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ןסינ שדוח
המדקה

.הרותבש הנשה ןיינמ יפל םישדוחה ןושאר ,ביבאה שדוח אוה ןסינ שדוח

 םיבושח םיעוריאמ וא ירשת שדוחמ ונייהד ,םלועה תאירבמ םינשה תא םינומ ויה םירצמ תאיצי ינפל

 - םירצממ לארשי ינב ולאגנשמ .םירתבה ןיב תירב ,םהרבא תדיל ,לובמה ירחא םלועה שודיח ןוגכ ,םירחא

 ליחתמ הרותב הנשה ןיינמ ןכל .הדילה םוימ ףא הלודגו רחא רבד לכמ הבושח איהש ,הלואגה שדוחמ ונמ

."ביבאה שדוח" וא "ןושארה שדוחה" ,"םישדוח שאר" הרותב ארקנה ,ןסינ שדוחב

:ןסינ םשל םימעט העברא םינומ .ילבב ורוקמ םישדוחה תומש ראשכ

 הנועה וז יכ םיריבסמ ארקמה ישרפמ - "אבצה ישנא שדוח" אוה ןסינ שדוח םשה שוריפ תידכאב .1

.םיסוסל דחוימבו תומהבל תודשב ןוזמ שיש רחאמ המחלמל האיציל המיאתמה

 לע ,םלועל האבש ביבאה תנוע לע העיבצמ איהו "ןצינ" הלימה אלא הניא ןסינ הלימה רחא שוריפ יפל .2

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

 ידי לעש" ,םירצמ תאיצי תעב וניתובאל ועריאש םיסינל זמר ,סנ הלימב ורוקמ ןסינ יכ םירמואש שי .3

 .)ונ תוכרב י"שר( "ןתלואג לע ותוא םירמוא לארשיל האבה הרצ לכ לעש ,ןסינ וארקנ םיסינ

 ועיגהש העשב םירצמ יאצוי וסנתהש ןויסינה םש לע ,"ןויסינ" הלימב ורוקמ ןסינ יכ םישרפמ םירחא .4

.םימה םהל וקתמנו הרמל

 שאר ותויה לשב םאו הלואגה שדוח ותויה לשב םאו ,וב הלחהש ביבאה תליחת לש עבטה תגיגח לשב םא

.שדוקמו יגיגח יפוא לעב אוה ולוכ ןסינ שדוח דחי םימעטה לכמ וא ,הנשה ישדוחל ןושאר םישדוח

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

.ןוויס שדוח תליחתב םיטיח

 "לעבג התשפהו ביבא הרעשה יכ" קוספה יפ לע "ביבא" ארקמב תונוכמ ןתלשבה רמג ינפל תוקורי םילוביש

.ביבאה שדוח - ןתלשבה רמג ינפל םילובישה תודמוע ובש שדוחה םש ןאכמ .)אל:ט תומש(

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

ןהכ םחנמ ברה תכירעב ,"הנשל הנשמ" יפ לע

רייא-ןסינ ישדוחב תוערואמו םיכיראת 

)םירתאו םיעוריא( 
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 םיעוריא
.שנס הנח לש הנורא לארשיב הרובקל אבוה - )0591( י"שת ןסינב ה

 0391 תנשב הצרא התלע .)1291( א"פרת תנשב הירגנוהבש טשפדובב הדלונ שנס הנח  

 םינחנצה תצובק םע התנמנו יטירבה אבצל הסייגתה 4491-ב .םי תודש ץוביקל הפרטצהו

 ,היבלסוגויב בייואה יווקל רבעמ החנצוה איה .הפוריאב םידוהי תלצהל לועפל ובדנתהש

 םייוניעב שנס הרקחנ טשפדובב האלכב .הירגנוהל לובגה תא הרבועב התבשנו הספתנ ךא

 .םילשוריב לצרה רהב ונמטנו ץראל היתומצע ולעוה 0591-ב .הייריב גרוהל האצוהו םישק

 ירשא" ןורחאה הריש אוה םהבש עדויהש הטע ירפמ םיריש רואל ואצי התומ רחאל

."הנח די" ץוביק ארקנ המש לע .גרוהל התאצוה ינפל רהוס תיבב הבתכש "רורפגה

לארשיל תמייק ןרק ,רעונו ךוניחל ףגאה תובידאב "תואמצעה םויל הדגה" יפ לע

 לע לודגה תבש תארקנ חספה גח ינפלש תבשה - לודגה תבש - תומ ירחא תשרפ - ה"סשת ןסינב די

 והילא תא םכל חלוש יכנא הנה" קוספב תמייתסמה ,וז תבשב םיארוקש הרטפהה םש

 םש-לע ארקנ םשהש םירמוא שיו .)גכ:ג יכאלמ( "ארונהו לודגה 'ד םוי אוב ינפל איבנה

 ןברק תא בירקהל ידכ הש חקל דחאו דחא לכשכ ,םירצמב וניתובאל עריאש לודגה סנה

 שחרתה סנהש ןויכמו םהלש לילאה תא לארשי ובירקיש םירצמה תודגנתה ףא לע ,חספה

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

.גחה יחקלו

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

.יניס רה דמעמב םימש תוכלמ לוע תלבקל ךרדב תוריחל

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

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

.)ח:גי תומש( "ךנבל תדגהו"
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 ,רדסה לילב הינתנב קראפ ןולמב לודגה עוגיפה תובקעב .ןגמ תמוח עצבמ - )2002( ב"סשת חספ

 .יברעה רורטה לש םיניקה תא שרשל ידכ תיאניתשלפה תושרה יחטשל רוזחל ץלאנ ל"הצ

 תגסל ל"הצל הרוה לארשי תלשממ שאר ,הפוריא תונידמו תירבה תוצרא אישנ ץחלב

 ,לארשי יחרזא דגנ םיעוגיפה לג בוש לחהשמ לבא ,שדחמ ושבכנש תויברעה םירעהמ

 הניא איהו םולשל םניא תיאניתשלפה תושרה ינפש םיאפוריאהו םיאקירמאה וניבה

 ידכ תושרה ירוזא לכל ל"הצ תסינכ ורשיאו ,םיעוגיפה תא קיספהל תלגוסמו תניינועמ

.םש ןיידע ל"הצ זאמו ,"השוחנ ךרדב" רורטה תורוקמ תא רגמל

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

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

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

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

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

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

.ןסינב רשע השיש

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

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

.הזב הז דובכ וגהנ אלש לע ,רמועה

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

 .הרובגלו האושל ןורכיזה םוי - ןסינב חכ

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

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

 .עדונ אל םתרובק םוקמו

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

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

.האושה לש םימיאה תפוקתב תידוהיה
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םירתא
.םייתעבג ריעה הדסונ - ב"שת ןסינב טי

 תנכוש איה .ןג-תמרל ביבא-לת ןיב ,ףוחה רושימב ריע איה םייתעבג

.המש ןאכמו רכרוכ תועבג יתש ןיב

 תילוחה ןתמדא לשב תושוטנ תועבגה ויה תידוהיה תובשייתהה דע

 יטבשמו םיחלפה ירפכמ ואבש םיעור םש ודדנ .םימ רסוחו הלדהו

.הביבסב ויהש םיוודבה

 תארקל ,יטירבה אבצה תועבגה לע הנח הנושארה םלועה תמחלמב

.םיכרותה ידימ ןופצה שוביכ

 התייהו )2291( ב"פרת תנשב הדסונש בוכורוב תנוכש איה ריעב רתויב הקיתווה הנוכשה

.ץראב הנושארה םילעופה תנוכש

 תועקבהו תוכומסה תועבגה ושמיש ,ם"במר תעבג התנכשו בוכורוב תנוכש דוסיי םע

."הנגה"ה ירבחל םינומיא הדש תורתסנה

 תוכומסה תונוכשה םע םתנוכש דוחיאל בוכורוב תנוכש ישאר ולעפ )2491( ב"שת תנשב

.תילעופ-יטנאה ןג-תמרל םחופיס תא עונמל ידכ תאז ,תחא תימוקמ הצעומל

 רתסומ קשנ ןסחמ - ביבא-לת רוזאב "הנגה"ה לש ןושארה קילסה היה םייתעבג םוחתב

 םהיאובחמ ךותמו יטירבה אבצהמ םיקנט וחרבוה םייתעבג לא .םיטירבה ינפמ המדאב

.)8491( ח"שת תנשב ,תואמצעה תמחלמ תוברק לא ואצי

 ןיערגה - "הנגה"ה רובע תוצצפו קשנ תיישעתל ןושארה הכאלמה תיב םקוה םוקמב

.)תיאבצה היישעתה( ש"עת לש ןושארה

 בושייה ןכו )שולש ליגמ( םניח הבוח ךוניח גיהנהש ץראב ןושארה בושייה איה םייתעבג

.תיפותיש הינכרצ וב החתפנש ןושארה

.םיבשות 000,84-כ םייתעבגב םייח םויכ
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àúøéí áàæåø âáòúééí

éã ìáðéí - ìæëø äçììéí ùðôìå áîòøëåú éùøàì.

òì ä÷éø áàåìí úáìéè ùì àÅí äôåøùú éãéä ìîøåí. òì äùéù ëúåá "æéëøåï ìðåôìéí" åöéèåè îãáøé 

éçæ÷àì äðáéà "åðúúé øåçé áëí åçééúí" )ìæ:éã(.

áçãø öããé ùîåø ñôø æéëøåï åòì ä÷éøåú ùîåú áðé âáòúééí 

ùîñøå ðôùí òì ä÷îú äîãéðä åëï áëì îòøëåú éùøàì.

á÷åîúå äúçúåðä ðîöàú ñôøééä òéøåðéú, åñáéá äîáðä âï æéëøåï 

ìðåôìéí.

äéëì ÷äéìåú ååäìéï - ìæëø ÷äéìåú éùøàì áîçåæ ååäìéï ùáâáåì àå÷øàéðä åôåìéï.

òì ä÷éø áîáåà àì ääéëì øùåîéí ùîåú äòøéí åäòééøåú áååäìéï, áäï çéå ÷äéìåú éùøàì áîùê ãåøåú 

øáéí åäåùîãå òì éãé äðàöéí áùåàä.

á÷åîä äùðééä ñôøééä, àåìí úöåâä, àåìí äúééçãåú åàøëéåï äùåàä åäîçúøåú.

îöôä äëåëáéí

áðåé áîøåîé âáòä äáåìèú òì ñáéáúä åîîðä úöôéú òì òøé äñáéáä - úì-àáéá, øîú-âï åáðé-áø÷.

äîöôä ðîöà áúåê âãåì äâðéí áâáòúééí - âï äòìééä äùðééä - ìëáåã äòåìéí ùì øàùéú äîàä 

äòùøéí, ùäéå áéï áåðé äàøõ, îééñãé ééùåáéä åîðéçé 

äéñåãåú ìîãéðú éùøàì.

îöôä äëåëáéí äåà áâåáä ùì ë-48 î' îòì ôðé äéí, 

áð÷åãä äâáåää áéåúø áúçåí âáòúééí åñáéáúä. äâáòä 

ð÷øàú "âáòú ÷åæìåáñ÷é", òì ùí îàéø ÷åæìåáñ÷é 

ùäúééùá ùí òí îùôçúå, áòú ùäééúä çùåôä, ñáéáúä 

ùåîîä ììà ãøê âéùä.

ìôøèéí ðåñôéí áèìôåï 2511375-30.

ñìé÷ àìãîò åñìé÷ åòãé

ìäìï ñéôåø îøú÷ òì ñìé÷éí )îçñðé ðù÷ ðñúøéí( òøá îìçîú äòöîàåú.

àáøäí àìãîò )àééæðùèééï(, äéä îåøä ìöéåø åñøèåè áâéîðñéä äòáøéú "äøöìéä" îùðú 7091. áùðú 9091, 

ëùäéä áäùúìîåú ôãâåâéú áùåééõ, ôâù àú ã"ø áåâøùåá, îðäì äâéîðñéä åáé÷ù îîðå ìäòáéø ìàøõ 

ùìåùä øåáéí ùðøëùå òì éãé äôãøöéä äéäåãéú.



10

àéæðùèééï ìà äéññ, ì÷ç àú äøåáéí åàøæ àåúí áçáéìä. ááåàå ìðîì éôå ðúâìå äøåáéí. àðùé äùìèåï 

äúåøëé äçìéèå ìäåùéáå áëìà, àê ëðúéï øåñé, éùá àöì ä÷åðñåì äøåñé áîâøù äøåñéí áéøåùìéí.

ìàçø çîéùä çåãùéí äåáà ìîùôè åéöà æëàé!

äéä æä "îùôè äðù÷" äøàùåï áàøõ-éùøàì åëîå ëï "äîùôè äøàùåï áòáøéú" áàøõ éùøàì îëéåï 

ùàééæðùèééï äåãéò ìùåôèéí ëé àéððå îáéï ùôä àçøú îìáã òáøéú. äåæîï îúåøâîï ùúéøâí îúåøëéú 

ìòáøéú åìäéôê.

ìîçøú äîùôè ëúá àìéòæø áï-éäåãä, áòéúåðå "äàåø", òì äîùôè äøàùåï áùôä äòáøéú. äåà äéä àçã 

îîàøâðé "ä÷áåöä äéôåàéú", àùø îèøúä äééúä ìäâï òì äéäåãéí áéôå åáúì-àáéá. àðùé ÷áåöä æå ðùàøå 

ìùîåø òì úì-àáéá ëàùø äúåøëéí âéøùå àú äéäåãéí ìîåùáåú áùðú 7191. äåà òîã áøàù ÷áåöú 

äùåîøéí.

áùðú 8191, òí âîø îìçîú äòåìí äøàùåðä, äâéòå ìàøõ àðùé "åòã äöéøéí" áøàùåúå ùì ã"ø çééí 

åééöîï åáé÷ùå îàééæðùèééï ìä÷éí áòéø äòáøéú, "îùèøä òáøéú", åäåà äéä ä÷öéï äòáøé äøàùåï áîùèøä 

äòáøéú áòéø äòáøéú úì-àáéá.

ëàï äçìéè ìäçìéó àú ùí äîùôçä îàééæðùèééï ìàìãîò, åàëï äåà äéä äàéù ùäáéà àú äùîçä 

ìúì-àáéá - äàéù ùùîç åùéîç!

"äñìé÷"

áùðú 0291 äå÷í áúì-àáéá àøâåï äîçúøú ä"äâðä", ùàìãîò äéä áéï îééñãéå.

áùðú 2291 äå÷îä ùëåðú áåøåëåá - ùëåðú äôåòìéí äøàùåðä áàøõ éùøàì.

àìãîò äéä àçã îäéåæîéí ìä÷îú ùëåðú äôåòìéí. úçéìä áðä ìòöîå öøéó òõ, òã âîø áðééú äáúéí 

äøàùåðéí. 

áîøëæ ä"äâðä" äåçìè ìä÷éí îçñï îøëæé - "ñìé÷" ìðù÷ ùäúàñó. öøéôå ùì àáøäí àìãîò ðîöà 

ëî÷åí äáèåç áéåúø, ùäáøéèéí ìà éâìå! 

ìòáåãä æå áàå îô÷ãé äîøëæ ùì ä"äâðä" - ùàåì îàéøåá-àáéâåø, àáøäí àéëø, éäåãä ùøúå÷-ùøú 

)äîìçéï(, áøàùåúå ùì àìéäå âåìåîá. çôøå îúçú ìöøéó åáðå çãø áàåøê åáøåçá ùì 3 îèøéí. äîçñðàé 
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äéä îðçí öã÷ åäàçøàé äéä éò÷á ôééðáøâ, îô÷ã ä"äâðä" áâåù ãï. äèðãø ùì éò÷á ùéîù ìäåáìú 

äðù÷ àì äîçñï åìäåöàúå ìöåøê ôòéìåú. áñìé÷ æä àåçñðå )ìôé äøéùåîéí( ë-003 øåáéí, ëîä îàåú 

à÷ãçéí, îëåðåú-éøééä )ëîå "ùååøöìåæä"(, îøâîåú, øéîåðéí åúçîåùú. ìñìé÷ äåëðñå ëìé-ðù÷ àùø äåáàå 

ìàøõ áçáéåú äîìè. 

áðå ùì àìãîò îñôø: "ëùäééúé áï 01, ùîúé ìá ùéùðå àéù àçã ùáà àìéðå ìòúéí ÷øåáåú åúîéã äéä 

éåöà òí àáà ìçöø åìðå àîø àáà ìäéëðñ äáéúä. ôòí àçú áà àéù æä, àùø ùîå îðçí öã÷, ëùàáà 

ìà äéä ááéú. ò÷áúé àçøéå åøàéúéå ðëðñ ìîçñï. øöúé åäööúé ìúåê äîçñï åøàéúéå îæéæ àú äàåôðåò 

ùì àáà, çåôø ÷öú áàãîä, îøéí îëñä ëáã åðòìí îúçú ìàãîä. ëùàáà çæø äáéúä ñéôøúé ìå îä 

øàéúé åäåà ùí àöáòå òì ôéå åàîø ìé 'îäéåí àúä ùåîø ñåã'!

ëùäééúé áø-îöååä, áùðú 9391, ÷éáìúé áîúðä ùåáê éåðéí òí éåðéí éôåú. ëì éìãé äùëåðä ÷éðàå áé. ùàìúé 

àú äåøé îé ðúï ìé îúðä ëì ëê âãåìä åéôä? àîøå ìé: 'äçáø'ä'. éãòúé ëáø àæ îé äí 'äçáø'ä'. äùåáê 

òîã òì öéðåø øçá àùø ùéîù "àøåáú àååéø" ì"ñìé÷". îöã ùðé ùì äîçñï äòîéãå 'áøæ äù÷éä' âãåì 

ùùéîù ìëðéñú äàååéø ì'ñìé÷', ùðàèí, ëé áàåúä ùðä äúçéìå äáøéèéí áçéôåùéí øöéðééí àçø îçñðé 

ðù÷!

àçé âéì - äöòéø îîðé áùðúééí, äìê ìúú àåëì ìéåðéí åôúàåí ùîò øòù áîçñï. ëùðéñä ìäú÷øá ùîò 

öò÷ä îúåê äîçñï: 'äñúì÷ îëàï'. äåà øõ àìéé åñéôø îä ÷øä. åàæ àîøúé ìå ëùàöáòé òì äôä: 

'îäéåí âí àúä ùåîø ñåã'!"

ôøè ìùðé äî÷øéí äàìä äñìé÷ ìà ðúâìä ìòåìí. äðù÷ ðùîø ú÷éï áîùê ëì äùðéí åùéîù àú àðùé 

ä"äâðä" áôòåìåú øáåú.

