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לולא שדוח
.הלותב :שדוחה לזמ

 רמול םיגהונו הבושת יגהנמ םיגהונ וב שדוחה והז .ןסינמ םישדוחה ןיינמל ישישה שדוחה אוה לולא שדוח

.תוחילס וב

 םהיבאל הברִק לארשי לש םהיתובלב תררועמו שדחמ ליחתהלו בושל זועו חוכ ונל תנתונ הבושתה

.םימשבש

 םיעוריא .1
 .ן"במרה ידיב םילשוריב הקיתעה ריעב ידוהיה בושייה שודיח - 7621 ט"כ לולאב 'ט

 ןיידע .הבוזעו הברח התוא אצמ ,לארשי-ץראל םיבר םידודנ רחאל עיגה ן"במרהשכ

 ובשיש ,םינבלצה ינורחא תא ץראה ןמ שרגל וסינ םירצמ יכלמ :תוברק הב ולהנתה

 התיהש ,םילשוריב אצמש הממשה תא ובתכמב ראתמ ן"במרה .התביבסבו וכעב רקיעב

 הב ורג לכה ךסב ,םילוגנומה הב ורבעש רחאל תורחאה ץראה ירע לכמ רתוי הברח

 תותבשב .םיעָ �צ םיחא ינש - םירבח ינש התנמ תידוהיה "הליהק"ה !םיבשות םייפלאכ

 דוסי לע .ריעל ונמדזנש םינוש םיחרואמו םתיב ינבמ ןינמ ןגראל בר ישוקב םיחילצמ ויה

 םיאתמ םוקמ שפחל םיחאה ינש םע ךלה תישאר .ותליהק תא ן"במרה םיקה הז לד

 סורה תיב ואצמ תוברוחה ןיב .רקפה ויה היתבו הבוזע התיה ריעה בור .תסנכ תיבל

 .וצופישל וגאדש רחאל ,םתליפת תיב תא ומיקה הז ןיינבב .הנטק הפיכו שיש ידומע ובו

 תסנכ תיב בוש היה התעמ .הרותה ירפס תא םשמ ריזחהל םכשל םיחילש וחלש ךכ רחא

 יברעמה לתוכה - םישודקה היתומוקמב רקבל ריעל ואבש לגרה ילוע לכו ,םילשוריב

 ןמז ותואמ .ן"במרה לש תסנכה תיבב ללפתהל ואב - םיתיזה רהבש םיקידצה תורבקו

.ריעב ידוהיה בושייה קספנ אל םויה דעו זאמו ,לודגל םילשורי תליהק הליחתה בוש

 אוה .הבושיי תלדגה ןעמל תושעל הבריהו הרות ץיברה ,ץראב ן"במרה בשי םינש שולשכ

.ףיסי רפכב םהיתמ תא ורבק וכע ידוהי .םש ורבק תא םינייצמה שי .וכעב רטפנ

לאטש םהרבא תאמ ,"דרפסב לארשי ימכח" יפ-לע

ירשת - לולא ישדוחב תוערואמו םיכיראת 

)םירתאו םיעוריא( 
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 רחאלש רודב דרפסב לארשי ימכח לודג - 2911-0721 - ןמחנ ןב השמ ברה - ן"במרה

 האופרב םלתשהו םיעדמו תונושל דמל .הרותה ןשרפו לבוקמ ידומלת .ם"במרה

.ותסנרפל קסע הבש

ירשת שדוח
המדקה
 םיינזאמב םילקושו םדאה לש וישעמ יפל ולוכ םלועה לכ ןודנ הז שדוחבש יפל ,םיינזאמ - שדוחה לזמ

.תונווע דגנכ תויוכז

 יעיבשה שדוחה םוקמ לכב ותארק הרותה .ירשתו םינתיאה חרי ,יעיבשה שדוחה :הז שדוחל תומש השולש

.ןסינב ליחתמש םישדוחה ןינמל יעיבש אוהש יפל

םיעוריא .1
 ימי תרשע" הנוכמש הפוקתה תא ליחתמ םלוע יאב לכל ןידה םוי - הנשה שאר - ירשתב 'ב-'א

 .וישעמ תא קודבלו הרגשה לגעמ תא רובשל םדאל עייסל דעונ הנשה שאר ."הבושת

 תנמ-לע הפלחש הפוקתב ןנובתהל ונל תרשפאמ ,ןמז יקרפלו תודיחיל ןמזה לש הקולחה

 תונקסמ קיסהלו ,ירסומהו ישפנה ,ינחורה םוחתב ונייח חרוא תאו ונתוגהנתה תא רקבל

.דיתעב ומשוייש תוישעמ

)"ברה תיב" יגוגדפה זכרמה ,"םינמזה לגעמב" יפ לע(

 וראשנ לארשי-ץראבו ,לבבל לארשי ינב ולגוה ןושאר תיב ןברוח רחאל .הילדג םוצ - ירשתב 'ג

 לבב ךלמ דיקפה הלאה םישנאה לע .םיבגויו םירכיא - םעה תלד תא וויהש םישנא טעמ

 תא זכיר והילדג ,איבנה והימרי לש ותירב לעבו ודידי היהש ,םקיחא ןב והילדג תא

 הווקתה תא ררועל ךכ ךותבו לארשי-ץראב םייחה תא םקשל הסינו ןויצב םיבשויה לכ

.ץראב הכולמה שודיחל

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

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

 חצרנו ,רבדל ןימאה אל וחצרל ןווכתמ לאעמשיש והילדגל דגוה יכ ףאו .והילדג תא חוצרל

 הרזפתנ ךכו ,םירצמל וחרבו לבב ךלמ תמקנמ וששח ץראב םידוהיה .וירזוע םע דחי
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 ינשה וא ןושארה םויב גרהנ הילדגש םירמוא שי .הממש הראשנ ץראהו הטילפה תיראש

 םוצה ותוא לעו ,הנשה שאר תרחמל םוצה החדנ ,גחב םינעתמ ןיאש ינפמו ,ירשת לש

 ועבקש םשכ ,וניקולא תיב תפירשכ םיקידצ לש ןתתימ הלוקשש ךדמלל" וניתובר ורמא

."והילדג תומ לע םוצ ועבק ךכ ,שדקמה תיב ןברוח לע םוצ

)"העדותה רפס" יפ לע(

 .םירופיכה םוי - ירשתב 'י

 םוצ :)זכ ,גכ ארקיו( "...םכיתשפנ תא םתינעו" קוספה לע ססובמ ורקיע - םירופיכה םוי  

 .םלש בלב הליפתו הבושתב קוסעל ידכ רבד לכמ ונא םינפתמ הזה םויב ,"ברע דע ברעמ"

.הלענ תינחור תוררועתהל םיעיגמ םירופיכה םויב

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

 איהו ,3791 רבוטקואב -42ל 6 םימיה ןיב הכרענו ד"לשת םירופיכה םויב הצרפ המחלמה  

.הדועמ לארשי תנידמ העדיש תושקה תחא התיה

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

 ךפהתה הרהמ דע ךא ,םיגשיה ביואה תוחוכל ויה םימי רפסמ ךשמב .ןלוגה תמרבו )בל-רב

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

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

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

.הל חרזממ

 הפקתהבש העתפהה לשב לצב ומשוה ,םמצעלשכ םילודג ,םיילארשיה םיגשיהה

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

 תדעו תונקסמ חכונל רקיעבו ,המחלמה ירחא .םייובש -003ו םיעוצפ 005,7 ,םיגורה

.תינידמהו תיאבצה תרמצב םילודג םייוניש ולח טנרגא טפושה תושארב הריקח

)רואנ יכדרמ ,ו"נשת-ח"שת ךרד ינויצו םיעוריא םייתאמ ,"05 לע 05" יפ-לע(

.תוכוסה גח - ירשתב א"כ-ו"ט

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

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

 ותיב ינב תא חמשלו חומשל התע אוה יאשר .הכוסה לש היינבה תווצמב קוסעל םירופיכה

.)"םיניד" רודמ האר םיטרפ רתיל(
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 ה"בקה רמוא - תרצע ינימש םשל םעט ןתונ שרדמה ."םכל היהת תרצע ינימשה םויבו"

 עיגהש ןוויכ .םימי ךכו ךכל הדועסל וינב תא ןימזהש ךלמכ ילצא םכתא יתרצע" :לארשיל

 שרדמ יפ-לע( "םכתדירפ ילע השק ,םוי דוע ימע ורציע םכמ השקבב ינב רמא תכלל םנמז

.)הבר

.ה"בקה ינפל דואמ איה הבושחו הלודג הרותה תחמשב םיחמש ונאש ,וז החמשו

.הרות תחמשו תרצע ינימש - ירשתב ב"כ

 ,"רפֵסה םוי" ,"ינש בוט םוי" ,"ןורחא בוט םוי" :םינוש תומשב גחה ארקנ תורוקמב

 קפס יעישת םוי" ,"תרצע ינימש לש ינש םוי" ,)ל"וחב( "תרצע יעישת" ,"רפסה םויס םוי"

 תאזו" תשרפבש השמ תכרב ללגב גחל ןתינ הז ןורחא םש ."הכרבה םוי"ו "גחל ינימש

 תא ךנחשכ הז םויב םעה תא ךריבש )בכ ,ח ,'א םיכלמב( המלש תכרב ללגבו "הכרבה

.הנבש שדקמה-תיב

 םיגהנמ יפ-לע גוחנ הז גח .תסנכה-תיבב הרותה רפסב האירקה םויס תא םינייצמ גחב

 איה גחה לש ותדיל .םינורחאה תורודה ךשמבו תונושה ויתוצופתב םעה ידי-לע ורצונש

 תא וקליח לבבב .לארשי תוצופת לכל טשפתה אוה םשמו ,לבבב םיארומאה תפוקתב

 ויה הליגר הנשב( תרבועמ הנשב תועובשה רפסמכ ,תוישרפ עבראו םישימחל הרותה

 ישמוח תשמחב הנורחאה השרפה תאש ,הרק ךכ .)תוישרפ יתש םימעפ רפסמ םיפרצמ

 ערואמה תא ונייצ זאו ,ירשתב ג"כ םויב דימת וארק ,"הכרבה תאזו" תשרפ ,הרות

."הרות תחמש םוי"ל רתוי רחואמ החתפתהש ,הלודג הגיגחב החמשב

 ורמגו "םירדס" השימחו םישימח האמל הרותה תא וקליח ,תאז תמועל לארשי-ץראב

 םג .הצחמו םינש שולשל תחא וא םינש שולשל תחא קר הרותה לכ תא אורקל

 הז גהנמ יפלש אלא ,הגיגחבו החמשב הרותה תאירק םויס ערואמ תא ונייצ לארשי-ץראב

 םויב אורקל ורמג הליהק לכבש אלא ,הנשב עובק םוי היה אל םויסה םויש דבלב וז אל

.םויס תגיגח וכרע אורקל ורמגש םוי ותואבו ,רחא

 הרותב האירקה גהנמ םוקמ לכב טשפתה ,לארשי-ץראב ידוהיה בושייה ברחש רחאל

 ג"כ םויבו לארשי-ץראב ירשתב ב"כ םויב ומויסו ונימיב לבוקמש יפכו לבבב עבקנש יפכ

.תוצופתב ירשתב

 הארנכ ואצומו הרשע-ששה האמהמ קר ץופנ הרות תחמש םויב תופקה ךורעל גהנמה

 םיבבוסו שדוקה ןוראמ הרותה ירפס לכ תא םיאיצומ הז גהנמ יפל .י"ראה ימיב תפצב

.םהינפל רשו דקור להקהשכ המיבה ביבס תופקה עבש םתיאו םתוא

לפר לאוי תאמ ,"לארשי ידעומ" יפ-לע
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םירתא .2
.הברעה תיב ץוביק דוסיי - )9391( ש"ת ירשתב ה"כ

