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לולא שדוח
המדקה

 שדחה" :)בי תומש( הרותב בותכש ומכ ,ןסינמ םינומ ונאש םישדוחה ןיינמ יפל ישישה שדוחה אוה לולא

 אוה לולא - ירשתמ םינומ ונאש םינשה ןינמ יפלו ."הנשה ישדחל םכל אוה ןושאר ,םישדח שאר םכל הזה

.הנשב ןורחאה שדוחה

 ולע םישדח תומש" :ל"זח ורמא .לבב ילוע ידי לע ,םישדוחה לכ תומשכ ,עבקוה הז שדוחל לולא םשה

."לבבמ

 יפל )כ ,אל הימרי( "הלא ךירע לא יבוש ,לארשי תלותב יבוש" :בותכה םש לע .הלותב :שדוחה לזמ

 שיו הניחתו השקב ,יכב לש הקעצ איהש יללא םע רושק ושוריפ המודק תירבעב .הבושתל עבקנ הז שדוחש

.שופיח לש שוריפל ותוא םירשוקה

 לכב יכ ףאו .החילסלו הבושתל ,םדק ימימ דוע ,ןוצר ימי המה םירופיכה םוי רחא דע לולא שדוח שארמ

 רתוי םירחבומ ולא םימי םוקמ לכמ ,םלש בלב וילא םיבשה ןמ הבושת לבקמ אוה ךורב שודקה הנשה

 תוחולה תא רבש ונבר השמו לגעב לארשי ואטחשכ - אוהו .ןוצרו םימחר ימי םתויהל ,הבושתל םינמוזמו

 לע םימחרו החילס שקבל אוה ךורב שודקה ינפל לפנתהו ,לולא שדוח שארב יניס רהל השמ זא הלע -

 רמג זא היהו ,אוה ךורב שודקה ול הצרתנ זאש ,ירשתב ירישע דע ,םוי םיעברא םש ההתשנו ,לגעה אטח

 םהבש ,ולא םימי ועבקוה זאמו .ןוצרבו החמשב תוינשה תוחולה תא השמל אוה ךורב שודקה ןתנו ,הרפכה

.ךרבתי וילא םיבשה תא לבקל הטושפ דיהו הלעמל םימחרה םיררועתמ

 עברא - תובית יפוסו ,"לולא" תובית ישאר - )ו םירישה ריש( "יל ידודו ידודל ינא" קוספב - רבדל ךמסו

.םירופיכה םוי דע לולא שדוח שארמש םוי םיעברא דגנכ ,םיעברא ןיינמל הלועש ,ד"וי םימעפ

םיעוריא
 ימואלה דרמל ופרטצה היקבולסב יֵקַבונ הנחממ םידוהי םימחול 003 - )3491( ד"שת לולאב 'י

.הדיחיכ יקבולסה

 המיחלה לש הירוטסיהב תידוחיי העפות .םידוהי ויה וז הדיחי לש הילייחו הידקפמ לכ  

.היינשה םלועה תמחלמב תידוהיה

ירשת-לולא ישדוחב תוערואמו םיכיראת 

)םירתאו םיעוריא( 
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"םימואתה ילדגמ" ןוסאל םינש שולש - )10.9.11( א"סשת לולאב ג"כ

 ,קרוי-וינב "םימואתה ילדגמ" ימלועה רחסה זכרמ לע הירוטסיהב הלודגה רורטה תפקתמ  

.םדא ינב יפלא ופסינ הבו ,ישפוחה םלועה למס

 הדיעק-לא ןוגרא תמזויב ,םיימלוע ןיב םיימאלסיא רורט ינוגרא לש הפקתמ התיה וז  

.וגיהנמו

 העיגפ תובקעב ררועתה ישפוחה םלועה  

.םייטרקומדה ויכרעב וז הרומח

 האצי תירקיעה תעגפנה ,תירבה-תוצרא  

.םהיכמותו םינוגריאה דגנ המחלמל

 ןכמ רחאלו ןאטסינגפאל השלפ איה  

 תויברעמ-יטנא תונידמ ןהיתש ,קאריעל

 ףסכב וכמתש ,רורטב תוכמותה

 ושמישו הלבחה ינוגראב תויתשתבו

.ומוציעב ןיידע רורטה דגנ עצבמה .םרובע םינומיא יסיסב

 ףסונב ,רבעשל יקאריעה ןדורה ,ןייסוח םאדאס תא דוכלל וחילצה היצילאוקה תוחוכ  

 ,שדח יתקוח רטשמ תמקהב םיקאריעל ורזע היצילאוקה תוחוכ הכ דע .ויכמותמ הברהל

 הירוס ,ןאריא םלוא .הנידמה תא בצייל ם"ואה תרזעב םיסנמו רוטיש ידיקפתב םישמשמ

.היצילאוקה לש םיגשיהה לכ תא דפרטל תוסנמ תורחא תויברע תונידמו
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ירשת שדוח
.הנשה ישדוחל ןושארה שדוחה וליאו ,ןסינמ םישדוחה ןיינמל יעיבשה שדוחה אוה ירשת שדוח

 תא דימת רוכזל ידכ ,לארשי תשודקב שדקתנו ונכותב טלקנ םשה .תישאר ושוריפש םותירשות ילבבה ומש

.לבבמ ןויצ תביש

.םיגחה שדוחו םימש ןיד לש טפשמה שדוח אוהו םדאה ארבנ ובש האירבה שדוח אוה ירשת שדוח

םיינזאמ :שדוחה לזמ

.םיינזאמב םדאה ישעמו םלועה השעמ םילקשנ וב ןידה שדוחכ שדוחה לש ונכות תא למסל

.םיינזאמבכ לקשמבו הדימב לכה השענ הבש האירבה תא למסל םיאב םיינזאמש םירמוא שיו

 רמאש יפכ העימשה ןזואב תובוחהו תויוכזה תא םילותש ינפמ - ?םיינזאמ תלוקשמהו לזמה ארקנ המלו

 אל םא הללקה ...ועמשת רשא הכרבה תא .הללקו הכרב םויה םכינפל ןתונ יכנא האר" לארשי ינבל ה"בקה

 ךונת לע תונברק םד תניתנב םינהכה תא םישדקמ ויה שדקמה תיבב .ןזואבו העימשב יולת לכה - ועמשת

.דימת עומשל םדאה לעש זמרל - םיינזוא יתשל תומוד םיינזאמה תופכ יתשו .ןזואה

אנהכ ז"ש ר"ד ,"הנשה ישדוח דוסב הלואגה" יפ לע

 םיעוריא
 ימי תרשע" הנוכמש הפוקתה תא םיליחתמ .םלוע יאב לכל ןידה םוי - הנשה שאר - ירשתב 'ב-'א

 "רושעל הסכ ןיב" הפוקתה תא םינכמה שי .םירופיכה םויל הנשה שאר ןיבש "הבושת

 שאר לע רומאה ,)ד ,אפ םילהת( "ונגח םויל הסכב רפוש שדוחב ועקת" םיקוספה יפ-לע

 רוסיא לחו תויה .)זכ ,גכ ארקיו( "...םירופכה םוי הזה יעיבשה שדחל רושעב ךא" הנשה

 רשפאמש ןילישבת בוריע גחה ברעב םיניכמ ,תבשל אל םג ,רחא םויל בוט םוימ לשבל

.תבשה ךרוצל בוט םויב תופאלו לשבל

הבוש תבש - וניזאה תשרפ תבש - ירשתב 'ג

 לע ,הבוש תבש תארקנ הבושת ימי תרשעב הלחה םירופיכה םויל הנשה שאר ןיבש תבשה  

."ךיקולא 'ד דע לארשי הבוש" עשוה איבנה ירבדמ תארקנה הרטפהה םש

.הילדג םוצ - ירשתב 'ד

 וויהש םישנא טעמ וראשנ לארשי-ץראבו ,לבבל לארשי ינב ולגוה ןושאר תיב ןברוח רחאל  

 ןב והילדג תא לבב ךלמ דיקפה הלאה םישנאה לע .םיבגויו םירכיא - םעה תלד תא



8

 ךותבו לארשי-ץראב םייחה תא םקשל הסינו ןויצב םיבשויה לכ תא זכיר והילדג .םקיחא

.ץראב הכולמה שודיחל הווקתה תא ררועל ךכ

 ןומע ךלמ ברקב םינינצל ויה םידוהיה ברקבו ,לבב ךלמ יניעב והילדג לש םרה ודמעמ  

 הדוהיב הכולמה ערזמ הינתנ ןב לאעמשי תא חלש אוה ,הדוהי תיראשב הרצ התיה וניעש

 תונווכה לע וישנא תורהזאל העש אל המימתה ותנומאב ,והילדג .והילדג תא חוצרל

 ךכו ,םירצמל וחרבו לבב ךלמ תמקנמ וששח ץראב םידוהיה ,חצרה תובקעב .וחצרל

 .)הכ-בכ ,הכ:ב םיכלמ האר ,םיטרפ רתיל( הממוש הרתונ ץראהו הטילפה תיראש הרזפתנ

 לע םיטרפ רתיל( ירשתב 'ד ,ןושאר םויל םוצה החדנ תבש החוד וניא הילדג םוצו תויה

.)יקסבוקירטס הירא ר"ד תאמ "רגתאו דועי" האר הילדג םוצ תועמשמ

.םירופיכה םוי - ירשתב 'י

 ,ורבחל םדא ןיבו םוקמל םדא ןיבש תוריבעה לע הליחמו החילס םוי אוה םירופיכה םוי  

 הנניא םוצה תרטמ .)זכ ,גכ ארקיו( "...םכיתשפנ תא םתינעו" קוספה לע ססובמ ורקיעו

 :ריבסמ )ג"יש הווצמ( ךוניחה רפס .תינחור תולעתה םשל יוניע אלא יוניע םשל יוניע

 רפכל הנשב דחא םוי םדאה ינבל עובקל ה"בקה לש וידסחמ הז היהש אוה הווצמה שרוש"

.וב תונעתהל וניווטצנ ןכלו הבושת ידי-לע םיאטחה לע

 .םירופיכה םוי תמחלמ - )3791( ד"לשת ירשתב 'י

 לארשי תנידמ העדיש תושקה תחא התיה ד"לשת םירופיכה םויב הצרפש המחלמה  

.הדועמ

 ץאוס תלעתב םיילארשיה הנגהה יווק תא וצרפ הירוסו םירצמ תואבצ לש םילודג תוחוכ  

 ךפהתה הרהמ דע ךא ,םיגשיה ביואה תוחוכל ויה םימי רפסמ ךשמב .ןלוגה תמרבו

 וליאו ;הירוס םוחתב תעלבומ ושבכ ל"הצ תוחוכו ןלוגה תמר לכמ ופדהנ םירוסה :לגלגה

 תוחוכ וחילצה - םיילארשיה םיבצומה וק בורב תירצמה הזיחאה ףא לע - םורדה תיזחב

 תירצמ הימרא רתכלו הלעתל ברעממ לודג חטש םירצמב שובכל ,הלעתה תא תוצחל ל"הצ

.הל חרזממ המלש

 -תירצמה הפקתהבש העתפהה לשב לצב ומשוה ,םמצעלשכ םילודג ,םיילארשיה םיגשיהה  

 005,7 ,םיגורה 005,2-מ רתוי :לודגה םיעגפנה רפסמו םיבר םימוחתב תונכומה יא ,תירוס

 תושארב הריקח תדעו( תונקסמ חכונל רקיעבו ,המחלמה ירחא .םייובש 003-ו םיעוצפ

.תינידמהו תיאבצה תרמצב םילודג םייוניש ולח ,)טנרגא טפושה

)רואל האצוהה ןוחטיבה דרשמ ,רואנ יכדרמ ,ו"נשת-ח"שת ךרד ינויצו םיעוריא םייתאמ ,"05 לע 05" יפ-לע(
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.יבשב לפנ דרא ןור טוונה - )6891( ז"משת ירשתב ג"י

 "םוטנפ" סוטמ לפוה ןודיצל םורדמ ריוואה ליח תצצפהב  

 ליצהל חילצה ל"הצ .חונצל וחילצה טוונהו סייטה .ילארשי

 ןוגרא ידיב הבשנ דרא ןור טוונה ךא בייואה ידימ סייטה תא

 םיבתכמ ולביק דרא לש ותחפשמ 7891 תנשב .יעישה "למא"

 תוחוכל רכמנ ןורש עודי .ויתובקע ומלענ זאמו ןור לש םוליצו

 םיילארשי תוחוכ .ינאריד הפטסומ ידי לע םינאריא םילבחמ

 תא תולגל התסינ לארשי םינשה ךשמבו ינאריד תא ופטח

 .םלועבו ץראב ורדעה תועדומ תא ררועלו דרא לש ומוקמ

 ןתמו אשמה שדחתה ,הלשממה לע ץחלמ האצותכ ,וז הנשב

 אל ךא ,גרהנ דרא ןורש םינעוט םיברעה .םירדענהו םייובשה ראש םע דחי וררחשל

 לש םהיתופוג ולבקתה הנורחאה םייובשה תפלחה תקסיעבו ולרוגל תוחכוה לכ ולבקתה

 יובשה חרזאה ןכו דאיס רמועו ןטיבא ידע ,םהרבא ינב - בד רהב םיפוטחה םילייחה

 'חישהו ינאריד הפטסומ םהיניב ,םייברע םיריסא לש םרורחיש תרומת ,םואבננט ןנחלא

.דרא ןור לש ולרוג לע עדימ שפחל החטבה תרומת ןכו ,דיבוע

  

.תוכוסה גח - ירשתב א"כ-ו"ט

 םאישל םיעיגמה ןידה ימי לש הדרחב לולא שדוח תליחת זאמ ,יורש היהש םדאה  

 םוי יאצומב דימ שגינ אוהו ,ולבקתנ ויתוליפת יכ םפוסב חוטבו ךומס ,םירופיכה םויב

 ריכזמ גחה .חמשלו חומשל התע אוה יאשר .הכוסה לש היינבה תווצמב קוסעל םירופיכה

 ץראב תינחורו תימואל תוריחל םירצמב דובעישה ןמ ךרדב רבדמב וידודנב 'ד ידסח תא ול

.תרחבנה

הבר אנעשוה - ירשתב א"כ

 עבש חבזמה תא ףיקהל וגהנ ובש ,תוכוסה גח לש יעיבשה םויל יוניכ אוה "הבר אנעשוה" 

 ,תוליפתהו תופקהה תובר הז םויבש םושמו ,)םיטויפ( "תונעשוה" תרימא ךות םימעפ

."הבר הנעשוה" - הז םוי הנוכמ

 "הברע טוביח םוי" םייוניכה ןאכמ .לספסב וא עקרקב תוברעה תא םיטבוח ונא הז םויב  

.)ףנע :ונייהד "ת ּורֲח" דיחיב( ת ֹויֻרֲח טוביח םוי" םגו

 הנעשוה" וא "הטובח הברע" ארקנ וב וטבחש רחאל הברעה ףנע :הטובח הנעשוה  

.םילבוקמ םיבינ תויהל וכפה הלא םילימ יפוריצ ."הטובח

 םדא ןכל .שומישל דוע חלצי אלש רבדל וא םדאל הלאשהב רקיעב הזה בינב םישמתשמ  
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 בינה םג והומכו ."הטובח אנעשוה" :םעה ינפב הנוכמ ,ותלודגמ וא ויסכנמ דריש ,בושח

.ךדכודמו לדלודמ והשימל יאנג יוניכ שמשמה ,"הטובח הברע"

 לעופל איצומ ה"בקה .םירופיכה םוי לש וכשמה אוה "הבר אנעשוה" םוי הלבקה יפ לע  

.םירופיכה םויב וילע םתחש ,ןידה רזג תא הז םויב

 םוי יאצומב ומכ - הז םויב םיגהונ ןכל ."לודגה םתוחה םוי" :הז םויל ףסונ םש ןאכמ  

."בוט רמג" רוציקב וא "הבוט המיתח רמג" :תכרבב והער תא שיא ךרבל - םירופיכה

הרות תחמשו תרצע ינימש - ירשתב ב"כ

 רחאל ומעל ה"בקה לש ותבהא תא אטבמ "תרצע" םשה .ומצע ינפב גח אוה תרצע ינימש  

 ,ינב :ה"בקה םהל רמוא ,םימי העבש לגרל היילעה תרגסמב םילשוריב ההוש לארשי םעש

.םכתדירפ ילע השק יכ דחא םוי דוע ימע ורצע

 תחמש" םשה .)א"ע:אל הליגמ( "ןורחא בוט םוי" םשב הז גח עדונ דומלתה תפוקתב  

 רבחתנש( "לארשי-ץרא ינבו חרזמ ישנא ןיבש םיקוליח" רפסב הנושארל עיפומ "הרות

 םייסל לבב ינב לש גהנמב רושק הז גח .)תיעיבשה האמה לש היינשה תיצחמב הארנכ

 םינש שולש ךשמב האירקה תא ומייס לארשי-ץראב( הנש לכ רוביצב הרותה תאירק תא

.)יצחו

 םוי"ו "רפסה םוי" :וללה תומשה תא הז גחל םיאצומ ונא םינואגה תפוקת ףוסב  

."םויסה

ינויצ ידוהי ךוניחל תפתושמה תושרה תאצוהב ,יתמרה המלש תאמ ,"תירבעה ןושלה יארב לארשי יגח" יפ לע

 

יבאז םעבחר לש וחצריה םוי - )1002( ב"סשת ירשתב 'ל

"םעבחר תותשק"  

 .היבחרמו היחטש לכ לע לארשי-ץרא ,לודג לארשי-ץרא בהוא היה ד"יה יבאז םעבחר  

 ךרד .ןאש תיבל חלמה םימ ןדריה תעקב לש תישארה ךרדה לע ארקנ ומשש םעבחר "הכז"

.הידיצ ינשמ ךרדה ךרואל םיבצינ הז םש םע םילודג םיטלשו "ידנאג ךרד" תארקנ וז

 תרנכה לע הפוצה עלס שגרד לע ,ןלוגה תמר םורדב .ףסונ רתאב חצנוה ידנאג לש ורכיז  

 ךמת ריק אוה הנבמה .תימורה הפוקתהמ ראופמ הנבמ ךותמ ןייעמ עבונ ,ךמס לחנ לעמ

 תוינבלמ תוכירב יתש תותשקה בחורל .ירמגל המלש ןהמ תחאש תותשק יתש וינפלש

.םימה םיווקנ ןכותלש

 םיאצממו תוקידב יפ-לעש ,תוכירב תכרעמו תפסונ תשק םיוסמ בלשב ופסונ ךומסב  

 וידירשש ךומס בושיי סנרפתה ונממש ,ןתשפ תעיבצו תרפשאל לעפמ הז היהש עבקנ םינוש

.תותשקל הנופצ 'מ 001-כ לש קחרמב םיאצמנ
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 הנבנ אלו המדא תדיערב ,הארנכ ,ברחש ,ראופמו לודג תסנכ תיב ידירש ואצמנ בושייב  