"ñìé÷ àìãîò" îñåãø åáå úöåâä ùì ëîä ëìé-ðù÷ ùäéå áúåëå ìôðé ä÷îú äîãéðä. àôùø ìá÷ø á÷áåöåú 

áúéàåí îøàù òí øï àìãîò, èì' 6791175-30 àå âøùåðé îùä, èì' 5243575-30, 5054955-050.

ñìé÷ åòãé

áùðú 7391, áòú îàåøòåú úøö"å-úøö"è, ìà äéä îñôé÷ î÷åí áîçñï äðù÷ àöì àìãîò åéò÷á ôééðáøâ 

åùéé÷ä äìøùèéï îöàå îòøä áåàãé, îúçú ìáéúä ùì îùôçú åòãé. äí áã÷å àú äùèç åîöàå ùàôùø 

ìçôåø ìîòìä åìáðåú áúåê äîòøä çãø âãåì ùéåëì ìùîù îçñï ìðù÷. áúåê ìåì òåôåú éö÷å øéöôä òí 

ôúç éøéãä ìñåìí. äìùìùú ùì äúøðâåìåú ëéñúä àú äôúç åëê âí äñìé÷ äæä ìà ðúâìä ìòåìí.

áñìé÷ åòãé äééúä áòééú ìçåú åìëï äéå öøéëéí ìèôì éåúø áëìé-äðù÷ äøáéí ùäéå áå. äñìé÷ ðîöà òîå÷ 

áàãîä åìëï äéøéãä àìéå áñåìîåú äééúä ÷ùä éåúø.
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רייא שדוח
המדקה

 תאירב ןיינמל הנשה ישדוחל ינימשהו םירצממ לארשי ינב תאצ ןיינמל ינשה שדוחה אוה רייא שדוח

.םלועה

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

.הז שדוחב םיארנה םינצינ ותועמשמש "אינצינ" ומוגרתו רוא

 הגאד ימי םה ,רייא שדוחב םילפונ םהמ העשתו םירשעש רמועה תריפס ימי העשתו םיעברא :עבטב רייא

 תרוצב תונטק תורוכזת חלוש םעפ ידמו ותלשממ תפוקת לע רתוומ תולקב אל ףרוחה .יאלקחל הדרחו

 וינפל חולשלמ ענמנ ונניא חתפב דמועש ץיקהו .תולישבמה ףרוחה תואובתל ילרוג תויהל לולעה רירגס םוי

 ,הנשה ישדוח לכמ חונו האנ ומילקאש הז שדוח .האובתל םיקיזמ םה םגש ,םידבכ םיברשו םידק תוחור

.הייחמצלו תואלקחל תונכס ובוחב ןפוצ

 םילכ ביבאה יחמצ ,חמוצה םלועב הדירי ,רייא לש היינשה תיצחמב לחה ,תנמתסמ האובתה תלשבה םע

.תודשב םילוע םיצוקו

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

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

ןהכ םחנמ ברה תכירעב ,"הנשל הנשמ" יפ לע

 םיעוריא
 ,תבשב רייאב 'ה לח הנשה .ריאב ה-ו דב תואמצעה םויו לארשי תוכרעמ יללחל ןורכיזה םוי תא םייקל גוהנ

.רייאב ג-ו בל תואמצעה םויו ןורכיזה םוי תא םידקהל הלשממה הטילחה תבש לוליח עונמל ידכ ןכלו

 םנברק תא ריכזהלו רוכזל ידכ עבקנ ןורכיזה םוי .לארשי תוכרעמ יללחל ןורכיזה םוי - רייאב ב

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

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

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

.הנידמה תמקה

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

 הפקותל היח תודע אוה הז םוי ."לארשי תנידמ איה - לארשי-ץראב תידוהי הנידמ תמקה

 תא הפחס תימואל הייחת חור .וצראל לארשי םע ןיב תרשקמה ,תיקולאה תירבה לש

 תרכש תירבב הנומאה תא הקזיחו הניזה רשא ,הנידמה תמקה תובקעב םלועה תודהי

 בצמה הנידמה תמקה ינפל .שודק יוגו םינהוכ תכלממ תויהל ידוהיה םעה םע םיקולא

 דחא לכ ,וסינ תרתחמה ינוגרא .םיזעונ הלפעה יעצבמו תויקוח יתלב תוילע ביתכה ץראב

 )7491 רבמבונב 92( ח"שת ולסכב ז"יב .םיטירבה ןוטלשמ ץראה תא ררחשל ,וכרדב
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 תובקעב .תינוביר תידוהי הנידמ תמקה לע הטלחה תודחואמה תומואה תרצעב הלבקתנ

 וחתפ םיברעה .םלועהו ץראה ידוהי ברקב תוררועתהו תובהלתה לש לג האג ,הטלחהה

 .םיידוהי םיבושייו םירע לע תויולפנתהבו חצר ישעמב ,ם"ואה תטלחה דגנ ןיוזמ קבאמב

 ,בושייה יגיהנמ וסנכתה ,ישישה םוי לש צ"החא תועשב ,)8491( ח"שת רייאב ה םויב

 תמחלמ הצרפ ןכמ רחאלש הלילב .לארשי תנידמ תמקה לע וזירכהו ,םעה תצעומ ירבח

 ימכסה ומתחנ המחלמה ישדוח םותב .ידוהיה בושייה ןיבל ברע תואבצ לכ ןיב רורחשה

 .בר םדב ונתנידמ תואמצע התנקנ ךכו ברע תואבצ םע קשנה תתיבש

)לטנגנל םוחנ ,רגצמ הנוי ברה ,"םייחה ילגעמב" יפ לע(

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

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

 .תוצמה םע לכאנש חספה ןברק רכזל ,חספמ הראשנש הצמ הז םויב לוכאל םיגהונה שי

 זא הוויצ ה"בקה .םירצמ תאיציל היינשה הנשב לארשי ינבל ןתינ ,ינש חספ לש הז דעומ

 םלוא ,)רבדמב ןיידע ויה לארשי ינבש יפ-לע-ףא( ודעומב חספה תא ובירקי לארשי ינבש

 תונמדזה םהל ןתניתש ושקיב םה ,חספה בירקהל ולכי אלו םיאמט ויהש םישנא ואצמנ

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

.ןסינב די-ב ורסיחש המ תא ןקתל

 ןונכתב םיריכבה םיצאנה דחא ,ש"מי ןמכייא ףלודא לש ותפיטח תשרפ - )0691( כ"שת רייאב די

 ידי לע הניטנגראב ףטחנ ,הפוריא ידוהי תדמשהל תינכותה ,"יפוסה ןורתפה" עוציבבו

.טפשמל דמעוהו לארשיל אבוה ,ילארשיה "דסומה"

 הפיטחה לע תועידי ופשחנ טא טא .ץראה לכב םלהל םרג ותאבהו ורצעמ םוסרפ  

."ידלבירג בוחרב תיבה" דסומה שאר ,לארה רסיא לש ורפסב דחוימב ,תיטמרדה

 תוהזב ,הניטנגרא תריב ,סרייא סונאובב רתתסהו הסובתה ירחא ,הינמרגמ חרב ןמכייא  

.וילא ופרטצה וינבו ותשא .היודב

 רתסוה הפיטחה רחאל .יאמ תליחתב ףטחנו וירוגמ רברפב רתוא קתרמ בקעמ רחאל  

 הרזחש תילארשי תחלשמ םע דחי ,ויפטוח םע סטוה םימי הרשע רובעכו רותסמ תרידב

.הפיטחה לע עדי אל תחלשמה ישנאמ שיא .הניטנגרא לש 051-ה תואמצעה םוי תוגיגחמ

 תא ריזחהל לארשימ השרדש ,הניטנגרא-לארשי יסחיב קומע רבשמ הללוח השרפה  

.לארשי תא תונגל העיבתב ם"ואל התנפו ןמכייא

.ןהיניב תודידיה ירשק שודיח לע ,תונידמה יתש ידי לע ,תפתושמ העדוה האצי ףוסבל  
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 יבר ידימלת ףלא העבראו םירשע לש םתריטפ הקספנ רמועב גלב תרוסמה יפל .רמועב גל - רייאב חי

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

 לארשיב .)רמועב דלב תרחמל אשניהל םידרפסה גהנמ( וב םיאשינו ,ותפוח םויב ןתחל

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

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

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

.תורודל לארשיב הרובגה חור תא עטנ לשכנש תורמלש

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

 םילייחהמ ורתתסה הכותבש הרעמה ןמ רזעלא ונבו י"בשר ואצי םויב וב ,רבדמב

 יאחוי רב ןועמש יבר ,אביקע יבר ידיב וכמסוה רמועב גלב .םשפנ תא ושקיבש םיאמורה

 ידיב הרותה תודוס יוליג היה םוי ותואב .הרוסא התיה הכימסהש תעב וירבח תעבראו

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

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

 ,ןורימל ךילוהל תפצב םידרפסה וגהנ הרשע-עשתה האמה תישארמ .םויבו הלילב דומילל

 היילעל ףסונב ,םויכ .תטשוקמ הפוח תחת םידוקירבו הרישב הרות רפס ,רמועב גל ברעב

 הרישב ןביבס תולבלו תורודמ קילדהל ץראה יבחרב רעונ ינב םיגהונ ,י"בשר לש ורבקל

.םידוקירבו

1( ז"טשת שדק עצבמ זאמ םינש רשע ךשמב .םימיה תשש תמחלמ הצרפ - )7691( ז"כשת רייאב וכ

 םיברעה לש םימויאה ורבג .ץראב םיבושיי לע )םילבחמ( ןויאדפה תופקתה וכשמנ )659

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

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

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

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

.ימואל דוכיל תלשממ המקוה .ףיקמ סויג

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

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

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

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

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

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

.הזע תעוצרבו יניס יבחרמב
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 )7691( ז"כשת תנשב םימיה תשש תמחלמ לש האיש .םילשורי םוי - )7691( ז"כשת רייאב חכ

 ןדרי ידיב התייה רשא ,הקיתעה ריעל ל"הצ תוחוכ ורדח רשאכ ,רייאב חכ ,ד םויב היה

 רורחש םוי .ונשדקמ תיב דירש ,יברעמה לתוכה תאו תיבה רה תא וררחשו ,הנש 91

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

 דיל גוגחלו םילשוריל תולעל הז םויב םיגהונ .ללהה תליפת תאו ,םידחוימ הליפת יעטק

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

.לארשי תריב םע תוהדזה

םירתא
.רקוב הדש ץוביק דסונ - )2591( ב"ישת רייאב כ

 היה אל םיביברמ המורד .קיר היה הנידמה לש החטש תיברמ תואמצעה תמחלמ רחאל  

 .דחא בושיי וליפא

 תיבחרמ הנגה תדיחי המקוה ,םוקמה תא "בגנה תביטח" הבזע )8491( ח"שת טסוגואב  

 אלש חטש .הנידמב רתויב לודגה חטשה תא קיזחהל המישמה הילע הלטוהו )בגנה זוחמ(

.וב םימה תורוקמו הירגופוטה לע ,וב םיכרדה לע ,וילע טרופמ עדימ שיאל היה

 תודיחי יאצוי םקלחו ח"שת יקיתו םקלח ,םירידס םילייח ויה םירייסהו הדיחיה ילייח  

 םינושארה םירקסב םיחטבאמו םיטוונכ ופתוש םה ."םיירט" םילייחו וקרופש ח"מלפ

 עצמאב תובשייתהש הרכהל ועיגה ,בגנל םיחמומ תויהל וכפה רצק ןמז ךותו חטשב ושענש

.היללוחמ תויהל ובדנתהו העשה חרוכ אוה ןומישיה

 םלוא .הררופתה הרובחהו בושיי תמקהל םתשקב תא רשאל תודסומה ובריס הנושארב  

.םיניינעה תא לגלגל וליחתהו הירבחמ ףסכ ובג ,הדוגא ודסייו ושקעתה םירבח רפסמ

 הדוגאה תורטמ תא רידגה אוה ."ץוביק" הלימה תא ריכזה אל הדוגאה לש דוסיה ךמסמ  

.רוזאב חותיפב רושקה לעפמ לכב תופתושו בגנה ירה חטשב "הנקמ ירדע לודיג"כ

 שיא ,ןהכ עשוהי היה םהיניב .ףרטצהל ושקיבו וניינעתה םינוש םישנאו הרבע העומשה  

.ןוירוג-ןב דוד לש ושאר רמושו ודידי םימילו ,י"חל

 הנחמ .בגנה זכרמ ךרד תליאל שיבכה ללסנ ןמז ותואב .ץולח תצובק החלשנ רוזאל  

 הנוכו )בגנב םיכרדה תחא לש הייוניכ( ןטלוס-א-'ברד לע ןיצה יקוצמ לומ היה םיללוסה

."הנטלוס"

 .הנחמה ןמ קחרתהל ולכוי אלש םהל רורבשכ ,םדיל ובשייתה םינושארה םיבשייתמה  

 םילחנה שגפמב ,תדבע תיטבנה ריעה תוברוח לומ הדוקנה תא םיקהל ובשח םה

 ךומסה רהה לש יברעה ומש יפל ,"רקוב הדש" םבושייל וארק םה .העורה-רקוב-רושב

.רקב לודיגמ סנרפתהל םידסיימה תנווכ םש לעו )רקוב( "רקב-לא תר'גש"
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 סנרפתהל םולחה תורמל ,וירבח לש ץוח תודובעמ בושייה םייקתה הנושארה הפוקתב  

.םוקמב

 .דדשנ רדעהו בראמה ןמ החצרנ ,רדעה תא תוערל האציש תפרצמ תבדנתמ ,רפורפ הרברב  

 קחורמ םוקמב בושיי תמקה לש וז "הקתפרה"ל ודגנתהש םינקפסה לכ .םלהב וכוה םלוכ

 םוקמל ץוחמ תאצל קשמה ירבח לע רסא דוקיפה ףולא .יבמופב םתעד תא ועיבה - םמושו

 םסרופמה וריש תא זא בתכ ןמרתלא ןתנ( יאבצ סיסבל םכפהל וא םתונפל ללכב שרדו

.)"העורה לחנ" םשל הכז ךומסה םוקיילח ידאוו "רקוב הדשמ הרענה"

 אלו ח"מלפב ומחל אל הילייחש ל"חנ תדיחי וילא הפרוצ בושייה םויק ךשמהל יאנתכ  

 .םירקוב ייחל ולגרתה

 ליחתה הערמה קשמ .םיסנרפמ םיפנע תמקהל קבאמה ןמיסב הדמע היינשה הנשה  

 ,תינויצ הרכה תלעב ,הניטנגראב הדימא תידוהי החפשמש רחאל רקוב-הדשב חתפתהל

.ןאצ רדע המרתו הערמה חותיפ אשונב רקוב-הדש םע תופתושל סנכיהל הטילחה

 ומקרנש םירשקהו תליא-ןומר הפצמ שיבכ לש ותלילס ,ל"חנה לש ותופרטצה ,ףסונב  

 רוזאב טטושל ולחה םירבחו רפתשה ןוחטיבה בצמ .םיירפ תא תתל ולחה ,םיוודבה םע

.םירדע תייקשה יכרוצל םיקיתע םימ תורוב תוקנלו

 םוקמב בהאתה אוה .הלשממה שארו ןוחטיבה רש ,ןוירוג-ןב דוד רוזאב רקיב הנש התואב  

 טילחהו ךכ לכ בושח יצולח-ינויצ לעפמב קלח תחקל וכזש םישנאב ותאנק תא עיבהו

.ץוביקל ףרטצהל

 םיחוויד .םלועבו ץראב תושדחה תורודהמ שארל "רקוב הדש" םשה הלע הליל ןיב  

 לדגמ ,תפר וב ןיאו תרכומ העונת םושל ךייש היה אלש ,רזומה בושייה לע ובתכנ םיינועבצ

.קשמה תודובעב )ןוירוג ןב דוד לש ויוניכ( "ןקזה" לש ותובלתשה לעו ,יונ יצע וא םימ

 םייתימאה םירגתאהו תויעבהש םירבחל ררבתה ,עקש תיתרושקתה הרעסה קבאש ירחא  

 תא רוסמל ,רתוול ןויערה הלע ,ושאונש םידסיימ לש תונושארה תוביזעה םע .ונתשה אל

 ונפו רבג ןוזחה לבא ,תיתלשממ תונויסינ תנחתל וכפוהל וא תובשיימה תועונתל קשמה

.תובשייתה ייח תרחוש ,תיצולח רעונ תעונת לש ל"חנ תקלחמ לבקל

 קשמה יפנעב דימ ובלתשה םתרשכה ירבח ."םיפוצה" תעונת לש הפיה התעש וז התייה  

 תא ושע יתרבחה םשוביגו םתוננער ,לודגה םרפסמ .תידיימ התייה הריוואה לע םתעפשהו

.םהלש

 לע םיריש ובתכנו םיביבא-לתה םיריעצה תא ויפואב קתיר - םיסוס לודיג - שדחה ףנעה  

 ,םיסוסה העורל תוריש תלגע התנבנ ."ומָשנש םירע לע ןומדק סוס בג לע רקוב" לש ואוב

.תמדוקה האמב ,ברעמה ישבוכ ,םינקירמאה םיצולחה תולגעל תומודש
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 תפתושמ תיאלקח הווחל דוסיה חנוה ,םירדעה תא ןיזהל ידכ ריצח אבוהשכ תרוצב תנשב  

 וחילצהש םיבנע םרכו םירישנ עטמ ועטינ ,ורכמנ םיסוסהו ןאצה .םורדה יצוביקל

.ובלבילו

 תימשרה ותלבק הרשוא םג זאו ,תיצראה םימה תשרל קשמה רבוח םישישה תונשב  

 ,רצק ןמז ךות ,"רקוב הדש" הכפה םיעור תדוגאמ ."םיצוביקהו תוצובקה דוחיא"ל

.יצראה ליבומה ימב םיקשומה םיעטממ סנרפתמה ץוביקל

רואל האצוהה ןוחטבה דרשמ ,רנע באז תכירעב ,"םיצוביק ירופיס" יפ לע  

  

àúøéí áàæåø

äîåæéàåï - öøéó äîâåøéí ùì ãåã åôåìä áï-âåøéåï

äöøéó äéä áéúí ùì ãåã åôåìä áï-âåøéåï îàæ äöèøôåúí ì÷éáåõ åòã ìôèéøúå ùì ãåã áï-âåøéåï áãöîáø 

3791. äöøéó äåñéó ìäéåú áéúå âí ëàùø áï-âåøéåï ëøàù îîùìä. äöøéó ðôúç ì÷äì áéåí äøàùåï ìîåúå 

ùì áï-âåøéåï. 