םודקה הברעה תיב

 יפכ ,ןופצב ןימינבו םורדב הדוהי טבש לובגב ארקמה תפוקתב ריע התיה הברעה תיב

 עשוהי( "הברעה תיבל ןופצמ רבעו הלגח תיב לובגה הלעו" הדוהי לובג רואיתב אבומש

.יתברעה ןובלע יבא ,דוד ירוביגמ דחא ,הארנכ אב הנממ ,)ו:וט

 ןדריהמ דחא רטמוליקכ תקחורמו ןוכיתה םיה ינפל תחתמ 'מ -073כ תאצמנ הברעה תיב

.םורדב חלמה םימ מ"ק -3כו חרזמב

 חלמה םי ןופצב לעפמל ףסונב ,המיקהו הלעפמ תא גלשאה תרבח הביחרה 4391 תנשב

 היפאסב בשייתהל םולח םבלב ואשנש םיקינצוביק ויה לעפמה ידבוע ןיב .ומורדב לעפמ

 םרטב( הללאדבע רימאה םע תינכת שבגל וסינ ףאו ,חלמה םיל חרזמ-םורדמ תאצמנש

 תובשומה רש לש "ןבלה רפסה" תוינידמל םאתהב ,םיטירבה ךא ,)ןדרי ךלמ ותויה

.הרצענ המזויהו דגנתה 2291 תנשב לי'צר'צ

 םי ןופצב םעפה ,דחואמה ץוביקה תרזעב בושיי םיקהל וסינו ורזח םיצולחה םתוא

 תנעשמו תיב תויהל רומא היה הז בושיי .גלשאה תרבח לש החולמה המדאה לע חלמה

 גלשאה תרבח םע ןתמו אשמ רחאל .ומורדבו חלמה םי ןופצ ירוזאב ודבעש םיקינצוביקל

 תורשכה ירגוב ופרטצה םינושארה םירבחה לא .רושיא גישהל וחילצה ,יקסיימבונ ולהנמו

 םירבחה לע וטע "לוח יבובז" .םישק ויה םיאנתה .םינוש םיצוביקמ "םילועה תונחמה"

.םיידיהו םינפה תא העצפ "וחירי תנשוש"ו םהינומהב

 ונימאהו הברעה תיב לש םינושארה םיצולחה ומלח היינשה םלועה תמחלמ ץורפ ףא לע

.תקדוצו השדח הרבח ומיקי םגו חלמהו הברעה תא ושבכיש

 הארקנ הצובקהו ביבא-לתב םיגוחה ינושאר םש לע "םיטסיגוח" וארקנ בושייה ירבח

 ילעופ םהילא וסחייתה הליחת ."חלמה םי ןופצב םיגוחה תצובק" תונושארה םינשב

 םי רוזאב החולמה המדאב תואלקח חתפתתש ונימאה אל םה .תונדשחב גלשאה לעפמ

 םהילגר תא קוחדל ידכ םוקמל םאיבה ,יקסיימבונ גלשאה תרבח להנמש ודשחו חלמה

 תודידי וחמצ םמוקמבו תודשחה ומלענ ןמזה תצורמב .םתדובעמ םלשנלו םיקיתווה לש

.והערל שיא ןיב ידדה דובכו

 המדא תקלח ,םירבחה לש םילהואה תברק לא ןדריהמ םימ הלעהו חנוה ינמז םימ וק

.תוקרי לודיגב לחוהו הפטשנ

 םשריהל ולכי אל הברעה תיב ירבח ,גלשאה תרבח לע ולחש תויטפשמ תולבגה בקע

.םיקנבהמו תונכוסהמ תואוולה תלבק םהמ ענמש רבד ,תיטפשמ תיפותיש הדוגאכ

 הרמחוה הלפאהה ,תירבה תולעב דגנ היינשה םלועה תמחלמל הסנכנ הילטיאש רחאל
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 יריווא ףדה לש הנכס הפקשנ אל ובש םיוסמ שתכמל םהיצפח םע ורבע ץוביקה ירבחו

 םיינצקוע לוח יבובז הברה וב ויה יכ "אכבה קמע" הנוכ שתכמה .רוזאב הצצפה תעב

.הניש ירידמו

 תא רצק ןמז ךשמב םיריעצה וכפה ,םיישקה תורמל הרוסמ הדובעב ,המחלמה םותב

 םיאנתה בקע .םיגד תוכירב הב ורישכה םג םה .עטמו קרי תעוצרל החלמה הברעה

 דחוימבו ץראה יקושב ומסרפתהו ץוביקה לש תוקריהו תוריפה וריכבה ,םיימילקאה

 תונכש יסחי וחתיפ הברעה תיב ירבח ."חלמה םי תוינבגע" קושב וארקנש תוינבגעה

.ןדריה רבעו וחירי ייברע םע םיבוט

 רפוס .'ב היילעל דסומה תרזעב ץוביקל םיליפעמ ועיגה הנידמה תמקה םורט תפוקתב

 םוריבעה הדמעב םירמושה .ןדריה לש תיחרזמה ותפשל םירוחב השיש ועיגה דחא םויש

."לארשי עמש" תרימא ידי-לע ונעטש יפכ םידוהי םה םא "ונחבנ" םה ןדריה תא

 םירשגה תא "הנגה"ה הצצופ רוזאל ברע תואבצ תסינכ עונמל ידכ ,)6491( ו"שת תנשב

 םיארחאה ןיב .)"תלוכרמ עצבמ"( תונכשה תונידמל תיברעמה לארשי-ץרא תא םירבחמה

 תמר ץוביקל חורבל וחילצה הנגהה יליעפ .)בל-רב םייח םימיל( ינודיכ םייח היה הלועפל

 םישופיח וב ךרעו הברעה תיב תא ףיקה יטירבה אבצה .םיטירבה ועיגהש ינפל לחר

 םילשורי תובוחרב םכרדב םייובשהש ןייצל יואר .ןורטלב רצעמה הנחמל םירוצע וחקלנו

.תדלומ יריש ורשו "הברעה תיבמ ונחנא" וקעצ

 תונידמ יתשל ץראה תקולח לע ם"ואה תרצע הטילחה ,)7491( ח"שת רבמבונב ט"כב

 םוחתב חלמה םי ןופצ לבחו הברעה תיב ויה הקולחה תינכת יפל .תיברעו תידוהי -

 תא ץליאש רבד ,םילשוריב הז ללכבו ץראה לכב תומוהמ וצרפ תרחמל .תיברעה הנידמה

.םילשוריל חלמה םי תורצוא םע תוריישב עוסנל גלשאה תרבח לש תויאשמה

 ,לטסקב תויפונכה שאר ,ינייסוח לא רדאק לודבע לש ותגירה רחאל ,8491 לירפאב

.ץוביקה תרצות תא קוושל ךרד ואצמ אל הברעה תיב ירבחו עוסנל תוריישה וקיספה

 שלוח ץוביקהש וספת םירבחהו םיבשותה בלב םסרכל ולחה בושייה דיתע יבגל תוקפסה

 ןנוכתמ ןויגלה ןכלו םילשוריל ןומע תבר ןיב ינדריה ןויגלה לש יזכרמ העונת ריצ לע

 תרבח הנחמל היפאס רוזאמ םימה יזרב תא םינדריה ורגס רצק ןמז רחאל .ושבכל

 "הלקת"ה תא ןקתל ואצי ,תינכט הלקתב רבודמש םמותל ובשחש םילעופהו ,גלשאה

 לפטל ידכ ןומע תברל סט יקסיימבונ לעפמה להנמ .ןדריה רבעב אלכל יבשב וחקלנו

.המחלמה רחאל לעפמה דיתע לע תונוטלשה םע רבדיהלו םרורחישב

 "תונועאמ"ה לע םדויצ תא וסימעה םה .םצוביק תא תונפל וצלאנ הברעה תיב ינב ףוסבל

.םוקמה לע הנגהב ובלתשה םש ,םודסל וגילפהו )ררג תוריס(

 לילגל ולע םהו תאז וענמ קשנה תתיבש ימכסה ךא ,םתיבל רוזחל וויק הברעה תיב ירבח

 ."ויזה רשג"ו "ירבכ" םיצוביק ינש ומיקה םש ,יברעמה
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 :הב םיירקיעה קשמה יפנע .החרזאתהש םוקמב ל"חנ תוזחאיה המקוה 0891 תנשב

 ףוחבש "היצקרטא" םימה קראפב תופתוש ,םיכרד קדנופ ,הדש ילודיג ,םרכ ,םירמת

.ה"ילק

היפרגוילביב

.לארשי ץרא תעידיל הידפולקיצנא - לאירא �

.רואל האצוה ןוחטיבה דרשמ ,רנע באז תכירעב - םיצוביק ירופיס �

.אטרכ תאצוהב - רתאו םוקמ לכ �

çáøú äàùìâ
çáøä ìäô÷ú àùìâ îéí äîìç ùðåñãä 

áùðú 9291 áéæîú îùä ðåáîééñ÷é å÷éáìä 

æëéåï îîùìú äîðãè äáøéèéú ìäôé÷ àùìâ 

åçåîøéí àçøéí îéí äîìç. áùðú 0391 

äå÷í îôòì äàùìâ áöôåï éí äîìç - 

á÷ìé"ä åáùðú 3391 äå÷í îôòì ùðé áñãåí 

ùáãøåí éí äîìç. äúåöøú îîôòì ñãåí 

äåòáøä áñéøåú àì äîôòì áöôåï åîùí 

ðùìçä áîùàéåú ìéøåùìéí åàì ðîì çéôä 

ìéöåà ìçåõ ìàøõ.

áîìçîú äòöîàåú ððèù îôòì äàùìâ 

áöôåï éí äîìç åäîôòì áãøåí ùåú÷ 

áùì ôòåìåú äîìçîä åäéä îðåú÷ îäééùåá 

áòáøé áàøõ éùøàì.

áúåí äîìçîä äå÷îä çáøä çãùä ùøåá 

îðéåúéä áéãé îîùìú éùøàì åùîä ëéåí 

îôòìé éí äîìç.

)"בירעמ" תיירפס ,ימלת םחנמו םירפא ,"ינויצ ןוקיסקל" יפ-לע(
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??
?

