תימואלה םתקיז יפ לע אלא ,תיתדה םתקיז יפ לע אל םידוהיה ולבקתה ,היבלסוגויב ךא .תיתדה

 "תויתד" הביתה הטמשוה ,תיטסינומוק הנידמל התייהש ,היבלסוגויב ,היינשה םלועה תמחלמ רחאל

 לככו ,םש םידוהיה תא גצייש היבלסוגויל ישארה ברה דמע ושארבו "תוידוהיה תוליהקה דוגיא" לש ומשמ

 תא גציי ףאו תיתלשממ הכימתלו הרכהל הכז ,יבלסוגויה טאנסב ןהיכ ,הנידמב םירחאה תותדה ישאר

.םייחה יכרצ לע םהיתוכלשהו תדה יניינע לכב תונוטלשה ינפב םידוהיה

 תחאה  :תוכרעמ יתש ומק ,תידוהי הליהק היח םהבש םילודגה םיזכרמה ןמ דחא לכבש ,הפיא אצוי

 ח"מג תופוק ,םינקזל ,םימותיל ,םילוחל הגאד ,םיינעל עויס :ירק ,טרפה יכרצל תונעיה אשונב הלפיטש

 ,תינויצ הרשכה ילעפמו טרופס ינוגריא ,תוברתו ךוניח תודסומ :ךוניח יאשונב הלפיט ,היינשהו ב"ויכו

.לארשי-ץראל היילע הרקיעש תינויצ תועדומ חותיפ וללכש

 דבכנ םוקמ שבכש רפוס ,)9881-4591( הילבוקומס קחצי ר"ד תא ריכזהל יאדכ ,ןניקסע ךוניחב םאו

 ,לבונ סרפ ןתח ,'ץירדנא וויא .הינסובב םירפוסה תדוגא ר"ויכ ,םינש ךשמב ,ןהיכ ףאו תיבלסוגויה תורפסב

 ."הקומע ינאמוה חורבו םלשו  יפויב תונייטצמ" ויתוריצי יכ ,ותומב וילע בתכ
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 םירופיסה .םעה תלד ינב םידוהי לש םהייחב םלוככ םבור וקסע ,הילבוקומס קחצי ר"ד לש וירופיס

 תורגסמ לש תורוצבה תומוחה ירוחאמ ושחרתהש ,םייח תולילע םהב וראותו תוינשוחב ,רומוהב ולבוט

 .םינשב תואמ ךשמב הינסובב םידוהיה לש םהירוגמ יעבורבש תוילאכראירטפ

 2981 תנשב ,ןכאו  .דעסה לע רשאמ ךוניחה לע רתוי שגד םישל תידוהיה הליהקה התטנ ,האמה תישארב

 םקוה אוה ."היצנלובנב הל" :ארקנש הז םוחתב םיטלובהו םילודגה םינוגריאה דחא וביירסב םקוה

 םיינע ינבל עויס ,התייה תירקיעה ותרטמ .םידימא םידרפס םישיא המכ ותוא ודסייו יראטינמוה ןוגריאכ

.םירחא םיינויח םיתורישב תוכזלו תיעוצקמ הלכשה שוכרל הליהקב

 דע ויהש ,םיינוכית-לע םידומיל ,ירק ,הלכשהה תבחרהב הלגד ותוינידמו הז ןוגריא חתפתה ,םינשה תוברב

 םיליכשמ תבכש וז ךרדב דימעהל המגמ התייה  .תודימא תוחפשמ ינבל קרו הנידמל ץוחמ קר םיירשפא התע

 תמרב גורדשה ."היצנלובנב הל" לש ותוליעפ הבחרתה םלועה תומחלמ יתש ןיב ,ןכאו .םיידוהי םייאמדקא

.םיזנכשאל םג ,3291 תנשב ,רהוצ חתפנ ףאו הניבוגצרהו הינסובב ידוהי לכ לע לח םידומילה

 הלכשהל וקקזנ הקוצמ תוחפשממ רעונ ינב לש תובחר תובכש ,שועיתה ךילהת לחהשכ ,03-ה תונשב

 ובחרוה התע  .ץאומה שועיתה תפוקתב ידוהי הדובע חוכ לש היצזיביטקודורפ :היה הרטמה םש .תיעוצקמ

 וכשמ אל הליהקה ישאר ,ךדיאמ ךא .תיפסכה הכימתה ,םאתהבו יעוצקמה עויסהו יעוצקמה ץועייה ימוחת

 ףותיש םקרנ ןכו רחא ירוטסיה רמוחו תוידרפס תוסנמור ופסאנ ,תוירפס וחתפנ .תוברתה אשונמ םדי

.דרגלב ידוהי תליהקב ,"הרופטופ" ,ליבקמ ןוגריא םע הלועפ

 הל" - הרבחב תושלחה תובכשה יכרוצב ולפיטש םינוגריא וביירסבו דרגלבב ומק ,הלא םינוגריא ינש דבלמ

 תירבעה הפשה תא תונקהל וגאדש תויצולח רעונ תועונתו "אבכוכ-רב" טרופסה תדוגא ןכו "דאדינאמוה

  .הליהקה ינבל

 םיכרצה לע תונעל תנמ לע ,םידוהי םילעופו םיריכש ידי לע "היתתמ" ןוגריא וביירסב םקוה ,3291 תנשב

 0391 תנשב םירבח 056 -ל עיגה םירבח 001-מ ,םצעתהו ךלה ןוגריאה .םהלש םייתוברתהו םייתרבחה

 ןודעומ ,טרופס יתווצ ,יתורפס גוח ,ןורטאית תקהל ,רתימ ילכ תרומזת חפיט ,תידוהי הקיסומב קסעו

 תפשב רקיעב - תוזחמ ,םיטרצנוק ,תואצרה הז ןודעומב ומייקתה ,ןכ ומכ .תורענל הקלחמו םילייטמל

   .בר להק דמעמבו ונידאלה

 ,ילאוטקלטניאהו ינוניבה דמעמה ינבמ םיבכרומ רקיעב ויהש ,םיידרפסו םיינויצ רעונ ינוגריא תמועל

.םילעופה דמעמלו ליכשמ תוחפה ידוהיה להקל הנפ "היתתמ" ןוגריא

  החקפ הרטשמה .6391-ב ורסאנ םקלחו תיטסינומוקה תרתחמה ירבח תמאב ויה "היתתמ" ירבחמ קלח

.תיטילופה הפידרה בקע ןוגריאה קרפתה 9391-בש דע ,דימת םהילע

 רחאל .תינויער הניחבמ ינלאמש היה ,םלועה תומחלמ יתש ןיב היבלסוגוי לכב ידוהיה רעונהש ,ריעהל שי

 המחלמל ,"היתתמ" ירבחמ קלח םהבו ,רעונ ותוא ףרטצה ,1491 תנשב הינמרג ידיב היבלסוגוי שוביכ

.וטיט לש "םינזיטרפה אבצ" תרגסמב םיצאנב
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 הלעפ הימי תישארבש ,)ןטק הטירפ ילכ - הריל( "הריל הל" הלודגה הלהקמה  וביירסב הדסונ ,4981 תנשב

.תיתלהקמה הרמזה חופיטב המש היצמאמ רקיע תא .הטירפ ילכ תרומזתכ

 לארשיב ועיפוה ףאו ל"וחל ועסנ ןכמ רחאל ,היבלסוגוי יבחרב תועסמ הליחת וכרע תרומזתהו הלהקמה

.4391 תנשב

 הדוגאה תמקה תא 4091-ב המזי ףאו תינויצה העונתל יולגב הפרטצהש ,תידרפס הדוגא התייה "הריל הל"

 ןיינעב ,םיזנכשאכ םידרפס ,ובאיירס ידוהי וידחי ועיפוה וז הדוגאב ."ןויצ ינב" וביירסב הנושארה תינויצה

  .ינידמה

 .םישנ תדוגאו הלכ תסנכה ,אשידק תרבח  :ןוגכ ,ןהלשמ תודרפנ תודוגא ויה וביירסב םיזנכשאל

 תרהט לע התייה התליחתש ,הלהקמ - "ךורב םיחאה תלהקמ" ,היה דרגלבב לעפש בושח יתוברת לעפמ

 תוליעפ השדוח ,היינשה םלועה תמחלמ רחאל .הב ףתתשהל םישנל ןמזה ךלהמב הרשפאו םירבגה

.לארשיב תולהקמה לביטספב הפתתשה וליפא איה 2591-בו הלהקמה

 דחא .7381 תנשב לחה םינושארה וידעצ תאש ,דרגלב סופד :אוהו דרגלבב לועפל לחה ףסונ יתוברת לעפמ

  .יעלקלא יח הדוהי ברה תאמ ,"םעונ יכרד" :אוה רוא וב וארש םירפסה

 םקלח ,םירפס השימחו םישולש וב וספדנ ,דרגלב סופד לש ותלועפל תונושארה םינשה םישולש ךשמב

  .ךורע ןחלושמ םיעטקו הליפת ירודיס ,"הרא'גנ לארשי יבר תורימז" :םהיניבו ,ונידאלב םקלחו תירבעב

  .םירשעה האמה תישאר דע םירפס האממ הלעמל וספדוה לכה ךס

 הנעמכ תוימוקמ תויונגראתה ויה ,םילודג םינוגריא ומק אל םהבש ,היבלסוגויב םירחא תומוקמב םג

 םימותי תיב  .הציטובוסב ידוהי םילוח תיבו םימותי תיב םק דאס-יבונב ,תובא תיב םק ברגזב  :םיכרצל

  .הינודקמבש הלוטיבב ףסונ

 םישנ ןודעומ הרשע-עשתה האמה ףוס תארקל ומק ,הליהקהו הרבחה ייחב םישנה תוברועמ תורבגתה םע

 רפס-תיב םק הלא תובקעבו  תוינע תונמלאו תודלוי תרזעל לעפ רשא ,תוידרפס םישנ לש הייברסב ןושאר

.ץיקה תנועב םידליל שפונ ילעפמ םג ונגריא הלא םינוגריא .תודבוע תורענל

יעלקלא הדוהי ברה

 דלונ יעלקלא ברה  ."םעונ יכרד" רפסה לעבו תינויצה ירשבממ )8971-8781( יעלקלא יח הדוהי רבחמהו ברה

.דארגלבל הכומסה ,ןומָזב םידרפסה ברכ שמיש םימילו ,וביירסב

  .)םירבח לארשי לכ( "ח"יכ" תדוגא תא דסיי םילשוריבו לארשי ץראל הלע 1781-ב

 הלואגל ןושאר בלשו םדוק יאנת איה תיעבטה הלואגהש ,אוה תינויצ-תימואלה ותפקשהב יזכרמה ןויערה

  .תיתדה תודהיה ברקב תינויצה היגולואידיאל דוסי חינה תאזב .סנ ידיב
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תונויצ

 יאה יצחב םידרפסה םידוהיה תפקשהב ידוסי ביכרמ םלועמו זאמ היה לארשי ץראל ןימוי קיתע רשק

 הב רבקיהלו לארשי ץראל תולעל וגהנ ,וביירס ינבמ תגשמ התיה ודיש ימ לכו םידמולמ ,םינבר  .ינקלבה

  .לארשי-ץראל םידדוב ולע הינודקממ םג .יכרותה ןוטלשה תפוקת לכ ךרואל  ,םתומ רחאל

 ידוהי ברקב תינויצה הפיאשה םג הררועתה ,יברס םזיטוירטפ לש חור הבשנ 91-ה האמה יהלשב רשאכ

 ,טרופס תודוגאו ךוניחו תוברת ילעפמ ,תיעוצקמ הרשכה ןומימל תודסומ ומיקה םה טא טא .היבלסוגוי

.לארשי ץראל ויה ןהינפש

 )הווקת( "הסנרפסא" ןודעומ :ןוגכ ,הרורב תינויצ םתפקשהש םינוגריא ומק ,םלועה תומחלמ יתש ןיב

.תינויצ-תידוהיה הרכהה תאו ידרפסה רולקלופה תא חפטל הרטמל ול םש הז ןודעומ .ברגזב

 תובשייתהש ,םתעדב וקזחתהו ןיקשיסוא םחנמ םע ושגפנ ,לארשי-ץראב ןודעומה ירבח ורקיב 0391 תנשב

."תידוהיה הלאש"ל ןורתפה איה לארשי ץראב

 ןוגריאה ברגזב דסונ 8091-בו ,"לצרה רודואית" ןודעומ - קייסואב ."ןויצ ינב" ינויצה ןוגריאה לעפ וביירסב

  ."האידוי" :ידוהיה

 היבלסוגוי ידוהי ידי לע ונקנ ,9391 תנשב הדבועה דיעת ,היבלסוגוי ידוהי ברקב תינויצה תוררועתהה לע

 רבח היה ,היבלסוגוי ידוהימ הנומש לכמ דחאש ,התייה רבדה תועמשמ .םינויצ םילקש םיפלא תרשעכ

 תשיכרב הכורכ התייה תינויצה תורדתסהב תורבחהש ,גוהנ היה לצרה תפוקתמ לחה( תינויצה תורדתסהב

.)דחא לקש

 000,2-כו "וציו" תורבח ויה 000,4-ל בורק ."ריעצה רמושה" רקיעב ,רעונ ינב 000,3 וללכ רעונה תועונת

.יבלסוגויה "יבכמ"ב םידגואמ ויה םיבלסוגוי םיאטרופס

 :ינויצה ןועובשה תא רואל האיצוהו תימי הרשכה םגו תיאלקח הרשכה תווח המייק תינויצה תורדתסהה

 ,ברגזב "תונמא" ,וביירסב "סאלג יקסיירבי" :םירחא םינותיע .םיקתוע 000,2-ב ץפוהש ,ברגזב "בודי'ז"

."ביבאה" :ל"קק םעטמ םידלי ןותיעו דאס-יבונב "רעונה"

 רפס-תיב םייק היה ךכ לע ףסונב .וביירסבו קייסואב ,ברגזב ויה ,הנידמה םעטמ םיידוסי םיידוהי רפס-יתב