äîá÷ø áöøéó ðçùó àì ãîåúå ùì áï-âåøéåï ëàãí åëîðäéâ åàì äú÷åôä ùáä äåà çé. áöøéó äùåîøéí 

äñîåê îåöâú úòøåëä äîöéâä àú ä÷ùø áéï áï-âåøéåï åäðâá. áðåñó ìáé÷åø áöøéó áï-âåøéåï, ðòøëåú áå 

ôòéìåéåú îåæéàìéåú ùäåôëåú àú äùäééä áîåæéàåï ìçååéä.

ìôøèéí ðåñôéí ðéúï ìôðåú ìîéøé ôìîç, èìôåðéí: 9640656-80, 7540656-80, 7640656-80, 3440656-80, 

0230656-80.
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     îãøùú áï-âåøéåï

á-4691 äå÷îä áéåæîúå ùì ãåã áï-âåøéåï îãøùä ë-3 ÷"î îãøåí ì÷éáåõ ùãä-áå÷ø. äîãøùä ëåììú 

áéú ñôø úéëåï àæåøé, áéú îãøù ìîåøéí, áéú ñôø ùãä, ñôøééä îøëæéú åîåæéàåï àæåøé åëï îëåï ìîåøùú 

áï-âåøéåï. á÷øáú î÷åí ðîöàéí ÷áøéäí ùì ãåã áï-âåøéåï åøòééúå ôåìä.

òáãú

çåøáåú òéø ðáèéú òúé÷ä áäø äðâá, áöã ëáéù áàø-ùáò-îöôä-øîåï, ë-9 ÷"î îãøåí ìùãä áå÷ø. 

äå÷îä áîàä ä-3 ìôñä"ð, áöåîú-ãøëéí çùåá éøåùìéí-òæä-àéìú-ôèøä. ð÷øàä òì ùí àçã îîìëé 

äðáèéí ùðòøê ëàï åð÷áø áî÷åí äæä. áúçéìú äîàä ä-2 ìñä"ð ðëáùä áéãé äøåîàéí åäôëä îøëæ 

ìùìèåðí áðâá. äâéòä ìùéà ôøéçúä áú÷åôä äáéæðèéú. ðäøñä áçì÷ä áòú äôìéùä äôøñéú )416( åá-

436 ðëáùä áéãé äîåñìîéí. îàæ äçìä ùå÷òú òã ùðòæáä ëìéì áîàä ä-01. çåøáåúéä ðúâìå áîàä ä-

91. á-8591 ðòøëå áä çôéøåú åäòéø ùåçæøä áçì÷ä. áî÷åí çì÷éí îùåçæøéí îï äú÷åôåú äðáèéú, äøåîéú 

åäáéæðèéú åùøéãéí øáéí àçøéí. áîéùåø ùîñáéá ìòéø îöåééí ùøéãéí øáéí ùì çååú ç÷ìàéåú, åáäøéí 

ùîñáéá ðúâìå îòøåú-÷áøéí øáåú. ìéã çåøáåú òáãú äå÷îä á-0691 çåä ðéñéåðéú ìç÷ø ùéèåú äç÷ìàåú 

ä÷ãåîåú ùùéîùå áàæåø æä.

רואל האצוהה ןוחטבה דרשמ ,"רתאו םוקמ לכ" יפ לע
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2

האנ-ןב לאונמע  ר"ד

 םיזמורמה רייא-ןסינ םישדוחל ,ןיפיקעב וא תורישי ,םירושקה םירתאהו םישיאה ,םיעוריאה תא תוהזל אנ

 .רייא שדוח ףוס דע תכרעמל חולשלו םתובישח לע םיינש וא טפשמ בותכל ,תואבה תודיחה/תולאשה לכב

.תודיחה לכ תא רותפל חילצמה סרפב הכזי

 - םיאצוי םתא םויה :לוקב הזירכמ הרותהו ,הפ רבכ ביבאה

!ביבאה שדוחב

 ןסוח קרו ,ףסכ לש סט לע תנתינ הניא תוריח ,עודיכ ,לבא

 .האיבהלו הברקל םילוכי ,הברקהבו תוריסמב לבותמה ,ינחור

 תויומדב ונא םילקתנ ,ונרבע יליבשב ונא םיטטושמשכ ,ךכו

 ןיליווגל ,םמצע-םה וכפה הנעמלו םהל התיה הרקי תוריחהש

.הזה םויה םצע דע ונתוא תוולמ םהיתויתואש םיפרשנה

 המע ינבל רמאנש המ תא המינפה אל ןיידעו ,רוצמב םילשורי

 ןופצמ ןטק רפכמ ,דירטמה שיאה - אוה .םינש הברה ינפל

 .הלש-המע ינב תא תודבעמ ררחשל ליאותש הילא ןנחתמ ,ריעל

 וכפה םיקשועה !אב ןכא שנועהו הירמב תראשנ תינצחשה

.םיקשענלו םילוגל

 לע ,ללכבו .השקבב ותבותכו ,ויבא םש ,דירטמה שיאה אוה ימ

?!שערה לכ המ

 הכפה ,ץראל התלע .הירגנוהב תללובתמ החפשממ האב איה

 הליפת הבתכ ,ןוכיתה םיה תפש לע דמחנ םוקמב תיקינצוביקל

 תא התאר .עלקה ףכב ויהש היחא לא הכלהו ריש תרוצב

 תא הבתכש וז איה .תויולג םייניעב ,ועמשמכ וטושפ ,תוומה

:אבה עטקה

 .ידעלג רפכ לומ םירהה לע יתילע ,רקובב םכשה ,תבשב

 לביק המל יתוניבה אלפנה רקובה תוננערבו .האלפנ הביבס

 הדוקפ לבקל רשפא םירהב קר .רהה לע הרותה תא השמ

5 'סמ - םירתאה ךרדב
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 םישיגרמ תאז לכבו םדאה ןוטק המכ םיאורשכ ,הלעמלמ

 לכב קפואה בחרתמ רהה לע .םיהולאה תברקב ןוחטיבה תא

 ןימאהל םילוכי םירהב .םלועה רדג תא םיניבמו ,םינבומה

 - ?חלשא ימ תא :הילאמ הלאשה הלוע םירהב .ןימאהל ךירצו

?לכ ּואה .הפיה תאו בוטה תא תרשל יתוא חלש

 לע םיבושייה םש המ ,רבודמ ריש הזיאבו ץוביק הזיאב !השקבב ,החפשמ םשו יטרפ םש ,איה ימ

?המש

 המב וישנאו אוה וקדצה .תקולחמב יונש ,רמול םיבייח ,אוה

 ןושארה שיאה לש ורופיס רחאל הנש םיעבשו תואמ ששכ ושעש

 חספ ברעב ,אוה .םהינשל ףתושמ בוצע ךיראת ,לבא ?ונשגפש

 תניגנמ תא ,דירחמ םגו ,םישרמ םויסל איבה הנש 2391-כ ינפל

:וירבד ויה הלא .יאמורה רשנה דגנכ המחלמב םימדה

 דובע יתלבל ,ונילע ונלביק זא ינמ ןה !ליחה ירוביג םישנא יוה"

 םיהולאה תא יתלוז ,םירחא םינודא אל םגו ,םיאמורה תא

 העיגה הנהו .קדצבו תמאב םדאה לשומ אוה קר יכ ,ודבל

 ,ונשפנ תאשמ תא וניפכ לעופב םילשהל ונילע הווצמה העשה

 ונשפנ הלחב רשא ירחאו .ונילע ןולק תאזה העשב הטענ לאו

 םע תודבע ייח םעפה ונל רחבנ אל ,הנכס הב ןיאש תודבעב

 לופינ םא ,םיאמורה תאמ ונקלח היהי הז ןהו - םיארונ םיטפש

 ,םהב די םירהל םינושארה ונייה ונחנא הנה יכ .םדיב םייח

 יכ ,בשוח ינא הנהו .םתא םחליהל םינורחאה ונראשנ ונחנאו

 םירוביג תומ תומל ונידיב ותיתב םיהולא ונתיא השע הקדצ

 םתלפמ האב רשא ,וניחא די לאל היה אל רשאכ ,ןירוח-ינב

 תושרה ךא ,ונדיא אובי רחמ יכ ,ונינפל עודיו יולג הנהו .ףטחכ

 ןה ,דחי וניניע-ידמחמו ונא ,םירוביג-תומ רוחבל ונל הנותנ

 אוה םצפח לכ יכ ףא ,תאז ונתצע תא אינהל םיביואה ןמ רצביי

 ןכ לע ...המחלמב םתוא חצנל רצביי ונממ םגו !םייח ונשפותל

 ומעט םרטב ונינב אנ ותומי ,ואמטנ םרטב ונישנ אנ הנתומת

.תודבע םעט

 ראשינ ןירוח ינבו ,וניאנושל םידבע היהנ םרטב תומנ תומו

 אנ רהמנ ...!ונינבו ונישנ ,ונחנא ,םייחה תוצרא תא ונבזועב

 םה הילא רשא ונרבש לע םיאנושה תחמש תחתו ונישעמב
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4

 תא םתוארב ,ןוהמיתו הכובמ םהל ריאשנ ,םשפנ תא םיאשונ

."ונביל תרובג

?ומש תא םירכזאמה הפמה לע תומוקמ שיה .וייח תא םייס ןכיהו ,אב ןיאמ ,שיאה ימ

   

 הלוע .תירבעל גוח םיקהש ץרמנו ןשקע דלי ,ןילופמ אב אוה

 םידמב אוה הנושארה םלועה תמחלמב .הינליאב דבועו ץראל

 םיבר תעד דגנכ ,שקעתמש הז אוה אוה .םיירבעה םידודגב

 הלאש .הנידמה תמקה לע הזרכהה תא תוחדל אלש ,םיבוטו

 'םייוג' לומ לא תוצרחנבו זועב רמאש הז אוה ?ןוכנ הלק

:םיאבה םירבדה תא דואמ םיבושח

 המשו הינוא שדחה םלועל הגילפה הנש תואמ שולשכ ינפל"

 .הקירמאו הילגנא תודלותב לודג ערואמ הז היה ראואלפיימ

 יתמיא קוידב עדויה דחא ילגנא שי םא ,תעדל ינא באת לבא

 םה םיעדויה ,תאז םיעדוי םינקירמא המכו ,תאז הינא הגילפה

 ולכאש םחלה לש וביט היה המו ,הינא התואב ויה םישנא המכ

?םתאצב

 ינפל הנש תואמ שולשו םיפלא תשולשמ רתוי ינפל הנהו

 םלועב ידוהי לכו - םירצממ םידוהיה ואצי ,'ראואלפיימ' תגלפה

 הזיאב קוידב עדוי - תיטייבוסה היסורבו הקירמאב ףאו

 םיעדוי םלוכו ,ןסינב רשע השימחב :ואצי םוי

 םויה דעו ,תוצמ :םידוהיה ולכא םחל הזיא ,קוידב

 וז הצמ ולוכ םלועה לכב םידוהי םילכוא הזה

 תוצראבו היסורב ,הקירמאב ,ןסינב רשע השימחב

 ואבש תורצבו םירצמ תאיציב םירפסמו .תורחא

 םימייסמ םהו .הלוגל ואציש םוימ םידוהיה לע

 ינב האבה הנשל ,ידבע אתשה :םירמאמ ינשב

 ,ןויצב ,םילשוריב האבה הנשל ,אכה אתשה ,ןירוח

".םידוהי לש םביט ךכ .לארשי-ץראב

 תא רמא ,ןכיהו יתמ ,ועדתה ?ותוא םתא םיריכמ

?וללה םירבדה

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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3 'סמ "םירתאה ךרדב" ןודיחל תונורתפ
.יניקה רבח תשא לעי איה היינשהו )ורתי תב ,השמ תשא( הרופיצ ןה םישנה יתש .1

 תודשב טטושמה םייחה לעב - לעי ;רוצ תרזעב הנב תא הָלָמֶש - הרופיצ ;םימשב הפעש רופיצ - הרופיצ 

 רפסמ רורב םירוהה ןיב רשקה ;םימ טעמ הנממ שקיבש ,ארסיס תא הגרהש וז איה - לעי ;םיחותפ

.)הרופיצ לש היבא( השמ ןתוח בבוח ינבמ ,ןיקמ דרפנ יניקה רבחו ;אי:ד םיטפוש

 רכזומה רהה ;ראופמו לודג תיב - הערפ םשה שוריפ ;הערפ ונה ינשהו רצנדכובנ אוה דחאה ךלמה םש .2

 ךלמ רצנדכובנו תוריחל תודבעמ ונאצי הערפ ץרא ;םירצמ ץראמ )רצנדכובנ םשה תליחת( ובנ רה אוה

 ךכ ,לבבל הדוהי ינבמ הלגיהו ;שדקמהו םילשורי תא בירחה ,התוא שבכו הדוהי תא דבעיש ;לבב

;תודבעל תוריחמ ונאיצוהש

 ;םירצמב םוקמ - ןופצ לעב עיפומ ונתשרפבו ;לעבה - ונה ןחלופה לש םיקהבומה םילמסהמ דחא .3

 ןופצמ רה - )ב לאומש( רוצח לעב ;העבג דיל םוקמ - )םיטפוש( רמת לעב ;ץראב תומוקמ רפסמ

 - ץראה לש ינופצה הלובג הצקב םוקמ - )זי:אי עשוהי(  דג לעב ;)ב םיכלמ( הָשילש לעב ;לא-תיבל

 דוד - )ב לאומש( םיצרפ לעב ;ןומה לעבב המלשל היה םרכ - )ח םירישה ריש( ןומה לעב ;ןונבלה תעקב

 םיטפוש( ןומרח לעב ;ןבואר טבש תלחנב תרכזנה ריע - )בל רבדמב( ןועמ לעב ;םש םיתשילפה תא חצינ

 תלחנב - לעב ;)זט:ד ,א םיכלמ( תולעב ;ץראה לש ינופצה לובגה הצקב םוקמ - )א םימיה ירבד ;ג:ג

.)לעבה תעקב ועמשמש( )ןונבלב( קב לעב ;ראב לעב ;ןימינב

  םישנא תומש

.)לעבה וב ברי( ןועדגל יוניכ - לעבורי

לעבשיא םימיה ירבד יפל יתימאה ומשש לואש ןב תשוב שיא

.לעב בירמ ח:א םימיה ירבד יפל יתימאה ומשש ןתנוהי ןב תשביפמ

הילעב - בי:א םימיה ירבד גלקיצב דודל םיחפסנה םירוביגה ןיב

3 'סמ "םירתאה ךרדב" ןודיחל םירתופה תומש
הווקת חתפ - יקסנבילק הטיג

הרפע - ץ"כ תור

הנומצע - דרי היל
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תורכזמה תונח

 ,םירוענהו תודליה ןמ םיצפחו תונשי תונומת :ונייחב תונוש תונחתמ תורכזמ םיפסוא ונא םינשה ךרואל

 תרכזמ לכ ירוחאמ .דועו רודל רודמ תורבועה תויתחפשמ תושורי ,'איהה' הפוקתהמ ,ל"וחב םילויטמ

 .ונתוהזב ןיינב ינבא ןה ולא תורכזמ .תונורכיז םיפצומ ונא ןתוא םיאור ונאש םעפ לכבו ,רופיס רתתסמ

.ונלש ישיאה רופיסב םיקרפ

 תובא .ונלש םיישיאה תונורכיזהו תורכזמה ףסואל רורמהו הצמה ,חספה תא ףיסוהל שקבמ לאילמג ןבר

.רודל רודמ השוריב םירבוע םה םויה דעו ,םירצממ םתאיצי לילב םתוא ולכא וניתובא

li.oc.namokifawww ןויצ םענו ןויצ לאשימ תובידאב - תילארשי הדגה ,"הזה הלילה" הדגהה ךותמ

המילשה הלואגל תוריחמ

 השחרתה ,ןסינ שדוחב .רייא-ןסינ םישדוחב דחוימב טלוב ,לארשי םעב יחצינ-ירוטסיהה תוריחה ןממס

 תרוסמה יפ לע .תוריחל תודבעמ דחה רבעמב ןירוח ינב ונישענו םירצמ דובעישמ ונאצי הבש םירצמ תאיצי

 ,ךלמה המלש ידיב שדקמה ןיינב ינפל הנש 084 ,םירצמ תאיצי לש הנמז ,)א:ו( א םיכלמב תיארקמה

 רחאל ,השדחה תעב רתוי רחואמ הנש 0005-כ ,רייא ,ןכמ רחאל שדוח .ס"הנפל 51-ה האמה עצמאב ,ונייהד

 םג םלוא .)8491( ח"שת רייאב ה םויב תואמצע הלביקו הנידמה הדסונ ,םדמ תובוקע הרובג תומחלמ

 תיבמ םיכוסכיס שי רשאכ ,המילשה הלואגה תניחבמ ,ןירוח ינב אל ןיידע ונא ,ןכמ רחאל הנש 75 ,םויה

 יגולוטכסא ןכות תלעב הלאשמ שדוחה תזרכהל םידקהל שדוח שארל הכומסה תבשב גוהנ ,ידכב אל .ץוחמו

 בורקב ונתוא לאגי אוה ,תוריחל תודבעמ םתוא לאגו וניתובאל םיסינ השעש ימ" :םימיה תירחא וניינעש

 דובעיש"מו "תוריחל תודבע"מ האיציה ."ןמא רמאנו לארשי לכ םירבח ,ץראה תופנכ עבראמ וניחדינ ץבקיו

 'ר ,רבכו .םירצמל תודבע-יא לש תוריחל םירצמ תודבעמ רבעמ איה ,חספ לש הדגהב שגדומכ "הלואגל

 תכסמב אבומכ ןייצמ ,םיארומאל םיאנתה תפוקתמ רבעמה רוד ןב ,אישנה הדוהי 'ר - יבר לש ונב ,ןועמש

 הנוש תרחא תרגסמ ךותל ונסנכנו םירצמל תודבעמ השעמל ונאצי ,םירצממ ונאצי רשאכש ,)ב ,בכ( ןישודיק

 עגונב ,ןיינעה תא ראבמ ןועמש 'ר .תוריח תארקנה 'הל תודבע איהו תיבויח תודבע לבא ,תודבע לש תילכתב

 םה ידבע םידבע לארשי ינב יל יכ" :םלוע דבע וניאו לבויב אצוי ירבע דבעש ,יניס רהב תשרפב הרותה יוויצל

:)הנ ,הכ ארקיו( "םכיק Gא 'ה ינא םירצמ ץראמ םתוא יתאצוה רשא

הכירדמל ינויע רמוח 
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 הנתשנ המ :)המגודו לשמ לש ןיינע=( רמוח ןימכ הזה ארקמה תא שרוד היה יבר רב ןועמש 'רו