4

1

2
3

האנ-ןב לאונמע ר"ד

 םיזמורמה ירשת-לולא ישדוחל ןיפיקעב וא תורישי םירושקה םישיאהו םיבושייה תא תוהזל אנ

 םתובישח לע םיינש וא טפשמ בותכל ,תמליאה הפמב בושייה תא רתאל תוסנלו ,תואבה תודיח/תולאשב

.תודיחה לכ תא רותפל חילצמה סרפב הכזי .ירשת שדוח ףוס דע תכרעמל חולשלו

יתדלונ המואה יבא תדלוה ץראב .1

יתיחש דומלתה םיב ריעצ ליגב רבכו 

יתייה הרותב הארוה הרומ 

 ןכלו .יתבתכ הכלה ירפסו 

ירפס םשב עודיו ינא רכומ 

...עדיוהי ןב והינבל רושקש 

.הנש 29 ינפל לולא שדוחב יתרטפנ 

?לולא שדוח לע תרפסמ איה המ ונצרא תפמו .2

.לארשיב םיבשומל רוכבה אוה ינא 

לגעמ יתרוצו לאערזי קמעב יתדלונ 

.העודי תיגיגח הליפת היוצמ ימש תויתואב :זמר דועו 

ימוקממ קוחר אל ?ינא ימו - .3

לעבה תבצמ תא רבשש ריעצה עיגה 

תורפושו םידיפל ,םידכ וקשנש היה רזומ דקפמ 

.דקפמ ותואב רושקה ןייעמה םשכ ,ץוביק ינאו ,ימש 

הלודג הכלממ תריב תא בזע רשא הז אוה ינא .4

,התסוכ תוסירהב רשא ריעל אבו 

ויה םג ויה םילכנתמ 

ועיצה םוקיש תודובעב "תופתוש" וליפאו 

המוחה םיקה ,לילב םגו םויב ,אוה לבא 

.הנש -0442כ יפל תאז לכו 

 .קוידב ,לולאב ה"כב תאזו 

21  ‘סמ ץראהו םעה ך"נת תשרומ ירתא ןודיח
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9

10

8

5

6

7

?אוה הז ימ
,הללמוא םרטב דוע הלוג בזע רשא שיאה .5

.המולעת אוה עסמה םויס ךא ץראל וכרד השע 

,הליג ונל ןיינעמ רופיס תרוצב 

.החפתסנ תודהילש הכלממו ךלמ 

הליגמכ שרפ רופיסה בגאו 

.הדיתע םגו הרבע רופיסו הנומא ירקיע 

.הנשה תואמ עשתכ ינפל תאז לכו 

:םכינפל אנ ומשר
,יסורה ראצה אבצב ,תונייטצהבו ,יתמחלנ .6

.יטייבוסה אבצה תורושב יתישע םג ךכ 

,יתלטנ דואמ ליעפ קלח "הנגה"ב 

יתמקה ם"ופה תא ,ש"ופה תא "תדדונה" תא 

.ל"הצב םג ךכו ח"מלפב ךכו 

דקענה באה םשכ יטרפה ימש 

:ותרימאב ץבושמ יתחפשמ םשו 

."...ה חירכ ינב חיר האר" 

?ירשת שדוח ונל ןפוצ המו
,ינתמעיפ יח לכ תמשנ תריש רמול טעמכ ןתינ .7

.יתעדי םיבר תודרומו תולעמ 

,יתטלמנ תבשה םוי םצעב וכעמ 

.יתפרצ לרנג הילע ליטהש רוצמ ינפמ 

ילש םיטוש-םידיסחש קר לבח המ 

.יטיפרגב ונצראב הניפ לכ םיכלכלמ 

,םינש תורשע המכב ימדוקל יתמדק .8

.יתללצ הרות יקמעב ייתולילו ימי 

,םילשורי ראותה קבדוה יריעל 

.יתרזח ינובאדלו יתאצי הילא ינא םגש 

יתבצינ ,יתוששח ךותמ ,תודיסחה לומ לא 

,עודי דואמ איבנ לש וטהלבו 

.יתלהינ הכרעמה תא ,ומשכ ימשש 

.הינסוב דילי ינא !יאדווב ואלפתת .9 

 ונתדלומ תא ינא םג םיבוטו םיבר ומכ 
,יתבהא

 םירחא םיבר ןיבל יניב "קד"ה לדבהה 
 היה

.יתמגרת תוישעמ תוינכתל יתבהא תאש 

 שישפות םג ,תאז רמול בוצע ,לבא 
הרותה

.ינורזע אל ,הלוגב םגו ץראב 

 הליגש בקעי ינבמ דחא םשכ יטרפה ימש 
.תוגיהנמ

 321 ינפל הרק הזו יתרטפנ הז שדוחב 
.הנש

 תחנזומה יצראל תחפוטמה תפרצמ .01
,יתאב

.יתמקה ונימב דחוימ יכוניח דסומ ןאכ 

 וקלח תא םרת ןטלושה וליפא 

.ודי תא ענמ אל בידנה םגו 

 הכאלמ ילעבו םיאלקח לש תורוד 
 יתדמעה

הנמזב תידרח תודגנתה ףא לע תאזו 

"הקדיוד"ה הדלונ יחטישב 

תובאה דחא םשכ יטרפה ימש ףסונ זמר 

 בורקה שרוש וכותב רמוש יתחפשמ םשו 
.ר.מ.של

                                                                   :תובושתה חולשמל תבותכה

"ושדוחב שדוח ידמ" תכרעמ

 תינרות תוברתל ףגאה

 ךוניחה דרשמ

22 םירשנ יפנכ 'חר

                                                       46459 םילשורי
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11 'סמ ץראהו םעה ך"נת תשרומ ירתא עצבמל תונורתפ

ןויצע שוג .1

םי תודש .2

ביבא-לת .3

תולובגו לשא תיב ,םיביבר :םיפצמה תשולש .4

ץיבוביל המחנ ר"ד .5

ןיול הירא ברה .6

וראק ףסוי ברה .7

ןהכ ילא .8

גרבנירג יבצ ירוא .9

יבצ-ןב קחצי .01

:11 'סמ ןודיחב םיכוזה
תובוחר - ןצינ ףסוי .1

לאילמג תיב - ולש רמתו םהרבא ר"ד .2

 םילשורי - ץ"כ המלש .3

.ביבא-לת - בילטוג םהרבא ר"ד .4

 

2

4

3

1
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ןלפק הדוהי תאמ

ימטופוסמ לילג םתוח
 רוקמ .היינבב תודבוע תויומד ראתמה ,)ס"הנפל 4522-4512( הקיתעה תידכאה הפוקתהמ לילג םתוח

 םוחתב ובורב םויכ אצמנה חטש( לקדיחהו תרפה תורהנ ןיב תערתשמה ץראה איה ,הימטופוסמב גצומה

.ךר )ןיט( רמוח תוחול לע לגלוג רשא םתוחכ שמיש אוהו ,)קאריע

 ,בכוכהו ןהישאר לעש םיינרקה רתכ יפ לע תאזו ,םילא ןה םתוחה תעיבטב תוראותמה תויומדה

 רואיתל םילבוקמ םילמס ינש

 .תימטופוסמה תונמאב תויוהולא

 םלוסב הלועה לא ראותמ לאמשמ

 שמשמה לס ושאר לע אשונו

 הנוכמה ,היינב רמוח תאישנל

 תאובנ הוושהו תידכאב ֻלַ �ֻס

 ,הדוהיל והיעשי איבנה לש המחנה

 הז םתוח .)זכ ,'י היעשי( " 'וגו ךראוצ לעמ  ֹו *ֻעו ךמכש לעמ  ֹולָ �ֻס רוסי אוהה םויב היהו" :רושאל סחייתהב

 .הז קוספל היח תועמשמ אופא קינעמ

ץפח לכל תע 

םילשורי ,ארקמה תוצרא ןואיזומ ףסואמ
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 ךילשמה לא ראותמ הנבמה לש ינשה ודיצב .הנבמ לע בצינה ףסונ לא ןכור לאה רבעל :םתוחה רואיתל בושנ

 .הלעמ יפלכ וידי טישומה ףסונ לאו םיקבאנ םילא ינש םיראותמ םנימימ .ויפלכ ןוכרה ףסונ לא רבעל הנבל

.הריפח תא ומכ הארנה הדובע ילכ זחואה לא וילעמו ,תינבתב םינבל ןבלמה לא ראותמ ,וז תומדל ןימימ

 ילבבה האירבה סותימב עיפומ קהבומה היוטיבש הקיתו תימטופוסמ תרוסמב הרושק וז הנצס יכ הארנ

 והזו ,הישדקמו לבב ריעה תא םילאה ורובע ונב ויתובקעבש ,ך ּודרַמ לאה ןוחצנ לע רפסמה ,"ׁשיִלֵא הָמ ּונֵא"

 לחש הנשה שארב השחרתה םלועה תאירב ,תילבבה הנומאה יפ לע .םתוחה תעיבטב הארנה רואיתה ילוא

 ך ּודרַמ לאה לש ושדקמב ,וזיחמהל ףא ילואו ,סותימה תא אורקל וגהנ הז םויבו ,ןסינ שדוח לש ותישארב

.ילבבה הנשה שאר תוגיגחמ קלחכ ,הנש ידימ לבבב

?ירשתב ידוהיה הנשה שאר לח עודמ
 לעופכו ירשת שדוחב וא ןסינ שדוחב םלועה ארבנ םאה עשוהי יברו רזעילא יבר וקלחנ הנשה שאר תכסמב

.תידיתעה הלואגה אובת הלאה םישדוחה ינשמ הזיאב ךכמ אצוי

 .וילע ה"בקה לש ותוכלמתה םויו ,םלועה תאירב םוי אוה הנשה שאר יכ הסיפתה תטלוש ונימיב תוליפתב

 האירבה תליחת )הנשה שאר( םויהש ינפמ" :איה ןואג הידעס 'ר איבמש רפוש תעיקת תווצמ ימעטמ דחא

 עידוהל ...תורצוצחב םהינפל ןיעקותש םיכלמה םישוע ךכו .וילע ךלמו םלועה אוה ךורב שודקה ארב ובש

 ,רמולכ ,"םלוע תרה םויה" םילימב הנשה שאר תליפתב עבומ הז ןויער ."םתכאלמ םוקמ לכב עימשהלו

.הז םויב "דלונ" םלועה

 ומויקו ותדיל לע רמרמתמ ,בויאכ ,והימרי רוקמבש אלא ,זי ,'כ והימריב עיפומ "םלוע תַרֲה" יוטיבה

 ."םלוע תרה המחרו ירבק ימא יל יהתו םחרמ יִנְתְת ֹומ אל רשא ...וב יִתדֻלי רשא םויה רורא" :םלועב

 "חצנ" הנניא הליפתב "םלוע" לש תועמשמה םלוא ,יחצנ ןוירה רוקמב אטבמ "םלוע תרה המחרו" יוטיבה

 רוזגה ,ירשת שדוחה םשב םג תפקתשמ וז תועמשמ .םלועה דלונ וב םויל איה הנווכה ךכיפלו "לבת" םא יא

.תישאר העמשמש ,"ֻתִרשַת" תידכאה הלימה ןמ

 ,ימטופוסמה הנשה חולב םרוקמ ,םויכ הגוהנה ירבעה חולה בושיח תטיש םג ומכ ,םיירבעה םישדוחה תומש

 :ארקמב םירכזנה םישדוחה לש םינושה םהיתומש ךכ לע ודיעי .לבבב םידוהיה םילוגה ידי לע ץמואש

 םיארקנ ןיפולחל וא ,ןושארה שדוחה אוהש ןסינמ לחה םירפסוממ םישדוחה םינושאר םיאיבנבו הרותב

 ,םש( "םיִנָתֵאָה חרי" ,)חל ,םש( "ל ּו � חרי" ,)א ,'ו 'א םיכאלמ( "וז שדוח" :תמגודכ ,םימודקה םהיתומשב