.ןרתאב תורזופמ ואצמנ וינבא ןכש ,שדחמ

 םיספ ינש לע עסנש דיינ ןרוגע תרזעב .תינשדח הקינכטב ושמתשה הנבמה תפישח ךרוצל  

 .דצב וחנוהו בשחמ תרזעב ונמוס ,תחא תחא םינבאה ואצוה ,הזמ הז 'מ 06 קחרמב

.םיוסמ הבוגל תסנכה תיב תא רזחשל איה הנווכה

 םֵא - "ריטאנק-לא םוא" םוקמה ארקנ םיברעה ינפב .עודי אל ןייעמהו בושייה לש םמש  

.תומישרמה תותשקה ללגב ,תותשקה

 ומשש ידנאג "הכז" בושו "םעבחר תותשק" ול אורקל טלחוה ,םוקמה תחיתפ םע ,םויה  

.םישרמ ידוהי רתא לע ארקיי

לבות הנח

םירתא
.הנומיד דוסייל לבויה תנש - )5591( ו"טשת ירשתב 'ג

 04-ו עבש-ראבל חרזמ-םורדמ מ"ק 53 ,יחרזמה בגנב ריע - הנומיד  

 ,םילוע תרבעמכ )5591( ו"טשת תנשב התישאר .םודסל ברעממ מ"ק

 םי ילעפמ ידבועל םירוגמ קפסל ידכ הדסונ ריעה .הקירפא ןופצמ םבור

 תחא םעפ תרכזנו הדוהי טבש לובגב ריע התיה הנומיד .םודסב חלמה

 ראשנ ילוא ,םיעודי םניא ורוקמו םשה שוריפ .)בכ:וט עשוהי( ארקמב

 תודחא םימעפ התחדנ הנומיד תמקה .הנמוד-םוא םשב םיברעה יפב

 ,בר לבסב הב ויח םהו םילועה הילא ואבוהש רחאל ."הנוימד" םשב התוא וניכש ויה ןכלו

.תועמד ןושלמ "הנועמיד" םשב התוא וניכ

 .ץראב רתויב תוריעצה ןמ הייסולכוא םע בגנב הלדוגב היינשה ריע איה הנומיד םויה  

.הברעב רתוי םיקחורמל ףאו הביבסב םינטקה םיבושייל םיתוריש דקומ תשמשמ ריעה

 ןולמה יתבלו חלמה םי ףוחל אפרמה תורייתל יתקוסעת ףרוע םג תשמשמ הנומיד  

 ןופצמ םילוע םה םיבשותה בור .םיבשות 000,04-כ םויכ הנומ הנומיד תייסולכוא .רוזאב

 "םיירבעה םישוכה" םה ריעב תידוחיי הייסולכוא תצובק .םימעה רבח תוצראמו הקירפא

.שפנ 005,2-כ הנומ הצובקה .תירבה תוצראמ

 ,םודסל - םיכרד תמוצ לע תבשוי הנומידש ךכמ העבנ הלודג ריעל בושייה תוחתפתה  

 ,חלמה םי ילעפמ ומכ התביבסב הקוסעת תורוקמ ןכ ומכ .ןומר הפצמלו םחוריל ,תליאל

         עבש-ראבמ חנוהש תבכר וק ןכו ,יניערג רקחמל היירקה ,סלקירפ ,םיטפסופה לעפמ

.5691-ב

רואל האצוהה ןוחטיבה דרשמ ,רנע באז ךרוע ,"םירע עבראו םישש לש ןרופיס - םירע ירופיס" יפ לע
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     àúøéí áàæåø ãéîåðä

äòéø äðáèéú - äáéæðèéú ä÷ãåîä îîùéú )îîôéñ, ëåøðåá(

äàúø äòúé÷ ðîöà áîøç÷ ùì 6 ÷"î îîæøç ìòéø. äðáèéí äéå òí ùîé òøáé ÷ãåí ùäâéòå 

ìãøåí òáø äéøãï áîàä ä-4 ìôðä"ñ åòáøå îçéé øåòéí ìçéé ç÷ìàåú åîñçø. äîîìëä ùä÷éîå 

äú÷ééîä îùðú 961 ìôðä"ñ òã 601 ìñôéøä. áðâá áðå òøéí áòæøú ðéöåì îé äùéèôåðåú åäéå 

îöåééðéí áàãøéëìåú åááðééä. òøéäí ðáðå òì ãøëé äîñçø åðåòãå ìäéåú úçðåú ãøëéí ìàñô÷ú 

ùéøåúé "îìåðàåú" ìùééøåú äîñçøéåú ùòáøå îï äîæøç àì çåôé äéí äúéëåï áãøê äáùîéí. 

îîùéú çøáä òí ëéáåù äòøáé ùì àøõ éùøàì áîàä äùáéòéú åðçôøä åðçùôä òì éãé 

àøëéàåìåâéí åùåçæøä ìöåøëé úééøåú.

ùðé äîëúùéí

äîëúù äâãåì: îëúù áòåî÷ ùì ë-004 î' áàåøê ùì ë-51 ÷"î åáøåçá ùì ë-7 ÷"î. ðçì 

çúéøä îð÷æ àú äîëúù ùáå îöåééí îøáöé çåì ÷ååøõ )ZTRAUQ( äîùîùéí ìúòùééú äæëåëéú. 

äçåì äåà öáòåðé áâååðéí øáéí.

äîëúù ä÷èï: òåî÷å ë-054 î', àåøëå ë-8 ÷"î åøåçáå ë-6 ÷"î.

áëðéñä äãøåîéú ìãéîåðä ðîöà áéú äàøçä åîøëæ ðåôù )ãøëéí(. äàëñðéä îäååä áñéñ 

éöéàä ìñéåøé îãáø åìúéåø áéí äîìç, áîîùéú, áîéùåø øåúí, áùîåøú äàéøåñéí, áôàø÷ 

éøåçí, áîëúùéí åáäøé àôòä.

ôøèéí ðåñôéí áèìôåï 1113656-80 - òéøééú ãéîåðä; äîøëæ ìäòî÷ú äçéðåê äéäåãé - èì'

9877596-80

לוכשא ןגב הנומיד ינבל הטרדנא
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.תשק תיב תמקה - )4491( ד"שת ירשת

 .ח"מלפה יאצוי תובשייתה יניערג ינש ירבח ידי לע 4491 תנשב םקוה תשק תיב ץוביקה  

 רזעכו "הנגה"ה לש ץחמ תוגולפכ 1491-ב םקוהש ח"מלפה ינושארמ ויה ולא םירבח

.ןוכיתה חרזמב םתמחלמב םיטירבל

 וקקזנ אל בוש )3491( הקירפא ןופצב למור תסבהו )1491( ןונבלו הירוס שוביכ םע  

 ח"מלפה יבא ,הדש קחצי םהבו ח"מלפה ישאר ,םלואו .וקרפל ושקיבו ח"מלפל םיטירבה

 ,ןגמ חוכ ילב ראשי ידוהיה בושייהש ןכתיי ובש דיתעה תא ופצ דחואמה ץוביקה ישארו

 םייעובש - םינומיא םייעובש" לש תנוכתמב ח"מלפה לש ומויק ךשמה תחסונ תא ועבטו

.ח"מלפל םיסיסב ןכ םג ושמישש םינושה םיצוביקב "הדובע

.םהלשמ ץוביק םיקהל וטילחה ,"ירודכ" יאלקחה רפסה תיב ירגוב ,ח"מלפה ישאר  

 תנכסב התייהו הבשוי אל ךא ,ןיקנח עשוהי ידי לע 9981-ב רבכ השכרנ םוקמה תמדא  

 ףסונ בושיי ושקיב הר'גסו החסמ ,םיכומסה םיבושייה םג .רוזאב םיאודבה לש הסיפת

 ךכו םוקמל ותוסח תא ןתנש ,טאיפ ןתנ ר"ד ,"ירודכ" רפס תיב להנמ רקיעבו ,םהיניב

.תשק תיב תדוקנ המק

.םישוריפ רפסמ בושייה לש ומשל  

 ידסיימ לש םייפואל םיאתמש ,)חי:א ,ב לאומש( "תשק הדוהי ינב דמלל" קוספה יפ-לע  

.בושייה

 תשק םג ןכו )הינליא( הר'גס ,)רובת רפכ( החסמ םיבושייה תשק תמלשה - רוזאה יפ-לע  

.ץוביקה "לעמ" רמושכ בצינה רובת רה

 ,4491 - היילעה תנש םע עקרקה תשיכר - 9981 תנש תא תרבחמה - תשק - ינויצ קומינ  

."תשק יאשונ לכל חותפ תיב" היהי םבושייש םיבשייתמה תסריג ןבומכו

 תישרט ,תיתלזב התייה עקרקה .םיבר םיישקמ ץוביקה לבס תונושארה ויתונשב  

 הסנרפ תורוקמו םועז ביצקת ,םימב רומח רוסחמ ,ףצר אלל תוילטמ ,תוילטמ הרוזפו

.םימצמוצמ

 ששואתה טאל טאלו ועיגה םישדח םיניערג .תוביצי רסוחו תובר תוביזעל איבה רבדה  

.ץוביקה

 תא ורציב םירבחה .הביבסה ייברע לש תויולכנתהמ לבס ץוביקהו רורחשה תמחלמ הצרפ  

 אצויו גירח רבד והזו וניפ אל תוקוניתהו תוהמיאה תא .תורימשה תא וריבגהו קשמה

.וז הפוקתב ןפוד

 יופצ יתלב בראמב ולקתנ ,הביבסב רויסל םירבח הנומש ואצי ,8491 סרמל 61 םויב  

.יבצ-ןב קחצי הנידמה אישנ לש ונב ,יבצ-ןב ילע םהיניב ,וגרהנ םהמ העבשו
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 .תוביזעו ןויפר בוש ורצונ הירחאלו ץוביקה ירבחמ םיפסונ תונברק העבת רורחשה תמחלמ  

.חתפתהל לחהו ששואתה ץוביקהו ל"וחמו ץראהמ םישדח םירבח וטלקנ ןמזה םע

רואל האצוהה ןוחטיבה דרשמ ,רנע באז ךרוע ,"םיצוביק םיעברא לש םירופיס - םיצוביק ירופיס" יפ לע

àúøéí áàæåø áéú ÷ùú

áéú äáéèçåï äîùåôõ ëéåí áéãé äîåòöä ìùéîåø îáðéí åàúøéí åàîåø ìùîù îåæéàåï 

äôìî"ç.

àðãøèä ìæëø ùáòä îçáøé äîù÷ ùðôìå á÷øá ìøâìé äúáåø åâìòã åìæëø çáøé äîù÷ ùðôìå 

áîìçîú äòöîàåú.

ç'àï à-úåâàø )çðåú úâøéí( - ùøéãé àëñðééú ùééøåú îú÷åôú äúåøëéí ùð÷øà òì ùí äñåçøéí 

åáéðéäí âí éäåãéí ùäúâåøøå áå áãåøåú ÷ãåîéí. áç'àï òáøä ãøê ùáàä îîöøéí. äãøê òáøä 

áëì ãøåîä ùì äàøõ åîäç'àï ôðúä áúååàé äëáéù ùì éîéðå àì èáøéä åàì ãîù÷.

ùîåøú äèáò àìåðé áéú ÷ùú.

ôøèéí ðåñôéí áèìôåï 0009266-40

çãø äàåëì á"áéú ÷ùú" áø÷ò äø úáåø
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?
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1
2

האנ-ןב לאונמע  ר"ד

 לכב םיזמורמה ירשת שדוחל עובשה תוישרפל ,ןיפיקעב וא תורישי ,םירושקה םירתאה תא תוהזל אנ

 דע תכרעמל חולשלו םתובישח לע םיינש וא טפשמ בותכל ,הפמב םתוא רתאל ,תואבה תודיחה/תולאשה

.תודיחה לכ תא רותפל חילצמה סרפב הכזי .ירשת שדוח ףוס

השרפב ץיצנ הבה      

!בורקלו קוחרל םולש םולש 
 םיטושה לע רתוול הטילחה םינודיחה לש יוגיהה תדעו 

.םינמאנה וניארוק לש עדיה תחיתמב לקהלו םיברקעה לעו 

 םיעבראו הב םיקרפ ינש ,"הכרבה תאזו" תשרפב ונא ,ןכלו 

 .םיקוספ דחאו 

 ,ליעלד םעטה ןמ ,םכרוא לכל םכתא חקינ אל 

 המ הארנו )!דחא קר ,ןכ( דחא קוספב קר קפתסנ אלא 

.ונתכחב הלענ 

.תולעמל ברעממ םירטמוליק ינשכ ,ןוילעה לילגב בשומ ינא 

.הינמורמו הקירפא ןופצמ םילוע ידיב 9491-ב יתמקוה 

.קוספה לש ותליחת הווהמ ימש 

.יכאלמ תיירק תברקב ,שיכל לבחב רעונ רפכ ינא 

,עקרקה לע ולע דחא םירופיכ םוי יאצומבש הלא לע ינא הנמנ 

 הנורחאה תואה לע ורתוות םא .םילוגליג המכ יתרבע זאמ 

.שקובמה קוספבש תישילשה הלימה תא ולבקת ילש 

...רבדמב ירחא ךתכל :קעז בהואהו באוכה איבנה והימרי 

 תואה יונישב חתפמה אוה .םכל רכומ ותקעז לש אפיסה 

.רתתסמה ונקוספב תישימחה הלימל ,הבש הנורחאה 

?? 1‘סמ - םירתאה ךרדב             
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4

5

,שממ לש םייגולואידיא םיטבל רחאל דלונש ,ןלוגה םורדב ץוביק 

 רותיוו תויתואה רדס שוביש ךות ,ומשו ,ריעצה רמושה ידיב 

 .דוד לש וינתוחמ דחא תכלממ לא ונאיבי ,רתויב הנטקה תואה לע 

,ויבאב דרומהו ןדמחה ,הפיה ךיסנה לש וטלקמ םוקמ לא ,וצרת םאו 

.ונקוספ תחפשמב תיעיבשה הלימה אהת תאז 

 יתמקוה .הרדגל ןופצמ ,ןוכיתה ףוחה רושימב בשומ !ינא ןכ ,ינא 

 !ץראה ידילי ידיב אלא ,םישדח םילוע ידיב אל ,4591 תנשב 

 תא אוצמל םכדיב עייסל ידכ ,יתויתוא רדס תא שבשל םכל ינא השרמ 

.םישקבמ םתא רשא קוספב הנורחאה הלימה 

  

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

                                                                   :תובושתה חולשמל תבותכה

"ושדוחב שדוח ידמ" תכרעמ

 תינרות תוברתל ףגאה

 טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמ

22 םירשנ יפנכ 'חר

                                                       46459 םילשורי
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62 'סמ ץראהו םעה ך"נת תשרומ ירתא ןודיחל תונורתפ!
 םעסמב לארשי ינב ונח םש - )ח:גל רבדמבו גכ:וט תומש האר( הרמ - רבדמב לארשי לש הנחתה .1

.ףוס םי תעירק ירחא םימי השולש רבדמב

 רוזאה םש לע ארקנה םידבוע בשומ .הנומש תיירקל תימורד מ"ק 01 ,ןוילעה לילגב - ילתפנ תומר .2
 אבצב ותרישש םיררחושמ םילייח תצובק - "טייגניו" ןיערג ידיב 5491-ב דסונ .ןכוש אוה ובש
 תודחא םימעפ ףקתוה ,רוצנו דדובמ היה תואמצעה תמחלמב .היינשה םלועה תמחלמב יטירבה
.תוחוכה תא ופדה ויניגמו םילודג םייברע תוחוכ ידיב

 מ"ק 3-כ ,ןונבל לובג דיל ןוילעה לילגב םידבוע בשומ - תוילגרמ .3
 ,)יקסירוולק( תוילגרמ םייח םש לע ,הנומש תיירקל ברעממ
 1591 תנשב דסונ בשומה .ץראה ןופצב א"קי ילהנממ רבעב
.קאריעמ םילוע ידיב

 ונילע םידמוע רודו רוד לכבש - ונלו וניתובאל הדמעש איהו .4
.ונלש חוטיבה תדועת וז - םדימ ונליצמ ה"בקהו וניתולכל

 ותליחת .ןוילעהו ןותחתה לילגב מ"ק 12 וכרוא - דומע לחנ .5
 םיעיגמ מ"ק 4 ירחאו ןורימ לחנ םע רבחתמ ,ןותלד תמרב
 בלוד יצע תורדש ,תופי תויעבט תוכירב ךומסב .לודגה לפמל
.חמק תנחטו

 ענמית רה ילושב םייעבט לוח ןבא ידומע - המלש ידומע .6
 דיל םמוקמו הקיחשו הילב יכילהת ובציע םתרוצ תא .הברעב
 המלש ךלמה תורכמכ תועטב ובשחנש םיירצמ תשוחנ תורכמ
.תירצמה הלאל שדקמ ןכו

 ז"שת הפוריא תאיצי המשו םיליפעמ תיינא איה - סודוסקא .7
 למנב הנממ ודרוה םה .םיליפעמ 005,4-כ הנופיס לעו )7491(

 הפוריאל הרזח ושרוגו םיטירבה םע השק קבאמ רחאל הפיח
"...םירצממ לארשי תאצב" אוה רומזמהו -

.הזע אוה בושייהו - העושיל יל יהיו ה-י תרמזו יזע .8

...הלילה יצחב יהיו הלילה לש וכופיה תא ראתמה רישה .9

 - לזרב לש תוקרסמב תוומל הנועש הז אוה אביקע יבר 
 לילגה חרזמב יתליהק בושיי - זונגה רוא אוה בושייה הירסיקב
 הבושתב םירזוח ידי לע םקוה - תפצל תיחרזמ מ"ק 6 ,ןוילעה
.הלבקב םיקסועו

 - ילמס םשה - תרנכ-לאינבי שיבכ דצב 'א הינגדל ברעממ מ"ק 3 ,ןותחתה לילגב תומולא ץוביק .01
  .םיפסונ תובשייתה יניערג ומק ותמקה רחאל

3

01

2
9



18

72 'סמ ץראהו םעה ך"נת תשרומ ירתא ןודיחל תונורתפ
 םשה .עשי תמוצל ברעממ מ"ק 8-כ ןופצה שיבכ דצב ,ןונבל לובג דיל ןוילעה לילגב ץוביק - היכלמ .1

 םשה .םוקמב הבשייתהו םילשורימ הרקע ינש תיב ןברוח ירחאש ,םינהכ תחפשמ לש המש - םודקה

 םוקמב ומחלש ח"מלפ יררחושמ ידיב ץוביקה דסונ ויתומדאבש שוטנה יברע רפכ לש ומשב רמתשה

.תואמצעה תמחלמב

 ןופצמ ,ןותחתה לילגב םידבוע בשומ - תילילגה םחל תיב .2

 .ןועבט תיירקל חרזמ-ןופצמ מ"ק 7-כ תרצנ-הפיח שיבכל

 רפסב ןולובז טבש תלחנב תרכזנה המודק ריע - םשה רוקמ

 סרחה ידכ תיישעתב העדונ דומלתה תפוקתבו )זט:טי( עשוהי

 השוטנה תינמרגה הבשומה תומדא לע 8491-ב דסונ .הלש

 .םיידוהי םירבק תורעמ ואצמנ םוקמב .םש ותואב הארקנש

 .הינמרגמ םירלפמט םירצונ ידיב הדסונ תינמרגה הבשומה

 םיחרזאל רגסה הנחמ הב םקוה היינשה םלועה תמחלמב

 ןמ םינמרגה ונופ המחלמה ירחא .ץראב והשש םיינמרג

 ריעו תיארקמה םחל תיב ריעה לש המוקמ - םחל תיב .ץראה

.םירצונל תשדוקמ

 .וחיריל ןופצמ מ"ק 6-כ ןדריה תעקבב םידבוע בשומ - המענ .3

.יאלקח קשמכ 2891 תנשב םקוה בשומה

תינומעה המענ .4

.ל"נכ - המענ / ימענ .5

 שיבכ דצב )תימוקמ הצעומ( ינוריע בושיי - ישי תמר .6

 ישי םש לע ,ןועבט תיירקל חרזממ מ"ק 4-כ ,תרצנ-הפיח

 םילוע ידיב 5291-ב דסונ .ןבדנו רוביצ ןקסע ,הרומ ,רלדא

.םוקמה לש יברעה ומשכ "אדי'ג" הליחתב ארקנו ןילופמ

 ברעמ-םורדמ מ"ק 6-כ ,ןאש תיב קמעב םידבוע בשומ - היור .7

 םהמ דחאו םימ תורוקמב עפושמ רוזאה .יחרזמה לעופה לש םיבשומה ןוגראל ךייתשמ .ןאש תיבל

