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טבש שדוח
.ןסינ שדוחמ רשע דחאה שדוחהו ירשת שדוחמ ישימחה שדוחה אוה טבש שדוח

.ילד :שדוחה לזמ

 לביק םימה למסכ ילדה .)ז ,דכ רבדמב( "וילדמ םימ לזי" רמאנש יפכ םימה עפש תא למסמ שדוחה לש ולזמ

 קזח ךל ול רמואה הז ירה וילד ול רסמש ןוויכ ,רחאל רובה תא רסומה הכלהה יפלו ,תיתכלה תועמשמ םג

.)ט ,א הריכמ 'כלה ,ם"במר( הנקו

 םיעוריא .1
.ה"לה תשרפ - )8491( ח"שת טבשב 'ה

 הפוקת התיה וז .ימשר ןפואב רורחשה תמחלמ הלחה םרטב דוע השחרתה ה"לה תשרפ

 םויס ןיבל 7491 רבמבונב ט"כב לארשי-ץרא תקולח לע ם"ואה תטלחה ןיב ,הנש יצחכ לש

 .8491 יאמב 51-ב ברע תואבצ תשילפו יטירבה טדנמה

 אוהו תוירפכ תודוקנ 41 םימי םתואב ללכ ,רימע לארשי לש ודוקיפב ,םילשורי זוחמ

 ,םידבר :ויבושיי תעברא לע ןויצע שוג םורדבו ,ןופצב תורטע ,ברעמב אצוממ ערתשה

 תוליעפב התיה )םילשורי תביטח( "ןויצע" תביטח .קחצי-תואושמו םירוצ-ןיע ,ןויצע-רפכ

 תונוכש .בוזעל עצוה םיברעלו ,םירפכבו תונוכשב ולעפ )הדש ליח( ש"יח תודיחי .הבר

 םוש לע רותיו-יאו תודמע תסיפת :היה רשפתמ יתלבה ןורקיעה .ונקורתה תומלש

!הדוקנ

 רדאק לודבע לש ותושארב םיבהלנ םיברע 000,2-כ ידי-לע ןויצע שוג ףקתוה ראוניב 41-ב

 השקה ובצמ רואית תובקעב .יוארכ םינגרואמ אל לבא ,בטיה םישומח ויהש ,ינייסוח לא

 דוע ,סיקרנ יזוע ,ןויצע שוג דקפמ חלשש םיקרבמב יוטיב ידיל אבש יפכ ,שוגה לש

 תרובגתה ינפב ודמע תומישמ שולש .תרובגת שוגל חולשל ביבא-לתב טלחוה הליל ותואב

:תאזה

.רשק דויצו יאופר עויס ,ץפנ ירמוח ,תשומחת שוגה יבושייל איבהל .א

.שוגה יבושיי תעבראב םישנאה לש לרומה תא תולעהל .ב

.ןורבחל םחל-תיבמ תיברעה הרובחתב עוגפל .ג

טבש שדוחב תוערואמו םיכיראת 

)םירתאו םיעוריא( 
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 ,רימע לארשי - םילשורי זוחמ דקפמ ויה ה"לה תאיציל םיארחא ויהש םישיאה תשולש

.סיקרנ יזוע - ןויצע שוג דקפמו רימז יבצ - ח"מלפה תוחוכ דקפמ

 התנוכש יפכ( "רהה תקלחמ"ש טלחוה ,םוסח היה םחל-תיב-םילשורי שיבכש ןויכמ

 איה ;תינגומוה התיה אל הקלחמה .לגרב התמישמל אצת ,)הליפנה רחאל ה"לה תקלחמ

 בור .תורחא תודיחימ ואצוה ןהישנאש ,ש"יח תותיכ יתשמו ח"מלפ תותיכ יתשמ הבכרוה

 ,בטיה םינמואמו יאבצ ןויסינ ילעב ויה םלוכ ךא ,הז תא הז וריכה אל הקלחמה ישנא

 תא ואשנ םה .ד"גמס היה ,סמ ינד ,הקלחמה דקפמ .םימי םתוא לש םיצוליאה תרגסמב

 ,םיבור 61 ,םיעלקמ-תת 5 ,)םיעלקמ 11 זא ויה םילשורי לכב( םיעלקמ 4 :אבה דויצה

.הלודג תומכב תשומחתו םינומיר 07 ,םיחדקא רפסמ

 המסחנש רחאל .םיפידע תוחוכ לומ ודמעש תורמל המישמה תא עצבל םישוחנ ויה ה"לה

 ,הלילל תוכחל ,הארנכ ,הנווכ ךות ,תיפקיה הנגהב וכרענו "ברקה-תעבג"ל ולע םה ,םכרד

 5 קחרמבש ,"ברקה תעבג"ב הרובג-ברקב םתומ תא ואצמ ה"לה .המישמב ךישמהל זאו

.ןויצע שוגל תיברעמ מ"ק

 ורואל ,"םידוהיה לש דוהה ארונו לודגה סופאה" :םשב השרפה תא ריתכה ןוירוג-ןב דוד

 תולטומ הנה" ירוג םייח לש וריש .ואוביש תורוד וכנחתי דועו םימחול לש תורוד וכניח

 תיבב םרבק דיל ןורכיז ימי לש תרצע לכ טעמכ חתופ ,ברקה תרחמל בתכנש ,"וניתופוג

.לצרה רהב יאבצה ןימלעה

אה-דמלה תוחפשמ דעו יפ לע

קזח לאיחי / ה"ל ירומזמ

א

הדגא התיה תאז םאה

 תמליאה רהה-תקלחמ לע

הירודכ ןורחא דע המחלנ ךיאו

.תמלענ ,הכלוה קפואה לא ךיאו

?הדגא התיה תאז םאה

,הנורחא הבשונ הבשומ בוטרה

...ףירוצ ...עב'ג ...רהל ךרדה לא

םירוצ-ןיע ילואו רצימל

...ןורחא םיפוסיכ זוחמכ

העורה ןורחא רצימב םש לבא
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.תוליפנ הברהב תוומהו ברקהו

תודבואו תוכלוהש תונורחא תוירי

הנורחא ילוא הקעצ דועו אוהה הלילב

- הממדה רחאו

?הדגא התיה תאז םאה

הדגא וישכע םג םאה

,התבכש הרודמכ תממוע הנדועש

אוביש דחאה רסחו םיקידצ ה"ל

תמאב היה המ רפסיו

ףסונ המ היהש ןוכנ המ

ץרש חילשה ותוא אוה ןכיהו

אל ,רתכומה ותוא אל ,רפסל

,ןורבח תרטשממ ילגנאה ןיצקה ותוא

,חורה לא קעצ ימ ,ןורחא עוג ימ

- ראשנ המ

תונומתב םירורצה םינפה וראשנ

אצומ ילב אלכנש באכהו

- רפסל לוכי ונניאו רכוז ימ לצא

...הדגא התוא וז וישכע םג םאהו

ב

,תורודה םיפלחתמ ,תונועה תופלוחו

.רכוז ןיידע 84 ראוני שדוח םאהו

,רתוי דוע הנטק רבכ הנטקה שאהו

 לע אוהה שיאה זא רמאש ומכ וא

רתוי הכותב הזכירש" הקלחמ התוא

ישפנ רשועו םות תרובגו םדא תראפת

םֵשַ � - ונמע תודלותב דעל דומעת

 יפכ וא רמגנ רבכ םאה - "אה-דמלה

 המחה" לע "ןאכמו ןאכמ"ב רמא רנרבש

 התיהש הייווההו םשגה ינפל ומכ החרזש
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...?"רמגנ אל דוע ןובשחה לכו ,םיצוק-תייווה

רבכ לכהש רמא ללכב ימ ,עדוי ינא ,ןכא

,םידובא םירוחב ,יַדֶׁש םתגאש םרטב ,רמגנ

לכה םא רקיה םכתומ תא תוולל לכוא ךיא

 - רהה לע ידיחי דמוע דוע ינאו רמגנ רבכ

!רקי אוה ריחמהשכ רמגנ אל רבד םוש

ג

ה"ל ,םינפה םיפקשנ הדגאל דעבמ

םלועב הדגא ןיאו ,םניאו ויהש םישנא

הרוש םניאו ויה ,םתוא חיכשתש

המדא התואמ םירובצ הכורא ,הכורא

לש השקה רישב ומכ תאזה ץראה לש

 - "לארשי-ץרא" תאזה ץראה לע ללה .ע

תאזה הקזחה המדאב ןנובתמ"

םיר ּומחה עלסה יררהב םהב טיבמ

הרהנה ץק-ןיא ימשב הפוצ

וללה םישנאהו םינפה לכבו

יפוי לש םינש םיפלא-תעברא האורו

."הקעצו

םויס

,חורב תדבואה הקעצה ירחא הממדה וישכעו

יקסבוחינרשט תא לואשל אל םא ראשנ המו

 אמש וא - "תוומ דוסב םנברק ךורב" םאה

?"דאמ דע םינזבזב ונייה יכ המדא יאר"
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 .תונליאל הנשה שאר -טבשב ו"ט

 תמועל .לארשי-ץרא לש הגח אוה הז םוי :לארשי יגח לכמ טבשב ו"טל תדחוימ הלוגס  

 תווצמ תובשחנ םהיתוכלה ,ץראה תלואגל תדחוימה םתקיז ףא לע ,םידעומה ראש לכ

 ו"ט תא .רכנ תמדאב םג םימייקתמ ויתוכלהו גחהו ,אצמנ אוה רשאב םדאב תויולתה

 שדח ןויבצ גחל הוולתנ וצראב לארשי תייחת םע .ץראה תווצמל רכזכ רכנב וגגח טבשב

.לארשיב תועיטנה גח שמשמ אוהו דחוימו

 ונא דעומו ןמז לכב םא .חמוצהו יחה לא ונלש הבהאה תונייעמ םיחתפנ טבשב ו"טב  

 ירה ,םהמ ונתעד םיחיסמ ונא םימיה ףטשבש םילמסו םיכרע לש םתוהמ לע םיבשוח

 שאר" ,הנשמב ללה תיב ירבד יפל , אוהש ,טבשב רשע השימחל םג רומש דובכ לש םוקמ

."תונליאל הנשה

 ןושלב - "ןליאל" הנשה שאר אוה טבשב ו"ט יכ ורמאו הנשמה ןושלב וקייד תודיסחב  

 ,תובר תוידיסח תוליהקב ודיפקה ןכל ,גורתאה אוהו ,דחוימ ןליאל ל"זח תנווכו ,דיחי

 ןויכו .אבה תוכוסה גח תארקל האנ גורתאל םדאה הכזיש ידכ ,טבשב ו"ט םויב ללפתהל

 לע "ןליאל ןידה םוי"ב וללפתה ,ידוהיה בלה תא ,ל"זח תפקשה יפל ,למסמ גורתאהש

.רוהט בל למסמה האנ גורתא

 תאז םישוע .תונליא תעיטנו הליתש ,םילויטב תוברהלו עבטה קיח לא הז םויב תאצל גוהנ  

 ץראה לא ואובת יכו" קוספהמ דמלנכ ,ץראה תרמזמו הרותה תרישמ החמשו תוגיגחב

 ה"בקה קסעתנ אל םלוע לש ותאירב תליחתמ" :ל"זח ושרד ךכ לע ."לכאמ ץע לכ םתעטנו

 ץראל םיסנכנ םתאש ,םתא ףא 'ןדעב-ןג םיקלא 'ה עטיו' רמאנש ,הליחת עטמב אלא

.)הבר ארקיו( "הליחת עטמב אלא וקסעת אל ,לארשי

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

 עבראבש הנושארה השרפה - "םילקש תשרפ תבש" םיטפשמ תשרפ - ב"סשת טבשב ז"כ

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

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

.השרפה לש הניינעמ וב םיארוקו ףסונ הרות רפס םיאיצומ

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

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

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

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

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

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

.הליגמה תאירק ינפל םירופ לילב ,ונייהד ,רתסא תינעת

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

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

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

 הצוענ הריפסה רוסיאל תירקיעה הביסה .םתולגלוגל םדא ינב רופסל רוסא םייק ,עודיכ  

 ,םויכ .תויוכיאב םא יכ - תויומכב דדמנ וניא לארשי םע לש וכרעש ,רמואה ןויערב

 םיליגר ,הליפתל ןיינמ שי םא ,לשמל ,תעדל ידכ רדחב םיחכונה תא רופסל םיצור רשאכ

 םערו ךתלחנ תא ךרבו ךמע תא העישוה" :לשמל ,םילימ רשע ןב רוגש קוספב שמתשהל

.)ט:חכ םילהת( "םלוע-דע םאשנו

םירתא .2
.טבשב ו"טב םיצע תעיטנ יסקט הב וגיהנה הנושארלש הבשומה - הלעמה דוסי

 תירפכ הבשומ איה הלעמה דוסי  

           ,הלוחה קמעב תימוקמ הצעומב

 דע .בקעי תונב רשגל ןופצמ מ"ק 6-כ

 לע תבשוי התיה )0591( י"שת תנש

 קרו שבוי אוה זאמ ,הלוח םי ףוח

 .הכומס הרומשב ראשנ ונממ עטק

 הלעת הרופח הלעמה דוסימ החרזמ

 לא הלוחה ימ תא תזקנמה ,הלודג

.ןדריה

 ג"מרת תנשב הדסונש ,הלעמה דוסי  

 תונושארה תובשומהמ איה )3881(

 ירבדמ חוקל המש .ץראב תויצולחהו

 ןושארה שדוחל דחאב יכ" ארזע

 קוספ .)ט:ז ארזע( "הלעמה דסי אוה

 הרזחב היילעה תישאר תא ריכזמה

 תפוקתל דוסיה תלחנהו לבב תולגמ

7391 - הלעמה דוסי

0591 - הלעמה דוסי
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 תירחאב ,לארשי תרוסמ יפלש ינפמ אלמ ביתכב םשה בתכנ םויכ .לארשיב ינשה תיבה