 םיעיפומ ,)הימחנו ארזע ,רתסא ,הירכז :ןוגכ( ךליאו ןויצ תביש תפוקתמ ך"נתה ירפסב ,תאז תמועל .)ב ,'ח

.םויכ םירכומה םהיתומשב םישדוחה

 ןסינב דחאב :םה םינש ישאר העברא" :תידוהיה תרוסמה ןמ ףא תרכומה העפות הניה םינש ישאר יוביר

 דחאב :םירמוא ןועשמ 'רו רזעלא 'ר .המהב רשעמל הנשה שאר לולאב דחאב .םילגרלו םיכלמל הנשה שאר

 הנשה שאר טבשב דחאב .תוקרילו העיטנל תולבוילו ןיטימשלו םינשל הנשה שאר ירשתב דחאב .ירשתב
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 ןיב הרורב הקיז תמייק .)'א ,'א קרפ ש"הר( "וב רשע השימחב םירמוא ללה תיב .יאמש תיב ירבדכ ,ןליאל

 רוזחמ ליחתמו ,דחא יאלקח רוזחמ םייתסמ ובש שדוחה אוה ירשת :תויאלקחה תונועה ןיבו הנשה תישאר

.םירועשה ריצק לש ותליחתו םימשגה תנוע לש המויס תא ןייצמ ןסינ וליאו ,שדח

 הנשה שאר תא םינייצמ ונא ,דחמ .ונימיב ףא יוטיב ידיל האב הנשה לש התישאר תלאשל רשאב וז תוינש

 ישדוח ןיב ןורחאה אוה היה ורבע םינמזב יכ ונל ריכזמו בש רדא שדוח לש ורוביע ,ךדיאמ .ירשתב 'אב

.הנשה
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הָ �ֶ �ַא
 ,םיבשוח ,םייח םדא-ינבכ םלועב ונדיקפתו ונמוקמ תא שדחמ םעפ לכ קודבל השירד איה "הָ @ֶ =ַא" האירקה

 תא ודבל ררועל בייח ונתאמ דחא לכ לבא ,וילא הנפי םיקלאהש הכז ןושארה םדא .םיטילחמו םירחוב

 םעפ וליפא ולו רצעיהל ילבמ םרוז ןמזה .הלק המישמ וז ןיא ."הָ @ֶ =ַא" ומצע תא לואשלו ימינפה ונופצמ

 הדוקנ תנמדזמ אלו םהל םיפלוחו םירבוע םינשהו םימיה .הקלח תא תמרות איה ףא םייחה תרגש .תחא

.ישיא שפנ-ןובשח תכירעל "המיאתמ" וא "היואר" תאצמנש ןמזב

תולוק האמ
היציזיוקניאה ימויא תחת שפנ תוריסמ
 ינפמ םירצונה תד םהילע ולביקש לארשימ םיבר םש ויה .שוריגה רחאל דרפס ץראב הרקש ארונ השעמ

 בערב םיקחרמל דודנלו םעיגי לכ תא בוזעל םהילע השק היהו ,ץראה ירישעמו ויה תוכלמה ילודגמ .סנואה

 ויתווצמ םייקל ולדתשהו םהיתובא יקלא 'הל םינמאנ וראשנ םבלבו ,יולגב םתד ורימה ןכל ,לכ רסוחבו

.רתסב תושעל ולכי רשא לככ

.הנולצרבב תיתוכלמה תרומזתב חצנמ היהש ,רלוגא ודננרפ ןוד םשב דחא םהיניבו

 םשפנ םגש ויחאמ םיבר ותיאו .הנשה שארב רפוש לוק עומשל ושפנ התלכו ןידה םוי ברקו לולא ימי ועיגה

.הווצמ התואל תקקותשמ

 ילכב תומיענ עימשי ובש טרצנוק םייקי )היה הנשה שאר - םוי ותואו( ינולפ םויבש םיברב םסרפ ?השע המ

...תונוש תומוא לש םהיתוניגנממ םינוש העורת

 תובר תוניגנמ םש ועמשנ .םהל הנתינ םתוואת לכו רפוש לוק עומשל ואבש םיסונאה ןמ םש ויה םיבר

 לככ ,םירבשו תועורת ,תועיקת ,רפוש תעורת לוק םג עמשנו תירב ינבמ םניאש םינגנמ לש עוציבב תונושו

.בל לע םש הרומכה ישנאמ שיא ןיאו ,ומצעב רלוגא ןוד לש וחוצינו ונוגינב ,םויה תווצמ

 ןטשה יחילש לכ .ותעשב רלוגא ןודכ ,ויתועיקתב ןטשה תא לבלבל םדא חילצה אל םלועמ :דחא םכח רמא

...המואמ ועדי אלו וארו ועמש םלוכ ,היציזיוקניאהו הרומכה ילודג ,םש ויה

בוט יכ והילא ,"העדותה" רפס-לע

הכירדמל ינויע רמוח 
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??

"תוגג ונקית אל הבר'גב"
 ,וז ץרא ידוהי .לארשי-ץראל םידוהי תאלעהל סינוטל )ןנברד חילש=( ר"דש החלש תידוהיה תונכוסה

.לארשי-ץראב שדוקה תוצרא עברא לע וירופיסל בר ןואמיצו שגרבו םוחב והולביק

 ינבאמ ןבא םמע ואיבהו רצאנדכובנ ידי-לע ןושאר תיב ןברוחב ולג יכ המודק תרוסמ הבר'גב םינהכל

.הביר'גלא קיתעה תסנכה תיבב תעקושמה שדקמה

 ,תירבעב הטוהרה םתפשמ ,ךלמה דיכ ,תשגרמה םיחרואה תסנכהמ ,הבר'ג ידוהימ לעפתהו עתפוה ר"דשה

.ומש "ונתפש" ,ואיצוהש ןותיעהמו

 ףא( ןוהמתב לאש ?גגה תא םינקתמ םניא המל .םימ תפלוד איה הנהו הרקתב ןנובתה ,בישקמו בשוי ודועב

 םינש תבר תרוסמ שי ונלצא" - וילאמ ןבומכ ,תוטשפב הנוע תיבה לעבו )שירחהל בייח היה סומינה ךרדמש

.ףיסוה אלו רמא ."תוגגה תא םינקתמ אל - הליהקב

 ...ךרדב ונא" ,ןאכ םיינמז קר םהו םוקמה ןמ תוחונ ,תועיבק ,תורשקתה אטבמ ,גגה ןוקית יכ ,ר"דשה ןיבה

."וניתובא ץראל התיבה עיגנש דע םיחרוא ונא ,םינשב תואמ המהמתנ םא םג ...ךרדב

.םעפנו ר"דשה עמש

רזע ןועמש תכירעב

ùàìä:

?הבר'גב ידוהי תיב תיינב ןיבל םלועה יבחרב הכוס תיינב ןיב ףתושמה הנכמה המ �
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םיניד 

םיארונה םימיה ינידמ .א
.תוחילסלו םימחרל םימש ירעש םיחתפנ ובש שדוח אוה לולא שדוח

.הקדצו הליפת ,הבושת :הריזגה עור תא ריבעהל ידכ ןהב שי ,וניתורוקמ םינומ ,םיכרד שולש

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

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

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

 החילסל ,'ד תברקל תולאשמה תא ףקשמ ונכותש ,)םילהתב זכ קרפ( "ירוא 'ד דודל" רומזמב )תומיוסמ

.הרפכלו

 םוי דע הבושתב רוזחל תורשפאה תנתינ םדא לכל .םדא לכ לש ויתונוועו ויתויוכז תא םילקוש הנשה שארב

 .םירופיכה

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

.)הבוט הנשל םילוחיאו תוכרב ,ךילשת ,רפוש תעיקת

םירופיכה םוי
 םע לש ודוחיי תא ידוהי לכ שיגרמ הז םויב .לארשי םעב רתויב שדוקמהו שודקה םויה אוה םירופיכה םוי

.םינונחתבו תוליפתב תסנכה-תיבב םיהוש םויה תיברמו הכאלממ תבוש ולוכ םעה .לארשי

.הבושת ימי תרשע תא םייסמה םויה אוה רופיכ םוי

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

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

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

 .תודוותהל לארשימ םדא לכ לעש ל"זח ועבק תיבה ןברוח ירחא .םייק
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תוכוסה גח ינידמ .ב
.םימי תעבש הכוסב תבשל םיווצמ ונא תוכוסה גחב

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

06 ךרעב( םיחפט העבש לע םיחפט העבשמ תוחפ אל  X 06 מ"ס(.

.מ"ס 84 איה המאהו מ"ס 8 אוה חפטה :הרעה 

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

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

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

.םיצע יפנעב םישמתשמ ללכ ךרדב

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

.לארשי-ץרא

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

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

."הכוסב בשיל"

.גחה ימי תא הב תושעלו הב ןולל ,ותכוסב תותשלו לוכאל םדאל שי �

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

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

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

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

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

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

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

 'דב ומכ .עקרקה לע תוברע 'ה טוביח אוהש םיאיבנ גהנמ םימייקמו בלולה תא םיחינמ ףוסבל .םימה

 םייקל ידכ םירדוהמ םיסדהו גורתא םיחקולש םשכ תורדוהמ תוברע תחקל םירדהמה שי ,םינימה

 "הבר אנעשוה"בש לבוקמ .)הפי רבדב ותוא דבכא ינאו ילש ל-אה הז( "והונאו יל-א הז" הרמאה תא

.םדא לש וניד תיפוס םתחנ

.ןויזיב ידיל ואוביש םוקמב תוברעה תא םישי אל הברעה טוביח גהנמ םויק רחאל �
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תרצע ינימש ינידמ .ג
."הזה תרצעה גח ינימש"ו "ונייחהש" תכרב םירמוא גחה ליל שודיקב �

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

.הלודג החמשב םיטויפ םירמואו םירשו םידקור הפקה לכבו

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

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

 ארקנ ליחתמהו "הרות ןתח" ארקנ םייסמה .הרותה תא ליחתהלו םייסל םימכח ידימלתל םיארוק �

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

.הרותה

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

.גחה יאצומב תוינש תופקה תושעל םיגהונה שי �

úôéìú äâùí

éåí ùîéðé òöøú òåîã áôúçä ùì òåðú äâùîéí, åæä áæîï ùáå ð÷áò ìäúôìì òì äâùí. àîðí 

äîùðä ÷åáòú, ù"áçâ ðéãåðéí òì äîéí" )"çâ" äåà çâ äñåëåú(, åìôéëê øàåé äéä ìá÷ù àú äâùí ëáø 

îäéåí äøàùåï ùì çâ äñåëåú. àáì çæ"ì ÷áòå ìäúôìì òì äâùí ø÷ îéåí ùîéðé òöøú. áëì ùáòú 

éîé çâ äñåëåú îåæëø òðééï äâùí áøîæéí áìáã: áàøáòú äîéðéí äâãìéí òì äîéí, áðéñåê äîéí 

òì âáé äîæáç, áä÷ôåú, áòøáåú ùî÷éôéí áäï àú äîæáç, åòåã. øîæé äâùí ðòàùéí áøåøéí áéåúø 