.וקורממ םילוע ידיב 2591 תנשב דסונ .ומש ןאכמו היור ןיע ארקנ

.ןיעידומ די לע בושיי - תוער .8

 בושיי לש ומש תובקעב .ןורוח אובמל ןופצמ מ"ק 5-כ ,ןולייא קמעב הלפשב םידבוע בשומ - תור רפכ .9

.םיבשומ ינב ידיב 7791-ב דסונ .הטורפכ וא הטור רפכ - אבדימ תפמב רכזנש םודק

 .םיבשומה תעונתל ךייתשמ .ריעה זכרממ מ"ק 7-כ ,םילשוריל ברעמ-םורדב םידבוע בשומ - בדנימע .11

 תברקב ןמיתמ םילוע ידיב 0591-ב דסונ .)ז:א רבדמב( הדוהי הטמ שאר ,ןושחנ לש ויבא - םשה רוקמ

 םוקמב .3691 תנשב חצרנש ב"הרא אישנ ,ידנק ןו'ג לש ורכזל ןורכז רתא ודיל .ה'גלו יברעה רפכה

9

6
2

1

3

7

8 11
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 ןהילע ףסונו ב"הראבש תונידמה 05 תא םיגציימה ,םידומע 15-מ יונב עודג ץע יומד ותרוצב לוגע הנבמ

.םסרופמ ידוהי חצנמ ,ןייטשניבור רותרא לש ותבצמ םוקמ תברקב .יס,יד ןוטגנישוו הריבה זוחמ תא

 .לארשי הווקמב םייקתה שגפמה .ינמרגה רסיקה םע היינשה ותשיגפב לצרה הארנ הנומתב :סונוב תלאש

.זומתב 'כב רטפנ לצרה

:72 'סמ ןודיחב הכוזה
הרפע - ץכ יתור
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תוכז ףכל .1
 ףעז ימשג .ומע ךלוה שמשהו ,תסנכה-תיבל תוחילס לילב ךלהש ,ב'צידרבמ קחצי יול יברב השעמ

 םיפסאתמש האבסמ-תיבבו .םימשגה ינפמ אבחתהל דחא תיב לש וגג תחת ודמעו .תדרל וליחתה
 םהישעמ לע םיטילחמו םינד םה הייתשה ןמזבו ,םיאבוסו םיללוז ,םינוירבו םיבנג ,םיזחופו םיקיר הב
.םיערה

 .םילכאמ ינימ לכו רכשו ןיי - ןחלושה לעו ,ןחלושל ביבסמ םיקיר לש הרובח הארו ןולחב ׁשָמַׁשה ץיצה
.םיללוהתמו םיללוה ,םיאבוסו םיללוז םהו

 האבסמב תוחילס לילב םיבשוי ולא לארשי יעשופ :ויניעב אנ הארי - קחצי יול יברל שמשה רמא - ונבר
.םירכתשמו םיתושו

 ."ןינהנה" תכרב םיכרבמו - םילכוא םהש יאדוב .םה םישודק לארשי - קחצי יול יבר רמוא - הלילח
 .הזל הז ףכ םיעקות םהש האורו בוש שמשה טיבמ
.תובנגה תקולח לע םכסהל ועיגה םה - קחצי יול יברל רמוא אוה - וישכע
 הנשלו םייחל הז תא הז ךרבל ידכ אלא ףכ םיעקות םה ןיא - קחצי יול יבר רמוא - הלילחו סח

.הבוט
.םהיניב םישחלתמ םהש ,שמשה האור בושו
.ובנג יממו ובנג המ :תובנגה ישעמ תא הזל הז םילגמ םה - קחצי יול יברל רמוא אוה - וישכע
 ינפב הז םידוותמ םהו ,םירומג הבושת-ילעב םה ירה - הבר החמש קחצי יול יבר אלמתמ - ןכ םא

.הרהטבו השודקב השדחה הנשל וסנכייש ידכ ,תוחילסה ינפל הז
 

 הבושת ירוהרה .2
 אשונ רכזאמ ,םויב םימעפ שולש ללפתמה לכ .וייח לכ ןימאמ םדא לכ לצא שרשומו עובט 'הבושת' גשומה

 הבושתה ,תאז תמועל ;המלש הבושתב והריזחי ה"בקה יכ שקבמו )תישימח הליפת( הדימעה תליפתב הז

 רושעל הסכ ןיב םימיה תרשעו ,'הבושתה שדוח' ארקנ לולא שדוח .םדאה תבושת איה הב םינד ונאש

 תבש' תארקנ הלא םימי תרשעבש תבשה .'הבושת ימי תרשע' םיארקנ ,)םירופיכה םוי דע הנשה שארמ(

.הבושתה לש תרתוכה תלוג תא הווהמ ומצע םירופיכה םויו ,)'הבוש תבש' םגו( 'הבושת

:ןלהלדכ וז הפוקת ןייפאמ ,)א ,חכק( ךורע ןחלוש רוציק בושחה ורוביחב דירפצנאג המלש ברה

 םיבשה ןמ הבושת לבקמ ה"בקה הנשה לכב יכ ףאו .ןוצר ימי המה םירופיכה םוי רחא דע לולא ח"רמ

 ימיו םימחר ימי םתויהל הבושתל םינמוזמו רתוי םירחבומ ולא םימי םוקמ לכמ ,םלש בלב וילא

...ןוצר

הכירדמל ינויע רמוח 
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 ןימאמה םדאה ,תאז דבלמ .היקודקדו היטרפ ,היללכ ,היתוכלה - הבושתב םיקסועו םידמול וז הפוקתב

 םדאה םאה :דחוימבו ,תולאשמו תולאש ול שי יאדוובו ,הז אשונב רהרהמ ,הבושתה יניינעב קסעש רחאל

 ורמאש ומכ ,השעמ ידיל םדאה תא איבהל םילוכי הלאכ םירוהרה ?איה המו ,היישע ידיל הז ןיינעב עיגמ

 רודב אנת( אקורב ןב ןנחוי 'ר לש ונב )יעיברה רודב אנת( לאעמשי 'ר לש ומשב  )ו ,ד( תובא יקרפב ל"זח

 ודיב ןיקיפסמ ,תושעל תנמ לע דמולהו ;דמללו דומלל ודיב ןיקיפסמ ,דמלל תנמ לע דמולה" :)ישילשה

 םדאש ךכ."רתומ רוהרהו רוסא רוביד" :תבשב םירתומ םירוהרה ,עודיכ ."תושעלו רומשל ,דמללו דומלל

 ידיל עיגהל ותלוכיב שי ,םהב ןויעהו דומילה לכל ףסונ ,יאנפה ןמזב דחוימב ,הבושתה יניינעב רהרהמה

.הבושתה םושיי תא השעמל הכלה םייקי ךכו ,היישע

 בילטוג םהרבא ר"ד תאמ ,"הבושת ירוהרה" יפ לע

ותבושתו אטחה .3
 הכרבה תא .הללקו הכרב םויה םכינפל ןתונ יכנא האר" :בותכה רמוא םירבד רפסב "האר" תשרפב

 ךשמהב רמוא אוהש םשכ ,"ועמשת םא ,הכרבה תא" :רמול ךירצ היה ירה ?שוריפ המ ."...ועמשת רשא

."ועמשת אל םא הללקהו"

 שנועה אוה אטחה םצעו ,הלודגה הכרבה יהוז ,'ה תווצמ תא ועמשתש השעמה םצע יכ ,ם"יבלמה שרפמ

.םדאה לע רתויב דבכה

:)ל"ז( ץיבוביל המחנ ר"ד תרפסמ ךכו

 שרדמ תיבב התייה .רעונה תיילע לש םיכירדמל שרדמה תיבב הרומ יתייה הנש םירשעמ רתוי ינפל
 ?ןכתייה .ונמאה אל .תובינג וליחתה תחא םעפ .הבוט תורבחו תוערו הווחא לש חור ,דואמ הבוט חור הז
 אל .אצמנ אלו ולש טע דחא שפיח - עובש רובעכ .ףסכ םוכס םלענ - תישאר !?תובינג - ונתרבח ךותב
 דחא לכ .בנג וניניב שי ,ארונו םויא .קפס דוע ןיא .רקי ןועש בנגנ םידימלתה דחאלו םיבר םימי ורבע
 ונינפ תורומה ןיב תוצעייתה רחא ?תושעל המ .בנגה ימ עדי אל שיאו ,בנגנ ימלו הפיאמ ,בנגנ המ עדי
.הרירב ןיא .הרטשמל

 ,ןורחאה רועישה תא יתדמיל העש התוא .יניצרו רגובמ שיא ,רטוש אב ,םיירהצה תועשב ,תבש ברע
 05 - םידימלתה תמישר תא ארק להנמה .טקש היהנ .להנמה םע דחי התיכל רטושה סנכנ רועישה ףוסבו

.התיכב םיבשוי םלוכ .שיא רסח אל הנהו - רפסמב
 יולג לכה ?המל יכו .ץוחנ הז ןיא ,אל :רטושה רמא .תאצל הכירצ ינא אמש רטושה תא יתלאש

.עודיו
 .יתעמש וא יתיאר וא יתרקח רבכ הלאכ םירקמ תואמ .הרטשמב קיתו רטוש ינא :רמאו רטושה חתפ

 ובנגנ םיצפחהש בושחל םעט לכ ןיא .תחא הרורב הנקסמל ונעגה .םכלצא הרקמה תא בטיה יתרקח הנהו
.הזה רדחב ,ןאכ ,התיכב ונמע בשוי בנגה :םיזוחאה תאמ לכב .ץוחה ןמ והשימ ידי לע

 אוה ךורב שודקהו - בנגה אוה ימ עדוי דבלב התא קר .ונכותב בשויה בנגה לא רבדא וישכעו
 תלשכנו הרק רבכ ילוא .ךלצא הנושארה םעפה תאז ןיא ילוא .תחלצהו םימעפ שולש תבנג התא .ןבומכ
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 תיארש ירחא .הזב םיקפתסמ ןיא .הנורחאה םעפה היהת אל םג תאז ,ךל עד - רקיעה לבא .הבינגב
 לכ ךמלועב ךל ויהיו .הבינג ישעמ לש הכורא תרשרש .ףוס ילב ,דועו תיעיבר םעפ בונגתו ךישמת - רשפאש
 שוכרל ולכוי אל תושק םילמעש םירחאש ,םיפי םירבד הברה .םינועשו םיטישכת ,ףסכ :םיפי םירבד ינימ
 דבוכמ םדא היהת התאו ,םיספות ןיא םיבנגה בור תאש ,הרטשמב ןויסינ ונל שי יכ ךתוא וספתי אלו .םהל
.םלועל ,אטחה ןמ ררחתשהל לכות אלו !בנג היהת ךייח ימי לכ !בנג היהת התא לבא ...ילוא .רישעו

 ןיאו ,שדוק תבש טעמ דוע יכ ,ומוקמל שיא ,התיבה ךלנ ונלוכ .03.21 איה העשה .הצע ךל ץעייא התעו
 ידכ ,ןיעל יולג םוקמב םיצפחה תא םישת רחואמה לכל 00.2 העשה דעו 00.1 העשה ןיב .הברה יאנפ ונל
.בנג דוע היהת אל התאו םתוא אוצמל ולכויש

 .אציו ,םולש תבש ונלוכל לחיא ,ועבוכ שבח ,וליעמ שבל ,קיתה תא רטושה חקל
.םירבד ילבו רמוא ילב ונאצי ,להנמה םגו ,ינא םג !טלחומ טקש .רדחב הגה איצוה אל דחא ףא
 ךל ןיינמ" :ול יתרמא .סובוטואה אובל תונלבסב הכחמו דמוע רטושה תא יתאצמ דוע הנחתה דיל

 ?זא היהי המ ?ריזחי אל בנגה םא היהי המו ,לעפת הצעהש ,ינודא
.ונעסנו סובוטואה אב עגר ותואב "?הרטשמב תריש םינש המכ !תרבג" :הדיפקב רטושה רמא
 הדיבאהש ,תושגרתהב יל עידומ שרדמה תיב להנמ :ןופלטה לצלצמ - יתיב ךותב ינאו - העש רובעכ

.לוכ ןיעל יולג ,רודזורפב ןחלושה לע האצמנ

 וניא אטחה .ולש הללקהו שנועה אוה השוע םדאש אטחה ,הרופיס תא המחנ המייס ,תרמוא תאז"
 ילע רתויב הלודגה הכרבה אוה - 'ה תווצמ לא ועמשת רשא - בוטה השעמה םצעו .םלועל ול חינמ
."תומדא

לארשיב יתד ךוניחל זכרמה ,רימע ןויצ תכירעב ,"הרות דומיל תווצמ - םייח תרות" יפ לע

ןיזיפשוא .4
 .הגרדמה לפשמ םיטושפ םישנא אקווד ,םינכש ,הכוסה לא ,וילא ןימזמ היה ב'צידרבמ קחצי יול יבר

:הצלה ךרדב םהל בישה ,רבדה םעטל םעפ והולאששכ

 ינא םג ,קחצי יול ינאו ,"ןתיול לש ורוע תכוס" לא סנכיהל םיקידצה לכ תא ונימזישכ ,אובל דיתעל
 ןינמ !אה :סעכב ינלאשיו הסינכב ךאלמה יתוא בכעי יאדווב ירה ,הכוס התוא לא סנכיהל קשח יל היהי

 אנ לא :ךכ לע ול בישאו !םלוע ילודגלו םיקידצל הכוס תאז ירה ,ךתומכש טושפ םדא ,ןאכל עיגמ התא
...ללכ םהב יתשייבתה אלו סנכיהל םיטושפ םישנאל יתתנ ילש יתכוסל םג ,ךפא רחי

"ןשיה ונרצואמ"
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םדאה ףוג ילמסמכ םינימה תעברא .5

 ןיעל סדהה ,בלל גורתאה ,הרדשל המוד בלולה .םדאה לש וירביא לע םיזמור בלולבש םינימה תעברא

 .הפל הברעהו

 ,ויפ רוביד חוכו ויניע הארמו ויתומצע לכו ובל לכ תא דבעשמ וליאכ אוה ירה ,םהילע ךרבמו םלטונ םדאשכ

.דבלב וב קר איה גחב ותחמש וליאכ ,ת"ישהל לוכה

 וז הווצמ תוכזב ול רפכתמ לוכה ,ויתוחוכבו וישוחב ,וירביאב ,םדאב ראשנש ןוועו אטח לש םשור לכ

.הבהאב התוא השועש

.רותיוו המכסה תואכ שאר יעונענ םילמסמ בלולה לש םיעונענה םג

.ידדהה רותיווה אוה תוירבה ןיב תודחאל ירקיעה יאנתה

 ,וניתודמע לע רתוולו והער םע שיא דחאתהל וננוצר תא םיעיבמ ונא ,םידחואמה םינימה תעברא עונענב

.תיברימ תודחאל עיגהל ידכ

לטנגנל םוחנו רגצמ הנוי ברה תכירעב ,"םייח ילגעמב" יפ לע
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ןושלה תניפ 

)ךוכיס( ךכסהו הכוסה
 תומי ךשמב הב רוגל ונתוא הבייח הרותהש ,הכוסה םש לע - "תוכוס" :אוה הז גחל ונימיב לבוקמה םשה

.גחה תווצמ לש םיינושל םיטביה המכב קוסענ אבה עטקב .היתווצמו היקלח - הכוסה .גחה

?יהמ הכוס

.עובק גג ול ןיאש יערא הנבמ :רמוא יווה

.ךוכיס אלא יוסיכ ןיא הכוסל :רמולכ

?םהיניב לדבהה המ

.ינמז ,לק יוסיכ אוה "ךוכיס"הש

?תירבעב םיככוס המב

:םירבד השולשב םיככוס םיבותכה יפ-לע

:רמאנש ומכ - םייפנכב  .א

.)כ:הכ ,תומש( "תרופכה לע םהיפנכב םיככוס ,הלעמל םייפנכ ישרופ םיבורכה ויהו" - 

:רמאנש ומכ ,תכורפבו ךסמב םג םיככוס  .ב

.)ג:מ ,תומש( "תכורפה תא ןוראה לע תוכסו" - 

:בותככ ,ןליאה יפנעב םג םיככוס .ג

.)בכ-אכ:מ ,בויא( " ֹולְלִצ םילאצ והוכוסי .הציבו הֵנָק רתסב בכשי םילאצ תחת" - 

ךכסב םיככוס הכוסה תא

:ךורע ןחלושב רמאנ הז "ךכס" לש ותוהמ לע

.)א ,טכרת ,םייח חרוא( "שולתו ץראה ןמ חמוצ היהיש ךירצ וב םיככסמש רבד" -

."ךוכיס"ה וא "ךכס"ה אוה הכוסה לש הרקיעש רורב המש יפ לע
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?הלא םיחנומ ינש ןיב לדבהה המ

:םינוש תורוקמב םינוש ןושל ישומישב ורוקמ אלא יתוהמ וניא לדבהה

."ךוכיס"ב תשמתשמ הנשמה

:המגודל

.)ט ,א ,הכוס( "תונפדה ןמ ךוכיסה קיחרה" -

."ךכס"ב תשמתשמ ארמגה

:המגודל

.)א"ע:זי ,הכוס( "אוה רשכ - ךכס ןככס" -

 לש( רתוי רחואמה חונימה לבקתנ ,)ב"ע:בק ,אעיצמ אבב י"פע( "ןורחא ןושל סופת" ללכה תובקעב ,ונימיב

."ךכס" םירמוא ונא ןכ לעו ,)ארמגה

"התלצמ הבורמ התמח" ,"התמחמ הבורמ התלצ"

?דציכ .ךוכיס ינידב םרוקמ הלא םיבינ

 ,הכוס םג הלולכ הלא םיגוס ןיב ,תולוספ תוכוס לש םיגוס רפסמ רואיתב תחתופ "הכוס" תכסמב הנשמה

 המחה ןכלו הגג תא יוארכ הסכמ ךכסה ןיאש ,תאז הכוס :רמולכ .)א ,א ,הכוס( "התלצמ הבורמ התמחש"

 התלצש" הכוסש ,אופא רורב .הלוספ איה - )הכוסבש לצה חטש( לצה לע הב הבורמ )הכוסבש שמשה חטש(

.)ב ,ב ,םש( הרשכ - "התמחמ הבורמ

.הכוסל ללכ סחייתמ וניאש ,שדח עמשמב םיבינ ינש ורצונ הלא םינידמ

:םירמוא ,ובש יבויחה טביהה ןמ לודג םיוסמ ןיינעב ילילשה טביההש ,ןייצל םיצור רשאכ

�  "öìå îøåáä îçîúå".

.ילילש והשמל הרופאטמ שמשמ הז רשקהב "ולצ"

:םירמוא ,ובש ילילשה טביהה ןמ לודג םיוסמ ןיינע לש יבויחה טביההש ,רמול םיצור רשאכ

�  "çîúå îøåáä îöìå".