 הלעמה דוסי םשב( שרופמה 'ד םש תא ואשי רשא הלא דבלמ לילגה יבושיי וברחיי םימיה

.)ה ,ו ,ה ,י תויתואה תויוצמ אלמ ביתכב

 קמעב תידוהיה תובשייתהה תא השדיח םודק ידוהי בושיי לש חטשב היונבה הבשומה  

.הלוחה

  

 רובע המדא תקלח שוכרל לארשי-ץראב תובשייתהל הדוגאה םעטמ חלשנ ןיבור בייל 'ר  

 שארב תומדא שוכרל ונממ רצבנש רחאלו ,הדוהיב תומדא תונקל ברסש רחאל .הדוגאה

 עפש ,םינבא תלוטנ ,תירושימו הנשד המדא וינפל הארו הלוחה קמע תא ר ּותל הנפ ,הניפ

.הייחמצ ךבסו םגאב הגדו םימ

 םכחה לש ותולעבב התיהש המדאה תא תונקל ןומולס לשיפ 'ר םע דחי טילחה ןיבור  

 .ריעב תפרצ לוסנוק ןגס ,תפצמ ובע יח לאומש

 לש םהיבורקו עקרקה ידבוע ,יחרזמ םיחאה םע ןמולסו ןיבור ודעסש תעב יכ ,רפוס  

 רכדיא" תימראב תבותכ הקוקח הילעו הקיתע ןבא יחרזמ המלש םהל הארה ,ובע תחפשמ

 רבס ןיבור .)הזה םוקמב בשייתמה לכ הבוטל רכזי( "ןידה ארתאב בתיתיד ןאמ בטל

 קוזיח הב אצמו םימשה ןמ תוא איה תבותכהש ןעט ןמולוס ךא ,ףויז השעמ איה ןבאהש

 ולגתנ רתוי רחואמ הנש 08( הלוחה םגא תפש לע הלחנה תא תונקל תילרוגה הטלחהל

 .)תיטנזיבה הפוקתהמ תסנכ תיב ידירש הז םוקמב תוריפחב

 רפסמ עקרקה לע ולע 4881 )ד"מרת( ביבאבו הריכמה רטש תמיתח תא בכיע אל חוכיוה  

.תומדאה דבעמ ,יחרזמ המלש םכחה ףרטצה ןהילאו תודדוב תוחפשמ

  .ןילופב תודיסחה זכרמ ,שירזממ םינושארה םיבשייתמה לש םכרדב ודמע םיבר םיישק  

 אמוג תוכוסב םירוגמ ,ועגפו וזזבש םיודב םיערופ ,הב םילגרומ ויה אלש השק הדובע

 לע הביכר תועש 4 תקחורמ התיהש תפצ ריעהמ ראודו םיכרצמ איבהל ךרוצה ,תויערא

.םידלי רקיעב ,םיבר םיללח הליפהש תחדקה תלחמו רומח

 תחת הלעמה דוסי תא חקל ,עודיה בידנה ,דלישטור ןורבה 7881 )ז"מרת( תנשב קר  

 ינבמ ומקוה .םיכרותהמ היינבל םירושיאה תא לבקל םיבשותה וכז ועויסב .ותוסח

 ובלתשיש םייאלקח םילודיג חתפל ףחד ןורבה .תופסונ תומדא ושכרנו םינושארה עבקה

 ,םשובה תקפהל תשורח תיב הנבנ ףאו ןימסיו םידרו יעטמ ועטינ .םייתיישעת םירצומב

 לעפמ לש ולוסיחל ומרג קוויש יישקו םילודיגה תוכיא ,היקשההו דוביעה תוטיש לבא

.םינש המכ ךשמל הבשומה לש הקותישלו םימשבה

 השפיח א"קי .א"קי תרבח ידיל דלישטור ןורבה תובשומ ורבע 0091 )ס"רת( תנשב  
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 .תילכלכ תואמצע תארקל ובשומה ירכיא תא דדועלו תובשומל הכימתה תא לטבל םיכרד

 תועונצה ןהיתושירדב תועודי ויהש ,םירֵג תוצובק ואבוה לילגה תובשוממ תודחאל

 א"קי לוהינ תחת הנושארה הפוקתה .םירֵג ועיגה הלעמה דוסיל םג .תיאלקחה ןתרשכהבו

 .ירנריטו עדיב רסוחו קוושל ןונכת רסוחמ האצותכ רדרדיהו ךלה בצמה ךא ,הבוט התיה

 תנשבש ךכל םרג השקה בצמה .רתויב םישקל וכפה םייחהו בושייל רוסחמהו ינועה ורזח

 וא תויורשפא יתש םירכיאה םע השיגפב א"קי לש ישארה דיקפה עיצה )6091( ו"סרת

 .שדחמ הבשומה תא םיקהלו הניטנגראל רובעל וא ,םייוציפ לבקלו הבשומה תא לסחל

 םניא א"קי וא בידנה םא" רמאו הבשומה ידסייממ ,ןומולוס לשיפ םק ,הצלמהל הבוגתב

 אלו א"קי אל - דחא קר לוכי ונתוא ףילחהל םלוא ,םתוכז וז הבשומב ךומתל םיצור

 א"קי ףוסבל .וירבדב וכמת םירכיאה ראש ."ןאכל ונאיבהש ודבל םיקולאה קר ,בידנה

.םיימוקמה םיתורישה תא קיזחהלו סדרפה תאו תועיטנה תא לסחל הטילחה

.ןיבורבוד באוי יסורה רגל הבשומה ילושב םימנוד 056 א"קי הרכמ )9091( ט"סרת תנשב  

 ירצונ היה ןיבורבוד באוי החפשמה שאר .םתזוחא תא הבשומב ומיקה ותחפשמו אוה  

 קלח ומייקש םיסור םירצונ ויה םיקינטובוסה .רייגתה ךכ רחאו קינטובוסל היהש

 = קינטובוס( םמש ןאכמו תבשה תרימשל הבר תובישח וסחייו תידוהיה תדה תווצממ

 .)תבש רמוש

 הלעמה דוסיל תיברעמ המדאה תא ושכר .םילועמ םירכיא םלוכ ,ןיבורבוד תחפשמ ינב  

 תחפשמבו הבשומב התכיה הלוחה תוציבמ העיגהש תחדקה .תפומל הווח הב ומיקהו

.םיבר םיללח הליפהו ןיבורבוד

 הראשנ האובתה .תורחא תוצראל הבשומה ישנאמ המכ החירבה הנושארה םלועה תמחלמ  

 .םיכרותה ושרדש םיסימה לשב םג הרבג תילכלכה הקוצמהו םימסאב

 םוחת לש רתויב ינופצה והצקב הלעמה דוסי התיה ילגנאה אבצה ידיב לילגה שוביכ רחא  

 ,הלוטמ הכותבו - "לילגה עבצא" - הל ןופצמש רוזאהו ,ץראב ילגנאה יאבצה ןוטלשה

 ןוטלשה תישאר תע ,)1291( א"פרת תנש דע ,יתפרצ יאבצ ןוטלשב היה ,יח-לתו ידעלג רפכ

 הנחת םג השמיש איהו ,הלעמה דוסי הלדג יטירבה טדנמה תפוקתב .ץראב יחרזאה

 לעפמל סיסב השמיש םג איה .םיכומס םיבושייל דוסי וחינהו הב ונגראתהש םיריעצל

.הלוח םי שוביי - לודגה

 דוסי ירכיאמ שרדנ .תוערואמה תריווא רוזאב תשגרומ הליחתה )9291( ט"פרת תנשב  

 לע הרימשל םיבור ינש קר םירכיאה ידיב וריאשהו ילגנאה אבצה לע ךומסל הלעמה

 תוערואמה רחאל .םידליהו םינקזה ,םישנה תא רחשה תלייאל ריבעהל טלחוה .בושייה

.םידוהי םילעופ קר קיסעהל הבשומב וטילחה
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 תוחתפתהה לשב ולדג היתוסנכהו הבשומה לש הבצמ רפתשה היינשה םלועה תמחלמב  

.תוקריה ףנע לש הלודגה

 לוסיח - ןושארה .םיעוריא ינש לש םתוכזב הבשומל החוור האיבה )6491( ו"שת תנש  

 טפנ תויששעב ושמתשה זא דע( למשחה רוא היה - ינשהו סוסיר תועצמאב תחדקה

.)הלפאב םייורש ויה תובוחרהו

 םע תוברקה תיזחל הכומס התיה הלעמה דוסי ,)8491( ח"שת תויממוקה תמחלמב  

 ירהב םירוסה םיבצומה הילע ושלח תובר םינש ךשמב .ןופצב םינונבלהו חרזמב םירוסה

.ןלוגה

 הנגהבו עשוי יבנב הרטשמה תנחת לע תופקתהב הלעמה דוסי ינב ופתתשה ח"שת תוברקב  

.ןדריה רמשמ לע

 תבחרה" ונוכש תומדא הל ופסונו םיבר םילוע הבשומל ועיגה הנידמל תונושארה םינשב  

 םירישנו םיפיזש יעטמ רקיעב ,תואלקח לע התיה םיבשותה בור תסנרפ ."הלעמה דוסי

.םירחא

.הנושארה היילעה ילוע תא הליעפהש הנומאה תאו ץרמה תא ןייפיא אבה רישה  

ןמשוד לארשי / תובא תדמח ץראב הפ  

  ôä áàøõ çîãú àáåú

  úúâùîðä ëì äú÷ååú,

  ôä ðçéä åôä ðöåø

  çéé èäø çéé ãøåø,

  ôä úäéä äùëéðä ùåøä

  ôä úôøç âí ùôú äúåøä,

  ðéøå ðéø ðéø ðéø,

  ùéøå ùéø ùéø ùéø,

  âéìå âéì âéì âéì -

  òåã éáåàå æøòåðéí.
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הלעמה דוסיב םירתא 

  àçåæú ãåáøåáéï

  ùìåù ùðéí àøê ùçæåø äàçåæä áîúëåðú ùì çååú øàùåðéí, äîîçéùä àú çéé äéåí éåí 

áçöø àéëøéí èéôåñéú áøàùéú äîàä. äàúø ðôúç ì÷äì á-6891. áàçåæú ãåáøåáéï 

úöåâä åàøëéåï ùì éñåã äîòìä äîúàøéí àú úåìãåúéä; ùçæåø ñáéáú îâåøéä ùì 

îùôçú ãåáøåáéï - ìøáåú øäéèéí, ëìé àåëì åîèáç, úîåðåú åñôøéí ùì äîùôçä; 

ðôçééä àåúðèéú ùäåòáøä áùìîåúä îçöøå ùì ðôç äîåùáä; òáåãú ÷ãøåú - äãâîä 

çéä ùì òùééú ëìéí ùéîåùééí, ùøéôúí áúðåø åîëéøúí áî÷åí. ëï îåöâåú áî÷åí 

úòøåëåú îúçìôåú. áàúø úëðéú àåø ÷åìéú áú 71 ã÷åú - ñéôåøéí ùì äîúééùáéí 

áîùê îàä ùðä. áî÷åí âï åáàø àðèéìéä. äîåæéàåï î÷ééí éîé òéåï åäøöàåú áðåùàé 

ç÷ìàåú åäîåùáåú, äãøëä ìéçéãéí åì÷áåöåú åçåâéí.

  ëúåáú: àçåæú ãåáøåáéï, éñåã äîòìä

  ëúåáú ìîëúáéí: ú"ã 421, âìéì òìéåï, éñåã äîòìä 50121

  èìôåï: 1737396-60, 1747396-60, ô÷ñ: 0934396-60

  ùîåøú çåìä - áä öîçééä åáòìé çééí äàåôééðééí ìéîä ùäéúä ÷ééîú áòáø ìôðé ééáåù 

äáéöåú.

  ùîåøú ðçì òéðï - àçã îðçìé àâí çåìä ùðùúîø áöáéåðå äî÷åøé ë-6 ÷"î 

îöôåï-îæøç ìééùåá.

  

הלוחה תמי שוביי
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היפרגוילביב  

 ןוחטבה דרשמ ,רנע באז ,תובשומה םייתשו םישימח לש ןרופיס - תובשומ ירופיס � 

.רואל האצוהה

 דרשמ ,ןרטשנרבונ המחנ ,םינואיזומו םינבמ ,םירתאל ךירדמ - תובשייתה ירתא �

.תובשייתה ירתאו םינבמ רומישל הצעומהו הרבסה זכרמ/ךוניחה

.יאנליו באז ר"ד - לאירא הידפולקיצנא �

.רואל האצוהה ןוחטבה דרשמ ,ףיקמו םלש ךירדמ - רתאו םוקמ לכ �
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???