  ופסאנ תינויצה תוליעפה תרגסמב .םירחא "שדוק ילכ"ו םינזח ,םירומ תויהל וידימלת תא רישכהש ,ןוכית

 םיפסכ ופסאנ ןכ ומכ .רניד ןוילמ העבש לש ךס דוסיה ןרקו ל"קק ןעמל ומרת 0491 תנשבו  ףסכ ימוכס םג

.תירבעה הטיסרבינואל

 ,תורחא תוצראמ לדבהבש ,בטיה ןגרואמ ,תחתופמ תימואל העדות לעב ידוהי רוביצ לע םידיעמ הלא לכ

.םייטסילאיצוסהו םיינויצה ,םייתדה :םיגלפה לכ ןיב תידדה הנבה ךותמו םאותמ ןפואב לעפ

  .םלועה תומחלמ יתש ןיב היבלסוגוי ידוהי ברקב רתויב ןגרואמה חוכה ,הפיא התייה תינויצה היצרדפה

  .תוינויצה תושיפתה תא חנז םימילש ,ןויצ ילעופ תגלפמ לש גלפ םייק היה ,תאז תורמל
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 יגיהנממ דחא .דאס-יבונבו ברגזב יסכודותרואה םרזה יידמל קזח היה ,םיינויצ םיגלפ לש םתוליעפ דצל

 ,ןטפשמ ,קירבמ טסיצילבופו תועד הגוה היה אוה .)6881-8491( בילטוג וקניה :היה היבלסוגויב תונויצה

 תמחלמב ולפנ וינב ינש .הטילפה תיראש גיצנכ היינשה םלועה תמחלמ תפוקתב לעפו ררושמו רפוס

  .ץרפ .ל .י תאו הנייה ךירנייה תא םגרת אוה  .םינמרגה דגנ םינזיטרפה

 9391 תנשב  .היינשה םלועה תמחלמ רחאלש תושקה תועשב היבלסוגוי ידוהי תא גיהנה בילטוג וקניה

 תויטרקומדה םויקב םייולת םיידוהיה םיינידמה ונייוכיס"  :הזה םויה םצעב םבתכ וליאכ םירבד בתכ

  .לארשי ץרא לע םידוהיה תוכז ,תיטילופ הניחבמ ,תלפונו תדמוע ןתיא ,הקירמאו הילגנא :תולודגה

 ,ןוויכ תונשל תורשפא םוש ןיא ,םידוהיה ,ונל לבא ,םינוש םינוויכב חתפתהל תולולע דיתעב תויושחרתהה

 ימעטמ אל ,תויטרקומדל םירושק ונא .תושעל לכונ אל תאזו ,ישפנה הנבמה תא תונשל רבדה שוריפ יכ

  ."םלועה תוברתל ונתמורת אוה היטרקומדה דסומ יכ ,תוחונ

  .8491-ב ומלועל ךלהו 5491-ב ץראל הלע בילטוג וקניה

  .תיטאורק-תיברסב םהמ םישולש .םיידוהי םינותיע 07-כ היבלסוגויב ואצי םלועה תומחלמ יתש ןיב

.'וכו תיתונמא ,תיתוברת המגמכ םגו תימואל וא תינויצ :ןותיעה תמגמ הרדגוה םינותיעה תיברמב

 ,"ןועדג" ,"ץראה תלואג" ,"לזרב" ,"תונמא" ,"ביבאה" :ןוגכ ,םיירבע תומש םינותיעה ואשנ בור יפ לע

.דועו "הפוצה" ,"ונמלוע" ,"ירבעה" ,"ןדריה רבע" ,"לארשי תוכלמ" ,"יבכמה הדוהי" ,"תורח"

  :םיינושל-וד ויה השימח ,ונידאלב ועיפוה הנומש ,תירגנוהב ועיפוה העשת :תובר תופשב ועיפוה םינותיעה

 .תינמרגב העבראו ונידאלו תיטאורק ,תיברס

היפרגוילביב

.6891 םילשורי ,ךוניחה דרשמ  ,הרבסהה זכרמ  ,היבלסוגוי ידוהי ,הניד ,ןויצ-ןב ןטק  �

."םינזיטרפה תמחלמב םידוהיה תופתתשהו האושה" יעיבר קרפ :אבה ןויליגב

ינאיס החמש תאמ
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חספ .א

1. îùç÷ äîùáöåú )öéøåôé ìùåï áðåùà ôñç îöøéí(

.חספ לש הדגהל םירושקהד םימגתפ תדימל :הרטמה

 םיסיטרכ 63 ןיכהל שי .תוצבשמ 63-כ הבו הלבט תויבוקמ הנבת וא לוטסירב לע ,חולה לע רייצת הכירדמה

 ל"נה אשונב םימגתפ םהב םושרלו םיסיטרכ ןיכהל שי ןכ ומכ . X וא O םושרל שי םהילע תצבשמה לדוגב

.)ןלהל תואמגוד האר(

 תחא רבעה" ,"רות דיספת" ,"ףסונ רות לבק" ןוגכ תומישמ םושרל ןתינ םידדוב םימגתפ יסיטרכ לע(

 .)'וכו "היינשה הצובקל םכלש תוצבשמהמ

קחשמה תוארוה

.קחשמה ינפל םיכינחה םע םימגתפה לכ תא ןנשל שי �

.O הצובקו X הצובק - תוצובק יתשל םיכינחה תא קלחל שי �

 X/O סיטרכ תלבקמ איה הנוכנ הבושתה םא .ורידגהל הסנמו םגתפ תלבקמ הרותב הצובק לכ �

 .היינשה הצובקל תרבוע הבושתה תוכז ,אל םא .הדימריפל ותוא הדימצמו

 ןיפולחל .)רשי וקב אקווד ואל( הלעמל הטמלמ הלבטב ףצר תרצויה הצובקה איה תחצנמה הצובקה �

 .תודוקנה תיברמ תא רובצל החילצמה וז איה תחצנמה הצובקהש עובקל רשפא

םיגשומל תואמגוד

תורדגהה   םיגשומה

.םירצמ ץראל יוניכ  םידבע תיב  .1

.םלועל דבע  םידבע דבע .2

.ונוצרמ דבעתשמש ימל יוניכ  בלבש הדובע .3

.הלודגל הגרדמה לפשמ הלעש ךרע רסח םדאל יוניכ  ךולמי יכ דבע .4

.ונממ לודג ינפל תוספרתהבו הענכהב גהונש ימ לע לשמ ירבד וינודא ינפל דבעכ .5

תולועפ
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.הרתי הענכה לש יוטיב ךתמא ןב ךדבע .6

.הייפכ תדובע ,ףוגה תא תכרפמה השק הדובע  ךרפ תדובע .7

.עשפמ ומצע תוקנל הסינ ויפכ ןויקנב ץחר .8

.תובדנתה השעמ  הנתמ תדובע .9

.תוישעמה תווצמה םויק  שדוקה תדובע .01

.םינטקו םיבר םיטרפב עגיימו ךשוממ לופיט תשרודה הדובעל יוניכ  םילמנ תדובע .11

.גחה תשודק הסנכנו םויה ךישחה םויה וילע שדיק .21

.אוה םג לדגתמ לודג לש ותציחמב אצמנש ימ ךלמכ ךלמ דבע .31

.םיאיבנה יפב לארשי םעל יוניכ .קידצל וא איבנל דובכ יוניכ  'ה דבע .41

.הדגא ירבדב יקב  הדגה לעב .51

.דבועה תוחוכ לש טלחומ לוצינ ךותמ השק הדובע  דבע תדובע .61

.הומכ קוידב השעו ךינפלש המגודה תא האר שדקו האר הזכ .71

.וירוענ ימי  וייח ביבא .81

.דואמ ולליהו וחביש ללהה תא וילע רמג .91

.וישעמ תא םינווכמה םירחא תעפשהל ןותנה םדאל יוניכ רצויה דיב רמוחכ 02

.)חי הימרי :רוקמה(    

.)בכ-אכ ,ו תומש :רוקמה( תטלחומ הלפא   םירצמ ךשוח .12

.רתויב חקיפ וניאש ימל יממע געל-רבד הנתשנ המ לש םכח .22

.)א"ע ,חיק םיחספ :רוקמה( רתויב השק רבדל לשמ ףוס םי תעירקכ השק .32

.םיב תוינאב גילפמה ןפס ,חלמ  םי ידרוי .42

.תואלפנ ללוחמה רבד   םסק הטמ .52

.)ו-ט אעיצמ אבב :רוקמה( םיברב ועגפש העפות וא ןוסא  הנידמ תכמ .62

.)א חכ םירבד :רוקמה( היפצ יתלב הלודג הרצ  הבותכ אל רשא הכמ .72

הרותב 

.אובל הדיתעה הרצה ןמ הלצה ךרד דעומ דועב ןיכה הכמל הפורת םידקה .82

.תושק תוכמ  םירצמ תוכמ .92

.)טנ חכ םירבד :רוקמה( רתויב תושק תוכמ  תונמאנ תוכמ .03

.דחאכ ףירחו ןדמלל דובכ יוניכ םירה רקועו יניס .13
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.רובעי אלו קוח תניחבב איהו ונבר השמל הרסמנש דואמ המודק הכלה יניסמ השעמל הכלה .23

.)ו ,ב האפ :רוקמה(    

.הרז הדובע  םילילא תדובע .33

.)במ בי תומש :רוקמה( תוליעפו תוכירד לש הליל .תוננוכו הרימש לש הליל  םירומיש ליל .43

.וייח ימי לכל וינודא לש יטרפה וניינק היהש דבע  ינענכ דבע 53

.הריצי לש הדובע  הדובע תכאלמ .63

2. "áëì ãåø åãåø"
 אצי אוה וליאכ ומצע תוארל םדא בייח רודו רוד לכב" טפשמל םירשקתמ ונא םאה תוארל :הלועפה תרטמ

.תעשעשמו הנהמ תוליעפה ?דציכו ,"םירצממ

ןוכיתו ידוסי :ליג

.םיקתממ תיקש ,לגרו לסרודכ ,רופיא ילכ :םיעצמא

.םוכיסו תומישמ ,םיקחשמ :הדותמ

 םיעמוש ונאש םימעפה ןה תובר ."םירצממ אצי אוה וליאכ ומצע תא תוארל םדא בייח רודו רוד לכב"

?ותועמשמ תא םיניבמ ללכב וא ?ותוא םימייקמ תמאב ונא םאה לבא ,חספב הז טפשמ

.תומישמ רפסמ ידי לע התרבחב תורחתהל הצובק לכ לעו םייתשל קלחתהל הצובקה לע :הלועפה ךלהמ

:הנושאר המישמ

 .)'וכו םוסמוס בוחר ,דמחנ רפרפ( היזיוולטהמ םיריש רתויש המכ )הרותב תחא לכ( רישל הצובק לכ לע

.טילחהל הצובקל תתל שי - ?"היזיוולטל רוכמ" יכה ןאכ ימ :לאוש החנמה המישמה ףוסב

:היינש המישמ

 - תבשב תאצוי הלועפהו הרקמב( רופיא ילכ איבהל החנמה לע ."ףינס סימ" - יפוי תורחת )תונב תצובקל(

 הצובקב ימל :לואשל שי המישמה ףוסב .תורחתל תוגיצנ שולש חולשל הצובק לכ לע .)תבשל רופיא איבהל

.רתויב בושחה אוה יפויה

 :תישילש המישמ

 ותוא קורזל םהל רמאי ךכ רחא ,םיכינחה לכל ותוא תוארהלו הלועפל קתממ אוהש הזיא איבהל החנמה לע

.ותוא לוכאל לוכי ספותש ימו עודי יתלב ןוויכל
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:תיעיבר המישמ

 שקבמ החנמה תרמז וא רמז לש םש ונתנש רחאלו םלצא ירלופופ יכה ת/רמזה ימ תוצובקה תא לואשל שי

.רמז ותוא לש ריש רישל םהמ

:תישימח המישמ

 וא בושו ךולה םירטמ המכ ץורל :ןוגכ ,המישמ עצבל הצובק לכל רמאי החנמה לבגומ ןמזב - ןמז תורחת

 ירקיעה טפשמל )רבסה ידי לע( םתוא רשקל שי ,תומישמה תא ומייס תוצובקהש רחאל .ףינסהמ קלח רדסל

 :הלועפה לש

."םירצממ אצי אוה וליאכ ומצע תוארל םדא בייח רודו רוד לכב

 ,היזיוולטל םידבעושמה שי .םיוסמ רבדל ולש תודבעה תא ,ולש דובעישה תא שי םדא לכלש ריבסהל שי

 רתויב םיאתמה ןמזהו ,ןמזל םידבעושמה הלאכ שיו רמזל וא לכואל ,טרופסל וא יפויל םידבעושמה שיו

 ןודא אוהש שיגריו ישפוח שיגרי םדאש תנמ לע ,חספה גח אוה םיוסמ רצי לע טלתשהלו ,הז דובעישמ תאצל

 לש תודבעמ אצי וליאכ "...רודו רוד לכב" תא םייקל ךכו ישיאה ודובעישמ תאצל אוה ךירצ חספב .ומצעל

.יחצנ רבד לש תישפוח הריחבל ףלוח רבד

 ,הנשה ישדוחל תולעפה רחבמ ,א ,"תעו ןמז לכל" יפ לע

הכרדהה תקלחמ תאצוהב ,"ארזע" רעונה תעונת
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תואמצעה םוי .ב

1. ð÷åãú çï
.לארשיב םיפונלו םירתאל ךינחה לש רשקה ידמימ תא קודבל :הרטמה

.יצחו העש - העש :שורדה ןמזה

 :םישורדה םיעצמאה

ליגרת ףד �

.)יוצר( לארשי ץרא תפמ �

:הלועפה ךלהמ

 םהש ץראב תומוקמ 5-01 םושרל דחא לכמ שקבמו ליגרתה יפד תא םיכינחל קלחמ החנמה �

 םהב תומוקמ ,םירבח וא םיבורק םיררוגתמ םהב תומוקמ ,םירוגמ םוקמ :ןוגכ( ורובעב םייתועמשמ

