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תובוט תורושב עמשנש - טבש

 ירה ירשתמ םינומ ונאש הליגרה הריפסב וליאו ,ןסינמ םישדוחה ןיינמל רשע דחאה שדוחה אוה טבש שדוח

.ישימחה שדוחה אוה

.ףעזב םיטבוחו םיפטוש תונופטשהש ,הכמ - טֶבֶׁש ןושלמ שדוחה לש ומש

 ,םיילד ינש אשונ רומחכ והורייצ םינומדקה .םימשגה יוביר םוש לע - ילד - שדוחה לזמ

 םימ לזיי" בותכה םש לע ךכ ארקנ אוה תידוהיה תרוסמב .תודשה תא םיקשמ םהבש

 .)ז ,דכ רבדמב( "וילדמ

םיעוריא
.לארשיל העיגמ ץרפמה תמחלמ - )1991( א"נשת טבשב ג

 ץרפמה תמחלמ ךלהמב .לארשי דגנ קאריע לש הנושארה םיליטה תפקתה הלחה הז םויב  

 .שפנב תוטעומ תודיבא םע םיתב 000,4-מ הלעמל ועגפנ ,םיליט 93 לארשי רבעל ורגוש

 לכב םימוטא םירדחל סנכיהל הארוה הנתינ .תופקתהה לע הביגה אלו הגילבה לארשי

.קאריעמ םיליט ורגושש םעפ

 לש ורטשמ תא וליפה ,קאריע תא תינש ופקת היצילאוקה תוחוכו ב"הרא 3002 תנשב  

 ןויסינב היצילאוקה תוחוכ םש םיאצמנ ןיידעו טפשמל ןדורה תא ואיבהו ןייסוח םאדאס

.שדח רטשמ ןנוכל

.ןויצע שוגל הכרדב הלפנ ה"לה תרייש - )8491( ח"שת טבשב ה

 .ינייסוח-לא רדאק לודבע תושארב םיברע 000,2-כ ידי לע ןויצע שוג ףקתוה ראוניב 41-ב  

.תופסונ תופקתהמ ששחה רבג ךא ,םהילע רובגל וחילצה שוגה יניגמ

 רבדש םידדצה ינשל רורב היהו םילשוריל ןורבחמ תישארה ךרדה לע וטלש שוגה יבושיי  

.םילשורי שוביכ תא בכעמ הז

 קשנ ,דויצ ,םימחול לש הקלחמ חולשל טלחוהו הרזע שקיב ,ל"ז סיקרנ יזוע ,שוגה דקפמ  

.תופורתו

 .הדעיל העיגה אל ךא ,הלאה קמעו בוט רה ךרד ,ילגר עסמב התמישמל האצי הקלחמה  

 ןורחא דע הרובגב המחלנ םשו העבג לע התלעו הנופצ התנפ ,םיברעה ידי לע התלגתה איה

.דחיב םיינוליחו םייתד ,םישדח םילועו למע ישנא ,םיטנדוטס ומחל הקלחמב .הישנא

טבש שדוחב תוערואמו םיכיראת 

)םירתאו םיעוריא( 
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.ח"שת טבשב ה-ב לפנש ד"יה ןייטשלרפ "יזומ" רודגיבא השמ - םחול לש ורופיס  

 תוצראב ,יסר'ג וינ ,יטיס יסר'גב )6291( ו"פרת ולסכב ז-ב דלונ רודגיבא השמ  

 .ל"ז ןייטשלרפ הלאו לאומש וירוהל ,תירבה

 הבהאה תא ובלב ועטנ רשא ,םיקיתו םינויצ

.לארשי ישדוקלו ןויצל

 ויתונורשכו וחוכ בטימ תא שידקה לדג רשאכ  

 לע בבחתה אוה ."יתדה רמושה" תעונתל

 םעונו ושפנ רהוט לשב הדובעל וירבח

.ויתוכילה

 ונבר תבישיב םירומל שרדמ תיבב דמל השמ  

 הרות" תעונתב ךירדמ רבח היהו ןנחלא קחצי

.םוקמב "הדובעו

 וידומיל םייסש רחאל ,)6491( ו"שת תנשב  

 רמושה" לש הרשכה סרוקל אצי ,הבישיב

 הנומו יסר'ג-וינ תנידמבש ירובנארקב "יתדה

.ןק שארל

 ול ועצוהש הדובע תועצה תורמל ,ןכלו ,ץראה ןיינבל םורתל ותעדב שוחנ היה השמ  

 המדא תדובעו תובשייתה לע םלח אוה .הצרא הלע ,וירוה םע םיקודהה םירשקהו

 תירבעה הטיסרבינואב םלתשהל םילשוריל הלע .ב"יצנה ןיע ץוביקב הפוקת ההשו

 תובשייתה ייחל וידומיל םותב בושל תנמ לע ,תיאלקח הימיכבו תודהיה ידומילב

.הדובעו

 חורב םילענ רסומו קדצ ייח הב ןנוכל התייה ויניעב וצראל לארשי תביש תילכת  

.הרותה

 םיקהל ףאושו וייח לע םחלנ ץראב בושייהו רורחשה תמחלמ תצרופ ,ח"שת תנש

 ."הנגה"ל בדנתהו וידומיל לספס תא שטנ .וז המישמל ץלחיהל ךרוצ שח השמ .הנידמ

 תרייש םע תאצל בדנתה אוה .ץראה לע הנגהב ףתתשהל ומצעל תוכז האר אוה

 ךפהש ,ללוהמ הרובג ברק ירחא ,וירבח םע ךרדב לפנו רוצנה ןויצע שוגל ה"לה

.תויממוקה תמחלמ ילמסמ דחאל

 רבוע שיבכה .ןויצע שוגל הלאה קמעמ שיבכ ל"קקה הצרפ םימיה תשש תמחלמ ירחא  

 תא אשונ הלאה קמעב ה"לה ביתנ ץוביק .םרכזל דעלג םקוה הילעש ברקה תעבגל ךומס

.םמש

.הווהבו רבעב לארשי תודלותב םירתאב רישע ה"לה ביתנ רוזא  
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 תועודי תוישרפל המב התייה ןוליא קמעו הלאה קמע ,קרוש קמע לש רבעמה תעוצר  

 .ונמע ימי ירבדב

.םייולג םיסינ וללוחתה ובש ברקב םיכלמה תשמח ירחא עשוהי ףדר ןוליא קמעב  

 רורחשה תמחלמב .סואמא ברקב םינווי-םיקבלסה תואבצ תא יבכמה הדוהי הכיה םש  

.םילשוריל ךרד עיקבהל ל"הצ הסינ םהב ,ןורטל רוזאב םישק תוברק ולהנתה ח"שתב

 ,)הערצ ץוביק( הערצ לתב ההוזמ הערצ ,ןושמש טפושה לש ותומד םע רשקתמ קרוש קמע  

.ןושמש תמוצל הכומס )לואתשא בשומ( לואתשא

 תא שובכל לארה תביטח ילייח ידיב הלע "רהה עצבמ" תרגסמב ,המחלמה יהלשב  

 06 קחרמב ירצמה ביואה ילייחו ונילייח ובשי הילע העבג התוא - "ףתושמה טלשמ"ה

.שמש תיב ריעה תבשוי טלשמה לע םויכ .הזמ הז רטמ

 הכרענ הז םוקמב .םיתשילפ ץראב ויבשמ 'ה תירב ןורא עיגה וב םוקמ - שמש תיב לת  

.םיתשילפ הושבכ זחא ימיב .הדוהי ךלמ היצמאו לארשי ךלמ שאוהי ןיב המחלמה

.תיילג לע דוד לש ונוחצנ - הלאה קמעב  

 הרתונ הקזע .הדוהי ירה ביבס םירוציב תכרעמ םיקה הדוהי ךלמ םעבחר - הקזע לת  

.לבב ךלמ רצנדכובנ עסמב תונורחאה רצבמה ירעמ תחאכ

 ידי לע שבכנו םיעבחר ידי לע רצוב ,ה"לה ביתנ ץוביק לומ - )הכיוש תבר'ח( הכוׂש לת  

.)ד:א תובא( וכוס שיא סונוגיטנא לש ואצומ םוקמ היהש םירמוא .זחא ימיב םיתשלפה

 

 ראש םע ,הנופיס לעשכ ללחל האירמה "היבמולוק" תיללחה - )3002( ג"סשת טבשב גי

 .ןושארה ילארשיה טואנורטסאה ,ל"ז ןומר ןליא הנשמ ףולא ,םיטואנורטסאה

 ל"ז ןומר ןליא מ"לא לש ללחל ותארמה  

 טואנורטסאה ,בטיה רשקותמ עסמב התוול

 תורתוכ סופתל חילצה ןושארה ילארשיה

 61-ב ללחה לא קסנש שאה רודכ .תויזכרמ

 קילדה ,ןומר ןליא תא ומיע חקלו ראוניב

 הרבע הארמהה .תילארשי הוואג לש ץוצינ

 םהב עסמה ימי רשע-השיש םג הומכ ,םולשב

 לבא .םויב םימעפ 61 ןומר ונתוא ףיקה

 ,ףוסב התרק 701STS המישמ לש הידגרטה

.הרזח התיחנה ינפל תוקד

 הקוקח ראשית עסמה לש השקה הידגרטה  

.ימואלה ןורכיזב

 ןהו ללחב ולעפב ןה - לארשי ללכ תא דחאל ,רבעמו לעמ ,חילצה ל"ז ןומר ןליא ותסיטב  

.םה רשאב םידוהיה לכ תא גצייל ךרד ללחל ותוחילשב האר אוה .ותוישיאב
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.תונליאל הנשה שאר - טבשב ו"ט

 טבשב וט אקווד המל ,הלאשה תלאשנו :תונליאל הנשה שאר ,עודיכ ,אוה ,טבשב וט  

 םירמוא יאמש תיב .ללה תיבו יאמש תיב ןיב חוכיו שי הנשמב ?הזה הנשה שאר תא ןמסמ

 הנשה שאר הנשמ( וב רשע השימחב - םירמוא ללה תיבו ,ןליאל הנשה שאר טבשב דחאב -

.ללה תיב יפל איה הכלההו .)א"מ ,א"פ

 ןמסמ תונליאל הנשה שאר .םהלש תוריפהמ רשעמ איבהל םיבייח םיאלקחה ,הכלהה יפל  

 תוריפהו הרבעש הנשהמ תוריפ ןיא רבכ וז הנועב .תוריפה לש "סמה תנש" ףוס תא

 הנש ינבל םיבשחנ טבשב וט דע תורפה לכש םיעדוי ךכו .םילשב אל ןיידע םישדחה

 םרתש ימו .האבה הנשהמ רבכ םה טבשב וט ירחא םילישבמש תוריפה לכו ,תמייוסמ

.תבשחנ הניא ותמורת - הרבעש הנשה לש תוריפהמ טבשב וט ירחא

 ,םינש האמכ ינפל קר לחה הזה גהנמה ךא ,םיצע תועיטנ אוה גחל רתויב ינייפואה גהנמה  

 תוריפ תליכא היה ,תונורחאה תואמב ץופנש ,רחא גהנמ .ץראב תיצולחה תובשייתהה םע

 תולוגב םידוהיה .לארשי-ץרא החבתשנ םהבש ,םינימה תעבשמ תוריפ דחוימב ,םינוש

 לארשי-ץראל בורקב תולעל הכזנש ןוצר יהי" ךרבלו הזה םויב תוריפ לוכאל וגהנ תונושה

."הבוטמ עובשלו ,הירפמ םש לוכאל

 תוסוכ עברא םיתוש ובש חספ רדס תא ריכזמה ,טבשב וט רדס תכירע אוה ףסונ גהנמו  

 ךורעל םיגהונ ויה ,61-ה האמב תפצב ויחש ,הלבקה ימכח .לארשי-ץרא תוריפמ םילכואו

.םויה דע םייק הזה גהנמהו ,טבשב וט ליל רדס

 ,לארשי-ץרא םהב הכרבתנש תוריפה ןמ םילכוא ,תוסוכ עברא םיתוש רדסה לש וכלהמב  

 אוהש ,"רדה ץע ירפ" ילבקה רפסב הבחרהב ראותמ רדסה .םישרדמו תוכרב םיבלשמו

 וט ליל לש תוסוכה עבראבש ןייה.לארשי יגחב קסועה ,"םימיה תדמח" רפסהמ קלח

 החירפהש םשכ :ןיינעמ רוקמב רבדה תביס .סוכל סוכמ העבצ תא  הנשמ טבשב

 ךליאו ירשת-לולא םישדוחהמ( ןבלה עבצהמ הנתשמו הינווג תא הפילחמ תילארשי-ץראה

 םהב םירחואמה ףרוחה ישדוחל המודב( זע םודא עבצל דע )'וכו סיקרנ ,בצח םיחרופ -

 הגרדהב הנתשמ ךכ ,)האישב םימודאה םיחרפה ראשו םיגרפה ,תוירונה ,תוינלכה תחירפ

 - ןבלה ןייב למוסמה ףרוחמ ימילקאה רבעמל תאז תסחיימ תרחא הרבס .ןייה העבצ

 הליחתב .ץיקל דעו החירפהו בולבלה ,ביבאה תישאר - דורווה ךרד ,גלש ,ןורוויח ,המדרת

 ןיי גוזמ תישילשה סוכב ,םודא ןיי טעמב לוהמה ןבל ךכ רחא ,ןבל אוה סוכב ןייה לש ועבצ

 םילכאנ תוסוכה ןיב .דבלב םודא ןיי - תיעיברה סוכה ףוסבלו ןבל ןיי טעמב לוהמו םודא

 ץרא לש החבשל םיעגונה םירישו הרות ירבד םיעמשומו ןותנ רדס יפ לע תוריפ הכרבב

.לארשי
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 ןאש תיב תעקבב ב"יצנה-ןיע ץוביק .ביצנה-ןיע ץוביק לש ודוסיי םוי - )6491( ו"שת טבשב וט

 יפסכב םקוהו תמייקה ןרקה תמדא לע יתדה ץוביקל ףנוסו יחרזמה לעופה ידי לע דסונ

 םינברה ילודגמ ,ןילרב הדוהי יבצ ילתפנ ברה - ב"יצנה רכזל ארקנ ץוביקה .דוסיה ןרק

 ב"יצנה .תמסרופמה ןי'זולוו תבישי שאר היה .הרשע-עשתה האמה יהלשב היסור תלוגב

 .התישארמ ןויצ יבבוח תעונתל ודי ןתנ  הרותל ושוריפ - "רבד קמעה" ורפס תוכזב עדונ

.)"ושדוחב שדוח ידמ" לש 501 'סמ ןויליג האר םיפסונ םיטרפל(

 תוצעומה-תירבמ עיגמ ,יקסנרש )ילוטנא( ןתנ ,ןויצ ריסא - הנש 02 ינפל - )6891( ז"משת טבשב חי

 .ורורחישל ךשוממ ימואל-ןיב ץמאמ רחאל

 יבחרבו לארשיב ,תוצעומה-תירבב להנתה םינש תורשע ךשמב  

 הרטמב ,תיטייבוסה המצעמה תונוטלש דגנ ךשוממ קבאמ ,םלועה

 היה "ןויצ ריסא" .לארשיל תולעל וז הנידמ ידוהיל תושרהל

 "ןווע"ב וטפשנו ורסאנש םישוחנו םיצימא םידוהי םתואל יוניכה

 לשב םה ףא ולבס ,ורסאנ אלש ,םירחא .לארשיל תולעל םנוצר

 תילגנאבו "םיקינבוריס" וארקנ םהו וחדנ םהיתושקב .המוד ןוצר

."סקינזופיר"

 ןתנ ורכזוי היילעה יברוסמו םיריסאה ןיב רתויב םיעדונה ןמ  

 לשב וררחוש םתצקמ .לדונ הדיאו יקסבורשוק ילוי ,ןייטשלדא ילוי ,יקסנרש )ילוטנא(

.ימואל גח תניחבב התייה הצרא םתעגהו ,ףוצר ימואל-ןיבו ילארשי ץחל

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

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

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

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

 עבראבש הנושארה השרפה - "םילקש תשרפ תבש" םיטפשמ תשרפ - ו"סשת טבשב זכ

 .תוישרפה

 םירופ ינפל ןהמ םייתש .הנשב תודחוימ תותבש עבראל ללוכ םש - תוישרפה עברא  

 ,הליגרה עובשה תשרפב הרותב םיארוק וללה תותבשה ןמ תחא לכב .חספ ינפל םייתשו

.השרפה לש הניינעמ וב םיארוקו ףסונ הרות רפס םיאיצומ ריטפמלו

 .שדוחה תשרפ )ד הרפ תשרפ )ג רוכז תשרפ )ב םילקש תשרפ )א :ןה תוישרפה  

 תא "ריטפמ"ל שדוח שאר ינפלש תבשב םיארוק עובשה עצמאב שדוח שאר לחשכ הנשה  

 תוכזב יכ ,"םכיתושפנ לע רפכל" דע ,)ל תומש( "לארשי-ינב שאר תא אשת יכ" השרפה

 םירשע ול ואלמש לארשי ינבמ דחא לכ :םילקשה לע רדאב דחאב םיעימשמ ויה שדקמה

.רוביצה תונברק ךרוצל הנשב הנש ידמ םורתל היה ךירצ ,הנש
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 תועבטמה תא .לקשה תיצחמ תווצמל רכז ,ףסכ תועבטמ השולש םורתל ונא םיגהונ ונימיב  