3

1

2

האנ-ןב לאונמע ר"ד

 לכב םיזמורמה טבש שדוחל ,ןיפיקעב וא תורישי ,םירושקה םיעוריאהו םישיאה ,םיבושייה תא תוהזל אנ

 םתובישח לע םיינש וא טפשמ בותכל ,תמליאה הפמב בושייה תא רתאל תוסנלו ,תואבה תודיחה/תולאשה

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

 

לבא ,לד בושיי ,ןטק בושיי 

לדח אל ןוזחמו תופיאשמ 

לדגו חמצ הפיחב ךכו 

חוכל םגרתש ןוכמ 

חומב יוצמש המ תא 

םויה אוה םיעבשו שש ןב 

םויל םוימ אוה םצעתמ ןיידעו 

  

ינא -יִא 

.יתייה תיטירב רתכ תבשומ 

.יתכפה שאמ םילצומ םידואל אלכ םוקמל 

הנש 35 ינפל הז שדוחב 

יַרוצע ינורחא יַרעשמ ואצי 

 ?תוינצוקה ייתורדג ןיב והש המכו( 

 .)תושפנ ףלא 25 

.ל"וחב ינא ,הפמב ינושפחת לא 

"ףסכה שגמ"מ קלח ונחנא 

ח"מלפ תותיכ יתש 

ש"יח תותיכ יתשו 

רוצמב םיבושייל ךרדב 

...לבא .ונעגה אל ךא דואמ ונלדתשה 

."םימודא םיחרפכ רוזחנ ,שגפנ ,בושנ דוע" 

41  ‘סמ ץראהו םעה ך"נת תשרומ ירתא ןודיח
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                                                                   :תובושתה חולשמל תבותכה

"ושדוחב שדוח ידמ" תכרעמ

 תינרות תוברתל ףגאה

 ךוניחה דרשמ

22 םירשנ יפנכ 'חר

                                                       46459 םילשורי

4

5

6

7

יב םילזלזמה םויה שי ,הדבוע לבא בוצע 

יב רחבש רוביצה לש ףוקישהו יוטיבה ינא ,לבא 

ידעלב היהי רומחש ,יַדע םתא ,תוניצרבו 

הנושארל יתסנכתה שדוחה הזב 

  .הנש 25 ינפל ונתריבב 

.ןילופב דמילו היסורב דלונש בושחו לודג בר היה אוה 

,םינויצל די ןתנ םימירחמה לכ ףא לעו 

!ןמזמ היה הז 

 ,הדובעו הרות ייחל ,הינמרגמ הצרא ונאב ונא 

.ונבושיי תא ונמקה ומש לעו 

 ומש לש תוביתה ישאר ןכבו )!קיזי אל( ןטק זמר 

.טול תשא לש הפוס תא םיריכזמ 

!הרותה תא םיעדוי ונלוכו ,םינובנ ונלוכ ,םימכח ונלוכ 

?םנמאה 

...תאז לכבו ,יבל לכב היתבהאו הרות יתדמילו יתדמל 

!!םירופיכה םויב לוכאל יתקספש הז אוה ינא 

??הנושמ 

!!3481-ב אנליוב הרק הזו 

הבושח העונתו יתרטפנ הז שדוחב 

הרק המו ,ינא ימ .יתרתוה ירוחאמ דואמ 

??םירופיכה םויב ,תמאב 

!דבלב םיצימאל - סרפב הכזמ הניאו טבש שדוחל הרושק הניאש תפסונ הדיח 

!תבטב היה יתרכזא םוי !יתוא וחכש 

ריעצה רמושה ךינח ינא 

הנש 29 ינפל ןילופב יתדלונ 

.הנממ יתשרוגו הנש 07 ינפל הצרא יתילע 

היינשה םלועה תמחלמב הינמרג בלל יתרזח 

תוצעומה תירב ליבשב יתלגיר 

הנורחאה יתחונמ לבא .יתחרבו יתספתנ 

יתבהא רשא ץראבו - ריעב איה 

.)!ילע רפס םג שי( המודאה תרומזתה :זמר 

 

li.vog.noitacude@tinarot-tubrat :ינורטקלאה ראודה תועצמאב וא
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31 'סמ ץראהו םעה ך"נת תשרומ ירתא ןודיחל תונורתפ!

ריאמ הדלוג .1

.)תיברעב קורי = רדאח( הרדח .2

הימחנמ .3

"זוגא" הניפסה תשרפ .4

לארשיל תמייק ןרק .5

)אינתה לעב( ידאלמ ןמלז רואינש 'ר .6

)םיירהנמ ןקזה( גרבנטור סחנפ .7

ןיקנח עשוהי .8

בקעי ראב .9

:31 'סמ ןודיחב םיכוזה
תובוחר - ןצינ ףסוי

ןג-תמר - רגניס לאפר

 

 

2

3

9
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סקטא רורד תאמ

ןיינעה בל
 ,יזכרמ םרוגכ הערפ לש ובלל בותכה שרדנו רזוח ,הערפ תיבו םירצמ לע ותחינש תוכמהו תותואה תשרפב

 םינשרפו ל"זח .םידבע תיבמ לארשי ינב לש םחוליש ידכל רבד לש ופוסב לישבמש יתגרדהה ךלהמב

 ןיפילחל וא קזחמ םיקולא ובש ירוזחמה ךלהמה לש ותויתייעב לש םתושיגרב ודמע רבכ רתוי םירחואמ

 ןורקיע םע תשגנתמ םיעוריאה ךלהמב םיקולא לש וז תינשנו תרזוח תוברעתה .הערפ לש ובל תא ,דיבכמ

 ותצמתל ןתינש תיארקמה רסומה תורפסב יזכרמ םרז לש ודוסיב דמועה ןורקיע ,תישפוחה הריחבה

 תרשע ךותמ יכ ,הז רשקהב ריענ יכ יואר .)גי ,אי םירבד( "...ועמשת עמש םא היהו" םילימה תעבראב

 תוברעתהל הרושק הערפ לש ויתודמע תחשקה יכ תורישי רמאנ ןהמ שמחב קר ,םירצמה לע ותחינש תוכמה

 ןוחיס לש ובל תחשקה לע רפוסמ םש ל ,ב םירבד םג הוושהו י ,אי ;זכ ,י ;כ ,י ;א ,י ;בי ,ט :האר( תיקולא

 ובוריסב דימתהל ידכ ,הרישי תיקולא תוברעתהל קוקז וניא הערפ יכ המוד םירקמה ראשב .)ירומאה ךלמ

.)הכ ,ט ;חכ ,וט ,אי ,ח :האר( השמ לש ויתועיבתל תונעיהל

 תפלאמ תיתא היגוסל הסחייתהב ,תידוהיה תונשרפה לש הינווגו היתומגמ לע ןאכ דומעל ונניינעמ הז ןיא

 הקיז תורצויה ,םירצמ תוכמ תשרפב תועיפומה ןושל תועבטמ ןתואב דקמתהל ,ונתנווכב תאז םע .וז

.ד.ב.כ-ו ק.ז.ח :םילעפה ינש ןיבו בלה ןיב תינויערו תירוגלא

 םיקינעמה םירביאכ ,בלהו תוילכה רקיעבו םדאה לש םיימינפה וירביא םיראותמ ארקמב םינוש תומוקמב

 ןאכמ .רתויב תובושחהו תוישיאה ויתוטלחה תולישבמ םהבש תומוקמכו םדאה לש ושפנ יכבנל היינסכא

 .םדאה לש ויפואל ןמאנ ףוקיש בלב האורה ,תיארקמה תורפסב הל תינשנו הבשש הסיפתל ךרדה הקוחר אל

 ןיפילחל וא 'בל בחור' :םייוטיבה לש םתומדב תירבעה הפשה לש ינרדומה דבורב ףא הדרש וז הסיפת

.'בל ןורבש'

 םידוקפת םינוש םיימינפ םירביאל הקינעמה הנבות התוא לש רוקמה ןכ םא אוה המ הלאשה תלאשנ

.םינומדקה םירצמה לש יגשומהו יתדה םמלועב שפחל שי תובושתה תחא תא יכ ןכתיי ?םייסיפטמ

 !םינושה יליגב ינווילש יבל וא !ימיאמ יתלביק ותוא יבל וא !ימיאמ יתלביק ותוא יבל וא"

 רמוש לש ותוחכונב יל ןיוע היהת לא ,טפשמב ידגנכ דומעת לא ,ידגנכ דעכ דומעת לא

"!תאז עמשת םא היהי בוט .לאה לש ותוחכונב ילע םירקש ץיפת לא ...םיינזאמה

ץפח לכל תע 

םילשורי ,ארקמה תוצרא ןואיזומ ףסואמ
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 ודעונש םינוש םישחל תואמ ןב ףסוא וניה םיתמה רפס .םיתמה רפסמ חוקלה םינושארה םישחלה דחא והז

 וביצה וז הרטמ יולימ םשל .םירטפנה םיעיגמ וילא םוקמה אוה ,םיתמה םלוע לא וכרדב רטפנה תא תוולל

 תמה לש הנושארה ותמישמ .תוטונחה תופוגל ךומסב םירבקה ךותב םישחל םתוא תא םינומדקה םירצמה

 הכזי ןכא םאה עבוקה ןחבמ ,בלה תליקש ןחבמ תא החלצהב חולצל התיה ,םיתמה םלועל ותסינכ םרט

 רדסמ בטיה ונל רכומה ןויער - וייחב םדאה לש וישעמ תא ןוחבל הדעונ בלה תליקש .הז םלועל סנכיהל

 לש ייח תונשב הנש ידמ תישענ תובבלה תניחב התוא תידוהיה תרוסמבש אלא .םיארונ םימי לש תוליפתה

.הבושתב הרזחה תועצמאב ,הז ונמלועב דוע יהולאה ןידה רזג יונישל חתפ הריתומ איה וזככו ,םדאה

בלה תליקש סקט תא ראתמה הרובק תלפק ךותמ ריג ןבא לע טילבת עטק

הרקס רוזא ,םירצמ

בוריקב ס"הנפל 0331-0721

 ,הברעמ ,בוהאה יוה ,הברעמ ,הברעמ..." :םימוטרחה בתכב תבותכ העיפומ הנותחתה העוצרל הנוילעה העוצרה ןיב

"...רשויה זוחמל ,חצנה ריעל ,הברעמ

 הארנ ,הנותחתה םירצמב רשא ,הראקסב הארנה לככ אצמנש ירצמ רבק םלוא לש וריק תא רטיעש טילבתב

 לאמשמ דמוע הארנה ,סיריסוא םיתמה לא לש טפשמה םלואב תשחרתמ בלה תליקש .בלה תליקש סכט

 השא תומד תילאמשה ףכה לע .תמה לש וביל ובו ןקנק חנומ תינמיה םיינזאמה ףכ לע .טונח ירצמ ךלמכ

 ןיב ןוכר הארנ הטינחה לע דקפומה סיבונא לאה .תעאמ תמאהו קדצה תלא איה - הצונ השאר לעש תערוכ

 שאר לעב לאל תואצותה תא סיבונא ריבעמ םשמ .הליקשה לש הקויד תא קדוב אוהשכ םיינזאמה תופכ

.םילאה רפוסו המכחה לא ,ךוותב דמועה ,תוחת - )סיביאח( ןלגמה ףוע
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 ייחב הכזיו סיריסואל רטפנה ףרטצי ,תעאמה תומדמ לק שיאה לש וביל יכ הליקשה ךלהמב הלגתהו היהו

 תחתמ תיארנה תצלפמל ופוג ןתניי ,םיאטחמ דבכ רטפנה בל יכ ררבתי הליקשבו הדימב ,ןיפילחלו ,חצנ

 ןסחמ ראותמ טילבתה לש ןותחתה וקלחב .םולכ אלו ןיא וירחאלש תוומל ןודינ אוהשכ לכאמל םיינזאמל

 ודעונש חצנה ייחב רבקה לעב תא שמשל ודעונש םינוש םימעטמו ןיי דכ ,התשפ תורורצ ,האובת יקש שודג

.בלה תליקש סכטב ויוכיז רחאל ול

 םיינושל םיגשומב שומיש ןכ םא השוע םירצמ לע ותחינש תוכמה רשע תא ראתמה יארקמה רופיסה

.המודקה םירצמב תיגהנמה תדהו הנומאה לש ןביל בלב םיעוטנה

תובבלה תליקש סקט תא ראתמה טילבתה עטק רוזחש

 תוניצס לע אופא ססובמ עטקה רוזחש .הקיתעה םירצמב הרובקה תונמאב םיצופנהמ םה בלה תליקש סקט ירואית

.םיבר הרובק ירדח תוריק ורטיעש תומוד
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)תינעת תכסמ( "תכלהמ הכמ" - הבראה

דמחנ ןטק הברא

- דחפנ לוקב לאש

,הברא יל םיארוק המל

.דחא ינא ירה

)ןודיס םירפא(

 םירצמב עגפ תרוסמה יפ לעש )כ-בי םיקוספ 'י קרפ תומש רפס( םירצמ תוכממ ונל רכומה ,יארקמה הבראה

 אלא ,םיבגח לש םיוסמ ןימ לע הרומ וניא "הברא" יוניכה .בגחה םע םירקוחה ידי לע ההוזמ טבש שדוחב

 )קנע תוקהלל הריבח( תוקהלתהה תעפות איה - םיבגח לש םידחא םינימל תדחוימה ,תיגולויב העפות לע

.הדידנהו

 רכזנה ןימה הארנכ אוהו הקירפא חרזמב ורוקמ .ולש יתקהלה עפומב רכומ ןימ ונה - "רבדמה הברא"

.תוכמה רשעב

 :תומש רפסב רמאנש יפכ )'וכו תוריפ ,תופילק ,םילע( םינושה ויקלח לע ,חמצ לכ טעמכ לכוא הבראה

 תומש( "םירצמ ץרא לכב הדשה בשעבו ץעב קרי לכ רתונ אלו ...ץעה ירפ לכ תאו ץראה בשע לכ תא לכאיו"

.)וט ,י

 ,םיתעל שי .לילק לכאי ובש קריה לכו ,םיעובר םירטמוליק תואמ לש חטש תוסכל תולולע הברא תוקהל

.ךכ רחא םינש דוע ורכוי קזנה ינמיס םלוא ,ששואתהל וחילצי םימיוסמ םיצעו

 ,8291 )דחוימב השק הפקתה( 5191 ,2091 םינשב ומשרנ לארשי ץראב תודש לע הברא יליחנ לש תופקתה

.קזנ ענמנ הז חוקיפל תודוהו ,הבראה תדידנ לע ימואלניב חוקיפ םייק םויה .3591 ,5491

תורוקמב תויח 

עלס תעפי
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!הבראה לע בוט טעמ

 ילשמ רפסב .םדאה ינב תוחרוא לע ויתוחרואמ דומללו עבטב ןנובתהל ליכשה ,םדאב םכחה ,ךלמה המלש

 וניכיו זע אל םע םילמנה :םימכוחמ םימכח המהו ץרא ינטק םה העברא" :רמאנ )חכ-דכ םיקוספ ,'ל קרפ(

 םיידיב תיממש :ולוכ ץצוח אציו הבראל ןיא ךלמ :םתיב עלסב ומישיו םוצע אל םע םינפש :םמחל ץיקב

."ךלמ ילכיהב איהו שפתת

 לומ םיבר .ברקה תעשב הדש לע םיטשופש יפכ קוידב הדש לע טשופ הבראה יכ ךלמה המלש ונדמלל אב

!"ולוכ ץצוח אציו" :רצק ןמזב לוביה לכ תא םילכמו לודג ליחב ,וידחי םיאצוי ,םיטעמ

 

òì äîøàä åäöåøä
áéùøàì îöåééí ë-51 ñåâéí ùì çâáéí äëåììéí îéðéí øáéí. 

