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ןסינ שדוח
 יפ לע הנשה ישדוחל ןושארה שדוחה אוה הרותה יפ לע .ירשת שדוחמ יעיבשה שדוחה אוה ןסינ שדוח

.)ב ,ב"י תומש( 'וכו םכל אוה ןושאר םישדוח שאר םכל הזה שדוחה" בותכה

 םיעוריא .1
 הרטפהה םש לע לודגה תבש תארקנ חספה גח ינפלש תבשה - לודגה תבש - וצ תשרפ - ןסינב 'י

 ינפל איבנה והילא תא םכל חלוש יכנא הנה" קוספב תמייתסמה ,וז תבשב םיארוקש

 לודגה סנה םש-לע ארקנ םשהש םירמוא שיו .)ג יכאלמ( "ארונהו לודגה 'ד םוי אוב

 ףא לע ,חספה ןברק תא בירקהל ידכ הש חקל דחאו דחא לכשכ ,םירצמב וניתובאל עריאש

 הניוצ תבשב שחרתה סנהש ןויכמו םהלש לילאה תא לארשי ובירקיש םירצמה תודגנתה

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

 האיציה - לארשי םע לש הירוטסיהב יזכרמה ערואמה תא ןייצמ .חספה גח - ןסינב א"כ-ו"ט

.יניס רה דמעמב םימש תוכלמ לוע תלבקל ךרדב תוריחל תודבעמ

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

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

 ומצע תא תוארל םדא בייח רודו רוד לכב" :ועבק םימכחו ,)ח:גי תומש( "ךנבל תדגהו"

."םירצממ אצי אוה וליאכ

 ברע לכב םירפוס ,תועובשה גח ברע דעו חספ לש 'א םוי יאצוממ .רמועה תריפס תליחת - ןסינב ז"ט

 תוקקותשהה תא תאטבמ הריפסה .ורבעש תועובשה תאו םימיה תא תיברע תליפת רחאל

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

 ,"הפונתה רמוע" ןברק תא - םייק היה שדקמה תיבש ןמזב - םיבירקמ ויה ובש םויב איה

.ןסינב רשע השיש לילב הרצקנש השדחה האובתהמ ,םירועשמ החנמ ןברק אוהש

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

רייא-ןסינ ישדוחב תוערואמו םיכיראת 

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

.הזב הז דובכ וגהנ אלש לע ,רמועה

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

 .הרובגלו האושל ןורכיזה םוי - )0591( י"שת ןסינב ז"כ

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

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

.עדונ אל םתרובק םוקמו

 םויב .הרובגלו האושל ןורכיזה םויכ ןסינב ז"כ םוי תסנכה ידי-לע עבקנ 0591 תנשב

 תידוהיה תוממוקתהלו הרובגל למסל היהש ,השרו וטיג דרמ 3491 תנשב םייתסה הז

.האושה לש םימיאה תפוקתב

 

רייא שדוח
.ןסינ שדוחמ ינשה שדוחהו ירשת שדוחמ ינימשה שדוחה אוה רייא

 םיעוריא .1
 םנברק תא ריכזהלו רוכזל ידכ עבקנ ןורכיזה םוי .לארשי תוכרעמ יללחל ןורכיזה םוי - רייאב 'ד

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

.התמוקת לע םשפנ ורסמש םירוביגה הינב רכז תא תדבכמו תבצינ הלוכ

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

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

.הנידמה תמקה

 תמקה לע" םעה תצעומ הטילחה ח"שת רייאב 'ה םויב .לארשי תנידמל תואמצעה םוי - רייאב 'ה

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

 תודהי תא הפחס תימואל היחת חור .וצראל לארשי םע ןיב תרשקמה ,תיקולאה תירבה

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

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

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

 תרצעב הלבקתנ )רבמבונב 92( ז"שת ולסכב ז"יב .טדנמה לועמ ץראה תא ררחשל ,וכרדב
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 האג ,הטלחהה תובקעב .תינוביר תידוהי הנידמ תמקה לע הטלחה תודחואמה תומואה