 םידע ויהש הזוזמו תלד :ה"בקה רמא ?)ןהב אקווד תישענ העיצרהש( תיבבש םילכ לכמ הזוזמו תלד

 ינב יל יכ" יתרמאו ,)לארשי ינב יתב לש( תוזוזמה יתש לעו ףוקשמה לע יתחספש העשב םירצמב

 עַצָרֵי ,ומצעל ןודא הנקו הז ךלהו ,תוריחל תודבעמ םיתאצוהו םידבעל םידבע אלו - "םידבע לארשי

."םהינפב

 ,השעמל הכלה היתווצמו הרותה תא םייקמו ויכרדב ךלוהה 'ה םעכ ,תוריחל םירצמ דובעישמ ,ןכ םא ונאצי

 ,היכרנאו תורקפה הלילח אלו תיכרע-תיכוניח תרגסמ איה תוריחה .םימש תאריו ץרא-ךרד ,תודימ ךותמ

 "השעי ויניעב רשיה שיא לארשיב ךלמ ןיא םהה םימיב" :הכולמל םיטפושמ רבעמה תפוקת לש ןונגסב

 ,"תווצמה ןמו הרותה ןמ ישפוח" אוהש ימ לצא קר תמייק ,תטלחומ תוישפוח .)הכ:אכ ;ו:זי םיטפוש(

 לארשי םעכ ונליבשב תודהיה .םייחל תוהמו תועמשמ שפחמ וייחב םדאה .)א:ל( תבש תכסמב אבומכ

 דע תינמז הלואג איה תרגסמב תוריחה .םייחבש תוריחה - השעמלו ,תוהמהו תועמשמה איה ,רחבנה

 שאר תכסמב אבומכ ,ינשה רודב םיאנתה ילודגמ ,עשוהי 'ר ירבדכ ,אובל דיתעל ה"יא המילשה הלואגל

 םוי ידמ לצינו תורוד ירודל םייקתמו ךישממ לארשי םע ."לאגיל ןידיתע ןסינב ולאגנ ןסינב" :)ב:אי( הנשה

 יפכ םייחבש לאידיאה הז ,המושייו הרות דומלת .םייולג םניאשו םייולג ,םינוש םיסינ תועצמאב ומויב

 םדאהש ,הבוח לש תועמשמב הז ןירוח ןבש ,)זט:ב( תובא תכסמב אבומכ ,ינשה רודב אנת ,ןופרט 'ר ןייצמש

:המוצע תוכז איהש הבוח ,תווצמו הרות לועב בייח

 רכש ךל םינתונ ,הברה הרות תדמל םא .הנממ לטביהל ןירוח ןב התא אלו רומגל הכאלמה ךילע אל

.אובל דיתעל םיקידצ לש ןרכש ןתמ :עדו .ךתלועפ רכש ךל םלשיש ךתכאלמ לעב אוה ןמאנו ,הברה

בילטוג םהרבא ר"ד תאמ

ונתרות יפ לע ונתודחאב ונחוכ

!םידמוע ס"נב - "תוחולל" המוד הירוטסיהה ךרואל ונמע ךלהמ

.םכמצע םיטעממ "טעמה םתא יכ" ,"...םכבורמ אל" ?וניכז המב

.חצנב םיריאמה םישדוחה 2-ב זומר ,לודגה ס"נה תוהמ

.תוריחל תורבעמ ,הלואגה שדוח - ןסינ - נ

.רחבנ םע ,הרותה תלבק - ןויס - ס

 םויק ןיא ,הז ידעלבמ .הרות ןתמ - האב תחא תילכתל תיאדיחיהו האלפומה םירצמ תאיצי תוהמ

.םלועל

 רפעכ ךערז היהו" דוס והזו )תויתוא( תוכימסבו רוביחב רתסנהו יולגה ס"נה תא ןיעב ןיע םיאור ונא

.םויקו המדא םירצוי ריגרגל רבוחמ ריגרג - "ץראה
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תועינצבו תולפשב

?אל ונאו הרותה לבקל לארשי וכז עודמ ,תומואה ולאש

 השעמ יפ לע ןבוי ןיינעה - ןיסחוי ירפסו תובא תוכז ךירצ הרותב תוכזל ליבשב ,םכסוחי ואיבה 'ד רמא

.היהש

 תפומ לעב תויהל תיכז ךיא ,ךומכ תחא הגרדמב ינא הנה :דחאה לאש .שרדמה תיבב ושגפנ םיקידצ ינש

?ינא יתראשנ ינאו

 !ונניב לדבהה הז רמאו ...הנטק ש"יי תיסוכ והארה

 ?ךתנווכ המ

 אב ףוסבל ...דומילה רדסל רזוחו ללפתמ ךכ רחאו דמול ,לובטל רחשה תולעב םיכשמ התא :הנע

 ...ןמאנו רשי ,דימתמ ,יואר התאש יאדו !םויה והשמ יתישע !יל עיגמ - !הא :ךבילב רמאו ש"יי תותשל

 תפילקכ יתובא תמועל ינא המ ,ללכב יל עיגמ אלש שיגרמ ינא ...ש"יי תיסוכ קיזחמ ינאשכ ,ךממ הנוש ינא

.הלעמה איה - וז תולפש .םושה

.דחא בלב דחא שיאכ הרות תלבקו הלואגל םיכוז ולא תודימ תוכזבו

רזע ןועמש תאמ
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חספ תוכלהמ
ןסינב בי ישימח םויל תורוכבה תינעת תא םימידקמ הנשה

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

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

תבשב תויהל לחש חספ ברע

 תא םיפרושו )ןסינ גי-ל רוא( ברעב ישימח םויל ץמחה תקידב תא םימידקמ תבשב תויהל לחש חספ ברעב

 רקובה תועשב .)רקובב תבשו תבש ליל( תבשה תודועס יתשל ןוזמ םיריאשמ .ישישה םוי רקובב ץמחה

 ותוא םיכילשמ וא ,םייח ילעב וב םיליכאמ ץמח טעמ רתונ םא ךא ,הליכאב ץמחה לכ תא רומגל םילדתשמ

 םילכוא .הצמ אל ףאו ,ץמח םהב ןיאש םילישבת םילכוא ,חספ ברע תבש לש תישילשה הדועסב ,םימל

.תוריפו תוקרי ,םיגד

רדסה ליל תווצמ רקיע

:ידי-לע םירצממ האיציה תא תווחל

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

 .חבושמ הז ירה םירצמ

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

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

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

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

 םיניד 
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חספב תודחוימ תוליפת

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

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

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

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

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

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

.תוליגמה שמחמ תחא איהש

תורשעמ יודיוו רועיב

 תווצמ .תיבה ןמ תורשעמה לכ תא רעבל םיבייח - הטימשה תונשל תיעיברה הנשה איהו תויה - הנשה חספב

:תללוכ רועיבה

 הלחו ינע רשעמ ,ינש רשעמ ,רשעמ תמורת ,ןושאר רשעמ ,הלודג המורת( תורשעמו תומורת תשרפה .1

.ותושרבש לבטה ןמ ,)הלחב םיבייחה םירצוממ

 דבאלו ,ונידכ דחא לכל ינעלו יולל ,)חפל קורזלו הרוגס ןוליינ תיקשב ףוטעל הזה ןמזב וא( ןהכל תתל .2

.יעברו ינש רשעמ

 וניה יודיוה .ץראה ילודיגב תונתמה יניד לכ םייקש ירחא םשה ינפל תודוותהל הרותה ןמ השע תווצמ

.חספ לש ןורחא בוט םויב יודיוה דעומ .)וט-בי:וכ( אבת יכ תשרפ ,םירבד שמוחבש םיקוספה תרימא

.ןושל לכב ורמואל רשפאו ומצע ינפב ורמואל דחא לכ לע הווצמ תורשעמ יודיו

 ,"תורשעמו תומורת תוכלה ,לארשי ץרא תוכלה רצוא - ץרא יטפשמ" יפ לע

ץראב תויולתה תווצמ ידומילל ןוכמה תאצוהב

תונליאה תכרב

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

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

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

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

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

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

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

.תועובש

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

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

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

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

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

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

.הכרבב ךליאו ןאכמ רופסל ךישמהל לכוי

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

.הריפסל םימי ךכו ךכ
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341 ‘סמ תועדומה חול

ןמוקיפא ץבשת

 ;תואשמ אשונ )7 ;הילע םינשי )6 ;םיטבשה רפסמ )5 ;הלאש תלימ )4 ;םירצמ תאיצי רופיס ובו רפס )3 ;דודיע תאירק )2 :ךנואמ

 ;גילפמ )71 ;השמ לש ויחא )51 ;ותוא "בוחסל" םיבהוא םידליה )31 ;הדגהה תא םיארוק הז הלילב )01 ;רדסה לילב םיתוש )9

 היפאל שמשמ )23 ;הרשק )13 ;הנושארה הכמה )82 ;גוז )72 ;שק )32 ;שובל )12 ;טיטל רכזכ רדסה לילב תלכאנ )91 ;רק אל )81

.ןבת )93 ;ת"רב הלילחו סח )83 ;תקוש )63 ;ילש ףאה )43 ;םומיחלו

 )41 ;הליל יסיסר )21 ;םייפגה דחא )11 ;חספה גח לש ויתומשמ דחא )8 ;םירצמ תאיציב סנ עריא םש )5 ;םהלש אבאה )1 :ןזואמ

 לחנ )52 ;הלטק )42 ;יזוז ...ב אבא ןיבזד )32 ;םישוחה דחא )22 ;ןיכסה דוח )02 ;םשא וניא )91 ;רופיש תמרוגה הלועפ )61 ;11

 )43 ;הדגהבש םינבה תעבראמ )33 ;ןגד ינימ 5-מ )13 ;םיטבשה דחא )03 ;וחרב )92 ;םימל לודג לכימ )72 ;זר )62 ;לארשי ץראב

.תוינאל לושכמ )14 ;רדסה לילב סוכ ודובכל םיגזומ )04 ;תובשומה םא )73 ;רואמל שמשמ )53 ;המיח ,סעכ

םדא חכ חותיפלו הרשכהל ףגאה ,החוורהו הדובעה דרשמ ,יוסינ תרודהמ - חספ - "הנשה ילגעמ" יפ לע

                                            ןויליגה ףוסב תונורתפ האר                                                          
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לארשי תוליהק ספיספ

 הינמרג ידוהי
 התייסולכואמ דחא זוחאכ ,שיא ןוילימ יצחמ הלעמל היה 02-ה האמה תליחתב הינמרגב םידוהיה רפסמ

 ומכ תורמיאב האטבתה םידוהיה לש השיגה .הז סחיל רבעמ הברהב הלודג התייה םתעפשה .הינמרג לש

 דועו ,"םירצונה םינמרגל לוכב טעמכ םיווש ונחנא" ,"הינמרגב םירגה םידוהי אלו ,םידוהי םינמרג ונחנא"

 .םמצע םינמרגה רשאמ "םינמרג" רתוי ויה תידוהיה הייסולכואהמ קלח .םלעיי הזה "טעמכ"ה םג טעמ

 רידנ רבד - "רדסב" היה אלש הליהק רבח היה םאו ,"רדסב" ויהי םידוהיה לכש ךכל הגאד הליהקה

.םלושי ובוחשו ,"םגפ"ה תא תוסכל הליהקה הגאד - ומצעשכל

.חותיפבו רחסמב ,תונותיעב ,תורפסב ,)ןייטשנייא טרבלא( עדמב ,םימוחתה לוכב וטלב הינמרג ידוהי

 ויה אל ,הינמרגב דובעל ואבש - ונוכש יפכ "ןעדויטסוא"ה - )'ודכו הינמור ,ןילופ( הפוריא חרזמ ידוהי

 ,תידוהיה הייסולכואה ללכמ %8-כל עיגה םרפסמ .םהב ושייבתה םיברו ,הינמרג תודהי בור לע םילבוקמ

.לבוקמכ היה אל םשובל םגו ,המרב התייה אל םהיפבש תינמרגה הפשה .רתוי דורי היה ילכלכה םבצמו

 םיטעמ קרו ,היינש תדלומ ונל שיש רמאש ,תינויצה העונתה ןויערל הריתסב הדמע הינמרגל תונמאנה

.וז העונתל וכייתשה

 ויהש ,םירפכב םיידוהיה רפסה יתב .םירעל םירפכהמ םידוהיה לש הריהנה הרבג 02-ה האמה תליחתמ

 ולדח ,םינש תואמ תונב ןהמ ,תובר תוידוהי תוליהקו ורגסנ ,תידוהיה תויכשמהה לש ךוותה דומע

.םייקתהל

 הנשה שאר ימי 2( "םימיה תשולש ידוהי" ונוכש יפכ וא ,םילרביל ויה םירעב תוליהקה ירבח בור

 ולהנתה םהב תוליפתה ךא ,םיראופמ תסנכ יתב ונב םה .)תסנכה תיבב ורקיב םהב ,םירופיכה םויו

 הליהק םג ריע לכב התייה ,ליבקמב .תודהיב יעובש רועיש ולביק םידליה .דבלב םיגחבו תותבשב

 תודהיה יכרוצ לכל הגאד איהו ,רפס תיב היה הלש ,)םידרח/תווצמ ירמוש( תיתרוסמ-תיסכודותרוא

.)'וכו הרובק ,תורשכ(

 לכמ םיסכודותרואה םידוהיה לש םרפסמ ךא ,תויסכודותרואה תוליהקל םיכייש ויה תסנכה יתבמ %59

 ובלתשהש - חרזמה ידוהי - "ןעדויטסוא" ויה שילשכ םכותמו ,דבלב %52-כ היה תידוהיה הייסולכואה

.דבלב ידרחה רוביצב תיקלח

 םייתודידי תונמאנ יסחי ומייקתה תאז םע ךא ,ילרביל תסנכ תיבל סנכנ היה אל - יסכודותרוא-ידרח ידוהי

.האנש לש תועפות ויה אלו ,תסנכה תיבל ץוחמ

 ולבקתה )"םיישפוחה םינובה"( תוליבקמה תוינמרגה תוכשלב יכ ,"תירב ינב" לש תוכשל ויה םירעה לכב

 ויה הלאה תוכשלה ןכלו ,םידבוכמו םידימא םידוהי קר םירבחכ ולבקתה הלא תוכשלב .םינמרג קר

ןמרלק ירואו ץרוש ריאמ 'פורפ תאמ
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 וניחא"ל וגאד םג םהו ,'וכו םילוח יתב ,תובא יתב ומכ םיידוהי תודסומ תמקהל תובר ומרת ןהו ,תורישע

.םידוהי םניאשל םיאושנ ויה םהידלי וא םהש םירבח הלא תוכשלל ולבקתה אל ."חרזמבש

םינמרגל הינמרג ידוהי ןיב ןילמוג יסחי

 םינמרגה םיחרזאה לכ ומכ תובהלתהב הינמרג ידוהי וסייגתה )4191-8191( הנושארה םלועה תמחלמב

 םידוהיה .םידוהיה ללוכ ,"דחא םע ונלוכ"ו ,וקחמנ תויוגלפתהה לכ !"רסיקהו ונתדלומ ,ונמע" תבוטל

 ישאר ."ותדלומ תא תרשלמ קמחתי ידוהיש ןכתיי אל"ש הרכה ךותמ ,םיהובג םיזוחאב אבצל ובדנתה

 הנוצק תגרדל עיגהל לוכי היה ידוהי ."תדלומ"ל םתונמאנ תא חיכוהל ידכ םרדיגמ ואצי םינברהו תוליהקה

.הזמ רתויל אל ךא - ירשפא יתלב היה הכ דעש רבד -

 םידוהיה ,תיעמשמ-דח התייה האצותה .ברקה תודשב םמוקימו םידוהיה םילייחה רפסמ לש רקס עצוב

!םלועמ םסרופ אל הז רקס .םינמרגה "םהיחא"מ רתוי תיסחי ובדנתה

-כ ."םימשא םידוהיה"ש ,רבעב ומכ ,תויושחלתה ויה ,לבס ינמרגה םעהו עיגה אל ריהמה ןוחצינה רשאכ

 הצרפ המחלמה םויסב הז לכ םע .תוברקב ולפנ ,םידוהיה םילייחה ללכמ %01-כ ,םידוהי םילייח 000,21

."ינמרגה םעה בגב ןויגפ תריקד םידוהיה" ,"הינמרג תלפמב םימשא םידוהיה" תימשיטנאה הרעסה

 תונש ףוסב הדבכה היצלפניאהו ,ילכלכה בצמב תורדרדיהה תובקעב האב םידוהיה תאנשל תפסונ הפונת

.האמה לש םירשעה

האושה תליחת

 הנש התוא לש לירפא שדוחב .האושה לש התליחת תא הנמיס 3391 ראוניב 03-ב ןוטלשל רלטיה תיילע

 םידוהיה ולשונ ,השעמלו ,םידוהי לש םיקסע לע םרח זרכוה ,םתדובעמ םידוהיה םידיקפה לכ ורטופ

.םיירוביצה םייחהמו רחסמהמ

 תא וקיזחה ,"קותשי אל םלועה" ,"קותשל לוכי אל ינמרגה םעה" ,"ינמז קר הז" ,"רובעי הז" ומכ תוילשא

 תונויצל התייה וזה הפוקתב .םהינפב ורגסנ תואטיסרבינואה יכ דיתע לכ היה אל רעונל .הינמרגב םידוהיה

.לארשי-ץראל היילע תארקל רעונה תא וניכהש תויאלקח הרשכה תוצובק ומק .הנדע

 חקלנ םדובכ לכו םשוכר לכ .יידמ רחואמ היהש דע ,"רתוי עורג תויהל לוכי אל" וססיה םינקזהו םירגובמה

 ידוהיה םלועה ללוכ ,םלועה .םוקמ לכב םייוצר םניא שוכר אלל םיטילפ יכ ,חורבל ןאל רבכ היה אלו ,םהמ

.ןוסאה התייה הקיתשה .וקתש "םיבוט"ה םינמרגה םג !קתש ,הינמרגל ץוחמ

.הנידמב תויוכזו הדמע לכמ תיפוס םידוהיה תא ולשינ ,6391 תנשב וקקחנש ,גרבנרינ יקוח

 תיראש לש התישאר התייה וזו ,םיטילפכ םבור ,בוזעל הינמרג ידוהימ תיצחמ תאז לכב וחילצה וז הפוקתב

 .הטילפה

 שדוח תליחתב היינשה םלועה תמחלמ ץורפ דעו ןוטלשל רלטיה תולעמ ,םיעוריאל םינמז חול ףרוצמ

.קתש םלועה תאזה הארונה הפוקתה לכבו ,9391 רבמטפס

.)אבה ןויליגב ה"עב עיפות התבתכו השפוחל האצי ינאיס החמש 'בג תרפוסה(
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מיהודי 30.1.1933 זאת כ-30,000 מתוך כ-550,000  ("רייכס-קאנצלר"). בעקבות  היטלר התמנה לראש הממשלה  אדולף 

גרמניה היגרו לארצות אחרות. 