.שממ המח אלו יבויח טביה עמשמב "ותמח" הז רשקהב

ינויצ-ידוהי ךוניחל תפתושמה תושרה ,יתמרה המלש ,תירבעה ןושלה יארב לארשי יגח" יפ לע
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םיארונה םימיה ינידמ .א
.תוחילסהו םימחרה שדוח אוה לולא שדוח

.הקדצו הליפת ,הבושת :ןידב תוכזל ידכ,וניתורוקמ םינומ ,םיכרד שולש

 םירופיכה םוי ןיא ורבחל םדא ןיבש תוריבע לע .םוקמל םדא ןיבש תוריבעל קר הליעומ תאזה הבושתה

.םלש בלב ורבחל לחומ םדא אהיו .ורבח תא סייפיש דע ,רפכמ

 תוליהקב( החנמ תליפתבו תיברעו תירחש תליפת תא םייסל םיגהונ תרצע ינימש דע לולא שדוח שארמ לחה

.ךלמכ ה"בקה תא םיכילממ הנשה שארב .)םילהתב זכ קרפ( "ירוא 'ד דודל" רומזמב )תומיוסמ

 םוי דע הבושתב רוזחל תורשפאה תנתינ םדא לכל .םדא לכ לש ויתונוועו ויתויוכז תא םילקוש םויב וב

.הבושת ימי תרשע ףוס ,םירופיכה

 ,םיילמס םילכאמ תליכא( םויה לש ותוהמל יוטיב םינתונ הנשה שארב םיגהונה םיבר םיגהנמו תווצמ

.)הבוט הנשל םילוחיאו תוכרב ,ךילשת ,רפוש תעיקת

םירופיכה םוי

 שיגרמ הז םויב ."ןותבש תבש" הנוכמש יפכ לארשי םעב רתויב שדוקמהו שודקה םויה אוה םירופיכה םוי

 תוליפתב תסנכה-תיבב םיהוש םויה תיברמו הכאלממ תבוש ולוכ םעה .לארשי םע לש ודוחיי תא ידוהי לכ

.םינונחתבו

 אל ,םיקורמתו ןמשב םיכס אל ,םיצחור אל ,םיתושו םילכוא אל .וניתושפנ תא םינעמ ונא םירופיכה םויב

.)"םייוניעה השימח"( תושיא יסחי םימייקמ אלו רוע ילענ םילעונ

 תיבשכ םירופיכה םויב לודגה ןהכה לש ותליפתמ דירש ,יודיוה איה םירופיכה םויל תינייפוא הליפת

 .תודוותהל לארשימ םדא לכ לעש ל"זח ועבק תיבה ןברוח ירחא .םייק היה שדקמה

 םיניד 
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תוכוסה גח ינידמ .ב
.םימי תעבש הכוסב תבשל םיווצמ ונא תוכוסה גחב

 תויהל ךירצ הכוסה בחור .המא םירשעמ רתוי אלו םיחפט הרשעמ תוחפ אל תויהל ךירצ הכוסה הבוג �

65 ךרעב( םיחפט העבש לע םיחפט העבשמ תוחפ אל  X 65 מ"ס(.

.)האנ ח"ארה יפל( מ"ס 84 איה המאהו מ"ס 8 אוה חפטה :הרעה 

 רואמ רתוי החטשמ סופתי לצהש ךירצ .היוצמ חור ינפב דומעל תולוכיש ,תונפד שולשב תבייח הכוס �

.הלילב םיבכוכה רוא תא ריתסי אלשו )התמחמ הבורמ התלצ( שמשה

 .)תוקריו תוריפ( םילכאנה םירבדב אל ךא ,עקרק ילודיג םהש םירבדב אלא הכוסה תא םיככסמ ןיא  �

.םיצע יפנעב םישמתשמ ללכ ךרדב

 החבתשנ םהבש םינימה תעבשבו םיאנ םילכב ,םיטושיקב הכוסה תא טשקל  איה "הכוס יונ" תווצמ �

.לארשי-ץרא

 תכרב םיכרבמו הכוסל םיסנכנ ,תסנכה-תיבמ םירזוחשכ םיבכוכה תאצ רחאל ברעב תוכוסה גחב �

 קר םיכרבמ םימיה ראשב ."ונייחהש" תכרב םיכרבמ ןכ ומכ .ןייה לע שודיקה תעב ,"הכוסב בשיל"

."הכוסב בשיל" תכרב

 תכסב" קוספה לש ושוריפ יפ-לע( גחה ימי תא הב תושעלו הב ןולל ,ותכוסב תותשלו לוכאל םדאל שי �

.)ורודת ןיעכ ,"ובשת" ,םימי תעבש ובשת

 םעפב .)תבשמ ץוח( גחה ימימ םוי לכב תוברעו םיסדה ,גורתא ,בלול :םינימה תעברא םילטונ �

."בלול תליטנ לע" תכרב רחאל "ונייחהש" תכרב םיכרבמ הנושארה

 לאמש דיב גורתאב םיקיזחמ .ולאמשל תוברע 'בו ותרדש ןימיל םיסדה 'ג םע בלולה תא םידגוא �

.תוברעהו םיסדהה הצקמ חפט ההובג תויהל הכירצ בלולה לש ותרדש .ןימי דיב בלולבו

.םיילפכ הילע ונא םיווצמ ףיסאה גחב ,החמשה לע ונא םיווצמ םיגחה לכבש יפ-לע-ףא �

 ליל ןוקית" םירמואו הרותב קוסעלו הלילה לכ םירע תויהל םיגהונ שי תוכוסה גח לש ישישה לילב �

 תוליפתב םיברמו בלולה םע םימעפ עבש המיבה תא םיפיקמ "הבר אנעשוה"בו ,"הבר אנעשוה

 תוברע 'ה טוביח אוהש םודק םיאיבנ גהנמ םימייקמו בלולה תא םיחינמ ףוסבל .םימה לע תונעשוה

 םיסדהו גורתא םיחקולש םשכ תורדוהמ תוברע תחקל םירדהמה שי ,םינימה 'דב ומכ .עקרקה לע

.םדא לש וניד תיפוס םתחנ "הבר אנעשוה"בש לבוקמ ."והונאו יל-א הז" םייקל ידכ םירדוהמ

.דבוכמ םוקמב תוברעה תא םימש הברעה טוביח גהנמ םויק רחאל �
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תרצע ינימש ינידמ .ג
."הזה תרצעה גח ינימש"ו "ונייחהש" תכרב םירמוא גחה ליל שודיקב �

 המיבה ביבס "תופקה" עבש םמע םיפיקמו שדוקה ןוראמ הרותה ירפס לכ תא םיאיצומ םויבו הלילב �

.הלודג החמשב םיטויפ םירמואו םירשו םידקור הפקה לכבו

 "הכרבה תאזו" תשרפ םיארוק תירחשב הרותה תאירקב .הרות תחמש לילב הרותב אורקל םיגהונ שי �

.)"םירענה לכ"( הרותה לע ךרבל םידליה לכ תא ףאו רוביצה לכ תא םילעמו

 ארקנ ליחתמהו "הרות ןתח" ארקנ םייסמה .הרותה תא ליחתהלו םייסל הליהקה ידבוכמל םיארוק �

 ונילע הביבחש תוארהל ידכ "ולוכיו" תשרפ ףוס דע תישארבמ אורקל םיליחתמו ."תישארב ןתח"

.רוכזי תליפתב תומשנה תא םיריכזמ ףסומה תליפת ינפל .הרותה

 ."םשגה דירומו חורה בישמ" םיריכזמו םשגה תליפת םירמוא ףסומ תליפתב �

.גחה ימי תא ןייפאש תודחאה חור תא ךישמהל ידכ גחה יאצומב תוינש תופקה תושעל םיגהונה שי �
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931 ‘סמ תועדומה חול

תצבושמ הכוס
 )81 ;םייפרגואיג םירוזיא וא תוצרא לש םימישרת )71 ;ריוואב אשינ )61 ;גחה תחמש תא אטבמה קוספ יעטק )1 :ןזואמב
 תסינכל שמשמ )91 ;םיטושמ ליעפה
 ף"לאה תויתוא רפסמ )02 ;ריוואו רוא
 )62 ;ןשי )32 ;הגועל ןילבת )12 ;ת"יב
 )82 ;החונמ םשל ורצע )72 ;ענ ,זז
 םירצמב ץרא לבח )03 ;םימשג תריצע
 לגודה םדא )43 ;ןנוג )23 ;המודקה
 )83 ;תוכוסה גחל יוניכ )63 ;םזישפב
 )04 ;המלש ינפל ךולמל הסינש דוד ןב
 השע ,חסונ ןקית )24 ;לגרה ףכ שובל
 ;םכחל יד )54 ;הטוש )34 ;הסריג
 ;ההק וניאש )84 ;םינימה תעבשמ )64
 ;םיזגפ הרוי ילכ )05 ;בר שוכר )94
 ,לבא )55 ;באה יבא )45 ;הטטק )25
 תבש תליפת )75 ;ןמז קרפ )65 ;םלוא
 ;ונוחג לע ךלוה )95 ;םיגחב תרמאנה
 )36 ;המח )26 ;ןמאנ םייח לעב )16
 )66 ;ךר רענ )46 ;םימכח יניע רוועמ
 ;ידלי )07 ;הממש )86 ;םייחה רחאל
 )57 ;ףוגב רבא )37 ;ליעל רכזנה )17
 )97 ;)הלועפ( התמה )77 ;ףטק ,ערק
 ;דכל )18 ;הפסוה תלימ )08 ;ןיתמה
 ;םישנה רמוש )58 ;)החוראב( קלח )38
 ;םייח וקבש )29 ;לארשי תורימז םיענ )09 ;טושיקל שמשמו גחה ימיב האנהב רוסא )88 ;וינרקב קיזה )78 ;ףסכ םוכסב ברעתה )68
 ידי לע תרחבנה םישנא תצובק )801 ;רבח )501 ;רג )401 ;ונועמ )301 ;ןקז )89 ;תוליגמה שמחמ )69 ;ןברוח )59 ;םיבתכמ אשונ )49
.הרותה תחמשב חומשל הרומה הרמיא )311 ;שאר רסח רוב )211 ;יתיער )011 ;תגציימ איה ותואש רוביצ
 ;הרות תחמשב תרמאנה תדחוימ הליפת )4 ;חנ ןב )3 ;לולכש ,ןוקת )2 ;"...תובע ץע ףנעו םירמת תופכ ,רדה ץע ירפ" )1 :ךנואמב
 ץירח )11 ;הפוחל - הז ליגב )01 ;ההובג העבג )9 ;ותדובעב רבוצ םדאש םינש רפסמ )8 ;קזח ,ןוא )7 ;דחפ )6 ;תיתפרצב בוט )5
 רחאל הבר אנעשוהב תישענה הלועפ )51 ;םייסנכמה תיצחמ )41 ;סיסב )31 ;הכוסה יחרוא )21 ;השרחמה הירחא הריאשמש
 תלטה )23 ;התמ )13 ;תומל הטנ )03 ;ןג תמר )92 ;רעיה ינכוש )72 ;שובל )52 ;דוד יבא )42 ;חלוס )22 ;)םיאיבנ גהנמ( תופקהה
 )44 ;טפשמ תיבל הדבוע רפסמ )14 ;םיילותחה תחפשממ ףרט תייח )93 ;לליק )73 ;ןטק שבכ )53 ;)תימראב( שא )33 ;המשא
 )35 ;"תוכלמל הריסמ" )15 ;רופיס )05 ;)םיברב( םינימה תעבראמ )94 ;תונוטלשה ידי לע הבגנה םולשת )74 ;רבע ,ףלח ,ףדנתה
 םוקמ )96 ;ךינח )76 ;ונתראפת תיב )56 ;הזיב )06 ;הנידמה םוק ינפל תרתחמ תצובק )85 ;טעמה ןמ טעמ )65 ;רצע )55 ;ןחבמ
 ;םידומע ינש )47 ;הרותה תא םיליחתמו םימייסמ וב םוי )27 ;הפיח היונב וילעש רהה )17 ;ןומיא תרפה )07 ;ןהכה ןורהא תרובק
 ;םינתיאה חרי )39 ;הנשוש )19 ;הייתש ילכ )98 ;יוג ,רז )48 ;תונתשה )28 ;תיבה הסכמ )08 ;שמש )97 ;הווצמ רב )87 ;רגה ,רזא )67
 )601 ;ןועמ )301 ;ןנעב תירבה )201 ;לכוא רסוח )101 ;ןקז תלעב הקד המהב )001 ;בנז תוצוצק תויש )99 ;תוכז תליחמ )79
 רצוימה הקשמ )111 ;םילוחב לפטל ודיקפת )011 ;התפילקמ האובתה תא איצומ )901 ;לוקנא סרק )801 ;םייחה לזונ )701 ;םיינש
.םילעמ

ןויליגה ףוסב תונורתפ האר
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לארשי תוליהק ספיספ

ינאיס החמש תאמ

הירגנוה ידוהי לש םימיה ירבד
 תוצרא שמחב ואצמנ תינידמ הניחבמש ,םידוהי ןוילימכ הפוריאב ויח היינשה םלועה תמחלמ ברע

 תוקרפתהמ עבנ הז בצמ .)הניארקוא( מ"הירבו היברס ,הינמור ,היקבולסוכ'צ ,הירגנוה :תויאמצע

  .הנושארה םלועה תמחלמ ףוס דע ,הב תוללכנ ויה וללה תוצראהמ םילבחש ,תירגנוה-ורטסואה הירפמיאה

 םואלה תפשכ תירגנוהה הפשב שומישה :ףתושמ סיסב הירגנוה ידוהיל היה ,םינוש םימע ברקב ויחש ףא

.םיידוחיי םייתוברת םירשקו

 דמעמ לבקל םיליחתמ םידוהי ,לבא .תימורה הפוקתב דוע הירגנוהב תידוהי תוחכונ תואצמיה לע ונל עודי

 ,חפתסה גיהנה ךיסנהש םיטבשה לא .תירישעה האמב דאַ +ְרַא ךיסנה ידי לע השוביכ םע קר הירגנוהב

 לש "ירזוכה" רפס 'ר( תידוהיה תדה תא םמצע לע ולביק תיעישתה האמבש םירזוכ לש טבש ,הארנכ

  .)יולה הדוהי יבר - ל"הירה

  םדמעמ .תומר תונוהכל ועיגה םהמ םידחאו ,םינש תואמ המכ ךשמב רחסמב בושח דיקפת ואלימ םידוהיה

 םירצונ לש תופקתה ודילוה ולא .ןחלופ יכרוצל חצרב תומשאה  לשב תאזו ,41-ה האמה תיצחמב רערעתה

 ושרוג םיכרותהש אלא ,הלצה םידוהיל איבה 61-ה האמב יכרותה שוביכה קר .םיבר םידוהי ייחב ולעש

 ועיגה ,81-ה האמבו םבצמ רפתשה ןמזה תצורמב .םידוהיה תופידר ושדחתה ןכמ רחאל דימו 6961-ב

 הירגנוה ךלמ םג תויהל ךפה ירטסואה רסיקה ,תע התואמ .ןילופו היצילאג ,היבארוממ םידוהי הירגנוהל

.הירגנוה-ורטסוא :הארקנ תורסיקהו

 ,הירגנוה ידוהי לש םייחה יאנתב רכינ רופיש לח ,ינשה ףסוי רסיקה לש ונוטלש תחת ,81-ה האמה יהלשב

 םידוהיל וקינעה 7681-ב ורשואש םיקוח תרוש .םידוהי ףלא 002 וז הכלממב ואצמנ רבכ 0481 תנשבו

 הנומאל תיטפשמ הניחבמ ךרע תוושכ תידוהיה הנומאב ריכהש קוח רשוא 6981-בו האילמ היצפיצנמא

 תויונמואה ,היישעתה ,רחסמה חותיפל ומרתו ץראה ייחב הרהמב ובלתשה הירגנוה ידוהי .תירצונה

  .םתד תא ושטנ םיבר םידוהיו תוללובתהל איבה הז ,ךדיאמ ךא .םיעדמהו

 האצמש ,היגולואינ :היורקה תדה םוחתב המרופר םג הירגנוהב החתפתה ,91-ה האמה לש 06-ה תונשב

 תירגנוה-וטסואה הירפמיאה לש םיירפכה םירוזאב בצמה היה ךכ אל .תולודגה םירעב דחוימב הייוטיב

 רפוס םתחה לש ויתויחנה רואל ,תיתכלהה תרוסמה י"פע תדה ייח ולהנתה םשש ,תונטקה תורייעבו
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 גרובסרפ תבישי ,הפוריאב רתויב תראופמה הבישיה תא ונמזב םיקה אוה .ויאצאצו )רפוס השמ 'ר(

.)היקבולס - הבלסיטרב(

 יאצאצ ידיב הגהנוהש ,תודיסחה התייה תורייעהו םירפכה ידוהי ברקב רתויב העיפשמהו תטלובה המגמה

 תודיסח ןכו ,)םויהד הניארקוא( ץינזיו תודיסחו שטקנומ תודיסח :םהיניב םיטלובה .תודיסחה יר"ומדא

.)הינבליסנרט( רמטאס

 יתב ונב - ידיסח וא יגולואינ ,יסכודותרוא םרזל םתוכייתשה יפ-לע - םידוהיה ,םהירוגמ תומוקמ  לכב

 אוה הז ץמאמל תקהבומ המגוד .ירטסואה היינבה ןונגסמ דאמ העפשוה םתיינבש ,רתויב םיראופמ תסנכ

.ירואמ ןונגסב הנבנש הפוריאב רתויב לודגה תסנכה תיב אוהש ,טשפדובב תסנכה תיב

דגס לש תסנכה תיב

הירגנוה תודהי לש הנברוח

 םע הנממ וחקלנש םירוזאהמ רכינ קלח המצעל הירגנוה הריזחה ,)4391( היינשה םלועה תמחלמ ץורפ םע

 השע יצאנה ררוצה םש .הניארקוא ,היבלסוגוי ,היקבולס :ןוגכ ,תירגנוה-ורטסואה הירפמיאה תוקרפתה

.)רקיעב ץיוושוא( תוומ תונחמל ולבוה וא ודמשוה םידוהיה בור .תוליהקב םיטפש

        רתויו הירגנוה תא ושבכ םיצאנה רשאכ ,)4491 ץרמ דע( יסחי טקשל וכז "הלודגה" הירגנוהב םידוהיה

 לשב ולדלדתה ןבור לבא ,תוליהק םייתאמכ ומקוש ,המחלמה רחאל .האושב ופסִנ םידוהי ףלא 006-מ

.הריבל םידוהי רבעמ וא הריגה

  .הליהקהמ םיבר םיליעפ ורצענו םיידוהי תודסומ הברה ורגסנ ,הירגנוה לע םזינומוקה תוטלתשה םע

 הליהקה ,םזינומוקה תוטטומתה םע .הירגנוה תא בוזעל םידוהי ףלא 02 ורחב ,6591 תנשב דרמה ךלהמב

 םייוצמ םויכש םירובסה שי .לארשי תנידמ םע דוחייב ,ידוהיה םלועה םע הירשק תא השדיח תידוהיה

.)הפוריא חרזמב רתויב הלודגה הליהקה( םידוהי יאצאצו םידוהי ףלא 001-כ הירגנוהב
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םויה הירגנוה ידוהי לש הליהקה ייח

 תיגולואינה :תוליהקה יתש תא דחאמה ,בושחה ןושארה ידוהיה ןוגראה איה תוידוהיה תוליהקה תירב

 טנייו'גה ,וציו ,תירב ינב :הז ללכב ,םיידוהי םינוגרא הברה הירגנוהב םילעופ םויכ .תיסכודותרואהו

 לש םמויק שדחתה ,יטסינומוקה ןוטלשה לש ותליפנ זאמ .תידוהיה תוליעפה תא םידדועמה ,רדואל ןרקו

 תלצהל ולעפ רבשמה תותיעבו רבעבש ,תולודגה רעונה תועונת בור הז ללכבו ,הירגנוהב םיינויצ םינוגרא

 הליהקהו ותוליעפ תא אוה ףא שדיח "יבכמ" טרופסה ןודעומ .םיקקזנל הרזעלו היילעה ןוגראל ,םידוהי

  .תובא-יתבו םידליל תונועמ ןכו הקדצ דסומ אוהש ,ידוהי םילוח-תיב הליעפמ

 באז ןימינב ר"ד לש ורכזל ןואיזומ םקוה ןכ ומכ .הקיאדוי לש םישרמ ףסוא שי ,טשפדובב ידוהיה ןואיזומב

.ויבתכו םיישיא םיצפח ,ראשה ןיב ,םיגצומ וב ,)דלונ ובש תיבב( לצרה

ךוניחו תוברת

 עויסב( םידימלת ףלאמ רתוי םהבו ,ןוכית רפס תיב ללוכ ,םיידוהי רפס-יתב השולש םילעופ םויכ טשפדובב