.)המודכו םיירוטסיה םיעוריאל םירשקנה תומוקמ ,תודחוימ תויווח ווח וא ולייט

.הלא םימיוסמ תומוקמב רחב עודמ קמנלו תויופידע רדס יפל המישרה תא רדסל שקבתמ ךינח לכ 

.ותמישר תא ארוק ,ורותב ,ךינח לכ �

.)רתויב םייתועמשמה תומוקמה תשולש תא קר ןייצל ךינח לכמ שקבל ןתינ - הלודג הצובקה םא( 

:ןוגכ תולאש ביבס ןויד ךרוע החנמה �

?ךרובע יתועמשמל םוקמ ךפוה המ - 

?דיתעבו רבעב םג וא ,הווהב קר הרושק תועמשמה םאה - 

 םיימואל וא )יתנש לויט( םייתצובק םידמימ םימייקש וא ,דבלב תישיא איה תועמשמה םאה -

.)לתוכה ,הדצמ(

 ,ל"וחב תומוקמ םשר והשימ םא( ?לארשיב םיאצמנ תומוקמהש םרובע תדחוימ תועמשמ שי םאה �

.)ל"וחבש הלאל ותוסחייתה ןיבל ץראב תומוקמל ותוסחייתה ןיב לדבה שי םאה ,ותוא לואשל ןתינ

 ,ונלש הירוטסיהה השחרתה ןאכש ,ונלש םיפונה ולאש ,הפ ותדלונש הדבועה ?ץראל ונתוא רשק המ �

.'וכו ידוהיה םעה לש וצרא יהוזש ,ונלש תדלומה וזש ,ונלש הירוטסיהה וזש
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תפסונ העצה

 ,ץראב םינוש תומוקמ לש תויולג םהיניב ריבעהל ןתינ ,תומוקמ םושרל םיכינחהמ שקבל םוקמב �

.קמנלו ,םרובע רתויב םייתועמשמה תומוקמה לש תויולג 3 רוחבל םהמ שקבלו

.ל"נכ ןוידה תא םייקל שי ןכמ רחאל .ןכותמ ורחביש שקבלו ,תויפוקש ןירקהל ןתינ ,ןיפולחל �

.םהילא רשק שח התאש ץראב תומוקמ 01 םושר .א

.טרפו רשקה עבונ הממ עובקלו רשקה תא ראתל הסנ .ב

:המגודל

תישיא היווח   -

יתחפשמ רשק   -

היגולואיכרא ,הירוטסיה   -

עבט תועפות ,ףסונ   -

תילאוטקא תועמשמ   -

רחא   -

ינויצ ידוהי ךוניחל םינוכמה יפ לע

2. "îé äí àæøçé äîãéðä?"
.הנידמב תונווגמו תונוש תוצובק לש ןמויקב ריכהל :תורטמה

:םיוולנ םירמוח

.ןייטשנייא קירא לש ועוציבב "הריישה ריש" ףד �

.םיכינחה רפסמכ םימלוצמ ,"בצמ תגוע - לארשי תנידמ" יפד �

.םיכינחה רפסמכ תולצפתמ תוכיסו הביתכ ילכ ,םיירפסמ �

:תוליעפה ךלהמ

הריישה ריש

.רישה תא עימשיו "הריישה ריש" ףד תא קלחמ ךירדמה �

.ףדבש המישמה תא ואלמי םיכינחה �
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הריישה ריש

áìùåðåú øáåú îñôåø ãéáøðå

åæä àú æä ëîòè áëìì ùìà äëøðå

åî÷åîåú øáéí îàåã òæáðå 

åø÷ î÷åí àçã øöéðå åàäáðå

åî÷åîåú øáéí îàåã òæáðå

åàì äàøõ, àì äàøõ áàðå.

åðîùëú ùééøä

îï äîàä ùòáøä

øçå÷éí ëáø äéåöàéí

àéëøéí åçìåöéí

ùòîìå òáãå áôøê

áìé ìøàåú àú ñåó äãøê

åòëùéå òåáøéí àðçðå 

ìà ù÷èðå åìà ðçðå

ìà éîùéëå áìòãéðå

æåäé äøôú÷ú çééðå.

רישה תא וארק �

;ץראל ועיגהש םילועה תא תוגציימה רישה תולימ תא עבצב ונמס - 

.םכתחפשמל םיאתמה יוטיבה תא עבצב ונמס - 

רישה ביבס תוליעפה

 תבכרומ תילארשיה הרבחהש ךכל םיכינחה לש םביל תמושת תא תונפהל איה רישה ביבס תוליעפה תרטמ

 ידיל איבמ רישה .תולוכיו הלכשה ,םיכרע ,תויוברת לש םינוש םיגוס הב םימייקתמו תונווגמ תוצובקמ

 םינוש םיאטמבו םינוש תולוק םיעמשנ רישה עקרב .רישה תא עומשל ץלמומ .וללה תוינושה תא יוטיב

.המיאתמ הריוואל םיניזאמה תא םיסינכמה

 .לארשי תנידמ המקוהו ,לארשי-ץראל הלעו ץבקתה םידוהיהמ קלח ,תולג תונש םייפלאכ רחאל ,םוכיסל

 ,הנוש הלכשה ילעב ויה םה .םינוש םיגהנמו תויוברת םהל ויהו תונוש תוצראמ ועיגה םישדחה םילועה

 ישנאב ,םיקיתווה םילועב ושגפ םישדחה םילועה .תונוש תועדו תונוש תופיאש ,תונוש תוילכלכ תולוכי

.ץראב ויחש םיברעב ןכו "ןשיה בושייה"

.האבה תוליעפב ךכ לע - ?םויה ץראב םייחה םיחרזאה םה ימ ?םויכ בצמה המ �
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îâèàåú åîçðåú äâçðå

àì äáéöåú åàì äéùéîåï äìëðå

î÷öåú òøá, îøåñéä åôåìðéä

äãì÷ðå àåø âí áãéîåðä âí áãâðéä.

î÷öåú òøá, îøåñéä åôåìðéä

äãì÷ðå àåø âí áãéîåðä âí áãâðéä.

åîëì äâìåéåú 

åòí ëì äáòéåú

òí ðåöø åàøõ ÷îä

åùôä àùø ðøãîä

ùåá äúçéìä îúòåøøú

åîãáøú åîãáøú

îñáéá éäåí äñòø

øá ä÷åùé åäöòø

àáì éù òì îä ìùîåç

éù òåã àåîõ éù òåã ëåç.
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.תורוש הילעו םישדח םילוע תיינוא  םכינפל �

;היינואה לע תועיפומה תורושב םילועה תוצובק תומש תא ובתכ - 

 ורזעיה .רישב םיעיפומ םניאש םישדחה םילועהו ץראה יבשות תא תורתונה תורושב ופיסוה -

.ןולימרתב

 ,הפוריאמ םילוע ,םימעה רבחמ םילוע ,היפויתאמ םילוע ,ב"הראמ םילוע ,תפרצמ םילוע :ןולימרת

.הניטנגראמ םילוע ,םיברע ,ןשיה בושייה ישנא ,חרזמה תוצראמ םילוע

בצמ תגוע - לארשי תנידמ - ינש קלח

.ףדבש תומישמל םאתהב ולעפי םיכינחהו "בצמ תגוע - לארשי תנידמ" יפד תא קלחמ ךירדמה �

.ןויד םייקתי תוליעפה רחאל �

ןויד

:"הגוע"ה ינותנ תא וחתנ �

.תחא הנועבו תעב םיביכרמ המכל םיאתהל רשפא ?םידימלתהמ דחא לכל םימיאתמ םיביכרמ ולא �

?תונושה תוצובקה ןיב שיש תועדה יקוליח םה המ �

?תונושה תוצובקל שיש םינושה םיכרצה םה המ �

?תוצובקהמ תחא לכב בשחתהל ךירצו בושח םאה �
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בצמ תגוע - לארשי תנידמ

."םינותנ תוגוע" םכינפל

 וא ,תלצפתמ הכיס ןזכרמב ץוענלו וז יבג לע וז ןתוא ביצהל ,םינמוסמה םיווקב תוגועה תא רוזגל שי

.קבדב ןקיבדהל

.הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ינותנ יפ לע ואבוהו ,4002-5002 םינשל םינכדועמ םינותנה

זכרמה תודוסי ידי לע הקפוהש "תוריחבה תכרע" ךותמ

0595176-20 'לט ,הנידמו הרות יניינע ןובילל 
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רמועב גל .ג

1. çéãåãé ì"â
.רמועב גל-ל םירושקה םיאשונב תיתייווח ךרדב הצובק ליעפהל :הרטמה

 :הלעפהה ךלהמ

 ?ינא ימ

,םידורה םיאמורב יתמחל ינא  .1

.םידרומה שארב יתדמע 

 - ריבכמל תודגא ילע וכליה 

.ריבא ומכ ,ריפכ לע יתרהד יכ ,לשמל 

        )ùîòåï áø-ëåëáà(
.םיעברא ליג דע אורק יתעדי אל .2

.םיעורה ןיב ןאצ יתיער םירהב 

,הרות דומלל יתאצי 

.ארונה דרמל יידימלת םע יתפרטצה 

   )øáé ò÷éáà(
.הדיחי תב יתייה .3

.היה לודג רישע יבא 

;היה רוב - ילעבל יתאשינשכ 

.הרותב לודגל ךפה - דמלשכ 

     )øçì(
,םיאמורה רסיק יתייה ינא  .4

.םיאגה םידוהיה ודרמ יב 

םיילפכ הלודג הריב יל תונבל יתיצר 

.םילשורי ריעה תוברוח לע 

                         )àãøéàðåñ(

,הבוטה יופכ עשרה אוה ינא .5

.אבכוכ רב םע רוצמב יתייהש 

- הבקנה תא יתיליגשכ 

.הדוס תא םיאמורל יתרסמ 

   )ùåîøåðé(
הנש ידמ םילוע ירבק לא .6

.הנידמה יבחר לכמ םידוהי 

הרודמ םיקילדמ יביבס 

."הלוליה"ה םיכרועו 

         )øáé ùîòåï áø-éåçàé å÷áøå áîéøåï(
:םיניכמ שימג ףנעמ יתוא .7

.םינובו םיפפוכמ ,םיככרמ 

,םירשוק לבחב ייתוצק ינש תא 

.םירויש ינפל - םיאשונ יתוא ףתכ לע 

   )÷ùú(
החונמב ןכוש "רתי"ה ןיב ינא .8

.החותמה תשקה לע 

,חילשה ינא ,תַחַלַשמה איה 

.חילבא ביואב ידוח תאו 

   )çõ(
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הדימעב םירפוס יתוא .9

הרועשה תרצקה תליחתמ 

הרותה תלבקל היפיצב 

תומימת תועובש עבש 

.תועובשו םימי תיינמב 

  )ñôéøú äòåîø(
שולש ליגב םישוע יתוא .01

שארב תרופסת םע 

הליכאל ןכומ לשב ירפ ומכ 

.הרותה דומילל רשכומ וישכע ינא 

          )çìà÷ä(

ןטקו לודג םידקור יביבסמ .11

ןדמלה רכזל 

המכח ירתס הליגש לבוקמה 

.הרות לש הרוא הנירקמ ינא 

          )îãåøú ìâ áòåîø(
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"לודגה הרומה" י"שר לש ותריטפל הנש 009 .ד

י"שרל בתכמ .1

?ול בתוכ תייה המ ,י"שרל בתכמ בותכל תלוכי וליא �

?י"שר תא ןיינעי ךתעדל המ �

ת"פומ ןוכמ תאצוה ,)רבוניש( ואלב לכימ תכירעב ,"ם"במרהו י"שר תודלות" יפ לע

.היינפ לכל הנעי י"שר

 .האבה ןויליגב םסרפתהל יושע םיבתכמהמ טקל

li.vog.noitacude@ewheyra :םיבתכמה חולשמל ל"אוד תבותכ



43

2. 
 םש תוצופתה תיבב רקבל רשפא( הינמרגבש הזיימרווב י"שר לש ושרדמ תיב תריווא םכמצעל וניימד �

.)שרדמה תיב םגד גצומ

:םימגד תונבל רשפא �

.)ת"וש( םיבתכמ בתוכ י"שר - 

.)י"שר לש ושוריפל וכפהנש( רועישב םיסרטנוק רבחמ י"שר - 

.םרכה תדובעב ותכאלמב י"שר - 

.וידימלתב בבוסמ הרומכ י"שר - 

.לארשי תסנכב בשוי י"שר - 

ןודעומה טושיק
      "לארשיב וברי ךומכו וב יורש התאש םותי רוד ןיא" :ןוגכ י"שר לע הרמאנש הרמיאב רדחה תא טשקל

.ודי לע ורמאנש תורמיאב וא

.661 ,561 'סמ "ושדוחב שדוח ידמ" תונויליג ואר תונויערל
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עובשה תשרפ לע םילימ ןועושעש .א
 תוחפל םיגשומה ינשמ דחא רשאכ ,תויתואה רדס יונישבו תוהז תויתואמ םיבכרומה םיגשומ ינש םישקובמ הדיח לכב
.עובשה תשרפל רושק

הבושת       עדוי ימ

ארקיו תשרפ
)והיטפש / טישפהו(    הלוע ןברוקב תישענה הלועפ .1

הדוהי ךלמל ןבו 

)האפ / הפא(          הדימ תלוסב .2

הווצמ הדשבו 

)םיכרע / םיערכ(      םימב ץחרי .3

םיימשה דע םיבושחו 

וצ תשרפ
)לאכימ / יכאלמ(    לודגה תבש לש "איבנ"ה .1

לודג םיכאלמבו 

)המחנ / החנמ(          לאל ןברק .2

לבאל דודיעו 

)דדובמ /דב-ודמ(      ופוגלש תנותכה .3

ודבל אצמנו 

ינימש תשרפ
)תימרא / רמתיא(    םינהכה םינבה תעבראמ דחא .1

 םימכח תפשו ארמגה ןושל 

עובשה תשרפ .ה    
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)םגל / למג(         ורוסיא וילעו םייח לעב .2