"יום בויקוט" (חרם כלכלי) לכל עיסקי היהודים.1.4.1933

חקיקת "חוקי נירנברג" להגנה על "טוהר דם והכבוד הגרמני".15.9.1935

הפוגה ברדיפת היהודים בגלל אולימפיידת ברלין.1936

שלטים "יהודים לא רצויים" נתלו בהרבה בתי מסחר ומוסדות ובכניסה לכפרים רבים.1937

סיפוח אוסטריה ופוגרום ביהודי וינה.15.3.1938

הריסת בתי הכנסת במינכן.9.5.1938

נישול יהודים ממקצועות תיווך.6.7.1938

ועידת אוויאן": נציגי 32 מדינות, ביניהן ארצות הברית ואנגליה, התכנסו בניסיון לפתור את שאלת הפליטים היהודיים 6-15.7.1938

מגרמניה, ללא הצלחה.

חובת נשיאת תעודות זהות מיוחדות ליהודים שכללו טביעת אצבעות.23.7.1938

לרופאים יהודים מותר לטפל אך ורק ביהודים, וכעוזרי רפואה בלבד.25.7.1938

שמות "יהודיים" של רחובות הוחלפו.27.7.1938

בית הכנסת בנירנברג נהרס.10.8.1938

כל הגברים היהודיים חוייבו להוסיף את השם "ישראל" והנשים "שרה" לשמותיהם האזרחיים.17.8.1938

סיפוח "חבל הסודטן" בצ'כיה ונאום היטלר ש: "אין לו תביעות טריטוריאליות נוספות וכעת שלום העולם ניצל!"30.8.1938

הטבעת האות "J" בדרכוניהם של היהודים.5.10.1938

כשבעה-עשר אלף יהודים ממוצא פולני גורשו מתחומי הרייך הגרמני לתוך שטחי פולין (במעבר הגבול זבונשין).28-29.10.1938

בתגובה על הגירוש, התנקש הרשל גרינשפן, קרוב משפחה של אחד המגורשים, בדיפלומט פון ראט, המזכיר השלישי 7.11.1938

בשגרירות גרמניה בפריז.

יהודים 9-10.11.1938 כ-30,000  הבדולח").  הפוגרום/"ליל  (ליל  גרמניה  רחבי  בכל  ביהודים  פרעות  נערכו  ההתנקשות  בעקבות 

נשלחו למחנות ריכוז, כ-1,600 בתי כנסת נשרפו או נהרסו כליל או חלקית. כ-1,300 יהודים נרצחו בעקבות ליל 

הפוגרום.

חוק המחייב את כל היהודים להעביר לידיים נוכריות את כל עסקיהם ולמסור את חפצי הערך שלהם.12.11.1938

וחצי מיליארד רייכסמארק לקופת הרייך  וחיובם בתשלום של אחד  "ליל הפוגרום" על היהודים,  נזקי  הטלת תשלום 

הגרמני.

גירוש אחרוני התלמידים היהודים מבתי הספר העממיים והתיכוניים בגרמניה.15.11.1938

נישול היהודים ממערכת הסעד הכלכלית של המדינה.19.11.1938

הגבלת תנועת היהודים באזורים ציבוריים לשעות אחדות ביום בלבד.28.11.1938

נאסר על יהודים להחזיק ברשיונות נהיגה.3.12.1938

נאסר על היהודים להיכנס למקומות ציבוריים, כגון בתי קולנוע, תיאטראות ומוזיאונים, מתקני ספורט ומתקני רחצה 6.12.1938

ציבוריים ופרטיים. ברוב המקומות היה האיסור בתוקף כבר משנת 1936.

נאסר על יהודים ללמוד באוניברסיטאות גרמניות.8.12.1938

נאסר על יהודים לעסוק במקצועות רוקחות ומיילדות.20.12.1938

אחרי החרמת כל רכוש היהודים, רוב מדינות העולם אינן מוכנות לקלוט פליטים יהודים מגרמניה.1939

נאסר על יהודים לקיים אסיפות, קיום תפילות התאפשר רק ברשות השלטונות.

קרוב ל-9,000 ילדים בני 12-6 מגרמניה, אוסטריה וצ'כיה ניצלים במסגרת "קינדרטראנספורט" לאנגליה.

והעולם שותק!!!

פרוץ מלחמת העולם השנייה.1.9.1939

)"חלודבה ליל"( םורגופה ליל יעוריא ביבס םינמז חול
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חספ .א

1. çâ äçéøåú
.תימינפ תוריח אוה וז הלועפב דקמתנ וב חספה גח לש טביהה

.תוקד 54 :הלועפה ךשמ

ו-ד תותיכ יאליגל םיאתמ

.ןירוח ןבו דבע - ןיחומ רועיס :החיתפ

 ,הצוחה אציש בדנתמ םישקבמ :הרבחה לש התעפשה תא םיגדמ רשא קחשמב םיכינחה םע םיקחשמ

 םהל םיקוקזש הנעטב תוסוכ רופסל בדנתהל ןתינ( קחשמה ךלהמ תא םירחאל םירפסמ אצוי אוהשכ

 אוה יכ בדנתמה תא ענכשלו תוסנל הצובקה דיקפת .תוסוכ הרשע-עשת שי הליבחב רשאכ .)קחשמה ךרוצל

.תוסוכ םירשע הליבחב שי יכו הריפסב העוט

.אבה בלשל םירבועו קחשמה תא םימייסמ ענכתשמ ךינחהש רחאל

 רושקש )ןלהל תואמגוד האר( םיוסמ הרקמ גיצהל םיכירצש םיגיצנ םירחוב םעפ לכב :םידיקפת קחשמ

 .וילע םיכינחה םע םינד הרקמ לכ רחאל .יתרבח ץחלל

 הציבה - רופיסה לש רסמה לע םירבדמו "השפחתהש הציבה" רופיסה תא םיכינחל םירפסמ ןוידה רחאל

.רחא והשימ תויהל התסינ איה םעפ לכב ,"איה" התייה אל

 וניא דבעש םהל םיריבסמו ןירוח-ןבו דבע יבגל םירבדה תא םיכינחל םיארמו הלועפה תא םימכסמ םויסל

 ץפח אוהש המ השוע אלש םדא אוה דבע .תינחור הניחבמ דבע םג םדא תויהל לוכי ,ךרפב דבועש םדא קר

.תומליד ,תוסוכה קחשמ האר - הרבחה תבוגתמ דחופ אוהש ןויכ וב ןימאמ וא

 םה םצעבו םיגיהנמ ,םיאטרופס ומכ תויומד םיצמאמו םתוהז תא םישפחמ םירענה תורגבתהה ליגב

.םייתימא ןירוח ינב תויהל הכזנש ןוצר יהי .וצמיאש יוקיח לדומל "םידבע"

םרח

 הז לע םלשי אוה וישכע .םהב קחשל ונל ןתונ אלו םישדח םיקחשמ איבמ אוה ןמזה לכ ,ול עיגמ  :ינד

!ותיא רבדי אל דחא ףא .רקויב

.הז לע רומשל ול רמאו ץראל ץוחמ הז תא ול הנק ולש אבא לבא  :יסוי

תולועפ
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?רפסה תיבל הז תא איבמ אוה המל זא ,יתוא ןיינעמ אל :ינד

?ותיא קחשי ימ ,םיחא ול ןיא ,ןכסמ ךכ לכ היהי אוה ותיא קחשי אל דחא ףא םא לבא ,המ :יסוי

.םיקחשמה תא איבהש ינפל הז לע בושחל ךירצ היה אוה :ינד

תויחב תוללעתה

.םיבלכ רוג םש שי וארת ,יה :קילומש

.חרבי אוהש ינפל רהמ ואוב ,ואוב ,ןוכנ   :יסוי

.ותוא סופת  :קילומש

?ןכומ התא ,ךל ותוא רסומ ינא וישכע .יתספת   :יסוי

.ןטק ךכ-לכ אוה ,וארת ?רודכ אוה המ ,ותוא וחינת   :ןבואר

?המ זא ,תוריסמ ותיא םיקחשמ ונחנא זא הרק המ ,הבקנ ונל תייהנ המ  :יסוי

התיכהמ םיחרוב

.רבכ יצור ,עיגת הרומהש ינפל רהמ תאיל ,הללאי :הנד

...לבא ...לבא :תאיל

.רבכ יאוב ,ונ ,לבא ילב  :הנד

.תושר ילב רפסה תיב חטשמ תאצל ונל רוסאש תעדוי תא ,רדסב אל הז הנד לבא :תאיל

.בל םישי אל דחא ףא ,םיל העש יצחל ךלנ םא םולכ הרקי אל יל ינימאת ,תאיל :הנד

.האב אל ינא ...ינא .וכלת ,בוט :תאיל

.יאובת לא ,ךירצ אל !תינדחפ :הנד

תיחשת לב

.יירפסה תא האיצומ תא ,תעפי :ינוי

.חק ,אוה הנה ,ןכ :תעפי

.ססרל ליחתהל רשפא ןכומ לכה ,יפוי :ינוי

.הז לע רתוונ ילוא ,הפ ונססירש ולגישכ ונילע וסעכי :ינד

?רתוונ הפל ונעגהש דע ,המ :תעפי

?רוזחנ ילוא .קדוצ אוהש בשוח ינא ,תעפי :ינוי
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.רשפא יא ,אל :תעפי

.ךלוה ינא יל תפכא אל :ינד

.ינא םג  :ינוי

.האב ינא םג ,דבל הפ ראשא ינא המ ,ונ !ףוא :תעפי

הנפואב תויהל

.ףסכ הכירצ ינא ,אמא :הליה

?המל :אמא

."ורטסק"ב םידגב תונוק ונחנאו ןרק םע תשגפנ ינא הביסמ רחמ שי אמא ,ונ :הליה

.לוזב םימיסקמ םידגב ול שי זכרמב דוד לצא תונקל יכלת ,םש רקי ךכ לכ !?"ורטסק" :אמא

.דודמ םידגב םע אובא ינא םא ילע וקחצי םלוכ ,הצור אל !"ורטסק"מ םינוק םלוכ לבא ,אמא :הליה

 ,ךוניחה תקלחמ ,ןורשה בל תירוזא הצעומ יפ לע

ןורשה תלצבח ,ידוהיה ךוניחה תקמעהל זכרמ

2. îëúáéí îùí
:וילע הרבעש היווח ראתמ אוה וב ןמויב ףד וא רבחל בתכמ רבחל םיכינחהמ שקבל שי

.דובעישה תלחתה ינפל םירצמב וייח תא ראתמ דלי .א

.הערפ ינפל ןרהאו השמ לש הנושארה םתעפוה רחאל םירצמב דבע תבוגת .ב

?ותיא חקול אוה המ ,ול עודי המ ,שיגרמ אוה ךיא .ותחפשמ ינב םע דחי םירצממ תאצל דמועה דלי .ג

 עינמ המ .לבב תולגבש םיבוטה םיאנתה לע רתוולו לארשי-ץראל תולעל דמועה לבב ילוגמ ריעצ ידוהי .ד

 ,לארשי-ץראב ודיתע תא ןיימדמ אוה דציכ ;רפוסה ארזע לש ותאירקל תונעיהל ותחפשמ תאו ותוא

?השוע אוה תונכה ולא

 .ותחפשמ ינב םע דחי םילשוריל לגרל תולעל דמוע לארשיב ןטק רפכ בשות ,ןושאר תיב ימיב ריעצ דלי .ה

 ?ונולי םה ןכיה ?ותחפשמ ינבל םילשורי לש התועמשמ המ ?םילשוריל הלוע אוה ןללגבש תוביסה המ

?ועסי דציכ ?ריעל םעיגהב תושעל םיננכתמ םה המ
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3. úòåãú æäåú
.הדגהל וא םירצמ תאיצי רופיסל תורושקה תויומד לש תומש םע םיסיטרכ שארמ ןיכהל הכירדמל יאדכ

 .בוצק ןמז ךות רבודמ ימב תולגל תוסנל ךינחה לעו ,תומדה םש םע סיטרכ ךינחה לש ובג לע דימצהל שי

 תא תולגל חילצמ אוה םא .בוצק ןמז ךות אל/ןכ איה םתבושתש תולאש 5 םיכינחה תא לואשל יאשר אוה

 שי הלועפה רמגב .תויומד רתויש המכ תולגל חילצמש ךינחה אוה חצנמה .תודוקנ רבוצ אוה תומדה םש

 ןוויגל .הייח תורוק לע הרצק הגצה וניכיו תויומדה לע רקחמ ושעיש םיכינח 3-5 לש תונטק תוצובק ןגראל

.ויגהנמו גחה יגשומ םע םיסיטרכ ןיכהל רשפא הלועפה

 ,הערפ לש ותב היתב ,והילא ,םינבה תעברא ,הערפ ,םירמ ,ןרהא ,השמ ,וניבא םהרבא :תויומדל תואמגוד

.אביקע יבר ,הירזע ןב רזעלא יבר ,םימוטרחהמ דחא  ,םירצממ תאצל הצור אלש ידוהי

4. ùòåùåòé ìùåï ëéã äãîéåï
םיימוי-םוי םיבינ תרכה .א

 םיאתמה רבסהה תא אצמ ,רדסה יפל םיבותכ אל םירבסהה .חספה גח אשונמ םיחוקלה םייוטיב םכינפל

.ול םיאתמה בינה רפסמ תא רבסה לכ דיל ןמסו יוטיב לכל

)éá(                   םירומיש ליל .1
)éà(  "הנתשנ המ לש םכח"ה .2
)é(   תוקרי ראש .3
)èå(  ףוס םי תעירקכ השק .4
)ç(  הכמל הפורת םידקה .5
)éâ(   םירצמ תוכמ .6
)à(   םת תלאש .7
)ã(   םסק הטמ .8
)èæ(   םירצמ ךשוח .9
)â(  ללהה תא וילע רמג .01
 )è(   ךרפ תדובע .11
)ä( הרותב הבותכ אל רשא הכמ .21
)éã(   םיה ןמ הפיטכ .31
)æ(   הנידמ הכמ .41
)å(   וייח ביבא .51
)á(   םידבע ץרא .61

.העודי הילע הבושתהש רתויב הטושפ הלאש .א

.םירצמ ץראל יוניכ .ב

.דואמ ותוא לליהו חביש .ג

.תואלפנ ללוחמה רבד .ד

.םיברב עגפש העפות וא ןוסא .ה

.וירוענ ימי .ו

.היופצ יתלב הלודג הרצ .ז

.הדיתעה הרצה ןמ הלצה ךרד דעומ דועב ןיכה .ח

.דבועה לש ופוג תא תכרפמה השק הדובע .ט

.םינוש םירבד .י

.רתויב חקיפ וניאש ימל חדבמ יממע יוניכ .אי

.םירע ובש הליל ,הניש רסוח לש הליל .בי

.תוצרמנו תושק תוכמל יוניכ .גי

.םילודג םירבד ןיב לטבה טועפ רבד לשמ .די

.רתויב השק רבד .וט

.תטלחומו הרומג הלפא .זט
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תפתושמ הלימ .ב

?יהמ - תפתושמ הלימ שי תונותנה םילימה תצובקמ תחא לכל

)îöä(    הרישע � הווצמ � הרומש
)îöøéí(   ץרא � תוכמ � ךשוח
)îéí(   םידבכ � ונלש � םייח
)àøáò(   תוישוק � תוהמיא � תוסוכ
)éã(   השק � המר � הבחר
)ééï(   שבי � ןבל � םודא
)çîõ(   רועיב � תריכמ � תקידב
)ôñç(   ינש � תורוד � םירצמ
)îèä(   םסק � םחל � ןורהא

תורתסנ הלג .ג

?םאצומל לכות םאה - חספל םירושקה םיגשומו תומש ךינפל

îâéã = םדיג
àôé÷åîï = ופאמ ינק
 ëøôñ     = ךרפס
öôøãò    = ץע דרפ
ôñç        = ףחס

 çøåñú             = תורסח
àøáä                = ראבה
òøåá                 = רעוב
éí ñåó              = ףיסומ
îåöéà îöä     = םוצה ץימא
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הב ךופהו הב ךופה .ד

:םילימה יתש תויתוא בובריעב לאמשל ןימימ

םילימה יתש           תויתוא בוברעב    לאמשל ןימימ           

áøã = ãáø              תישימחה הכמה   תיעיבשה הכמה .1
ëøôñ = ñôøê            ךלש רפסה   הרעקב קרי .2
çîõ = öîç             המדאב ורוקמ  חספב םילכוא אל .3
ùçéï = ðéçù             רֵ Oיִה  תישישה הכמה .4
ðéìåñ = ñéìåï            קזח םרז  םירצמב רואיה .5
ãí = îã               הדידמ רישכמ  הנושארה הכמה .6
çæøú = çøæúÒÌ           םיזורח ָתרביח   הרעקב קרי .7
òøä = òø÷ä÷           החרב רדסב ןחלושה זכרמב תחנומ .8
îöä = öîä            עולק רעיש    חספב םילכוא .9
àøáä = áøàä         ןיאמ שי הרצי  תינימשה הכמה .01
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תואמצעה םוי .ב

1. îãéðú éùøàì ùìé
אובמ

 ולש דחוימהו ישיאה רשקה תא שח אוה ובבלבו םדאה האור ונוזחב ."ולש" לארשי תנידמ דחא לכל

."םהלש" לארשי תנידמ יהמ - תיתריצי ךרדב םיפתתשמה ועיבי וז הלעפהב .לארשי תנידמל

:תורטמ

.לארשי תנידמ לש התומד םרובע יהמ תיתריצי ךרדב עיבהל םיפתתשמל רשפאל �

.לארשי תנידמ לש הדוחיי תא רעונ ינב םע ןוחבל �

.לארשי תנידמ לש היוצרה התומד םהיניעב יהמ םיפתתשמה םע ררבל �

.ט-ז תותיכ :דעיה תייסולכוא

.תוקד 54 :הלעפהה ךשמ

.םישוטו םיירפסמ ,קבד ,םינותיעו תונומת ,לוטסירב וא ריינ תונויליג ,הביתכ ילכ ,םיפד :םירזע