 ןיוזמ קבאמב וחתפ םיברעה .םלועהו ץראה ידוהי ברקב תוררועתהו תובהלתה לש לג

 רייאב 'ה םויב .םירחא םיבושייו םירע לע תויולפנתהבו חצר ישעמב ,ם"ואה תטלחה דגנ

 ,םעה תצעומ ירבח ,בושייה יגיהנמ וסנכתה ,ישישה םוי לש צ"החא תועשב ,ח"שת

 לכ ןיב רורחשה תמחלמ הצרפ ןכמ רחאלש הלילב .לארשי תנידמ תמקה לע וזירכהו

 קשנה תתיבש ימכסה ומתחנ המחלמה ישדוח םוחתב .ידוהיה בושייה ןיבל ברע תואבצ

 ל"הצ יללחל ןורכיזה םוי קשונ ןכל .בר םדב ונתנידמ תואמצע התנקנ ךכו ברע תואבצ םע

 תואמצע ןיאו ,בצע אלב החמש ןיא יכ ;היבוברעב םישמשמ רעצו החמש .תואמצעה םויל

 העבק לארשיל תישארה תונברה .הנידמה לש הייח ןעמל תימוימוי הברקה אלב תונובירו

 הז תמועלו ,"ןירוסייב תינקשנ לארשי ץרא" יכ ,השוחתב ;הלא םימי חורב תונקת

."ונתלואג תחימצ תישאר איה לארשי תנידמ"ש

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

 היה ,חספ ברעב שדקמה תיבב חספה ןברק תא בירקהל היה לוכי אלש ימ .ינש חספ - רייאב ד"י

 הליפתב ןונחת םירמוא ןיא ןכלו .החמש םוי זא ול היהו ,רייאב ד"יב חספה תא איבמ

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

 .םירצמ תאיציל היינשה הנשב לארשי ינבל ןתינ ,ינש חספ לש הז דעומ .תוצמה םע

 ןיידע ויה לארשי ינבש יפ-לע-ףא( ודעומב חספה תא ובירקי לארשי ינבש זא הוויצ ה"בקה

 ןתניתש ושקיב םה ,חספה בירקהל ולכי אלו םיאמט ויהש םישנא ואצמנ םלוא ,)רבדמב

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

.ןסינב ד"יב ורסיחש המ תא ןקתל ינש דעומ םהל

 ידימלת ףלא העבראו םירשע לש םתריטפ הקספנ רמועב ג"לב תרוסמה יפל .רמועב ג"ל - רייאב ח"י

 םינעתמ ןיא ,"ןונחת" וב םירמוא ןיא הכלהה יפל .הזב הז דובכ וגהנ אלש אביקע יבר

 .)רמועב ד"לב תרחמל אשניהל םידרפסה גהנמ( וב םיאשינו ,ותפוח םויב ןתחל טרפ ,וב

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

 ,וידימלתו דמלמה וגהנ לארשי תוצופתב .םיאמורב ותמחלמב םיוסמ ןוחצינ אבכוכ-רב

 דרמ תא ריכזמה גהנמ ,תשקו ץחב קחשל ,םיבחרמל ,הדשל הז םויב תאצל ,רעונ ינב ןכו

 ינב דמלל הרכהה תאו תורודל לארשיב הרובגה חור תא עטנ לשכנש תורמלש ,אבכוכ-רב

 .תשקו ץח לארשי

 לארשי ינבל תדרל ןמה לחה םוי ותואב .רמועב ג"ל םוי לש ודוחייל םיפסונ םימעט ונתינ
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 יבר ידיב וכמסוה רמועב ג"לב .הרעמה ןמ רזעלא ונבו י"בשר ואצי םויב וב ,רבדמב