ונואמצ תא הוורהו 

)הָאְנִק / הָקָנֲא(      םלוכל אמט .3

םלועה ןמ איצומו 

ערוצמ-עירזת תשרפ
)הבוצ / בוהצ(    רעישל עבצ  השרפב .1

רהב בושייו 

)תיערז / עירזת(         וננודיחב יזכרמ אשונ .2

וננופצב בושייו 

)רניד / ןדרי(      רהנ הרטפהב .3

רכומ ידומלת עבטמו 

םישודק-תומ ירחא תשרפ
)התמח / התחמ(    "שא ילחג"ל ילכ .1

שרפתמ הָסֲעַ ּככו 

)םתוירחא / תומ ירחא(         "םעה דעבו ודעב" תשרפ .2

םתוברעו 

)הלער / הלרע(    השעת אל תווצמ "םישודק"ב .3

תוסכל הב םינפה תאו 

םינש שולש 

םינפה לעו 

רומא תשרפ
)והיצמא / איצומה(     השרפב הכרב .1

הדוהיב ךלמו 

)קובי / בקיו(         "רומא" ןושלב "ללקיו" .2

רוכזל "חלשיו"ב "רבעמ"ו 

)תורפסמ / םתרפסו(     רמועה תווצמ תליחתב .3

רמועב תוליעפ יתלבו 
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יתקוחב-רהב תשרפ
)רבח / ברח(    םכצראב רובעת אל .1

םכידידימ דחאו 

)ךישמת / תיכשמ(         הדיק הרוסא הילע .2

הקספה אלל השעתו 

)דיש / שיד(     "ריצב" תא גישי תוכרבב .3

ריקה תא וב עובצלו 

רבדמב תשרפ
)לאעמשי / עמשילא(    םירפאל ףסוי ינבל שיאה .1

םיינשה ןמ דחא םהרבאלו 

)ןינע / ןניע(          אישנל אבא .2

אשונו 

)ףסילא / יספלא(     החפשמ םש ףירהל .3

השרפב אישנו 

 ,קנרפ באז תאמ "יעושעש ךתרות" רפסה ךותמ תודיחה

0065198-250 ןופלטב םיטרפ ,תויונחב גישהל ןתינ
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י"שרב ןודיח - רעונל עובשה תשרפ .ב

ארקיו תשרפ

:םידמול ןיינמ

 ?לזג ידי לע גשוהש ןברוק בירקהל רוסאש .1

?)המהב( רקי ןברוק ומכ הרוהט הנווכב אוה םא )ףוע( לוז ןברוק ךירעמ ה"בקהש .2

?םולשה תא למסמ םימלש ןברוקש .3

?םהיתויועטב תודוהל םילגוסמ תויהל רודה יגיהנמ לעש .4

 ?תונברוק המ םשלו )תוחכוה 3( תונברוק בירקנ שדקמה תיב הנבישכ םג םאה :תולאשה תלאש

וצ תשרפ

?םהמ ,תונברוק יגוס 5 ונתשרפב

:םידמול ןיינמ

?סיכ ןורסח הב שישכ דחוימב הווצמ םייקל זרזל שיש .1

 םויה( הדות ןברוק איבהל םיכירצ רבדמב רבעש ימו ,םיב גילפמה ,אפרתהש הלוח ,רהוסה תיבמ אציש שובחש .2
?)"למוגה" -

?הבורמה תא טעומה קיזחהש תומוקמה דחא היה דעומ להוא חתפש .3

?לאמשו ןימי היטה אלל 'ה ירבדכ לכה ועציב וינבו ןורהאש .4

)תוביס 2 הנמ( ?םד לוכאל רוסא עודמ :תולאשה תלאש

ינימש תשרפ

:םידמול ןיינמ

?)וינב תריטפ תובקיעב( ותקיתש לע רכש לביק ןורהאש .1

?תורוסא רוכיש בר לש ותקיספו רוכיש ןהכ לש ותדובעש .2

?ותועטב תודוהל שוב אל וניבר השמש .3

?הנומאמ םדאה תא םימטואו םיינחור םייח לארשי םעמ םיענומ םירוסא םילכאמ תליכאש .4

?םירוסא םילכאמו תופירטו תולבנ תליכא רוסיאל תוביס 4 הנמ :תולאשה תלאש
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ערוצמ-עירזת תשרפ

:םידמול ןיינמ

?רוהט וניא רוהט אוהש אמט לע זירכה םא תרהטמה וא תאמטמה איה ןהכה תזרכהש תורמלש .1

?ערוצמה לש ואטח רובע הדימ דגנכ הדימ תערצב שיש .2

?םיערה וישעמל דחאו דחא לכ תוליבקמ ותרהט םויב ערוצמה איבהש תונתמהו תונברוקהש .3

?הבשיילו לארשי-ץראב רוגל הווצמ שיש .4

!חכוה ?תינחור וא תינפוג הלחמ איה תערצה םאה :תולאשה תלאש

.)תוביס 2 הנמ( ינימשה םויב המל ."ותלרוע רשב לומי ינימשה םויבו" :תרפרפה תניפ

םישודק-תומ ירחא תשרפ

:םידמול ןיינמ

?םדאה לש השודקה תמרב םייולת לארשי-ץראב םירוגמהש .1

?)הנוכנ אל הצע ואישהלו( לושכמ תתל רוסא )והשמ עדוי אלש םדא( "רבדב רוויע" ינפל םגש .2

?תוכז ףכל םדא לכ ןודל שיש .3

?דובכב גהנתהלו שבלתהל שי )"טעמ שדקמ" אוהש תסנכה תיבו( שדקמה תיבל םיסנכנ רשאכש .4

?השודק יהמ .ויהת םישודק :תולאשה תלאש

?ןכיה .אבה םלוע םויקל זמר תומ ירחא תשרפב :תרפרפה תניפ

רומא תשרפ

:םידמול ןיינמ

?הווצמ תמל םגו )םיבורק 6( רטפנש ותחפשממ דחאל קר אמטיהל רתומ ןהכלש .1

?הרותל היילע ,שודיק ,ןומיז :ןוגכ השודקבש רבד לכב ןושארה תויהל ןהכה תא דבכל שיש .2

?)רוסא זאש( םומ לעב ןברוקה ןכ םא אלא ובירקהל רתומ ןברוק איבהש יוגש .3

?שדקמה תיב תא הנב וליאכ )תוללוע ,טרפ ,האיפ ,החכש ,טקל( םיינע תונתמ ןתונהש .4

)אכ קרפ( ?דציכה תנביג ילב ןביג :תולאשה תלאש

?)ן"במר ןייע .תועד 2( תאז השע עודמו "תילארשיה השאה ןב" אטח המב :תרפרפה תניפ
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יתקחב-רהב תשרפ

:םידמול ןיינמ

?םינפ ינשל תעמתשמה ןושלב וליפאו זמרב וליפאו הטנקהב תלוזה תא תא רעצל רוסאש .1

?שממ ינע וניא ןיידעש וליפאו רדרדתהל ליחתמ ילכלכה ובצמש ימל רוזעל הווצמ שיש .2

?תורקפה ייחו םייוגה תוגהנתה יוקיחמ רתיה ןיב תעבונ תילכלכ הליפנש .3

?יניסב הנתינ הפ לעבש הרות םגש .4

?)ן"במר האר( תרחא ןיבה ך"נב ימ !רבסה - "הדפי אל םדאה ןמ ...םרח לכ" :תולאשה תלאש

!רבסה ?הכרב וא החכות וז - "ץראה תא ינא יתומישהו" :תרפרפה תניפ

רבדמב תשרפ

:םידמול ןיינמ

?לארשי יטבש ןיבמ רתויב דחוימה אוה יול טבשש .1

?תיאלפו תיסינ הרוצב התשענ השמ ידי לע יול ינב תיינמש .2

?ונכשל יואו עשרל יואש .3

?ונכשל בוטו קידצל בוטש .4

)ן"במר האר .תועד 3 הנמ( ?םעה תא הנמ רשאכ דוד אטח המב :תולאשה תלאש

?לארשי ינב לש הינחה תרוצב למוסמ הז רבד דציכ ,הרותל םירושק ונישעמו ונייח לכ :תרפרפה תניפ

חספה גח

:םידמול ןיינמ

?ןיי תוסוכ 4 רדסה לילב תותשל ךירצש .1

?תוצמ 3 חינהל שי רדסה תרעקבש .2

?)זנכשא גהנמ יפל( רדסה לילב "לטיק" שובלל רדסה ךרוע לעש .3

?רדסה תרעקב הציב חינהל שיש .4

.)םירצמ תאיציב רפסמ םא תרתומ םימ תייתש( ללכ ןמוקיפאה רחאל לוכאל רוסאש .5

?םרמואל גוהנ יתמו ירצימה ללה ,לודג ללה ,םלש ללה והמ :תולאשה תלאש

?"לודגה תבש" םשל םירבסה 3 תוחפל הנמ :תרפרפה תניפ
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רמועה תריפסו דעומה לוח

:םידמול ןיינמ

?דעומב םישנ םיאשונ אלש .1

?חספה גח לש ןושארה ט"וי יאצומב רמועה תא רופסל ךירצש .2

?)חספ לש ןושארה ט"ויל טרפ( גולידב ללה םירמוא חספה גח ימי לכש .3

?םימשב לעו רנ לע הלדבה םיכרבמ ןיא )ןורחאה םגו ןושארה( ט"וי יאצומבש .4

?דעומה לוחב תושעל רתומ תוכאלמ יגוס וליא :תולאשה תלאש

!אלש חכוה .תבש םוי תרחממ םיקודצכ השוריפ "תבשה תרחממ" ילוא :תרפרפה תניפ

יתרפא יכדרמ תאמ ,"השרפ יגיגה" יפ לע

)ןויליגה ףוסב ןודיחל תונורתפה(

50



51

ןפגה

:םימעט ינשמ רייאו ןסינ םישדוחל ןפגה לע בותכל יתרחב

 ונא רשא ןיי תוסוכ עברא תייתש ,ינשהו םיבנעה לש רצות םהש םיקומיצמו ןיימ תסורחה תנכה ,דחאה

 רש םולחב םיאור ונא .יתחקלו יתלאגו ,יתלצהו ,יתאצוהו :הלואג תונושל עברא דגנכ רדסה לילב םיתוש

.רדסה לילב םיתוש ונאש תוסוכה עבראל רוכזיא ומולח תא רתופ ףסוי רשא םיקשמה

 תא ןתאו הערפ סוכ לא םתוא טחשאו חקאו ידיב הערפ סוכו ...םיגירש השלש ןפגבו - ינפל ןפג הנהו..."

.)י ,מ תישארב( "הערפ ףכ לע סוכה

 שיא חנ לחיו" השעש ןושארה רבדה הביתהמ ותאצ רחאל .חנ תשרפב ןפגה העיפומ ,ארקמב הנושארל

 תחא תא םיאור ןאכ .)אכ-כ ,ט תישארב( "הלהא ךותב לגתיו ,רכשיו ןייה ןמ תשיו .םרכ עטיו ,המדאה

 האצותל םורגל לולעה ,ןיי םהמ םיקיפמש ,םיבנע התרצותש ,לארשי-ץראב ןפג תעטל םיווצמ ונאש תווצמה

.הזרפהבו הנובת רסוחב שומיש ללגב ,תינסרה

 .רתויב בושח ילכלכ ףנע היה םודקה ןמזבו ,לארשי-ץרא הכרבתנ םהב םינימה תעבשמ דחא אוה ןפגה

 םיעוסשו םילודג הילע .ויתורומז ךותמ תוחמוצה תונקונקה ידי לע הלועו לסלתסמה ספטמ חמצ אוה ןפגה

 ירפל .תולוכשא לש תחרפתב םיכורעו חיר םינתונ םיקורי ,םינטק היחרפ ,דיה ףכ ןיעכ תובחר תונואל

 םיערז םכותבו תינרשבו הבע הפיצ ,הפוקשו הקד תימינפהו גז תארקנ תינוציחה תופילק יתש שי םיבנעה

.םינצרחה םהש םישקו םינטק

ארקמב ןפגה
 ןפג ,קקוב ןפג ,תחרוס ,ןפג :יאוול תומשב םג .ןיי ץמוחו םיקומיצ ,רמח ,רכש ,שורית ,ןיי ,םיבנע ,םרכ ,ןפג

.הליכאל םייואר םניאו םיער וינפגו התכיפה ינפל ,םודסב םיבותכה יפל חמצש ,הדש ןפג ,תרדא

 ,הילד ,לוכשא ,לוכשא לחנ :ןוגכ ,ןפגה תא םיריכזמה םיאשונה יפ לע םירוזג םהיתומשש תומוקמ םנשי

.'וכו םיבנע תיירק ,םרכה תיב ,ףסוי ימרכ ,קרוש לחנ

ץראה תרמיזמ
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ןפגה ירצומ

 ארקנ - ןיי .חמשמו עיבשמ ,ןיזמ ןיי ,שונא בבל חמשי ןיי .םישנאו םיקולא חמשמ אוה - ןייה �

.ותסיסת המייתסנשמ

.ירט םיבנע ץימ ,ןייל ותכיפהו ותסיסת םדוק ,םיבנע סיסע ך"נתב ועמשמ - שורית �

.םודא - ארמח תימראב ומשש ןייל ףדרנ םש - רמח �

.ססות ץימ ,רכשמ אוה ךא ותסיסת המייתסנ אל ןיידעש ןיי אוה - רכש �

.וקמטצנו ושביש םיבנע - םיקומיצ �

.םימב וססתינש םיגזהו םינצרחהמ ןקתוה - ןיי ץמוח �

 זרוא ,רשבב םיאלוממ ןפג ילע - חפריה ילע תא םיריכמ ונא ונימיב .הפורתכו לכאמכ ושמיש ןפגה ילע �

.הניבגב םגו

.הקסהל ושמיש םוזיגה רחאל - תורומזה �

 םירצנ םתוא .הרפי וישרושמ רצנו םירצנ הישרושמ החימצמ איה העזג עדגנשמ םג ,בר תושדחתה חוכ ןפגל

.)ז ,אי לאינד( "ונכ - הישרש רצנמ דמעו" הָ O ַPַה - שדח עזג םירצויו םיבעתמ

 אל ךמרכ טרפו ,ללועת אל ךמרכו - םיינע תונתמב :תוכלהו םיניד הל ודחייתנ ןפגה לש התובישח לשב

 ךלי" - ותיבל בושי ומרכ תא לליח אלש ימל םג סחייתמ ארקמה .)י ,טי ארקיו( םתוא בזעת רגלו ינעל טקלת

.)ו ,כ םירבד( "ונללחי רשא המחלמב תומי ןפ ,ותיבל בושיו

.הדוהיל וניבא בקעי תכרב - "התוס םיבנע םדבו ושובל ןייב סבכ ונותא ינב הקרשלו הרעה ןפגל ירסא"

.םודא הנייש תחבושמה ןפגה - הקרוש םש לע ארקנ קרוש לחנ

 םרכה תריש - לאקזחי לש ןפגה לשמ ,)אכ קרפ א םיכלמ( ילעארזיה תובנ םרכ לשמ :םילשמב ןפגב שומיש

.ןפגה לודיגו לופיטה ךרד לע טרופמ רואית וכותב ליכמה ,)ה קרפ( והיעשי רפסב

םימגתפ

.ל"זח תורפסב דיתעה ןוזח תאו ריהזמה רבעה תא למסמ - "ותנאת תחתו ונפג תחת שיא" �

.דוד תיבמ ,לארשיב תוכלמ חימצי רשא ןב הנווכה - "ישי עזגמ רטוח אציו" �

.ויפב טלש אל תורכיש בורמ - "דוס אצי ןיי סנכנ" �

 .תומכל בל םישל ילבמ תותשל ךישממ םדאה החונינ השגרה ןתונ ןייהש בורמ - "ןייב וביל בוטכ" �

.ינומרה ףוריצל ,האנו םיאתמ גוויזל םימכח לשמ - "ןפגה יבנעב ןפגה יבנע" �

.םיאתמ וניאש גוויז ,ינומרה יתלב ףוריצ - "הנסה יבנעב ןפגה יבנע" �

.םייסראו םירמ תוריפל יוניכ - "שור יבנע" �
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.ןייל יצילמ יוניכ - "םיבנע םד" �

.תוינויח תאלמ ךתשא - "הירופ ןפגכ ךתשא" �

למסכו תונמאב םיבנע

 לוקלק לע דיעמ םישואב ירפ ינש דצמ ךא החירפהו גושגשה תא ,הנוירפו ץראה תכרב תלמסמ ןפגה �

.ןברוחו

 בוש תואבצ םיקולא" :וט קוספ פ קרפ םילהתב אבומכ לארשי-ץראל למס אוהו ,ןפגל לושמ לארשי םע �

."תאז ןפג דוקפו הארו םימשמ טבה אנ

 ותוא םיאשונ רשא קנע םיבנע לוכשא םירייצמ םילגרמה ואיבה רשא לארשי תוריפ תא םיראתמ רשאכ �

.םיינש

 לש ולמס והז .)א"ע ,ביק תבותכ ילבב( םילגע לדוגב ןלוגבש אלמג לש םיבנעה תולוכשא ויה הדגאה יפל �

.לארשיב תוניי רוצייל לעפמ - יחרזמ למרכ לעפמ

 םג השע ךכו .םהיתועבטמ לע רמתה תאו ןפגה תא יאנומשחה תיב יכלמ ועביט ינש תיב תפוקתב �

.)חמ ,גפ תודימ( אבכוכ-רב

.בהז לש ןפג העובק התייה לכיהה לש וחתפב �

םישומישו תולוגס

 ביבס םתוא םירשוקו םיכרוכ ,םיביטרמו הנתוכ דב תועוצר םיחקול - םוחה תדרוהל בוט ןיי ץמוח �

.לגרב םיבקעה ביבסו דיה ףכ יקרפ

.םייניעל סנכיי אלש רהזיהל שי ךא - חצמה לע חורמל ןתינ �

.הנתשהל בוט םיבנע שורית �

 לובטל .גנוד טעמו ןמשו םידרו ימב בטיה לשובמ שורית חיתרהל שי ףוגב םייבצע םיבאכ לע הלקהל �

 ץיקבו רשופ םוח תגרדב היהת הלילבהש ויתסב .באוכה םוקמה לע חינהלו הלילבב הזג דפ וא ןפג רמצ

.הרק איהשכ שומישל ןתינ

.בל תולחמ תענומ םויל עצוממב םודא ןיי סוכ תייתש �

.ףוגה תחירמ ידי לע םירובד תציקע ענומ דואמ ךימס שורית �

 תוערפהו תוילנומרוה תוערפה דגנכ ,תשובחתב רוע תולחמ יופיר ,םדה רוהיטל םיבוט ןפגה ילע �

.תויבצע

יסלברט לזמ
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חספ
ביבאה גחל תיביבא הנומת .1
.אב חספ עיגה ביבא הבר החמש הבר החמש

:דויצו םירמוח

 :םיחרפ �

.)תויתוברת תוינלכ( לטרגאב וחתפנש רחאל - תוינלכ -

.)תיבה תא וטשיקו וחתפנש רחאל( םידרו ,םינשוש -

.)םינוש םיעבצב יוצר( חרפ לכ ירשפא -

.)ןשי הבע רפס לכ( םינופלט רפס �

 ףקש וא ,ןבלמ ,םייקוש הווש שלושמ ,לוגיע( תונוש תורוצב םירוזג םיפקש 2 �

.)ךרואל ךותח דחא

.יטסלפ קבד �

.םיירפסמ �

.מ"ס 8-01 ךרואב והשלכ טרס וא טוח �

:הנכהה ןפוא

 םילע - םילע ילב וא םע ,לועבג ילב וא םע חרפה לש תחרפתה תא םיחקול �

.םהמ רוזגל רשפאש םילודג

 לע םישל יוצר .שובייל רחא חרפ םיפד המכ לכב ,רפסה ךותל םיסינכמ �

.חרפה תא קדהל יוצר .)םינבא וא םיפסונ םירפס( דבכ ץפח םירפסה

.םימי 3-4 חרפה תא םישביימ �

 םיקיבדמ ,טושיקל םינשוש ילע םירזפמ - ףקש לע םיחרפה תא םירדסמ �

.יטסלפ קבדב

 םיחינמו טוח + ףסונ ףקש םיחינמו ףקשה ביבס יטסלפ קבד םיחרומ �

.שובייל

.וז הנומתל וב םישמתשמ ןכלו שובייה רחאל ףוקש השענ יטסלפה קבד :הרעה

די תוכאלמ
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רדסה לילל איבנה והילא עיבג .2

:דויצו םירמוח

.יוצרה עיבגה לדוגל םאתהב - ישיא םימ לש קובקב וא יצחו רטיל לש יטסלפ קובקב �

.ףסכ ריינ �

.םח קבד �

.םינוש םיטושיקו םיטייפ ,םיזורח �

.יטסלפ קבד �

  .ןיכס �

:הנכהה ךילהת

. ןיכס תרזעב ותיתחתמ 3/2 הבוגב בוכש אוהשכ קובקבה תא םיכתוח �

.ףסכ ריינב םיקלחה ינש תא םיפטוע �

.קובקבה תיתחתב קובקבה לש היפה תא םח קבדב םיקיבדמ �

.'וכו םיטייפ ,םיזורח ,םיינועבצ תוריינב עיבגה תא םיטשקמ �

.איבנה והילא לש עיבג םילימה תא םיקיבדמ עיבגה לע �

4

 גביע
 של

אליהו

םיכתוח .1

םח קבדב םיקיבדמ .2

ףסכ ריינב םיפטועש ירחא 
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תואמצעה םוי

.שדקתה שדח גח - "חמש גח" רפסה ךותמ סינפיק ןיול לש רופיסה

 ונויבצ תא לבקמו שדקתמ תואמצעה םוי ןויבצ ול ןיא ןיידעש ןוויכ ,תואמצעה םויל וילמס תא שיגמ גח לכ

.לארשי יגחמ

תואמצעה םויל ישה תשגה

 םוי רשאכ ,רחא גח הגיצמ הצובק לכ רשאכ הגצה תושעל רשפא גחה ילמס תא וניכי םיכינחהש ירחא

.וב שמתשי ךיא ריבסמו תונתמה תא לבקמו עצמאב דמוע תואמצעה

ןוסנורהא הכלמ תאמ

 

 ‚Á‰ ‰�˙Ó‰‰�˙Ó· ˘ÂÓÈ˘ ˙ÂÏÈÚÙ

 ‰�˘‰ ˘‡¯ ¯ÙÂ˘ ˘È‚Ó ¯ÙÂ˘· ÌÈÚ˜Â˙

 ÌÂÈ· ‰ÏÈÙ˙·

 ˙Â‡ÓˆÚ‰

 ,ËÏÂ‡Ë ¯ÈÈ� ÏÈÏ‚ ,ÂÓÈÙ ,‰�ÈÏËÒÏÙ ,¯ÓÈÁÓ ¯ÙÂ˘ ˙�Î‰

 ÌÈ˜„‰Ó ,Ó"Ò 3-2 Í¯Â‡Ï ÌÈ¯ÊÂ‚ ‰ÈÙ‰ ˙‡ ¯˘‡Î

 .ÌÈË˘˜ÓÂ

 ¯ÂÙÈÎ ÌÂÈ ÔÂ¯ÎÈÊ ¯�ÔÂ¯ÎÈÊ ¯� ˙˜Ï„‰ .ÔÂ¯ÎÈÊ ¯� Ï˘ ˘ÓÂ˘Ó ÚÈ·‚ ÍÂ˙Ó ¯� ÒÈ�Î‰Ï ÌÂ˜Ó ˙�Î‰

 .˙Â˜·„Ó ‰ÈÏÚ ÌÈ˜È·„ÓÂ ‰ÒÙÂ˜‰ ˙‡ ÌÈÚ·Âˆ

 ˙ÂÎÂÒ Ï‚„ ÌÈÏ‚„ ˙Ù�‰ .ÌÈ�Â˘ ÌÈÏ„‚· Ô·Ï-ÏÂÁÎ ÈÚ·ˆ ,¯ÈÈ� ,˙ÂÏ˜ÓÓ ÌÈÏ‚„ ˙�Î‰

 ‰ÎÂ�Á „ÈÙÏ ÌÈ„ÈÙÏ ıÂ¯ÈÓ .‰ÎÂÓ� ÌÈ¯ÂÓÈ˘ ˙ÒÙÂ˜Ó „ÈÙÏ ˙�Î‰

 ‰ÎÂ˙Ï ÌÈÒÈ�ÎÓÂ ÌÈÚ·Âˆ ,¯ÓÒÓÂ ıÚ ˙ÎÈ˙Á ÌÚ ÌÈ¯·ÁÓ

 .ÌÂ˙Î-ÌÂ„‡ ÔÙÂÏˆ ¯ÈÈ� Â‡ ¯�

 Ë·˘· ÂË Í¯ ÚË� ‰„˘Ï ÌÈ‡ˆÂÈ .ÏË¯‚‡ ÍÂ˙· Á¯Ù ˙�Î‰

 ÌÈ¯ÂÙ ‰ÏÈ‚Ó ˙ÏÈ‚Ó ˙‡È¯˜

 ˙Â‡ÓˆÚ‰

.ÛÏ˜ ÈÂÓ„ ¯ÈÈ� ÏÚ ˙Â‡ÓˆÚ ˙ÏÈ‚ÓÓ ÌÈËÙ˘Ó ‰ÓÎ ˙·È˙Î

 ÁÒÙ ¯„Ò ˙¯Ú˜ ,˙È‚È‚Á ‰ÁÂ¯‡

 ÏÏ‰ ˙‡È¯˜

 .Ô·Ï-ÏÂÁÎ ‰ÁÂ¯‡ ˙�Î‰

 Â�È‡˘ ÈÚ·Ë Ú·ˆ ˘È) ÏÂÁÎ ÏÎ‡Ó Ú·ˆ ‰�È·‚Ï ÌÈÒÈ�ÎÓ

 .Ô·Ï ÏÂÁÎ ÌÈÎÈ¯Î ‰�È·‚‰Ó ÌÈ�ÈÎÓÂ (ÏÈÚ¯

 .ÏÂÁÎ ÏÎ‡Ó Ú·ˆ ÌÚ ¯Á‡ ÏÎ‡Ó ÏÎ Â‡ ÔÙÈˆ¯Ó ˙�Î‰

 ¯ÓÂÚ· ‚Ï ‰¯Â„Ó ÌÈ¯ÓÂÁ ˙�Î‰

 ‰¯Â„ÓÏ

 .‰„˘· ˜È�˜ÈÙ

 ˙ÂÚÂ·˘ ‰�ÂÈ ÌÈ�ÂÈ ˙�Î‰  .¯ÈÈ� ˙ÒÈÚ ,¯ÓÈÁ ,˙Â‡ËÂ¯‚ ,ÂÓÈÙÓ

 .˙ÂˆÂ� ÂÎÂ˙Ï ÌÈÚ˜Â˙Â ‰ÒÙÈÏ‡ ˘Â‚ ÌÈ�ÈÎÓ

˙·˘    ‰ÁÂ�Ó 
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שדקתה שדח גח

 :רמואו רשבמ ,רשבמ לוק אצי - תואמצעה תליגמ לע םותחל םע ישאר ףסאתהב ,לארשי תנידמ םוקב