äçâáéí îàëìñéí àú àæåøé äîãáø, äòøáä, åàæåøéí ìà 

îòåáãéí áöôåï äàøõ åáîøëæä. 

öáò âåôí ùì äçâáéí îùúìá äéèá òí ä÷ø÷ò, ìøåá øàùí 

÷èï éçñéú, îçåùéäí çåèééí åìäí ùðé æåâåú ëðôééí îôåúçåú.

תורוקמ

.07-59 םידומע ,3 ךרכ ,9891 ןוחטבה דרשמ תאצוה ,"לארשי ץרא לש חמוצהו יחה" הידפולקיצנא �

.הפקת דומע ,7891 ריבד תאצוה ,הדגאה רפס ,)םיכרוע( יקצניבר ח"יו קילאיב נ"ח �

5591 תנשב ץראה םורדב הברא תכמ
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טבשב ו"ט יחקל

הדשה ץע םדא .1

רדה ץע ירפו וניבא םהרבא

:אבומ אריו תשרפ תליחתב

åéùà ]àáøäí[ òéðéå åéøà åäðä ùìùä àðùéí ðöáéí òìéå åéøà åéøõ ì÷øàúí... )áøàùéú éç:á(

 ."אריו" הלימה לע תרזוח הרותה

...םישנא השלש הנהו אריו :הנושארב

...םתארקל ץריו אריו :היינשבו

 .ינשרד תרמוא וז הרזח

 תובהלתה" איה םדאב תררועתמה תובהלתהה םימעפה בורבש ריבסמ )יכדרמ שדקמ( ןליא יכדרמ ברה

.תכעודו תכלוה ןמזה םעש ,"תינמז

 אלא ,תישגרה תינמזה תובהלתהה יפל קר לעפש זיזפ םדא היה אל אוה .וניבא םהרבא םע היה ךכ אל

 תסנכהבו םידסחה תולימגב ןתיא ראשנ ,תעד לוקיש רחאל םג תובהלתה לש הגרדמ התואב ראשנ אוה

.האמה םעפב םג ולש םיחרואה

.דסחה תדימב וניבא םהרבא לש דחוימה ויפוא לע םירבדמ םימכחה

.)מ ,גכ ארקיו( רדה ץע ירפל וניבא םהרבא לש ויפוא תא הוושמ םינהוכ תרות

 םילימל הנוש רבסה לע תססובמ איה .גורתאל וניבא םהרבא ןיב האוושה תאבומ ):הל הכוס( הכוס תכסמב

.רדה ץע לש וירפ ועמשמכ ושוריפ "רדה ץע ירפ" טשפה יפל ."רדה ץע ירפ"

 תואיצמה תא ריבסמ הז "רָדַה" םיארוקו רדה הלימל תחתמ דוקינה תא םינשמ םאש ריבסמ דומלתה לבא

 ףוטקל תורשפא שיש( הנשל הנשמ ץעה לע רד גורתאה אלא ,רשונו חרופ ,לדג קר אל ירפהש גורתאה ץעבש

 - תויבקעה .)םירחאה תוריפה לכמ גורתאה יבגל תמייקש תדחוימ הנוכת .המלש הנש ךשמב וירפ תא

 םישנא תווצמ" םושמ לעפ אל אוה ,"תינמז ררועתה" קר אל אוה .וניבא םהרבא לש ותנוכת התיה וז

.בר ןמז ולצא הכישמה תינושארה תובהלתהה ןושארה םויב םיחרוא ועיגהשכ אלא ,"הדמולמ

gro harot @ dnarf yr< siseneG tcejorP< דנרפ ברה יפ לע

הכירדמל ינויע רמוח 



25

םיעטונ דציכ .2
 שגרתה עוטנל ךלהו םקשכ .הנושארה העיטנב ל"צז קוק ברה דבכתנ ןורשבש לאידגמב תועיטנה תגיגחב

 וידיבו ,ףפוכתהו ותחקל בריס ,רדעמה תא ול ושיגהשכ ,שא דיפלכ ויה וינפו ,ויניעמ וגלז תועמדו ,דואמ

 ול בישה ,שגרתמ ברה עודמ ,םיברוקמה דחא ותוא ולאששכ .שדוק תדערב ןותנ ולוכו ,המדאה יבגרב לפיט

 ,ה"בקה לש ויתודימב תוקבדיה יהוז .הליגר תיאלקח הלועפ םתס הניא לארשי ץראב ירפ ץע תעיטנש ,ברה

 הווהמ רשא רדעמב שמתשהל הבושח הכ הווצמל הל האנ אל .הליחת ץראה עטמב קסעתה אוה ףאש

.שדוקה תמדא ןיבל םדאה ןיב "הציצח"

"ה"יאר ידעומ" יפ לע

ךלמה המלש לש ותצע .3
 .עגיו ףייע אוהו וחצממ הרגינ העיזה .ותמדא תא שרח ,םילשורי דילש הדוהי ירפכמ דחאמ ,ןקז רכיא

.ודיבש דמלמב וירווש תא ןויכו השרחמה תובקעב ןיידע דעצ ץורחה רכיאה ךא ,עוקשל רבכ התטנ שמשה

 ןאכ ךישעמ המ - הלאשב וילא הנפו ןקזה רכיאה תא ךריב אוה .ךלמה המלש הז םוקמל ןמדזנ העש התואב

?רכיא

 היכרד תא תוארל ,הלמנה לא ינתחלש ירוענב .םדא לכמ םכחה ,התא ךלמה המלש ירה - רכיאה הנע

.םחל עבשו ץורח המדא דבוע ינירה זאמו הנממ יתדמלו הלמנה לש התדובע יכרד תא יתיאר ןכאו ,םיכחהלו

 ,הומכ ,עדתש יתיצר .התדובע יכרד תא הנממ דמלתש ידכ קר אל הלמנה לא ךיתחלש - ךלמה המלש ובישה

 תומיב ורגאנש םירגרגה ןמו ריצקה ןמ םהב תונהיל ידכ ףרוחה תומיב חונלו ,ךמחל ץיקב רוגאלו ןיכהל

 וכישמיש םינב ינבו םינב ןיכהל תגאד אלש ,ךל אוה ער ןמיס .ךתונקז ימיב םג השק דבוע התא ךא ,ץיקה

.וירבד תא ךלמה םייס - תדמל יחקל תיצחמ תא קר .ךמוקמ תא ואלמיו הדובעב

ץראה תבהא .4
 םישבוכה םימעהש ,ךכ לע הדיעמ איה .םינשב תואמ ךשמ המצע לע תרזוח הממש הרתונ ץראהש העפותה

 אל ןכל .תדלומ ץראכ אל ךא ,ילכלכ סכנ וא ,יגטרטסיא סכנ וא ,יתד סכנ - סכנכ לארשי ץראל וסחייתה

 ואר אל םה ךא ,ץראה יחטש לע הטילש היה ידיחיה םדעי ."ץראה תבהא" לש תיעבט השוחת םהל התיה

.התוא חתפל ךרוצ

 תוריסמו הבהא לש עקר לע קר םיחמוצ בגנה תוממש תחרפה וא תוציבה שובי לש גוסהמ םילעפמ

.ותדלומ ץראל םע לש הקומע הקיז אלא ,תינשוכר וא תינתלעות השיג קר אל .לארשי-ץראל

 ידיל םיאבה לארשי-ץראל םיפוסיכהו תולגה תפוקת ךרוא לכל לארשי-ץראב תשקיעה תידוהיה תוחכונה

 הז ןיעמ סחי .וצראל ידוהיה םעה ןיב קתני לב בחר רשקל םידחא םינמיס םה טבשב ו"ט גח יגהנמב יוטיב

.םישבוכה םימעה לצא ,ןיפנא ריעזב וליפאו ,םייק היה אל

ברה תיב ד"פרמ ,םייחה ץע ,"םינמזה לגעמב" יפ לע
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םיניד 

ץראב תויולתה תווצמ ינידמ
תיתכלהה תועמשמה .1

 ,"יעבר עטנ"ו "הלרע" םהש תוריפ תליכאל םירוסיאו םיניד שי ,לארשי-ץראב תויולתה תווצמ תרגסמב

 אליממו ,ןליאה תונש תא עובקל ידכ )ךשמהב האר הלא םיגשומ לע( תורשעמ םהמ ושרפוה אלש תוריפ ןכו

 ןליאה תוריפ ,ךכ םושמ .הנשה שארכ טבשב ו"ט גח עבקנ ,ויתוריפ תליכאל תורתומה םינשה רפסמ תא

 ינפל ןליא ועטנ םא ןכ ומכ ."הלרע תוריפ" תקזחמ ואצי ,םינש שולש רחאל טבשב ו"ט ינפל םתוא ועטנש

 םיגהונ םג ךכ .הליכאב םירתומ ויתוריפו "יעבר עטנ" לש תוריפ תקזחמ אצי םינש עברא רחאל ;טבשב ו"ט

 ושרפוי ,טבשב ו"ט דע וטקלנש ,תוריפה לכש דיפקהל שי ,תוריפמ תורשעמ שירפהל םיצור םא .תורשעמב

 ינש רשעמ ןיב תורשעמה גוס תעיבק יבגל םג ךכו .טבשב ו"ט רחאל וטקלנש ,הלאמ דרפנב תורשעמ םהמ

 ,א םינשה ןכלו ,ינע רשעמל ינש רשעממ רשעמה תנש תכפוה טבשב ו"ט רחאל וטנח תוריפה םא .ינע רשעמל

.ינע רשעמ תשרפה תונש ןה הטימש לש ו-ו ,ג םינשהו ינש רשעמ תשרפה תונש ןה הטימש לש ה ,ד ,ב

ץראב תויולתה תווצמב םיגשומ רוריב .2

הלרע

 תוריפ" םה ויתוריפו ותעיטנל תונושארה םינשה שולשב האנהבו הליכאב רוסא ,ץראב עטינה ןליא לכ

 םכל היהי םינש שולש וירפ תא ותלרע םתלרעו לכאמ ץע לכ םתעטנו ץראה לא ואובת יכו" :בותככ ,"הלרע

.לכאיי אלו הלרע אוה ירפה םינש שולשש ,ןאכמ .)גכ ,טי ,ארקיו( "לכאי אל םילרע

יעבר עטנ

 סוטטס ץעה לש תיעיברה םתנשב תוריפה םילבקמ ,הלרע םה ןליאה תוריפ ןהבש ,םינשה שולש רחאל

 תוריפה תשודק :םש אקווד םלכואלו םילשוריל תוריפה תא תולעהל הָו ּוצמ ןליאה לעב ."יעבר עטנ" לש

 תולעל ,ףסכב םתודפל םיבייח ,םאיבהל תורשפא ןיא םאו .תשדוקמה םילשוריב קר םתוא לוכאל תרשפאמ

 ןליאה תוריפ םירתומ תיעיברה הנשה םותב .םילשוריב ולכואלו לכאמ םש תונקל ןוידפה ףסכבו ,םילשוריל

.םילשוריב אקווד ואלו םוקמ לכב הליכאב
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ינש רשעמ

 לכואה ,תוריפה לעב לש ושוכר ראשנ הז קלחו ,ראשנש הממ תירישע שירפהל שי רשעמה תשרפה רחאל

 תא איבהל לוכי וניא םא .הרהטבו השודקב םילשורי תומוח ךותב )םלכואל םירחאל םנתונ וא( םתוא

 םירחא לכאמ ירבד אוה הנוק הז ףסכבו ,ףסכ לע תוריפה תא תודפל אוה יאשר םילשוריל ןמצע תוריפה

.הרהטב םש םלכואו םילשוריב

 השודקה תא םידופ ,הרהטבו השודקב ינש רשעמה תא לוכאל םילוכי ונניאו םירוהט ונא ןיאש ,ונימיב

 םילקלקמ עבטמה "האלמתה"שכ .ינש-רשעמ לוליחל תדחוימה עבטמ ךותמ "הטורפ" לע ינש רשעמבש

.הב שמתשהל ולכוי אלש ידכ ,התוא

  .הטימשה תונש רדסל ,ה ,ד ,ב ,א םינשב ולדגש תוקריו תוריפמ קר םישירפמ ינש-רשעמה תא

ינע רשעמ

 שרפומ אוה םא הז רשעמ ,ינע רשעמ אלא ינש רשעמ ןישירפמ ןיא ,הטימשה תונש לש ,ו ,ג םינשה ילודיגמ

.ונימיב םג םיינעל ותיתל םיבייח ,תואדווב ךכב םיבייחה תוריפמ
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שוכ דעו ודוהמ לארשי תוליהק יגהנמ

'א קלח - ןאתסינאגפא ידוהי
 ךכ לע .םאלסיאל תודהיה ןמ ןמזה תצורמב ורבעש םיטבשה תרשע יאצאצמ םהש םינעוט םיבר םינאגפא

 :לארשי יטבש לש םהיתומשל םימודה תומש םיאשונ םיבר םיטבש .תונוש תודגאו תורוסמ םהידיב שי

.דועו ףסוי - יאָס-ףוסוי ,םירפא - ידירפא ,ןועמש - יראָונִש ,דג - י'גא'ג

 םיטבשה ינב ידיב םיטוקנה תורוסמו םיגהנמ לע תויודע "לארשי יחדנ" ורפסב איבה יבצ-ןב קחצי אישנה

 העשת תב הרונמ המוקר םבג לעשכ םיכלהתמ םה :תידוהיה הכלהל רתויב םימודה ,םימלסומה םינאגפאה

 םיטבשה תושנ .תילט ןיעמב םיפוטע םהו םעורז לע הרושק הזוזמ ןיעמש שי .םהייחל לע תואיפ יתשו םינק

 הבכש רנ .הכירבב תולבוט ןה ןתדינ ימי רחאלו ןתרהט לע תורמוש םישנהו ,תבש ברעב תורנ תוקילדמ