הלעפהה ךלהמ

ישיא - א בלש

:ומצעל םושריו ררבי ףתתשמ לכ

.ויניעב לארשי תנידמ לש התומד יהמ �

.ורובע תידוחייה התועמשמ יהמ �

.יתצובק 'זאלוקב לולכל הצור היה םויכ לארשי תנידמ לש םינייפאמ וליא �

יתצובק - ב בלש

 תונויערל יוטיב ןתיש יתצובק 'זאלוק ורציי הצובקה ירבח .םירבח 4-6 תונב תוצובקל םיקלחנ םיפתתשמה

 תנידמ תועמשמל יוטיב ןתיתש )"יטיפרג"( תרתוכ 'זאלוקל ופרצי הצובקה ירבח .ישיאה בלשב ולעהש

.םרובע לארשי

.האילמב 'זאלוקה תא גיצהל ןנוכתת הצובק לכ
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.ורצי םיכינחהש םי'זאלוקב ןודעומה תא טשקל ןתינ :החנמל

האילמב - ג בלש

.םי'זאלוקה תא הנגצת תוצובקה

ןוידל תולאש

.תיתצובקה הדובעה ךילהתבו ישיאה רוריבה יבלשב םכתא וויל תושוחת וליא .1

.ףיסוהל םיצור םתייה המ ?ךכמ דומלל ןתינ המו םי'זאלוקה בורב םירזוח םיביטומ וליא .2

 החטבה תומשגתה :לשמל ,תואמגוד ונת ?לארשי תנידמ לש םיידוחייה םינייפאמה ,םכתעדל ,םהמ .3

 ,הקיתע הפש תייחת ,ותדלומל רזחש םע ,הקיתע תוברת הלו הריעצ הנידמ ,םיאיבנה ןוזחו תיקולא

.דועו תויולג ץוביק

?תואבה םינשב לארשי תנידמ תא תוארל םיצור םתייה ךיא .4

רעונל הרבח להנימ ,"תולבויל לבוימ" יפ לע 

 

2. îâååï úøáåéåú áîãéðä àçú
תיתצובק תוליעפ

:הרטמ

.הצובקל םהירבח לכ לש יתחפשמה עקרה תא וריכי םיכנוחהו םיכינחה �

:םירזע

.לארשי ץרא תפמ �

.)היסור ,היפויתא ,ב"הרא( תויפיצפס תונידמ לע שגד םע םלועה תפמ �

.םילוטסירבו םידרול ,םיטוח ,םיצענ �

 :תוליעפה ךלהמ

תיגוז תוליעפ :א בלש

תיתצובק תוליעפ :ב בלש

.יתצובק ןויד :ג בלש
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ןושאר בלש

 ותוא לע תיתועמשמ היווח וא רופיס רפסמו רוזא/ריצ רחוב דחא לכו לארשי-ץרא לש הלודג הפמ םישרופ

.לארשי-ץראב םינושארה וימיל רושקה םוקמ

 תא ןמסל ךינח/ךנוח לכ ןימזמ זכרה .ריקה לע )הלדגהב( םלועה תפמ תא הלות זכרה :תיתצובקה האילמב

.רחא טוח/עבצב דחא לכ ,ץראל ותיילע לולסמ

 אבש םעכ ונתוא דחיימש המ הזו םלועה לכ ידלימ תבכרומ תילארשיה הרבחה :םכסי זכרה הז קלח רחאל

.הלוגהמ

ינש בלש

 :םירזע

 לוטסירב �

.קובקב �

:האבה הרוצב תוירוגטק 4-ל קלוחמה "לגלג" לוטסירבמ ןיכי זכרה

."לגלג"ה ביבס לגעמב םיבשוי םיפתתשמה

 לע רצענ קובקבה רשאכ .קובקבה תא בבוסמ ורותב דחא לכו "לגלג"ה זכרמב קובקבה תא חינמ זכרה

.םיוסמה אשונב הלאש לאשנ ךנוחה/ךינחה ,תמיוסמ הירוגטק

םילכאמתוברת

החפשמ
הביבסה

ילש 
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:םיאשונה יפ לע זכרל היחנה תולאש

ישילש בלש

 אוהש דחא רבדבו ,םויה דמל אוהש שדח דחא רבדב הצובקה תא ףתשמ ףתתשמ לכ ,תיתצובקה האילמב

.ותיא תחקל הצורו בהא

 לש םידיקפת קחשמ וא הזחמה ידי לע תחא הדעמ תוצובק לש הלועפה תא ןווגל ןתינ :הכירדמל הרעה

.לארשי תוצופת

li.gro.mididey@ahcardah ,הכרדה תקלחמ - "םידידי" יפ לע

li.gro.mididey.www

3. äîæååãä äöéåðéú
 ונרופיס אוה לארשי תנידמ לש הרופיס .דבלב םירפסה ןמ רופיס ונליבשב הנניא לארשי תנידמ תמוקת

 תורודב לארשי םע לע ורבעש םיירוטסיהה םיעוריאב ופתתשה ונלוכ תוחפשמ .ונתיאמ דחא לכ לש ,ונלש

 םהיתובא ושעו ורבעש המ לע ועמשי ונידכנו ונידליש בושח .םלועה יבחר לכב ,םש ימו ןאכ ימ ,םינורחאה

 ואבש שיו םדקומ ואבש שי .ומיקה המו ושע המ ,ואב ןיאמו יתמ ,ךיא :םהיתובסו םהיבס ,םהיתומיאו

 וניתוחפשמ ירופיסו םיישיאה ונירופיס תא רפסל םוקמה ןאכ .םש ולעפש שיו ןאכ ומיקהש שי ,הנורחאל

.חבושמ הז ירה הברמה לכו .אבה רודל ,האלה םירופיסה תא םה וריבעי םרותב רשא ,ונידליל

 ,תודועת ,םיטומפ ,תונומת ,תורכזמ םיפתתשמה םיחינמ הבו הנשי הדווזמ תחנומ ןחלוש לכ דיל :םירזע

 לע וחיני ,הדווזמב ץפח שיש ףתתשמ לכ .הנידמה תמקהבו הצרא היילעב םירושקה םיצפח - המודכו תופמ

 .ותוא הוולמה רופיסה תא רפסיו ןחלושה

 םיפתתשמה ןיב רתאלו תוסנל שי .תינויצה הדווזמה יצפחו םירופיסה ינולאש תא שארמ ףוסאל גואדל שי

 וא ץפח תגצה םע .סקטב ותוא רפסל םינכומ םהו דחוימב ןיינעמ םתחפשמ רופיס וא םרופיסש םידחא

 הצובקה תא םיפתשמ וב עטקה .דחי החפשמה ינב רפסמ וא דחא החפשמ ןב רפסל לוכי רופיסה תא .וידעלב

 לכ לש הריתיה המשנב העיגנ יהוז .םייבויחו םימח תונורכיז ריתומו שגרמ ,קתרמ אוה םיישיאה םירופיסב

.ונתיאמ דחא

לארשיל תמייק ןרק ,רעונו ךוניחל ףגא תובידאב ,"תואמצעה םויל הדגה" ךותמ

תרבותמשפחההסביבה שלימאכלים

�   איזה מאכל אתה לא תאכל?
�   איזה מאכל מיוחד אוכלים 

במשפחתך בחגים?
�    מה השם של הלחם שאוכלים 

בביתך בשבת?
�   המאכל הנפוץ בעדה/קהילה שלך 

הוא...

�    דברים שהייתי עושה בשעות 
הפנאי ובארץ אני לא עושה.

�    מקצועות מיוחדים שהיו לי בבית 
ספר ושכאן בארץ אין.

�    תאר את הבית/רחוב שלך בארץ 
המוצא בהשוואה לארץ.

�   כבוד במשפחה - ביטויי כבוד 
לאבא/לאמא.

�   לחיצת ידיים/עמידה.
�   כיצד ומתי נחגגים אצלכם 

אירועים מיוחדים במשפחה? 
(חתונה, בר-מצווה).

�   אמא/אבא שלי תמיד אומר...

�   סוג מוזיקה שאתה אוהב לשמוע.
�   מקומות בילוי.

�   פתגם/סיפור שעובר במשפחה.
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רמועב ג"ל .ג

çéãåï ìîãåøä
.הרודמל ביבסמ היינשה לומ תחא תוצובקה תא רדסלו םייתשל הצובקה תא קלחל יאדכ

.הבושתה תא עדויש הדימב ףינהל בייח הל ךיישה ךינחש ןולגד תלבקמ הצובק לכ

.היינשה הצובקהמ גיצנל תרבוע הלאשה ,הבושתה תא עדוי וניא ךינחהו הדימב

.תונורתפו רמועב ג"לב תוקסועה תודיחה/תולאשה םע ףד ןיכהל יוצר

.רתוי ברה תודוקנה רפסמ תא תרבוצש תאז איה תחצנמה הצובקה

:תולאשל תואמגוד

הנש ידמ םילוע ילא .1

)áøå ùì ø' ùîòåï áø éåçàé áîéøåï÷( .הרודמ םיקילדמ ילצא 
הברה שי תודגא ילע .2

)ùîòåï áø-ëåëáà( .הירא לע יתבכרש ,תחא 
היה רוב ילעבל יתאשנשכ .3

)øçì(  .הרותב לודגל ךפה דמלשכ 
םירהה ןיב ןאצ יתיער .4

)øáé ò÷éáà(  .הדירמל יידימלת םע יתפרטצה 
רמוע .5

.אבכוכ-רב לש ידוסה ותחפשמ םש .א

.אבכוכ-רב דלונ וב םוקמה םש .ב

.םיטיחה ריצקמ הנושארה המולאה .ג

הריפסה ימי .6

.םיחרפה םיחרופ םהב ,חספה גחל םירופה גח ןיבש םיזילעה םימיה םה הריפסה ימי .א

.ףרוחב ודריש םימשגה ימי רפסמ תא םירפוס הלא םימיב יכ ,ךכ םיארקנ םה .ב

 יבר ידימלת תא הדקפש הפגמב םירושקה ,תועובשה גחל חספה גח ןיבש םיבוצע םימי .ג

.אביקע

43



44

אלוליה .7

.רמועב ג"לב םיקילדמ םהש הרודמל םידליה םיארוק ךכ .א

.םידוקירבו םירישב הוולמה ,רמועב ג"לב ןורימב םילעמש הרודמה .ב

.םיאמורה דגנ וישנאו אבכוכ-רב ומחל ובש רצבמ םש .ג

רתיב .8

.אבכוכ-רב לש ודיצל ומחלש םיריכבה םידקפמהמ דחא םש .א

.וימחול םע גוסנ םשל ,אבכוכ-רב לש הנורחאה ותדמע .ב

.יאמורה דקפמה ,סורוס שבכ התוא לילגב תמסרופמ ריע .ג

הקאלאח .9

.רמועב ג"לב שובלל חרזמה ישנ תוגהונ ותוא ,קולחל המודה דחוימ דגב .א

.וימחולל קשנ קליח הב הלועפל אבכוכ-רב ארק ךכ .ב

.ןורימב םהייחב הנושארל שולשה ינב םידליה לש םשאר רעש תזיזג .ג

בהז לש םילשורי .01

.רמועב ג"לל רבוחש ל"ז רמש ימענ לש ריש .א

.טישכתל םש .ב

.םילשורי יגהנמ לע רפס םש .ג

ןיעיקפב הרעמה .11

.ידוהי קשנ לש "קילס" םיאמורה ואצמ םש .א

.ותשאו אביקע יבר רתתסה םש .ב

.ונב םע יאחוי-רב ןועמש יבר יח םש .ג

לארשי אישנ ןועמש .21

.אביזוכ רב לש תועבטמה לע טורח .א

.אבכוכ-רב תא געלב רסיק סונאירדא הניכ ךכ .ב

.תסנכה לש ןושארה אישנל יוניכ .ג
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ם"במרל הנש 008 .ד

ם"במרה לש וירפס

הנושאשם הספר

במיוחד ל"סדר זרעים" ובה ההסבר על התורה שבעל פה והמסורת הקדמה למשנה

שלה, מהנבואה ועד התלמוד.

בעולם שמונה פרקים האדם  בתפקיד  דנה  "אבות",  למסכת  הרמב"ם  הקדמת 

ובמידותיו במוסריות.

פירוש המשנה

 (או ספר המאור)

ההלכתית,  המסקנה  עם  ופרטים,  כללים  ומברר  משנה  כל  מנתח 

בקיצור וביסודיות

מסדר ומסביר את תרי"ג המצוות של התורה רמ"ח (248) עשהספר המצוות

ושס"ה (365) לא תעשה.

הקדמה לפרק י"א מסכת סנהדרין ובה קבע את י"ג עיקרי האמונה הקדמה לפרק חלק

היהודית.

משנה תורה 

(היד החזקה)

לי"ד  נושאים, מחולקות  וסידור כל ההלכות שבתלמוד לפי  איסוף 

ספרים. רק ספר זה נכתב בעברית.

שמונה עשר ספרים בנושאי רפואהספרים בנושאי רפואה

עוסק בענייני אמונה ופילוסופיה. מוכיח את מציאות הבורא ומסביר מורה נבוכים

טעמי המצוות.

כולל הסברים למונחים פילוסופיים.ספר מילות ההיגיון

איגרת תימן - ליהודי תימן, לחזקם בדתםאיגרות הרמב"ם

איגרת השמד - ליהודי מרוקו שהיו אנוסים לקבל האיסלם.

איגרת תחיית המתים - על ביאת המשיח ותחיית המתים.
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 אוה רפס הזיאל םיאבה םיאשונהמ דחא לכ דיל ובתכ .םינוש םיאשונב םינד ם"במרה לש וירפס .1

 תגהנה ,תונשרפ ,הנומא ,האופר ,היפוסוליפ ,הכלה :)םירפס המכל םיאתמ דחא אשונו שי( םיאתמ

.רוביצה

 םש דיל רפס לכ ורדס ךכ רחאו ,םתוא ובברע ,אשונה לשו םירפסה תומש לש םינבלמה תא ורזג .2

.ול םיאתמה אשונה

.םיאתמ הז רפס הזיאל תולגל ורבח לעו םייתש וא הלימ רמוא דחא .גוז םתא .3

 ,תודדוב םילימל סיטרכ/םש לכ ורזג .םיסיטרכ יבג לע םתוא וקיתעה וא םירפסה תומש תא ומלצ .4

 םילימה יסיטרכ לכ תא שדחמ רדסל שי .ובברעו ,םיקרפ הנומש ,הרות-הנשמל המדקה :לשמל

.םיאלמ תומש יסיטרכל

.םיכינח ינשל תומשה לש הבכרה קחשמ עיצהל רשפא 

 ,ת"דמח ד"פרמ תווצ ידי לע ןכוה ,"הדימל תויוליעפ - ם"במרה" יפ לע

ץישפיל ם"אר ש"ע םירומל תיתדה הללכמה ,לארשיב יתד ךוניחל ןוכמה ,יעד קחצי ,רימע ןויצ תאמ

                    



47

עובשה תשרפ .ה    

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

האופר אלל האופר

יוסיכ םע הטיחש

 עבוק ןנעה / ןנעב קר תרתומ םישדוקה שדוקל הסינכה

ירדמ !שדח
םינהכה ך

תואצות הארתו ךלש סובל הנתמ ןת

הנורחאה הרעשה דע

ןכשמה ןמגוד ןהכה

!םילוח םידגב םג

äúôåç ìà ðôì øçå÷ îäòõ
למשחב אל קתנה

קדצ הז קדצ :םיניידה סנכ

גח םוי םוי יל שי

îé ä÷ãåù

áéãé
 îù

ä äé
ä ä

ãáø
 ëçå

îø 
áéã 

äéåö
ø

ויבא לש ונורא ירחא וליפא ךלוה אל
ץראב ךכ ףוגב ומכ

חפ תוריהז

ø÷
 ä

ëäï
 éë

åì

לזאזעל ךרדה ןמוי

רעישה יבצעמו םירפסה ברקב ןוצר תועיבש

 סייפה לעפמ יצוצינ

םיינעל תושיגר דדמ

תיבה תוריקב תערצ - הטלב מ"קפ

ללכה תבוטל רבוע

"ףולב-ארשי"ה תעפותב תרכינ הדירי

 יתוא דמלל אב התאו תבש תלליח לומתא קר

?תבש תוכלה

לארשיב יתרבח קדצל לודג םוי

ןודא תלביק - דבע תיצר

?ןכתייה ,סוטפילקא ץע לע תולדג תוניטנמלק

םלועב תוירקמ ןיא

 אל
לוכה

רוחש 
"דוביאל ךלוה וניא רבד ,ספא ןיא"

"יל רדתסמ אל ןובשחה"

!ןיסולכוא דקפימ בוש
ëåì

í ð
åú

ðéí
 ë

úó

זכרמב הרותה

ה תא
חי

די
ה ה

בומ
רח

ל ת
 א

נומ
ע םי

 ם

 ראש
חה

ליי
םי

טבש לכל סנ

47



48

רעונל השרפה לע תודיח .ב

ערוצמ תשרפ
זמר        עדוי ימ

ןהכ         םייניעב יוטיבה דחא קוספב .1

 םיינש ומכ הארנש דחא שיא ואצמתו 

'כ           ,עדוי אלכ עמשנ עדויה .2

!עובשה תשרפבו אב תשרפב 

ךנקז תאפ     "ערוצמ"ב הווצמל אוהש ילכה והזיא .3

?"םישודק"ב הריבעלו 

תומ ירחא
ךוניחה רפס        ,םירופיכה םויב המח הייתש .1

.תומ ירחאב תווצמה ןיינמב 

 בקעי-לארשי         ,לארשי ינבל רוסא .2

 לארשיל רתומו 

םיינשמ דחא        ונתשרפמ חוקל ונייחב יוטיב .3

םישודק תשרפ
תוליכר        ארקמב הכילהב ,השרפב רוסיא .1

   !המוגרתב הליכאבו 

החכשנ       השרפל יעבט ןפואב תכייתשמש הווצמ .2

החכשנ לוכיבכו 

  לווע            י"שרב יוביג שי יטפשמ למסכ קדצ ינזאמל .3

רומא תשרפ
ןיינע המ      ,איה הלאשה םהינשבו םיקוספ ינש "רהב"בו "רומא"ב .1

   ?םיניינעה המ 

ךילא חקיו        .בתכנ ונתשרפב םגש ,וצ שי "הוצת"ב .2

48
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 םירופיכה םוי      טנמלא ןהב שיש ,השרפב תוריבע יתש .3