  .רעונו םידלי 0051-מ רתוי וב םיפתתשמו הנשל תחא ךרענ ידוהי ץיק הנחמ  .)רדואל ןרק

 תויתוברת ,תוידוהי תויוליעפל דקומה הז םויכו ,טשפדובב "טנילאב" יתליהקה זכרמה חתפנ 4991-ב

.םיילקיסומ םיעפומו תוגצה ,םיגוח ,תואצרה ,תירבעב םירועיש םיכרענ םג םש .תויכוניחו

 ,תודהיה יעדמב קמעתהל םילוכי םיטנדוטסו תודהיה יעדמל זכרמ שי "דנארול סובטוא" תטיסרבינואב

  .היילע וקב יוצמ ,הירגנוהב םימסרפתמה םיידוהי םיניינע לע םירפסה רפסמ .םיעדמל הימדקאה תרגסמב

 הלודג הצובקמ דחא ,סֵטְרֵק הֶרְמיִא ללוהמה רפוסה .םיידוהי תע-יבתכ םג ןכו יתליהק ידוהי ןותיע םייק

 םידוהיב קסועה יתורפסה ולעפמ תוכזב תאזו )3002( הרבעש הנשב לבונ סרפב הכז ,םיידוהי םירפוס לש

."שידק" :יורק ,הנורחאל ,תירבעל םגרותש וירפסמ דחא .האושה ןמזב םלרוגבו

התעו זא הירגנוה ידוהי ברקב ירשת שדוח יגהנמ

 תוליהקב .תיגולואינהו תידיסחה ,תיסכודותרואה :תונושה תוליהקה ברקב םינוש ויה םיגהנמה

 תוליפתה .הכלהבש דוי לש וצוקל עגונה לכב הריתי הדפקה התייה ,תורייעבו םירעב ,תויסכודותרואה

  .הדובעהמ תושפוח ולטנ תידוהיה תיברמש הפוקת התייה וזו ,רדהו ראפ בורב תסנכה-יתבב תוכרענ ויה

.ב"ויכו  םיבורק ירוקיבל ,םילויטל לצונ שפוחה

 ויה םידיסחהמ םיבר .תוברתהו תדה ייחב אישה תפוקת התייה ירשת-לולא תפוקת ,םידיסחה ברקב

 רכינ קלח ,םיהושו םיעסונ ויה ןיפוליחל וא ,םירחא תוזוחממ ואבש ,םיר"ומדאה תא םתליהקב םיחראמ

 תוכרענ ויה ר"ומדאה לש ובושיי םוקמב .םהיאצאצו םהישנ םע ,יברה לש ותציחמב ,םיגחה תפוקתמ

 ,םסרופמה "שיט"הו תודועס תומייקתמ ויה .רדהבו ראפב ,םידחוימ םינוגינב תוינומה תוידיסח תוליפת
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 ותצעמ םינהנ ,יברה תכרב תא םילבקמ ויה םידיסחה .יברה לש וילכאממ "םייריש"ה םידיסחל וקלוח ובש

...האבה הנשל דע ,םייחה תוקוצמ םע דדומתהל תוחוכ םעו תשדוחמ הנומא םע םהיתבל םיבשו

 ,םירישעו םידבוכמ םיקסע ישנאו םילאוטקלטניא ,ןוממ ילעב הילא וכייתשהש ,תיגולואינה הליהקה ברקב

 הרבחה יֵדיִדל .ןגרואב הניגנו תולהקמ תופתתשה ללכש ינרדומה רודיהב ,ימרופר ןונגסב תוליפתה וכרענ

 תוכייתשהב האטבתהש ,תידוהיה הוואגה תא ץראה יבשות ינפב ןיגפהל ךרד וז התייה ,תיגולואינה

 בטימ תא םהלש תסנכה יתבל ונימזה תיגולואינה הליהקה ינב  .רתוי השדח ךרדב ןימוי קיתע םַע תרוסמל

.םינושה םיסכטה תא םייקל ידכ ,אוצמל היה ןתינש רתויב םיבוטה םינמואהו םינזחה

 תסנכ-יתב םייוצמ ,תוירקיעה הדשה ירעב םג .הליפת-יתבו תסנכ-יתב 02-כ טשפדובב םילעופ ,םויכ

 ואבש םיריעצ םיאצמנ וידימלת ןיבו םינברל דיחיה יגולואינה שרדמה תיב םויה לעופ טשפדובב .םיפסונ

.דועו היבלסוגוי ,היקבולס ,היכ'צ ,הירגלוב ,מ"הירב :ומכ ,תונכש תוצראמ

 שי טשפדובב  .םה םג ןהב םיליעפ ד"בח ישנא  .הירגנוהב תוידוהי תוליהקב םויה םישמשמ םינבר םירשע

 ,תוצמ  :ומכ ,םירשכ םירצומ םירציימ םהב הרשכ הדעסמו הרשכ הייפאמ ,םירשכ םיזילטִא הרשעמ רתוי

.)ץיבובילס( םירחא םיילוהוכלא תואקשמו רשב ,ןיי

הירגנוה ידוהי לש "הנשה שאר ןחלוש"

 םיידוחיי הקיטמסוק ירצומ תחתפמו האיפפה ץע תרקוח ,שרומרמ טגיס - 2191 תדילי( לובליב זור ר"ד

:4291 תנשב "הנשה שאר" גח לע תרפסמו םהה םימיה לע תקפרתמ ,)ויתוריפמו הז ץעמ תופורתו

 ,םילכאמה לכ תא יכ ,ותארקל ךרעיהל גחה םרט םיבר םימי ושרדנו תובר ויה הנשה שארל תונכהה"

.םויה םישועש ומכ ןכומ לכוא תונקל ונמזב גוהנ היה אל .תיבב וניכה לכה ...תוגועה ,םירשבה ,םיבטרה

 ןחלושה לע .הפמה תא תומאות ןבומכ ויה תויפמה .ןחלושה לע תיגיגחו הנבל הפמ תסרופ התייה אמא

 רחאו םייניעל םדוק אוה גונעתהש' :רמואה שידייב םגתפ שי .תיבב ונל ויהש רתויב םיפיה ףסכה ילכ וחנוה

 .'ןטבל ךכ

 למסה ומכ ,ןבל-לוחכ יעבצב ויה ןחלושה לע םיחרפהו 'לטנזור' תרצותמ ןלצרופמ תוחלצה וחנוה ךכ רחא

.לארשי תנידמ לש

 היהש ץיבובילסה - 'הקשמ'ה אב ךכ רחא .קותמו םודא ןיי הז היה .לטסירק תויסוכל םיגזומ ונייה ןייה תא

 ,םיבנעה ,םינומירה לע ךרבמ היה אבאו םיפיזשמ ןכוהש ,קארע ומכ הקשמ היה הז .רתויב ונילע ביבח

.היכרותמ ואבוי תוריפה בור ...םינאתה ,םירמתה ,םיסגאה ,םיזופתה

 .חלמב אלו שבדב הלחה תא לבט אוה ,הכרבה תא ךריב אבאשכ .שבדב חופת ולכא אל הנשה שארב ונלצא

.ץראב קר יתיאר ,שבדב חופת תליבט לש ,הזה גהנמה תא

 םימש ויה אל וב ,ךעלדיינק םע ףוע קרמ הניכמ התייה אמא .רונתב םיאלוממ םיגד ונישע הנשה שארב
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 - 'הלוגע' הנש היהתש ידכ ,לוגע אוהש ,לעדיינק ןיכהל ודיפקה אלא ,הנשה לכ ושעש יפכ ,תוכורא תוירטיא

.בוט היהי לוכהש ,תאזה הנשב תוערפה םוש והי אלש ...תורצו תולחמ ילב ,תמלשומ

 אלוממ זווא לשבל גוהנ היהו ,םיזוואה תא םטפל גחה ינפל םיגאוד ויה .םיזווא רשב ונלכא גחב ,בור יפ לע

 תא וחינה ךכ רחא .םיזוגאו םידקש ,םישבי תוריפ ,היליזורטפ ,םיציב ,םימ םע הנבל הלח לש תבורעתב

 ונלשיב םיזוואה לש דבכה תא םג .ןדע ןג םעט ...םעטה לבא ,הדובע ןומה היה הז .רונתב אלוממה זוואה

.םידקשו םיזוגא םע

 תוינבגעה לש בטורה תא .תוינבגע בטורו ץומח-קותמ היהש םישבי םיפיזשו לדרח בטור היה רשבה די לע

.רשבה םע הצרש בטור הזיא חקל דחא לכ .הנשה לכל ונל תוקיפסמ ויהש ,תומוצע תויומכב אמא הניכה

.םיזוואה לש ןמושהמ ונקפהש ןמשה םע אלא ,ליגר ןמש םע לכואה תא ונלשיב אל םעפ ףא

 לש תויחמומה התייה הזה טלסה תנכה .יתיב זנוימו םיציב םע המדא יחופת טלס :םיטלס ושגוה רשבה דיל

 עצמאבו הלוגע תחלצ לע חנוה טלסה .ירלסו קלס ,היליזורטפ :וב םיברועמ ויהש טלס שגוה םג .ילש אמאה

 הנשבו ,קותמ אוה יכ םוקול תחרה תא ומשש תבשוח ינא .היכרותמ ואיבהש םוקול תחר לש הכיתח ומש

.הקותמ הנש ונל היהתש ידכ ,םיקותמ םירבד לוכאל ךירצ השדחה

 ,םיצומח םע טלס ןחלושה לע וחינה אל ,תוכוסו רופיכ םוי ,הנשה שאר :םיגחה לש תועובש העברא ךשמב

 .קותמ יצח םעטב ויה םיטלסה לכ .הנשה לכ םילכוא ונייהש ,םיצומח םינופפלמ וא ץומח בורכ טלס :ומכ

.ץומח רשאמ קותמ רתוי היה זנוימה םע טלסה םג

 ונייה .תילאבוא הרוצב אלא םילוגע אל ,ההכ לוחכ עבצב ויה םיפיזשה .זרוא םע םיפיזש הניכה םג אמא

."זייר טימ ןעמיולפ" הז לכאמל םיארוק

 ואיבה םיזופתה תא .זופת אמא החינה תחלצ לכ דיל - הנשה שארב תיבב רידנ דואמ גהנמ ונל היה

.היכרותמ ואבוי םה םגש תבשוח ינא .טשפדובמ

 ,םיסגא :תוריפ ינימ לכמ תיבב ושעש טופמוקה היה לכ םדוק :םירבד רפסמ אמא השיגה הנורחא הנמכ

 םרק םע שבד תגוע התייה .רחא יופיצ היה תחא לכ לעש ,שבד תגוע - תוגוע וניכה םגו ...םיפיזש ,ץע יחופת

 ,'לדורטש לפפא' הארקנש לדורטש םגו גרפ םע תוגוע וניכה .ןבל םיזוגא םרק םע שבד תגוע וא ,דלוקוש

 ובהא םלוכ ,שידייב הרש התייהו הפי דואמ לוק היה ילש אמאל .שידייבו תירגנוהב םירש ונייה ךכ רחאו

.התוא עומשל

 םש היה .ונלש הכוסה היה הזו ,חתפנ גג םע חבטמ ונל היה .הכוסה תא םיניכמ ונייה ,תוכוסה גח עיגהשכ

 םיחרואל םגו ,אתבסהו אבסהו םידליה ,םירוהה :תיבב תושפנ הרשע םייתש ונייה ,ונל םג ,םוקמ ןומה

 לבא .הכוסל היצרוקד תושעל תוריינ וכתח םידליהו םימוד םילכאמ ונלשיב תוכוסב םג .םוקמ היה ונלש

 לעו ,תושדח םיילענו )הדופא( שדח רֶו ֹול ּוֹפ :ומכ ,תונתמ ונל ונקש הז ,תוכוסה גחב ,םידלי רותב ,ונבהאש המ

.םיליגה לכב םידליה לכל םירפס תיבב ונל ויהש ךכ ,רפס ונק ליג לכל .הפי רפס דימת היה תשובלתה די
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 שורדש ,םיגחל הלאה םיאלפנה םילכאמה תא תיבב םיניכמ םלוכ אל רבכ ,לובליב זור ר"ד תמכסמ ,םויה

 המ הזו ,םיגחה ינפל החמשו תושגרתה שי דימת ,לבא .ןכומ לכוא םינוק אלא ,םתוא ןיכהל ןמז ןומה

."בושחש

םוכיסל

 הנידמה תמקהב הדבכנ המורת ומרת ,לארשי םע לש תורחא תוליהק ידוהי םג ומכ ,הירגנוה ידוהי

 לזיו ילא ,לצרה לש ונגס - ואדרונ סקמ ר"ד ,הנידמה הזוח - לצרה באז ןמינב :ואצי םכותמ .החותיפבו

 יסוי ,ץכ לאומש :םירייצה ,לארשי סרפ ןתח - ןושיק םירפא ,שנס הנח תינחנצה ,םולשל לבונ סרפ לעב -

 שקרפ ןורהא ףולאה ,לובליב זור ר"ד ,)שוד( שודרק לאירק ,)באז( שקרפ בקעי :םיטסירוטקירקה ,ןרטש

.םיבוטו םיבר דועו ,לועשמ יגא תררושמה ,טסק-זועי רמתיא רפוסה ,יבאז

 תרבודה תודהיה תשרומל ןואיזומ"ב רוקיבב לבקל ןתינ ,הירגנוה ידוהי לע רתוי ןיינעמו בחר עדימ

 :סקפלט ,11131 תפצ ,8611 ד"ת ,)ןולא לאגי תיב לומ( תואמצעה רככ ,תפצ שדוקה ריעב "תירגנוה

6923880-40.

2281 ,הקדצ תפוק
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?

ירשת יגח .א

1. ñåìîåú åçáìéí
.שפנ ןובשחל םירושקה םיגשומה תקמעהו תרכה :הרטמ

 :ליכמ קחשמה

 )'מ 4X5 ךרעב( לודג שרגמ וא קנע קחשמ חול �

היבוק �

:קחשמה ךלהמ

 ושמשי םמצע םיכינחהו הפצרה לע םיריגב חולה תא רייצל ןתינ( ינועבצו לודג קחשמ חול ןיכהל שי �

.)םילייחכ

 )2 ;"לבחל וא םלוס"ל םאתהב תובושתל תולאש יסיטרכ )1 :ןלהלדכ םיסיטרכ יגוס ינש ןיכהל יאדכ �

.האירק יסיטרכ

.םיכינח 3-4 לש תוילוחל תוצובקה תא קלחל ץלמומ �

.ליחתת רתויב ברה תודוקנה רפסמ הלש הילוח - היבוקה תא ליטת הילוח לכמ הגיצנ �

.היבוקה הרומש רפסמה יפל הרותב םדקתת הילוח לכ �

.וב דרוי לבחל עיגמש לייח ,וב הלעי םלוס הלוע הנממ תצבשמל עיגמש לייח �

.הנוכנ הבושת הנוע אוה םא קר תולעלו תונעל וילע םלוסה תצבשמב הלאש שיש הדימב �

.םויסה תדוקנל הנושאר עיגהש הילוחה תחצנמ �

הלאש תויסיטרכ

.החילסו םימחר שקבלו שפנ ןובשח תושעל - ?לולא שדוח ימי ודעונ המל .1

.דיתעל הלבק ,יודיו ,הטרח ,אטחה תביזע - ?השעמה ןוקיתב םיבלשה םהמ .2

.םיער לומ םיבוט - ונלש םישעמה תא םילקוש ירשת שדוחבש - ?םיינזאמ לזמ למסמ המ .3

.וניעט הפיא תוארלו ונישעמב טטחל ךירצ לולא שדוחב ,טוטיח - ?תימראב לולא שוריפ המ .4

תולועפ
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.תוחילסהו םימחרה שדוח - ?לולא שדוח לש ויוניכ והמ .5

.ןידה םוי לח ובש הנשה שאר ינפל הזש ןוויכמ - ?לולא שדוחב אקווד שפנ ןובשח םישוע עודמ .6

.הבושתב רוזחל םישנאה תא ררועל תנמ לע - ?לולא שדוחב רפושב םיעקות עודמ .7

 שקבל תונמדזה וזו םיחותפ םימש ירעשש ןוויכמ - ?תוחילסהו םימחרה שדוח ארקנ לולא שדוח עודמ .8

.הליחמו החילס

 עובשהמ - םיזנכשא ,םירופיכה םוי דע לולא שדוח שארמ - םידרפס - ?תוחילסה תא םירמוא יתמ .9

.םירופיכ םוי דע הנשה שאר וב לחש

.רפוש - לייא ןרקמ יושעה ץפח .01

 םדא ןיבש תווצמו ,)ה"בקה( םוקמל םדא ןיבש תווצמ - ?הרותה תווצמ תוקלוחמ םיקלח ינש וליאל .11

.ורבחל

 תונתמו והערל שיא" - ?ורבחל םדא ןיבש תווצמ לע םיזמרמה לולא לש תוביתה ישאר םהמ .21

."םינויבאל

."יל ידודו ידודל ינא" - ?םוקמל םדא ןיבש תווצמ לע םיזמרמה לולא לש תוביתה ישאר םהמ .31

.םיאטחה לע םילימב האדוה - ?יודיו והמ .41

.אטחה תא תושעל קיספהל - ?אטחה תביזע יהמ .51

.אטחה תא השעא אל דיתעב םגש ימצע לע לבקל - ?דיתעל הלבק יהמ .61

.ונישעש םיערה םישעמה לע בלב רעטצהל - ?הטרח יהמ .71

)המגודל( האירק ןמיס תויסיטרכ

.ìê 7 öòãéí àçåøä - סובוטואב ןוירהב השיאל יתמק אלו ףייע יתייה .1
.äîúï úåø àçã - בוחרב הפיטעה תא תקרזו ביטרק תינק .2
.äîúï úåø àçã - ה'רבחה םע הביסמב תראשנש ללגב השקיב אמאש העשב התיבה תרזח אל .3
.äîúï úåø àçã - ךמצעל ותוא תחקל זא ךייש אוה ימל תעדי אלו התיכב רמלק תאצמ .4
.ìê 5 öòãéí àçåøä - ותחקל תושר תשקיב אלו טעה תא ריזחהל תחכש .5
.ìê 4 öòãéí àçåøä - םודא רואב תרבע ןכלו קסויקל תצר ישיש םויב .6
.ìê 3 öòãéí àçåøä - התנק הרואילש רעוכמהו שדחה דגבה לע ךתרבחל תרפיס .7
.ìê 6 öòãéí àçåøä - םלוכל תרפיסו התיכב ויהש תובינגה לכב םשא ישש תטלחה .8
.çæåø öòã àçåøä - לסרודכ קחשל תכלה התא לבא רדחה תא רדסל ךממ השקיב אמא .9
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קמעה לדגמ ,"תידוהיה היווחה תשרדמ" יפ לע
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2. ôé÷åìå
.תוכוסה גחו םיארונה םימיל םירושקה םיגשומ ןנשל :הרטמ

.הלעמו 8 :ליג

:קחשמה ךלהמ

 .)ןחלושל ביבסמ יוצר( לגעמב םיבשוי

 תחא זירכמ ךירדמה התע .םהיכרב לע ןיגוריסל תועבצא יתשב בצקב םיכמ םלוכו "ולוקיפ" זירכמ ךירדמה

."ףורגא" וא "חטש" ,"בצינ" :םילימה שולש ךותמ

 .תוחותפ ןהשכ תיכנא הרוצב םהידי תופכ תא דימ ביצהל םלוכ לע - "בצינ" זירכמ ךירדמה םא