ì÷øàú ñåó äçâ - áäåùòðà øáä, áñåó ää÷ôåú. äæëøú äâùí áôéøåù àéï áëì éîé çâ äñåëåú, åëì 

ëê ìîä? îùåí ù"äâùîéí áçâ ñéîï ÷ììä äí", ëé àéï àæ àôùøåú ì÷ééí àú îöååú äéùéáä áñåëä 

)áâùí(. åáìùåï çëîéí áîùðä: "îùì ìîä äãáø ãåîä? ìòáã ùáà ìîæåâ ëåñ ìøáå åùôê ìå ÷éúåï 

òì ôðéå" )ñåëä ëç ò"á(. ìëï îæëéøéí àú äâùí ø÷ áùîéðé òöøú, ùàæ éåöàéí îï äñåëä. âí áùîéðé 

òöøú òãééï àéï îá÷ùéí ùäâùîéí éøãå îéã, ø÷ îæëéøéí àåúí áîéìéí "îùéá äøåç åîåøéã äâùí" 

ááøëú "àúä âéáåø" ùáúôéìú äòîéãä. äá÷ùä îä' ùéåøéã àú äâùîéí ðàîøú ø÷ ìàçø ùáåòééí, 

îéåí æ' áîøçùåï, ëãé ùéñôé÷å òåìé-äøâì, ùòìå ìéøåùìéí ìçâ äñåëåú, ìçæåø ìáúéäí ìôðé éøéãú 

äâùîéí. ìàçø úàøéê æä ùåàìéí òì äâùîéí ááøëú "áøê òìéðå" ùáúôéìú äòîéãä áîéìéí "åúï 

èì åîèø ìáøëä". áçåõ ìàøõ ðàîøú äá÷ùä ìäåøãú äâùîéí ø÷ ìàçø ëçåãùééí )á5- àå á-6 

áãöîáø(.

לפר לאוי תאמ ,"לארשי ידעומ" יפ-לע                                                                                                   
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סרפב רשא תב חרס .1
 .בקעי ןב רשא תב חרס לש הרבקל םילוע לולא שדוח שארב

 תועינצה תלעמב התלעו בקעי תיבב הלדגו התייח איה .רשא לש תגרוח תב התייה שרדמה יפל ,חרס

 העידוה חרס .םייחצנ םייחב בקעי הכרב ןכלו ,יח ףסוי דוע יכ בקעיל עידוהל הנושארה התייהו תודיסחהו

 לכב .תונוש תודגא הביבס ורצונ .)גי הטוס( רודה ותואמ הרייתשנ איה קר יכ ,ףסוי רובק ןכיה ונבר השמל

 תא רוסמל התצעב ,הכעמה תיב לבא ריעה תא הליצהש המכחה  השאה ומכ המכח השא םתס רכזנש םוקמ

 לש הלוגה םע התלגוה ,תרחא תרוסמ יפל .)בכ-וט ,כ :ב לאומש( דוד לש ואבצ רש ,באויל ירככ ןב עבש שאר

 לע יורקה תסנכ תיב ונשי םוקמבו ,הרבק אצמנ םשו סרפבש ןאהפסיא ריעל םשמו לבבל האבוהו רצנדכובנ

.המש

)"לארשי רצוא" יפ-לע(

חרזמה תודעו לבב זנכשא תוררועתה יגהנמ .2
 תוחול לבקל הלע זאש "הרהה ילא הלע" :השמל ה"בקה רמא לולא שדוח שארב :רזעילא יבר יקרפב אינת"

 רפוש ותואב הלעתנ ה"בקהו הרז הדובע רחא דוע ועטי אלש רהל הלע השמ .הנחמב רפוש וריבעהו תונורחא

 שדוח שארב ןיעקות ויהיש ל"זח וניקתה ןכל .)זמ םילהת( "רפוש לוקב 'ד העורתב םיקולא הלע" :רמאנש

 רקוב לכב עוקתל זנכשאב ןיגהונ ןכו ...הבושת ושעיש לארשי ריהזהל ידכ שדוחה לכו הנשו הנש לכב לולא

."ךליאו לולא שדוח שארמ םינונחתו תוחילס רמול ןיברמש ימ שיו הליפתה רחא ברעו

 םרמע בר השע ןכו" םירופיכה םוי ברע דע הנשה שארמ םינונחתו תוחילס רמול גהנמה ם"במר יפל

..."ןואג

:םיגהנמ ינש םיחוור םויכ

 ינפלש תבש יאצומב ליחתהל זנכשא ינב גהנמו ,לולא שדוח שארמ תוחילסב ליחתהל ,חרזמה תודע גהנמ

.ול איה תוכז םימחר שקבל ףיסומה לכו ...הנשה שאר

)א"כסק 'ס ח"וא רוט יפ-לע(

שוכ דעו ודוהמ לארשי תוליהק יגהנמ
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תישארב ןתח ,הרות ןתח .3
 ימיב רבכ גוהנ היה הרותב האירקה תא םייסל ידכ בושח םדא הרות תחמשב הרותל םילעמש גהנמה

.לארשי תוליהק לכל גהנמה ץופנ םשמ .לבבב םינואגה

 רוזחמב( רתוי רחואמ ."םייסמ" וא "רמוג" הליחתב ארקנ הרותב האירקה תא םייסל דובכב הכזש הלועה

 ימ שי .רבסה ןועט "ןתח" הלימב שומישה ."רמוג ןתח" יוניכה ול עבקנ )הרשע-תחאה האמהמ ירטיו

 הליחתב .םתח הלימה לש שוביש איה וז הלימש םירעשמ שי ."הלכ" הרותה לש היוניכ אוה םעטהש רובסש

 רבע ןתח יוניכה .הלכו ןתח תחמש הריכזמה החמש ,הרותה תא םתוח אוה יכ "הרות םתח" הלועה ארקנ

."תישארב ןתח" ארקנ אוהו תישארב רפסב הרותה תאירקב לחהש ימל םג

 ינוניגש ןיינעמ .ולש התשמה ימי תעבש ךותב ןתח לש םינוניגלו בר דובכל וכז תישארב ןתחו הרות ןתח

 ןיאו ,)ל"נכ שובישהמ האצותכ( "םינתח" םמש עבקנש רחאל קר םייוצמ הלא םינתחב םיגהונש הנותח

 .ןתח חנומה עבטוה אל ןיידע הבש המודקה הפוקתב רכז םהל

 רשקה טלבוה ךכב .תפלוחה הנשב ונתחתהש םינתח ינש תישארב ןתחו הרות ןתחב דבכל וגהנ בול ידוהי

.)הבוטה( השאה ןיבו הרותה ןיב

 ילתוכש ךכ ,םיינועבצ םידבו םיגירא ינימב הרות תחמש דובכל תסנכה תיב תא טשקל וגהנ וקורמ ידוהי

 ןתח - םינתחל הבישי תומוקמ הבו ,הפי תטשוקמ הפוח ןיעמ םימיקמ תסנכה תיב זכרמב .וארנ אל תיבה

.תישארב ןתחו הרות

 וז ץרא גהנמ יפל .עבש ןהש "לאלכת"ה יטויפמ הארנש ףא תופקהה רפסמ לע םידיפקמ םניא ןמית ידוהי

.דחאכ "תישארב ןתח"ו "הרות ןתח" אוה ,דחא ןתח קר שי

לפר לאוי תאמ "לארשי ידעומ" יפ-לע
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321 'סמ תועדומה חול

 ירשת שדוחל ץבשת

)הדות !רתוי יקנ ץבשת חולשל השקבב - הירא(

:ןזואמ

 םגו רוא תנתונ )9 ;העובש )7 ;תובית ישאר - םשה תרזעב )4 ;סוטמב וא תינוכמב םינוויכ תוטהל שמשמ )1

 דחא )91 ;קקזנ ינע )71 ;דואמ קיחצמ )61 ;םימיה לכמ שדוקמה םויה )41 ;ירשת שדוח יגחמ )11 ;םוח

 םוקמ )52 ;רבש תקעז יכב )32 ;תולילב לליימה ףרוט םייח-לעב )22 ;רפושה תולוקמ )02 ;לארשי יטבשמ

.)אלמ ביתכ( המדאה יקמעמב םיבצוח ובש

:ךנואמ

 )01 ;הבוג )8 ;ירשת שדוחב בושח גח )6 ;תוכאלמ )5 ;םינימה תעבראמ )3 ;םיחרפו םיצע וב םילדגש חטש )2

 ;לארשי-ץרא םהב החבתשנש םינימה תעבשמ תוריפ )51 ;בלה קמועמ השקב )31 ;קזחו הבע לבח )21 ;רזח

.העבג ,סכר )42 ;אוה ךורב שודקל יוניכ ,ןוילע טילש )12 ;ןצמק )81

ןדריה תעקב תיתד הצעומ "תרשרשה תכשמנ דוע" יפ-לע

                           ןויליגה ףוסב תונורתפ האר                                                    
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תולועפ

ירשת יגח .א

ייתובא תונורכיז .1

 םיקלחמ .)ךשמהב המישרה האר( ירשת יגחל םירושקה םיטירפ תמישר שארמ ןיכהל יוצר :הלועפ םורט

.םיטירפל םירושקה 'וכו תודגאו םירופיס רפסל םתחפשמ ינב תא בבודל םהמ םישקבמו םיכינחל התוא

 הבש ןידסב הסוכמ הספוק ודילו םיקחשמה ןיב בשוי קחשמה ךירדמשכ ףופצ לגעמב םיבשוי לכה :הלעפה

 רחא דחא הספוקב םיאצמנה םיצפחה תא ריבעמ ךירדמה .ירשת יגחל םירושקה םינוש םיצפח םיאצמנ

 בשויה רבחל האלה ותוא וריבעיש ינפל ץפח לכ ששמל םהמ שקבמו ביבסמ םיבשויה םיקחשמה ןיב ינשה

 .םדי לע

 5 רבע ןושארה ץפחהש רחאל .בגה ירוחאמ תוחנומ םיידיה רשאכ דיל דימ םיריבעמ ץפחה תאש ןייצל שי

.'וכו ישילש ךכ רחאו ינש ץפח ריבעהל ךירדמה לוכי ,םיכינח

 םיצפחה תודוא רצק רופיס ורותב דחא לכ רפסמ ,ךירדמל ורזחו דיל דימ ורבע םיצפחה לכש רחאל

.חבושמ הז ירה םיצפח לש רתוי בר רפסמ ורופיסב ללוכה לכ .ורבעוהש

 ,הברע ,גורתא תספוק ,הכוסל טושיק ,הכרב סיטרכ ,תילטל קית ,חופת ,רוזחמ ,רפוש :המגודל םיצפח

 םיזמרמה םיימוי םוי םיצפחב םג שמתשהלו םיטירפה לע ףיסוהל רשפא ןבומכ .בלולל קיזחמ ,סדה

.גחה לש םיחקלו תונויערל

 ךינחה לע תקספנ הקיסומהש עגרבו עקרב הקיסומ םע דרפנב ץפח לכ תרבעה ידי-לע הלועפה תא ןווגל ןתינ

.ורופיסל םיטרפ ףיסוהל םילוכי םירחאה םיכינחה ןכ ומכ .ורופיס תא רפסל ץפחה ודיב קיזחמש

המימוטנפב םגתפה .2

 רוחבל יוצר - טפשמב וא םגתפב םירחוב רדחב ורתונש םיכינחה .הצוחה םיאצוי הצובקהמ םיכינח השימח