  ."ךל ךל"בו "חנ"ב םג עיפומה הסרתה לש 

רהב תשרפ
השרפה ףוס        תובדנ ץוביקו תילכלכ הסירק .1

   תושורד וז הריבעב 

תויתוא        תווצמ ב"ירת דגנכ הלימ תירב תווצמ .2

?תווצמ ב"ירת דגנכ השרפב הריבע וזיאו 

 ז"ע       רבכ ךירצ אל ,סעוכה לכש ,י"שרב הייאר .3

  !ץראל ץוחל תאצל 

יתוקוחב תשרפ
ן"במר/'קה ח"הוא                        ,ףדונ םולשה חירשכ וליפא .1

   ?ףדור ןיד לח 

א"ל הליגמ         ?"ןינכס"ב ןיכרבמ דציכ .2

 י"שר        !השרפב ןומטמה תא םישפחמ .3

  

רבדמב תשרפ
תויתוא                       שארה תא ףילחמ אישנה יבא .1

 !בנזה תא םיפילחמ ןבהו ןוידפה 

אשת יכ/הבר שרדמ        םיניינמה ןָיְנִמש ןִיַנִמ .2

?"ןיינמ"ה ןיינמכ 

   יררמ תהק ןושרג       השודקל הקולח השרפב ןכיה .3

 .השקו השימג 

,קנרפ באז תאמ ,"יעושעש ךתרות" רפסה ךותמ תודיחה 

0065198-250 'לטב םיטרפ ,םירפסה תויונחב גישהל ןתינ      

)ןויליגה ףוסב תונורתפ(
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ןוסנורהא ןח תב תאמ

םירורפג תואספוקמ רמועה תריפס חול
 ונא םיתיעלש הכורא הפוקת וז .רמועה תריפס תפוקת איה תועובשה גחל חספה גח ןיבש הפוקתה

   .יתועמשמ יוטיב הל תתל םישקתמ

 הלגתמ תועובשבש דע המילש הנומתמ הכיתח דוע תפשחנ רבועש םוי לכ .םויל םוימ הנתשמ הז חול

 .הפוקתה ךרואל ךילהת תשוחתו הייפיצ תינבנ ךכ .הנומתה לכ

דויצו םירמוח

תוקיר םירורפג תואספוק 94 �

םיינועבצ םישוט �

ןורפיע �

 קבד �

םיירפסמ �

לגרס �

)הבוח אל( םיצענ �

הפיטע ריינ �

5.01 םירורפג תואספוק X 7 7 לדוגב( הנומת � X     .)מ"ס 5.42

  .תומלשב הנומתה עיפות ףוסבלש דע הנומת ונממ בכרות רמועה תריפס ךלהמבש חול םיניכמ ונא

  .תרחא וא וז ךרדב תועובשה גחל וא רמועה תריפסל םידליה תא רשקתש הנומת רוחבל יאדכ

.)'דכו םירוכיב ,הרות ןתמ ,םילוביש(

.המישרמו תינועבצ היהת הנומתהש ץלמומ

הנכהה

"תוריגמ" תנכה - א בלש

  .םירורפגה תואספוק לש "תוריגמ"ה לכ תא םיאיצומ  �

.)רמועל 94 דע(  'וכו  "רמועל 2" ,"רמועל 1" ןהלש הרצ ןפוד לע םיינועבצ םישוטב םימשור �

די תוכאלמ
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 הנומתה בג לע םיטטרסמ לגרס תרזעב .ןחלושה יפלכ הינפשכ ונכהש הנומתה תא םיחינמ �

5.1 לדוגב תוצבשמ  X 5.3 7 מ"סX7 תוצבשמ .

  .הטמל הלעמלמ תורוש יפל ,)ךופה( לאמשל ןימימ םירפסממ .תוצבשמה תא ןורפיעב םירפסממ �

.הרשי אצת רבד לש ופוסב הנומתהש ידכ תאז

 םיווקה יפל הנומתה תא רוזגנ ונרפסמש רחאל �

.ונטטרשש

 תוריגמה לש היינשה הרצה ןפודה לע םיקיבדמ תעכ �

 ןורפיעב רפסמה תא םיאתהל בושח .הנומתה ירזג תא

 22" הילע ונמשרש הריגמה בג לע לשמל .רמועב םויל

 ונמייסש רחאל  .22 'סמ תצבשמ תא קיבדנ "רמועל

.שובייל תוריגמה תא ריאשנ קיבדהל

"תרווכ" תנכה - ב בלש

 ךכ 7 לע תואספוק 7 לש הרוצב וז יבג לע וז ןתוא רדסנו תוקירה םירורפגה תואספוק תא חקינ �

 ןיתמנו וז דצל וזו וז יבג לע וז תואספוקה תא קיבדנ ונרדיסש רחאל .תרווכ ןיעמ ונל רצוויתש

.שובייל

 ידכ הפי הפיטע ריינב ףוטענ ונרציש תרווכה לכ תא �

 .האריי אל םירורפגה תואספוק לש ינוציחה דצהש

 ידכ תרווכה לדוג יפל הפיטעה ריינ תא רוזגל בושח

.ףדוע ריינ ראשיי אלש

 תוקבדה ףיסוהלו ץוחבמ תרווכה תא טשקל רשפא �

.תונוש

דחי םיקלחה לכמ רמועה תריפס חול תריצי - ג בלש

 לא סינכנ תוריגמה תא .תוריהזב ןמוקמל תוריגמה תא סינכנ ושבייתה םיקלחה לכש רחאל �

.רמועה תריפס רדס יפל תרווכה

 שמתשנ וב הריגמ לכ לש הזכרמב ץענ ץוענל רשפא �

.תולק רתיב תוריגמה תא רוגסלו חותפל ידכ תידיכ

 םויה ותוא לש הריגמה תא איצונ רובעיש םוי לכב �

 לכב ,ךכ  .הארי הנומתה םע דצהש ךכ ,התוא ךופהנו

 ףשחית ובש תועובשל דע הנומתהמ קלח דוע הלגתי םוי

!האולמב הנומתה
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םילשורי םויל הריצי

םילשורי ספיספ

 לש תונומת םידליל תוארהל תונמדזה וז .םילשורי יפונ לש ספיספ תנומת ןיכנ םילשורי םוי תארקל

 לש תונומת םהל תוארהל ןתינ .ספיספה תונמואב תוסנתהלו ריכהל םגו םילשוריב םינוש תומוקמ

..תוקיתע ספיספ תוריצי

דויצו םירמוח

הנילטסלפ �

ךורעמ �

תינפי ןיכס �

)'דכו לגילופ ,עוציב ןוטרק ,ןוטרק( .חישק חטשמ �

יטסלפ קבד �

)ירשפא( םילוחכמו שאוג יעבצ �

הנכהה

 רשפא  .ספיספב ןיכהל םיצור התוא םילשורי לש הנומת םירחוב �

.התמגודכ ספיספ ןיכהלו דבל הנומת רייצל

 מ"מ 5 לש יבועב םיחטשמל םינוש םיעבצב הנילטסלפ םידדרמ �

.אקווד וב ךרוצ שיו הדימב םיוסמ ןווג רוציל ידכ שאוג יעבצ תרזעב םיחטשמ עובצל ןתינ .ךרעב

 םיעבצב תוצבשמה .מ"ס 2X2 לש לדוגב תוצבשמל תינפיה ןיכסה תרזעב הנילטסלפה תא םיכתוח �

.ספיספ ינבאכ ושמשי ורצונש םינושה

 לע ספיספ תוצבשמ םיחינמ ,ןכל םדוק רחבנש רויצה יפל .הנומתה תא רוציל םיליחתמ תעכ �

 ןוויכ תונידעב תוצבשמה םע דובעל בושח .תיפוסה הנומתה תלבקל דע חישקה חטשמה יבג

 בוש רדסלו ריסהל ןתינ תוצבשמה תא(  .התרוצ תא דבאל תולקב הלוכיו הכר ןיידע הנילטסלפהש

).תיפוס האצות תלבקל דע הז בלשב

 תא עבקמ קבדה .חטשמה לכ לע הבידנ תומכב יטסלפ קבד םיחרומ הנכומ הנומתהש רחאל �

 קבדהש בל םישל שי  .קירבמ הארמ הל ןתונו הנילטסלפה תא חישקמ ,חטשמה לא תוצבשמה

.בטיה חורמ אוהו תוצבשמה ןיבש םיצירחה לכל עיגה

.הנומתה תא םיזיזמש ינפל אלמ שובייל דע ןיתמהל בושח �

 ,םיחמצ ,תונטק םינבא - המגודל ,םינטק םירזיבא הנומתל ףיסוהל ןתינ :הרשעהו ןוויגל תויורשפא

 יטסלפה קבדה תרזעב הנומתל בטיה דמצוי ונפסוהש רזיבא לכש גואדל בושח .'וכו דב תוסיפ ,םיזורח

.ךרוצ וב שיו הדימב םח קבד וא

liamtoh@ranehctab ראודה אתל תונומת וא תובוגתו תורעה יל וחלשת םא חמשא . moc
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ילוק-רוא רמוח

ונתוריח ןמז
)תינרותה תיגוגדפה היזכרמב םייוצמה( ואידיו יטרס

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

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

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

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

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

.)ואידיוב

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

.)סופוקס( רדסה ןחלוש דיל בשויה רענ יניעב תילאוטקא

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

.תירהמאה הפשב טרסה .ונימיב וז הווצמ שודיח לעו

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

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

.)ילארשיה םיטרסה תוריש( ?םהיתורוקמו םירוטיעהו םירויאה

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

.הכורעתב הכרדהו רבסה ירבד הוולמ טרסה .םי-תבב

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

.)רשג( תונויצה

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

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

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

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

.)תיללכ

רזע רמוח



54

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

.)תיללכ היזיוולט(

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

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

.)ילארשיה

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

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

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

.)תינויצה תורדתסהה( הלש

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

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

.תונשרפ ירבדו )תורבידה תרשע

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

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

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

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

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

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

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

.)דעלט( רדסה לילו םילשורי ,הנומאה ,לארשי

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

.)הלוגב םיינרות

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

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

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

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

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

חספה גח יניינעב םירצק םירושיק �

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

האושה יניינעב םירצק םירושיק �

          mth.aohS/midaom/esoNtorokeM/tinaroT/stinU/SMCnoitacudE/li.vog.noitacude.smc//:ptth
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)תינרותה תיגוגדפה הייזכרמב תויוצמה( לוק תוטלק

.רמועב ג"ל / חספל תינכת - 2102

.רמועב ג"ל ןודיח / חספל תינכת - 9702

.ינש חספ / חספ ןודיח - 4112

.הדגאב ןסינ שדוח / הריש תבש - 1212

.תוישרפ עברא / תוצעומה תירב ידוהיל תוצמ - 7312

.תודעב רמועב ג"ל / ונרודב םירצמ תאיצי - 3412

.חספו םירופ יריש / םיפוצה רה תגספ לעמ - 2222

.בול ידוהי חסונב חספ רדס - 2522

.סינוט ידוהי חסונב חספ רדס - 3522

.וקורמ ידוהי חסונב חספ רדס - 4522

.זנכשא חסונב חספ רדס - 5522

.ןמית ידוהי חסונב חספ רדס - 6522

.ימלשורי ידרפס חסונב חספ רדס - 7522

.)הלחנ הרות דומלת( חספ תרובח - 8522

.חספב רישנ ואוב - 8822

.הדגהה יריש - 0922

.)תוננר( ודוה - אתוכלכ ידוהי חסונב חספ רדס - 0332

.)רמרד ברה( ןסינל םירופ תוכימס םעט - 1432

.)רמרד ברה( תוכמה רשע רחא אקוד הלואגה - חספ - 2432

.)רמרד ברה( והמ - וניינע ןכות - ינש חספ - 5432

.)רמרד ברה( ינשב בייח ןיא םילגרה רתיבו בייח ינש חספ - 7432

.)רמרד ברה( סנ ךותב סנ - לודגה תבש - 9432

.)רמרד ברה( רבדה םעט אקווד םירצמב לארשי תולג - 2532

.חילש ידי לע אלו ומצעבו ודובכב - חספ - 4532

.)רמרד רה( תיתרבח תלעות אל תודימה ןוקית - רמועה תירפס - 9532

.)רמרד ברה( שדוחה תועמשמ ןכות - שדוחה תשרפ  - 3632

.)תוננר( ענרב ארזע ןזחה יפמ ימלשורי ידרפס חסונב חספ רדס - 1932
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תואמצעה םוי   .ב

רחבמ - )תינרותה תיגוגדפה היזכרמב םייוצמה( ואידיו יטרס

.)תורדס( "תדלומ ץרא"ו "שאה דומע" �

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

.הנידמה

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

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

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

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

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

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

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

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

.לארשי תנידמ תמקהל דע יטירבה טדנמה ןוטלשב

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

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

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

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

.הנוש תיוזמ תודהי - לשרגיונ

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

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

.CBB - 2001 - ןהכ ילא לש ורופיס �

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

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

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

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

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

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

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

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

.ל"ז ןהכ םעונ לש ותליפנו וייח רופיס

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

.)תיללכ

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

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

)תירבעב( תואמצעה םויל תשרב םירתאל םירושיק �

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

תואמצע םוי יניינעב םירצק תורוקמ �

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

םילשורי םוי יניינעב םירצק תורוקמ �

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

ןורכיזה םויו תואמצעה םויל םירושיק �

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

)רחבמ( לוק תוטלק

.םימסקה דברמ / הימחנו ארזע עצבמ - 1002

.ז"שת הפוריא תאיצי / וקורמ ידוהי תיילע - 7002

.7491 רבמבונב ט"כ / יולה הדוהי - 9002

.םיירבעה םידודגה - 1102

.קאריע ,סינות / )קאריע( לארשי תודע ירופיסמ - 6202

.)היכרות( לארשי תודע ירופיסמ / )ןמית( לארשי תודע ירופיסמ - 7202

.)הנשלהה לע( לושכמה / )יטירבה טדנמה( תרתחמה ידלי  

.םיקינמיאולימ תחיש - 3402

דלישטור ןורבה / םייוליבה - 7502

.רמועב ג"ל ןודיח / ץראה בושיי תווצמ - 6212

.החירבה - 0712
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.לדגמו המוח / לצרה - לארשי תמוקת - 4712

.םילשורי - לארשי תמוקת - 5712

.לארשי תמוקת / תואמצעה תמחלמ - 6712

.ברעו רבע - ןויצ תבהא - 0812

.םימיה תשש תמחלמ ינפל - רודו רודל םילשורי - 2812

.)ץולחה ר"ומדאה( אריפש והיעשי ברה יריש - 8322

.ןויצע שוג רופיס - 6042

.םידמ לע םילועשכ - "יאבצ שארב" - 9142

.םידובאה םילאידיאה תובקעב עסמ - "יאבצ שארב" - 0242

.תויאבצ-םדקה תוניכמה - "יאבצ שארב" - 0352

.יקצילשיו עשילא ברה - תונויצ תונש האמ - 8242

.יקצילשיו עשילא ברה - ולסוא דע אלו םידשכ רואמ - 3342

.יקצילשיו עשילא ברה - רסומו המחלמ לע םיטביה - 4342

.יקצילשיו עשילא ברה - לארשיב םיטפושה תוכמסו טפשמה רוקמ - 9342

.ןמדוג הנוי ברה - תיתד תונויצל ךוניח - 3642

.תליש קחצי ברה ,הליש לאינד ברה ,ןדמ בקעי ברה - המחלמה רסומ - 0852

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

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

 )32 ;םעט )22 ;בהל )02 ;ףח )91 ;החבשה )61 ;אי )41 ;לט )21 ;די )11 ;ביבאה גח )8 ;ףוס םי )5 ;םהיבא )1 :ןזואמ

 ;הווקת חתפ )73 ;רנ )53 ;ףא )43 ;םת )33 ;תמסוכ )13 ;ןד )03 ;וסנ )92 ;דוד )72 ;דוס )62 ;קובי )52 ;הגרה )42 ;ירת

.ןוטרש )14 ;והילא )04

 ;ןורהא )51 ;ןמוקיפא )31 ;רדסה ליל )01 ;תוסוכ עברא )9 ;לבס )7 ;הטימ )6 ;בי )5 ;המ )4 ;הדגה )3 ;יחי )2 :ךנואמ

 ;ו"ח )83 ;טהר )63 ;יפא )43 ;רונת )23 ;התפכ )13 ;םד )82 ;וד )72 ;ןבת )32 ;דגב )12 ;תסורח )91 ;םח )81 ;טש )71

.שק )93

רעונל עובשה תשרפל תונורתפ
ערוצמ תשרפ

 ינשב ןאכ רבודמש הארנ תיחטש האירקבו "תילאמשה ןהכה ףכ לע קציו ןמשה גולמ ןהכה חקלו" :וט:די ערוצמ .1

 ןהכב ןאכ רבודמ השעמלו ,םירבדה ינפ ךכ אל ךא ,רחא ןהכ לש תילאמשה ופכ לע ןמש קצוי םהמ דחאש םינהכ

 תוחצ ךרד ןאכ קר .רהטמה ןהכה ףכ איה תילאמשה ןהכה ףכ לע :ארזע ןבאבו .אוה ופכ לע ןמש קצויש דחא

.םיינש ומכ הארנש דחא שיא ואצמתו םייניעב יוטיבה דחא קוספב - ןכלו ,'וכו שדוקה ןושלב

 אלו 'וכו הלילה תוצחכ ה"ד י"שרבו ."םירצמ ךותב אצוי ינא הלילה תוצחכ 'ד רמא הכ השמ רמאיו" :ד:אי אב .2

 עדוי אלכ עמשנ ךא "תוצחב" עדי השמ ,ןכבו .אוה יאדב השמ ורמאיו הערפ ינינגטציא ועטי אמש תוצחב רמא

."תוצחכ" ורמואב

 עדויו םכח אוה וליפאש י"שרבו "תיבב יל הארנ עגנכ רמאל ןהכל דיגהו תיבה ול רשא אבו" :הל:די ונתשרפבו 

 עדויש והשימ לע רבודמ ןאכ םג ,ןכבו.יל הארנ עגנכ אלא יל הארנ עגנ רמול רורב רבד קוספי אל ,יאדו עגנ אוהש

.עובשה תשרפבו אב תשרפב עדוי אלכ עמשנ עדויה ,ןכלו .עדוי אלכ עמשנו

 אבומש יפכ ,רעתב עצבתהל תבייח תחלגתהו ,יעיבשה םויב תחלגתב הווצמ ערוצמש רעתה אוה רבודמה ילכה .3

 עיפומ םישודק תשרפבו ,לבטו וידגב סבכו ורשב לכ לע רעת ריבעה .ערוצמה תא חלגל אב .ב"מ ד"יפ םיעגנב