 יהה םוי ותואב .הרוסא התיה הכימסהש תעב וירבח תעבראו יאחוי רב ןועמש יבר ,אביקע

 הנושארל .י"בשר אשינ רמועב ג"ל םויבש םירמוא שי .י"בשר ידיב הרותה תודוס יוליג

 דומלל "םימי תדמח" רפסב עבקנ ךכיפלו הז םויב רטפנ י"בשרש י"ראה תלבקב אצמנ

 וגהנ הרשע-עשתה האמה תישארמ .םויבו הלילב דומילל דחוימ ןוקית ךרענ ויפ-לע .ורכזל

 הפח תחת םידוקירו הרישב הרות רפס ,רמועב ג"ל ברעב ,ןורימל ךילוהל תפצב םידרפסה

 קילדהל ץראה יבחרב רעונ ינב םיגהונ ,י"בשר לש ורבקל היילעל ףסונב ,םויכ .תטשוקמ

.םידוקירבו הרישב ןביבס תולבלו תורודמ

 שדק עצבמ זאמ םינש רשע ךשמב .םימיה תשש תמחלמ הצרפ - )7691( ז"כשת רייאב ו"כ

 םיברעה לש םימויאה ורבג .ץראב םיבושיי לע )םילבחמ( ןויאדפה תופקתה וכשמנ )6591(

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

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

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

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

.ימואל דוכיל תלשממ המקוה .ףיקמ סויג

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

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

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

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

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

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

.הזע תעוצרבו יניס יבחרמב

 שדק עצבמ זאמ םינש רשע ךשמב .םימיה תשש תמחלמ הצרפ - )7691( ז"כשת רייאב ו"כ

 םיברעה לש םימויאה ורבג .ץראב םיבושיי לע )םילבחמ( ןויאדפה תופקתה וכשמנ )6591(

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

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

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

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

.ימואל דוכיל תלשממ המקוה .ףיקמ סויג

 וצרפ םינחנצהו םילגרה ,ןוירשה תוליח ,דבלב םימי השיש הכשמנש ,המחלמה ץורפ םע
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.ךייש-א םראשו ןאריט ירצמ תא וררחשו ץאוס תלעת דע ועיגה ,ירצמה ךרעמה תא

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

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

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

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

.הזע תעוצרבו יניס יבחרמב

 היה ז"כשת תנשב םימיה תשש תמחלמ לש האיש .םילשורי רורחש םוי - )7691( ז"כשת רייאב ח"כ

 91 ןדרי ידיב התיה רשא ,הקיתעה ריעל ל"הצ תוחוכ ורדח רשאכ ,רייאב ח"כ ,'ג םויב

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

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

 לתוכה דיל גוגחלו םילשוריל תולעל הז םויב םיגהונ ."ללה"ה תליפת תאו ,םידחוימ

 םע תוהדזה תואכו ,המלשה הלואגלו לארשי יחדנ לכ ץוביקל הווקת לש יוטיבכ ,יברעמה

.לארשי תריב
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 םירתא .2
  ,ןורטלל שיבכה תברקבו הלמר תוביבסב ףוחה רושימב רזג תצובק הדסונ - )5491( ה"שת רדאב ח"כ