.הנש התואב תומת שפנש ועמשמ

 הרבעש האמב רקיבש ,קרמיינ םירפא עסונה

 םנשי" יכ רפסל עדוי ,ןאתסינאגפאב )3881(

 ותומי בלחב רשב ולשיב םא יכ םינימאמה

 ...םהישאר תאפ וחיני רשא םנשי ,ןאצה לכ

 ."תיציצל המודה שובל ושבלי רשא םנשי

 ,םימי הנומש ליגב םילומינה םהיניבמ שי

 ליג דע םילומינה םימלסומה ךרדכ אלש

 תנוכתמה יפל םיכורע םיטבשה .הרשע-שולש

 .ארקמה ןמ תרכומה המודקה תיטבשה

 היפואב הריכזמ ,"ילאונוטכופ"ה ,םתקוח

 םיטבשה .המודקה תיארקמה הקוחה תא

 ןאתסי'צולבל ןאתסינאגפא ןיב םימקוממה

 הלא םיטבש ומחל רבעב .םימחול םיטבש םה

 םיבבוס םה םויה דעו ,םיטירבה דגנ הרובגב

.םישומח םהשכ םירהב

.ןאתסינאגפאבש לובאקמ -41ה האמה ןמ הרובק תבצמ לע תירבע תבותכ

.דומלתהו ך"נתה ןמ הקיני תורוקמ לעו ,תידוהיה הליהקה לש ההובג תיתונמאו תיתוברת המר לע הדיעמ הבצמה
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 ,לובקב ,טארהב ןאסארוח ירע לש בושיי תומוקמ תורשעב םידוהיה ובשייתה ונידיבש תרוסמה יפל

 וז ריעש םידוהיה ידיב איה הלבק .ךלבו ואקרמ ,יוכנא )ןיוזאק( הנזאק ,בונלק ,רזמ ,רהדנאק ,הנמיאמ

 ,המודק תרוסמ יפל .םילשורי גהנמכ הליגמה תא הב םיארוק ןכל ,ןונ ןב עשוהי תומימ המוח תפקומ התיה

.ןושארה תיבה ןברוח זאמ ידוהי בושיי הב םייק

היפרגוילביב

.הרבסהה זכרמ ,עשוהי ןויצ-ןב תאמ - ןאתסינאגפא ידוהי - ךמע תא עד �

.ןירב 'או ליחיבא 'א ברה ,הדוהיו לארשי יחדנ רושא ץראב םידבואה �

.ינשאק ןבואר - ןטסינגפא ידוהי �

è"å áùáè á÷øá éäåãé àôâàðéñúàï

ëîå ëì ÷äéìåú éùøàì îöééðéí âí éäåãé àôâàðéñúàï àú äéåí áàëéìú ôéøåú ùðùúáçä 

áäí àøõ-éùøàì, òì-ôé ú÷ðúå ùì áòì "çîãú éîéí" åòì-ôé îä ùðãôñ áñôø "ôøé òõ 

äãø". äùåìçï òøåê áîéðéí øáéí ùì ôéøåú, ééï, òøà÷ åîéðé îúé÷ä - éù ùàåëìéí ùìåùéí 

îéðé ôéøåú, åéù ùîñúô÷éí áùðéí-òùø.

ñãø äìéìä ãåîä ìñãø ìéì øàù-äùðä åìéì-äñãø ùì ôñç. îúçéìéí á÷øéàú ôñå÷éí 

äîúàéîéí ìéåí è"å áùáè - îï äúð"ê, îï äîùðä åîï äæåäø - áäí îãåáø ááøéàú äòåìí, 

äöåîç åîöååú äúåëçä, ìîòï éãò äàãí ëé áøëú ä' äéà úòùéø, åëé òì ëï éù ììëú áãøëé 

ä', åëâîåì éúï ä' ùåáò åùìåí áàøõ.

ìôðé ùîúçéìéí áàëéìú äôéøåú, àåîøéí úôéìä äîúå÷ðú òì-ôé ãáøé áòì "çîãú éîéí", 

åìôðé àëéìú ëì ôøé ÷åøàéí ÷èò îï äæåäø àå îùðä îòðééðå ùì äôøé )øàä ñôø "ôøé òõ 

äãø" åáå ñãø è"å áùáè ùðäâå áå øáéí(.

àëéìú ôéøåú è"å áùáè äéúä îòåøøú á÷øá éäåãé àôâàðéñèàï ëéñåôéí, àäáä åâòâåòéí 

ìàøõ-éùøàì åäéúä îçæ÷ú àú ä÷ùøéí òîäí.

ìàçø äáøëåú òåøëéí ñòåãä çâéâéú, ùåúéí ìçééí, ùøéí åùîçéí. áéï äôéåèéí äîåùøéí âí 

"åáà âåàì áéîéðå äåà éùîç ìáðå" ìøáé éùøàì áï ùàåì âåì. îñééîéí àú äñòåãä ááøëä 

"ìùðä äáàä áéøåùìí".
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àøõ àôâàðéñúàï
àôâàðéñúàï ðîöàú áîòøáä ùì àñéä äîøëæéú. áöôåï äéà âåáìú áøåñéä äàñéàúéú, áîæøç áñéï 

åáîæøçä åáãøåîä áôà÷éñúàï. áîòøá îùåúó âáåìä òí àéøàï. ùèçä 005,746 ÷î"ø åàåëìåñééúä 

îåðä ë-71 îéìéåï ðôù. øåáä äîëøéò ùì äàøõ îöåé áúçåîé øîú àéøàï, àê öôåï îæøçä ùééê 

ìäøé äéðãå-ëåù åôàîéø. áöôåðä âåáìú àôâàðéñúàï òí ðäø àîåø åøîú úåøëéñúàï. äâáåä áäøéä 

îöåé áäéðãå-ëåù åâåáäå 405,6 î'. àôâàðéñúàï äéà îòéï îáöø äøéí òì ôøùú ãøëé äéáùä ìäåãå 

îï äîòøá åîï äöôåï, åìôéëê îøåáä îàæ åîúîéã çùéáåúä äàñèøèâéú. äàøõ îçåì÷ú ì-01 

ôøåáéðöéåú. òéø äáéøä äéà ÷àáåì. òøéí çùåáåú àçøåú: ÷àðãàäø, äøàú åîàæàø-é-ùàøéó. ëîòè 

ëì úåùáéä äí îåñìîéí ñåðéí. ë-%01 áìáã îùèçä îòåáãéí, åäç÷ìàåú îúáññú áòé÷ø òì 

îù÷ äçé. øîú äçéðåê éøåãä áéåúø.

àôâàðéñúàï äéúä îåòãú ìëéáåùéí áùì îé÷åîä äâéàåâøôé ëùòø ìäåãå, åáùì äîáðä äèåôåâøôé 

ùìä. áéï äëåáùéí äâãåìéí àðå îåöàéí àú àìëñðãø äâãåì )923-623 ìôñä"ð(, äîìê ääåãé àùå÷ä 

)372 ìôñä"ð(, ääåðéí )054-574 ìñä"ð(, äñàñàðéãéí )574(, äôøñéí, äòøáéí )256-466(, äîåðâåìéí          

)1221(, äáøéèéí )781-0881 8(, äøåñéí )ñåó 9791(.
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521 ‘סמ תועדומה חול

 טבשב ו"טל ץבשת

:ןזואמ

 ;גורתאב קלח )71 ;םינימה תעבראמ )51 ;חמש )31 ;לחנ )11 ;)ןימיל לאמשמ( ולש ץעה )01 ;םיצע )5 ;תונליאה גח )1
 לוק )32 ;)רסח ביתכ( רתויב םיצופנה טחמה יצע יגוסמ דחא )22 ;השרוחמ לודג רתוי )02 ;ןשוש )91 ;םייק ,אצמנ )81
 םודא ירפ )13 ;ילמשח קפסה תדיחי )03 ;השבכה ןב )92 ;רסח ביתכב האובת גוס )62 ;םינימה תעבשמ )42 ;הרפה
 זזומ )53 ;םיבצעה תטקשהל הפורת םיקיפמ וישרושמ .םילוגס-םינבל םיחרפ לעב יתוברת חמצ )33 ;יח לכאנ ,קותמ
 םולש-תסירפ )24 ;יונ ,םעונ ,יפוי )04 ;קיתע םייוניע ילכ )93 ;יכב תולוק ,תחינג )83 ;הבוט הרושב ולביק )73 ;ומוקממ
 םעבצש םיחרפ לעב רב חמצ )05 ;תיב יחמצ לודיגל ילכ )94 ;םוקמל םוקממ בחס )84 ;םיעט )54 ;הניג קרי )34 ;)ת"ר(

 יוניכ םג היהש חמצ )75 ;)אלמ ביתכ( םיריגרג אלמ חמצ )65 ;לקדה ירפ )45 ;בשע )35 ;ףוג ,בג )25 ;ןמגרא דע לוגס
.יטירבה טדנמה תפוקתב ץראב ויהש םילגנאה םינחנצה םילייחל

:ךנואמ

 )7 ;םימשבה יחמצ ןיב הנשמב רכזנ ,רב חיש )6 ;םילימרת םע קרי )4 ;תועמדל םרוגה קרי )3 ;לוקנא ,סרק )2
 םיצופנה טחמה יצעמ דחא )41 ;םיחרפו םיחמצ לודיג םוקמ )21 ;ץראב תויולתה תווצממ )9 ;רעצ תאירק )8 ;קתתשה
 )52 ;םיוסמ ערואמ תעשב חכנ )12 ;ןטק רעי )81 ;םיחרפ תורוצ וילע שיש )71 ;יכותב )61 ;)הלעמל הטמלמ( רתויב
 םיניכמ וילעמ )43 ;בהז ,ץע ,המדאל ףתושמה )23 ;הנשה שאר לש ירפ )82 ;בהלושמ ,תובהלתה זוחא )72 ;לקדה ץע
 חמצ )24 ;ןטק רוא רוקמ )14 ;ןזואמ 05 האר )93 ;םינימה תעבראמ )73 ;ץראב תויולתה תווצמהמ )63 ;ןושיעל רמוח
 הבעה לוקה )64 ;הצוחה וכלה )44 ;)'דכו ןמה ינזא( הפאמ ינימ יולימל םישמשמ ויערז ,םודא עבצב םיאנ םיחרפ לעב
 ;?ימ ךותב )15 ;אשד )94 ;הדשה תואובת ןיב הנשמב רכזנ ,תוינטקה תחפשממ חמצ )74 ;רבגה לצא רתויב ךומנהו
.קיפסמ )35

תפומ תאצוהב ,)רבוניש( ואלב לכימ תכירעב ,ב קלח ,לארשי ידעומלו הנשה ישדוחל תולעפהו תויוליעפ "שדחו האר הזכ" יפ-לע

                           ןויליגה ףוסב תונורתפ האר                                                    
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טבשב ו"ט

1. îùìé òöéí
 :םירזע

.לוח ןועש / רפוטס ןועש �

.)הצובק לכל םיסיטרכ 2( תוצובקה רפסמכ םיבינ יסיטרכ �

 :תוארוה

 ילשמ :המגודל .דיחא אשונב קסוע סיטרכ לכ .םימגתפ 5 םהמ דחא לכבשכ םיסיטרכ 6-כ ןיכהל שי �

.תוישונא תויווח םיראתמה םיצע ילשמ ,הכלהב חמוצה םלוע ,םדא ינב יגוס םיראתמה םיצע

.תויגוז תוצובקל םיכינחה תא קלחל שי �

:קחשמה ךילהת

.הנועל לאוש ןיב קחשמה ךשמב םידיקפת םיפילחמ גוזה ינב �

 רויצב וא המימוטנפב ויתולאש תא גיצהל לאושה לעו ,ורותב לאוש לכל םיבינ סיטרכ קלחמ ךירדמה �

 חילצמש בינ לכ לע .תודוקנ 5 לבקמ תוהזל חילצמש בינ לכ לע .)בוצק ןמז ךות( תונעל בישמה לעו

.תחצנמה איה - תודוקנה תיברמ תא רובצל החילצהש הצובקה .תודוקנ 2 לבקמ רידגהל

המגודל םיבינ

םדא ינב יגוסו םיצע ילשמ

.םינושה עדמה יפנעב יקבה םדאל יוניכ - תולוכשא שיא �

.םינפבמ בל בוט ךא ץוח יפלכ ינצקוע הארנ ,לארשי-ץראב דלונש ימל יוניכ - רבצ �

תולועפ
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.הסיפת השק םדא - ץע לוב �

.רמתה ץע לש תוריפה רשוע תמגודכ המכחה רשועב לדגה קידצ לש ורואית - חרפי רמתכ קידצ �

.םיאתמ גוויז - לבקתמו האנ רבד - ןפגה יבנעב ןפגה יבנע �

הכלהב חמוצה םלוע

.לארשי-ץראל יוניכ - שדוקה תמדא �

.רתיהו רוסיא ,הליכא ינידב דומלתה ימכח ועבקש רתויב ןטקה רועישה - תיזכ הליכא �

.ודגנ הנעטה ןיממ וניאש ןיינעב ורבחל הדוהש םדא ,תועובש ינידב - םירועשב ול הדוהו םיטיח ונעט �

.םייאלכ תוכלה יבגל - הל הכומסה םינפגה תרוש ןיבו רדגה ןיבש חוורל יוניכ - םרכה לוחמ �

 םיינעל תוצמ תייפאל חמק תיינק םשל לארשי תוליהקב ףוסאל וגהנש תובדנו תומורת - םיטיח תועמ �

.חספה גחל

תוישונא תויווח םיראתמה םיצע ילשמ

 ,השירח - ק.ז.ח ןמיסב( ירפ הארת אל רבדב הדובעו למע תעקשה אל םא - רוצקת אל תערז אל םא �

.)הריצקו העירז

.וגישהל הווקת לכ ןיאש רבד לע עגייתמש ימ - תחש לש המירעב טחמ שפיח �

.תואצותה תא דימ םיאור אל םא םג תוסנלו ןכתסהל יאדכ - םימה ינפ לע ךמחל חלש �

.תולקב וילא עיגה - לשב ירפכ ודיל לפנ �

.סיסבה תא סרוה - בשוי וילעש ףנעה תא עדוג �

2. ÷ç ðéá
.רעונל תדעוימה הלועפ

 תופרוצמ( םיבינל םירושקה םירויצ ןיכהל יוצר ןכו םהיתורדגה םע םימגתפ/םיבינ תויקתפ ןיכהל שי �

.)תואמגוד

 םגתפ/בינ תיקתפב רוחבל הצובק לכ לע .םיכינח 3-4 תונב תוצובקל םיכינחה תא קלחל ךירדמה לע �

.תירוקמ הרוצב ותוא חתפלו תויקתפה ןיבמ
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.רישב � בינל תרחא תונשרפב � םייחהמ רופיסב � הזחמהב � תמוסרפב � :תויורשפא 

.סרפב הכוז תירוקמ הרוצב בינה תא חתפל החילצמה הצובקה �

.םיבינה לש הכורעת ןיכהל שי הלועפה ףוסב �

המגודל םימגתפ

.äéìãéí ãåîéí ìäåøéäí - ץעהמ קוחר לפונ אל חופתה �
.àãí á÷éà áòðôé äîãò - תולוכשא שיא �
.îùäå ðàä ùîúáìè áéï àçøéí ôùåèéí - םיחוחה ןיב הנשושכ �
.ãáø àì àåæï ìà ÷ùáú - םינבאה לאו םיצעה לא רבד �
 .çéé ùìååä - ותנאת תחתו ונפג תחת שיא �
.äñúîê òì ãáøéå ùì àãí âãåì - לודג ןליאב ומצע הלת �
.ëãàé ìäñúëï åìðñåú - םימה ינפ לע ךמחל תא חלש �
.äåøñ áñéñ - בשוי אוה וילעש ףנעה תא עדוג �
.ùåùìú äéåçñéï - סחיה ןליא �
.àí ìà äù÷òú òîì åòáåãä áìéîåãê ìà úøàä ôøé - רצוק וניאו ערוזש ימל המוד רזוח וניאו דמולה �
.ãáø ÷ì òøê ùäëøéò àú äëó åâøí ìîùáø øöéðé - למגה בג תא רבשש שקה �

3. äòõ äðãéá
."בידנה ץעה" רופיס ,)הבוח אל( תונומת/תויפוקש ןרקמ :שורד דויצ

:החיתפ קחשמ

.תישגיר ול םירקיה ,םיצפח ינש ךינח לכ חיני זכרמב ןחלושה לע �

 ובשי ימינפה לגעמב םיבשויה .ינוציח לגעמו ימינפ לגעמ :םילגעמ ינשב הצובקה תא ןגראל ןתינ �

.)ינשה לומ דחאה( ינוציחה לגעמה ינפ לומ םהינפשכ

.םוקמל בושלו תחקל ,םיצפח רוחבלו ןחלושל תשגל םיכירצ ימינפה לגעמב םיבשויה �

.הלא םיצפח אקווד חקל עודמ ולומ בשויל רפסי דחא לכ �

 הרטמה  .ישפוח ןפואב - םיצפח שקבלו ימינפה לגעמב בבותסהל םילוכי ינוציחה לגעמב םיבשויה �

.םיצפח רתויש המכ גישהל
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!ברסל ולכוי ךא ,תתל ולכוי ימינפה לגעמב םיבשויה �

 ענכשל תוסנל שקבמה לוכי - וברס םא .םיפסונ םיצפח שפחל וכרדב ךישממ לבקמה - ץפח ונתנ םא �

.ול יוצרה ץפחה תרומת םירחא םיצפח ול עיצהל ףא לוכי אוהו ,ול בושח ץפחה עודמ רבסהב

 לומ דחא תבשל וכישמיו קחשמב ךישמהל םיינשה ולכוי אל תילילש הבושתה עונכשה תורמל םא �

.םיצפח ףילחהלו ךישמהלמ םיעונמ םה הז בלשב - ינשה

:החיש וישכעו

?עודמ ?ולשמ ץפח ףא ןתנ אל ימ �

.)'ודכו םיצפח תפלחה ,םינונחת ,עונכשב( ?ךיא ?םיצפח הברה גישהל חילצה אל ימ �

:רופיסה וישכע

 ךירצ הרקמ לכב .הטוהר האירק וא םיפקש לש רויצ  - תויפוקש תועצמאב םיריבעמ  רופיסה תא �

.רופיסה תא בוט תעדל

.הנומתל בל ומיש �

ץע - ןטק דלי ⇐  ♥ 

?דליה וא ץעה ?תויהל םיצור םתייה המ �

.ןתנו ןתנ ץעהו לביקו לביק דליה - ?רשואמ רתוי ימ הלאשה תלאשנ וישכעו �

.החיקלו הניתנ יסחי - םישנא ינש ןיב םיסחי תכרעמ = דליל ץע ןיב םיסחי תכרעמ �

.םישנא לש םינוש םיסופיט הלא םצעב .אל ימו ויצפח תא ןתנ ימ - קחשמל רוזחנ וישכע �

?תתל ומצע דמלל םדא לוכי דציכ ?אטבתמ הז המב ?ךייש התא םישנא לש גוס הזיאל �

?ןה המ .הניתנל תורושקה תווצמ המכ ונל הנקית התמכחב הרותה �

ןייטסרבליס  לש / בידנה ץעה

.דחא ןטק דלי בהא אוהו ...ץע היה תחא םעפ

.רעיה ךלמב קחשמו םירתכ םהמ השועו ץעה לש םילעה תא ףסואו אב היה דליה םוי לכו

.םיאובחמב םיקחשמ ויה םהו .ץע יחופת לכואו םיפנעה לע ול דנדנתמו עזגה לע ספטמ היה אוה

.ץעה לש וליצב םדרנ היה אוה ,ףייעתמ היה דליהשכו

.דואמ דואמ ...ץעה תא בהא דליהו

.רשואמ היה ץעהו

.לדגו ךלה דליהו ול ףלח ןמזה ףא
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.ודבל ראשנ ץעה תובורק םיתיעלו

 םיפנעה לע דנדנתת ,ילש עזגה לע ספטת אוב ,דלי אוב" :רמא ץעהו ,ץעה לא דחא םוי אב דליה זאו

."רשואמ היהתו יליצב קחשתו םיחופת לכאתו

 ינא .םייח תושעלו םירבד תונקל הצור ינא" ,דליה רמא ,"קחשלו ספטל ליבשב לודג ידמ רתוי ינא"

"?ףסכ תצק יל תתל לוכי התא ,ףסכ תצק הצור

 ,דלי ילש םיחופתה תא חק .םיחופתו םילע קר יל שי ,ףסכ יל ןיא לבא" ,ץעה רמא ,"רעטצמ ינא"

."רשואמ היהתו ףסכ ךל היהי ךכ ,ריעב םתוא רוכמת

.ותיא םתוא חקלו םיחופתה תא ונממ ףטקו ץעה לע ספיט דליה זאו

.רשואמ היה דליהו

...ןמז הברה רזח אלו ךלה דליה לבא

.בוצע היה ץעהו

 לע דנדנתתו ילש עזגה לע ספטת ,דלי ,אוב" :רמאו החמש בורמ דער ץעהו רזח דליה דחא םוי זאו

."רשואמ היהתו םיפנעה

.רמא אוה ,"םח יל היהיש ,תיב הצור ינא" ,דליה רמא ,"םיצע לע ספטל ליבשב קוסע ידמ רתוי ינא"

."?תיב יל תתל לוכי התא .תיב ךירצ ינא הז ליבשבו ,םידלי הצור ינאו השא הצור ינא"

 זא .תיב תונבלו ילש םיפנעה תא ץצקל לוכי התא לבא .יתיב אוה רעיה" ,ץעה רמא ,"תיב יל ןיא"

."רשואמ היהת

.ותיב תא תונבל ותיא םתוא חקלו ויפנע תא ץעל ץציק דליה

.רשואמ היה ץעהו

.ןמז הברה רזח אלו ךלה דליה לבא

.רבדל חילצה ישוקבש רשואמ ךכ לכ היה ץעה רזח אוהשכו

."קחשת אוב" ,שחל אוה ,"דלי אוב"

.דליה רמא ,"קחשל ליבשב בוצעו ןקז ידמ רתוי ינא"

."?הריס יל תתל לוכי התא ,ןאכמ קחרה יתוא חקיתש הריס הצור ינא"

."רשואמ היהתו ...םיקחרמל גילפהל לכות ךכ" ,ץעה רמא ,"הריס ךל השעתו ילש עזגה תא תורכ"

.םיקחרמל גילפהו הריס הנבו עזגה תא ץעל תרכ דליה

.רשואמ שממ אל לבא ...רשואמ היה ץעהו

.בוש רזח דליה ןמז הברה ירחאו

."םניא רבכ ילש םיחופתה - ךל תתל רבד םוש יל ראשנ אל לבא" ,ץעה רמא ,"דלי רעטצמ ינא"
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.דליה רמא ,"םיחופת ליבשב תושלח ידמ רתוי ילש םיינישה"

."םהילע דנדנתהל לכות אל" ,ץעה רמא ,"םניא רבכ ילש םיפנעה"

.דליה רמא ,םיפנעה לע דנדנתהל ליבשב ןקז ידמ רתוי ינא"

."...ספטל לכות אל" ,ץעה רמא ,"ונניא רבכ ילש עזגה"

.דליה רמא ,"ספטל ליבשב ףייע ידמ רתוי ינא"

 עזג םתס ינא .םולכ יל ראשנ אל לבא ...והשמ ךל תתל יתלוכיש יאוולה" ,ץעה רמא ,"רעטצמ ינא"

."...רעטצמ ינא .ןקז תורכ

."דואמ ףייע ינא ,חונלו תבשל טקש םוקמ קר" ,דליה רמא ,"וישכע הברה ךירצ אל ינא"

 ליבשב בוט ןכ אוה ,ןקז תורכ עזג ,ךכ םא" ,חילצה קרש המכ ומצע תא ףקזו ץעה רמא ,"ךכ םא"

."חונתו ךל בש ,דלי אוב  .חונלו תבשל

.בשי דליהו

.רשואמ היה ץעהו
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4. ñåìîåú åçáìéí ìè"å áùáè
.תיתייווחו תעשעשמ הרוצב ,עבט יאשונב ,עדיה תא רישעהל :הלועפה תרטמ

 :שורדה דויצה

 תולאש יסיטרכ ,םינוש םיעבצב קחשמ ילייח 2  ,)המגוד ב"צמ( "םילבחו תומלוס" קחשמה חול �

 ,קבד ,לוטסירב תוינימש ,)עוביר תרוצב( הנטק ןוטרק תספוק ,םישוט ,ינועבצ ריינ ,)תואמגוד ב"צמ(

.ריגו םירפסמ

:הלועפל תונכה

.םילוטסירב רפסמ לע לודגב ותוא רייצל וא )ב"צמה( קחשמה חול תא הלדגהב םלצל שי �

 תוצבשממ בכרומ חולה .רדחה תפצר לע ריג תרזעב קחשמה חול תא טטרשל :תפסונ תורשפא 

 הטמ יפלכ לבח לשלתשמ ולא תוצבשממ .)?("הלאש ןמיס" ןמסל שי תוצבשמ רפסמב .תורפסוממ

.הלעמ יפלכ םלוס בצומו

 הספוקה לש ןפוד לכ לע .ינועבצ ריינב ףוטע ןוטרק תספוקמ הלודג קחשמ תייבוק ןיכהל יוצר �

 תונפד יתש לכבש ךכ ,תוריינמ םירוזגה םיינועבצ םילוגיע םיקיבדמ וא ,היבוקה ילוגיע תא םירייצמ

.4-3 ,5-2 ,6-1 :אבה רדסה יפ-לע ,7-ל דחי םילשי םילוגיעה רפסמ ,תוליבקמ

 לע .דרפנב סיטרכ לכ רוזגלו לוטסירב תוינימש לע קיבדהל ,הלדגהב תולאשה יסיטרכ תא םלצל שי �

.)?( "הלאש ןמיס" רייצל שי הלאש סיטרכ לכ בג

 

:הלועפה ךלהמ

 וזב וז ורחתי ןהו הנוש עבצב לייח לבקת הצובק לכ .תווש תוצובק יתשל םיכינחה תא קלחל שי �

.קחשמה ךלהמב

 תמרע תא םידימעמ .םירבוחמ תונחלוש רפסמ לע וא רדחה תפצר לע קחשמה חול תא סורפל שי �

 .חולה דצל םיכופה םיסיטרכה

 םעפ היבוקה תא קורזת הצובק לכ ."öà" הלימב תנמוסמה תצבשמב םישל שי קחשמה ילייח תא �

.הנושאר קחשל ליחתת - רתוי לודג הלש תודוקנה רפסמש הצובקה .תחא

 התארהש תודוקנה רפסמ יפ-לע קחשמה חול יבג לע הלש קחשמה ילייח תא הכילומ הצובק לכ �

.היבוקה

 דחא סיטרכ תחקל הצובקה לע ,"הלאש ןמיס"ב תנמוסמה תצבשמ לע דמענ קחשמה לייח רשאכ  -

.וב תלאשנה הלאשה לע תונעלו ])?( "הלאש ןמיסב" תונמוסמה[ תולאשה יסיטרכ תמרעמ

.קחשל תיאשר איה ןיא - הלאשה לע התנע אל הצובקה דוע לכ  -
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 דע תצבשמב יוצמה םלוסב הלש קחשמה לייח הלעי - הלאשה לע הנוכנ הבושת התנע םא 

.םלוסה שארבש תצבשמל

 דע לבחב הלש קחשמה לייח שולגי ,ללכ התנע אל וא הלאשה לע ןוכנ התנע אל הצובקהו הדימב 

.ינשה והצק עיגמ הילאש תצבשמל

."ñåó" הלימב תנמוסמה תצבשמל ןושאר עיגמ הלש לייחהש וז איה :תחצנמה הצובקה
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תויסיטרכ
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עובשה תשרפ .ב    

רמייהלפ הירא תאמ

ךדגיו ךנב לאש
םידודיחו תודיח

אב תשרפ

 םישנ םגו םירבגל 'ד הרוה / םינשב תובר ינפל רבכ לבא .הארונ "השרפ" םעפ יא התיה / ?הארוהה תא ןתנ ימ .1