 אוהש ילכה והזיא ,ןכלו .רעתב חוליג לע אקווד אוה הז רוסיא עודיכו ,"ךנקז תאפ תא תיחשת אלו" :רוסיאה

!רעתה - ?םישודקב הריבעלו ערוצמב הווצמל

תומ ירחא תשרפ

 חולישו םייודיוהו תונברקה לכ ,כ"הוי ישעמ לכ לודג ןהכ השעיש )תומ ירחא תשרפ( הפק הווצמ ךוניחה רפס .1

 וז הוצמ לש הרפסמו השרפה לכ .'וגו "ןרהא אובי תאזב" רמאנש השרפב בותכש ומכ תודובעה ראשו ריעשה

.תומ ירחאב תווצמה ןיינמב )הפק( םירופיכה םויב הייתש - ןכלו ...ה"ֶפָק אוה

 הוצמל רוקמה אוה הז קוספו ."הייחב הילע התורע תולגל רורצל ,חקת אל התוחא לש השאו" :חי:חי תומ ירחא .2

 תאז תורמל לבא .הנממ שרגתה וליפאו םייחב ותשאש ןמז לכ ותשא תוחא תא םדא אשי אלש .ךוניחה רפסב ור

 בקעיל = לארשיל רתומו לארשי ינבל רוסא ןכלו !האלו לחר - תויחא יתש אשנ )לארשי אוה( בקעיב םיאור ונא

.)יאבג ךל יתיא הולמ ה"ד א"שרהמב :טי ןירדהנס ןייע תויחא יתשל בקעי יאושינ בשיילו(
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 ,ונתשרפב - ןבומכ - ורוקמ הז יוטיבו "לזאזעל ריעש" יוניכל ונתפשב הכוז םירחא לש םהיאטח לע םלשמה םדא .3

 חוקל ונייחב יוטיב ,ןכלו לארשי-ינב תונווע תא םשל ותיא אשונו "הרזג ץרא לא" םיריעשה דחא חלשנ הבש

.ונתשרפמ

םישודק תשרפ

 אצמק האר .)אצרוק לכא יוטיבה ןאכמו( ןיצרוק לוכית אל סולקנואבו .'וגו "ליכר ךלת אל" :זט:טי םישודק .1

.)לוכית אל( המוגרתב הליכאבו )"ךלת אל"( ארקמב הכילהב השרפב רוסיא ןכלו ןיטיג תכסמב אצמק-רבו

 היה הרואכלו יעבר עטנו הלרע ,םייאלכ ,האפ ,טקל :הדשה תווצמ תואבומ גכו טי ,י ,ט םיקוספ ,טי ונתשרפב .2

...החכשנ וליאכ החכש תווצמ ךא ,ונתשרפב עיפות הדשב החכש תווצמ םגש שקבתמ

 ושעת אל ה"ד י"שרב הל טי ונתשרפבו .םלועבו ץראב םינוש תומוקמב יטפשמ למס םיווהמ קדצ ינזאמ .3

 לקשמהו הדימה איה ?ןאכ יונשה טפשמ והמו ,טפשמב לווע ושעת אל רמאנ רבכ ירה ןידל םא ,טפשמב לווע

 םירבד השימחל םרוגו 'וכו ןידה תא לקלקמכ אוה ירה הדימב רקשי םאש ,ןייד ארקנ דדומהש ,הרושמהו

 ןכלו ,טפושה - ןיידה ןיבל רחוסה - דדומה ןיב ץימא רשק שיש הלוע הז י"שרמ ,ןכבו 'וכו ןיידב םירומאה

.י"שרב יוביג שי טפשמ למסכ קדצ ינזאמל

רומא תשרפ

 ינא רשא ץראה לא ואובת יכ םהילא תרמאו לארשי ינב לא רבד רמאל יניס רהב השמ לא 'ד רבדיו" רהב תליחת .1

 תווצמה לכ אלהו יניס רה לצא הטימש ןיינע המ ,יניס רהב :י"שר .)הטימש( " 'דל תבש ץראה התבשו םכל ןתונ

 יארקמ םתוא וארקת רשא 'ד ידעומ םהילא תרמאו לארשי ינב לא רבד" :ב:גכ רומא תשרפבו ?יניסמ ורמאנ

 ןיינע המ ,םימי תשש :י"שר .'וגו "ןותבש תבש יעיבשה םויבו הכאלמ השעת םימי תשש .ידעומ םה הלא שדוק

 רומאב ונל שי ,ןכבו .תותבשה תא לליח וליאכ וילע ןילעמ תודעומה תא ללחמה לכש ךדמלל ?תודעומ לצא תבש

 םהינשבו ,םיקוספ ינש רהבבו רומאב ןכלו ...םיניינעה המ הז ,ןיינע המ םיימעפו ...ןיינע המ הלאשה תא רהבבו

?םיניינעה המ - איה הלאשה

 תודעה תכורפל ץוחמ ,דימת רנ תולעהל רואמל תיתכ ךז תיז ןמש ךילא וחקיו לארשי ינב תא וצ" :ב:דכ רומא .2

 קייודמ טעמכ קתעה שי הוצת תשרפ תליחתבו .'וגו "דימת 'ד ינפל רקוב דע ברעמ ןרהא ותוא ךורעי דעומ להואב

 להואב .דימת רנ תולעהל רואמל תיתכ ךז תיז ןמש ךילא וחקיו לארשי ינב תא הוצת התאו" .ל"נה םיקוספה לש

 תא ןאכ ונל שי ,ןכבו .'וגו " 'ד ינפל רקוב דע ברעמ וינבו ןרהא ותוא ךרעי תודעה לע רשא תכורפל ץוחמ דעומ

 םגש וצ שי הוצתב ןכלו )דועו רקי ילכ ,לאנברבא ן"במרב ,י"שרב שי ,תוליפכה לע רבסהו ,םיימעפ וצ ותוא

.בתכנ ונתשרפב

 ורוד ינב ויהש בותכה ךדמיל ,הזה םויה םצעב ה"ד י"שרבו "הביתה לא 'וכו חנ אב הזה םויה םצעב" :גי:ז חנ .3

 יניעל וסינכמ ינא ה"בקה רמא ,ותוא ןיגרוהו התוא םירבוש ונא ,הביתל סנכנ ותוא םיאור ונא וליא םירמוא

 ,םש י"שרבו ,"ונב לאעמשיו םהרבא לומינ הזה םויה םצעב" )וכ:זי( ךל ךלב ןכו ,םוקי ימ רבד הארנו םלוכ

 הארנ ,ןכבו .'וכו םיצילה ןמ אלו םייוגה ןמ אל ארייתנ אל ,הלילב אלו םויב ,הווטצנש םויב וב ,םויה םצעב

 ,םימעפ שולש ונתשרפב עיפומ הזה יוטיבהו ,חוכ תנגפהו הסרתה לש טנמלא שי "הזה םויה םצעב" יוטיבבש

 .)חכ:גכ( םש רמאנ ךכו ,םירופיכה םוי תווצמ יבגל אקוודו

 ךשמהבו "הזה םויה םצעב הנועת אל רשא שפנה לכ יכ" :ךשמהבו ,"הזה םויה םצעב ושעת אל הכאלמ לכו" 
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!
 םויב הכאלמ תושעל וא תותשלו לוכאל ,הארנה יפכ ,ןכבו "הזה םויה םצעב הכאלמ לכ השעת רשא שפנה לכו"

 ךכו( תורחא תוריבעל רבעמו לעמ ,אימש יפלכ סירתמ םתוא השועהש תוריבע ולא ,שודקה םויה - םירופיכה

 לש טנמלא םהב שיש )רופיכ םויב תינעתו הכאלמ( השרפב תוריבע יתש ,ןכלו )...תואיצמב םירבדה ינפ םג םה

.)"הזה םויה םצעב"( הסרתה

רהב תשרפ

 י"שרב אבומו )ךוניחה רפסב טמש הוצמ( הילע תווחתשהל םכצראב ונתת אל תיכשמ ןבאו" )א:וכ( רהב ףוס .1

 ...תובדנ ץוביק ונייהד ,די תטישפ השורדש רמולכ .םיילגרו םיידי טושיפב קר איה וז האווחתשהש ,םוקמב

 םיידי טושיפ( תובדנ ץוביקו תילכלכ הסירק - ןכלו .וז הריבע רובעל ידכ ...תילכלכ הסירק ונייהד ,לגר תטישפו

.תושורד וז הריבעב )םיילגרו

 הלע תיבר םירוטה לעב )תיביר תריבע( "ךלכא ןתת אל תיברמבו ךשנב ול ןתת אל ךפסכ תא" :זל:הכ רהב .2

 לע תוכרב יתש םיכרבמ עודמ הלאשה יבגל ,הלימ תירב יבגל רמאנ ל"נכו .תווצמ בירת דגנכ לוקשש ,ב"ירת

 הכרבהש םינושארה ןמ דחא םשב יתעמשו "וניבא םהרבא לש ותירבב וסינכהל"ו "הלימה לע ונויצו" :הלימה

 .תיבר תויתוא ל"נכו "תירב" תויתוא בירתו הלימ תירב תווצמ דבלמ תווצמ בירת לע איה ...ותירבב וסינכהל"

?תווצמ ב"ירת דגנכ השרפב הריבע וזיאו .תווצמ בירת דגנכ הלימ תירב תווצמ ,ןכלו

 "םיקולאל םכל תויהל ןענכ ץראמ םכתא יתאצוה רשא םכיקולא 'ד ינא" )תיביר רוסיא יבגל( חל:הכ רהב .3

 לכש ל"זח ורמא רבכו .םילילא תדובע דבועכ הנממ אצויה לכו םיקולאל ול ינא לארשי ץראב רדה לכש י"שרבו

 דבוע וליאכ ןכ םג ץראל ץוחל אצויהו ,הרז הדובע דבוע וליאכ סעוכה ,ןכבו .הרז הדובע דבוע וליאכ סעוכה

.ץראל ץוחל תאצל ךירצ אל רבכ ,סעוכש ימ ,ןכלו .הרז הדובע

יתוקוחב תשרפ

 ?חטבל םתבשיו רמא רבכש רחא ,הז רמול ךרצוה המל תעדל ךירצ "ץראב םולש יתתנו" :שודקה םייחה רוא .1

 םתפדרו ...תועירו םולש םהיניב 'ד עטיש .תובבלה דוריפ םהל היהי אלש ,םמצע לארשי ינב םע לע ןווכיש ילואו

 הממ אוה חיטבהש המ יכ הצרי ןכא ?ןכ רמול םוקמ המ ,החטבבו םולשב חיטבהש רחא השק ,םכיביוא תא

 הממ אל לבא )ונל וערי אל תומואהש ץראב םולש יתתנו רמולכ( ותיחשי אלו וערי אלש ,םהל תומואהמש

 אלו וערי אל םה םגש ,אוה ןוחטיבהו םולשה יכ ורמאי אלש ,החטבהה סנ רקיע איה וזו ,תומואל לארשימש

.ןילמוגכ ואצמנו ,תומואל ותיחשי

 םכצראב ברח רובעת אלו םולשבו חטבל ובשת ןכ יפ לע ףאו ,םודבאתו םתוא ופדרת םתא יכ ...!םתפדרו ל"נכ 

.הרומת הל ןיאו תידוסי האנש אוהו ,אנקתמה עבטב לארשי יאנוש תומואה לכ יכ ...'וכו

 ,ללכ םכצראב רובעת אל ברחו .'וכו ויחאב שיא ומחלת אלו םכיניב םולש היהיש ,"ץראב םולש יתתנו" :ן"במר 

 רהוזבו )!הרירב שי תמחלמ :ונתפשב רמולכ( וסוניו ,המחלמל םהילע תאצל םכיביוא תא ופדרת םתא לבא

 רצי לע בוטה רצי זיגרהל ךירצ םדאש 'וכו םתבכשו ץראב םולש יתתנו םלוסה שוריפ ,וכו הכ םינמיס יתוקוחב

 ינפמ אוריל םיכירצ םדא ינבו םיררועתמ הלבח יכאלמ ,ותטמ לע בכוש םדאו הלילה ךישחהש העשב לבא ...ערה

 םיאכז םיאצמנ לארשיש העשב הארו אוב :וכ ףיעסבו .'וגו םולש יתתנו רמאנ הז לעו ,םהמ לצניהל ידכ ה"בקה

 םולש יכ ,לארשי תסנכ םע רבחתהל אב ה"בקהש ,הלעמל אוה הז ,ץראב םולש יתתנו בותכ המ ה"בקה ינפל

 םימעל לארשי ןיב םולשש אוה םירבדה ןמ אצויה .דירחמ ןיאו םתבכשו זא ,תוכלמ ושוריפ ,ץראב דוסי ושוריפ
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 ןיבל וניניב םולשהו ונכותב םולשה אוה וילא ףואשל םיכירצ ונחנאש םולשה ...וילא ףואשל ךירצש ךרע אל אוה

 "...םכיביוא תא םתפדרו ...ץראב םולש יתתנו" ...ףודרלו ךישמהל ךירצ םתוא ...םיבייואה תאו .םלועה ארוב

.)"םתפדרו"( ףדור ןיד לח )"ץראב םולש יתתנו"( ףדונ םולשה חירשכ וליפא - ןכלו

 ץוקת לאו סאמת לא ינב 'ד רסומ" ביתכד םושמ ,דחא ןירוקו :םוקמב 'סות .תוללקב ןיקיספמ ןיאו" :אל הליגמ .2

 "הרצב יכונא ומע" יתרמא ינא ,ןינכסד עשוהי ר"או ,םיצוק םיצוק החכותה שעת לא אחא ר"א ,"ותחכותב

 זאו רחא רבדב םייסיו ,רחא רבדב ליחתיו לכה דחא ארקי אלא ,םהלש תורצה לע ינב ינוכרביש ןיד ןיא כ"או

 םייסמו 'וכו ןשונ ןשי םתלכאו :הכרב ירבדב ליחתמ ונתשרפב ישילש הלועה ןכאו .ףוסו הליחת ךרבל לכוי

 ןיכרבמ דציכ ןכלו ןינכסד עשוהי יברדכ .עצמאב תוללקה תשרפו ,'וכו םינושאר תירב םהל יתרכזו :הכרב ירבדב

.)רחא רבדב םייסמו רחא רבדב ליחתמו הלוע דחאש י"ע( ןינכסב

 ךכיפל ,שיאכ בשחיהל הבורק השאה ,הנקזה ימיל עיגמשכ הנש םישיש ןבמ םאו ה"ד י"שר :ז:זכ יתוקוחב .3

 ,ישניא ירמאד .)טי ןיכרע( הכרעב שילש אלא תתחופ הניא השאהו ,וכרעב שילשמ רתוי ונקדזהב תחופ שיאה

 םאש ךכ ,ןומטמ ושוריפ "אמיס"ו .אתיבב אבט אנמסו .אתיבב אמיס אתיבב אתבס ,אתיבב אחפ אתיבב אבס

!אמיס :הבושתהו ?השרפב ןומטמה תא םישפחמ ,ןכלו ...רקי ןומטמ םכל שיש ועד ,תיבב אתבס םכל שי

רבדמב תשרפ

 אישנה יבא "לאוער ןב ףסילא דג ינבל אישנו דג הטמו :די:ב ."לאועד ןב ףסילא דגל" :השרפה תליחתב .1

 ,םוידפה :ארזע ןבא .)מ:ב( "םוידפה ףסכ תא השמ חקיו :טמ:ג רבדמב .לאועד - לאוער ...שארה תא ףילחמ

 רמולכ ,בנזה תא םיפילחמ ןבהו ןוידפה ןכלו .םושרגל םימעפל ךפוה עודיכש ,ןושרג ומכ ן"ונ תחת ם"מב

 תא םיפילחמ ןבהו ןוידפה )לאועד-לאוער( שארה תא ףילחמ אישנה יבא - םוכיסלו .ןושרג/םושרגו ןוידפ/םוידפ

.)ןושרג-םושרג ,ןוידפ-םוידפ( בנזה

 תחאו שפנ םיעבש ,םירצמל ןתדיריב תחא - לארשי ונמנ םימעפ הרשע אצומ התא :אשת-יכ הבר שרדמ .2

 )ונתשרפב הריפסה וז( םילגדב תחאו .אשת-יכ תשרפב תחאו "התוכוס ססמערמ לארשי ינב ועסיו" ,ןתיילעב

 .)וט:א לאומש( "םיאלטב םדקפיו" )א:י:א לאומש( "קזבב םדקפיו" ,לואש ימיב םיינשו .ץראה קוליחב תחאו

 ןמ ותיילעב תחאו ."ךלמה לא םעה דקפמ רפסמ תא באוי ןתיו" )דכ ,ב לאומש( רמאנש ומכ דוד ימיב תחאו

 הנרובעת דוע" )גל והימרי( רמאנש ,אובל דיתעל תחאו ."עוביר עברא דחאכ להקה לכ" )ארזע( רמאנש הלוגה

 ןיאו ,םכתא רופסא ינא אבה םלועל לבא ,םכתא םירפוס םדא ינב ויה הזה םלועב ,ה"בקה רמא "הנומ י"ע ןאצה

 ,םיניינמ הרשע שי ןכבו ."רפסי אלו דמי אל רשא םיה לוחכ לארשי ינב רפסמ היהו" רמאנש ,םכתא רופסי ימ

.)הרשע( ןיינמה ןיינמכ )תוריפסה רפסמ( םיניינמה ןיינמש ןיינמ - ןכלו .ןיינמ הז הרשעו

 הדובע ןבומכ ושע םתשולש .ןכשמה תדובע תא םהיניב וקליח ,םהיתוחפשמו יררמו תהק ,ןושרג ,יול ינב תשולש .3

 ,הרונמה ,ןחלושה ,ןוראה תא ותרמשמ תרגסמב לביקש תהק לש וקלחב הלפנ ןלוכמ השודקה ךא ,השודק

 היהש המ לכש ,הז ןבומב ,השקה הדובעה תא ולביק ,יררמ ינב תוחפשמ .שדוקה ילכ ראש לכו תוחבזמה

 ,וינדא ,ויחירב ,ןכשמה ישרק :המגודלו ,תונוש תוכתמו ץע ומכ םישק םירמוחמ םייושעש םיצפח ויה םלופיטב

 םלופיטב היהש המ לכש הז ןבומב ,השימגה הדובעל וכז םה ...ןושרג ינב תוחפשמו 'וכו םהינדא ,רצחה ידומע

 השרפב ןכיה ןכלו .'ודכו םיכסמה ,רצחה יעלק ,ןכשמה ייוסיכ ומכ ,םישימג םירמוחמ םייושעה םיצפח ויה

.השקו השימג השודקל הקולח
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