 יאצומב וא םיירהצה-ירחא דימ ,תסנכה תיבב תויוצמה ,הקדצ לש תופוקל םימרות וללה

.הליגמה תאירק ינפל םירופ לילב ,ונייהד ,רתסא תינעת

 תא אלמל קר אל הדעונ רבדמב וניתובא ידי לע התלעוהש ,לקשה תיצחמ תמורת ,בגא  

 רפסמ יפ לע .םעה דקפימ ךרענ וז ךרדב :תפסונ הרטמ השמיש אלא - ןכשמה תפוק

.םעב םייוצמ אבצ יאצוי ,הלעמו םירשע ינב םירגוב המכ ועדי תועבטמה

.לצרה לש "םידוהיה תנידמ" תרבוחה המסרופ - )6981( ו"נרת טבשב ל

 הניטהש הנקסמל עיגה לצרה .הזחש הנידמה תמקהל תטרופמ תינכות לצרה עיצה תרבוחב  

 חרפת תוימשיטנאהו תושפנ הל השעתו םייקתתו ךישמת םלועה ימע ברקמ םידוהיה יפלכ

 םלועה ימע וצלאיי רחואמב וא םדקומבו תידוהי תוררועתהל םוקמ שי ןכל ,גשגשתו

.םידוהיל הנידמ תמקהב אוה דיחיה ןורתפהו ידוהיה םעל םיאתמ ןורתפ אוצמל

םירתא
.ןיעה שאר תימוקמ הצעומ המקוה - )4591( ד"ישת טבשב דכ

 ריעל ברעממ םירפא ירה ילגרל תנכוש ןיעה-שאר ריעה  

.תניעו םינושחנ םיצוביקל ךומסבו הווקת-חתפ

 תורוקמ םש לע ,תונייעמה שאר - "ןיע-לא סאר" ארקנ םוקמה  

.ןוקריה לחנ תא םיניזמה ,םוקמב םיברה םימה

 ןיב תיגטרטסא תובישח לעב רבעמ ןאכ היה תופוקתה לכ ךשמב  

 ןורמושה ירה ןיב רצ יתשבי רשג היה רבעמה .םירהל ןוקריה

 תימואלניבה ךרדה הרבע ןאכ .ברעממ ןיעה שאר תוציבו חרזממ

 ארקמה תפוקתב רבכו ,הרופה רהסה ןגא םע םירצמ תא הרשיקש "םיה ךרד" המודקה

.קפא הבושחה ריעה לתה לע הנכש

 בירחנס ,ישילשה רסאלפ תלגת ,םירצמ ךלמ קשיש תומודק תופוקתב ורבע קפאב  

 ונא ןושאר תיב ןברוח ברע ךרענש ,קפאל ילבב יאבצ עסמ לע .רושא יכלמ ןודחרסאו

 עידומו הפוחד הרזע טילשה שקבמ הבו םירצמב האצמנש תימראה הפשב תבותכמ םידמל

."קפאל ועיגהו ואב" לבב תואבצ יכ

 הרכזש )תינוויב תונייעמ( יאגפ ריעה קפא לש המוקמב הבשי תיטסינלהה הפוקתב  

.הווקת-חתפל ךומס ,ה'גפ יברעה רפכה לש ומשב רמתשה

 ןועמשו לודגה רדנסכלא לש םתשיגפ םוקמ היה קפא רבעמש )טס אמוי( דומלתב רפוסמ  

 העיפשה ומולחב קידצה ןועמש לש ותומד תייאר .םילשורי תברחהל ועסמ תעב ,קידצה

.םילשורי שוביכ ןויער תא שוטנל רדנסכלא לע
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 המוח םיקה וכרואלו ופיל דע קפאמ םירוציב וק רפח יאני ךלמהש רפסמ והיתתמ ןב ףסוי  

.הרימש ילדגמו

 הלית לע השדח ריע ס"הנפל 02 תנשב הנבש ,סודרוה ךלמה לש וימיב הלחה השדח הפוקת  

.סירטפיטנא הארקו רטפיטנא ויבאל התוא שידקה ,המודקה קפא לש

 תא בירחהו ואבצ אצי ןאכמו סונייספסא ימורה דקפמה םוקמב הנח והיתתמ-ןב ףסוי יפל  

.)הריפסל 96 תנשב( הביבסב םירפכה לכ

 תורודה תצורמב דרי ריעכ הכרע םלוא ,תידומלתה תורפסב םג רכזומ םוקמה םש  

.םיכרד תנחתכ הרתונ התובישחו

 ינופצ רעש השמישש ,קפא לש התובישח תא בוש הלעה םיברעה ידיב לארשי ץרא שוביכ  

.הלמרב ךכ רחאו דולב הריבל

 לע ונבנ ,סירטפיטנא רצבמ םעה יפב םיאורקה ,לתל לעמ םויה םיטלובה םידירשה  

 ןא'ח" ארקנ םיברעה יפב .סואלק ןא'ח ארקנ םוקמהו 0921 תנשב ןואלק ןטלושה ידי

 ."ןיע-לא-סאר

 ןא'חה .ןיעמה שאר - תיכרותב ,"ישאב ראניב" ןא'חה לש ויוניכ היה תינמ'תועה הפוקתב  

.ךרד ירבועל הינסכאכ םג שמיש ךא ,ךרדה תנגהל הדוצמב ףקוה

 .לארשי-ץרא לש לזרבה תוליסמ תשרב הבושח הנחת ןיעה שאר התייה טדנמה תפוקתב  

.היינשה םלועה תמחלמב םתוא ותרישש אבצ תונחמ םיטירבה ומיקה תבכרה תנחת דיל

 תא הלביק ינורדנסכלא תביטחו רוזאה לע יקאריעה אבצה טלתשה תואמצעה תמחלמב  

 ושבכנ ,דול-הלמר שוביכל "ינד עצבמ"ל ליבקמב ךרענש "קֶתֶ C עצבמ"ב .ושרגל המישמה

 תקפסאו תובאשמב םיברעה ולביח ןכ ינפל דוע .וגוסנ םיקאריעהו קדצ לדגמו ןיעה שאר

.הקספנ םילשוריל םימה

 ועיגהש "םימסקה דברמ" עצבמ ילועמ םיבר ןיעה שארל ואבוה הנידמה תמקה רחאל  

 הנידמה המיקה ,ואלמתה הלא רשאכו ,יטירבה יאבצה הנחמה ינבמב ונכוש םה .ןמיתמ

.םילהוא תרבעמ

 005,1-ב ונכש םילוע 000,53-כ ,ץראב תולודגה תורבעמה תחא התייה ןיעה שאר  

.םילהוא

 ןויבצ לע ןיעה שאר הרמש 08-ה תונש ףוס דע .ימוקמ דעו ןיעה שארב םקוה 1591 תנשב  

 שאר תונביהל הלחה 8891 תנשמ לחה .תינמיתה הדעה ינב ויבשות תיברמש ןטק בושיי לש

.יתרקויו חפוטמ ,שדוחמ בושיי אוה םויכ .השדחה ןיעה
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ךוניח   

 תאצמנ םינש רפסמ הזמ .ןיעה שאר לש יתרבחה הנבימב יזכרמ ךבדנ אוה ךוניחה  

 תופידעה רדס שארב ךוניחה תבצה תוכזב תאזו ץראב הליבומה היירישעב ןיעה שאר

 םינשב .רבעה תרוסמ רומיש ךות תיכוניח תונשדחב תנייפאתמ תכרעמה .הייריעה לש

 תרגסמב ריעב ךוניחה תודסומ לכ בושחימל תינוריעה ךוניחה תכרעמ תכרענ תונורחאה

 תוטיש תא ביחרהל הרטמב תאזו ,הדימלבו הארוהב בשחמה בוליש לש תצאומ תינכות

 רפס יתב חותיפ ןהבו תובר תויכוניח תומזוי תבלשמ תינוריעה ךוניחה תכרעמ .הארוהה

.הביבסה תוכיאו תרושקתה ,םיעדמה ,תונמאה ,הקיסומה ימוחתב םיידוחיי

àúøéí áàæåø øàù äòéï

äîáöø äòåú'îðé "áéðàø áàùé" - ðáðä òì éãé äùåìèï ñìéí äùðé áîàä 

ä-61. 

îï äîâãì äöôåï-îòøáé éù úöôéú ðåó îøäéáä âí òì îòééðåú øàù-äòéï.

áéú äîåùì äîöøé - ùøéãé àøîåï ùðáðä áàîöò äàìó äùðé ìôñä"ð, 

ùéîù ìîâåøé äùìéè äîöøé ùì àô÷. æäå äàøîåï äùìí áéåúø áéï 

àøîåðåú àô÷.

îôòì äîéí åîçðä äöáà äáøéèé - äáøéèéí ä÷éîå áùðåú ä-03 îôòì îéí ùäæøéí îéí 

îîòééðåú äéø÷åï ìéøåùìéí. áñîåê äéä îçðä öáàé ìçééìéí ùùîøå òìéå.

áîìçîú äòöîàåú äåôñ÷ä ôòéìåú äîôòì áâìì ôéöåõ äîùàáåú òì éãé äòøáéí.

òí ä÷îú äîåáéì äàøöé äå÷îä áñîåê úçðú ùàéáä ùîæøéîä îéí ìîøëæ, ìéøåùìéí åìðâá. 

áúçðä äçãùä éù îøëæ îá÷øéí åðéúï äñáø òì àñô÷ú äîéí.

  

î÷åøåú äéø÷åï - âï âãåì åôéðú îùç÷ åîøâåò. áâï áøéëä âãåìä 

åîñôø àúøéí, äôéìáå÷ñ - òîãú ùîéøä ùäå÷îä  á-7391 

áú÷åôú äîàåøòåú ëãé ìùîåø òì îñéìú äáøæì åòì äâùø 

îçáìåú. äùåîøéí ùð÷øàå "çéì ðåèøé äøëáú" äéå áøåáí éäåãéí.

áøéëú äðåôøéí - áøéëä èáòéú ùì ôøçé ðe ôÈø, ùôøçéäí äöäåáéí öôéí òì ôðé äîéí.

�

�

�

�

�
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èçðú àì-îéø - èçðú ÷îç ùäå÷îä áú÷åôä äøåîéú ùåôöä áú÷åôåú 

äîîìåëéú åäòåú'îðéú, äééúä îåôòìú áæøí äîéí ùì äéø÷åï åôòìä 

òã ùðåúéä äøàùåðåú ùì ôúç-ú÷ååä.

çöø ÷ñàø - çååä ç÷ìàéú ùðáðúä òì éãé ñìéí ÷ñàø 

áú÷åôú ùìèåï îåçîã òìé )2381-0481(.

áùðú 5481 ðîëøå äàãîåú ìáøåï øåèùéìã åäåà äòîéãï 

ìøùåú úåùáé ôúç-ú÷ååä.

îøëæ ç÷ø çéðåëé-à÷åìåâé "äéø÷åï" - äîøëæ î÷ééí äãøëåú 

áñáéáú äðçì úåê ùéìåá úåëðéåú ç÷ø åðåùàé éçñé äâåîìéï 

áéï äàãí ìðçì åñáéáúå.

àúøéí îøëæééí áøàù äòéï

îåæéàåï îåøùú éäãåú úéîï - îøáéú éäåãé úéîï 

òìúä ìéùøàì òí ä÷îú äîãéðä ìàçø àìôééí 

ùðåú âìåú áúéîï. øáéí îòåìé éäãåú úéîï äâéòå 

ìøàù äòéï åáðå áä àú áéúí. áéú îåøùú éäãåú 

úéîï ò"ù ø' ùìåí ùáæé æ"ì, âãåì îùåøøé éäãåú úéîï, ÷ééí áøàù äòéï îæä îñôø ùðéí. ôòéìåú 

áéú äîåøùú äðîöà áîòåðå äæîðé áîøëæ ôéñ, ëåììú ñéåø îåãøê áîçðåú äòåìéí, ñåôø ñú"í, 

è÷ñ çéðä úéîðéú, öåøó úéîðé. áðåñó î÷ééí äîåæéàåï ôòéìåú áçãø äìîéãä ááéú îøëæ äôéñ, 

äëåììú ñéôåø òìééú éäåãé úéîï áòìéåú äùåðåú äçì îùðú úøî"á - "àòìä áúî"ø" )2881(, ãøê 

úîåðåú, ñøèéí åîåöâéí îåæéàåðéí ùåðéí ùðúøîå áøåáí òì éãé òåìé úéîï. áîäìê äùðä ä÷øåáä, 

àîåø äîåæéàåï ìòáåø ìîùëðå äçãù áîéáðä áøéèé äîùåôõ áéîéí àìä.

îâãì öã÷ - îöåãä ùðáðúä áøàùéú äîàä ä-21 åúô÷éãä 

äéä ìùîåø òì îòáø àô÷. áú÷åôä äøåîéú äéä ééùåá îòì 

îâãì àô÷ ùáå äúáöøå äéäåãéí áîøã äâãåì áøåîàéí. 

áøàùéú äîàä ä-21 ðáðúä áî÷åí îöåãä òì éãé äöìáðéí 

)åð÷øàä áùí îéøàáì - ôìàé äéåôé òì ùåí äéåôé ùðù÷ó îëàï 

àì äñáéáä(. áùðú 1911 äøñå äîåñìîéí àú äîöåãä åäéà 

ðáðúä ùåá áéãé äîîìåëéí. áîùê ùðéí øáåú òáøä îéã ìéã. àú ùîä äðåëçé ÷éáìä áîàä 

ä-91. äîöåãä îäååä ð÷åãú úöôéú ðôìàä ìòáø îéùåø äçåó åäøé äùåîøåï. òéøééú øàù äòéï 

áùéúåó îùøã äúééøåú éåæîéí áéîéí àìä àú ùé÷åí äàúø åäôéëúå ìàæåø úééøåú.

ìôøèéí ðåñôéí ðéúï ìôðåú ìâï ìàåîé î÷åøåú äéø÷åï åúì àô÷ áèìôåðéí 0670309-30, 2648439-30

�
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האנ-ןב לאונמע  ר"ד

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

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

.תודיח עבש רותפל

טבְש שדוחב רבכ ונחנא הנהו       

רתוי לילק והשמ ונל טֵ Cַשְנו טֶבֶשַל אנ חיננ      

!תבשל אנ 

םירצמ ןעוצ ינפל התנבנש ריעב :ןכבו 

תיסור הייסנכ תוסחבו 

תושרה תושרב םויהו 

...המואה יבאל ךיושמה ץע ול חנ 

םינש עבשו האמכ ינפל 

םיברה יצמאמ תרגסמב 

םיאיבנה בוחרב ותוא יתשגפ 

)"םיבידנב וחטבת לא" תא יתחכש( 

םירהב ,םילשוריל ךומס לבא 

...םיערופה ידיב עדגנש ץע יתלתש 

הלודג המחלמ םלועב התייה 

התייה תואצותה תחא הנטקה ונצראבו 

??המל ,םיצעה תא הלכא תבכרהש 

?הרק המ 

 

?? 9 'סמ - םירתאה ךרדב             
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8
7

6

5

4
םייתכריב םש השיאה 

שונא בל חמשמ - הירפ לבא ,חמצ איהו 

םינפ לכ םיליהצמ םיאצאצהו 

...םילהתב בותכ הזו 

םיצוק ריכזמה םילימ דמצ 

םינוא רסח ,םויכ ,דחאה 

םיציח חלש םיטירבב ותוריעצב 

םינפ זיעה םיקניה ינפב ותורגבבו 

.םינבהו תאזה ץראה ןעמל תאז לכו 

תוריחב ימי םימיהו 

וז הרושב רבכ ןומט ומשש ,םותיהו 

םיצע ריכזמ ,דמוע 

...םיצלה לע ותעד תאו 

,ךמא תאו ךיבא תא דבכ 

ול התייה תירולב 

לוסלס םג ףיסוה ויבאב המחלמלו 

הילא עיגהו תרמצב הצר 

...תרחא ךרדב 

חמוצב היה רושק ומצע בושייה םש 

ַחֵ Cְטַמ וישנאב ושעו ואבש ימ ואב 

 לש ופונב ונגוע הווקתהו באכה 

  !!ילא ובוש :קוחרמ שחילש ץעה 

  

 

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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7 'סמ םירתאה ךרדב ןודיחל תונורתפ
הלגע     .1

)י עשוה( "הדמולמ הלגע"    �

)ומ והימרי( "היפיפי הלגע"    �

)ןושמש( "...יתלגעב םתשרח אלול" �

)וט תישארב ,םירתבה ןיב תירב( "תשלושמ הלגע" �

."הפורע הלגע" �

 גרה )ילאמש( ןימי די רטיא היהש טפוש ,ארג ןב דוהא ידי לע גרהנ )ןמש( אירב שיא ,באומ ךלמ ןולגע .2
.וברחב באומ ךלמ תא

."הישילש תלגע" ,"ןולגע" .3

.ראות תפי השאל תסחייתמ אצת יכ תשרפ   � .4

..."ראות תופיו רשב תואירב" - רואיה ןמ תולועה תורפ עבש   � 

..."הארמ תבוטו ראות תפי התיה הרענהו" - )חמצ ,סדה( הסדה איה רתסא   � 

..."הארמ תפיו ראות תפי התיה לחרו" - ונמא לחר   � 

..."הארמ תפיו לכש תבוט" - ילמרכה לבנ תשא ליגיבא   � 

.)םתולתל( שמשה דגנ םיאטוחה תא עיקוהל הווצמ באומ תונב םע לארשי אטח רחאל השמ   � .5

 ,ב לאומש( םינועבגה ידי לע ועקוהש לואש יאצאצב תעגל םימשה ףועל הנתנ אל היא תב הפצר   �
.)אכ

.)כ םירבד( "ונרבקת רובק יכ ץעה לע ותלבנ ןילת אל ,ץע לע ותוא תילתו ...אטח שיאב היהי יכו"  �

)במ ,חכ םירבד( ..."לצלצה שריי" .6

)א ,חי והיעשי( ..."םייפנכ לצלצ ץרא יוא" 

)נק םיליהת( ..."העורת ילצלצב וללה ,עמש ילצלצב וללה" 

.ךורא לבחל רבוחמה ןודיכ ןיעמ ,םישירכו םיגד גודל עייסמש ,לַצְלַצ - החפשמ בורק 

..."תבשו" ..."תובשהו" ..."ךבבל לא תובשהו" � .7

תובש ןולא )6( םיבשה תמר )5( הבוש )4( בושי ראש )3( ןורמוש יבש )2( ןויצ יבש )1(

 אל הילאש לארשי ץרא לש היפונ תא ויניעב עלבו ובנ רה לע דמע השמ ..."ןועמ לעב תאו ובנ תאו" �
.סנכיהל לכוי

7 'סמ "םירתאה ךרדב" ןודיחב הכוזה םש
תובוחר - לבות תידוהי
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טבשב וט-בש ישגירה טביהה
 תווצמה יבגל ןליאה תוריפ םיכייתשמ הנש וזיאל עבוקה ךיראתה אוה תונליאל הנשה שאר ,טבשב וט

 ץראה תוריפמ לוכאל תוברהל ,ןנד אמדקמ הפי גהנמ .דועו תורשעמו תומורת ,הלרוע :ומכ ,ץראב תויולתה

 ידימלת ,םינגה ידליש ,גהנמה טשפתה לארשיב .לארשי ץרא םהב החבתשהש םינימה תעבשמ דחוימבו

 ץע לכ םתעטנו ץראה לא ואובת יכו" :הרותה יוויצ םויקל םיצע עוטנלו לותשל םיאצוי ,"ךמע"ו רפסה יתב