."דמולהו דבועה רעונה" ירבח ידי-לע

.ךומסה לתה לע תמקוממ התיהש תמסרופמ המודק ריע ,רזג םשב תארקנ הצובקה  

 יגטרטסאה ומוקימ ללגב יברעה ןויגלה ילייח ידי לע ץוביקה ףקתוה תואמצעה תמחלמב  

 .יבשב ולפנ 03-ו םיניגמהמ 82 ולפנ ברקב .רצק ןמזל שבכנו

.םעפ ידמ ופלחתהש םיניערג ידיב קזחוה זאמו ץוביקה קרפתה ,)4691( ד"כשת תנשב  

המודקה רזג  

 .לארשי יטבש לש םתולחנתהבו ץראה שוביכב םירבדמה תוארקמב תופוכת תרכזנ רזג  

 הסובת לחנ אוהו ,וז הכולמ ריע לע לארשי ינב ולעש העשב שיכל תרזעל אב רזג ךלמ םרוה

 עשוהי םוכיהש ,ןענכ יכלמ א"ל תמישרב רזג ךלמ הנמנ ךכיפל .)גל ,י עשוהי( לארשי דימ

 ינב ברקב הב קיזחהל ופיסוה םינענכהו ,השבכנ אל ריעה לבא .)בי ,בי עשוהי( לארשי ינבו

 סמל ול התיה לארשי רבגשכו ,המלש ימי דע ,םירפא תלחנב ונייה ,)טכ ,א םיטפוש( ףסוי

 ,א"יה האמב םיתשלפה תוטשפתה ימיב רזג לש הלרוג לע עודי אל .)י ,זט עשוהי( דבוע

.םדוקמכ תינענכ התיהו ,ןוילעה םנוטלשב הריכה איהש ,חינהל םוקמ שי לבא

 לובגב ,הלפשב תיגטרטסא תדוקנכ הרתי תובישח רזגל העדונ םיתשלפב דוד תומחלמב  

 לאומשב .)זט ,די ,'א םימיה ירבד( הָרְזָג דעו ןועבגמ םיתשלפה תא הכיה דוד .תשלפ ץרא

 םע דוד תמחלמ לע רפוסמ ,ד ,כ ,'א םימיה ירבדב .)רזג ךאוב דע ]ןו[עבגמ :הכ ,ה ,'ב

 ארקמב האב הז דגנכ ;הז םוקמב יתשוחה יכבס לש הרובגה השעמ לעו ,רזגב םיתשלפה

 .רזגב םוקמב בֹגב הסרגה ,חי ,אכ ,'ב לאומשבש ליבקמה

 ,'א םיכלמב רפוסמ ,ותוכלמ תליחתב יאדוובו ,המלש ימיב לארשי תוכלמל רזג חופיס לע  

 ,גרה ריעב בשויה ינענכה תאו שאב הפרשיו רזג תא דוכליו הלע םירצמ ךלמ הערפ" :זט ,ט

."המלש תשא ,ותבל )הנתמ( םיחולש הנתיו

 ותוכלמ ימיב ,המלש רציבו הנב ןתואש ,תילארשיה הכולמב םירעה תחא איה רזג  

 ןמ תוכילומה תוישארה םיכרדב רקיעבו ,תובושחה תויגטרטסאה תודוקנב ,םירחואמה

 הללכנ המלש לש תיביטרטסינימדאה הקולחב .)זי ,וט ,ט ,'א םיכלמ( םילשוריל ףוחה

 איה ןכש ,)ח ,ד ,'א םיכלמ( םירפא רה תוביצנ איה ,הנושארה תוביצנב הארנכ ריעה

 לובג הצקכו ,)בנ ,ו ,'א םימיה ירבד ;אכ ,אכ עשוהי( םירפא תלחנב םייול ריעכ תרכזנ

 התנמנ אלו ,)חכ ,ז ,'א םימיה ירבד ;ג ,זט עשוהי( םירפא ינב לש םתובשומו םתזוחא

.היינשה תוביצנה ירע תמישרב

 הדריש ,החנהל םוקמ שיו ,ןושארה תיבה ימימ רזג לע תועידיה ןה תוטעמ ללכ ךרדב  
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 הארנ .תשלפ לובגב ,לארשי תוכלמ הצקב ןטק בושיי התיהו המלש תומ רחאל םיאלפ

 אצממה םג עייסמ וז החנהל .לארשי-ץראל קשיש הערפ לש יאבצה ועסמ םרג וז הדירילש

 םשבכש לארשי תוכלמב םיבושייה תמישרב ריעה לש התרכזה םגו ,םוקמב יגולואיכראה

.ךנרכב ער-ןומא שדקמ לש ימורדה וריק לע הרמתשנש המישרה איה ,קשיש

 םיאלקח םדצבו םירחא םימע ינבו םירושא רזגב ובשי לארשי תוכלמ ןברוח רחאל  

 בוש תיטסינילהה הפוקתה תישארבו סרפ ןוטלש תפוקתב .םוקמב ודרשש םיילארשי

 תווחפ ןיבו דודשא תווחפ ןיב הבושח לובג תדוקנל הבשחנ איהו ,הלדגו ריעה החתפתה

 ףסוי ;םיאנומשחה רפס( םיאנומשחה תומחלמ לא הקיזב תופוכת תרכזנ איה .הדוהי

 יאנומשחה ןועמש לבא ,)בנ ,ט םיאנומשחה רפס( התוא רציב סדיכקב .)והיתתמ ןב

 רפס( תיב הב ול הנבו ,התוא קזיח ,םידוהי הב בישוה ,)הריפסה ינפל 241( וידימ השבכ

 ,תימורה הפוקתה דע םידוהיה ידיב ריעה התיה ןועמש ימי ןמל .)חמ-גמ ,גי םיאנומשחה

.הממש לת התשענו השטינש דע ,התדירי הלחה העש התוא

 א"נקתתבו )7711( ז"לקתת תנשב .םידוהי תבשוימ התיה דומלתהו הנשמה ימיב םג  

 םוקמ רזג השמיש המ ןמזו םיברעל םינבלצה ןיב םילודג תוברק הב וללוחתה )1911(

.ןיד-א חאלצל הדקפמ

  