.םייכרבה לע םיידיה תופכ תא םיחטוש - "חטש" זירכמ אוה םא

.םייכרבה לע םיפורגאל םיידיה תופכ תא םיצווכמ - "ףורגא" זירכמ אוה םא

.הדוקנ לבקמ הבוגתב העוטש ימ לכ

.האלה ךכו קחשמב םיכישממו "ולוקפ" בוש זירכמ ךירדמה

 תועונת עצבמ אוהש ךכב וא ,הבר תוריהמב ויתוארוה תא וזירכהב םיפתתשמה תא תועטהל לוכי ךירדמה

  תועונת ףיסוהל וליפא וא ,"חטש" תעונת וידיב השועו "ףורגא" זירכמ - לשמל ,תוזרכהל תומיאתמ ןניאש

.תורחא

 תודוקנה רפסמ לעב אוה חצנמה .ךירדמה לש דיה תעונת אלו תילולימה הזרכהה איה תעבוקה הארוהה

.קחשמה םויס תעב רתויב ןטקה

 תא ריכהל ודמל םיכינחהש רחאל .אשונל םירושקה םיגשומה לע םיכינחה תא דמלמ ךירדמה :ךילהת

.םייוניש המכ םע ל"נה קחשמה תא םיקחשמ םה תוכוסה גח/םיארונה םימיל םירושקה םיגשומה

.דמלנש גשומו גשומ לכל ףוג תועונת םירצוי/םירחוב םיכינחה

 םישקבתמ םיכינחהו ורחבנש תועונתל זמרמ אוה תועונתה ןיבו ל"נה ליגרתב םיכינחה תא ליעפמ ךירדמה

.םאתהב ביגהל

.קחשמה בצק תא ץיאהל שי ולגרתי םיכינחהש רחאלו תועונתה תא יטיא בצקב ליחתהל שי :הרעה

.םילילצ לש תונווגמ תועונת תועצמאב םיגשומל זומרל רשפא ןכ ומכ

רעונו הרבח להנימ ,ךוניחה דרשמ ,"םיקחשמ 16" יפ לע
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3. éåí ëéôåø - ìâéì äøê
 :החיתפ

?ונילא ברקתמ םוי הזיא - םילאוש

.םירופיכה םוי לע םיכינחה םע םינד

:ףוג

 ולפנ ער השעמ התשעש םעפ לכב ,םיער םישעמ התשעש תישופיח לע תרבדמ הגצהה - )חפסנ( הגצה �

.)ער השעמ םיעמוש םהשכ תודוקנה תא דירוהל םיכינחל םינתונ( בגהמ תודוקנ הל

 ידכ תושעל הילע המ םידליה םע םינדו תודוקנ אלב הרתונ תישופיחה רשאכ רופיסה תא םירצוע �

.םיבוט םישעמ תושעל הילע תודוקנה תא בישהל תנמ לעש הנקסמל םיעיגמ .תודוקנה תא ריזחהל

.תודוקנ הל םיריזחמ - בוט השעמ השוע תישופיחהש םעפ לכבו רופיסה תאירקב םיכישממ �

.השדחה הנשה דובכל "תולאשמ ץע" םיכינחה םע םיניכמ :םוכיס

ןורשה תלצבח ,ידוהיה ךוניחה תקמעהל זכרמ ,ךוניחה תקלחמ ,ןורשה בל א"מ

ðñôç
תישופיחה יפיח

...קחרה קחרה

תועבגו םירה ןיב תחא השרוחב

 תוישופיחה תחפשמ הל הרג

תומודא םייפנכ - תוישופיחה לכל

.תורוחש תודוקנ עבש ןהילעו

תודוקנה תלעב ונלש יפיח

תוינק בוביסל דחא םוי האצי

םידבכ םילס םע הנקז הלמנ השגפ ךרדב

.םירהל הל רוזעל יפיחמ השקיבש

קשחתה אל יפיחל ךא

קחרתהל הלחה םשמ ףוצח טבמבו

בגא ךרדב ,בל םישתש ילבו

.בגהמ הדוקנ יפיחל המלענ

המידק דועצל יפיח הכישמה

אמאב השגפו התיבה העיגה

"הפשאה םע יל ירזע" אמא השקיב ,"יפיח"

"הצור אל" יפיח התנע ,"אמא ,אל"

האצי בוחרל יפיח

.הדוקנ דוע הל המלענש שיגרהל ילב

שיבכה עצמאב יפיח הדעצ

שיבכע התוא סרד טעמכ עתפלו

 הנווכ ילב הב עגפ ןכסמה שיבכעה

הנואתל המרגש יפיח וז התייה ללכבו

שפיט "שיבכע" הרמא תאז לכב יפיח ךא

!?שייבתמ אל התא ךיא

ףצוחמ ףוצרפ הפמ קלתסה

"!ףא'ת ךל טובצא - אל םא

המוהמהמ קלתסה שיבכעה
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.המלענ הדוקנ דוע יפיח לש הבגמו

 השגפ דימו םימה ראב רבעל יפיח הכישמה

תישופיח יל ירזע ,וה" - :םיילגר הברמב

."תירוחאה לגרב ךורשה יל חתפנ

הפצוח וזיא ותוא רוגסת" -

"הפצרה לע ךליבשב ףפוכתא אל ינא

םיילגר הברמהמ יפיח הדרפנ

!!םייתש אלא הדוקנ המלענ אל הבגמו

 הערה הכרדב יפיח היכשמה ךכ

הדוקנ ירחא הדוקנ ומלענ הבגמו

םוי ירחא הזה בצקב

םוקמב הראשנ אל הדוקנ ףא

.םודאו קלח ךפה יפיח לש הבגו

הבוצע דאמ יפיח התייה

,התכבו התיבב םויה לכ הבשי

,לק שחר העמש ,דחא םוי ,הנהו

.ןטק דמג הדיצל הנהו ,ביבס הטיבה

- הנטקה יפיח יכבת אנ לא"

םיבוט םישעמ תושעל ידיפקה

"םירחאל ומכ תודוקנ ויהי ךל םגו

,דמגה ירבד לע יפיח הבשח

.דמחנ לויטל תאצל הטילחהו

- התאר הנהו

.התארקל האבה הלמנ

,ןיערג תררוג הלמנהו

הנטק הלמנהו - לודג ןיערגה

- הלמנה לא יפיח השגינ

.האשמתא תאשל הל הרזעו

הלמנה הרמא "תישופיח ךל הדות"

.החמש אלמתה יפיח לש הבלו

- הרזומ השגרה השיגרה בוש - עתפלו

.הדוקנ דוע הצצ הבג לע הנהו - רוחאל הטיבה

.רמ יכב הכבו רצרצ בשי - ךרדה דצב

"ארונ באוכ ,ילגר יוא"

 רצרצל הרזעו יפיח השגינ

.רמא אוה - "תישופיח ךל הדות"

הכרדב הכישמהו יפיח החמש

.הרזומ השגרה - השיגרה בוש עתפלו

- רוחאל הטיבה

.הדוקנ דוע הצצ הבג לע הנהו

םילעה ןיבמ עקוב לוק העמש עתפל

"!יל ורזע !יל ורזע"

.םילעה ןיב וספתנ ויפנכש רפרפה קעז

- וילא השגינ יפיח

.וילע ורגסש םילעה תא הטיסהו

רפרפה רמא "תישופיח ךל הדות"

 רזומ המ רבד - יפיח השיגרה בושו

- רוחאל הטיבהו

.הדוקנ דוע הצצ הבג לע הנהו

"!יפיח ,ייה"

.לוק עתפל העמש

 לומתא השגפש דמגה הז היה

!תופיו תורוחש תודוקנ הברה תפסא יכ ינא האור"

- תעכ

."ומלעיי אלש ןהילע ירמשו ,ךתיבל יבוש

 - ןטק דמג גאדת לא"

- םיבוט םישעמ תושעל ךישמא

"!!!ןמזה לכ
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4. îãøù àøáòú äîéðéí åúëåðåú äàãí
 םהב שיש םדא-ינב םהב שי :לארשי ךכ ,חיר וב שיו םעט וב שי הז גורתא המ ;לארשי ולא - "רדה ץע ירפ"

;םיבוט םישעמ

 םהב שיש םהב שי :לארשי םה ךכ ,חיר הב ןיאו םעט הב שי וזה הרמתה המ ;לארשי ולא - "םירמת תופכ"

;םיבוט םישעמ םהב ןיאו הרות

 םיבוט םישעמ םהב שיש םהב שי :לארשי ךכ ,םעט וב ןיאו חיר וב שי סדה המ ;לארשי ולא - "תבע ץע ףנעו"

;הרות םהב ןיאו

 ןיאש םדא-ינב םהב שי :לארשי םה ךכ ,חיר הב ןיאו םעט הב ןיא וז הבר ע המ ;לארשי ולא - "לחנ יברעו"

.םיבוט םישעמ אלו הרות אל םהב

?םהל השוע אוה ךורב שודקה המו

.ולא לע ולא םירפכמ םהו תחא הדוגאל םלוכ ורשקי :אוה ךורב שודקה רמא אלא ,רשפא יא םדבאל

)אי ,ל הבר ארקיו(

הדיח

.םינימה תעבראמ דחא םע רופיסה רוביג תא תוהזל םהמ שקבלו אבה רופיסה תא םיכינחל רפסל ןתינ

 קחשל הצוחה אצו םירפסל טעמ חנה" :יל תרמוא םימעפל אמא .םירפס אורקל דואמ בהוא ינא"

 יתצלאנ תאז לכבו .םלועבש אשונ לכ לע תעדלו דומלל דואמ בהוא ינא - יל לבח לבא "!ךירבח םע

 תומויא תוללי יתעמשש ינפמ ,יתארקש ןיינעמ יכה רפסה עצמאב קוידב האירקה תא קיספהל לומתא

 םהמ יתשקיבו הטמל רהמ יתדרי .לותחב םיללעתמ םידלי יתיארו ןולחל דעבמ יתצצה .בוחרה ןמ

.יל וקחצ םה לבא ,וקיספיש

 אל ךא ,הצע אוצמל ייתובשחמ תא יתצמיא .דחא - ינאו ,םיבר ויה םה יכ ,חוכב שמתשהל יתדחפ

 לבח היה .םהיניעב ןח אצמ אקווד הזו .לגרודכב לותחה תא ףילחהל דבלמ ,רחא ןויער םוש יתאצמ

.לותחה תא ליצהל יתיצר ,תושעל המ לבא - ילש רודכה תא דיספהל יל

 תצובק םהמ תושעלו םידליה תא ןמאל בדנתה אוה :ךבסהמ יתוא לאג ,םוקמל עלקנש ,לודגה יחא

 ינא םגו .םילותחב אלו ,לגרודכב םיקחשמ םה זאמ .רודכה לע יארחא םג אוה ןמאמ רותב .לגרודכ

.הצובקל יתפרטצה

תוליעפ

 .םינימה תעבראמ דחא בותכ קתפ לכ לעו םירוגס םיקתפ העברא קלחלו עבראל הצובקה תא קלחל יאדכ

 הצובק לכ .)'וכו גורתאו בלול :המגודל( ולרוגב ול הלעש ןימה תא גציית ותצובקו קתפ רחבי הצובק לכ שאר

.םיכינחה ראש ינפב הז התוא גיצת ךכ רחאו הלרוגב לפנש ןימה לע הזחמ וא ריש ,רופיס רבחת
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ם"במרל הנש 008 .ב 

ם"במרה - ןומיימ ןב השמ וניבר
.תורודה לכב םייניבה ימיב לארשי ימכח לודג

 ריאהל הכז ויתונש םיעבשב .הנש ףלאל תחא ריאמה בכוכ ."השמכ םק אל השמ דע השממ" - וילע ורמא

.םייחה ימוחת לכבו הרותו המכחב םלועל

 ויתודלותמ

 ,הבודרוק תידרפסה ריעב םיניידל ינימש רוד היהש ויבאל דלונ ,ם"במרה ויוניכב עודיה ןומימ ןב השמ וניבר

 תויודע יפל .הריפסל 5311 תנש איהש - םלועה תאירבל שמחו םיעשת תואמ הנומש םיפלא 'ד תנשב

.ךלמה דוד דע םג סחייתה אליממו הנשמה רדסמ אישנה הדוהי יבר דע סחוימ וניבר היה ,תומיוסמ

 רתוי עודיה יספלא קחצי וניבר דימלת שאגמ-ןבא ףסוי ברה לש ודימלת היהש ויבא יפמ היה ודומיל רקיע

.ף"ירה ויוניכב

 הדמתהה חכ תא ול ונקה ויתוליפתו זעה ןוצרה ךא ,דומילבו הנבהב ותודליב ם"במרה השקתה הדגאה יפל

.הלוכ תושונאהו לארשי םע הנהנ ויתואצותמש ,ודומילב

 םרט זא .םידודנה לקמ תא הדובכה ותחפשמ ינב םע דחי לטנ זא רבכ ,הוולשב וילע ורבע אל ותודלי ימי

 לע םג תימלסיאה תדה תא טילשהל התצרש תכ - "םידהומ-לא"ה ברחמ ותחפשמ הטלמנ הנש 31 ול ואלמ

 רשאכ "רואמה רפס" ארקנש הנשמל לודגה ושוריפ תא לחה דבלב 71 ןב ותויהבו וידודנ ידכ ךות .םידוהיה

 רחאלו םינש שמחכ ובשי סאפב .וקורמבש סאפל ותחפשמ העיגה םידודנ תונש 9 רחאל .ללכ םירפס ומע ןיא

.לארשי ץראל םהינפ ומשיו םשמ םג וחרב ,וז ריעב םימלסומה ץחלמ ןכמ

לארשי ץראל העיסנה

 רבעל םיה ךרד החפשמה העסנ תאז תורמל ךא .תובר תונכסב הכורכ םיב העיסנה התייה םימי םתואב

 לש ודי בתכב המישר תרוצב העיסנה לע תודע הרתונ ונתחמשלו רייאב 'ד היה הגלפהה םוי .השודקה ץראה

.ומצע ם"במרה

 וניבר תא ונפיה םישקה םויקה יאנתו תילכלכ הניחבמ השק היה ץראב הפוקת התואב םידוהיה בצמ

.םירצמל ותחפשמו

םירצמב ם"במרה

 יח םירצמב וכרד תליחתב .תינרותה ותדובע רקיע התייה םש טאטסופ ריעב םירצמב בשייתה ם"במרה
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 תא דקפש ןוסאה ךא .ודומילב ךישמהל ול הרשפיא ותופתושו תובוט םינבאב רחוס היהש ויחא תוסחב

.ותייחמל קוסעל ם"במרה תא החירכה םיב ושוכר לכ םע ויחא עבט ובש החפשמה

 ךלמ לש ואפורל הנמתנ ןמז רחאו .ותחפשמ תא הב סנרפל לחה האופרה עוצקמ תא ויבאמ דמלש ם"במרה

.םירצמ

 תויולג לש רתכומ יתלבה םגיהנמל ךפהו ,האופרה ןורשכבו ותמכחב ,ותרותב ם"במרה םסרפתה טא טא

 תוברה ויתורגיא ןיב .םה רשאב ותרות ישקבמ לכל וצרוה קוזיח ירבדו תויתכלה תורגיא .תונושה לארשי

:ןה רתויב תומסרופמה

 ,םימלסומה ידי לע םיפדרנה תא ם"במרה קזחמ ,קימעמ יתכלה רוריב ידכ ךות ,הבש - דמשה תרגיא  .א

 ולבסב םעה חור תא בישה הז רבד .לארשי ללכמ ואצי לוכיבכ ומלסאתנש םיסונאהש העדה תא ללושו

.ברה

 דגנ םתנומאב םקזיחו ,הנומאה תודוסי םיכובנה ןמית ינבל ריהבה וז תרגיאב - ןמית תרגיא  .ב

 וקזיח ,הפייע שפנל םימכ ויה םימחהו םירורבה וירבד .רקשה יאיבנ דגנו םתוא םיחידמה םיתיסמה

.ידיחי טעמכו ירקיע קסופ םרובע הווהמ ם"במרה םויה דעש ןמית ינב תא איהה השקה תעב

 ינבאמ תחא איה םיתמה תייחתש ,הנומאה תודוסי תא קימעהלו רידחהל - םיתמה תייחת תרגיא .ג

.ול ודגנתהש םימרוג ידי לע ופלוסש ויתועד תא ריהבה םג וז תרגיאב .הלש דוסיה

 תליהק תא גיהנה תאז םע דחי .ומע ינבל רוזעל ול הרשפיאו ודמעמ תא הקזיח ,םירצמ ךלמל ותבריק

.יתרבח ילכלכה בצמה סוסיבלו תדה תומוח תרימשל תונוש תונקת הב ןקיתו םירצמ

 הרבעש השקה הפוקתה יעגפ לכמ ,ליעל ןיוצמכ ויתורגיאב הקזוחו םיקחרממ ודי לע הגהנוה ןמית תליהק

 קסופה אוה ם"במרה םויה דע .םתועטהלו םחידהל וסינש רקשה יחישמל דעו םלסיאה תופידרמ םהילע

 אנרמד ייחבו ןוכימויבו ןוכייחב" הקסיפה תא וסינכה ונמזב שידקה חסונב םגו ןמית ידוהי תא בייחמה

 ייחבו ןומיימ ןב השמ ונברו ונרומ ייחבו םכימיבו םכייחב=( "לארשי תיב לכד ייחבו ןומיימ ןב השמ אנברו

.)חישמה תאיבל הנווכה - לארשי תיב לכ

תובושתו תולאש

 .תוכיאו תומכ יבר םירפס השולשב הכרענו הצבוק לבת יבחר לכל חלשש תובושתו תולאש לש הלודג תומכ

.ם"במרה גיהנמלו קסופל ץרא יווצק לכמ םלועה תודהי לש הכרעההו הצרעהה תטבינ םכותמ

הגוהו קסופכ ם"במרה

 -ינרות-יתכלהה רושימב רוציל ם"במרה לדח אל ,םירצמב תכשוממה ותבישי ימיבכ וידודנב וימי לכ ךשמב

.האופרבו היפוסוליפב יתוגה
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"תווצמה רפס"

 תניתנ ידכ ךות תווצמה ירקיע תא ם"במרה ראבמ ויקלח ינשב .הרותה תווצמ ג"ירת לש טוריפ וניה הז רפס

 תורמל .השעת אל תווצמ ה"סש לע - 'בו השע תווצמ ח"מר לע - 'א םה םיקלחה ינש .ותנבה יפל םימעט

 תינושאר אצומ תדוקנ הז רפס הווהמ ,וירחא ובתכנשו ול ומדקש םיפסונ םיעודי תווצמ ירפס םימייקש

.תווצמה ןיינמ אשונ דומילל

"הקזחה דיה" - "הרות הנשמ"

 םיאשונ יפל הכלהל םוכיס הוויה רשא ,"הרות הנשמ" רפסה היה םייתכלהה וירפס לש תרתוכה תלוג

 ד"יה" ינשמה ומש םג ןאכמו םיקלח רשע-העבראל קלוח רפסה .הפ לעבש הרותהו בתכבש הרותה לש

.תושפנ ינידו תונוממ יניד - ינידה רושימב הרותה יקוח לכ םייוצמ םינושה םיקלחה ןיב ."הקזחה

 ,הרותה ידוסי תוכלה ,תוכלה - הנומאה ירקיעב .תוכרבו תיציצ ,הליפת יניד - תימוי-םויה הגהנהה חטשב

.ונימי דעו זאמ הקיספב הניפ ןבאל היה הז ורפס .תונברק ,הדובע - תונברקה יניינעב .תועד תוכלה

"םיכובנ הרומ"

 םע םיחוכיוהו תוטישה ראשו תיברעה היפוסוליפה .תינחור הניחבמ תרעוס התייה ם"במרה לש ותפוקת

 ,תידוהיה הבישחהו הנומאה תונורקע תא ססבל ידכ .םידוהיה בלב תוקיפס וסינכהו ףוקתל ולחה תורצנה