.)גכ ,טי ארקיו( "לכאמ

 זאמ לארשי ילודג םשב רמול לבוקמ ,ןכ לע רתי .תורודה תויכשמה ןניינע ,םיצעה תועיטנו תוליתש

 רתוי ףאו ירופאטמ ןפואב תזמרמ ,םישדח םייח תריציו ונובקיר ידכ ךות המדאב ערז תטיבנש ,םלועמו

 סומרלו םילע ףוטקל אלש לארשי ילודג ודיפקה ,דימת ןכ לע .םייחה תושדחתהו םיתמה תייחת לע הזמ

 .הלוכ האירבה תילכתו תומדא ילע םיאורבה ריחב אוה ,האירבה רזנ םדאה ,ןכש ,הכילהב םינטק םיליתש

 הרקיה הנתמה לע רומשל םדאה לע תלטומה המוצעה תוירחאה ןאכמ .ומלועב טולשיש 'ה ודיקפה ,ךכיפל

 ;חכ :אשרו סופד ,ז( הבר תלהק שרדמב רמאנש יפכ ,הלוכ האירבה םצעבו םלועה הזו 'ה ול ןתנש המוצעהו

 :)גי :אנליו סופד

 המכ יישעמ האר :ול רמאו ןדע ןג ינליא לכ לע וריזחהו לטנ ,ןושארה םדאה תא ה"בקה ארבש העשב

 םאש ,ימלוע תא בירחתו לקלקת אלש ךתעד ןת .יתארב ךליבשב יתארבש המ לכו ןה ןיחבושמו םיאנ

.ךירחא ןקתיש ימ ןיא לקלקת

 תוכיא לע הרימש הווהמ ,רוסיאה םושיי רשאכ ,"תיחשת לב" לע ןושארה םדאה תא השעמל ריהזה ה"בקה

 ישארה רוקמה אוה ,"תיחשת לב" רוסיא .תישגרו תינמוה ,תידוהי הניחבמ ,יעבטה םייחה ןוזיאו הביבסה

 ,םדאה לש ותביבס ףונבו עבטב בושחה ךבדנה םהש םיחמצב העיגפה רוסיאל הכלהבו ל"זחב ,הרותב

:ןלהלדכ

 ונממ יכ ןזרג וילע )ליפהל=( חֹ Kְנִל הצע תא תחשת אל ,השפתל הב םחלהל םיבר םימי ריע לא רוצת יכ

.)טי ,כ םירבד( רוצמב ךינפמ אובל הדשה ץע םדאה יכ תורכת אל ותואו לֵכאֹת

 תרסואו האב ,הרותה .התברקבש םיצעב עוגפל ריעה תא שבוכה אבצה ילייח וגהנ ,רוצמ תעב םדק ימיב

 ריבסמש יפכ ,תיכרע-תיכוניחה ותוהמל רוסיאה םעטב םייסנו .ךרוצ אלל םיצע תיחשהל לארשי ילייח לע

:)טכקת הווצמ( ךוניחה רפס תעדו םעט בוטב

 ונב קבדת ךכ ךותמו וב קבדיהלו תלעותהו בוטה בוהאל ונשפנ דמלל ידכ אוהש - עודי הוצמה שרוש

 םיבהוא ,השעמ ישנאו םידיסחה ךרד והזו .התחשה רבד לכמו ער רבד לכמ ונמצע קיחרנו הבוטה

 רציו .םלועב לדרח לש רגרג וליפא ודבאי אלו .הרותל ןתוא םיברקמו ,תוירבה בוטב םיחמשו םולש

.םחוכ לכב תיחשהמ רבד לכ וליצי - ליצהל ולכוי םאו ,ואריש התחשהו ןדבוא לכב םהילע

בילטוג םהרבא ר"ד

הכירדמל ינויע רמוח 
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תובוË תורוש· ,תועומ˘

..."רודו רוד לכב םיקידצ לתשו דמעש ,םלועה םע ארובה השע דסח"

.ויחאל דיגנו תוכלמל ברוקמ ,םיסינב דמולמ .ח"יה האמב סינוטמ לארשי ןואג - יתפרצ חמצ 'ר

 ." 'ה תיבב םילותש" רמאנ וילע ,רבד םש התייה הרותב ותדיקש

 ןיפנא בר ןליאל חרפ ןכא אוהו "חרפו ץיצ" םארקו ארמגה ילושב םישודיח בתכ ,רוסחמו ינוע בורמ

...ויחא לכ לע וליצ שרפו

 רענו הייפאמ התייה ותיב דיל ?הרות לטבי ?השעי המ ,קילדהל רורפג אצמ אלו ורנ הבכ תולילה דחאב

.םויל קנרפ 2-ב םש תרשמ ילאעמשי

 השק !ירנ קלדה אנא ,ךנכש יתפרצ חמצ ינא ?םש ימ :רענה לאש ,שא שקבל הייפאמל ברה אב

 םג תינשב רנה הבכ בושו .ורנ קילדהו חתפ ול עמש ,ץמאתת ,השקבב .תלדה דילש הרוקה תא זיזהל יל

 ,םייח םיקולא תרות דומלל יל רוזעל תחרטש םשכ - וחיטבהו הבורמה החריטב ברה שיגרה .תישילשב

!הבכי אלש ברה תיבל רנה תא תחקל חרטו דואמ חמש רענהו ...לובג ילב רשועב ,םימש יפמ ךרובת

 ץפק )ורכשמ 5 יפ( םויל קנרפ .01 ריחמב הדובע ול עיצה ,דבוע שפיחש לודג רחוסב לעופה שגפ ,םימיל

.ץראה ינודאמ דחאכ גלפומ רשועב רשעתהו תונמאנב תריש ,ריבגל ךלהו האיצמה לע

...תוריפ יריפו תוריפ התשע ברה תכרבו

.תורודל העיטנ ,"רשואמ היכמותו הב םיקיזחמל איה םייח ץע"

רזע ןועמש תאמ

י"או ל"וח ידוהי ןיב רשקמה - טבשב וט
 ידכ ןומיר ותיא איבהו טבש שדוח ימיב ץראל-ץוחב לארשי-ץראמ ידוהי חראתה םעפ

 תיבה ינב ובשי ,טבשב ו"ט עיגהב .לארשי-ץרא תוריפמ ירפב ולש םיחראמה תא חמשל

 ןתנו םיווש םיקלחל ותוא קליח ,ןומירה תא דובכב חתפ תיבה לעבו ןחלושל ביבסמ

 ירפ לע "ץעה ירפ ארוב" תכרבו "ונייחהש" תכרב דחיב וכרב םלוכו ,תיבה ינב לכל

 תא :םירחא תוריפ םילכואש ומכ ןומירה תא לוכאל וליחתה תוכרבה ירחא .הז שדח

 ורביד אל לבא ,םהיפב רמ םעטב םלוכ ושיגרה ,ולכא ירפה רשב תאו וקרז םיניערגה

.רמה םורקה תא לוכאל וכישמהו ,אוה לארשי-ץרא ירפ יכ ירפה דגנ

 :םהל רמא - דצב םירגרגה תא םיחינמו ,רמה םורקה תא םילכוא םישנאהש הארו תיבל חרוא סנכנ ,עתפל

 קורזל ונא םיגהונ ירפ לכב" :ול וריבסה םה ."םירגרגה תא אקווד לוכאל שי ,ןומירה תליכא ךרד ךכ אל"

 תא םתלכאש הזב" :לארשי-ץראמ חרואה רמא ."ךכ וב םג וגהנ ןכלו ,ראשנה תא םילכואו םירגרגה תא

 ןומירהש ומכ לארשי-ץראל הבהא םיאלמ םתאש םתחכוה ,ץראה לע הער הלימ דיגהל ילב ,הרמה הפילקה

."םירגרג הברהב אלמ
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םינואגה תפוקתמ םיטויפ

 ,המדאה ידבוע וניתובא יכ חינהל ריבס ךא ,גח םויכ טבשב וט רכזנ אל דומלתה ימכחו הנשמה ימכח ירבדב

.םיעטמה לובי תחלצהל הז םויב וללפתה

 'רל ןליאל הנשה שאר םויל םיטויפ ינש ורמתשנ ,דרופסקואב םיאצמנה ,תיריהקה הזינגה יאצמימ ןיב

 גח םוי טבשב וטב ואר םינואגה תפוקתבש ןאכמ .)תירישעה האמה( םינואגה תפוקתמ ,ללה ר"ב הדוהי

.םידחוימ םיטויפ םויה תוליפתב ובלישו

.תונליאל ןוירפ תנשל תוליפת תללוכו הרשע הנומש תליפת לש תנוכתמה יפל יונב םיטויפה דחא

.תונליאה דחא לש ונוירפל הליפת ןטייפה דחיימ ,רומאה טויפב םילולכה םיתבה רשע-הנומשמ דחא לכב

 השולשב הזכרמבו הפוריא חרזמב לארשי תוליהקב גחכ טבשב וט ןיוצמ ךליאו הרשע תחאה האמה ןמ לחה

.תוריפ תוליכאב וב םיברמו ןונחת וב םירמוא ןיא ,רוביצ-תינעת וב םיעבוק ןיא :םיגהנמ

 םימלסומה םידרוכה םג .תוריפ ינימ םישולש ןהבו תורעק טבשב וטב הזל הז םיחלוש - ןטסידרוכ ידוהי

 תכרב ירחא .ירפה יצע תבונת לע הבוטל העיפשמ םידוהיה תכרבש הנומא ךותמ ,םידוהיל תוריפ םיחלוש

 םיאיבמ הלא םיצעש םשכ" רמולו התוער תורעש לע השיא םימ ךופשל תוידרוכה םישנה וגהנ תוריפה

."ךרעש חרפי ךכ ,םינצינ

.לארשי ץרא תוריפמ לוכאל ופידעה - זנכשא ידוהי

 החבתשנש םינימה תעבשמ וב םילכואו ,"תוריפה תעבש תליכא גח" טבשב וטל םיארוק - הרכוב ידוהי

 הרכוב ידוהימ שי ,תוריפ תליכאמ דבל .בותכב םרדיסכ םנחלוש לע םתוא םיכרועו ,לארשי-ץרא םהב

 ישאר העברא ןיב הנשמב ללכנ טבשב וט יכ ,"הקותמ הנש ונילע שדחתתש" םיכרבמו הקיתמ ינימ םילכואה

.םינשה

 תודע יגהנמ 
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.לארשי-ץראב תויולתה תווצמ םויקל ךיראת וב וארו טבשב וט תא םידוהיה וגגח אל - ןמיתב

 תליפת רחאלו תירחש תליפת רחאל ,הנשה שאר תכסממ א קרפ תא טבשב וטב אורקל וגהנ - ןדע ידוהי

.תיברע

 תריש" תא םירש םתליכא תעשבו תוריפ לש תחקרמ ינימ גחה תדועסל םישיגמ - יקינולס ידוהי

 קלח םילטונ םידליה ,"םיחרפה תריש" תא םירשו םיחרפב ןחלושה תא םירטעמ ןכמ רחאל ."תוריפה

.םיחרפו םיצע לע תודגא םהל םירפסמ ,גחה לילב ומדריי אלש ידכו החמשב

 םינימזמ ,הליפתה רחאל .תסנכה תיבב םיבר תורנ תקלדהב טבשב וט ליל תא םינייצמ - וקורמ ידוהי

.תוריפ תליכאב םיברמ הדועסה תעשב .הווצמ תדועסל םהיתבל םיללפתמה להק תא הדעה ידבכנ

 רשפאה לככ םינושו םיבר תוריפ הנש ךשמב םיפסואה ,הליהקה ירישע ידי לע הז גח "ץמואמ" - רי'גלאב

 תיגיגח הדועס תרגסמב ,ריעה ימכחל הלא תוריפ םישגומ טבשב וט לילב .רוריק ירדחב םתוא םירמושו

.םדובכל תכרענה

 תיזכ םיבוסמל ברה קלחמ הדועסה תעשב .הדעה בר - "הלומ"ה תיבב הדועס םיכרוע - סרפ ידוהי

."היונבה םילשוריב האבה הנשל" וילע םיכרבמו לארשי-ץראמ אבוהש בורחמ

 הלוגסכ םיצע יעזגל ביבסמ םיקתממו םיקומיצ וחינהש לארשי תוליהקב םישנ שי - קאריע ידוהי

.תונליאה תוירופלו ןתוירופל

 תעפושמ איה .יתחפשמ יפוא תאשונ "םיצעה בולבל גח" תדועס - )קאריעב לבב( דדגב ידוהי

.םינוש םיניממ תוריפ לע החפשמה שאר תיבב תכרענו תוריפב

 ,בהז ידימצ ,תועבט םהיתוסוראל טבשב וטב תונקל םיגהונ קשמדב םידוהיה םירוחבה - הירוס ידוהי

 םינימזמ ,םינתחה ידימ הלא תונתמ םילבקמ תוסרואמה תונבה ירוה .תוריפ ישודג םילסו םיחרפ ירז

.םהינתחל טבשב וט תדועס תא םישידקמו םידידיו םיבורק

.גחה ברעב תורבידה תרשע תא ,תיברעה ןושלב ,אורקל םיגהונ - בלח ידוהי

 קאריעבו הירוסב םידוהיה תוליהקב ןכו ,ודוהבש לארשי ינב תדע ברקב - ודוהבש לארשי ינב

 וטל םה םיארוק ,ךכיפל ,טבשב וט םויב התייה המיימשה הרעסב איבנה והילא תיילעש תרוסמה תחוור

."והילא תיילע םוי" םשב טבשב

 השודג תחלצ םיחינמ :תאזה ךרדב חמוצה ןמ ןברוק תברקה סקט טבשב וטב םיכרוע ודוהבש לארשי ינב

 תא הסכמ ינחירה תרוטקה ןשעש תעב .תרוטק הלעמה חא יבג לע םיקתממו זרואמ יושעה םחלבו תוריפב

 םימשה לטמ םיהולאה ךל ןתיו" םיקוספה תא םיארוקו איבנה והילאל הליפתב םיחתופ תוריפה תחלצ

.)חכ ,זכ תישארב( ..."שוריתו ןגד ברו ץראה ינמשמו

.תיבה ינבל תוריפה תא םיקלחמ הכרבה / הליפתה רחאל
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741 'סמ תועדומה חול

טבשב ו"טל ץבשת

 הדיחיה םעפב טבש שדוח רכזוה ורפסבש איבנ )1 :ןזואמ
 ,ילארשי ןקיטסירומוהו רפוס )6 ;תשרופמ הרוצב ארקמב
 תנשב הרבחל המורת לש הירוגטקב לארשי סרפ ןתח
 )11 ;לדומ )9 ;)5002( ה"סשת טבשב ט"י-ב רטפנ ,ב"סשת
 רצחה ידומע וחנוה םהילעו ,ןכשמה רצחב 06 ויה הזכ
 ;הייקנ האובת )71 ;ןורמושב תולחנתה )31 ;)זכ תומש(
 ריעה ןמ העונתה תרגסמב 3591-ב םקוה ,בגנב בשומ )91
 )02 ;א"מ היעשימ קוספ יפ לע ץע םש לע ארקנ ,רפכה לא
 תיאבצ הגרד )42 ;תועבצאה תחא )32 ;דמצ )12 ;ימצעל
 ,ילארשי-ץרא ארומא )72 ;עטוקמ יכב ,החינג )52 ;)ת"ר(

 )82 ;)דל הנשה שאר( תועיקתה יבגל ותנקתב םסרופמ
 תיציצ לעב ,םיאדיסחה תרדסב ףוע )92 ;רתויב זגרנ ,שאונ
 ;םיפלא תרשע )13 ;םימ רוקמ תברקב ןכוש ,ושארל תטלוב
 לש ולזמ )53 ;תודוקנ יתש רבחמה רתויב רצקה וקה )43
 םיברב קרפ וא קוספ תמייסמה הלימ )73 ;טבש שדוח
 )93 ;טקש ,רתס )83 ;)'ג םיליהת :ןוגכ( םיליהת ירומזממ
 יברעה רפכה תמדא לע 0591-ב דסונ ,הדוהי-ירהב בשומ
 דובכ לש תפסות )24 ;תמשוגמ ףרט-תייח )14 ;סיראס
 רפסמ לש םמש )34 ;)ת"ר( יח םדא לש ומשל הכרבו

 הרז הדובע( תוכלמ יגורה תרשעמ אוה םהמ דחא ,םיאנת
 לש ריעצה ונב )74 ;הפב יוצמה לזונ )54 ;הרענ )44 ;):זי
 )94 ;הדועס )84 ;)ח"ל תישארב( תינענכה ותשאמ הדוהי

 םייוריג טולקל רשוכה )15 ;ןומא ריפמ )05 ;ןורוד ,הנתמ
 ;ןאכ )75 ;םיתיזמ ןמש תיישע םוקמ )55 ;ריק )35 ;ץוחהמ
 דגב )95 ;חלשב תשרפ תארקנ וב תבשה לש היוניכ )85
.הליפתה תעב וב םיפטעתמש

 ריע )4 ;רפע שוג )3 ;םילזונ תקזחהל ילכ )2 :ךנואמב
 חטש )7 ;)2491( ב"שת טבשב ה"כב םיטירבה ידי-לע חצרנש י"חלה דקפמ לש ויוניכ )6 ;)2891( םירצמל התריסמ תארקל הברחנש
 טבשב 'י-ב רטפנ ,ןמית יררושמ לודג )21 ;טבשב ו"ט לש ויוניכ )01 ;םיידנלוה תומשל תמודיק )* ;יאלקח דוביעל דעונש המדא
 ב"מרת טבשב 'י-ב הדסונ ,הב תובשומהו לארשי-ץראל היילעב ולגד הירבחש העונת )61 ;החמש )51 ;קקותשמ )41 ;)2871( ב"מקת
 תררושמ )02 ;)7881( ז"מרת טבשב 'ג-ב דלונ ,ץראב םיילקיסומה םייחה חותיפל תובר םרת ,לוגד ידוהי ןרתנספ )81 ;)2881(
 )62 ;הביש-שיא ,ןקז )42 ;םדאה ףוגב ירוחאה קלחה )22 ;)0791( ל"שת טבשב 'ח-ב הרטפנ ,תורפסל לארשי סרפ תלכ ,תרפוסו
 ג"סשת טבשב ט"כ-ב הפסינ ,ןושארה ילארשיה ללחה סייט )92 ;טבש שדוח םע ותוא תרשקמ הלבקהש טבש )72 ;לוק עימשה ,שער
 ,םסרופמ ריש )33 ;ירבג לוק )23 ;רוש )03 ;ץראה-רודכ תריפסומטאל התסינכב הקרפתה "היבמולוק" ללחה תרובעמ רשאכ )3002(
 רות תפוקתב דרפסב קדקדמו ררושמ ,ןשרפ ,)029-099(  יולה םינודא )53 ;ןיאושינה תחמשב דחוימב רשומ ,ךנואמ 21 לש וטע ירפ
 ןבר לש ותשקב תובקעב הלצינש םימכח ריע )63 ;ןואג הידעס יבר לש וידימלתמ ,"תב םע ןבל ארקי רורד" טויפה רבחמ ,בהזה
 ;הייגה ,שחל )64 ;ירבעה תיבפלאב תוא )04 ;ףפוכתמ )93 ;):ונ ןיטיג( םילשורימ ןירדהנסה הרבע הילא ,סונייספסאמ יאכז ןב ןנחוי
 דחאהו ,ירשתמ םישדוחה ןיינמ יפל ישימחה שדוחה )25 ;ארפ לדגה םיקנויה ןמ םייח-לעב )15 ;).אל תבש( שביל חפנ תדימ )84
.םחל-תסורפ )75 ;ןויבא ,ינע )65 ;ץוח )55 ;דגבה לש ןוילעה קלחב לפק )45 ;ןסינמ םניינמ יפל רשע