.םלוכל רכומה רופיס וא רישמ טפשמב וא םגתפב

 תא קחשל חרכה ןיא .םגתפה תא )תועונתב( םהינפל קחשמ הצובקהמ דחאו רדחל םיסנכנ ואציש השימחה

.עבקנ רשא םגתפה לש ןכותה תא תתל אלא הלימב הלימ טפשמה

המגודל םימגתפ

.רוגינס השענ רוגיטק ןיא §

.יל ידודו ידודל ינא §
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.וטבש תחת ונאצ ריבעמ ורדע העור תרקבכ §

.ונגח םויל הסכב רפוש שדוחב ועקת §

.הריזגה עור תא ןיריבעמ הקדצו הליפתו הבושתו §

.)תוחילסה ןודא( תובבל ןחוב תוחילסה ןודא §

.)ונכלמ וניבא( םימחר תעש תאזה העשה אהת §

.)ידרנ םוחנ( המירא ייפכ ינא האב הנש הכלה הנש §

.תיתרבח תוליעפל הידפולקיצנא ,הידפולעפה ךותמ םירישל תונויערב רזעיהל ןתינ

וק ןת .3

 תחלוש הצובק לכ .םיטלוב םישוט ןתינ םירחתנמל .םילודג תוריינ וילא םידמצומ רשאכ חול םידימעמ

 תא ריבעהל הרחתמה לעו המושר הלימ םע סיטרכ הרחתמל הארמ החנמה רשאכ .רותה יפל הרחתמ

 .בוצק ןמז ךות ולש הצובקל רויצ תרזעב תועמשמה

.תוקריו תוריפ לש תומש - גחל תורושקה םילימ ריבעהל ןתינ

 םשגה תליפת ,תופקה ,לגרל היילע ,ןידה םוי ,תורפכ ,ןיזיפשוא ,םינימה תעבש ומכ םיגשומ ריבעהל ןתינ

.)"םיניד" רודמב האר תונויער רתיל(

תוכוסה גח קחשמ .4 

.6-21 יאליגל דעוימ

.הרות תחמשו תוכוסה גח יגשומ תרכה :הרטמ

 :שורד דויצ

קחשמ חול §

היבוק §

תולאש יסיטרכ §

.)-51כ - רוחש עבצב( לזמ יסיטרכ §

טופיש תווצ §

.םייתשל הצובקה תא קלחמ ךירדמה

.םשייל םהילעש תולאשו תולטמ שי ךרדב .לולסמה ףוסל הנושאר עיגהל הסנמ הצובק לכ
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תוארוה

 תצבשמל העיגמ םא .היבוקה הארמש רפסמה יפ לע תלעופ ותצובקו היבוקה תא קרוז הצובק גיצנ לכ

 - החילצמ אל םא .תוצבשמ 2 תמדקתמ - תונעל החילצמ םא .הלאש לע תונעל תבייח הצובקה העובצ אל

.הינשה הצובקל תרבוע הלאשהו תוצבשמ 2 הרוחא תרזוח

.המישמ הילע ליטמש לזמ סיטרכ תלבקמ הצובקה הרוחש תצבשמל םיעיגמש הדימב

תולאש יסיטרכ

)גח(   .הרותב תוכוסה גחל ףסונה םשה והמ .1

)הברע(   ?חיר ןיאו םעט ןיא םינימה תעברא ןיבמ ימל .2

)שבוי(  )תחא הנוכת ןייצל יד( ?םינימה תעברא לכב תולסופ תונוכת ולא .3

)תישארב ןתח ,הרות ןתח(   ?הרות תחמשב הרותל םילוע םידחוימ םינתח ינש ולא .4

 ,בקעי ,קחצי ,םהרבא(  .)העבש ךותמ העברא ןייצ( ונתוכוסב םיחראתמה ןיזפשואה תעבש םהימ .5

)דודו ןרהא ,השמ ,ףסוי

)םימה לע(   ?תוכוסה גחב םינודינ המ לע .6

)אבר אנעשוה ליל ןוקית(  ?תוכוסה גח לש יעיבשה הלילב םישוע המ .7

)הכוסב בשיל(   ?הכוסב העובק הליכא לכ ינפל םיכרבמ ונחנא הכרב וזיא .8

 תאצל וננוצר תא תוארהל ידכ(   ?החונ אלו הרירק הנועב הכוסל תאצל םיווצמ ונחנא עודמ .9

)ה"בקב חוטבלו תיבהמ

)חבזמה דיל םתוא םידימעמ ויה(   ?םייק היה שדקמה תיבש ןמזב תוברעב םישוע ויה המ .01

)הבאושה תיב תחמש(   ?תוכוסה גח תולילב תגהונ תדחוימ החמש וזיא .11

)םשגה תליפת(  ?תרצע ינימש לש ףסומ תליחתב תרמאנ תדחוימ הליפת וזיא .21

)הנגהו יוסיכ ןושלמ - ךכס(   ?הכוס הלימה האב הממ .31

)הברעה טוביח(   ?ונימיב הברעה הרושק קיתע םיאיבנ גהנמ הזיאב .41

)לארשי ללכ רובע םיללפתמ ונא(   ?דחי םינימה תעברא לכ לש ףוריצה למסמ המ .51

 תא םיפיקמ ןורחאה םויב(   .ןורחאה םויה ןיבל תוכוסה גח ימי לכ ןיב תופקהב לדבהה והמ .61

)םימעפ 7 המיבה

)ןידה תמיתח םוי אוה אבר אנעשוה יכ(   .אבר אנעשוה םויב ללפתהל םיברמ עודמ .71

)גורתאב לאמשבו בלולב ןימיב(   ?גורתאה תא וזיאבו בלולה תא םיזחוא די וזיאב .81
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)אנעשוה(   ?תוכוסב המיבה תפקה ידכ ךות םירמואש הליפתה תארקנ ךיא .91

)להקה(   ?הטימשה תנש ירחא לחש תוכוסה גחל תדחוימה הווצמה יהמ .02

)ללה תליפתב(   .)םינימה רתי םע( ?בלולה תא םיענענמ הליפתה לש קלח הזיאב .12

)תבשב בלולה תא םילטונ אל(   ?גחה ימי תעבש לכ בלולה תא םילטונ ונימיב םאה .22

 וא רבדמב לארשי ינב תא ווילש דובכה יננע תא(   ?םויה םינוב ונאש תוכוסה ונל תוריכזמ המ .32

)רבדמב לארשי ינב ונבש תוכוסה

)ךכסה תא םימש כ"חאו תונפדה תא םידימעמ םדוק(   ?הכוס תיינבב ןוכנה תולועפה רדס והמ .42

המגודל )יוכיס( םירוחש םיסיטרכ

.ףסונ רות "בכר" הקולחה זכרמל עיגהל ידכ ךינפוא לע בכור התאו ךכס תקלחמ הייריעה §

 התאו ,תוקד 5 דועב תרגסנ הינכרצה ,הכוסה טושיקל תוכיסו םיצענ תונקל הינכרצל "סט" התא §

.ןמזב עיגהל ידכ המידק םידעצ 6 גלדמ

 דעצ םדקתת .תרמצבש בלולה תא ףוטקל תחלצהו ,םכרצחבש לקדה ץע לע תוריהזב תספיט §

.ףסונ

.אבה רותל ןיתמתו ךל "ףוטק" תוברע ךל תורסחש תיליג לבא בלולה תא דגאל הצור התא §

 - החפשמה לכל תוברע םויה ףוסב ךל קינעה יארחאהו בשומל ךומסה לחנב תוברע ףוטקל תרזע §

.םידעצ 4 םדקתת

 איבהל "ץופקל" בדנתמ התאו ,הזכ שי ךלש הדודל ,הכוסה תונפד טושיקל ינוחרפ ןידס םכל רסח §

.ףסונ רות לבקתו התיבל ץור .ותוא

 תעברא קושל דע םידעצ 2 םדקתה .תוכוסב םיגורתאה תפיטעל ןתשפ תונקל ךירצ התא §

.םינימה

.אבה רותל ןיתמת ,םילוזג םהו עבט תרומשב ופטקנ םתינקש םיסדההש ךל ררבתה §

 רותב םגו תרדוהמ הכוסב תיכז !רדהנ םיארנ םיטושיקהו הכוסה יונב ץמאמ הברה תעקשה §

.ףסונ

 ןיתמת .הפקהה ךלהמב לפנ םתיפהו ךלש גורתאה תא תלפהו םנמנמ ןיידע תייה תירחש תליפתב §

.אבה רותל

.אבה רותל ןתמהו בלולה לע רומש .ךלש בלולב וינפב ךרבח תא תטרשו תרהזנ אל §
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עובשה תשרפ .ב!!!!!!קחשמל תוצבשמה תא תא קורסל

)ףוסב תונורתפ האר( םידודיחו תודיח

אצת יכ

 תוכיראב ונא םיחטבומ המויק לעש הרותב הדיחי טעמכו ונתשרפב הדיחיה הווצמה איה וזיא .1

.םירוה דוביכ תווצמב ומכ - םימי

 לכ תא תללוכה ץראה שוביכ תפוקתמ ידוהי לייח לש )ברקל עבק תודיקפ( ל"קפה תמישר ןלהל .2

 ,םיציח )ה ,תשק )ד ,רוגח )ג ,דצ לימרת )ב ,בג לימרת )א ?וז תמישר לע יהשלכ הרעה ךל שיה .ישיאה ודויצ

.דוגיב )ח ,ברח )ז ,הפשא )ו

 השמ תוחא םירמל רושק( ובש לכשהה רסומ ןויצ לש הרורב המגמ שי ונתשרפב רופיס הזיאב .3

.)ןרהאו

דדנ רבדמב לארשי תע .4

דחא םע םחלהל אב 

לארשי והכה המחלמב 

.לאה עבשנ - ורכז תוחמל 

?שמשה תעיקש עגרב רובעל םדא לולע ןתמו אשמל תורושקה תוריבע יתש ולא .5

 

אובת יכ

 ןכ םא הטיש וזיאב .)ה ,זכ( לזרב םהילע ףינת אל םינבא חבזמ ,ךיקולא 'דל חבזמ םש תינבו .1

?חבזמה תיינב ךרוצל םינבאה תא עקבל וחילצה

.)הלחמ גוס( ?םיפוצר םיחתפ העברא שי ונתשרפב הלימ וזיאב .2

 ,ונתעדמ תאצל ,לשמל ,ונא םיווצמ היפ לע ןכש ,הלוספ הטיש איה ןרשקהמ םילימ תאצוה .3

?ןכיה

 םילימה תורסח םהבש םיטוטיצ 6 ןלהל .םידוגינ םיליכמה םידגיה לש עפש הליכמ ונתשרפ .4

!רסחה תא םלשה .דוגינה תא תוביכרמה

_________ התא ךורבו _________ ב התא ךורב .א 

_________ התא ךורבו _________ ב התא ךורב  .ב 

__________ אלו __________ ל 'ה ךנתנו  .ג 
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___________ היהת אלו _________ ל קר תייהו  .ד 