 הווהמ זאכ םויה םג ךא ,אוהה ןמזה יכובנל הרומ - היה ןכ ומשכש "םיכובנ הרומ" רפסה תא ם"במרה בתכ

.תידוהיה הבשחמל דוסיו סיסב רפסה

םירקיע רשע השולש

 תא תצמתל ם"במר תא איבה םעה ןומהל תדה ידוסיב ןויעה ישוקו םירפס גישהל תורשפאה רסוח

 ןורחאה קרפה ,קלח קרפל תוינשמה שוריפ תמדקהב אצמנ םטוריפ .םירקיע רשע השולשל הנומאה תודוסי

.ןירדהנס תכסממ

 םיקולא לדגי" טויפב םוי לכ םירמאנ הליפתב .םירקיע רשע השולש תרתוכה תחת םירודיסב אצמנ םרוציק

.ם"במרל םירקיעה ג"י לע ססובמה "יח

עדמו האופר

 ורפס .םויה דע םידמלנה םיבושח האופר ירפס םהיניב ,םירפס ם"במרה בתכ ,עדמהו האופרה חטשב םג

 שוריפל ותמדקה .הסדנההו הנוכתה תמכוחב בר עדי ךירצהש ,הנשה רוביע אשונב רפס היה ןושארה

 היגולוכיספ רפס השעמל הווהמ ,"ם"במרהל םיקרפ הנומש" םשב העודיה ,תובא תכסמל ולש תוינשמה

."השמ יקרפ" אוה םסרופמה ולש האופרה ירפס ןיב .הכורא םהל הלעמו שפנה יכבנל דרויה ישרוש ידוהי
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תונשרפ

 ןוגכ ,הביתכל םייסיסב םיאנת אלל וידודנ ידכ ךות ,ותוריעצב רבוח ,הנשמה לע ושוריפ - "רואמה רפס"

 םיידוסיה וירבסהו הנשמ לכל תוצממה ויתומדקה .הנשמל ידוסי שוריפ הז רפס הווהמ ןכ יפ לע ףא .םירפס

.הנשמה תנבהבו דומילב יחרכה יאנתל שוריפה תא וכפה רקיעו גשומ לכל םיפיקמהו

 אל ,ןכא .ויקספב םגיהנהו תורגיא ידי לע םקזיח ,םידוהיה ויחאו ומע באכ תא באכ וייח ימי לכ ךשמב

 הרות לביקש וניבר השמ יכ ."השמכ םק אל השמ דע השממ" ם"במרל הסחייתהש הרדגהה איה המזוג

 - ם"במרה - ןומיימ ןב השמ וניבר ךכ .השק הפוקתב םגיהנה ליבקמב ,ומעל התונקהל וימי לכ למע יניסמ

.תוינחורב םדעסו ומע ינב ינועב האר הפיקמהו תידוסיה תינרותה ותדובעל ליבקמב

 תינחור שמשכ ם"במרה רתונ ,הריפסל 4021 - עבראו םישיש האמ םיפלא 'ד תנשב ותומ רחאל םג

."םייח םייורק םתומב םיקידצ" ונימכח רמאמכו לארשי םעל התרותמ ריאהל הכישממה

היהש השעמה דיעי תיקולאה ותוישיא תמצוע לע

.םדא תואלמ ויה תוארדסכאהו ותיב לע םיאבוצ ויה םיבר ,ךלמה אפור ותויהב

 אפור דחא םוי .םיברה םיכרצנב לפטמ היה ,תירחש תפו ודומיל רדס ,תירחש תליפת רחאל

.תיאופר הנחבאב ולישכהל שקיב ,אנושו יאנק ילאעמשי

 "לצ"כ הארנ אוהו ...ססוג ינפ דימעהו םיעורק שבל ,חלגתה אלו רפתסה אל ,םימי 3 תינעתב בשי

 ,ללכ הלוח ינניא... "חור תוערו לבה" :רמאיו הוואגב םוקי "ותלחמ"ב לפטי ם"במרה רשאכ ,ותמזימ ...םדא

"!ךלישכהל יתחלצה

 !הזה הלוחה לומ תוכורא בכעתהו ,םילוחה םע ורויסב ךישממ ותמכח קמועו בבל םותב ם"במרהו

 !לכוא - ךתפורת :ם"במרה רמוא זאו .היהי המ ... הפצמו ...ובל דעור "הזחתמה"ו .םירבדו רמוא אלב

!אפרמ ןיאו - ןיפיט ןיפיט ךבל תא תלכוא האנקה !אפרמ הל ןיאש !םידגב תפלחהו !תחלקמ

.דבלב !םייח ישדוח 3 דוע ךל בצקוה יכ ,תחנב היחו החמשב לוכא ךל ,ךל יתצע

!"םיקולאה שיא" ,ם"במרה ירבדכ ץרמנ קוידב ומייקתה םירבדהו - "ךביוא לכ ודבאי ןכ"

רזע ןועמש
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תוהז תדועת .2

.םיסיטרכה תא ורזיג �

! הבושת סיטרכ וחינה ? הלאש סיטרכ לכ דיל �

 ןהבש תוצראה תא ,רדסה יפל ,ומשר )ךשמהב המגודל "תוהז תדועת" האר( "וייחב תונחת" ףיעסב �

.ההש ם"במרה

.וייח ימיב ם"במרה קסע םהבש םידיקפתה תא ומשר ,וקוסיע/ועוצקמ ףיעסב �

 םכינפלש הדועתהמ ןיכהל ולכות ךא ,םייניבה ימיב תוהז תדועת התארנ ךיא םיעדוי אל ונחנא �

.םכמצעל םימדמ םתאש יפכ ,ם"במרה לש "תיתימא" תוהז תדועת )עקרה רמוח תרזעב(
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מדינת אנדלוזיה אשר בספרד

תעודת זהות
השם: ____________________

שם אביו: ________________

שנת לידתו: ______________

שנת פטירתו: _____________

לאום: ___________________

ארץ הֹלדתו: ______________

עיר הׂלדתו: ______________

תחנות בחייו: א.________________________

             ב. _______________________

             ג. _______________________

מקצועו ועיסוקו: _________________________
_________________________________________
_________________________________________
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ם"במרה ץבשת .2

 ,הדועת )8 ;היפוסוליפבו הנומאב קסועש ם"במרה לש ורפס )6 ;עבטה ךרדכ אל )3 ;ם"במרה סנרפתה הזמ )1 :ןזואמ

 "תנתמ" )41 ;גהנתהל ךירצ דציכ ידוהי לכל תרמוא )11 ;שנועל יופצ וילע רבועש ימ )01 ;ותנגהל אצי )9 ;ימשר ריינ

 ;ם"במרה עבקש םירקיעה )22 ;דריש םיללפתמ )12 ;םימ וב םימרוז )02 ;ריזחמו לבקמ היה ם"במרה )61 ;ןונ ילב

.ארמגו הנשמ )23 ;הנומא )13 ;רוזא וא ,הקלח ,הניג לש לובגה תא תנמסמ )92 ;השמ יבר לש ויבא )62

 )4 ;"הרות הנשמ" ורפסב ם"במרה השועש המ הז )3 ;ם"במרה רג ןהבש םירעה תחא )2 ;תינרות תוכמס )1 :ןזואמ

 ,גיהנמ )11 ;חלס )8 ;קותמ אל )7 ;חכונ היה )6 ;וקורמ ידוהיל החלשנש ם"במרה לש תרגיא )5 ;הבקנ ןושלב םכל

 התואל )71 ;בדינ ,הקדצל ןתנ )51 ;רוביצה שארב דמוע )41 ;שש שמח )31 ;לוכאל ידוהיל רתומש המ )21 ;אפור ,קסופ

 ךלה )82 ;"הרות הנשמ" רפסה לש םיקלחה רפסמ )72 ;שא תרודממ אצוי )32 ;תמסרפמ תרגיא ם"במרה חלש ץרא

.ןכסמ ,ינע )03 ;ומלועל

ןויליגה ףוסב תונורתפ האר

 ,יעד קחצי ,רימע ןויצ תאמ ,ת"דמח ד"פרמ תווצ ידי לע ןכוה "הדימל תויוליעפ - ם"במרה" יפ לע

ץישפיל מ"אר ש"ע םירומל תיתדה הללכמה ,לארשיב יתד ךוניחל זכרמה
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עובשה תשרפ .ג    

תורתוכב עובשה תשרפ .א
.רבד יעדוי תורוקמ יפמ ונבתכל ורסמנש יפכ תושדחה יקזבמ םכינפל

.תרתוכל השרפה ןיב םיאתהלו )עובש ותוא לש( עובשה תשרפל תוזמורה תורתוכ 5 םכותמ ןיימל שי
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?ןכתייה - םיברב "םינפ" ןיבלהל הווצמ וניבר השמ  

וא ימרא
א דב

לו - יב
לב א

.רדסה לי

 ìáéòá åøîàå íéæéøâá åðòå

!הכרב ...םימעה ןיב הנינשלו לשמל המשל תייהו

.תיללחמ אלו - הפיקשה

.יונימה תא לבקמ עשוה
àúí áâìåú - âí àðé.

 לכה
חא הכמב

ועגש .ת
!ן

.םעל ךרדה תליפת

.ידליל אל חטבו - הרקי אל הז יל

?הירוטסיהו םירופיס רפס וא תווצמ רפס

?דחא רתכב םיכלמ ינש ןכתייה

ìà
 á

ùî
éí

 ä
éà.

 

éåîï ä÷äì.

.דחוימו ישיא לופיט

.םייח ןיידע םהו המלש תינסחמ םהילע יתנקור

!טפנ אל לבא - עלסמ שבד והקיניו

.תחא הרישב הירוטסיהה לכ

."שחנ" ונכשני רדג ץרופ

îùéçåúéå äàçøåðåú.

òãéí òí ùéðé
éí.

?ןכתייה - ןראפב עיפוהו ריעשמ חרז

!ךלמה יחי ,תמ ךלמה

.הלופכ הידגרט
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רעונל השרפה לע תודיח .ב
אובת יכ תשרפ
זמר      עדוי ימ

 ןבא     "אצת יכ"ב הווצמ .1

"אובת יכ"ב הברתמ 

    "אובת יכ"ב יִלְבֶא .2

NO     !"יחיו"ב יחוכו 

םירוכיב    אצי חספבש רדסל דוגינב .3

?הצרנ - דיגמ - ךרוכ :ונתשרפב 

ךליו-םיבצנ תשרפ

 םייוגה לכ    השרפב םייוגה יפב .1

העודי תימשיטנא הרוטקירק 

םיתמה תייחת     ארזע ןבאב .2

ןכתיי אלש "ןכתיי אל" 

םינקז תעד     וזמר םהש המו םיבותכה .3

  .ועריא שדוח ותואב 

וניזאה תשרפ
קיר   ןירבוחמ ןהשכ "וניזאה" - בשיו .1

.ןיחיכומ ,הרות אלא םימ ןיא 

יתרמא   ול יומידכ "הבוש" תרטפהב גשומ .2

.וירבדל יומידכ "וניזאה"ב גשומ ותואו 

םימת  ונתשרפב טפשמל תורימזב ךפהש ןטייפה .3

.תוביתה תא 

הכרבה תאזו תשרפ
ןועמש    ץקה ירבדב ובצמ .1

.ץקמ תשרפב ראותמ 
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ויפתכ ןיבו    ףסוי לש ותרובק םוקמ .2

.ןימינב לצא זמורמ 

הדוהי    תינשמה תרתוכה יהוזיא .3

.תישארה תרתוכה ומכ תיארנש 

תישארב תשרפ
תישארב    תרתתסמ הלחתה וזיא .1

הלחתהב 

הכז אל / הכז    השרפב םייוטיב ינש .2

.הלילשלו בויחל י"שרב םישרופמ 

ףלא      ויתונשב םלועה .3

.ויתויתואב ןושארה קוספהו 

0065198-250 'לטב םיטרפ ,םירפסה תויונחב גישהל ןתינ ,קנרפ באז תאמ ,"יעשועש ךתרות" רפסה ךותמ תודיחה

  

)ןויליגה ףוסב תונורתפ(
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ןוסנורהא ןח תב תאמ

גורתאל סיכ .1
:דויצו םירמוח

.)םיריבש םיצפח תפיטעל ללכ ךרדב שמשמש תועוב םע ןוליינ( םיצוציפ ןוליינ �

.םידב תויראש �

םח קבד �

קדהמ �

ףקש �

.םיינועבצ םישוט �

 :הנכה

.ךרעב מ"ס 04 לע מ"ס 03 לש לדוגב םיצוציפ ןוליינ לש םינבלמ ינש םיכתוח �

 ךכ הזל הז םינבלמה לש תונפד 3 םידימצמ םח קבד תרזעב .ינשה לע דחא םינבלמה תא םיחינמ �

.מ"ס 3 לש בחורב ךרעב תויהל םיכירצ קבדה חנומ םהילעש םיילושה .סיכ רצונש

 ,ידמ רתוי סיכה תא אלמל אל דיפקהל שי .תירכ ןיעמ תרצונש ךכ םידב תוסיפב םיאלממ סיכה תא �

.תירכה תא לפקל םיצור ונחנאש ןויכ

.םחה קבדה תרזעב תירכה לש יעיברה דצה תא םג םימטוא יולימה רחאל �

 וכותל ,דפורמ סיכ ןיעמ רצונש ךכ םח קבד תרזעב םיילושה תא םירבחמו םיינשל םילפקמ תירכה תא �

.גורתאה תא סינכהל רשפא

 :טושיק

 לע םיחרמנ וא םיקחמנ םניאש םישוט ולאש בל ומיש( םישוט תרזעב וילע םירייצמו ףקש םיחקול �

.הרמיא וא קוספ ףיסוהל םג רשפא .רחא רבד לכ וא הכוס וא גורתא רייצל רשפא )םיפקש

 ותוא םידימצמ קדהמה תרזעב .ונכהש סיכה תא וכותל םיסינכמו םיינשל םילפקמ ףקשה תא �

.סיכה לש םיילושל

די תוכאלמ
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 םשג תולקמ .2
 םע ןיכהל אלפנ ןמז והז .םימשגה לע ללפתהל םיליחתמ ונא ןוושחרמ שדוח תליחתבו ירשת שדוח ףוסב

 תויוליעפ ןיכהל רשפאש ןבומכ .םשגה תא ריכזמה לילצ םירצויש םילולח תורוניצ - "םשג תולקמ" םידליה

.אשונה ביבס תובבוסה

 :דויצו םירמוח

)גפוס ריינ ילילג וא( טלאוט ריינ ילילג 01-2 �

)פייטנקסמ( הבע קבד ריינ �

גמצנ ןוליינ �

 דיכ דועו םיקחשמ וא םילכ ירבש ,רקלק יתיתפ ,ץעמ ורשנש םישבי םילע ,לוח ,ץצח - יולימל םירמוח �

ןוימדה

ןפג רמצ תוכיתח �

 םימ ,ןותיע ריינ תוכיתח לש תבורעת( ריינ תסיע וא ,)הפיטע ריינ( םישקשוקמ וא םיקלח ריינ תונויליג �

)חמקו

שאוג יעבצ �

.םילוחכמו קבד ,םיירפסמ �

 :הנכה

 .לולח רוניצ רצונש ךכ הבע קבד ריינ תרזעב הזל הז טלאוט ריינ ילילג רפסמ םירבחמ �

 בל םישל שי .לבקל וננוצרבש םסקה לקמ ךרואל םאתהב תונתשהל לוכי םילילגה רפסמ

.הזל הז בטיה םירבוחמ םילילגהש

 ןוליינה תא םיכתוח .חתפה לע םיחתומש דמצנ ןוליינ תרזעב רוניצה לש דחא דצ םימטוא �

 םידימצמ ןוליינה תיראש תא .רוניצה לש רוחהמ רתוי לודג לוגיע םיריאשמש ךכ דמצנה

 ידכ דמצנ ןוליינ לש תובכש יתשב שמתשהל ץלמומ .קבד ריינ תרזעב םיקדהמו רוניצה לא

.ערקי אל ןוליינהש

 גוס רשאכ םירמוח לש בחר ןווגמב רוניצה תא אלמל ןתינ .יולימה בלש עיגמ ןאכ �

 םירמוחה תמישרב .רבד לש ופוסב קיפי םשגה לקמש לילצה תא הנשמ רמוחה

.תואמגוד רפסמ תועיפומ

 ונאלימ וב רמוחה לש רבעמה תא תבכעמ רוניצה ךות לא ןפג רמצ לש תוכיתח תפסוה �

.קפומש לילצה תא הכיראמ ךכבו רוניצה תא

 דצה תא ונמטא ובש ןפוא ותואב רוניצה לש ינשה דצה תא םימטוא ונמייסש רחאל �

.דחאה
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 :טושיק

 שקשוקמ וא קלח ריינ לילגב ותוא ףוטעל איה הטושפה ךרדה .םיכרד ינשב לילגה תא טשקל רשפא �

 ןיעמ רוציל רשפא זאו ריינ תסיעב רוניצה תא ףוטעל איה תרחא ךרד .עבצ תרזעב טשקל רשפא וילעו

 ביבסמ עובצל רשפא תשבייתמ ריינה תסיעש רחאל .רוניצה יבג לע תורוצ וא תוטילב

)קירבמ הארמ רצונ זאו יטסלפ קבד טעמ םע שאוג עבצ בברעל ןתינ( םיעבצ ללשב

 םייניע ,םיחרפ ,הנילטסלפמ םירפרפ ומכ רוניצה לע םיקלח דוע קיבדהל רשפא טושיקל �

.'וכו

 הצקמ ךפשנ יולימהשכ דצל דצמ ותוא םיכפוה ,לקמב שמתשהל ןתינ שובייה רחאל �

 תושעלו םינוש םיבצקמב םינוש תולקמ בלשל ןתינ .םשג ריכזמש לילצ רצויו הצקל

."םשג תרומזת"
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ילוק-רוא רמוח

םיארונה םימיה .א
)תינרותה תיגוגדפה היזכרמב םייוצמה( ואידיו יטרס

.תרומזתו רכיארג ידד רמזה ,ואל ברה ,לארשיל ישארה ברה םע  - 726 - ) ב"טח( - תוכוסל רופיכ ןיב

 אל הזש רחאלו רעוכמ םדא בילעהש רזעלא ןב ןועמש 'ר לש ורופיס - 605 ,874 - )ב"טח - ידוסי( - החילסה

 המוד רופיסב ."זראכ השק היהי לאו הנקכ ךר םדא היהי םלועל" העודיה הרמיאה תא עבק תולקב ול חלס

.םידליה דחא תא בילעמ ךירדמה רשאכ המרדל גוחב םידלי םיסנתמ

 תליפת עצמאב קרשו ללפתהל עדי אלש דלי לש עודיה רופיס .רייוצמ טרס - 216 - )ידוסי( - ירפכה קידצה

....םירופיכה םוי

.תיסור רבוד - )ר( 991 - )ב"טח( - לארשי יגח

 רפרפ תינכתו העורת םוי ,ןיזיפשוא ,רפוש לוק עומשל םיטרסהמ בכרומ - ).ר.כ( 181 - )ידוסי( - ירשת יגח

.דמחנ

.)תיסור רבוד( )ר( 391 - ןיליפת ,תוזוזמ ,רפוש ,הכונח ,תורשכ ,תבש - )+ ב"טח( תווצמו םיגח

.התועמשמו רפוש תעיקת ,הנשה שאר - 605 ,216 ,).ר.כ( 181 ,271 ,).ר.כ( 22 )ידוסי( - העורת םוי

.תובוב ןורטאיתב י"כנתה רופיסה - 571 )ךרה ליגה( - איבנה הנוי

.)תרוסמה יפ לע אל( הונינב איבנה לש ותוחילש רופיס .רייוצמ טרס - 726 )ידוסי( - איבנה הנוי