                                              ןויליגה ףוסב תונורתפ האר                                                           
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לארשי תוליהק ספיספ

ינאיס החמש תאמ

א קלח - היבלסוגוי ידוהי
 תוימואלה תוצובקה יפל ,תוצרא רפסמל לצפתה ,לזרבה ךסמ תליפנ רחאלש ,בחרמב ויח היבלסוגוי ידוהי

.הניבוגצרה-הינסובו היטאורק ,הינבולס ,הינודקמ ,ורגנטנומו היברס  :ןהב ויחש

 תא וביכרה רשא םימעה ברקב הבשיש הליהקו הליהק לכ לש תוידוחייהו תובכרומה ,ינושה תורמל

 תונוש תושיפת חותיפ ;תידוהיה העדותה תופיצר לע הרימש :םלוכל םיפתושמ םינייפאמ שי ,היבלסוגוי

.ינויצה ןויערה שומימ תועצמאב תידוהי-תימואלה הייחתה ןויערב תוקבדו הלוגב תידוהיה הליהקל סחיו

 ,םייתוברתו םייתד ,םיילכלכ ,םייטילופ תוחוכ ןיב םיקבאמל הריז םינשב תואמ ךשמב השמיש היבלסוגוי

 תינמ'תועה הירפמיאהמ קלחל הכפה ,ךשמהבו ןויטנזיבו ימור הב הטלש ,הליחתב .הזל הז םיניוע ויהש

  .תירטסואה תורסיקהמ קלח התייה ,ףוסבלו

 ,םלוא .תימורה הירפמיאה ןמזמ דוע ,היבלסוגוי יחטשמ המכב תידוהי תובשייתהל םינמיס םנשי

  .2941-ב דרפס ידוהי לש הריגה ילג םע קר שחרתה יתועמשמ הדימ הנקב תובשייתה

 דרגלבל םה ועיגה ,הסנרפ ירחא שופיח בקע ךא ,אטשוקלו יקינולסל םישרוגמה דרפס ידוהי ועיגה הליחת

  .הינודקמב הלוטיבו היפוקסלו הינסובבש וביירסל ,היברסבש

 ולדג טא טא .קינבורבודו טילפס למנה ירעב ומק ,דרפסו הילטיא יאצוי םידוהי לש תורחא תוליהק

  .םייתליהק תודסומ ומיקהו תובא תשרומ יפ לע ,םייתרוסמ םייח לש תורגסמ ןמצעל ושביגו תוליהקה

  .תובר תויזנכשא תוליהק םג ויח ,םינמ'תועה םירוזאבש תוססובמהו תוקיתווה תוידרפסה תוליהקה דצל

 ןכו דאסיבונבו דרגלבב רקיעב ,תירגנוה-ורטסואה הירפמיאה ידיב טלשנש רוזאהש ןמזב וססבתה ןתיברמ

.הינבולסב

 הינבולסבש קייֵסואב ,דאסיבונב םגו ברגאזב םג תוליהק ומק ,הירפמיאה יבחרב םידוהיה תריגה םע

.היבלסוגוי ידוהי ללכמ שילש ינשכ זנכשא ידוהי תוליהק וויה ,היינשה םלועה תמחלמ ברע .הציטובוסבו

 ןהיניב הלועפ ףותיש ,)תודעה לכמ( םידוהיה תוליהק ומייק ,תדה יגהונבו ןושלב ,תוסנרפב םילדבהה ףא לע

.םייתליהקה םייחה תא וידחי ונגריאו

 ,היבלסוגויב תויתדה תוידוהיה תוליהקה דוגיא םג םקוה ,היבלסוגוי תכלממ תמקה רחאל הנש ,9191 תנשב

 לכב תונוטלשה ינפב םידוהיה תא גצייש ,ישארה ברה דמע םשארב .הכלממה ידוהי לכ םימושר ויה ובש

.'וכו דעס ,ךוניח  :הליהקה יכרוצבו תדב םירושקה םימוחתה

!האושב ופסִנ היבלסוגוי ידוהי ללכמ %08-כ
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8191 דע םינושה היבלסוגוי ירוזאב םידוהיה תודלות

היברס

  .8781 תנשב קר תואמצעל התכזו  ,0381  תנשב  םיכרותה ידימ הימונוטואל התכז היברס

 ,היינשה םלועה תמחלמ רחאל קר ,םשגוה תוימורדה תויבאלסה תוצרא לכ תא דחאל ,םיברסה לש ןוזחה

  .םיטאורקל םיברס ןיב םדמ בוקעו השק תומיע היה הכלהמבש

 ,41-הו 31-ה תואמב ,הארנכ ,ואב םידוהיה ינושאר .םייניבה ימימ דוע םימייק ויה היברסב םידוהי םייח

 ,41-ה האמה לש היינשה תיצחמב הירגנוהמ תופידר יטילפ ופסונ םהילא .הילטיאמו קינבורבוד למנה ריעמ

  .דרפס יֵלוג ועיגה 61-ה האמבו

 תולכנתהמ םיתיעל ולבס םה .תידרפסו תיזנכשא :תוליהק יתש דרגלבב ומייקתה ,הנש 003-כ ךשמב

.םיירקיעה הסנרפה יפנעמ דחא היהש ,רחסמב קוסיעהו םירוגמה תוכזב רקיעבו ,ןהלש חרזאה תויוכזב

 הנוקנאו היצנו ירחוס םע םידוהיה לש רחסמה ירשק תוכזב טעמ אל דרגלב הגשגיש ,םיכרותה תפוקתב

 ,היסאמ םידוהי לש םאוב בקע ,םייוניש הליהקה הרבע וז הפוקתב  .היפוסבו יקינולסבש םהיפינס םעו

  .דרגלבב םייחה ינכות לכ לע העיפשהש ,תשבוגמ תשרומ םע דרפסמו הילטיאמ ,הפוריא זכרממ
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 ,םיפופצו םירצ ויה תובוחרה .םיידי תבחר רצח ביבס םייונבה ,םייקנע םייתמוק-וד ןבא יתבב ורג םידוהיה

.ןוציחה םלועה ינפמ תורגתסהל הייטנ התייהו םיקודה ויה החפשמה ירשק

 זכרמ םש חתפל חילצה אוה  .דרגלבב ישארה ברה תנוהכל ,אטשוקמ ,המריל הדוהי ברה הנמתנ 7161 תנשב

 ןהיכו ומוקמ תא שרי רשא ,ןהכה ןושרג ןב החמש ודימלת ידיב םסרופ ולש "תובושתה רפס" .בושח ינרות

 לשמל ךכ .תונשרפבו קודקדב ,ך"נתה רקחמב וקסע םירחא םינבר .ובייארסמ ןולובז רשא ברה לש ודיצל

 המגמה .ונב ידי לע 1171-ב םסרופש ,"ףסוהיב תודע" לעב ,ונינסומלא ףסוי הכלהה קסופו ל'גנא ריאמ

.םוימויה ייחב הכלהה תא םשייל ,איה םידמולמהו םינברה יבתכב תטלושה

 תלבק םע ,91-ה האמב ךא ,תירפכ תיברסה הייסולכואה תיברמ התייה ,םיכרותה ןוטלש תפוקתב

 וקקחנ הז עקר לע .םידוהיה םע תורחתב דומעל לחהש ,ימוקמ םירחוס דמעמ היברסב חמצ ,תואמצעה

 תולעב וא ,רחסמב רוסיא םידוהיה לע רסאש קוח םסרופ 6481 תנשב :הערל םידוהיה תא םילפמה םיקוח

 רוסיאה תחת ,םיברסל םיכרותה ןיבש עבורב םיסוחד ויה םה .םישק ויה םירוגמה יאנת .םיסכנ לע

 הריגהל םתוא ואיבה הלא לכ .)הרז תוניתנ ילעב םידוהי תלוז( ןהב רוחסל ףאו הדשה ירעב ררוגתהל

  .תורז תומצעמ יגיצנ וא ח"יכ  :ומכ ,םיידוהיה םינוגריאה תרזע תא ושקיב ,םירחא םירקמבו

 לוטיבל םקבאמו סויג-ירב תויהל וכפה ,קוחה ינפב םיוושכ ורכוה םידוהי .יתועמשמ יוניש לח 9881-מ לחה

 קבאמה  :ודיצב תוריפש שקיע קבאמ הז היה  .ףקות הנשמ לביק ,םירוגמה תוכזל סחיב םהיפלכ הילפאה

 הלטובו םידוהיה לש  תויחרזאה  תויוכזה ורכוה 8881 תנשב ףוסבל .8781 תנשב ןילרב סרגנוקב הרכהל הכז

  .תד סיסב לע הילפאה

היברסב תוברתה ייח

 הליהקה ינב לש םושירה יניינעב לחוה וסור לאיחי לש ותנוהכ תפוקתב .דרגלבב שרדמ תיב הנבנ ,8181-ב

 9181-ב  .םייתליהקה תודסומהו תדה ייח תניחבמ ,דרפנב החתפתה תיזנכשאה הליהקה  .תימוקמה הפשב

 רותב הרכהל תיזנכשאה - תידוהיה הליהקה התכז 91-ה האמה ףוס תארקלו יזנכשא תסנכ תיב םקוה

.ןוטלשה ידי לע תימונוטוא הליהק

  .0391-ב 000,8-כל דע 0981-ב םידוהי 006,2-מ  הלדגש ,תידוהיה הייסולכואה לש החימצ הלחה וז הפוקתמ

.םיזנכשא 002,1-כו םידרפס 005,8 םהמ ,םידוהי 004,01 דרגלבב ויה 9391 תנשב

 ודמיל רתוי רחואמו ,ונידאל התייה הארוהה תפש ,םהיתורגסמל הרות ידומלת וללכ ,ךוניחה תודסומ

 ,ףסונבו םייתכלממ רפס יתבב םירקבמ םידוהיה ידלי ולחה 91-ה האמה ףוס תארקל .תינמרגבו תיברסב

 ,היישעה ימוחת לכב בלתשהל םידוהיל הרשפא ,תיעוצקמו תינוליח הלכשה תשיכר  .תד יֵדומיל םהל ונתינ

 התייה דרגלב ידוהי יפב תטלושה הפשה ןמזה תיברמבש ףא .םיינכטהו םיישפוחה תועוצקמב רקיעב

 הז סופד תיבב .לובנטסיאו יקינולסל ץוחמו ןקלבב ידיחיה ,ידוהי סופד תיב 7381-ב דרגלבב דסונ ,ונידאל

 ץרטלא יח בקעי ,דלפנרב ןועמש ר"ד ,יעלקלא דוד השמ ,יעלקלא יח הדוהי ברה יבתכ תירבעב רוא ואר

.םירחאו
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הנידוויוו

 רוזאה  .םינמרג םגו םינמור ,םירגנוה ,םיברס :תונוש תוינתא תוצובק וב ונכשש ,היברס ךותב ץרא לבח והז

 ןוטלשה תחת היה ,91-ה האמב ,ףוסבלו 61-ה האמב םיכרותה ידי לע שבכנ ,הירגנוה ןוטלש תחת היה

.ירטסואה

 יקפסכ םיכרותהמ רורחשה תמחלמ תעב ושמיש םה רשאכ ,61-ה האמב הנידוויווב םירכזנ םידוהי יצוביק

 היה הארנכש ,לשריה ןומולס לש ומש רכזומ ,71-ה האמה ףוסמ תירטסוא הדועתב .םירטסואה תואבצה

  .דאס-יבונ ידוהי תליהק לש ןושארה אישנה

 ןוויכמ  .תודחוימ תולבגה ולח םידוהיה לעו תונלבוס סמ המליש דאס-יבונב הליהקה ,81-ה האמה תישארב

 םידוהי םיבושיל דודנלו םוקמה תא בוזעל הלא םינב וגהנ ,אשניהל תוחפשמב םירוכבה םינבה לע רסאנש

  .)הירגנוהל בורל( ,םירחא

  .וב'צנאפבו ןיניינרזב ,הטנסב ,רובמוסבו הציטובוסב הליהק המק ,דאס-יבונב תידוהיה הליהקה דבלמ

.הרות דומלת יתבו תובישי ,םידסח תולימג ,אשידק תרבח תודסומ ויה תוליהקב

 רפס-יתבב דומלל הבוחה םידוהיה לע לטוה ,הירטסוא רסיק ,ינשה ףזוי לש תונוטלש תפוקתב ,3391-ב

 אל ףאו ירחסמ קסע חותפל השרוה אל ,המיאתמ הלכשה שכר אלש ידוהי .תירגנוה וא תינמרג םיידוסי

 םישימח םיידוהיה םיבושיב וחתפנ ךשמהבו ,2081-ב דסונ דאס-יבונב ןושארה ידוסיה רפסה תיב  .אשניהל

  .הרות-דומלת יתב הנומשו

 ,הציטובוסבו דאס-יבונב .םיסכודותרואלו םימרופרל וקלחנ ךא ,תיזנכשאה הדעה ינב לש ויה תוליהקה

  .םידוהי ףלא םישולש הנידוויווב ויה הנושארה םלועה תמחלמ ףוסב .דחוימב םיראופמ תסנכ יתב ומקוה

.םידוהי ףלא םירשע ורתונו )ב"הראל רקיעב( ורגיה םקלח ,המחלמה רחאל

 האמו ,הניטשירפב שפנ תואמ עברא .םירע יתשב םידוהי ,םלועה תומחלמ יתש ןיב ,ויח ובוסוק רוזאב

.האושב ןבורב ודחכנ ובוסוקב תוליהקה  .הציבורטימבו הקסבוסוקב שפנ רשע השולשו

הינודקמ רוזא

 תוידוהי תוליהק .תיעיברהו תישילשה האמהמ דוע תידוהי תוחכונל תודע שי הבש ץראה לבח איה הינודקמ

.ןארייודו הצימורטס ,דירכוא ,יבוטש ,הלוטיב ,היפוקס :םירעב ומייקתה

 ריעה .הירפמיאה ירעמ ועיגהש םידוהי תועצמאב תוינודקמה תוליהקה ולדג ,יכרותה שוביכ תפוקתב

 הנילווא ריעה ןמ ןכו ,לגוטרופו דרפס ילוגמ םיבר םג ועיגה ריעל .בושח ידוהי זכרמ התיה ,הלותיב

.הינבלאבש

 םהרבא :ומכ םיעודי םינבר ובשי הלוטיבב ."ראופמה רפס" :ותריצי הבתכנ ןאכו וכלומ המלש בשי וז ריעב

 ,יקינולסב ברל ךפה ורויג רחאלש ,ןווימ קדצ-רג םהרבא יברו ,81-ה האמב "םהרבא הזחמ" לעב ,ןוטוב יד

  .הלוטיבל ואוב םדוק

 )םירבח לארשי לכ( ח"יכ המייק 91-ה האמה ףוסמו ,61-ה האמב דוע הינודקמב םימייק ויה הרות ידומלת

 ילכלכה הדמעמ תא ומדיקו רחסמב וקסע םידוהיה  .תורענל רפס תיב חתפנ רתוי רחואמ .םירענל רפס תיב

.ריעה לש התלכלכ םודיקב בר קלח ולטנ הבש ,היפוקס לש
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 ידוהי ברקב .לגוטרופו דרפס ידוהי אוב םע המצעתהו הכלהש הליהק ריעב התייה 51-ה האמב רבכ

 ןתנ .יבצ יאתבשו וכלומ  המלש ,ינבוארה דוד לש םייחישמה םהיתונויער הדהאב ולבקתה ,הינודקמ

 תומוקמב וילע ולטוהש תומרחה תורמל ,הינודקמ ינבר תכימתל הכז ,ואוב תרחמל .היפוקסב תמש ,יתזעה

.םירחאה

 םטועימו םידרפס םתיברמ ,םידוהי םיפלא תעבשמ הלעמל הינודקמב ויח ,השדחה תעב היבלסוגוי תכלממב

.םיזנכשא

הינבולס

 לש הקילבופרה תוסחב התייהשו תילותק התייסולכואש ,0801 תנשב הינבולסל ועיגה םינושארה םידוהיה

 םבשומ םוקמב ופדרנש םידוהי ואב םהיתובקעב  .היצנו

 םידוהי םירחוס .51 -ה האמה ףוסב שוריגל דעו 11-ה האמה ףוסמ םייקתה בושיה .בלצה יעסמ תעב

  .ןיירק לבחבו )הינבולס תריב( הנאילבולב תסנכ יתב ומיקהו תירחסמה תוליעפב הפי ובלתשה

 הינבולסב תידוהיה הרבחה הנבמ לע  .ןהינימל תולילע בקע ,תד תופידרמ הינבולס ידוהי ולבס 41-ה האמב

 ,ןיילרסיא - היחתפ ןב לארשי  :םייתכלה םיאשונב קסעש ,)ת"ושב( הינבולס ינברמ דחא יבתכמ דומלל ןתינ

0641  םינשה ןיב יחש  -  תיישעתב םידוהיה וקסע ,ותודע יפ לע  .ןטייפו ןשרפ ,הכלה קסופ היה הז בר .0931

  .םהינכרצל םיצעה יתרוכ ןיב םיכוותמ ושמיש ףאו תורהנה ינפ לע תודסאב ץעה יאצומ תלבוהבו םיצע