!תואמצעה גח םוי ,לארשיב שדקתי שדח גח -

.םימשה דע האשנו ביבסמ ץראה תא הרושבה הפיקה - !שדח גח !שדח גח -

:הזל הז ורמאו וסנכתה ,הרושבה תא לארשי יגח ועמש

!יש ול שיגהלו וכרבל ונילע ,ונל דלונ שדח חא -

 .וינפל ובצייתהו ואבו ,וילמס תא גח גח ודנעו וכלה

.וילע ןיא גח-למס לכ ךא ,אילפהל הגונו ול רהוז ,םר סכ לע בשוי תואמצעה גחו

.יש ילמס ול ושיגהו ורותב חא חא ,םיגחה-םיחאה ותוא וכריב

:רמאו ,רוכבה חאה אוה ,הנשה שאר חתפ

 העורת םוי" םג יתארקנ .הקותמו הבוט הנשב לארשי ינב תא ךרבא יאובב .םיגחל ןושאר הנשה שאר ינא -

!רפוש - יש ךל שיגהלו ,יחא ,ךכרבל התע יתאב .רפושב םיעירמו םיעקות גגוח ינאש ימי ינשב יכ

.םילודג תורנ םיקילדמ תסנכה תיבב - ינשה חאה רמא - םוצו הליפת ,החילס םוי - ,ינא םירופיכ םוי -

!יש ךל יתאבה ןורכיז רנ ,הזכ רנ

:ישילשה חאה ברק

 ימויב .הברעו סדה ,גורתא ,בלול לטונ ,יונ תכוסב גגוח ינא םימי העבש .ףיסאה גח - ינא תוכוסה גח-

.םילגד םיפינמו םיחמשו םישש לארשי ידלי .הרות תחמש - ינימשה

!יש ךל יתאבה לגד הנה

:יעיברה חאה ברק

 ,תוביבל םילכוא לארשי ידלי .תיב לכ ןולח לע תורנ וקלדוי םימי הנומש .הכונח ימשו ינא רואה גח -

.םידיפלו תורוא לש הכולהתב םיאצויו םינוביבסב םיקחשמ

!דיפל - ילש ישה -

:ישימחה חאה ברק

 עוטנל םירהה לאו םימרכה לא םיאצוי לארשי ידלי .תונליאל הנשה שאר - טבשב רשע השימח ינא -

.תועיטנ

!ךר עטנ - ךל יתאבה יש ירהו

:ישישה חאה אב דוקירבו רישב

 ,םינמנזוא םילכוא ,תוכסמ םישבול ,םינטקו םילודג וחמשי יתארקל !חדבמו חמש םירופ ינא ,םירופ ינא-

.הליגמה תא םיארוקו םינשערב םישיערמ

.הליגמ - ילש תונמ חולשמ הזו
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:יעיבשה חאה ברק

 ,ללהו רישב לארשיב תיב לכב רדס םיכרוע ןושארה ילילב .םימי תעבש גח ,תוריחה גח - ינא חספה גח -

.לארשי ינב ייח תא םירצמה וררימ יכ תואלו רכזל ,רורמ םג םימעוטו ,הצמ םילכוא ,ןיי םיתוש

.רדסה תרעק - ךל איבמ ינא ישה הז

:ינימשה חאה רמא

 םידקורו תורודמ םיכרוע ,םידיפל םיאשונ ,תותשקב םירוי לארשי ידלי .הרובגה גח - ינא רמועב ג"ל -

.ןביבס

.הרודמ ילש ישה

:רמאו ברק םיגחה ןורחא

 םילעמ לארשי ינב ויהש םירוכיבה רכזל ,"םירוכיבה גח" - ינשה ימש .הרות ןתמ גח - תועובש ינא -

 רשבל םימורמל תונבל םינוי םיפיעמו תמייקה ןרקל הניגהו ןגה ירפ תישאר תא םיאיבמ לארשי ידלי .םילשוריל

.לארשיב םולשהו החמשה לע

!ךל יתאבה רשא ישה הז - הנבלה הנויה

:תבש - תוחאה םג האב הנורחאל

.וב השעת אל הדובע תכאלמ לכ .ךגח םויב שיא לכ חוני ןעמל םידוהיל רוא ,החמשו החונמ  :יִיַׁש -

:רמאו ,וסכ לעמ םמורתה ,דחא דחא םתוא דנע ,יש ול ושגוה רשא םילמסה לכ לע תואמצעה גח חמש

 םויב יתיא חקא ןלוכ תאו ,יל תורקי ןלוכ .יל םתקנעה רשא תונתמה לכ לע .םילודגה יחא ,םכל ינא הדומ -

.יתעפוה

.יאוב תא רשבל םיה ןמו השביה ןמ םירפוצבו רפושב עקתי ,עיפוא תע ,המחה תעיקש םע

.תוריחה תמחלמב םהייח תא ונתנש לארשי ילייח ירוביג רכזל ,תיב לכב קלדוי ןורכיזה רנ

.גח תחמשב םיפנפנמ םילגד אלמת ץראה לכ - תוארטוזזגו תוגג לע ופנוי םילגד

 ,הריבה ריע םילשוריל דע ,םירפכו םירע ךרד דיפלה אשונ ץרה אצי רחש םע ;םויב וב ךרעיי דיפלה ץורימ

.םעה אישנ ידיל דיפלה רסמיי םש

 יזילע לארשי ידלי ולייטי תורעיב .םשה שודיק לע ותמש חורה ירוביג רכזל ,םישודקה רעיב ועטניי תועיטנ

.םייח

.לארשיל תואמצעה תליגמ איה ,הליגמה ארקית תיבו תיב לכב

 אובת רורמה םוקמבו .תונייו םימעטמ אלמ ןחלוש לע ללהו רישב לארשיב תיב לכב ךרעיי גח לש רדס

.רוצמה ימי לכ םילשורי ינב םשפנ תא ולכליכ הב רשא ,תימלחה

.תואושמ וקלדוי לצרה רה לע

סינפיק ןיול לש "חמש גח" רפסה ךותמ
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ילוק-רוא רמוח

ונתוריח ןמז .א
)תינרותה תיגוגדפה היזכרמב םייוצמה( ואידיו יטרס

 תועמשמ ,רדסה לילל תונכהה ,חספ - 72 ,).ר.כ( 361 ,).ר.כ( 982 ,403 ,637 -  )ידוסי( - ךנבל תדגהו �

.)תיכוניח היזיוולט( )"ןנעו תשק" הרדיסהמ( הלש דחוימה הנבמהו הדגהה

 םינידהו תונויערה תא ראבמ רגצמ הנוי ברה -  92- )ידוסי-לעו םייניב תביטח( - חספל תוכלהו תונויער �

 לילל תונכה ,חספ ברע ,ץמח תריכמ ,חבטמו םילכ תרשכה ,חספה גחל תונכה ,ןסינ שדוחל םירושקה

 הרות תצפהל הדוגאה( "הלואגו תולג" לע ןמרש ברה לש האצרה ,רדסה ליל ,הצמ תייפא ,רדסה

.)ואידיוב

 טבמ תדוקנמ חספ לש הדגהה תא רקוסה )תובוב( היצמינא טרס - 75- )ידוסי( - הדגה לש הדגא �

.)סופוקס( רדסה ןחלוש דיל בשויה רענ יניעב תילאוטקא

 רבעב םילשוריל לגרל היילעה תוהמ לע רפסמ טרסה - א 37 - )ידוסי-לעו םייניב תביטח( - לגרל היילע �

.תירהמאה הפשב טרסה .ונימיב וז הווצמ שודיח לעו

 ךשמב התוחתפתה ךרדו הנונגס המ ?תרייואמה הדגהה יהמ - 041 - )ידוסי-לע( - תורייואמ תודגה �

 תועמשמ המו ,םירויאו םירויצ םע הדגהה לש יניצר ןכות בלתשמ דציכ ?תונושה תוצראב תורודה

.)ילארשיה םיטרסה תוריש( ?םהיתורוקמו םירוטיעהו םירויאה

 תיתדה הצעומה ידי-לע הנגרואש ,חספה גח לש הכורעת - 541 - )םיליגה לכ(  - הלואגל תולגמ �

.הכורעתב הכרדהו רבסה ירבד הוולמ טרסה .םי-תבב

 ילודגל ותוא תוושהל הסנמו השמ לש ותומד תא ראתמ - )םישדח םילוע רובע( - 513 - )תיסור( - השמ �

.)רשג( תונויצה

 הדגהה לע דירש יסוי רשהו ל"ז רמה ןולובז כ"ח םע חחושמ ןודנול ןורי )1( 064 - )ידוסי-לע( - תוריח �

.)תיללכ היזיוולט( )"םינפ םיעבש" הרדיסהמ( רדסה ליל לעו חספ לש

 :םירצמב לארשי ינב דובעיש לע רייוצמ טרס - "שאב רעוב הנסה" - )1( 064 -  )ידוסי( - םירצמ תאיצי �

 היזיוולט( "דוליה ןבה לכ" תריזגמ דלונה ךרה השמ תא ליצהל םנויסינו דבכויו םרמע תחפשמ

.)תיללכ

רזע רמוח
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 רמש ימענ םע ביבא יריש תורש םידלי תולהקמ - )2( 064 - )ידוסי-לעו םייניב-תביטח( - םירצמ תאיצי �

.)תיללכ היזיוולט(

.)תידוהי הקיסומל ןוכמ - תוננר( -  155 - הרכוב ידוהי תרוסמב חספ �

 םיטרסה תוריש( לגס לאומש ךרועה - םישדח םילוע רובע רדס תכירע - )2( 275 - המגודל חספ רדס �

.)ילארשיה

.)תיללכ היזיוולט( הינתנ - ד"נשת חספ ,"םיה תריש" הירוטרוא - 885 - )ידוסי-לע( - םיה תריש �

 םיגחה יניד רבסה .חספ :םירופ :הכונח - 286- )ידוסי-לעו םייניב-תביטח( - )תירהמאב( לארשי יגח �

 דחוימה הנבמהו הדגהה תועמשמ ,רדסה ןחלוש ,גח תוביסמ ,םיסייקו םינבר לש םימואנ ,םהיגהנמו

.)תינויצה תורדתסהה( הלש

 תרוצב םירצמ תאיצי רואית - 403 ,).ר.כ( 982 ,).ר.כ( 491 - )הלעמו םייניב-תביטח( חספ ליל רדס �

 טרסה ךותמ( "םייח" םימוליצ הבתכב ."תושדחל טבמ" ןונגסב ,םימיה םתואמ תינויזיוולט הבתכ

.תונשרפ ירבדו )תורבידה תרשע

 הצמה תנכה יכרד ;חספב הצמ תליכא תווצמ - ).ר.כ( 982  ,).ר.כ( 161 , 6 - )םייניב-תביטח( - וז הצמ �

.)תיכוניח היזיוולט( )"תודהיב םיגשומ" הרדיסהמ( רדסה לילב הישומישו

.)הטילקה דרשמ( 052 ,071  - )תיסור( םילגר שולש �

.תידוהי הקיסומל ןוכמ - תוננר תקפהב - 008 - ןי'צוק ידוהי תרוסמב חספ רדס �

 ,דירפ ןנחוי ברה ,ירזינב המלש ברה תופתתשהבו ןמדירפ הכימ תייחנהב ןויד - 408 - וישכע הדגה �

 םיגהנמה ,םיגשומה לש תויוושכעה תויועמשמה לע - לארה היח ,גומלא זוע ר"ד ,ינולא תימלוש

 ץרא ,ךנבל תדגהו ,םייוגל סחי ,תוריח םה םינודינה םיאשונה .חספ לש הדגהב םימולגה םיכרעהו

.)דעלט( רדסה לילו םילשורי ,הנומאה ,לארשי

 תוברתו ךוניחל הקלחמה( גחה יגשומ לכ םירבסומ תונומתבו רישב - 377 - רופיסבו רישב חספה גח �

.)הלוגב םיינרות

 תינויזוולט הבתכ תרוצב םירצמ תאיצי רואית - 403 ,).ר.כ( 928 ,).ר.כ(  081 - רבעה תושדחל טבמ �

.)תידוהיה תונכוסה( "תושדחל טבמ" ןונגסב םימיה םתואמ

.)תובושתו תולאש( 7401 - האושב חספ - הדמעש איהו �

תינרות תוברתל ףגאה לש רתאה האר - )תירבעב( חספל תשרב םירתאל םירושיק �

 mth.hcaseP/learsIyegahC/tehseraLmirevaH/tinaroT/stinU/SMCnoitacudE/li.vog.noitacude.smc//:ptth

חספה גח יניינעב םירצק םירושיק �

           mth.hcaseP/midaom/esoNtorokeM/tinaroT/stinU/SMCnoitacudE/li.vog.noitacude.smc//:ptth   

האושה יניינעב םירצק םירושיק �

          mth.aohS/midaom/esoNtorokeM/tinaroT/stinU/SMCnoitacudE/li.vog.noitacude.smc//:ptth
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תואמצעה םוי   .ב

רחבמ - )תינרותה תיגוגדפה היזכרמב םייוצמה( ואידיו יטרס

.)תורדס( "תדלומ ץרא"ו "שאה דומע" �

 תזרכה דמעמ ,לארשי ץראל םיפוסיכה - "ןנעו תשק" תרדיסמ - 551 - השדח הנידמ ןשי םולח �

.הנידמה

.לארשי תוכרעמ יללחל ןורכיזה םויל תינכות - "ןנעו תשק" תרדיסמ - 898 ,551 ?ןר הפיאו �

.ןויצע רפכ לש תוחתפתהה רואית - )ר( 294 ,55 - םלובגל םינב ובשו �

.םירשעה האמב לארשי תנידמ תודלות לע - ).ע.כ( )פרצ( 304 - לארשי לש התדיל �

.)ילארשיה םיטרסה תוריש( תובשייתה תונש האמ - 497 - םינושאר תובקעב �

.)תינויצה תורדתסהה( הנידמה תמקהל דעו לצרהמ תונויצה לש הרופיס - 17 - הערכה תונש �

.תיללכ היזיוולט - 547 ןויכרא טרס - תחטבומה ץראל הבישה �

.תיללכ היזיוולט - 547 ןויכרא טרס - ןיטסלפ וא ץע �

 תרתחמה תועונת לשו םיליפעמ לש םקבאמ - )תירבעב תויבותכ םע תילגנאב( - 739 - סודוסקא �

.לארשי תנידמ תמקהל דע יטירבה טדנמה ןוטלשב

.)ילארשיה םיטרסה תוריש( ח"שת רייאב ה םויב בצמה רואית - 101 - תואמצע תליגמ �

.תינומהה היילעהו ןוירוג ןב - 135 - היחנ הב ץרא - ןוירוג ןב �

 הממשה ,החירפה תופוקת ךרד ץראו םע ןיב לודגה הבהאה רופיס - 108 - לארשי-ץרא לש הדוס �

 יכדרמ ברה לש ותאצרה - תוילאוטקאה תויעבהו םילשורי רורחש דע תוברה תומחלמה ,תכשוממה

.הנוש תיוזמ תודהי - לשרגיונ

.תומודק תועד תייעב - תיניצר היעב תילותיה ךרדב םימיגדמ ןייטשנא קיראו רהוז ירוא - 151 - לול �

.תיללכ היזיוולט - 36 - הריסה ידרוי ג"כ תמולעת �

.CBB - 2001 - ןהכ ילא לש ורופיס �

.תיללכ היזיוולט - 93 - םלועב היתופקשהו םאלסיאה :יתימאה רופיסה �

.ישאר ךוניח ןיצק - 057 )דקפמל םיטרס תכרע( - ל"הצ חור �

.רכבסנא םחנמ ,םיסייט ינש ,ימיה ודנמוקה - 863 ,263 ,163 - םחרוכ לעב םירוביג �

.)ילארשיה םיטרסה תוריש( םימיה תשש תמחלמ לש טרופמו אלמ רואית - )ר.כ( 545 - םימיה תשש �

.)תיללכ היזיוולט( הבטנא עצבמ לע יתלילע טרס - 846 - ןתנוהי עצבמ �

.)תיללכ היזיוולט( "ןגמ תמוח" עצבמ - םיאולימ ןמוי - 701 - ןינ'ג �
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.)ילארשיה םיטרסה תוריש( ילעב "דוד ינב" תיאבצ םדקה הניכמב םייחה רואית - 968 - הנקלא דוק �

.)דעלט( ידרחה ל"חנה לע - 5201 - תוקורי תואיפ �

 - ל"הצב יתדה ריעצה לש יאבצה תורישב םיכורכה םיישקה - 208 ,685 - םעונ / תאז תושעל רשפא �

.ל"ז ןהכ םעונ לש ותליפנו וייח רופיס

 היזיוולט( ח"שת תמחלמב םילשוריל ךרדב ברק לש ורופיס - 6701 ,8491 - םילשוריל ךרדב ברק �

.)תיללכ

.)תיללכ היזיוולט( רימש השמ לש ורפס יפ לע הזחמ - 9201 - תודשב ךלה אוה �

.)תיללכ היזיוולט( הנלטלא ל"צאה תיינא לש הרופיס - 552 - הנלטלא �

)תירבעב( תואמצעה םויל תשרב םירתאל םירושיק �

 mth.tuamztA-norakiZ/learsIyegahC/tehseraLmirevaH/tinaroT/stinU/SMCnoitacudE/li.vog.noitacude.smc//:ptth

תואמצע םוי יניינעב םירצק תורוקמ �

           mth.alueGyamaP/midaom/esoNtorokeM/tinaroT/stinU/SMCnoitacudE/li.vog.noitacude.smc//:ptth   

םילשורי םוי יניינעב םירצק תורוקמ �

           mth.melasureJ/midaom/esoNtorokeM/tinaroT/stinU/SMCnoitacudE/li.vog.noitacude.smc//:ptth   

ןורכיזה םויו תואמצעה םויל םירושיק �

           mth.tuamztA-norakiZ/learsIyegahC/tehseraLmirevaH/tinaroT/stinU/SMCnoitacudE/li.vog.noitacude.smc//:ptth   

:תבותכב וב תופצל רשפאש תינרות תוברתל ףגאה לש ילוק-רואה גולטקב אצמנ ףסונ רמוח לש טוריפ

mth.totalaKtamihseR/aizakreM/tinaroT/stinU/SMCnoitacudE/li.vog.noitacude.smc//:ptth   
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רייא-ןסינ ץבשתל תונורתפ!

רעונל עובשה תשרפל תונורתפ
ארקיו תשרפ

 ומכש ןושארה םדאה לע זומרל האב איהו תרתוימ הרואכל םדא הלימה "ןברק םכמ בירקי יכ םדא" רמאנש .1

 בירקהל אלו והומכ תויהל םדא תויהל םיכירצ ונא ךכ ,ול תוכייש ויה תומהבה לכ ירהש לזגהמ בירקה אל אוהש

.לזגה ןמ

 התייה םא 'ה ינפב בושח לוזה ןברוקהש ןאכמו "חוחינ חיר" רמאנ )רקי ןברוק( המהבב םגו )לוז ןברוק( ףועב םג .2

 בירקה וליאכ בשחנ "בירקת יכ שפנו" רמאנ )םיינע לש איהש( תלוס תחנמ ןברוק יבגל קר ןכ ומכ .הרוהט הנווכ

."שפנו" רמאנ אל תונברוקה ראשבו ושפנ

 יבג לע 'הל ףרשנ וקלח ,קלח םלוכל שי םימלש ןברוקב ךדיאמ ,וב קלח דחא ףאל ןיאו ולוכ ףרשנ הלוע ןברק .3

.םינהנ םלוכ .תודחא - םולש שי רמולכ ,ןברוקה ילעבל ןתינ וקלחו םינהכל ןתינ וקלח ,חבזמה

 האב איהש ןאכמ "אטחי אישנ םא" בתכיהל לוכיו תרתוימ הרואכל "רשא" הלימה ."אטחי אישנ רשא" רמאנש .4

 ואטחב הדומ וגיהנמ - ואישנש רודה ירשאש ןאכמ ,"ירשא" הלימה תא הריכזמ "רשא" הלימה .והשמ ונדמלל

.ויתואיגשבו
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וצ תשרפ!
 עודמ ."ןורהא תא וצ" )רשבהמ קלח םילעבל היה אלו לילכ חבזמה לע ףרשנ היהש( הלועה ןברוק ןיינעב רמאנש .1

 ולוכש ןוויכ םילעבל דספה שי הז ןברוקבש ןוויכ ?ןורהא תא )זרזל( תווצל השמ לעש רמאנ הז ןברוקב אקווד

 ול השקש ןוויכ הווצמה תא םייקל םדאה תא זרזל ךירצ סיכ ןורסיחו דספה שישכו .קלח וב םהל ןיאו ףרשנ

.ךכב שיש דספהה בקע המייקל

 םישמתשמ זק םיליהתבו רחאמו .הדות ןברוק איבהל שיש רמולכ "ונבירקי הדות לע םא" תרמוא הרותה .2

 הלוח .)"לזרבו ינוע יריסא"( רסאממ אצויש שובח .)"ךרד ןומישיב רבדמב ועת"( תוירבדמ ירבועל לעופ ותואב

."ודסח 'הל ודוי" רמאנ ולא העברא לע ,"תוינואב םיה ידרוי"( םיה ידרויו )"תוומ ירעש דע ועיגיו"( אפרתנש

 להוא חתפל הדעה לכ תא סינכהל רשפא דציכ ."דעומ להוא חתפ לא להקה הדעה לכ תאו" השמ תא הווצמ 'ה .3

.הבורמה תא טעמה קיזחהו סנ השענש ןאכמ ?הזכ ןטק םוקמל שיא ףלא 006 וסינכה ךיא ,דעומ

 הזכ טפשמ הרותה ונל תבתוכ המ םשל ."השמ דיב 'ה הוויצ רשא םירבדה לכ תא וינבו ןורהא שעיו" רמאנש .4

 תאז השע אלא ,'ה רבדכ השע קר אלש שיגדהל הצור קוספהש ןאכמ .'ה רבדכ השעי קידצה ןורהאש רורב ירה

.'ה ןוצרמ יהשלכ היטנ אלל תונקיידב

ינימש תשרפ

 המ םשל דחוימבו ,ביגה דציכ הרותה בותכל הכירצ התייה המ םשל ."ןרהא םודיו" רמאנ ,וינב תריטפ רחאל .1

 הל שיש הארמ ןיינעה תביתכ םצע ןכלו )םישעמ ןיאו ,םילימ ןיא( הבוגת הניא השעמל איהש הבוגת בותכל ךירצ

 םינהוכה תדובע רוסיא ןיינע לע ותוא הווצמו ןרהא םע קר רבדמ 'ה ןכמ רחאל דימש םיאור ונא םאו ,תובישח

 ללגב אוה ןרהא םע 'ה לש רישי רוביד אוהש "םודיו" רחאל דימ אבש רכשה יכ הארמ הז רבד ,םירוכיש םהשכ

.ותקיתש לע רכש אוהו "םודיו"ה

 ,"לוחל שדוקה ןיב לידבהלו" הרותה תבתוכ ןכשמב םידבוע רשאכ )תורכיש ךרדב( ןיי תותשל אל יוויצה ךלהמב .2

 תורכיש אלל הדובע לומ הלוספ הדובע וזש ,םירוכיש םהשכ םינהכ לש הדובע ,תודובע יתש ןיב לדבה שי רמולכ

 ,ןייה תייתש רוסיא ךשמה אוה הז קוספו "לארשי ינב תא תורוהלו" הרותה תבתוכ ןכ ומכ .הרישכ הדובע וזש

.תורכיש בצמב םיאצמנ רשאכ רוסא הכלה קוספל וא דמלל ,תורוהל םגש ןאכמו

 תלאשנו "ויניעב בטיו" רמאנ ול וריבסה םהש רחאלו תאטחה ןיינע לשב וינבו ןרהא לע סעוכ השמש רחאל .3

 תא חכש השמ ךא תאטחה םע תושעל המ ןכ ינפל השמל רמא 'הש ןאכמ ?ותעד תא םואתפ הניש דציכ הלאשה

.ותועטב הדוהו הכלהה וז יכ רכזנ "ויניעב בטיו" ןרהא ול ריכזהשכ התעו הכלהה

 תויהל לוכי היה ."היח" הלימה תא בותכל ךירצ עודמ ."המהבה לכמ ולכאת רשא היחה תאז" רמאנש .4

 םייחה םע רשקהש תזמור הרותהו םייח הלימה תא ונל הריכזמ "היח" הלימהש אלא ,"המהבה תאז" בותכ

 ידי לעש הרותה תבתוכ ןכ ומכ .הרוסא הליכאמ תוענמיה ידי לע אוה 'ה םע רשקו תוינחור םע ,םייתימאה

 רמולכ ,]א[ תואה אלל הבותכ "םתמטנו" הלימה ,"םהב םתמטנו" לש בצמ תויהל לוכי תורוסא תולכאמ תליכא

 ,תומיטא - םוטמטל הנווכה אלא ,םינואג םהב שיו םילכוא םייוגה ירהש ילכש םוטמט לע רבודמ ןיאו םוטמט

.הרותו הליפת וא הנומא וא ינחור דמימ תלבק תלוכי רסוח

ערוצמ-עירזת תשרפ

 לוכי רוהט אוה םא קר רמולכ ,ואל םידמול ונא ןה ללכמו "ןהכה ורהיטו אוה רוהט" בותכ םיעגנה דחא יבגל .1

 וז הזרכהל ןיא ,רוהט אוהש זירכה ןהכהו ,אמט אוה םאש ןאכמ ,רוהט בשחנ היהיו ותרהט לע זירכהל ןהכה

.ףקות לכ
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 בקעו ערוצמל ךפוה ומצע אוה ןכל ,ותברקמ וקחרתיו ינולפ תא ואנשי םלוכש הצר ךכבו ערה-ןושל רביד ערוצמה .2!