רזג תוריפחב דחוימה  

51  ‘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

8
5

6

7
 רטסילאקמ ןתוא הלעהש ,תודדובה תואיצמב אוה רזג תוריפח לש ןתובישח רקיע  

 לש הבושיי תופוקת לכ לש םירבקה תורעממ רקיעבו ,לתה ןמ )םסרופמ ילגנא גולואיכרא(

 תורעמב .תונושה תופוקתב הרובקה יגהנמו םירבקה יסופיט תרכהל חתפ תוחתופה ,רזג

 רצוא םהש 'וכו תומתוח ,םיטישכת ,םיליספו םילכ לש תומוצע תויומכ ואצמנ םירבקה

 שארב ריכזהל שי תודדובה תואיצמה ןמ .לארשי-ץרא לש היגולואיכראה רקחל םולב

 הארנכ ,תידכאה ןושלבו תודתיה בתכב חול :ונייה ,תוטעמה תובותכה תא הנושארו

 רתויב המודקה תירבעה תבותכה אוהש ,"רזג חול" ;רזג לשומ לא ירצמ ביצנ לש תרגיא

 ,םיפ ,ףצנ( םיירבע תומש םהב ותרחנש ,תולקשמ ;)8091( ח"סרת תנשב האצמנש ,ץראב

 רחאלש ןמזה ןמ הדוהי תוכלמ לש תוימשר תועיבט ןהילעו םידכ לש תוידי ;)ךלמל

 םישנא םירכזנ םהבש ,)נ"הספל 946-ו 156 תונשמ( םיירושא םיזוח ינשו ;ןורמוש ןברח

 תפוקתל .)והינתנ( ירבע םש אוה דבלב דחא קרו ,םירחאו םיימרא ,םיירושא תומש ילעב

 תועיבטה ןהילעש םידכ לש תוידיו תילבב תירחסמ הדועת תוכייש סרפו לבב לש ןנוטלש

 קוקח הבש ,תמתוחה רומאכ תכייש םיאנומשחה תפוקתל .)דוהי( דהיו )םילשורי( םלשרי

.רזג ריעה לש המש

היפרגוילביב  

.קילאיב דסומ תאצוה ,'ב ךרכ ,תיארקמ הידפולקיצנא �  

 .יאנליו באז ר"ד - לאירא הידפולקיצנא     �  

.תרנכ תאצוהב ,ןורוד הילג - ך"נתה םע לייטל     �    

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

   

  

  

    

 

  ìåç âæø

  àçã äîîöàéí äçùåáéí áéåúø 

ùðîöàå áúì âæø òì-éãé 

äàøëéàåìåâ î÷àìéñèø äåà 

"ìåç âæø" äîåöâ äéåí áîåæéàåï 

áàéñèðáåì ùáúåøëéä.

  ìåç çøñ ÷èï æä äåà àçú 

äúòåãåú ä÷ãåîåú áéåúø 

äëúåáåú òáøéú òúé÷ä äîòéãåú 

òì çéé äéåí-éåí áú÷åôú 

äî÷øà.

  æîðå ùì ìåç äçøñ ä÷èï - 

øàùéú ú÷åôú äîìåëä. æäå 

ìåç ùðä äîåðä àú äçåãùéí 

áæåâåú, áùîåú äîúééçñéí 

ìòåðåú äç÷ìàéåú.  

  äòú÷ä îðå÷ãú:

  éÇøÀçB  àÈñÄó / éÇøÀçB  æÆ

  øÇò / éÇøÀçB  ìÆ÷Æù

  éÆøÇç òÂöÇã t ÄùÑÁz È

  éÆøÇç ÷ÀöÄø ùÒÀòÉøí

  éÆøÇç ÷ÈöÉø åÀëÇl Å

  éÇøÂçB  æÆîÆø

  éÆøÇç ÷Åõ

  ñåáøéí ùäëúéá éøçå äåà öåøä 

ëðòðéú ÷ãåîä, äîöééðú îñôø 

æåâé ðñîê. äééðå éøçå - ùðé éøçéí. 

éøçå àñéó )úùøé-çùåï(; éøçå æøò 

)æøéòä-ëñìå(; éøçå ì÷ù )æøéòä 

îàåçøú - èáú-ùáè(; éøç òöã 

ôùú )ò÷éøú äôùúä - àãø(; éøç 

÷öéø ùòøí )÷öéø ùòåøéí-ðéñï(; 
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  éøç ÷öéø åëìä )ñåó ÷öøé - àééø(; éøçå æîø )æîéøú äâôðéí - ñéåï-ööðèæ(; òøé ÷õ 

)÷éõ, ÷èéôú úàðéí åééáåùï - àìåì(. îäöã äîìä àáé, ëðøàä øàùéú ùìùí ëåúá äìåç 

äæä, àåìé àáéöã÷, àáéîìê åëãåîä. 