.הררוע הלאש םינשרפ הברה לש / הרואכל המימת המזוי טוקנל

 ןיב טבלתמ ידוהיה .החנמ תליפתל ןיינמל ירישע שפחמה ,והשימב לקתנ הנהו קושב תוינקל ךלוה ידוהי .2

 וזיא - ןיינמ גישהל ןמז יד ןיידע ול רתונש הרורב העידיב ,קושב תוינקה תא םייסל ונוצר ןיבל ותשקבל תונעיה

?הז גוסמ ןיינעב י"שר טקונ הדמע

?דיאל חמש קרש ימ םג הכמב הקולש דֵעו החכוה שמשל הלוכי הדבוע וזיא .3

םרג רומח לכ םויה עדוי .4

ןָוגה אוה הנכס לש - םודא רואש 

ןבל לע רוחש אוה בותכו - ונתשרפב וליאו 

.םרָג הז עבצ הלצהו חוור 

.הצקה לא הצקה ןמ )המלשה וא( דוגינ ראתמ םפוסש ,םירוכזאה תא םלשה .5

.ונל 'ד גח יכ ךלנ ________ ו וננאצב ________ ו ונינבב ךלנ ________ ו ונירענב השמ רמאיו  .א

 ________ ןיב 'ד הלפי רשא ןועדת ןעמל ________ דעו שיאמל ונושל בלכ ץרחי אל לארשי ינב לכלו  .ב

.________ ןיבו

 םיחירה רחא רשא ________ ________ דע ואסכ לע בשיה הערפ רוכבמ םירצמ ץראב רוכב לכ תמו .ג

.המהב רוכב לכו

  

חלשב תשרפ

?השיא התיה אל לעב הזיאל .1

?ונתשרפל הזה גשומה תא ךיישל לכותה ."תיגולוכיספ המחול" גשומה חוור תומחלמה תודלותב .2
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 הקולחה תטישל .החפשמה לדוגל יסחי ןפואב ,רוביצל "ןוזמ ישולת" וקלוח םישימחה תונשב "ענצ"ה תפוקתב .3
?ןכיה .ונתשרפב םידקת שי תאזה

 םיעקתנ ויה / ןברדו ץחלש םעמ אשינה אלולו תובוט םינבאו םיטישכת ודמח / תודוהלו ללהל ומייסש ירחא .4
.ןבה םע באה םש

םיה לע ודמע העברא .5

רצו ןאצו ריצו רוצ 

ריצל קעצ ןאצו / ןאצל קיצה רצ 

ריצל הווצ רוצו / רוצל קעצ ריצו 

רצ דימ ינאצ ץלחו אצ 

 

ורתי תשרפ
?והמ .ונתשרפמ חוקל ץראל םידוהי תאלעהב קסעש םישימחה תונש תישארב לודג ינויצ עצבמ לש ומש .1

?םיוסמ םדא לש ויפוא תנוכת ןויצל יפרגואיג םוקמ תרכזה תשמשמ ןכיה .2

 לש וישוריפל םאתהב ,ורתי ירבד יפ לע ,לארשי יגיהנמל תושורדה שפנה תונוכת תא ונימי ינב םיחנומב רדגה .3
.י"שר

 הרותב הרמיא וזיא .4

הרומו תזמרמ 

 םישנל ךורב הנפ 

.םישק םירבדב רבגה לאו 

הארנ אוהו םשה / ךממ םלענ ךיא .5

.ןושאר יצח ךופהו / ןורחא יצח םדק 

םיטפשמ תשרפ
?םלש שדוח ךשמב ץחרתה אל םא םג יקנ היהי םדאש ןכתייה .1

?"םירצמ ץראב םתייה םירג יכ" הקמנהב םירבסומ םירוסיא ינש וליא .2

?ורבח תא אקווד ...םישבוחו עצפנ דחא םדאש י"שר יפל ןכתיי דציכה .3

.חירבו םייתלד ירוחאמ ינשה ררחתשמ חיכשה ולויטל אצוי ףוסבל דחאהשכ .4

 המלו יתמ אנ ורמא .5

.המ'גיפ תיבב קיזחהל רוסא 

)ןויליגה ףוסב תונורתפ האר(

43
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הילאוטקא .ג

 

םייובש ןוידפ

התומעב תונתלעפל תונגראתה
.תישיא תוברועמל ןוצרה ריבגהל :הלעפהה תרטמ

.םושייל תוארוה :הלעפהה גוס

.תוצובקו תוגוז ,םידיחי :הלעפהה תרגסמ

.לוטסירב ןויליג :םירזע

הלעפה תוארוה

.םייובש ןוידפל דסומב תיתובדנתהה ונתמורת �

 ,ל"הצ ייובש ןעמל התומעה ומכ ,הליהקל םיתוריש םינתונה תודסומ תומשב םיבקונ םיכינחה �

.דסומה הנבמ תא םירקוחו הריחב יפ-לע תוילוחל םיקלחתמ

,lmth.pleh/ligroaimwww//ptth. טנרטניאה רתא ךרד דסומה לע עדימ לבקל ןתינ �

4683326-20 סקפ ,3806326-20 ןופלטב 

.םילשורי ,08323 ד"ת ,ל"הצ ייובש ןעמל התומעה - SIMCI תבותכל היינפב וא 

ןתושעל ןתינש תויוליעפל תועצה
 המוצעה .ל"הצ ייובש ןעמל המוצע לע תומיתח ןוילימ ףוסיאל ימואלניב עצבמ תנגראמ התומעה .1

.םלועה יבחרב םיעודי םישנא לש םתמיתח תא לולכת

 תושיגר ללגב( תויתפכאו תועדומ ,תוהדזה עיבהל תוחפשמל םיבתכמה תרטמ .תוחפשמל םיבתכמ .2

.)דועיל םיאתמ ונכותש אדוולו ותביתכ רחאל בתכמ לכ תישיא אורקל ךירדמה לע אשונה

.םייובשה בצמ לע םינוכדע לבקל ידכ תיב גוח ןוגרא .3

.התומעב ןימזהל ןתינ םתוא םירדענהו םייובשה לש םהיתומש םיטורח םכותבש יוהיז תוחול דונעל .4
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.םיכ"חלו הלשממה שארל םיישיא םיבתכמ תביתכ .5

.אשונב תוניינעתה ררועל ידכ םיס"נתמבו רפס-יתבב םיסוניכ וא םירועיש ןגראל .6

.רפסה-תיבב וא ס"נתמה לש ןודעומב תוזרכ ןיכהל .7

.הדדועל ידכ החפשמה םע רשק רוציל ךכ ידי-לעו וילע דומללו יובש ץמאל .8

.יובשה בצמ תא שיחמהל ידכ םייובש ירופיס ךותמ םיעטק זיחמהל .9

.בצמהמ ונל תפכאש תוארהל ידכ םייובשה תוחפשמ ינב תא ןימזהל .01

.retsambeW AIM -ל תועצהו תולאש ריבעהל ןתינ

äòîåúä äáéðìàåîéú ìîòï äùáåééí åäðòãøéí ùì öä"ì òåáãú ììà ìàåú, äï áéùøàì 

åäï áçå"ì, ìîòï äçééìéí äðòãøéí åáðé îùôçåúéäí. 

äòîåúä äéà âåó à-ôåìéèé, ììà îèøú øååç, ùùîä ìä ìîèøä ìùîåø ðåùà äåîðéèøé 

æä òì ñãø äéåí äáéðìàåîé. îùàìé ãòú ÷äì äåëéçå ùäòîåúä îééöâú ÷åðöðñåñ 

øçá áéåúø áçáøä äéùøàìéú áãøéùä ùáëì îùà-åîúï ìùìåí òí îãéðåú òøáéåú 

ðåùà äðòãøéí éáåà ìéãé ôúøåï. áùáò äùðéí äàçøåðåú ùçøøä éùøàì îàåú àñéøéí 

ôìùúéðàéí ùäåçæ÷å ááúé ëìà éùøàìééí - äâéò äæîï ùëì áðéä äùáåééí ùì éùøàì 

éùåáå äáéúä.

"םלוכמ השק יבשו ...ברחמ השק בער ...תווממ השק ברח"
)ב 'מע ח ףד ,ארתב אבב ,ילבב דומלת(
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רמרק הרינ תאמ

תילארשי-תידוהי תוהז - תונמאב לארשי ץרא יפונ
 ךותמ התוא ורייצ תונושארה היתונשב לארשי תא ורייצש םינמאה .לארשי-ץרא יפונ תא ורייצ םיבר םינמא

 ותוא םע ובלתשהש תויומד ורייצ םה .תיכ"נת ,השודק ץרא ורייצ םה .תינויצ הייחת ךותמו תוהדזהו הבהא

 םינמאה .םירחאו ץש סירוב ,ןאפ לבא ,ןבר באז ,רוש לואש תא תונמל ןתינ ולא םירייצ ןיב .ינויצ סותאפ

 המכ .םימישרמה תיזה יצעמו םיצולחה ןמו םיהמ ובהלתה ,שמש תפוטש ץרא ואצמ רתוי רחואמ ועיגהש

 ןמטוג ןתנ ,ןיבור ןבואר תא תונמל ןתינ ולא םירייצ ןיב .דחאכ עבטו השודק םיבלשמה םהירויצ םיאלפנ

.םירחאו דלפ לארשי ,)ץראה יווה לע ,רומוה יאלמ םיבר םימושיר רייצ רשא(

 םלצל ןתינ םירויצה תא .םיכינחה ינפל םגיציו ,ליעל םירכזומה םינמאה לש ףונ ירויצ רפסמ רחבי ךירדמה

*.םינוש תונמא ירפס ךותמ

:ןוידל תודוקנ

?ראתל םינמאה ורחב םיפונ וליא .1

?רויצ לכ ןייפאמ המ .2

?רייצל םינמאה ורחב םיעבצ וליאב .3

?רויצ לכב הריוואה יהמ .4

 תוינחור ,השודק( ?לארשי ץרא םע ןמאה לש רשקל םיעגונה םיביטומ הנומתב אוצמל ןתינ םאה .5

.)דועו ,תמיוסמ

 םינוירטירק םתוא יפ לע רויצ רייצל הסניו ויניעב ןח אצמ ורויצש ןמא ךינח רחבי ,םירויצה לע החיש רחאל

.םתוא רחב םהבש

*

 ,ןוחטבה דרשמ תאצוה ,ןושארה םינמאה רוד לש ורופיס ,תדלומכ ץרא רייצל ,אבש המלש :רפסב רזעהל ןתינ  *

.לארשי ןואיזומ ,תונמואב ח"שת רוד :ןכו ,2991

תונמאב טבשב ו"ט
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 .םינימה תעבשמ םהו לארשי-ץרא םהב הכרבתנש םיצעה םע תורכיה ךותמ תדלומה תבהא תא םשייל ןתינ

 לע וחחושי םיכינחה .רמתו תיז ,ןומיר ,הנאת ,ןפג :תוריפה ינימ לש תונומת םיכינחה ינפל איבי ךירדמה

.וילע םיכרבמ הכרב וזיאו ונממ ןיכהל ןתינ המ ,ירפה תרוצ ,םתחימצ םוקמ ,םפונ ,םתרוצ ,םיצעה

.תונויערו םינוכתמ םמיע ואיביו ירפ לכמ םיניכמ המ תיבב ולאשי םיכינחה

 תאצל םג ןתינ .םתיב ביבס םילדגה םיחמצהו םיצעה ןמ םיערזו םילע ינימ םיכינחה ופסאי הלועפה תארקל

.םיכינחה םע דחי ףוסאלו

 לע ירפה תא רוציו םילעו םיערז קיבדי ךינחהו םינימה תעבש יצע תוריפ ירויצ לש תונולבש ןיכי ךירדמה

.רחא חול לכ וא לוטסירבה ,ריינה יבג

.תישיא הדובע וא ,תיתצובק הדובע ןיכהל רשפא

 וקיבדי םתואו ,'ודכו םינטוב ,םיזוגא לש תופילק ןודעומל םמע ואיבי ךירדמהו םיכינחה :תפסונ תורשפא

.תונולבשה ךותב

 תואמגודב ריינה יבג לע תואמגוד "סיפדהל"ו םינוש םיעבצב םתוא עובצל ,םינוש םילע ףוסאל םג ןתינ

.תונוש
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 ינפל שדוח .םינבא לש דואמ םיבר םיגוס םנשי .םינבאה ךרד םג םשייל ןתינ תדלומה תמדא םע רשקה תא

 ףוציר ינבא ,ץצח ינבא ,טושיק ינבא :םינוש םיגוסמ תונטנטק םינבא םיכינחה ופסאי תננכותמה תליעפה

 תונקל לוכי ךירדמה .'ודכו חבטמ יחירא ,לחנ יקולח ,ריג ינבא ,)שיטפ תרזעב תונטק םינבאל רובשל ןתינ(

 ורמשיו המיאתמ הספוק ךותב םיכינחה ונסחאי םינבאה תא ."ךמצעב תאז השע" לש תויונחב ספיספ ינבא

.תוליעפה דעומ דע תיבב התוא

.םינוש םינווגו םיעבצ םינבאלש וארי םיכינחה

 לוכי ןוטרקה .הבע ןוטרק וא לוטסירב יבג לע ,םידכו םיחרפ ,םיצע לש תונולבש ךירדמה ןיכי תוליעפל

.ינועבצ תויהל

 םינושה םינווגל םאתהבו ,המגודה יפ לע תילגעמ הרוצב םינבאה תא םיכינחה וקיבדי תונולבשה ךותב

.ןהלש

.םינבאה םע בלושמב םתוא קיבדהלו םינוש םיפדצ ףוסאל רשפא ,םיל בורק בושייה םא
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רזע רמוח

ילוק-רוא רמוח

טבשב ו"ט
)תינרותה תיגוגדפה היזכרמב םייוצמה( ואידיו יטרס

 )"ןנעו תשק" הרדסהמ( תרוסמבו תורוקמב טבשב ו"ט - ).ר.כ( 851 ,62 -  )ידוסי( - הדשה ץע םדאה �

.)תיכוניחה היזיוולטה(

 ,םרוקמ ,םתרוצ ,םרפסמ ,םינימה תעבש לש םתועמשמ -  831 - )םיליגה לכל( - םינימה תעבש �

 ,תוירוטסיה תויועמשמו םילמס ,תורוצ לש ביהרמ בוליש .לארשי-ץראבו ידוהיה םעה ייחב םדיקפת

.)םיטרסה תוריש( תויטסימו תויתד

 לש טרס .רעיב הפירש חנעפל שאה יבכמלו הרטשמל םירזוע םידלי ינש - 561 - )ידוסי( - רעיה ירמוש �

.)תיכוניחה היזיוולטה( לארשיל תמייק ןרק

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

 תוריפ תתחשהל םרוג םילייח תתיכ דקפמ  - 955 ,213 ,)א(782 ,332 ,62 - )םייניב תביטח( - תיחשת לב �

 לש הרמוחה לע ותוא דימעמ םילייחה דחאש דע ,"ןוחטיב יכרוצ" לש הנאותב ,םינומיא תעשב םיצעו

.)תיכוניחה היזיוולטה( "תיחשת לב" רוסיא

 לארשיל תמייקה ןרקה תוליעפ - 404 - )ידוסי-לעו םייניב תביטח(  - הל ביבס תורעי - םילשורי �

 דועו ,עוטנ רעיו יעבט רעי ,םויה תואלקחו תיכ"נת תואלקח ,הירוטסיה :הדוהי ירהבו םילשוריב

.)תיללכה היזיוולטה(

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

 לא תוננובתה ךותמ ונלש םלועה תא תוגיצמה ואידיו תוטלק 2 - 724 - )ידוסי-לע( - ךתנומא הבר �

 - בויאל 'ה הנעמ - הרעסה ןמ )2 ;ד"ק םילהת - ישפנ יכרב )1 :ל-א דובכ םירפסמ ץראו םימש

.)מ"עב טופלפ( ט"ל-ח"ל

 םע ,םימודק תואנ תיכ"נתה עבטה תרומשב רויס - 285 -  )ידוסי-לעו םייניב תביטח( - םימודק תואנ �

.ד"נשת לארשי סרפ תלבק לגרל ,ינבוארה הגנ

 ךרד :שדח רואב לארשי-ץרא תא גיצמה טרס - 716 - )ידוסי-לעו םייניב תביטח( - השדח הנשי ץרא �

 אבצ ישנאו םימכח ,םיעודי "םילייטמ" לש תויודע רקיעבו םירתא ,ףונ תונומת - ונצרא לש תונומת
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 םהיניעש המ חכונל םיממותשמו םינשב תואמ ינפל םהידיב ך"נתה םע ץראה תא םירבועש עדמו

.)םחנמ ןב השמו ץרווש היבוט( הרותב תוחטבהה לומ הממשה - תואור

 תעיטנל רסמתהש אלפומו דדוב שיא ,הריפוב רזעלא לש ורופיס - 946 - )היצמינא( םיצע עטנש שיאה �

 ולש דיחי תדובעלו ותושיחנל תודוהו ,םדאהו עבטה יעגפל ענכנ אל שיאה .תחדינו הממוש ץראב םיצע

.)תיללכה היזיוולטה( תבשוימו תחרופ ץראל הממש ךופהל חילצה

.)תוקפה רואנד( ריוואהמ לארשי-ץרא יפונ לש םימוליצ - 418 - קפואל רבעמ �

.)םירחבומ םילויט( 618 - ףיכה יליבשב םילייטמ םיאטנוקסידה �

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

 דליה .דליה ודידי לעו ץע לע רפוסמ ובש ,עודיה רפסה לע היצמינא טרס - 378 - )ידוסי( - בידנה ץעה �

.ותלוכיבש המ לכ ול תתל ךישממ ,הבהא ךותמ ץעהו ,לדג

.ילש לארשי ץרא - 788 - דמחנ רפרפ �

.039 - ןלוגב תונומת �

.הלרע אשונב ילוק-רוא ךרעמ - 239 - הלרע תוכלה �

.רודישה תושר תקפהב - ץראב םיבושיי 05 םע תורכיה - 689 ,789 - )םייניב תביטח( - 05 לע 5 �

)תינרותה תיגוגדפה הייזכרמב תויוצמה( לוק תוטלק

?והמ טבשב ו"ט רדס - 1302

.ץראה לא ואובת יכ - 2312

.יפויו רועיכ - לארשי תוצוח - 6712

.)תשרומ ץרא( טבשב ו"ט רדסל םיריש - 9132

.)רמרד והילא ברה - רועיש( ובש שדוח שאר ןיינעב טבשב ו"ט  - 8432

                            

)תינרותה תיגוגדפה היזכרמב תויוצמה( תויפוקש

.)טונג( טבשב ו"ט - 9003

.)טונג( ישפנ יכרב - 6103

.הביבסב תודהי - 7203
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 .טבשב ו"ט אשונב תורצק תורמא לש טקל שי תינרות תוברתל ףגא לש רתאב �

mth.xedni_ot/tinarot/131.9.232.702//:ptth :תבותכה 

 .עבטו טבשב ו"ט אשונב םיבר תולעפהו תורוקמ שי ךוניחה דרשמ לש רצינמרקו רהנש הטמ לש רתאב �

mth.tavhsib-ot/etam/131.9.232.702//:ptth :תבותכה

 לש זוכיר שי ותרגסמבש "ידוהיה םלועב לויט" :רודמ םייק "הבחר תיווז םירומ זכרמ" לש רתאב �

 .טבשב ו"ט אשונב תורוקמ

mth.tavhs/noigiler/oiduts/li.21k.lilag.elgna-w.www//:ptth :תבותכה 

 .םינימה תעבשל שדוקמה רתא �

li.oc.oot.7.www//:ptth :תבותכה 

 ךשמב טבשב ו"ט לע הרצק הריקס לבקל רשפא וב ,טבשב ו"טל רודמ שי "טרוא" תשר לש רתאב �

 .ונתשרומב ץעה לש ומוקמ לעו תורודה

tavhsb2/raey/li.gro..tro.www//:ptth/ :תבותכה 

.טבשב ו"ט אשונב תולעפה יתשל תוארוה שי ,תונכוסה לש ךוניחל הקלחמה לש רתאב �

lmth.xedni/tavhsibut/cecruoser/li.gro.de-zjaj.www//:ptth :תבותכה 

 .תולעפהו םיריש ,םינוכתמ ,תורוקמ ללוכ אוה .טבשב ו"טל שדקומש רודמ שי םיגחה ןוכמ לש רתאב �

lmth.tavhsibut/li.gro.migahc/www//:ptth :תבותכה

 םירתאל םיבר םירושיק ,רתיה ןיב ללוכש טבשב ו"ט אשונב רתא שי "תימא" תשר לש רתאב �

.םויה לש םייגולוקאהו םיינרותה םידדצב םיקסועה

mth.xedni/tavs_b_ot/migah/li.gro.tima.www//:ptth :תבותכה 

.טבשב ו"ט רדסל הדגה לש טסקט �

mth.1_ot/tavhsiBoT/tugah/eom/131.9.232.702//:ptth :תבותכה 

.ךוניחה דרשמ לש תונליאו עבט לע םירוהרה �

mth.nali_rps/tugah/eom/131.9.232.702//:ptth :תבותכה 

)תירבעב( טבשב ו"טל תשרב םירתאל םירושיק 
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םידודיחו תודיחל תונורתפ!
אב תשרפ
.)ב ,אי תומש( בהז ילכו ףסכ ילכ התוער תאמ השאו והער תאמ שיא ולאשיו םעה ינזאב אנ רבד .1

 ןיצימחמ ןיאש ךרדכ" ןכש ןיינמל ףרטציש יוארה ןמ ,קושב בבותסמה ידוהיה .תוצמה תא םתרמשו :ה"ד י"שר .2
.)זי ,בי( דימ התוא השע ךדיל האב םא אלא ,הוצמה תא ןיצימחמ ןיא ךכ הצמה תא

 ללכב ויה החפשה רוכבמ םיבושחו הערפ רוכבמ םיתוחפה לכ - החפשה רוכב דע הערפ רוכבמ :ה"ד י"שר .3
.)ה ,אי( םתרצב םיחמשו םהב םידבעשמ ויה םה ףאש ?תוחפשה ינב וקל המלו

 החפשה רוכבו תונערופה האיבה ונתארי ורמאי אלש דועו לארשי לש םדיאל םיחמש ויהש ;יבשה רוכב דע 
.)טכ ,בי( יבשה רוכבמ בושח החפשה רוכבו תוחפה דע ןלכבש בושחה ןמ הנמ ירהש היה ללכב

 תיחשמה ןתי אלו חתפה לע 'ד חספו תוזוזמה יתש לעו ףוקשמה לע םדה תא הארו םירצמ תא ףגנל 'ד רבעו .4
.)גכ ,בי( ףגנל םכיתב לא אבל

.)ט ,י( ונירקבבו וניתונבבו ,ונינקזבו .א .5

.)ז ,אי( לארשי ,םירצמ ,המהב דעו .ב 

.)ה ,אי( החפשה רוכב   )1( .ג 

 .)טכ ,בי( יבשה רוכב   )2(  

חלשב תשרפ
.)ב ,די( םיה לע ונחת וחכנ ןופצ לעב ינפל םיה ןיבו לדגמ ןיב תריחה יפ ינפל ונחיו ובשיו לארשי ינב לא רבד .1

 םהילע רגס ץראב םה םיכבנ"ש )תיעטומה( הנקסמל הערפ תא איבהל הדעונ תוריחה יפ ינפל לארשי ינב תיינח .2
.תדוכלמל סנכיי זאו ,םהירחא ףודרי אוה ךכ ךותמו ,)ג ,די( "רבדמה

 ולהאב רשאל שיא םכיתשפנ רפסמ תלגלגל רמע ולכא יפל שיא )ןמהמ =( ונממ וטקל 'ד הווצ רשא רבדה הז .3
.)זט ,זט( וחקת

 ויהו תובוט םינבאו ףסכו בהז יטישכתב םהיסוס םירצמ ורטעש םחרכ לעב ןעיסה - השמ עסיו - ה"ד י"שר .4
 ,ףסכה תודוקנ םע ךל השענ בהז ירות רמאנש םירצמ תזיבמ םיה תזיב התיה הלודגו םיב םתוא ןיאצומ לארשי

.)בכ ,וט( םחרכ לעב ןעיסהל ךרצוה ךכיפל

.ה"בקה = לארשי רוצ = רוצ .5

.השמ = חילש = ריצ 

.לארשי םע = ןאצ 

.םירצמ = בייוא = רצ 
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ורתי תשרפ
.)ד ,טי( ילא םכתא איבאו םירשנ יפנכ לע םכתא אשאו םירצמל יתישע רשא םתיאר םתא .1

.קאריע יאצוי וניחאמ םירכינ םיקלח הצרא ולעוה "םירשנ יפנכ" עצבמב 

.)ה ,חי( ....רבדמה לא השמ לא ותשאו וינבו השמ ןתח ורתי אביו .2

 ודובכב בשוי היהש ,בותכה רבד ורתי לש וחבשב אלא ,ויה רבדמבש םיעדוי ונא ףא - רבדמה לא :ה"ד י"שר 
.הרות ירבד עומשל והת םוקמ ,רבדמה לא תאצל ובל ובדנו םלוע לש

.םייביטקייבוא ,םייולת יתלב - םינפ ריכהלו ףינחהל םיכירצ ןיאש םירישע - ליח ישנא .א .3

.םינימא - תמא ישנא .ב 

.)אכ ,חי( םינרתוו .)אכ ,חי( "ןידב םנוממ תא ןיאנושש" - עצב אנש .ג 

.)ג ,טי( לארשי ינבל דגתו בקעי תיבל רמאת הכ רמאל רהה ןמ 'ד וילא ארקיו םיקלאה לא הלע השמו .4

.הכר ןושלב ןהל רמאת םישנה ולא - בקעי תיבל :ה"ד י"שר 

.ןידיגכ ןישקה םירבד םירכזל שריפ םיקודקדו םישנוע - לארשי ינבל דיגתו :ה"ד י"שר 

.)בי ,חי( ןרהא .5

.ןרהא = תויתוא לוכישב - "הארנ אוהו" 

.הא = הארנ הלימה לש ןורחאה יצחה תא םדק - "ןורחא יצח םדק" 

.ןר = הארנ הלימה לש ןושארה יצחה תא ךופה - ןושאר יצח ךופהו" 

.ןרהא = ןר + הא 

םיטפשמ תשרפ
.)חכ ,אכ( יקנ רושה לעבו ורשב תא לכאי אלו רושה לקסי לוקס ,תמו השא תא וא שיא תא רוש חגי יכו  !ןכ .1

.)כ ,בכ( םירצמ ץראב םתייה םירג יכ ונצחל אלו הנות אל רגו .א .2

.םירצמ ץראב םתייה םירג יכ רגה שפנ תא םתעדי םתאו ץחלת אל רגו .ב 

.)טי ,אכ( אפרי אפרו ןתי ותבש קר הכמה הקנו ותנעשמ לע ץוחב ךלהתהו םוקי םא .3

 הארנש דע ותוא םישבוחש ןאכ ךדמל אלא גרה אלש הז גרהיש ךתעד לע הלעת יכו :הכמה הקנו :ה"ד י"שר 
.הכמה הקנ אל הז םוקי אלש דע לבא ,הכמה הקנ זא ותנעשמ לע ךלוהו הז םקשכ :ועמשמ ןכו ,הז אפרתי םא

 לע ץוחב ךלהתהו םוקי םא בכשמל לפנו תומי אלו ףורגאב וא ןבאב והער תא שיא הכהו םישנא ןבירי יכו .4
.)טי-חי ,אכ( אפרי אפרו ןתי ותבש קר הכמה הקנו ותנעשמ

 ךער תמלש לבחת לבח םא .ךשנ וילע ןומישת אל השנכ ול היהת אל ךמע ינעה תא ימע תא הולת ףסכ םא .5

 יכ יתעמשו ילא קעצי יכ היהו בכשי המב ורעל ותלמש איה הדבל התוסכ אוה יכ ול ונבישת שמשה אב דע

.)וכ ,בכ( ינא ןונח

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