 םע דחי אל וליפא ,"בשי דדב" רמאנ ןכלו ,ורבחל תושעל הצרש יפכ הדימ דגנכ הדימ ,ונממ םילדבנ םלוכ ךכ

.דרפנבו דצב בשוי דחא לכ אלא ,םיערוצמה ראש

 ןושלב ולש םיטופטיפה - "םיצויצה" דגנכ תוצייצמ םירופיצה - םירופיצ :ןלהלדכ ערוצמה איבמ ותרהט םויב .3

 - בוזאו תעלות ינש ,ערוצמה לש חורה תוסגו הוואגה ,בלה תוהבג דגנכ אוהו הובג אוה זראה ץע - זרא ץע ,ערה

.ול רפוכי ךכבו תואגתהל אלו ומצע תא ןיטקהל ערוצמה לעו םיילושו םינטק םה בוזאהו תעלותה

 םכתא 'ה חלשב" השמל רמוא 'ה דועו ."ץראה תא ושרו ואוב" דועו ."הב םתבשיו ץראה תא םתשרוהו" רמאנש .4

 ,"ולוקב םתעמש אלו ול םתנמאה אלו םכיקול-א 'ה יפ תא ורמתו ...ץראה תא ושרו ולע רומאל ענרב שדקמ

 עמוש אלו ויפ תא הרממש ימכ םתוא רידגמ 'ה ,ץראה תשורי תא ועציב אל לארשי ינבו םילגרמהשכ רמולכ

.)ד הווצמ ן"במר( החתפלו ץראה תא תשרל הבוח שיש ןאכמ ,ולוקב

םישודק-תומ ירחא תשרפ

 ידי לע( יח התוא בוזעל םדאל ץראה תמרוג הב ,תואיצמ הנשי רמולכ ,"םכתא ץראה איקת אלו" רמאנש .1

 ךלמ ןבל תאז םילישממ ל"זחו .םיערה וישעמ תא לובסל הלוכי הנניא איהש רחאמ תאזו תמ וא )ל"וחל הריגה

.וכותמ סואמה רבדה תא תואיקמו תאז לובסל תולוכי אל תונידעה ויעמשו סואמ רבד והוליכאהש

 לושכמ םישל רוסאש וטושפכ הז קוספ היה םא ." 'ה ינא ךיקול-אמ תאריו לושכמ ןתת אל רוויע ינפלו" רמאנש .2

 תאריו"( הז עטק ירה " 'ה ינא ךיקול-אמ תאריו" ךשמהב רמאנ עודמ תוארל לוכי וניאש רוויע םדא ינפל

 תיתימאה ותנווכ תא עדוי 'ה קרו וביל ךותב וא םירדח ירדחב השוע םדאש רבד לע דימת רמאנ .)"ךיקול-אמ

 האור 'ה קרש רבדב רבודמש ןאכמ ,'ה קר אלו םיאור םלוכו םלוכל יולגש רבד הז ךרדב שממ רוויע תלשכהו

.ול בוט המ עדוי וניאו "רבדב רוויע"ש ימל הבוט אל הצע תניתנ אוהו ותוא

 רבכ קדצל יוויצה ."ךתימע תא טופשת קדצב ...לודג ינפ רדהת אל ...לד ינפ אשת אל ...לווע ושעת אל" רמאנ .3

 טופשל שי יכ רבודמ ."טופשת קדצב" קוספה ףוסש ןאכמ ,'וכו לווע תושעל אל טרפמו קוספה תליחתב בותכ

.וקידצהל תוסנל דימתו ךתימע תא תוכז ףכל

 המבו )"טעמ שדקמ" אוה תסנכה תיבו( שדקמל םיסנכנ רשאכ אוריל שי רמולכ ,"וארית ישדקמו" רמאנש .4

 תיבב רבדי אל ןכו ,יוזב בצמבו ךרדב רמולכ ,וילגרלש קבאבו ולענמב אלו ולקמב סנכי אל ?יוטיב ידיל אב הז

.תסנכה

רומא תשרפ

 "ויחאלו ,ותבלו ונבלו ,ויבאלו ומיאל )רשב ראש איהש ותשיא( וראשל" :אמטיהל רתומ ןהכלש תרמוא הרותה .1

 רמאנ ךדיאמ ,םהל אמטיהל ול רוסא ורטפנ םא םעה ראשל רמולכ "וימעב אמטי אל שפנל" ינש דצמ לבא

 םניאש( םירחאל אמטנ וניא יתמ" ל"זח םידמול ןאכמו הרואכל תרתוימ "וימעב" הלימה ."וימעב אמטי אל"

 אמטיהל ןהכל ול רתומ תמב לפטיש םעהמ אוהש ימ ןיא םא לבא ,תמב לפטיש םעהמ ימ שי רשאכ ")?ויבורק

.)"הווצמ תמ" ארקנ הזו(

 רשאכ ושדקל שיש ןאכמ "ותשדיקו" בותכ רבכ )ח( ותליחתב קוספ ותואב רבכ ירהו "ךל היהי שודק" רמאנש .2

.ב"צויכו שודיקב ןכו ןהכל תאז עיצהל שי זאש ןמזל ךירצ רשאכ :המגודל )"ךל היהי שודק"( ונל רושק אוה

 איבה )רכנ ןב( יוגה םאש םידמול קוספה ךשמהמו ןאכמו "םכיקול-א םחל תא ובירקת אל רכנ ןב דימו" רמאנש .3

 ןכ ינפל רמאנש דועו ובירקהל רוסיא ןיא םומ אלל המהב איבה םא לבא ובירקהל רוסא ,םומ לעב אוהו ןברוק
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 ןברוק איבהל לוכי יוג ללוכ ,שיא לכש םידמול םיימעפ התרזחו "שיא" הלימה יובירמ "בירקי רשא שיא שיא"

.)םומ לעב היהי אלש יאנתבו(

 האב וז תוכימס .םיינעל טקלו האיפ לע רבדל הרותה םואתפ תרבוע תרצעו חספ לש תונברוקה טוריפ ידכ ךות .4

.תונברוק בירקהו שדקמה תיב תא הנב וליאכ םיינע תונתמ ןתונהש ףסוי ןב ימידבא בר תעדל דמלל

יתוקחב-רהב תשרפ

 ונייהד ,האנוה לש הרוצב טינקתו רבדת לא רמולכ ,האנוה ןושלמ - ונות ."ותימע תא שיא ונות אלו" רמאנש .1

 קר תזמורמו תינצקוע הטנקהבש ןוויכ "ךיקול-אמ תאריו" ןכמ רחאל רמאנ ןכל ,תימומרעו תינצקוע הטנקה

.ךתנווכ תא עדוי 'ה

 - "וב תקזחהו" זאו לופיל ליחתמש םדאל אוה יומידה ."וב תקזחהו ךמע ודי הטמו ךיחא ךומי יכו" רמאנש .2

.ול רוזעל הווצמ ,ינע וניא ןיידע וליפאו תילכלכ רדרדיהל ליחתמ רמולכ ,לופי אלש תנמ לע וב קיזחהל ךירצ

 "ךיחא ךמו" תא הדימצמ הרותה ,"בשות רגל רכמנו ומע ךיחא ךמו ךמע בשותו רג די גישת יכו" תבתוכ הרותה .3

.וישעממ דמל - ונייהד - "ומע" היהש ךכמ העבנ ךיחא לש ותוינע בותכ וליאכו ,"ומע" הלימל )תוינע(

 ןאכמו םיבר ןושלב הניה "תרת" הלימה ,"יניס רהב ...'ה ןתנ רשא תרתהו םיטפשמהו םיקוחה הלא" רמאנש .4

 יבר ימי דע הבתכנ אל הפ לעבש וז( הפ לעבש הרותהו בתכבש הרותה - תורות יתש ונתינ יניסבש ל"זח ודמל

.)הנשמה ךרוע אישנה הדוהי

רבדמב תשרפ

 טבש תא הנמת לא רמולכ ,"דקפת אל יול הטמ תא ךא" ול רמוא לבא םיטבשה לכ תא תונמל השמ תא הווצמ 'ה .1

 רמואש ומכו ,דבל תונמיהל םיכירצו םידחוימ םה ,םיטבשה ראשל םתוושהל ןיאש ןאכמ ,לארשי לכ םע יול

."ודבל הנמנ תויהל ךלמ לש ןויגל אוה יאדכ" י"שר

 ינפל השמ רמא" ל"זח םירמוא ?" 'ה יפ לע" םילימה רשפ והמ ." 'ה יפ לע השמ םתוא דקפיו" תבתוכ הרותה .2

 השעא ינאו ךלש תא השע התא ה"בקה ול רמא ?םהיקנוי ןינמ תעדל םהילהוא ךותל סנכנ ינא ךאיה ה"בקה

 להואה ןמ תאצוי לוק תבו" ותוא המידקמ הניכשה התייה וחתפב דמע רשאכו להוא לכל ךלה השמו ."ילש תא

.)" 'ה יפ לע" םילימב רמאנש המ הזו( "להואב שי תוקונית ךכו ךכ תרמואו

 םייתאמו םריבאו ןתד םהירחא וררגנ ,תהק ינבמ ויה ותדעו חרוקו רחאמו תהק ינבל ךומסב הנח ןבואר לגד .3

."ונכשל יואו עשרל יוא"ש ןאכמ ,םתיא ושנענו ןבואר טבשמ שיא םישימחו

  רמאנש הרותב םיקסוע והומכ םה םג ושענ הרותב קסע השמו רחאמו השמל ךומסב ונח ןולובזו רכששי יטבש .4

."ונכשל בוטו קידצל בוט"ש ןאכמ "רפוס טבשב םיכשומ" ןולובזמו "הניב יעדוי רכששי ינבמו"

חספה גח

 לכ )ב( .)"יתחקלו" ,"יתלאגו" ,"יתלצהו" ,"יתאצוהו"( הלואגה תונושל עברא דגנכ )א( :תוביס רפסמ ךכל שי .1

 ,ןוזמה תכרב םויס - תישילש ,הדגהה םויס - היינשה ,שודיק - הנושארה :הדגהה יקלחמ דחא דגנכ איה סוכ

.לארשי תא ודבעישש תויוכלמה עברא דגנכ )ג( .ללהה םויס - תיעיבר

 ישישה םויב דריש ןמה דגנכ( "הנשמ םחל" םיחקול םהב ,בוט םויו תבש לכב ומכ תוצמ יתש ךירצ תישאר .2

 לע םגו תוצמ יתש לע םג איצומה ךרבל ונייהד "ינוע םחל" םייקל ידכ התוא עוצבל ,תישילש הצמו )תבשל םג
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 רמאש תלוס חמק םיאס שולשל רכז - תישילש ,לארשיו יול ןהכ דגנכ תינש ,"ינוע םחל" תלמסמה הרובש הצמ

.חספב היהש רבד ,םיכאלמל ןיכהל הרשל םהרבא

 ,חספה ןברוקב ולפיט רשא םינהכה ושבלש ןבלה ידגבל רכז :רדסה לילב לטיקה תשיבלל םימעט המכ םימייק .3

 םיינעו "ןיפכד לכ" ןימזהלו דסח תושעל םיווצמ ונא רדסה לילבו דסחה תא ןבלה למסמ םילבוקמה תעדל

.וננחלושל

 דגנכ איהש הציב ינשהו חספ ןברוק דגנכ איהש עורז דחאה ,ןילישבת ינש רדסה תרעקב חינהל שי יכ ועבק ל"זח .4

 ,)רעצ בורמ םותס ויפש לבא ומכ המותסו הלוגע( תוליבא ע"ל תלמסמ איהש הציב אקווד םיחינמו .הגיגח ןברוק

 םג ןכלו באב העשת םוי ותואב לוחי חספ לש ןושאר םוי לח וב עובשב םוי ותואבש שדקמה תיב ןברוחל רכזכ

 השק תישענ שאב תלשבתמש לככ הציבש םירמוא שי ,תוחולמ ןהש תועמדל רכז ,חלמ ימ הרעקב םישל וגהנ

.ץורפי ןכו קזחתי ןכ ותוא ונעיש לככ - לארשי םעל למסכ רתוי

 ןברוק תליכא )"ךנבל תדגהו"ל ףסונב( רדסה לילב תירקיעה הווצמה התייה םייק היה שדקמה תיבש ןמזב .5

 וירחא םעוט וניאו תיזכ וליפא חספה רשבמ לכוא הנורחאב" בתוכ )ט/ח הצמו ץמח תוכלה( ם"במרהו ,חספה

 הצמה וא חספה רשב םעטו ותדועס קספה היהיש ידכ םולכ הירחא םעוט וניאו הצמ תיזכ לכוא הזה ןמזבו ללכ

."הווצמה איה ןתליכאש ויפב

רמועה תריפסו דעומה לוחל

 תחמשו" בותכש םושמ תינש ,)ןיאושינה תחמש( החמשב )גחה תחמש( החמש ןיברעמ ןיאש םושמ תישאר .1

 לוחל ולש ןיאושינה תא החדי דחא לכ דעומב ןיאושינ ךורעל ריתנ םא תישילש ,ךתשיאב אלו - ךגחב ."ךגחב

 וחדי ךכבו הנותחה רובע םג היהי הזו דעומה לוחו בוט םוי דובכל תואצוה איצוה אליממש רמאיש ןוויכ דעומה

.היברו הירפ תווצממ ולטבתי ךכבו לארשי םעב םידלי ודלווי אלו ונתחתי אל םייתניבו ןיאושינה ימי

 דימ רופסל הרותה ונתוא התוויצ ןכ לעו "תבש" ארקנ בוט םוי םג ."תבשה תרחממ םכל םתרפסו" רמאנש .2

 ןוויכ תבשה םוי רחאלמ איה הנווכהש )םיקודצה ומכ( רמול רשפא יאו חספה גח לש ןושארה בוט םוי רחאל

 הרמא הרותהו חספמ םוי םישימחמ רתוי רחאל וברקוי תועובשה גח לש החנמהו םחלה יתש ןברוק זאש

.םישימחה םויב בירקיש

 הזב שי םיעשר ויהש תורמלש ןוויכ )םלש ללה( הריש רמול רשפא יא ןכ לעו םיב םירצמה ועבט חספ לש יעיבשב .3

 םירמוא אל בוט םוי אוהש חספ לש יעיבשבש רחאמו םידובא ויהי וידי ישעמש אוה ךורב שודקל רעצ לוכיבכ

 בושח תוחפב םג םירמוא אל בוט םויב םאו דעומה לוחמ בושח רתוי בוט םוי ירהש ,דעומה לוחב ןכ םלש ללה

.םירמוא אל דעומה לוחב -

 הארבנ שאהש ,אוה ךכל םעטהו .הלדבהה תעשב רנה לע "שאה ירואמ ארוב" תכרב םיכרבמ תבש יאצומב  .4

 וז םימשבה לש םעטה לכ ,םימשבה יבגלו .רנה לע םיכרבמ ןיא בוט םוי יאצומב הלדבהב ךכיפל .תבש יאצומב

 אל ןכלו הריתי המשנ ןיא בוט םויב ךא ,הבישהל ידכ םתוא םיחירמ ונאו תקלתסמש תבש לש הריתיה המשנה

.םימשב ךירצ
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דעיבא והילא ר"ד ברה :תאמ

 תורפס ,)יבאראפלאו וטסירא טרפב( תיפוסוליפה תורפסה עקר לע ם"במרה לש שפנה תרות תא תוידוסיב חתנמ רפסה

 קודהה בולישה תא רורב ןפואב ראתמו ותרות לש תויכוניחה תוכלשהב ןד ,תינרדומה תיגולוכיספה תורפסהו ל"זח

.הלכשהו הקיתא ,הכלה ןיב ם"במרה תנשמב

 דצמו ,ם"במרה לש ותוביקע תאו ותודיחא תא דחא דצמ תופקשמה תונויערו תושיפת ,תונבות לש ספיספ גצומ רפסב

.ותבשחמבש תוקמעהו תוינוגברה תא ינש
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