 םטועימ  .םיטישכתו םיגירא אוביבו רקבב רחסמב ,תוניי רחסב וקסע ,םקלחו הכאלמ ילעב ויה םהמ םיבר

.םיבוגו םיסימ ירכוח ,םיסכומ ויה

 שרגל השירד הינבולסב םג העיפוה ,51-ה האמב ילותקה םלועב היציזיווקניאה תוליעפ תוחתפתה םע

  השענ  לעופב שוריגה .םידוהיל שוריג וצ 5151 תנשב איצוה ירגנוה-ורטסואה רסיקה ,ןכאו םידוהיה תא

 תויחרזא תויוכז םהל וקנעוהש הדבועה תוכזב ,ורזח םידוהיהמ קלח םנמא .81-ה האמל דע ךשמנו םיבלשב

 לש תונטק תוליהק רפסמ ומייקתה היירומוקרפ רוזאב קר .יתועמשמ היה אל םרפסמ ךא ,7681-ב

  .םידוהי

 הנאילבולב המק ,היינשה םלועה תמחלמ ירחא קרו םידוהי 641 הינבולסב ויח ,0191 תנשמ םינותנ יפ לע

  .הנטק תידוהי הליהק

היטמלדו הינבולס - היטאורק

 ,םיבורמ ןוטלשו ןיסולכוא יפוליח 91-ה האמה דעו תימורה הירפמיאה ןמזמ לחה ולח וללה תוזוחמב

 הנושארה התייהו ,איג טיבדויל ררושמה לש ותושארב ,91-ה האמב הפוריאב "םימעה ביבא" תעל קרו

 .תפתושמ תינידמו תינתא תושי תרגסמב ,םידרופמה םייבלס םורדה םימעה ןיב דוחיאה ןוזח תא הדימעהש

 עדמל תיבלסוגויה הימדקאה ברגזב הדסונ 6681-ב רבכש ,הדבועה םג דיעהל היושע תימואלה תועדומה לע

 תודהי לש תינויצה תוגיהנמה תא הברקמ חימצהל ברגזב תידוהיה הליהקה הדיתע ,םימיל .תונמאלו

.היבלסוגוי
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 ויח תומדוקה תואמבש רחאל ,הפוריא םורדבש םייבלסה םימעה דוחיאל העונת המק 91-ה האמב ,רומאכ

  .ןיפוליחל םיכרותהו םירגנוהה ןוטלש תחת

 תיעיבשה האמהמו ,היטאורקב רשא הנולסב תיששה האמב דוע תרכזנ הלא תוזוחמב תידוהיה הליהקה

  .7931 תנשב תסנכ תיב לש ומויק רכזנ ריעה לש תומושרב .טילפס למנה ריעל וז הליהק הרבע

 הירפמיאה לש שוריגה תוינידמ ידי לע קחדנש דע ,21-ה האמהמ ידוהי בושי םייק היה ,ברגז ריעב

 םידוהיה ובש ןמז רובעכ .הינבולס ידוהי שוריג רחאל הנש םישולש ,6541-ב הרק הז .תירגנוה-ורטסואה

   .81-ה האמה ףוסב קר שדחתה בושיהו ,7251-ב ףסונ שוריג רחאל ,היטאורקל

היטמלד

 תבכרומ התייה הליהקה ,השעמל .רחסמה ייחב דואמ םיליעפ ויהו ףוחה ירעב הז זוחמב ובשי םידוהיה

 ,"חרזמה ידוהי"כ ועדונש ןויטנזיב יחטשמ ואבש םידוהי ."םיזנכשא" :וארקנש ,זנכשא יטילפמ םידוהימ

 התיאש ,היצנוומ רוקמב ויה טילפס ידוהימ םיבר ."ברעמה ידוהי" :וארקנ לגוטרופו דרפס ישרוגמ וליאו

.םיקודה רחסמ ירשקב ודמע

 ימיקמ ןיב ויה ,תיעיבשה האמב םירברבה תשילפ ידיב הברחנ רשא ,הנולס ריעב הליחת ויחש םידוהי

 רתיה ללוכ ,רתי תויוכז ריעה תצעומ ידי לע ,םידוהיל וקנעוה 51-הו 41-ה תואמב .טילפס ריעל תודוסיה

 תנשמ .הגושגישלו ריעה חותיפל םידוהיה תמורת לע הרקוה תואכ תאזו ,יאנועמקו יאנוטיס רחסמ לוהינל

  .ידוהי תורבק תיב טילפסב םייק 3751

 תופיצרב םייקתה ידוהיה בושיהו ,51-ה האמה תישארמ תידוהי הליהק הססבתה קינבורבוד ריעב םג

 הלא םידוהי ןיב יזכרמה ןיערגה .91-ה האמה תישארמ יחרזא ןויוושל וכז םידוהיה .םינשב תואמ ךשמב

 ןיב ,יארחא היהש ,)לוסנוק( גיצנ הרחב וליפאש ,תנגרואמו תססובמ הליהק ורצי רשא ,דרפס ישרוגמ :ויה

  .קינבורבוד לש הקילבופרה רצואל םיסימה תייבג לע ,ראשה

 ורזח 2351-מ רבכ ךא ,תילותקה הייסנכה ידימ תידוהי יטנא תוליעפ התייה 61-ה האמה תישארב םנמא

  .ריעה רברפב ידוהי וטג ריעב ומיקה ןמזה ףולח םעש ,קינבורבודל םידוהיה

 אפורה גרהנ הבש ,הצמשל העודי םד תלילע םגו םידוהי םיאפור המכ לש תומש םירושק קינבורבודב

 הנתשנ ,םידוהי םיאפור קיסעהל קינבורבוד לש הקילבופרה הענמנ הב הכורא הפוקת רחאל  .השמ ןייטצמה

 ויתובקעבו םהרבא חתנמה וירחא ,תיתלשממ הרשמל קחצי אפורה לבקתנ ,3451 תנשבו םהילא הסחי

 סנאסנרה תפוקתב האופרה ירקוחו םיאפורה ילודגמ ,)1151-8651( סונאטיזול סוטאמא ףסוי ,ונתח םג

 קינבורבוד לש הקילבופרה תעצה תא לביק ,לגוטרופמ םיסונא םירוהל ןב ,ומוחתב קירבמ ןקיטרואתו

 דע 5551 תנשמ ,םינש שולש קינבורבודב רג אוה .הילטיאבש הנוקנאמ עיגה הילאש ,ריעה אפורכ הב ןהכל

    .יקינולסל רבעש םדוק ,וירקחמב קסעו ריעה ידבכנב לפיט םש ,8551

 ידי לע וקסעוהש ,רביר דודו ויליבק ןואיל ,רתיבא לאומש :ויה ויתובקעב ואבש םירחא םילוגד םיאפור

.ןקיתווהו הייסנכה לש תצרמנה םתודגנתה תורמל ,קינבורבוד תונוטלש

 ומשב ןהכ והיעשי היה עודי רפוס .תיתונמואו תיתוברת החירפו גושגישל 51-ה האמב התכז קינבורבוד
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 תפוסא  .הפוריא תואטיסרבינואב דמלו דדנ ,הקנמלס תטיסרבינוא רגוב היה אוה ,סוריפ סוקדיד יתורפסה

 יגוהמ העפשוה ,תיניטלב הבתכנש ,ותריש .61-ה האמה ףוסב היצנווב רואל האצי סוריפ סוקדיד לש ויבתכ

  .תטלוב תיכוניח המגמו תירוטסיה תועדומ תלעב התייהו ונמזבש  תועדה

 ושכרנש םהידומיל דוסי לע ארקמה שוריפב ףתושמב וקסע ,ןהכה ןורהאו בהוא המלש :ורוד ןיבמ םיינש

 .הילטיאב שרדמ יתבב

 ולילעה ,ךכמ רתוי .םידוהיה לש םבצמ לע םג העיפשהש ,קינבורבודב תילכלכ הגיסנ התייה 71-ה האמב

 ועיגה םירבדה  .הרענ חצרב ןורושי קחצי םשאוה וב ,ןורושי טפשמ  :םשב עדונ הז ערואמ  .םדגנ םד תלילע

.3261-ב םידוהיה לכ לש שוריג וצ ואיצוה הקילבופרה תונוטלשש ,ךכ ידיל

 ריעה תא בירחה לודג שער .םילשוריל הלעו ררחוש ,הנינחל הכז ,האילכו םייוניע רחאל ,ומצע ןורושי

 ופידעה םידוהיה .תנגרואמ הליהק לש תרגסמב םידוהי םייחל תודע ןיא ,זאמו 71-ה האמב קינבורבוד

  .דנלנגרובמו היברוממ ,היכ'צמ ,הירגנוהמ םשל ועיגהו םירחא םירוזאב בשייתהל

 תריב ,קייסאב םגו )6081( היטאורק תריב ,ברגזב בשייתהל םידוהיה וליחתה ,81-ה האמה ףוס תארקל

 תוזוחמב ויח ,02-ה האמה תליחתב .היטאורק תוליהקבש הלודגה 0981 דע המייקתה הבש ,הינובלס

  .םידוהי 000,02 היטמלדו הינובלס ,היטאורק

  .םידרפסו םיזנכשא םידוהי ויה הבש ,הקייר ריעה תליהק איה ,הז רוזאל הכומס ,תפסונ הנטק הליהק

.שיא 000,2 התנמ איה 02-ה האמה תישארב

:היפרגוילביב

  .6891  ,םימוסרפה תוריש הרבסהה זכרמ  .היבלסוגוי ידוהי  .הניד ,ןויצ-ןב ןטק �
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טבשב ו"טל ץבשת

טבשב וט .א

1. ôúâîéí )ìðåòø(
.רדחה ןמ אצוי םיכינחהמ דחאו לגעמב םיבשוי םיפתתשמה

."ויתחת עשר אוביו ץלחנ הרצמ קידצ" :לשמל םגתפב םירחוב :קחשמה ךלהמ

.תונוש תולאשמ תולאש דחאל דחא םיקחשמה תא לאושו סנכנ רדחה ןמ אציש ךינחה �

 ןושאר-ןושאר - רדסה יפל םגתפה לש תחא הלימ תויהל הכירצ דחאו דחא לכ לש ותובושתב 

 וטפשמב סינכהל בייח זלהו ?העשה המ :ןושארה קחשמה תא לאוש "אצויה" לשמל - ןורחא-ןורחאו

 ןמאהו אצ התאו ,העשה תא עדוי וניא ?הזה קידצה לע רמאת המ" בישמ אוהו ,"קידצ" הלימה תא

."...איה העשהש עדוי ךניא יכו ,ול

 ןמזב עלקנ ינא ?עדוי ךניא יכו ?ימולש המ" בישמ זלהו ?ךמולש המ "אצויה" לאוש ינשה קחשמה תא �

.'וכו "ישפנל חונמ ןיאו הרצ לא הרצמ ןורחאה

 יארקאבכ תועמשנה תודחוימה םילימה ףוריצ ידי לע םגתפה תא תולגל לדתשמ "אצויה" :הרטמה

.םילאשנה תובושתב

 תא .םגתפבש םילימה רפסממ שולש יפ רמולכ ,תולאש םירוזחמ השולש לואשל יאשר "אצויה" :םיללכ

.רדחל וסנכיהב דימ ול םירסומ רפסמה

 .סנקנ - אצמ אלו ויתולאש לכ תא לאש :םויס

.תוצובק יתתל הצובקה תא םיקלחמ �

 ןניא ויתולימש ,"ויתחת עשר אוביו ץלחנ הרצמ קידצ" :ומכ השק םגתפ ןאכ רחבנ הליחת הנווכב :הרעה

 :ןוגכ טפשמ וליאו םכוחמ יתלב טפשמב ידמ רתוי הנטולבתש אלב ןעילבהלו ןהל םכחתהל ךירצו תוימוימוי

.םגתפה יוליגב השקתי "אצויה"ו .םילימה עילבהל דואמ לק "יל ימ יל ינא ןיא םא"

תולועפ
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2. îáçø ðéáéí áöåîç à-ú )ìçéãåðéí åëå'(
 ץוקו הילא ,רוצקת אל תערז אל םא ,ריקה יבוזא ושעי המ תבהלש הלפנ םיזראב םא ,תולוכשא שיא א

.ךלוה םלוק קרס ינליא ,הב

.םישדעכ םיכומנ םהל םיכלוהו םירועשכ ןיפוקז ןיאב ,ץראה םעו ר ּוב ,ץע לוב ,זראכ רוחב ב

.רב ילודיג ,ישונאה עזג ,בשוי אוה וילעש ףנעה תא עדוג ,קודצ יברד תרגורג ג

.םימש ןגד ,תעדה ץע ,םינבאה לאו םיצעה לא רבד ,שקב החד ד

.ץעהמ קוחר לפונ וניא חופתה ,טשוול הנק םידקה ,שרוש הכיה ,תועבגו םירה חיטבה ה

.ישי עזגמ רטוח אציו ,םימ יגלפ לע לותש ץעכ היהו ,טעביו ןורושי ןמשיו ו

.םיצוק לא ערז ,חלמב םוקמה תא ערז ,םיערמ ערז ,המדאה בהז ז

.ריצקה גח ,ףיסאה גח ,רחא לש ותלגעב שרח ,תחש לש המירעב טחמ שפיח ח

.םירועשב ול הדוהו םיטיח ונעט ,ןדע ןג םעט ט

.ותנאת תחתו ונפג תחת בשי ,תופטוקמ וינזאו אצי ,תישארב תורעי י

.וירפ ןכ ץעכ ,חרפו רותפכ ,םרכה ןמ םיצוק הליכ ,םירמת תופכ ,תיזכ כ

.םדאה היחי ודבל םחלה לע אל ,רעי אלו םיבוד אל ,ןרות השעי ןרוא לכמ אל ל

.ץראה חלמ ,רעי הארי אל םיצע בורמ ,ץוצר הנק תנעשמ ,ןומירכ אלמ מ

.םוקמב הנק ץענ ,הירפ לכאי הנאת רצונ ,לשב ירפכ ודיל לפנ נ

.קרס ןליא ,ךבסב זחאנ ס

.דחא הנקב ולע ,עקרק לע הלע ,םינבא לעו םיצע לע )רבדל( ע

.םידגמ ירפ ,וילע םידיעמ ויתוריפ ,ןטב ירפ ,ויללעמ ירפ פ

.תרמצ ,חמצ שיא ,רבצ ,חמק השעי לב חמצ ,חרפי רמתכ קידצ צ

.למגה בג תא רבשש שקה ,זוגאכ השק ,םושה תפילק ,ינולפל ןרק חימצה ,שבי שק ק

.םירז תודשב הער ,ןליאל הנשה שאר ,בורכ שאר ר

.םימה ינפ לע ךמחל חלש ,ופא לא הרומזה תא חלש ,תוחורה תנשוש ש

.םייתפש תאובת ,לודג ןליאב ומצע הלת ,קרז ותפילק לכא וכות ת
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ליעלש םיגשומו םיבינל תורדגה

 תעקשה אל םא ;?םישלחה הנממ וטלמיי ךיא הרצב ולפנ םילודג םא ;םינוש עדמ יפנעב איקבה םדא א

 אוהש םדאל לשמ ,ןטק םגפ ול שיש אלא ,בוט וללכב אוהש רבדל לשמ ;ירפ הארת אל ,רבדב הדובע

.שארב ץפוק אוהש ,תעדמ קיר

.םינפ תשובב ורזחו הוואג בורב ואב ;העידי לכמ קיר ;הסיפת השק םדאל יוניכ ;ליח ןב ב

.םדא םהב לפיטש אלב םיחמוצה םיחמצ ;םדא ינב ;סיסב סרוה ,רתויב םונצו שוחכ םדאל לשמ ג

 יצילמ יארקמ יוניכ ;ןדע ןגב היהש םיצעה דחאל יוניכ ;תעמוש אל ןזוא לא רבד ;שולק ץורית ןתנ ד

.רבדמב לארשי ינב ולכאש ןמל

.ויבאל המוד ןבה ,הנוכנה ךרדב אל ןוזמ עלב ;חרזאתה ;תובר תוחטבה חיטבה ה

.דוד ןב חישמ לע האובנ ;םיליהת רפסב קידצה רואית ;לוכ בורמ דרמש םדא ו

.אושל למעו חרט ;םוקמה תא בירחה ;םיעשר םינב ;טפנ ז

 ;תוכוסה גח ;המרוע השעמ םשל רחאב עייתסנ ;וגישהל הווקת לכ ןיאש רבד לע עגייתמש ימל לשמ ח

.תועובשה גח

.הנעטה ןיממ וניאש ןיינעב ול הדוה ,ברע לכאמל חבש לש רוביד ט

.הוולשבו םולשב ותמדא לע יח ;םינפ תשובב אצי ,רתויב םימודק תורעי י

 ;בלולל יוניכ ;רתיהו רוסיאב ,האמוט ינידב ,תולכאמב דומלתה ימכח ועבקש רתויב ןטקה רועיש כ

.םהירוהל םימוד םינבה ;דמחנ וא האנ ;הרבחה ברקמ םיעשרה תא רעיב

.םיינפוגה ויכרצ קופיסב םדאל ול יד ןיא ;םלועמ םירבד ויה אל ;הלודגל יואר םדא לכ אל ל

 ורקיע ,ןיינעה תא סופתל השק םיטרפב לופיט בורמ ;וילע ךומסל רשפא יאש םדאל יוניכ ;שודגו אלמ מ

.ותיצמתו

.הזיחא ול הנק ;ורכש לע אוביש ופוס רבדב חרוטה ;תולקב וילא עיגה נ

.םדא לכאמל בוט וניא וירפש ץע ;ךבתסה ס

.הזל הז ומיאתה ;בשייתה ;לכב לכה לע ע

.חבושמ ירפ ;וילע תודיעמ וישעמ תואצות ;םיאצאצ ;וישעמל לומגה פ

 עיגהש םדאל יוניכ ;לארשי-ץראב דלונש ימל יוניכ ;תלעות ומע ןיאש השעמ ;קידצה תא למסמה ץע צ

.ןוטלשב הנוילעה הבכשה ;ההובג הגרדל ומצע תוחוכב

 רבדל לשמ ;ותעדב ףיקת ;תובישח לוטנו ךרע לק רבד ;חוכו זוע ול ןתנ ;ךרע לוטנו שלח רבדל למס ק

.יניצר רבשמל םרגו ףכה תא עירכהש ךרע לק

.םירחא םימע לש םתוברתמ גפס ;טבשב ו"טל יוניכ ;םכח אל ר

 דימ םיאור אל םא םג תוסנל יאדכ ,וב לזלזו סאמ ,םימשה תוחור עברא ינוויכ תא הארמה טוטרש ש