  )äìåç îàáï âéø øâéìä. áàåøê - 11 ñ"î, øåçá 7 ñ"î åòåáé - 6.1 ñ"î. ðâìä áùðú 

8091(. 

האנ-ןב לאונמע

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

 לע םיינש וא טפשמ בותכל ,עוריאה תא תוהזל וא ,בושייה תא רתאל תוסנלו ,תואבה תודיחה/תולאשה

.תודיחה הנומש ךותמ שש רותפל חילצמה סרפב הכזי .רדא שדוח ףוס דע תכרעמל חולשלו םתובישח

 

;תובאה תשולש תומש 

;ןידו תד יעדוי ינש לש ףוריצ םהש 

;בושחו שדח דחא דסומ ושייא 

;םיבר ךירדהל דעונש 

;תשדחתמה ונצראב םקוה 

;םימירחמ לש םפא לע 

.םינש םינומשו תחא ינפל תאזו 

  

,ץראה בושיי תווצמ תא 

ומייק םה התרימשו התדובע 

!ךיא דועו 

יתרבח קדצ םייקל םנויסנב תוקידאב וקיזחה םג ךכו 

.תווצמה םלועמ קוחירהו דוגינה תורמל תאזו 

ומיקה םיצוביק םינומשכ ונצרא תפמ לע 

םינש םיעבשו שמח ינפל הפיחב הז שדוחבו 

.וביצה םתרגסמ תא 

.םינש 401 ינפל הלאשה הפחיר ?ןאל 

,ומירחהו ואניק םיאנקה 

וקיזחה המזיב םיניגמהו 

יתכרכ עדמו הרותו יתדלונ זא 

ינא תולגב .לודג ךרכב 

5

1
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ןלפק הדוהי תאמ

הריבה ןשוש

 וכלמל שולש תנשב .הריבה ןשושב רשא ותוכלמ אסכ לע שורושחא ךלמה תבשכ םהה םימיב"

".וינפל תונידמה ירשו םימתרפה ידמו סרפ ליח וידבעו וירש לכל התשמ השע

                שורושחא .הריבה ןשושבש ונומראב שורושחא ךלמה ךרעש התשמה רואיתב תחתופ רתסא תליגמ

 לע טלש ,'א שוירד לש ונב ,סֶס $רֶס $ יסרפה ךלמה םע ותוא םיהזמה שיש ,)הקיתע תיסרפב אָׁשראַיַׁש 'ח(

.ס"הנפל 684-564 םינשה ןיב תיסרפה הירפמיאה

 תודלותב ותמגודכ היה אלש ףקיהב חטש לע הטלשו התמצע אישב הירפמיאה התיה הז ךלמ לש וימיב

 עבש שוכ דעו ודֹהמ" הליגמה ןושלב הפי אטובמ הירפמיאה לש החטש רואית .זא דע םודקה חרזמה

 םוחתב )תונידמ( תוילהנמ תודיחי עבשו םירשעו האמ הנמש חטש ,ונייהד ,)'א ,א רתסא( "הנידמ םירשעו

 .ברעמ-םורדבש )תינרדומה ןאדוס ןופצב( שוכ דעו חרזמב ודוהמ הירפמיאה לש היתוצק ןיבש חטשה

 תללכושמ ראוד תשרו תפעוסמו הכורא םיכרד תכרעמל תודוה הרשפאתה בחרנ הכ חטש לע הטילשה

.סרפ תריבבש ןוטלשה יזכרמל הירפמיאה לש םיקוחרה היקלח ןיב ורשיקש

 תלשושה יכלמ לש ףרוחה בשומ ,םליע תכלממ לש המודקה התריב ,ןשושב ךלמה ןומראב ךרענ התשמה

 .הירפמיאה לש םיבושחה להנמהו ןוטלשה יזכרממ דחא התיהש ,סרפ יכלמ לש םתלשוש ,תיִנֶמֶחֲאה

 םירבגה רוביצ ,"ידמו סרפ ליח" ,םיריכבה וידיקפ רמולכ ,"וידבעו וירש" ךלמה ינפב ובצייתה וז תונמדזהב

 תויוביצנה ילשומ םה ,"תונידמה ירש"ו ,הכלממה תלוצא ,"םימתרפה" ןכו ,הלא תוצראב םיישפוחה