 ,הירדג - הנשה שארב רפושה תווצמ - 216 ,605 ,481 ,).ר.כ( 181 ,).ר.כ( 32 )ב"טח ,ידוסי( - רפוש לוק עומשל

.היתויועמשמו היתוכלה

.ביצנה ןומרא תנוכשב "הרות ירעש" תסנכה-תיבב םלוצ - 663  - דרפס חסונב תוחילס

.ב'צידרבמ קחצי יול יבר לש םירופיסו רמז ,הלהקמ יריש - 317 - )ידוסי-לעו ב"טח( - רופיכ םוי יאצומב

 ,דלפשריה לאירא תורפסל הרומה ,גרבנזור םולש 'פורפ תופתתשהב ןויד - 417 - )ידוסי-לע( - םירופיכה םוי

.ןודנול ןורי תייחנהב ,ןירבוג לכימ תיאמיבה תרפוסה

.הנשה שאר אשונב ןולא 'מ ברה לש ורועיש - 318 - תישארבמ

.הבושת ימי תרשעו הנשה שאר יאשונב ןולא 'מ ברה לש ורועיש - 238 - תישארבמ

רזע רמוח
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.ןירבוג לכימו דלפשריה לאירא ,גרבנזור םולש 'פורפ תופתתשהב - 318 - הנשה שארל םינפ 07

.םירופיכה םוי תמחלמ תובקעב הטישה תיב ץוביקב ןובשחו ןיד - 018 - ףקות הנתנו

.)ידוסי( )דמחנ רפרפ תרדסמ( 088 - ירשת יגח

.)ידוסי( )דמחנ רפרפ תרדסמ( 588 - הבוט הנש - ירשת יגח

.הבושת ימי תרשעו הנשה שאר אשונב ןולא 'מ ברה לש ורועיש - 698 - תישארבמ

.ל"ז ברפדלוג לואש תקפהב - 839 - תודעה יווהבו תונמואב ירשת שדוח יגח תכורעת

 האר - )tinarot/li.vog.noitacude.www ףגאה רתא האר( ירשת יגחל תשרב םירתאל םירושיק

"תשרל םירבח" רודמ

)תינרותה תיגוגדפה הייזכרמב תויוצמה( לוק תוטלק

.הטרח - 5102

.לבב ידוהי חסונב םיארונה םימיה תליפת - ןוצר ירעש תע - 3402

.םיארונה םימיה / רפושה - 1802

.)תוננר( םיטויפ - ןוצר ירעש תע - 3022

.)תוננר( הליפת - ןוצר ירעש תע - 4022

.םיארונ םימי - יקינולס רוזחמ - 8022

.ןאטסידרוכ ידוהי חסונב םיארונה םימיה תליפת - ןוצר ירעש תע - 4422

.וקורמ ידוהי חסונב םיארונה םימיה תליפת - ןוצר ירעש תע - 5422

.ימלשורי ידרפס חסונב םיארונה םימיה תליפת - ןוצר ירעש תע - 6422

.היכרות ידוהי חסונב םיארונה םימיה תליפת - ןוצר ירעש תע - 7422

.םיארונה םימיה תליפת חסונ - רעש ונל חתפ - 8422

.םירופיכה םויב לודגה ןהכה תדובע רואית )הלחנ ת"ת( ןהכ הארמ - 2622

.ןוגינבו ללמב םיארונ םימי  - 3622

 הקלחמה ,תידוהיה תונכוסה תאצוהב ,)זראמ( לארשי יגח תרוסמ - לארשיל היפויתאמ  - 7622

.הטילקו היילעל

.)בול ידוהי( הנשה שאר יטויפ - 8722

.ירשת יגחב רישנ ואוב -  9822
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.רמרד והילא ברה - ןיינע רואיב - הנשה שארב םיחתפנ םירפס השולש - לולא - 5532

.רמרד והילא ברה - הערה לע םחינו האצותה - עבק אלו םינונחתו הליפת - לולא - 3742

.רמרד והילא ברה - רואיב ?והמ הנשה שארב וניבתכו - הנשה שאר - 5742

 ברה - םולשת הווצמל - לומג הריבעל רואיב - ירפ ילב הווצמ איה הרקע הריבע - לולא - 6742

.רמרד והילא

.רמרד והילא ברה - בלהו חמה ןיב ףתושמה - הבושת ימי תרשע - 7742

)תינרותה תיגוגדפה היזכרמב תויוצמה( תויפוקש

)1003( - )ןבודר באז( לארשי תוליהקב םיארונה םימיה  �

)2003( - )תיסורב תטלק - תויפוקש( םיארונ םימי  �

תרצע ינימשו תוכוסה גח .ב

הכוס תיינב - הריזגל םגד �

)תינרותה תיגוגדפה היזכרמב םייוצמה( ואידיו יטרס

 םלודיג עקר לע תונושה תודעה יגהנמ יפל םינימה תעברא תוכלה - )ידוסי-לע - ב"טח( - 051 - תחא הדוגא

.לארשי-ץרא יפונבו עבטב

.הרשכ הכוס םינוב דציכ - ).ר.כ( 181 ,271 ,).ר.כ( 22 - )ידוסי( ןיזיפשוא

.הכוסה יניד - 32 -  )ב"טח - ידוסי( ובשת תוכוסב

.תיסור רבוד )ר( 991 - )ב"טח( לארשי יגח

.332 )ידוסי-לע - ב"טח( ורבחל םדא ןיב תווצמו םידעומו םיגח

 תבשה ,רחסמב הנומאב ןתמו אשמ ,ורבחל םדא ןיב דובכו ןומא לש סחי :םיאשונה לע תודהיב תוינכת טקל

.תיחשת לב רוסיא ,םבישת בשה ,הדיבא

תיסור רבוד )ר( 052 )ידוסי( - םילגר השולש

.א"טילש ואל ברה ,לארשיל ישארה ברה םע - 726 - )ב"טח( - תוכוסל רופיכ ןיב

 תוכוס יניד לע טרס הניכמ םידימלת תוצובק - )תיסורב תויבותכ ,תילגנא( ).ר.כ( 086 )ידוסי-לע( - תוכוס

.ויגהנמו

.תוכוס אשונב ןולא 'מ ברה לש וירועיש - 698 - תישארבמ

.839 - תודעה יווהבו תונמאב ירשת שדוח יגח תכורעת
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)תינרותה תיגוגדפה היזכרמב תויוצמה( תויפוקש

.)תיסורב תטלק( טונג קחצי - 3003 - תוכוס  �

 .טונג קחצי - 4003 - תוכוס  �

.)ןבודר באז( לארשי תוליהקב הרות תחמש - 5003 - תוכוס  �

)תינרותה תיגוגדפה היזכרמב תויוצמה( לוק תוטלק

.שדקמה תיב ןמזב תוכוסה גח רואית )הלחנ ת"ת( - םולש תכוס - 0622  �

.תומר - קנרפ ברה ןוכמ - רמרד והילא ברה - גחה תחמשב רדגה - 5732  �

.תומר - קנרפ ברה ןוכמ - רמרד והילא ברה - וניבא בקעיב ץוענ תוכוס - 6732 �

.תיסורב - ןוגינבו ללמב הרות תחמשו תוכוס - 4042 �

.)ימע-לא( יקצילשיו עשילא ברה - א"סשת תוכוס - 4242 �

.רמרד והילא ברה - החמשב הבויח - תרצע ינימש - 9642 �

.רמרד והילא ברה - רוכזת ןעמל חספ ,ועדי ןעמל - תוכוס - 0742 �

.ןולא יכדרמ ברה לש ורועיש - תוכוסה גח - 6842 �
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תצבושמ הכוסל תונורתפ!

 ;שמ )62 ;ןל )32 ;םור )12 ;בכ )02 ;ןולח )91 ;רתח )81 ;תופמ )71 ;ףע )61 ;חמש ךא תייהו ךגחב תחמשו )1 :ןזואמב

 )54 ;שפט )34 ;סרג )24 ;לענ )04 ;והינודא )83 ;ףיסאה גח )63 ;טסישפ )43 ;ןגה )23 ;ןשג )03 ;תרוצב )82 ;ונח )72

 )26 ;בלכ )16 ;שחנ )95 ;ללה )75 ;העש )65 ;םרב )55 ;בס )45 ;ביר )25 ;המגרמ )05 ;רשע )94 ;דח )84 ;רמת )64 ;זמר

 )18 ;םג )08 ;הכח )97 ;הגירה )77 ;שלת )57 ;די )37 ;ל"נה )17 ;ינב )07 ;היצ )86 ;תומ )66 ;דלי )46 ;דחש )36 ;שמש

 )89 ;תור )69 ;סרה )59 ;רוד )49 ;ותמ )29 ;ךלמה דוד )09 ;הכוס יונ )88 ;חגנ )78 ;רמה )68 ;יגה )58 ;הנמ )38 ;שפת

.הרותה תחמשב וחמשו ושיש )311 ;רו )211 ;יתשא )011 ;דעו )801 ;דידי )501 ;רד )401 ;ותיב )301 ;שישק

 )21 ;םלת )11 ;חי )01 ;רה )9 ;קתו )8 ;חכ )7 ;תח )6 ;ןוב )5 ;םשגה תלפת )4 ;םח )3 ;ץופש )2 ;לחנ יברעו )1 :ךנואמב

 ;הרטפנ )13 ;ססג )03 ;גר )92 ;תויח )72 ;דגב )52 ;ישי )42 ;לחומ )22 ;הברע טובח )51 ;סנכמ )41 ;ןכ )31 ;ןיזיפשוא

 )35 ;הנשלה )15 ;הישעמ )05 ;תוברע )94 ;סמ )74 ;גפ )44 ;דע )14 ;רמנ )93 ;ררא )73 ;הש )53 ;רונ )33 ;המשאה )23

 ;למרכה )17 ;הדיגב )07 ;רהה רה )96 ;דימלת )76 ;שדקמה תיב )56 ;ללש )06 ;יחל )85 ;ץמש )65 ;םלב )55 ;הניחב

 )19 ;סוכ )98 ;ירכנ )78 ;סדה )68 ;דוה )48 ;יונש )28 ;גג )08 ;המח )97 ;גי )87 ;סנש )67 ;ףד )47 ;הרות תחמש )27

 ;שד )901 ;וו )801 ;םד )701 ;וד )601 ;תיב )301 ;תשק )201 ;בער )101 ;שית )001 ;ויש )99 ;רותו )79 ;ירשת )39 ;דרו

.הת )111 ;חא )011

ם"במרה ץבשתל תונורתפ

 )02 ;ת"וש )61 ;תתמ )41 ;הכלה )11 ;קוח )01 ;רגנס )9 ;ךמסמ )8 ;םיכובנ )6 ;אלפ )3 ;אפור )1 :ןזואמב

.סש )23 ;תד )13 ;רדג )92 ;ןומימ )62 ;םירצמ )52 ;םשה )42 ;גי )22 ;רטמ )12 ;רהנ

 ;רשכ )21 ;ם"במרה )11 ;לחמ )8 ;רמ )7 ;חכנ )6 ;דמשה תרגיא )5 ;ןכל )4 ;קסופ )3 ;סאפ )2 ;בר )1 :ךנואמ

.שר )03 ;תמ )82 ;די )72 ;ץג )32 ;ןמית )71 ;םרת )51 ;גיהנמ )41 ;ו-ה  )31

תורתוכב עובשה תשרפל תונורתפ

אובת-יכ תשרפ

 חבזמ תא הנבת תומילש םינבא" :'ו ,ז"כ אובת-יכ .'וגו "ךל היהי קדצו המילש ןבא" :אצת-יכ ףוס .1

 .תומילש םינבא :"אובת-יכ"ב הברתמ ,המילש ןבא :דיחיב הוצמ "אצת-יכ"ב ,ןכבו .'וגו "ךיקולא 'ד

.םינשרדה ושרדי ?חבזמה ינבא ןיבל לקשמ ינבא לע הדפקה ןיב רשק שי םאה

 תישארו יחוכ" :יחיו ."ילבאב יתלכא אל" :סולקנואבו "...ינואב יתלכא אל" :ד"י ,ו"כ אובת-יכ .2

."יחיו"ב יחוכו ,"אובת-יכ"ב ילבא - ןכלו .יחוכ - ינוא :םש י"שרבו ,"ינוא

 ט"ל תוכרב ךותמ( :י"שר "...תישארמ תחקלו" :השרפה תליחתבש םירוכיבה תאבה תוצמב רבודמ .3

 וז ירה רמואו ןמיסל ימג הילע ךרוכ ,הרכיבש הנאת האורו והדש ךותל דרוי םדא )'ב קרפ םירוכיבו
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 םהה םימיב היהי רשא ןהכה לא תאבו" :קוספב בותכ ןכמ רחאל ;"ךרוכ" תא ונל שיש ךכ .םירוכיב!

 ןבומכ ,ךירצש ומכ השענ לכה םאו ;"דיגמ" תא ונל ןתונ הזו "...ךיקולא 'דל םויה יתדגה וילא תרמאו

!הצרנ-דיגמ-ךרוכ :ונתשרפב ,אצי חספבש רדסל דוגינב - ןכלו ."הצרנ" תא םג ונל שיש

ךליו-םיבצנ תשרפ

 ."הזה לודגה ףאה ירח המ תאזה ץראל הככ 'ד השע המ לע םייוגה לכ ורמאו" :ג"כ ,ט"כ םיבצנ .1

 םייוגה יפב - ןכלו .תוימשיטנאה תורוטקירקב תיסאלק תומד הווהמ ...לודגה ףאה םע ידוהיהו

.העודי תימשיטנא הרוטקירק ,השרפב

 ר"א :'צ ןירדהנס .'וכו "הזה םעה םקו ...ךיתובא םע בכוש ךנה השמ לא 'ד רמאיו" :ז"ט ,א"ל ךליו .2

 ךנה" רמאנש ?תויהל דיתעש המ עדויו םיתמ היחמ ה"בקהש ןינמ ,יאחוי רב ןועמש יבר םושמ ןנחוי

 יכ ,וינפל רשא םע קבד ותויה ןכתי אל ,הזה םעה םקו :"ארזע-ןבא"בו .'וגו "םקו ךיתובא םע בכוש

 ירבד דגנ דגנתהל ברל הלילח :בתוכ )א"א לע 'יפ( "רזע-יבא" שוריפבו ."הנזו הזה םעה" םעט המ

 ברה ירבד שרפמש "םייח רוקמ" לעב לע אמיתו ...הרותה ןמ םיתמה תייחתל ןינמ םרמאב ל"זח

 םישק ז"כב וירבד םתסש ףאו ,ע"בארב ןייעו :"המימת הרותב"ו .ל"זח דובכל שח אלו היטשפב

 ...ןכתי אלש ןכתי אל :הדיחב ונרמא ארזע ןבאה לש הזה "ןכתי אל"ה לעו .'וכו םייניעל ןשעכ םה

.)םישודקה וירבדב ונתגשה רצוקמ קרו ךא תעבונ "ארזע-ןבא"ה לע ונתהימתו(

 ןאכמ :תופסותה ילעבמ םינקז תעדבו .'וגו "אוהה םויב ינפ ריתסא רתסה יכונאו" :ח"י ,א"ל םירבד .3

 הרמאנ ונתשרפ לכ ירהו .םדבאל ןמה שקביו ,םהמ ינפ ריתסא ,רתסא ימיב רמולכ ,הרותה ןמ רתסאל

 ,םיבותכה - ןכלו .רדא שדוחב ערא ורקיע ,רתסא השעמ םגו ,רדאב 'ז אוה אלה ,השמ לש ותומ םויב

.ועריא שדוח ותואב ,וזמר םהש המו

וניזאה תשרפ

 רבד אל יכ" :הרותה לע רמאנ )ז"מ ,ב"ל( ונתשרפבו ,"םימ וב ןיא קיר רובהו" :רמאנ "בשיו" תשרפב .1

 רמוא הזו ,י"שרב ונייע( תונקיר ןיא - ןבומכ - הרותבו ,תונקיר ןיא םימ שישכ ,ןכבו ."םכמ אוה קיר

.ןיחיכומ הרות אלא םימ ןיא ,ןירבוחמ ןהשכ וניזאה-בשיו - ןכלו .הרות אלא םימ ןיאש

 :"לארשי הבוש" - עובשה תרטפהבו .'וגו "יתרמא לטכ לזת יחקל רטמכ ףורעי" :'ב ,ב"ל וניזאה .2

 ונתשרפבו )"...לטכ היהא"( ה"בקל יומידכ לטה "הבוש" תרטפהב ,ןכבו .'וגו "לארשיל לטכ היהא"

 גשומ ותואו ,ול יומידכ "הבוש" תרטפהב גשומ - ןכלו .)"יתרמא לטכ"( ה"בקה ירבדל יומידכ לטה

.וירבדל יומידכ "וניזאה"ב

 רוצה" :דחא דצמ .םימת ולעפ רוצה אוה יכ :ףוסב "דבוכמ הז םוי"בו ."ולעפ םימת רוצה" :וניזאה .3

 ,תורימזב ךפהש ןטייפה - ןכלו .םינטייפ לש םכרדכ ,םימת ולעפ רוצה :ינש דצמו ,"ולעפ םימת

.תוביתה תא ונתשרפב טפשמל
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הכרבה תאזו תשרפ!

 אל םיטבשה ןמ דחא ,עודיכו ,ותומ ינפל לארשי יטבש תא ךרבמ וניבר השמ הכרבה-תאזו תשרפב .1

 ץקמ תשרפבו .)ל"מכאו ןינעב ןודל םיברמ םישרפמה( ןועמש טבש והזו השמ לש ויתוכרבב רכזנ

 ץקמ תשרפב ראותמ )רדענש ,ןועמש לש( ץקה ירבדב ובצמ - ןכלו ..."ונניא ןועמשו" בותכ )ו"ל ,ב"מ(

.)"...ונניא ןועמשו"(

 דימו ."ןכש ויפתכ ןיבו םויה לכ וילע ףפוח ,וילע חטבל ןוכשי 'ה דידי רמא ןימינבל" :ב"י ,ג"ל הכרב .2

 - ןכלו .םֶכְׁשב רבקנ ףסויו ,םֶכֶׁש ארקנ םייפתכה ןיבש ןוילעה בגה קלח ."רמא ףסוילו" ןכמ רחאל

.םֶכֶׁש - "ןכש ויפתכ ןיבו" - ןימינב לצא זמורמ ,םכש - ףסוי לש ותרובק םוקמ

 תרתוכל הכוזש םיטבשה לכמ דיחיהו "הכרבה תאזו" - ןבומכ - איה ונתשרפל תישארה תרתוכה .3

 ילעבמ םינקז תעד"ב ןייעו( "הדוהיל תאזו" - "תאזו" הלימב הליחתמ ותכרבש הדוהי אוה המוד

 תרתוכה ומכ תיארנש ,תינשמה תרתוכה יהוזיא - ןכלו .)הז ןינעב ונרופסו רקי-ילכ ,"תופסותה

.הדוהיל תאזו - הכרבה תאזו ?תישארה

תישארב תשרפ

.הנשה ...תישארב ,הנשה-שאר לש וכיראת ."ירשתב 'א" תויתוא "תישארב" .1

 תלשומ היחהו םהינפל דורי השענ הכז אל ,תומהבבו תויחב הדור הכז :י"שרבו ."םיה תגדב ודריו" .2

 בויחל י"שרב םישרופמ ,השרפב םייוטיב ינש ,ןכלו - ודגנכ הכז אל ,רזע הכז :י"שרבו ."ודגנכ רזע" .וב

.הלילשלו

 יוה ינש יפלא השש" דגנכ ןיִפֶלַא השש שי הז קוספבו )ןושארה קוספה לע( תופסותה ילעבמ םינקז תעד .3

 .ויתויתואב ןושארה קוספהו ויתונשב םלועה ,ןכלו - ףֶלֶא עמשמ ףֶלָאו ףֶלָא לכד "אמלע