.תואצותה תא

.םירבדה ןמ האציש תלעותה ;לודג םדא לע וירבדב ךמתסה ;לפטה ןמ רקיעה תא איצוה ת
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3. îåðåôåì - áøëåú åîöååú äúìåéåú áàøõ
ט"נשתה ע"לקו הליהק - תינרות תוברתל ףגאב תולייחה תורומה לש תוזכרה תלועפ

ץראב תויולתה תווצמה תרכה :הרטמ

)!קחשל ולכוי םיכינח רתויש המכש ידכ לודג לופונומ חול ןיכהל יוצר(

:ןיכהל שי

.חישק לוטסירב/לגילופ היושע ,הלודג קחשמ תייבוק .א

.)םיתב םוקמב( לוטסירב/ןוטרקמ םינטק םיצע .ב

.)םייתימא תורטש םלצל רשפא( ףסכ תורטש .ג

."העתפה" יסיטרכו )הדוקפ( "וצ" יסיטרכ .ד

 ,םיטלס ,הגוע :המגודל( םיפסונ לכאמ ירבדו ,תוקריו תוריפ לש תונומת םיקיבדמ לופונומה לולסמ חול לע

 :המגודל( ירחאו ינפל םיכרבמ המ רמול ךירצ ,הנומת הב תקבדומש תצבשמב רצענה ףתתשמ לכ .)...הֵריִפ

.החנמה לצא הבושתה אצמית תימצע הקידבל .)"...תושפנ ארוב" - "ץעה ירפ ארוב" - חופת

"הדוקפ-וצ" יסיטרכל תואמגוד

.תורות 3 ןתמה - הלרוע בשחיי אלש דע םינש 3 תוכחל ךילע ,לכאמ ץע תעטנ �

 - תוריפה תא לוכאל לכותש ידכ הטורפב תוריפה תא תודפל ךילע ,ץעה לש תיעיברה הנשה העיגה �

.רות ןתמה

.7 הרפיסה הב העיפומש ךילא הבורקה תצבשמל םדקתה ,הטימש תנש העיגה �

.םילקש 05 םורתל שקבתמ התא "הפי לארשי ץרא" עצבמב ףתתשמכ �

"העתפה" יסיטרכל תואמגוד

.םידעצ 2 םדקתה - ךתדלוה םוי תארקל ץע עוטנל ךתוא הנימזמ תמייקה ןרקה �

.םידעצ 3 םדקתה - הליכאב םירתומ רבכ תעטנש םיצעה �

.םיצע תיינקל ףסכ לבקו לולסמה תליחתל םדקתה - תונליאל הנשה שאר עיגה �

.םילקש 001 לבק - עבטה רומיש ןעמל תלעפ �

.ףסונ רות לבק - רעיב תוחיטב אשונב תוליעפ תמזי �
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.ףסונ רות תלביק - לבויה תנש העיגה �

.טקיורפה לגרל םילקש 002 לבקמ התא .ךלש רעיה עצמאב רובעיש שיבכ תונבל הצור הלשממה �

"תווצמ" יסיטרכל תואמגוד

תורשעמו תומורת �

תיחשת לב �

הלרוע �

םיינע תונתמ �

תיעיבש �

ץראה בושיי �

.קחשמה ךשמב ןהב םילקתנש תווצמ לע םיכינחל ריבסהלו בכעתהל דואמ יוצר

 .םימיאתמ םישרדמ םע וא םיקוספ םע םיסיטרכ ידי לע ןווגל םג רשפא

.ףסכה ברימ תא רבצש ךינחה אוה חצנמה ,ףוס ןיא קחשמל

 תולעפהו תויוליעפ - "שדחו האר הזכ" תרבוחב רזעיהל רשפא ץראב תויולתה תווצמל תונויער רתיל

.ב ךרכ ,לארשי ידעומלו הנשה ישדוחל

קחשמה יקוח

.םילקש 002 קחשמה תליחתב לבקמ ףתתשמ לכ �

.םיפסונ םילקש 001 לבקמ הלחתהה תדוקנל עיגמש ףתתשמ לכ �

.תוצבשמה יבג לע בוקנה ריחמה יפ לע םיצע שוכרל לוכי ףתתשמ לכ ,דחא בוביס ירחא �

.אשונל םירושקה םימגתפ תמלשה ידי לע ףסכ חיוורהל רשפא �

.וילעבל סנק םלשל ךירצ ץע לש תצבשמב רצענש ףתתשמ לכ �

4. äàãí ëòõ äùãä )à(
.םתריחב תא ססבל םהילעו םיוסמ ץע םהש םמצעל וניימדיש םיכינחהמ שקבל שי �

:תואבה תואמגודב רזעיהל ןתינ �

33



34

רמת 

?רמתל לארשי ולשמנ המל 

 םיביס ,ךוכיסל )תופכ( תזירח לולחל ןיבלול ,הליכאל םירמת :אלא תלוספ הב ןיא וז הרמת המ 

 אלא ,תלוספ םהב ןיא - לארשי םה ךכ ,תיבה ןהב תורקל תורוק תעפש ,הרבכל םיניסנס ,םילבחל

.תוקדצ ילעב םהמ ,תווצמ ילעב םהמ ,הדגא ילעב םהמ ,הנשמ ילעב םהמ ,ארקמ ילעב םהמ

 יכ ךדמלל ,"הגשי ןונבלב זראכ חרפי רמתכ קידצ" רמאנש הז :שטירזממ דיגמה ,רב-בד יבר רמא 

 הרותה לא םתוא םיברקמו םתוא םידמלמ ,תוירבה םע תעדב םיברועמה :םיקידצ לש םיגוס ינש שי

 םה םינושארה .הדובעה לעו הרותה לע םיבשויו םהלש תומא 'דב םידדובתמה םיקידצו :תווצמהו

 ,םיהובגו םילענ - זראה ומכ םה םינורחאהו .םירדלו ץראל היחמ - ןוזמ ,תוריפ םיאשונ - רמת ומכ

.תוריפה ןמ םירקע לבא

 

ןפג       

 בבל חמשי ןיי" :רמאנש םישנא חמשמ ,בלה תא דעוס אוהש ינפמ רתוי הבושח הכרב לביק ןייה 

.רתוי קותמ השענו םינשה םע חבתשמ ןייה הקשמש - םג המו ."שונא

?ןפגל לארשי ולשמנ המל 

?םישוע םה המ חיבשתש םישקבמ הילעבשכ ןפגה המ אלא 

.תחבתשמ איהו רחא םוקמב התוא םילתושו המוקממ התוא םירקוע 

?השע המ םלועב לארשי עידוהל ה"בקה שקיבש ןוויכ ,ךכ 

.םש םיחילצמ וליחתהו רבדמל םאיבהו םירצממ םרקע 

.)דמ ,הבר תומש( םלועב םש םהל אציו הרותה תא ולביק 

בורח       

?תוריפ ןתונ םינש המכל בורחה :ול רמא .בורח עטונ םדא האר .ךרדב ךלהמ היה לגעמה ינוח 

 םלועה תא יתאצמ :ול רמא ?הנש םיעבש היחתש התא עדוי םולכ :ול רמא .הנש םיעבשל :ול רמא 

.יינבל ינא עטא ףא ,יל ייתובא ועטנש םשכ ;םיבורחב

הנאת       

 :תלוספ םהב שי תוריפה לכ :ובישהו ולאש ?הנאתל הרות הלשמנ המל - הירפ לכאי הנאת רצונ 

 הפי הלוכ ,הנאת לבא ,ןיפילק םהב שי ,םינומיר ,םינצרח םהב שי ,םיבנע ,םיניערג םהב שי ,םירמת

.תלוספ םהב ןיא ,הרות ירבד ךכ ,לוכאל

34
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äàãí ëòõ äùãä )á(
.)תולעפהו תולועפ( םייומידו תורמא ,םימגתפ ,םייוטיב - הדשה ץע םדאה יכ

 םלועמ םייומידב הרישע םנושל התייה ןכלו ,המדאה תדובעב וקסע םה .רקיעב ,םיאלקח ויה וניתובא

 .םהב הפייתמ וננושלו הלאכ םייוטיבב םירישע דומלתהו ך"נתה .חמוצה

.המוקמב התוא ץבש .המישרב תועיפומה םילימה ןמ תחא הרסח םכינפלש םיטפשמה ןמ דחא לכב

_____________ רוחב אוה יסוי .א

_____________ ןוסחו קזח ,אירב ינד .ב

_____________ תויעב האלמ הצינ .ג

_____________ התמד ותמוק .ד

הובג _____________ הלתנ .ה

םימכח תחפשמב _____________ - הז םדא .ו

תסחוימ החפשמל _____________ .ז

דואמ _____________ החפשמ .ח

ישי-תיבל _____________ .ט

_____________ הפי .י

.תירבעה הפשב בטיה _____________ הלאה םייוטיבה .אי

םילימה תמישר

רמתל )11 ושרוש )01 ןליאב )9 הפנע )8 רצנ )7 רטוח )6 ןולאכ )5 זראכ )4 ושרתשה )3 חרפכ )2 ןומירכ )1

ןויליגה ףוסב תונורתפ האר 
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"לודגה הרומה" י"שר לש ותריטפל הנש 009 .ב

י"שר לע ריק בוציע - "םירבדמ תוריק" .1
 םירסמ ריבעהל ידכ תוריקב רזעיהל לבוקמ םיבר ךוניח תודסומב

 םיידומיל ,םיינוגרא ,םייתרבח ,םייכוניח ,םיילאוטקא םיינומא

 ,ידומיל ,יכוניח ךילהת ירפ םה תוריקה לעש םירצותה .דועו

 םיגצומ םהו תונטק תוצובקב ללכ ךרדב השענש ,יכרע ,יתרבח

 תוצובקל םתוא ףושחל תנמ לע ןיע תכשומ הרוצב תוריקה לע

 םינומטה םירסמה תא ריבעהלו יכוניחה דסומה תליהקב תורחא

.םהב

:תורטמ

 םיאשונ יבגל תועדו תושגר ,תודמעל יוטיב תתל רעונה ינבל רשפאל .1

.םייתרבחו םיילאוטקא םייכרע-םייתד

 תוצובקב רוריבלו ןוידל ולעש םיילאוטקא םייתד םיאשונ יכוניחה דסומה תליהק ינפב יבמופב גיצהל .2

.תוצובקה ירצות תאו ,תונושה

:םירזע

 ,ןוטרק תואספוק ,םילוחכמ ,שאוג יעבצ ,םישוט ,קבד ,םיירפסמ ,םינותיע ,עוציב ןוטרק ,םילוטסירב �

.הגוצתל תוחול ,תויטנוולר תונומת ,ךותיח ןיכס

.אשונה לע וא תומד לע םישוריפו םישרדמ ףסוא �

י"שר לש ותומד לע "םירבדמ תוריק" בוציעל תויחנה

 רגתאמו ןיינעמ ןכות הב שיש ,תיטתסא ,ןיעה תא תכשומה ריקה לע הזרכ תויהל ךירצ יתצובקה רצותה

:הזרכה בוציעל תונויער ןווגימ םכינפל .בותכה לע ביגהל םיפוצה תא הנימזמ איהו

 .תויטנוולר תונומתו תובתכ ,םירצק םיעטק טנרטניא ירתאב / םירפסב ושפחו וארק �

.יזכרמ ןורקיע ,ןויער ,אשונ תטלבהל תוירטמואיג תורוצו םיעבצ ,תורגסמ ןווגימב ושמתשה �

 ךשומו עלוק ,רצק ןפואב הבתכבש יזכרמה רסמה תא תופקשמה תורתוכ ןותיעהמ ורזג וא ורבח �

.בל תמושת

.םירגתאמ םיבותיכ םהל ופיסוהו תונומת ,םילמס ופרצ �

 תולאש :תואבה םיכרדהמ רתוי וא תחאב היהת היינפה .בותכה לע ביגהל םיארוקל היינפ ופיסוה �

.ןודיח וא הלאש ,עדימ תמלשהל השקב ,םיבתכמה תניפ ,תוחותפ

.תורוצהו םיעבצה לילב ךותב בותכה אשונה דבאי זא ןכש ,רתי סמוע רוציל אלש בל ומיש �
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:הדותימה תונורתי

 לוסיפ ,רויא ,רויצ ,הקיפרג( םינווגמ םירושיכ תועצמאב םירסמו תונויער אטבל רעונ ינבל תרשפאמ �

.)דועו

.םייכרע-םייתרבח םירסמו תונויער ,תיתונמא תיתוזח הרוצב אטבל רעונה ינבל רגתא הביצמ �

 חיש בר תריציו ,אשונל ףיסוהלו ביגהל םיפוצה דודיע ידי לע אשונל תוסחייתהה ילגעמ תא הביחרמ �

.םיפתתשמה ןיב

 סחייתמ יכוניחה דסומהש םייכרע-םייתרבחה םיאשונה תאו םייכוניחה םיכילהתה תא תפקשמ �

.םהילא

 תיבב םשיחמהלו םיינומא-םיילאוטקא םיאשונב קוסעל םתוא תדדועמו רעונה ינב תא תפתשמ �

.רפסה תיב תוזח תא "ןנערל"ו רפסה

י"שר ינינפ .2
:תורטמ

.םוי-םוי תוחרואב ץומיאל לדומכ י"שר ינינפבש לכשהה רסומ לע עיבצהל

י"שר ינינפמ תואמגוד

םדאה תאירב - וכ ,א תישארב

 אל תודרל םינימל םוקמ שיו ותריציב והועייס אלש יפ לע ףא - םדא השענ :]ליחתמה רוביד=[ ה"ד 

.ןטקה ןמ תושר לטונו ךלמנ לודגה אהיש הוונע תדימו ץרא ךרד דמללמ בותכה ענמנ

קלמעב םחליהל םימחול תריחב - חלשב - ט ,זי תומש

 ךרבח דובכו ךלשכ ךילע ביבח ךדימלת דובכ יהי" ורמא ןאכמ .ול והוושה ...ךלו יל "ונל רחב" :ה"ד 

."ךבר ארומכ

הלוגס םע תויהל ידכ םיאנתה - ורתי - ה ,טי תומש

.תושק תולחתה לכש ,ךליאו ןאכמ םכל ברעי םכילע ולבקת התע םא - התעו :ה"ד 

םירצמ תודובעב לארשי ינב - תומש

.די תמרהב עשר ארקנ והכה אלש יפ לע ףא - הכת המל :ה"ד - די ,ב תומש 

 םויב והמ .אוהה םויב אלא בותכל ךירצ היה אל .שדוח שארב - הזה םויב :ה"ד )א ,טי תומש( ורתי 

.ונתינ םויה וליאכ ךילע םישדח הרות ירבד ויהיש ?הזה
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לארשי םע תריחב - א ,א תישארב

 תוצרא םתשבכש םתא םיטסיל לארשיל םלועה תומוא ורמאי םאש ?תישארבב חתפ םעטה המ :ה"ד 

 ונוצרב ויניעב רשי רשאל הָנָתְנ ּו  Uָאָרְב אוה איה ה"בקה לש ץראה לכ :םהל םירמוא םה ,םייוג תעבש

.ונל  Uָנָתְנ ּו םהמ  Uָלָטְנ ונוצרבו םהל הָנָתְנ

.א:א םירבד ,טי:ז תומש ,א:ל תישארב ,טי:טכ תישארב :םיפסונ תורוקמ

תיתצובק המישמ

ןוידל תולאש

?םכינפלש עטקה ךותמ הלוע יזכרמ ךרע הזיא .1

?י"שר לש ותומד לע ךכמ םידמל םתא המ .2

 םכלש עטקב םיעיפומ אלש י"שר לש ותוישיאב םיפסונ םיטביה ואצמו י"שר לש וייח תורוקב ונייע .3

.)361 ןויליג ,"ושדוחב שדוח ידמ" האר(

 "םירבדמ תוריק" תמקה

.םינוש עדימ תורוקמו םינווגמ הריצי ירמוח םכתושרל .4

 ,דגיה ,שוריפ ,הדגא ,שרדמ תועצמאב( םכתצובק לש עטקה קסע וב אשונל יתריצי יוטיב תתל םכילע 

.הדותימה לש תויחנהב ורזעיה ,"םירבדמ תוריק" תמקה ךרוצל .)רישו רויצ ,'זאלוק

ם"במרו י"שר ,"04 םויה רדס לע" ,תארק ותוא םימי - ת"דמח יפ לע
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תוקתנתהו תוברקתה .ג

סובוטואה תמליד
 .לילה תכשחב והשלכ דעיל עיגהל ידכ ןכוסמ םוקממ תאצל םיבייחש םישנא תצובקל םיכייש םתא

 המכ .תונכס תפוצר ,תיררה ךרדב רבועה לולסמב עסייש ,סובוטואב םוקמה ןמ תאצל הטילחה הצובקה

 םירחא .יפולח לולסמ םיעיצמו ,הנואת וב םרגיהל הלולעו רתויב ןכוסמ עבקנש לולסמהש םיענכושמ םכמ

.תובר תונכס תונומט ,עצומש רחאה לולסמבו רתוי חוטבה אוה טלחוה וילעש לולסמהש םיבשוח

.העיסנה לולסמ תא תונשל םיצורש םיעסונה תצובק תא םיגציימ םתא

 םיסנמ םתא .שוכרבו שפנב םיקזנב ,ןוסאב םייתסת עבקנש לולסמב העיסנש םיענכושמ םתא ,רומאכ

 םכירבדל בישקהל םיניינועמ םניא הצובקה ירבח ראש .אוושל ךא ,םכתסיפת תקדצב םירחאה תא ענכשל

.םכתעד תא םילבקמ םניאו

?תושעל םכילע המ

!הצובקהמ קתנתהל .א

 ,לבא ,ךכל םישורדה תוחוכה ונל ןיא יכ םילוכי ונניא םג ילוא .דחא ףאב עוגפל םיצור אל ונחנא

.תורתוימ תונכסב ןכתסהל םינכומ אל םג ונחנא

.ןהב םיפתוש תויהל םינכומ אל ונחנאו תויועט םישוע םה

!וניתושפנ תא םיליצמו םיחרוב ,םיבזוע ונחנא

!תידדה תוירחא .ב

 הרוצב ברקה ןוסאה תא םיאור ונחנא ,אסיג-דחמ .ונתוא רסיימ אוה ,דואמ השק הזה בצמה

 ונמצע תא םישיגרמ ונחנאש ןוויכ ,הצובקהמ שורפל םיצור אל ונחנא ,אסיג-ךדיאמ ךא ,תישממ