.________ ו ________ םויה םכתא הוצמ יכנא רשא םירבדה לכמ רוסת אלו .ה 

 ךיתחת רשא ___________ הו תשחנ ךשאר לע רשא __________ ויהו  .ו 

.לזרב

דיחי ףוגב היינב ירמוח ינש .5

דיעי רבדה תויספאו לבה לע 

יובירב םה םירכזומ םאו 

.יוטיבב תועמשמ תבשק ןזוא רדעיה 

 

ךליו םיבצנ

?ונתשרפב םירכזנ תועוצקמ ינש ולא .1

?ןכיה ,"וינפב אלש םדאל ןיכז" לש ןורקיעל המגדה ילוא שי ונתשרפב .2

 םע לע האבש ,תונערופ ןיב תויתביס לש רשק םיאור םייוגה ףאש חיכומה ונתשרפל דגיה אצמ .3

.םיערה וישעמ ןיבל לארשי

שרוח אל ףא ,היחמצ ןיא .4

.שרוש לופיט לע רפוסמ תאז לכבו 

?לולא שדוחל רושקה תובית ישארב ארובה תבהאל רושקה ונתשרפב זמרה והמ .5

וניזאה

 אוה "'ִ @"ה ?ןכיה ,ונתשרפב יוצמ הכרבב 'ד םש תרכזהב "ומש ךורבו אוה ךורב" תרימאל רוקמה .1

.חתפמה

?הירוטסיה דומיל תובישחל אתכמסא ונתשרפב אצמ .2

?ןיינמ - ונתשרפב םיתמה תייחתל זמר .3

?םייח לעב הנניאו תלכואה איה ימ .4

"ברעמ ףוסב יכנאו ,חרזמב יבל" .5

תוריציה ןתואב ל"היר ןנוקמ 

בר המ השרפב תומדל ןוימדה 

.תורצויה ףילחהל ךילעש אלא 
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הכרבה תאזו

?השרפב םיקוספ ינשב םיכומס יברעמה לילגב םיכומס םיבושיי ינש ולא .1

?תולודג תויומכב הב חמוצה ירפה םש לע ונתשרפב הנוכמ ץראב ריע וזיא .2

?"המודמ" ןכא איה עודמ .םיגולואיכרא ידי לע האצמנש המודמ הלבק ןלהל .3

יאור-בוט ןניע תלהנהב "הבוט ןיע" הקיטפוא 

ג"פשתת 'סמ הלבק 

וניבר השמ :תאמ לבקתנ 

לקש ה"מש :םוכסה 

.לקש תואמ שולשו םיעבראו השימח :םילימב 

םייפקשמ :רובע 

.םירצמ תאיציל םיעבראה הנשה :ךיראת 

המיתח 

ר.ט.ע 

ונתשרפב דחא קוספב אצמ .4

.דרפסב םעפ רגש ונמע ילודגמ דחא לש תיסאלק הריצי לש םש .א

 ךותמ הנושארה הלימב יוטיב ידיל האבה םדא ותוא לש תרחא תיסאלק הריציל היצאיצוסא .ב

.לק יונישב ,םייתש

רותל אל םייניעה ירחא .5

עמש תאירקב ונא םיווצמ 

רוטה שארב תאז הלגתה ימל 

?ועמשמכ וטושפ 

תישארב

?םדא םש לע הארקנ ריע וזיא .1

?והימ .2

.הנקמו להא בשוי יבא .א

.בגועו רונכ שפות לכ יבא .ב

.תושונאה תודלותב ןושארה םידרמה .ג
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?םינפ אושמ רבדב שי םולכ / םינבל הנושה סחיה ןיאמ .3

?ביר רחרח ןעמל הילפהה האבה / בירקה ול רשאמ דחא לכ אלה 

סחיה תדימב ולוכ יולת / סרפה ןתמ וא ןואימש הארנ 

.ביבח ישיא וא שידא ינוציח םא / בירקמה ןיבל ןברקה ןיבש 

ןורחאה אוה האירבה ימיב .4

ןושארה םדא ארבנ וב 

ותכאלממ 'ד תבש ופוסב 

.וב ליחתמ תבש לש שודיק 

/ חיכש אל חותינב ורסוה וילגר .5

.חירה אל אוה המדרה ימס םוש 

רמייהלפ הירא ,"ךדגיו ךנב לאש" יפ-לע

תוגספ ,עובשה תשרפב תומיכחמ תודיחו תוחנמ תולאש

 

הילאוטקא .ג

המדקה

 ריחמ שרוד הללאבזיחה הרז תונותיע יפל .םבושלו םמולשל םיללפתמ ונחנא ונלש םילייחה תפיטח זאמ

.אשונה לע וניתורוקממ םימכח ירבדמ םיאיבמ ונא הז רשקהב .םתרזחה רובע רתויב הובג

הווהו רבע - םייובש ןוידפ

 שיכא לש ותוסח תחת היהו לואש תופידרמ )ךשמהב הבתכ האר םויכ הפילח לת=( גלקיצב טלקמ אצמ דוד

 םגו לארשי ךלמ לואש תכלממ דגנכ םהלש תודותעה לכ תא וסייג םיתשילפה דחא םוי .יתשילפה תג ךלמ

 הצר אל אוה ,דחמ .תירסומ הקוצמב ומצע תא אצמ דוד .יתשילפה הנחמל וסייוג וילייח תואמ ששו דוד

 ינרס רתיו "סנ" עריא .תג ךלמ שיכא ,ונורטפ-וכלמ תדוקפל ברסל השק ול היה ,ךדיאמו ,ויחאב םחליהל

.וישנא תאו ותוא ררחיש שיכאו דוד תונמאנ לע םיכמוס םניאש ונעט םיתשילפ

 ישנא לש ףטהו םישנה תא יבשב חקלו הנגה אלל הרתונש םיתשילפ ץרא םורדל שלפ יקלמע אבצ ,םייתניב
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 םמעז תא וכפש דוד ישנא םשואייבו הקיר ריעה תא ואצמ גלקיצל ורזח וישנאו דודשכ .גלקיצב ורתונש דוד

.דוד לע

 םע םייובשה תא ררחישו םתוא סיבה ,םיקלמעה ירחא ףדרמב אציו םימותו םירואב לאשו 'דב קזחתה דוד

.בר ללש

)חכ-זכ םיקרפ :א לאומש יפ-לע(

.)ט-ג וט :א לאומש( קלמעב לואש לש ותמחלמל דוד לש ותמחלמ תא הוושה

תוגיהנמ המחלמה בצק המחלמב תושיחנה ללשל השיגה תוחוכה תבצמ 

     לואש

     דוד

C ֵהפִליֵ ּו'ֻח לַת( ףיִלָח ל(

 תלחנב ריע - תיארקמה גלקיצ לש המוקמ ,תורבסה תחא יפל .בהל ץוביק דיל ,ינופצה בגנב קיתע בושיי לת

 הבו תיתשלפ ריע הארנכ הראשנ .)'ה ,ט"י ,עשוהי( ןועמש טבשל הנתינש ,)א"ל ו"ט ,עשוהי( הדוהי טבש

 .)ח"כ ;א"י ,הימחנ( שדחמ ריעה הבשונ ןויצ תביש ימיב .)'ו-'ב ז"כ 'א לאומש( לואשמ חרבשכ דוד בשי

 ,תילארשיה ,תרחואמהו המודקה תוינענכה ,תיתילוקלכה תופוקתב בשוימ םוקמה היה םיסרחה יפ-לע

 ןמ הקלקלחו םירוציב ידירש ואצמנ םוקמב .םייניבה-ימיו תיטנזיבה ,תימורה ,תיטסינלהה ,ןויצ-תביש

.תימורה הפוקתה ןמ הרובק תונורא ידירשו םירבק תרעמ ,תרחואמה תינענכה הפוקתה

אטרכ תאצוהב ,"רתאו םוקמ לכ" יפ לע

 תא דביא קלמעב ותמחלמ תובקעב ,לואש .לואש לקליקש המ קלמע םע וז המחלמב ןקית דודש הנקסמה

.הכולמב הכז קלמעב ותמחלמ ירחא דודו הכולמה

הלאש

 עצבמ"( הבטנא עצבמ לע עטק ךשמהב אבומ ?הבטנא עצבמל גלקיצ עצבמ ןיב תוושהל ןתינ דציכ

 .)"ןתנוהי

?ןונבלמ ונייובש תא ררחשל ידכ גלקיצ עצבמ לע רוזחל ידכ םיצוחנ םינותנ המכ •
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"בירעמ" תאצוהב ,רכלימ השמ ,ףיש הדוהי ,רוד ינד ,ריפכ ןליא ,תיפסכ ןב תאמ ,"05 לארשי" יפ לע

םייובש ןוידפ תווצמ תובישח לע תורוקמ

 תנכסב דמעו םימורעהו םיאמצהו םיבערה ללכב אוה ירה יובשהש ,םייובש ןוידפכ הלודג הווצמ ךל ןיאו

 דומעת אל" לעו "ךדי תא ץופקת אלו ךבבל תא ץמאת אל" לע רבוע הז ירה ונוידפמ וניע םילעמהו ,תושפנ

."םייובש ןוידפ"כ הבר הווצמ ךל ןיאו ..."ךער םד לע
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.)י הכלה ,ח קרפ ,םיינע תונתמ 'כלה ,ם"במר(

 הווצמ רבד לכל ךכל יה .םייובש ןוידפכ הלודג הווצמ ןיאו ,ןתוסכלו םיינע תסנרפל םדוק םייובש ןוידפ

 ונק םא וליפאו ,תסנכה תיב ןיינב ךרוצל ובג םא וליפאו םייובש ןוידפל ןתונשל םילוכי ,וליבשב תועמ ובגש

 ןוידפ ךרוצל םרכומל רתומ - )תרחא הווצמ ליבשב םרכומל רוסאש( ןיינבה ךרוצל םוצקהו םינבאהו םיצעה

.םייובש

)'א ב"נר ע"וש(

 דומעת אל" לעו "ךדי תא ץופקת אל" לעו "ךבבל תא ץמאת אל" לע רבוע םייובש ןוידפמ ויניע םילעמה

 "ךמע ךיחא יחו" תווצמו "ול ךדי תא חתפת חתפ" תווצמ לטבו "ךיניעל ךרפב ונדרת אל" לעו "ךער םד לע

.ולאכ םירבד הברהו "תומל םיחוקל לצהו" "ךומכ ךערל תבהאו"

)'ב ,םש(

.םימד ךפוש וליאכ םידקהל רשפאד אכיה םייובשה תודפל רחאמש עגר לכ

)'ג ,םש(

  

םייובשל ךרבש ימ

 ל"הצ ירדענ תא רוצניו רומשיו ךרבי אוה ,המלשו דוד ,ןרהאו השמ ,בקעיו קחצי ,םהרבא וניתובא ךרבש ימ

:םכותבו ויובשו

)ןמדלפ( הנינפ ןב יבצ §

)למואב( םירמ ןב המלש ה ירכז §

)ץ"כ( ןהכה הרש ןב ןמחנ הדוהי לאיתוקי §

)דרא( היתב ןב ןור §

)םהרבא( הנדע ןב ןימינב §

)ןטיבא( הרופיצ ןב ידע §

)םיובננט( הקבר ןב ןנחלא §

דיאוס רמוע §
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 ה"בקה הז רכשב םרובעב ללפתמ הזה שודקה להקה לכש רובעב ,בורקב םולשל םריזחיו ,םייבשמ םדפיו