 ,תוטלחהה תלבק לע עיפשהל ונתלוכיב ןיידע שיש םינימאמ םג ונחנא .ונל הרקי איה ,הנממ קלחכ

.הצובקה לע עיפשהל תוסנלו ראשיהל םירחוב ונחנא .ןקתלו רוזעל לכונ בלש לכבו

!ריחמ לכב הלצה .ג

 .םנוצרל דוגינב וליפא ,הצובקה ירבח תאו ונמצע תא ליצהל םיבייח ונחנא !ונל חינמ וניא וננופצמ

 גהנב עוגפל ךרטצנ ,הרירב תילב .תומילאב גהנתהל ונתוא םיפחוד םהו ,הרירב ונל ןיאש הארנ

 תבוטל איה ונתלועפ ,הרורב הרטמה ונל .השק הלבח סובוטואב לבחנ חילצנ אל םא .סובוטואה

!שפנב וא שוכרב שממ לש העיגפ ריחמב וליפא ,הצובקה לכ

:ןוידל תולאש

?םירחוב םתייה ךרד וזיאב �

?םכתריחבל ומדקש ןאכלו ןאכל תעדה ילוקיש םהמ �

?םיריכמ םתא סובוטואה תמלידל םימודש םיילאוטקא םיבצמ וליא �

הנידמו הרות יניינע ןובילל זכרמה ,"תודוסי" יפ לע
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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

אב תשרפ
)רשוא / רואש(        "הארי לב" חספב .1

 "אצמי לב" הרות ילבו 

)םת / תמ(          היה תיב לכב .2

הישוק יל השרפבו 

)תומצ / תוצמ(     םלכואל הווצמ השרפב .3

םעלוקל שארבו 

חלשב תשרפ
)ףיסומ / ףוס םי(        דומעל סנב .1

דוע ןתונו 

)עלקמ / קלמע(          "רוק" ץיפה .2

רורצ הרויו 

)םיתשלפ / םליפשת(    "םינישלמלו" תליפתב הבית .3

םינוויכב יוניש םייטעבו 

ורתי תשרפ
)לאתשא / אשת אל(     התורח תוחולה לע .1

הערצ ןיבל הניבו 

עובשה תשרפ .ד    

40
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)ןויכרא / ןוכיראי(         ודביכש הלאל רכש .2

 ּופֵפַרְ ּת תנשמ םיכמסמלו 

)לאוש / אושל(    ריבסמ "םנחל" תורבדה תרשעב .3

ריזחהל תנמ לע חקולו 

םיטפשמ תשרפ
)דושח / דחוש(         םייניעל קזנ .1

םייניב בצמב תיטפשמו 

)רצעמ / עצרמ(         תודבעב בהאתמל .2

תונדשחב טפשנלו 

)הוורמ / רהומ(     העוגפל בוצק םוכס .3

האופרלו ןילבתל חמצו 

 ,קנרפ באז תאמ "יעושעש ךתרות" רפסה ךותמ תודיחה

0065198-250 ןופלטב םיטרפ ,תויונחב גישהל ןתינ

41
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י"שרב ןודיח - רעונל עובשה תשרפ .ב

אב תשרפ

:םידמול ןיינמ

?םינימ המכמ אלו דחא ןיממ הברא קר היה הבראה תכמבש .1

?ךשוחה תכמב םיבלש המכ ויהש .2

?הזל הז דובכ וקלח ןרהאו השמש .3

?ותומכ םדא לש וחולשש .4

?יהמ ,תרחא הרז הפש היצחו תיאקירפא היצחש הלימ ונתשרפב :תולאשה תלאש

חלשב תשרפ

:םידמול ןיינמ

?םלועבש )םימה( תומימה לכ ועקבנ ףוס םי עקבנ רשאכש .1

?ותועשר תדימ יפ לע םיב ושנוע תא לביק ירצמ לכש .2

?ליגרהמ הנוש חירו םעט שי תבשה לכאמלש .3

?םהילע םחרמ אוה ןיידע םיעשרה םע םחלנ 'ה רשאכ םגש .4

?ןכיה ,ונתשרפב אצמנ םיתמה תייחת לע תזמור הרותה םהב תומוקמה דחא :תולאשה תלאש

ורתי תשרפ

:םידמול ןיינמ

?)םדא ינב תפשב רבדל( ןזואה תא רבסל קר אלא ,םטושפ יפכ אל םה הרותב םייומיד הברהש .1

?הכר ןושלב רבדל שי םישנה לאש .2

?תיגיגכ רהה םהילע הפכ הפ לעבש הרותה תא ךא ןוצרב )בתכבש( הרות ולביק לארשי םעש .3

?תונערופו שנוע תדיממ 005 יפ הלופכ 'ה לש הבוט הדימש .4

)תושיג 3( ?"לספ ךל השעת אל" רמאנ רבכ לבא ,"בהז יקלאו ףסכ יקלא יתיא ןושעת אל" :תולאשה תלאש
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םיטפשמ תשרפ

:םידמול ןיינמ

?הדימעב תויהל הכירצ ישפוחל תאצל הצור וניאש דבעה לש ונזוא תעיצרש .1

?לבחנה לצא תוכנ המרג אל הלבחה םא וליפא רעצ תמירג רובע םג םלשל שיש .2

?ךרבחל רמאת לא ךבש םומש .3

?םשינעהל אבשכ ה"בקה ידי לע ןובשחב חקלנ םיבנגה לש םלבס םגש .4

.)םירבסה 3( ?הפשכמל )תוומ( דבכ הכ שנוע שי עודמ ."היחת אל הפשכמ" :תולאשה תלאש

יתרפא יכדרמ תאמ ,השרפ יגיגה" יפ לע

)ןויליגה ףוסב ןודיחל תונורתפה(

43
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דקשה
)גכ ,זי רבדמב( "םידקש לומגיו ץיצ ץציו חרפ אצֹיו יול תיבל ןרהא הטמ חרפ הנהו"

 םידקמ אוה ךא ,תכלשב ףרוחב דמוע דקשה ץע יכ ?הידקשה לש םעטה המ ?הידקש החרפ אקווד המל

 הלככ תיארנ הידקשה .ףרוחה תחירפ תראפת אוהו ,תבטב רבכ םימעפלו טבש שדוח תישארב ררועתהל

 םע הנמנ אל דקשה .ןיידע םימוריע םבורש ,שרוחה יצע ןיב םידורווהו םינבלה היחרפ תוכזב ןבל הטועה

.ץראה תרמיזמ דובכ לש םוקמ ול שי תאז תורמל ךא לארשי ץרא םהב הכרבתנש םינימה תעבש

 םינטב טלו תאכנ שבד טעמו ירצ טעמ" חלוש אוה ץראה תרמיזמ םירצמל וינב םע חולשל הצר בקעי רשאכ
.)אי ,גמ תישארב( "םידקשו

 תחירפ תליחתו תונליאה גח ,טבשב ו"טל למסל הכפהו .ןליאל הנשה שאר םע ונלצא הרושק דקשה תחירפ

.המחה לש החוכ תוששואתה תא תלמסמו ,ביבאה

 ןושארה אוהש דקשל לושמ ה"בקה הלא תונוכת תוכזב .תויחלו רוזחל דימתהל ,רהמל - דקש הלימה שוריפ

.)בי ,א הימרי( "ותושעל ירבד לע ינא דקוש" יחו םייח לכל רוקמו

.)אי ,גמ תישארב( "תונבל תולצפ בקעי לציפ ןומרעו חול ,חל הנבל לקמב" דקשל רחא יוניכ אוה זול

 - רצאנדכובנ ,הלבלב אלו בירחנס אבש זול איה ,תלכת הב ןיעבוצש זול איה" זול ריעה לע וכליה תונוש תודגא
 ץוח ןיאצוי ,ןהילע הצק ןתעדש ןמזב ,הבש םינקז אלא ,הב רובעל תושר ול ןיא תוומה ךאלמ ףאו ,הבירחה אלו
 תיבר'ח" הלוטמ דיל ,זול יברעה םמשש םידחא תומוקמ לארשי ץראב .)ב"ע ,ומ הטוס( "םיתמ םהו המוחל

 לש החתפ לע דמוע היה זול .תרפסמ הדגאה ."זול-א ןיע" םילשורי דיל ,"זול תריט" למרכה דיל ,"היזול

.ריעל הרעמה ךרד ,הרעמל זולה ךרד ןיסנכנ ויהו ,לולח זול היהו הרעמ

.)טכ ,חכ תישארב( "הנושארל ריעה םש זול םלואו ,לא-תיב אוהה םוקמה םש ארקיו"

 .םיתמה תייחת הנממ ליחתת םינומדקה תנומא יפלש ,הרדישה דומעבש הנוילע הילוחל יוניכ - הרדישה זול

 עזגה ןמ ראשנה ותואו )חכ הבר תישארב( "הרדיש לש זולמ ....?אובל דיתעל םדאה תא ץיצמ ה"בקה ןכיהמ"

 וניניע תבב ,ונתרדשבש זולה איה לארשי ץרא" ,)ירבעה רפסה ,קילאיב( "תורודה" תרדישבש זולה אוה
."ונתויח תדוקנ

 ל ּבתסיו ,דקשה ץאֵנָיְו" תוומה אב ומלעהבו הנקזה תצפוק ושלחיהב ,ףוגב םירוענהו תויחה רוקמ אוה דקשה
.)ה ,בי תלהק( "ומלוע תיב לא םדאה ךלוה יכ ,הנויבאה רפתו

ץראה תרמיזמ
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 אוה דקשה .קותמ רחאהו רמ דחאה - םידקש יגוס ינש שי עבטב .דקשה ץע לש םינוש םינז 07-כ םימייק

.לישבהל םירהממו םיניזמו םיקותמ דקשה תוריפ ."תעדה ץע" תא ולמיסש םיצעה דחא

ןושל ישומישו תונוכת

 הנווכה ."םלוכ רחאל ויתוריפ לישבהלמ רחאמו ,ץע לכ ינפל ויחרפ תא איצוהל רהממה דקשה ץעכ יהת לא"

.עצבל רחאמ אוה וישעמ תא ךא רבדמ הליחתש םדאל

 השקמ ,רוהט בהז תרונמ תישעו" םידקשב הפלוגו בהזמ הפרוצ שדקמה תיבבו דעומ להואב הרונמה
 הירותפכ םידקושמ םיעיבג העברא הרונמבו ...חרפו רותפכ דחאה הנקב םידקושמ םיעיבג השולש ...השעית
 דקשבש תושדחתהה ,םייחה ץעבש חצנה :תודוסי השולשמ תקנוי הרונמה .)דל-אל ,הכ תומש( "היחרפו

.בהזה לש תוילוגסהו

)דל ,ה ילשמ( "םוי םוי יתותלד לע דוקשל יל עמוש םדא ירשא"

)יולה הדוהי יבר( "ויחלודב טקלל ויחתפ לע דוקשאו ינודא לא אובא"

)תובותכ( "לארשי תונב תנקת לע םימכח ודקש"

"הרותה תותלד לע דקוש"

.ד"ימ ,ט"פ הטוס תכסמ "םינדקשה ולטב יאזע-ןב תמשמ"

תולוגסו םישומיש

.עקרקכ תשמשמ איהו תותפרבו םילולב םירזפמ הקוריה הפילקה תא �

 תויומכ ןכ ומכו ,בלה ירירש תא קזחמ רשא םויזנגמ לש תוהובג תויומכ ליכמו אירב דואמ דקשה �

.E ןימטיוו לזרב ןדיס לש תוהובג

.ןלימע םיליכמ םניא םה .תרכוסמ םילבוסל דחוימב םיבוט םידקשה �

.לוכיעה יכרדב תויעבו תוברצ תעינמב ,לורטסלוכ תדרוהב תעייסמ םויב םידקש 9 לש הליכא �

.העגרהה תופורת תיישעתב ביכרמכ םג שמשמ םידקשה ןמש �

.הקיטמסוקה תיישעתב תוחשמל סיסבו חוחינ ןתמל םישמשמ םיקותמה םגו םירמה םג ,םידקשה �

.דינאיצ תיישעתב םגו ןמשה תיישעתב שמשמ רמהו הליכאל שמשמ קותמה דקשה �

.רועל תוחל ףיסות ןובסל םידקש ןמש תפסוה �

.ןוימדה דיכו ,תוגועל ,זרואל טושיקכ םיווהמ םידקשה ,םינוחט םידקשמ תויגוע תושעל ןתינ �

 םידקשה רשאכ ,םימ םיקלח 4 םיפיסומו םיקסרמ ,הליל ךשמל םימב םידקש םירשמ - םידקש בלח �

.יחה ןמ בלחל ףילחת הווהמ םיתעל ,ףוגה רוריקל בוט בלחה .דחא קלח
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.הרמה סיכ יכרדב תויעבב ,ןתש ןתמב םיישקב לופיטל בוט הרועש ימ תפסותב םידקש בלח �

 ,םיינזא תקלדל ,םיעלותל ,ןטבב םיזגו םיבאכל ,האיר תולחמל ליעי םידקשה ןמ קפומה ןמש �

.םירוחטב לופיטב החירמל םג בוט הרוגמו קלדומ םוקמ עיגרת ןמשה תחירמ .םישבי םילועישל

.םיקותמ םידקש םוי לכ לכאת הרבוע תא השיגרמ אלש השא �

.הקנהל םאה בלח תא החיבשמ םידקש תליכא �

 שבדו םימ טעמ םע םבברעתו םישבוימ םידקש תפילק שותכת )תסו( רוזחמ רדעהמ תלבוסה השא �

.םימי רפסמ התשתו

.לוהוכלא תייתש םדוק םימ תותשלו םירמ םידקש לוכאל שי לוהוכלא תייתשמ רכתשהל אל ידכ �

 .ארבגה חוכ תקזחמו ןימה תוואת תא הריבגמ םידקש תליכא �

 )תומכב יולת( תוקד רשעכ )השקה הפילקה אלל( חלמ ימב םידקש םיחיתרמ :םיחולמ םידקש �

.האנהלו חוניקל םישיגמו

ןפיצרמ תנכהל ןוכתמ

םידקש תקבא םרג 005

םינובלח 2

רכוס סוכ 1

םימ תוסוכ 2/3

ןומיל ץימ תיפכ 1

 שאהמ םידירומ ,הכימס הסיע תלבקל דע םישחובו רכוסהו ןומילה ץימ ,םימה תא ריסב םימש :הנכה

 דע שוחבל םיכישממו םינובלחה תא םיפיסומ ןכמ רחאל .םישחובו םידקשה תקבא תא הגרדהב םיפיסומו

 ידי לע עבצ ףיסוהל ןתינ .תונוש תורוצמ תורוצ לספל ןתינו ןכומ ןפיצרמה .תבורעתב םיעלבנ םינובלחהש

.לכאמ עבצ תפסוה

הטזור ץימ תנכה

 סוכ ןה תויומכה .זיכרת םילבקמו םיננסמ ךכ רחאו םימב רכוס םע םיחיתרמ ,םירמ םידקש םינחוט

 םוי םוצ םויסב הטזור םיתוש םיאסינותה .םעטה יפל רכוס ףיסוהל ןתינ .רכוס סוכ ,םימ סוכ לע םידקש

.םירופיכה

יסלברט לזמ
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ןוסנורהא הכלמ תאמ

תיזה ץע - טבשב וט .1
 .תולבאל תואכ ויתסב ונילע תא םירישמ ונא שדקמה תיב ברחש זאמ" תיזה ץעל הנולתב ואב רעיה יצע

"!הנשה לכ םיקורי ךילע ,התאו

 רופיס( "םינפבמ לולח ינא ןכל .םינפבמ ימצע תא לכוא ינאו ץוחבמ םכמצע תא םילכוא םתא" ,תיזה הנע

.)םע

 רופיסה .רתוי ףא םירמואה שיו ,םינש 0001 ינב םהו תיבה רה לומ םילשוריב םיתיזה רהב ומלוצ ולא םיצע

.םיצעה ידי לע שחמומ

די תוכאלמ
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רופיסה תובקיעב תויתריצי

קצומ ץע - לולח ץע

:דויצו םירמוח

,)םוח עבצב יוצר( X 82 02 ליגר לדוגב לוטסירב ןויליג �

,טלאוט ריינ לש לילג �

,)םימוח םינווגב יוצר( םילוטסירבמ ריינ תועוצר �

,קורי ינווגב קירבמ ריינ �

,םישבי םיצע ידרז �

,קבד/פייטולס �

,םיירפסמ �

 .קוריו םוח ינווגב שאוג יעבצ �

1 טוטרס                            2 טוטרס                           3 טוטרס                                                                      

:הריציה ךילהת

.)1 'סמ טוטרס( םיקלח השולשל לוטסירבה תא םילפקמ �

.)2 'סמ טוטרס( םידדצ עבראב םירזוג �

.)3 טוטרס( לוגיע םילבקמו םיקדהמ ,רזגנה תא םימירמ �

.לוגיעה ךותל טלאוט ריינ לש לילג סינכהל רשפא קוזיח םשל .קדהמב םיקדהמ �

תיזה ץע תנכהל עצמ םע דמוע עזג םילבקמ �

.תיזה ומכ לולח אוה םינפבש תוארהל ,ותסנכה ינפל תיזה ץע ומכ לילגה תא ררוחל רשפא �

.םוח ריינב ופטועל וא םוח עבצב לילגה תא עובצל שי �

 שמתשהל רשפא ןיפולחל וא לילגל פייטולס ידי לע םרבחל ןתינו םייתימא תויהל םילוכי םיפנעה �

.לילגל םירבוחמה ריינ תועוצרב

�

לפקל

לפקל

�המינפ לפקל �

�
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.םיפנעה לע םקיבדהלו םיתיז קירבמה קוריה ריינהמ רוזגל שי הז בלשב �

 וכותל עוקתלו חישק רמוח לכ וא רמיח ,הנילטסלפמ םיצע ודיל ראשיש עצמב דימעהל ירשפא ךשמהב �

.תכלשב םידמועה םיביצי םיצעו לולח תיז ץע הז לומ הז ודמעי ךכ .םישבי םיפנע ידרז

ודקובא יטישכת .2
.הדודל וליפאו הרבחל ,אתבסל קינעהל רשפאש םיטישכת

.האצוה לכ אלל וב הדובעל הארשה ןתונ ןיערגהו ודקובאה תנוע איה טבשב וט

ודקובאמ הכיס

:םירמוחה

 תא ופסאתש דע םימב םתוא ורשה הדובעל םיניערג הברה ףוסאל םכנוצרב םא( ירט ודקובא ןיערג �

,)היוצרה תומכה

,ימעפ דח ירשפא - ןיכס �

,םירמסמ �

,)םיקחמנ אל( טריפס לש סיסב לע םידרול �

,הקל �

,עגמ קבד �

,דב תסיפ �

.הרוגס הכיס �

:הכיסה תנכה ןפוא

.ץירחב םיינשל ודקובאה תא םיצוח �

.בוט בשי יצחהש ךכ ןיערגה תא םירשיימ �

.'וכו בצ ,חרפ ,ףוצרפ :רמסמ ןיכס תרזעב וב םילספמ �

.'וכו רעיש ,םיינזוא ,םייפקשמ ומכ ,םידרולה תרזעב תופסות םיפיסומ �

.םיהכ םישענ םיצירחה הדובע ידכ ךות �
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 שוביי לש השולש-םיימוי רחאלו הפוקש הקל ודקובאה לע םיחרומ העיבצהו לוסיפה ,הטירחה םותב �

.דב תסיפ תרזעב הכיסה תא םיקיבדמו ודקובאה תא םיכפוה

.הנתמכ ןפולצ ריינב הכיסה תא םיזרוא �

ודקובאמ תרשרש

:םירמוחה

,ודקובא יניערג �

,ןיכס �

,הבע טחמ �

,םיגייד טוח �

,)יחרכה אל( םיינועבצ םיזורח �

,הקל �

.ךותיח שרק �

תרשרשה תנכה

 ודקובאה לש הייבוקה ךותל הבעה טחמה תא םיצעונ דימו ,םיעבורמל ודקובאה יניערג תא םיכתוח �

.)היוצרה תרשרשה ךרואב היולת תויבוקה תומכ( )הלחשהל רוח(

םוח ןווג תולבקמ תויבוקה .השולש-םיימוי שובייל םימש �

.הקימרק ומכ תושקתמ ודקובאה תויבוק - ףסונ םוי םישביימו הקלב םיפצמ �

.םינווגמהו םייוצרה םיזורחה בולישב )טחמב ךרוצ ןיא( םיגייד טוח םע םיליחשמ �

.הקרפתהש הנשי תרשרש וא ץע יזורח וא םיטייפ םע ליחשהל ןתינ �

.םיחוור רוצילו זורחל זורח ןיב רשק תושעל ןתינ �
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הטבנה .3
 תייווח תא תווחלו הלידגה לע בורקמ טיבהל תונמדזה ,הטבנהה ןמז והז .בלבלל ליחתמ לכה טבשב ו"טב

.החימצה

בקעמו םושירו תולכתסה ידי לע הטבנה

:םירמוחה

,'וכו תעלד יניערג ,םירוחש םיניערג - םהינימל םיניערג �

,'וכו סומוח ,םישדע ,תיעועש - םהנימל תוינטק �

,םיקיר קיטסלפ יקובקב �

,)קחמנ אל( טריפס סיסב לע דרול �

,בוטר םי לוח �

 .רוחש לוטסירב �

:הנכהה ןפוא

.היפה דיל הובג קיטסלפה יקובקב תא םיכתוח �

.קובקבל ביבסמ הסכיש רוחש לוטסירב וכותל םיסינכמ �

.בוטר לוחב םיאלממ �

 ןפוד ןיבל רוחשה לוטסירבה ןיב ,לילגה ביבס ,קובקבה עצמאב םיניערגה וא תוינטקה יריגרג תא םימש �

.קובקבה

.לדוגה תא םינמסמו ךיראת םימשור �

 יפלכ םג טבנה תוחתפתה תא םינמסמ ,תוחל רוציל ידכ םימב לוחה תא טעמ םיביטרמ םיימוי לכב �

.םינוויכה ינשל תוחתפתהה תא םיאורש וז הטבנהב יפויה הזו ,הטמ יפלכ םגו הלעמ

.ותוא םינמסמו טבנה תוחתפתה רחא םוי לכב םיבקועו קובקבה לע ךיראתה תא םינמסמ םיכינחה �

Â

 רפסמ
םימיה

4
3
2
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ילוק-רוא רמוח
טבשב וט
)תינרותה תיגוגדפה היזכרמב םייוצמה( ואידיו יטרס

 )"ןנעו תשק" הרדיסהמ( תרוסמבו תורוקמב טבשב וט - ).ר.כ( 851 - )ידוסי( - הדשה ץע םדאה  �
.)תיכוניחה היזיוולטה(

 םדיקפת ,םרוקמ ,םתרוצ ,םרפסמ ,םינימה תעבש לש םתועמשמ - 831 - )םיליגה לכ( - םינימה תעבש �
 תויתד ,תוירוטסיה תויועמשמו םילמס ,תורוצ לש ביהרמ בוליש .לארשי-ץראבו ידוהיה םעה ייחב
.)ילארשיה םיטרסה תוריש( תויטסימו

 לש טרס .רעיב הפירש חנעפל שאה יבכמלו הרטשמל םירזוע םידלי ינש - 562 - )ידוסי( - רעיה ירמוש �
.)תיכוניחה היזיוולטה( לארשיל תמייק ןרק

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

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

 םיצעו תוריפ תתחשהל םרוג םילייח תתיכ דקפמ - 955 ,213 ,332 - )םייניב תביטח( - תיחשת לב �
 רוסיא לש הרמוחה לע ותוא דימעמ םילייחה דחאש דע ,"ןוחטיב יכרוצ" לש הנאותב ,םינומיא תעשב
.)תיכוניחה היזיוולטה( "תיחשת לב"

 לארשיל תמייקה ןרקה תוליעפ - 404 - )ידוסי-לעו םייניב תביטח( - הל ביבס תורעי - םילשורי �
 דועו ,עוטנ רעיו יעבט רעי ,םויה תואלקחו תיכ"נת תואלקח ,הירוטסיה :הדוהי ירהבו םילשוריב
.)תיללכה היזיוולטה(

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

 לא תוננובתה ךותמ ונלש םלועה תא תוגיצמה ואידיו תוטלק )1()2(724 - )ידוסי-לע( - ךתנומא הבר �
 טל-חל - בויאל 'ה הנעמ - הרעסה ןמ )2 ;דק םילהת - ישפנ יכרב )1 :ל-א דובכ םירפסמ ץראו םימש
.)מ"עב טופלפ(

 םע ,םימודק תואנ תיכ“נתה עבטה תרומשב רויס - 285 - )ידוסי-לעו םייניב תביטח( - םימודק תואנ �
.ד"נשת לארשי סרפ תלבק לגרל ,ינבוארה הגנ

 ךרד :שדח רואב לארשי-ץרא תא גיצמה טרס - 716 - )ידוסי-לעו םייניב תביטח( - השדח הנשי ץרא  �
 אבצ ישנאו םימכח ,םיעודי "םילייטמ" לש תויודע רקיעבו םירתא ,ףונ תונומת - ונצרא לש תונומת
 םהיניעש המ חכונל םיממותשמו םינשב תואמ ינפל םהידיב ך"נתה םע ץראה תא םירבועש עדמו
.)םחנמ ןב השמו ץרווש היבוט( הרותב תוחטבהה לומ הממשה - תואור

רזע רמוח
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 תעיטנל רסמתהש אלפומו דדוב שיא ,הריפוב רזעלא לש ורופיס - 946 - )היצמינא( םיצע עטנש שיאה �
 ולש דיחי תדובעלו ותושיחנל תודוהו ,םדאהו עבטה יעגפל ענכנ אל שיאה .תחדינו הממוש ץראב םיצע
.)תיללכה היזיוולטה( תבשוימו תחרופ ץראל הממש ךופהל חילצה

.)תוקפה רואנד( ריוואהמ לארשי-ץרא יפונ  לש םימוליצ - 418 - קפואל רבעמ  �
.)םירחבומ םילויט( - 618 - ףיכה יליבשב םילייטמ םיאטנוקסידה �

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

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

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

 דליה .דליה ודידי לעו ץע לע רפוסמ ובש ,עודיה רופיסה לע היצמינא טרס - 378 - )ידוסי( - בידנה ץעה �
.ותלוכיבש המ לכ ול תתל ךישממ ,הבהא ךותמ ץעהו ,לדג

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

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

.1501 - םידחכנ םינימ �
.2501 - תויחל תויחל ונת �

 )תירבעב( טבשב ו"טל תשרב םירתאל םירושיק

ptth : smc . noitacude . vog . li / SMCnoitacudE / stinU / tinaroT / dumA e migahCzukiRi/

fagaBtavhsBuT . mth              

)תינרותה תיגוגדפה הייזכרמב תויוצמה( לוק תוטלק

?והמ טבשב וט רדס - 8012

.ץראה לא ואובת יכ - 2312

.יפויו רועיכ - לארשי תוצוח - 6712

 .ןומר שתכמ דעו ןדמ םילויט תרדס - לאינד ילויט - 0032

.)תשרומ ץרא( טבשב וט רדסל םיריש - 9132

.)רועיש( ובש הנשה שאר ןיינעב טבשב וט - 8432

תויפוקש

.)טונג( טבשב ו"ט - 9003

.)טונג( ישפנ יכרב - 6103

.הביבסב תודהי - 7203

 תא תוארל םג ןתינ .ינרותה ד"פרמב ילוק-רואה רמוחה לש שדחה גולטקה תעפוה לע עידוהל םיחמש ונא

.ףגאה רתאב גולטקה
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טבשב וטל ץבשתל תונורתפ!

רעונל עובשה תשרפל תונורתפ
אב תשרפ

 היה אלש רמאנ איבנה לאוי לש ונמזב אבש הבראב וליאו "ןכ היהי אל וירחאו" הבראה תכמב רמאנ ונלצא .1

 השמ ןמזב ,תונוש תועפות יתש ולאש רמול םיחרכומ ןכלו ?הריתסה תא בשיינ דציכ ןכ לעו ,רבעב והומכ הברא

.רבעב והומכ היה אל ןכלו םיגוס הברה - לאוי ןמזבו ,והומכ וירחא היה אל ןכאו ,דחא גוסמ הברא הז היה

 אלא ?דציכה "ויתחתמ שיא ומק אל" ןיינע ותוא לע רזוח ינש קוספו "הלפא ךשוח יהיו" רמוא דחא קוספ .2

 םימיה תשולש ,תוארל ולכי אלש ךשוח - םינושארה םימיה תשולש :םיבלש ינש לע םירבדמ םיקוספה ינש

.תבשל תורשפא התייה אל וב תושממ לעב ךשוח - םינורחאה

 ךדיאמו ,םיבר ןושלב - "תדע לכ לא ורבד" ןרהאו השמל רמוא אוה חספ ןברוק ןיינע לע תווצל 'ה הצור רשאכ .3

 םהינש וליאכ םהינש ןיבמ אצי רובידה זאו רבדל ינשה תא דביכ דחא לכש ןאכמ ןכלו "רבדת )השמ( התא" בותכ

."ורבד" בותכ ןכלו תאז ורמא

 תורשעל דחא ןברוק היה ןברוקה ירה ,ןברוקה תא וטחשי םלוכ םאה ?דציכה "ותוא וטחשו" בותכ חספ ןברוקב .4

.ותומכ םדא לש וחולשש ןאכמ ,וטחש םלוכ וליאכש בשחנ הזו ,םלוכ לש חילש היה טחושהש ןאכמ ?םישנא
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חלשב תשרפ!
.םלועבש תומימה לכ םהו םיעודיה םימה רמולכ ,העידיה א"ה שי "םימה" הלימב "םימה ועקביו" רמאנש .1

 ושענ םיעשרה ."שקכ ומלכאי" ,"תרפועכ וללצ" ,"ןבא ומכ וללצ" םיכרד שולשב הלשמוה םיב םירצמה תעיבט .2

 אל ןכלו הדבכ הניא םג ךא הלק הניאש ןבאכ ושענ םיינוניבה ,ועבטש דע ולטלוטו דימ ועבט אלו שקכ םילק

.לבס אלל דימ ועבט ,םידבכ ,תרפועכ ויה םהבש םיבוטהו ,םיעשרהמ רתוי רהמ ועקש ךא דימ ועבט

 תא )דוקינ אלל( ונל הריכזמ "הנשמ" הלימה ."הנשימ םחל" וארקנ ןהו תבש רובע תונמ יתש ודרי ישיש םויב .3

.וחירבו ומעטב הנוש היה םחלה רמולכ ,"הנושמ" הלימה

 ,םימחר לש םש אוהש "קוקי" םשב 'ה םש רכזומ ןאכ ."ומש 'ה" ןכמ רחאל דימו "המחלמ שיא 'ה" רמאנש .4

.םהילע םחרמ ןיידע אוה םיעשרב ותמחלמ תורמלש ןאכמ

ורתי תשרפ

 ןשעכ היה יניס רהמ אצי רשא ןשעהש וטושפכ רבדה תא שרפנ םא ."ןשבכה ןשעכ ונשע לעיו" יניס רהב רמאנש .1

 אלו "םימשה בל דע שאב רעוב רההו" ,)אי ,ד םירבד( רמאנש המ תא רתוס היה רבדה ,אל ותו ןשבכהמ אצויש

 ונל ריבסהלו ןזואה תא רבשל ידכב ורמאנ "ןשבכה ןשעכ" םילימהש ןאכמ ,ךומנ הבוגל עיגמש ןשבכה ןשעכ קר

.ונל םינבומה םיגשומב

 הקזח ןושלב רבדל ךירצ םהילאו םירבגה םה "לארשי ינב" ,"לארשי ינבל דיגתו בקעי תיבל רמאת הכ" רמאנש .2

 רמאיו" רמאנש הכר ןושל וז הרימא ."רמול" שי ןהלו םישנה ןה "בקעי תיב"ש ןאכמ ,)קזוח ,דיג ןושלמ דיגת(

.)םימחר אלמ ל-א תובית ישאר םהש .ר.מ.א שרושמ "רמאיו" ןכ ומכ( ."וארית לא ףסוי

 ובצייתיו" רמאנ ןכמ רחאל ךא הייפכ אלל הרותה תא ולביק רמולכ ,"עמשנו השענ" לארשי ורמא הליחתב .3

 הרותה תאש ןאכמ ,םהילע הפכ רמולכ ,תיתחתב םהו הכופה תיגיגכ םהילעמ היה רהה רמולכ ,"רהה תיתחתב

 תקדקודמ איהש הפ לעבש הרותה ךא ,ןוצרב ולביק תוכלה הברה לש טוריפ אללו רתוי הלק איהש בתכבש

.הייפכב ולביק רתויב תטרופמו

 םיפלאל דסח השוע" 'הש רמאנ רכשב וליאו "םיעביר לעו םישליש לע ...תובא" ןווע דקופ 'הש רמאנ שנועב .4

 יפ שנועהמ לופכ רכשהש ןאכמ ,)םיעביר( 4 שנועבו 0002 ןתונ רכשב רמולכ ,0002 םה "םיפלא" לש םומינימ(

005.

םיטפשמ תשרפ

 רמאנ ינש דצמ ךא ,הזוזמב וא תלדב עוצרל רשפא רמולכ ,"הזוזמה לא וא תלדה לא ושיגהו" רמוא דחא קוספ .1

 ןושארה קוספה ונדמלל אב המ ,ןכ םאו ,הזוזמה דיל אלו תלדה דיל העיצרה רמולכ "תלדבו ונזאב תתנו"

 יכ( דומעל ךירצ הזוזמה דיל ןזואה תא עוצרל ידכבש םשכש ונדמלמ אלא ?"הזוזמה לא וא תלדה לא" רמואש

.הבישיב תאז תושעל רשפא םא וליפא דומעל ךירצ ,תלדה דיל עוצרל םיצור םא ךכ )ההובג איה

 תמרוגש ןוויכמ ,תאז תורמל ,דוקפית תלוכי רסוחו תוכנ תמרוג הנניא היווכש תורמל "היוכ תחת היוכ" רמאנש .2

 .קזנה תא םלשל לבוחה לע ,רעצ

 "םירצמ ץראב םתייה םירג יכ" רמאנ ןכמ רחאל דיימו ,םירבדב וב עוגפל אל רמולכ ,"הנות אל רגו" רמאנש .3

 ןאכמו .םירצמב םירג ונייה ונא םגש ונל רמול לוכי אוהש ןאכמ ?הז רוסיא דיל םירצמב ונתוריג תרכזומ עודמו

.)רגה( "ךרבחל רמאת לא )תוריג( ךבש םומ"
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 .ןאצ העברא השה לע וליאו רקב השימח רושה םוקמב םלשמ ורכמ וא וחבטו הש וא רוש בנוגהש .4!

 רמולכ ,ובנג ךכו ותוא ןבריד אלא ויפתכ לע ותוא אשנ אל אוה רושה תא בנג רשאכ ?לדבהה עודמ

 הזבתה ךכבו חורבלו ויפתכ לע וביכרהל ץלאנ ,השה תא בנג רשאכ ךדיאמ .בנגל רעצו השוב ומרגנ אל

.השמח אלו ןאצ העברא םלשל ךירצו תוחפ ושנוע ,רעטצהו הזבתה רבכש ןוויכמ ,רעטצהו

)ב( הדשה ץעכ םדאל תונורתפ
.ושרתשה )11 ,חרפכ )01 ,רטוח )9 ,הפנע )8 ,רצנ )7 ,ושרוש )6 ,ןליאב )5 ,רמתל )4 ,ןומירכ )3 ןולאכ )2 ,זראכ )1

"ושדוחב שדוח ידמ" לש םימדוק תונויליג
 העיפומה המישרה ךותמ תונויליג תלבקל .תונוש תויומכב "ושדוחב שדוח ידמ" לש םימדוק תונויליגמ םיקתוע ורתונ

 תוברתה ךוניחה דרשמ ,תינרות תוברתל ףגאה ,"ושדוחב שדוח ידמ" תכרעמל תונפל ןתינ )םולשת אלל( הטמל

.11919 םילשורי ,22 םירשנ יפנכ 'חר  ,טרופסהו

0731065-20 :סקפ

li.vog.noitacude@tinarot-tubrat :ל"אוד

שדוחה         ןויליגה רפסמ

ב"סשת רייא-ןסינ   941

ד"סשת תבט-ולסכ   251

ד"סשת רדא   451

ד"סשת רייא-ןסינ   551

ה"סשת ירשת   751

ה"סשת תבט-ולסכ   851

ה"סשת טבש   951

ה"סשת זומת-ןויס   261

ו"סשת ירשת   361
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