 קיחל םריזחיו ,ףוגה תאופרו שפנה תאופר םהל חלשי ,םרעצ טעמיו םחוכ הברי ,םהילע םימחר אלמי

.םתחפשמ

בירק ןמזבו אלגעב אתשה

.ןמא רמאנו

!!!!!!!!!!!!!םייובשה תונומת

רזע רמוח

ילוק-רוא רמוח

םיארונה םימיה .א

)תינרותה תיגוגדפה היזכרמב םייוצמה( ואידיו יטרס

 רכיארג ידד רמזה ,ואל ברה ,לארשיל ישארה ברה םע - -726 ) ב"טח( - תוכוסל רופיכ ןיב .1

.תרומזתו

874 - )ב"טח - ידוסי( - החילסה .2  ,  רחאלו רעוכמ םדא בילעהש רזעלא ןב ןועמש 'ר לש ורופיס - 605

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

.םידליה דחא תא בילעמ ךירדמה רשאכ המרדל גוחב םידלי םיסנתמ המוד רופיסב

011 - )ידוסי( - ירפכה קידצה .3  ,  קרשו ללפתהל עדי אלש דלי לש עודיה רופיס .רייוצמ טרס - 216

....םירופיכה םוי תליפת עצמאב

.תיסור רבוד - )ר( 991 - )ב"טח( - לארשי יגח .4

 העורת םוי ,ןיזיפשוא ,רפוש לוק עומשל םיטרסהמ בכרומ - ).ר.כ( 181 - )ידוסי( - ירשת יגח .5

.דמחנ רפרפ תינכתו

.)תיסור רבוד( )ר( 391 - ןיליפת ,תוזוזמ ,רפוש ,הכונח ,תורשכ ,תבש - )+ ב"טח( תווצמו םיגח .6

22 )ידוסי( - העורת םוי .7  , 605 ,).ר.כ( 181 ,).ר.כ( 271  , .התועמשמו רפוש תעיקת ,הנשה שאר - 216
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.תובוב ןורטאיתב י"כנתה רופיסה - 571 )ךרה ליגה( - איבנה הנוי .8

.הונינב איבנה לש ותוחילש רופיס .רייוצמ טרס - 726 )ידוסי( - איבנה הנוי .9

32 )ב"טח ,ידוסי( - רפוש לוק עומשל .01  , 605 ,).ר.כ( 181 ,).ר.כ( 481  ,  שארב רפושה תווצמ - 216

.היתויועמשמו היתוכלה ,הירדג - הנשה

.ביצנה ןומרא תנוכשב "הרות ירעש" תסנכה-תיבב םלוצ - 663 דרפס חסונב תוחילס .11

 קחצי יול יבר לש םירופיסו רמז ,הלהקמ יריש - 317 - )ידוסי-לעו ב"טח( - רופיכ םוי יאצומב .21

.ב'צידרבמ

 לאירא תורפסל הרומה ,גרבנזור םולש 'פורפ תופתתשהב ןויד - 427 - )ידוסי-לע( - םירופיכה םוי .31

.ןודנול ןורי תייחנהב ,ןירבוג לכימ תיאמיבה תרפוסה ,דלפשריה

.הנשה שאר אשונב ןולא 'מ ברה לש ורועיש - 318 - תישארבמ .41

.הבושת ימי תרשעו הנשה שאר יאשונב ןולא 'מ ברה לש ורועיש - 238 - תישארבמ .51

.ןירבוג לכימו דלפשריה לאירא ,גרבנזור םולש 'פורפ תופתתשהב - 318 - הנשה שארל םינפ 07 .61

.םירופיכה םוי תמחלמ תובקעב הטישה תיב ץוביקב ןובשחו ןיד - 018 - ףקות הנתנו .71

.)ידוסי( )דמחנ רפרפ תרדסמ( 088 - ירשת יגח .81

.)ידוסי( )דמחנ רפרפ תרדסמ( 588 - הבוט הנש - ירשת יגח .91

.הנשה שאר אשונב ןולא 'מ ברה לש ורועיש - 698 - תישארבמ .02

.ל"ז ברפדלוג לואש תקפהב - 839 - תודעה יווהבו תונמואב ירשת שדוח יגח תכורעת .12

)תינרותה תיגוגדפה הייזכרמב תויוצמה( לוק תוטלק

.הטרח - 5102

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

.םיארונה םימיה / רפושה - 1802

.)תוננר( םיטויפ - ןוצר ירעש תע - 3022

.)תוננר( הליפת - ןוצר ירעש תע - 4022

.םיארונ םימי - יקינולס רוזחמ - 8022

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

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

.ימלשורי ידרפס חסונב םיארונה םימיה תליפת - ןוצר ירעש תע - 6422
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.היכרות ידוהי חסונב םיארונה םימיה תליפת - ןוצר ירעש תע - 7422

.םיארונה םימיה תליפת חסונ - רעש ונל חתפ - 8422

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

.ןוגינבו ללמב םיארונ םימי - 3622

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

.הטילקו

.)בול ידוהי( הנשה שאר יטויפ - 8722

.ירשת יגחב רישנ ואוב -  9822

 קנרפ ברה ןוכמ ,רמרד והילא ברה - ןיינע רואיב - הנשה שארב םיחתפנ םירפס השולש - לולא - 5532

 .תומר -

)תינרותה תיגוגדפה היזכרמב תויוצמה( תויפוקש

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

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

תרצע ינימשו תוכוסה גח .ב

הכוס תיינב - הריזגל םגד

)תינרותה תיגוגדפה היזכרמב םייוצמה( ואידיו יטרס

 לע תונושה תודעה יגהנמ יפל םינימה תעברא תוכלה - )ידוסי-לע - ב"טח( - 051 - תחא הדוגא .1

.לארשי-ץרא יפונבו עבטב םלודיג עקר

22 - הרשכ הכוס םינוב דציכ - )ידוסי( ןיזיפשוא .2   , ).ר.כ( 181 ,).ר.כ( 271

.הכוסה יניד - 32 -  )ב"טח - ידוסי( ובשת תוכוסב .3

.תיסור רבוד )ר( 991 - )ב"טח( לארשי יגח .4

.332 )ידוסי-לע - ב"טח( ורבחל םדא ןיב תווצמו םידעומו םיגח .5

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

.תיחשת לב רוסיא ,)תוכוס ,תועובש ,חספ( םילגר השולש ,הדיבא

תיסור רבוד )ר( 052 )ידוסי( - םילגר השולש .6

.א"טילש ואל ברה ,לארשיל ישארה ברה םע - 726 - )ב"טח( - תוכוסל רופיכ ןיב .7
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 יניד לע טרס הניכמ םידימלת תוצובק - )תיסורב תויבותכ ,תילגנא( ).ר.כ( 086 )ידוסי-לע( - תוכוס .8

.ויגהנמו תוכוס

.תוכוס אשונב ןולא 'מ ברה לש וירועיש - 698 - תישארבמ .9

.839 - תודעה יווהבו תונמאב ירשת שדוח יגח תכורעת .01

)תינרותה תיגוגדפה היזכרמב תויוצמה( תויפוקש

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

 .טונג קחצי - 4003 - תוכוס  §

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

)תינרותה תיגוגדפה היזכרמב תויוצמה( לוק תוטלק

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

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

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

םידודיחו תודיחל תונורתפ

אצת יכ

)ז:בכ םירבד( ןקה חוליש תווצמ .1

.'וכו " Eֶנֵזֲא לע ךל היהת דתיו" די ,גכ קרפב בותככ דתיה הטמשנ המישרב .2

 השע רשא תא רוכז" בתכנ וירחאלש קוספבו תערצה עגנב רמשיהל הרותה העירתמ ח:דכ קרפב .3

."םירצממ םכתאצב ךרדב םירמל ךיקלא 'ד

.קלמע תייחמ .4

.)גי ,בי :דכ( ואל איה העיקשל רבעמ ינעה לש ונוכשמ תייהשה .א .5

.)וט-די :דכ( העיקשה ינפל תויהל בייח ימויה דבועה לש ורכש םולשת  .ב 

אובת יכ

.)ו:זכ( "ךיקולא 'ד חבזמ תא הנבת תומלש םינבא" ןכש וללה םינבאה תא עקבל ךרוצ היה אל .1

.)בכ :הכ( 'וכו "תַחַדַקַבו תפחשב 'ד הככי" .2
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.)דל :חכ( הארת רשא ךניע הארממ עגֻשמ תייהו .3

הדש - ריעב .א .4

ךתאצ - ךאוב  .ב 

בנז - שאר  .ג 

הטמ - הלעמ  .ד 

לאמש - ןימי .ה 

ץרא - ךימש  .ו 

."םינבאה לאו םיצעה לא רבד" ןבאו ץע "...תעדי אל רשא םירחא םיהלא םש תדבעו..." .5

ךליו - םיבצנ

.)י:טכ( ךיממ באוש דע ךיצע בטוחמ .1

 תאו ...ונמע הפ ונשי רשא ...תאזה הלאה תאו תאזה תירבה תא תרכ יכנא םכדבל םכתא אלו .2

 .םויה ונמע הפ ונניא רשא

 :טכ( "ךיקלא 'ד תירב תא ובזע רשא לע ורמאו ...ץראל הככ 'ד השע המ לע םייוגה לכ ורמאו" .3

.)דכ-גכ

."הנעלו שאר הרפ שרש םכב שי ןפ ...טבש וא החפשמ וא השא וא יא םכב שי ןפ" .4

.)ו:ל( "ךערז בבל תאו ךבבל תא ךיקלא 'ד למו" .5

וניזאה

.)ג:בל( "וניקולאל לדוג ובה ארקא 'ד םש יכ" .1

.)ז:בל( "...רודו רוד תונש וניב םלוע תומי רוכז" .2

.)טל:בל( "היחאו תימא ינא ידמע םיקלא ןיאו אוה ינא ינא יכ התע ואר" .3

.)במ:בל( "...רשב לכאת יברחו םדמ יצח ריכשא" .4

.חרזמב היה ומצע אוהו יברעמה ןדריה רבעב - ברעמב היה ובילש ונבר השמל ןבומכ הנווכה .5

הכרבה תאזו

.)חכ-זכ :גל( ...םדק יקלא הנעמ .1

.בקעי ןיע דדב חטב לארשי ןכשיו 
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.)ג:דל( "םירמתה ריע וחירי תעקב רככה תאו בגנה תאו" .2

 האמ ןב השמו" :בותכל הריתסב רבדה דמוע ,םייפקשמ ויה אל הפוקת התואבש הדבועל רבעמ .3

.)ז:דל( החל סנ אלו וניע התהכ אל ותומב הנש םירשעו

 .לארשי לכ יניעל השמ השע רשא לודגה ארומה לכלו הקזחה דיה לכלו .4

."םיכובנ הרומ"ו "הקזחה דיה" ראשה ןיב בתכש ם"במרל ןבומכ הנווכה 

תישארב

.ךונח .1

.)כ:ד( הנקמו להא בשוי יבא - לבי .א .2

.)אכ:ד( בגועו רונכ שפת יבא היה - לבוי .ב 

)אכ:ב( ןושארה םידרמה היה - ה"בקה .ג 

.)ה-ג:ד( לבה לשו ןיק לש םתחנמ .3

.ישישה םוי .4

.שחנה .5

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

תינרות תוברתל ףגאב שדח