.הירפמיאה יבחרבש )תוחפה(

 תליחתב לחש הנשה שארב ,הנשל תחא םייקתה םנודא ינפב יסרפה ךלמה ידבע לש םתובצייתה דמעמ

 סקטה .םתונמאנל תואכ תוחנמ ול ולעהו ךלמה תא םיניתנה וכרב ותרגסמב םשור בר סקטב ,ביבאה

.םייסרפה םיכלמה תונומראב טלוב ביכרמ וויהש םיראופמה סכה תומלואמ דחאב יאדוב םייקתה

ץפח לכל תע 

םילשורי ,ארקמה תוצרא ןואיזומ ףסואמ
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ןשושב יתוכלמה ןומראה לש סכה םלוא ,הנדפאה לש םגד

 הנבנ הנבמה .םנוד 21-כ לש חטש לע ערתשה אוהו םירטמ 901 םידממה לודג הנבמה לש ויתועלצמ תחא לכ ךרוא

 ריצה לע .םימוצע שיש ידומע 63 ידי לע וכמתנש תוכורא ץע תורוקמ התנבנ יזכרמה םלואה תרקת .ןיט ינבלמ ובורב

.יתוכלמה סכה םוקמ תא הארנכ ןמיסש לודג ןבא חול הלגתנ םלואה לש יזכרמה

.001:1 הדימה הנק

 םידמימ רידא הנבמ ,הָנַדַ +ַא תיסרפב הנוכמה ,וללה תומלואה דחא לש וידירש ולגתה המודקה ןשושב

 שיש ידומע ירוט לע הנעשנ םוצעה הנבמה תרקת .ויתוניפ עברא לכב םייביסמ םילדגמו העובר ותינכתש

 בשי וילע תוכלמה סכ בצינ םלואה לש וזכרמב .םייקנע םירווש ינש תומדב ובצוע םהיתורתוכש ,םייקנע

.ויניתנ תוחלשמ תא לביקש העשב יסרפה ךלמה

 יתוכלמה תוגרדמה םרג תא ורטיעש ןבאה יטילבת יבג לע רדה בורב חצנוה ראופמה םינפה תלבק סקט

 ,סרפ יכלמ לש תוריבה תחא ,)תינוויב םיסרפה ריע( סיִל ֹו +ֶסרֶ +ב ססכרסכ לש ונומרא רעשל ליבוהש

 תראותמ תויומדהמ תחא לכ .יסרפה ךלמל תוחנמ םילעמה םירש וא םידיקפ לש הרוש ראתמ טילבתה

.ןויצל םייואר קוידו טוריפב ,הידיב החנמ תאשונ איהשכ ינייפואה השובלב
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 רעש לש תוגרדמה םרגמ טילבת רבש

 ראתמה סילופסרפב יתוכלמה ןומראה

.ידמ תרשמו יסרפ תרשמ

ס"הנפל תישימחה האמה ,סילופסרפ

ריג ןבא

 עיבג וידיב אשונ יסרפ תרשמ הארנ ןימימ

 ,םייסנכמ שובל אוה .םמוחמ ןיי ובו הסוכמ

 ביבס ךורכה ףיעצו הכורא םילפק תמילג

 ,יִדַמה תרשמה .רטנסל תחתמו ושארל

 שבוח אוה ,הלט וידיב אשונ ,לאמשמ הארנה

 ראווצה תא הסכמה הלוגע דבל תפנצמ

 תלעב הדומצ רוע תקינוטב שובלו רטנסהו

.רוע יסנכמו םיכורא םילוורש

 הקשמו ןוזמ םיאשונ םיתרשמה ינש

.ךלמה ןחלושל םידעוימה

 םילשורי תא הללכש הנטק תילהנמ הדיחי ,"ד)ו(הי" םג התיה תיסרפה הירפמיאב וללכנש תונידמה ןיב

 ,ד)ו(היל .יסרפה ךלמה םעטמ )החפ( הנוממ דיקפ דמע השארבש )'ח ,ה ארזע הוושהו( היתוביבסו

 .תועבטמ עובטל ושרוה ףא הילשומו ,להנִמהו תדה ימוחתב הימונוטוא הקנעוה ,תונידמה ראשל ומכ

 ונל םיעודי הלא םילשוממ םידחא לש םהיתומש

 םידמלמ תומשה .תועבטמה לעש תובותכהמו ארקמהמ

 תומש יאשונ טעמ אל ויה "ד)ו(הי" לש הילשומ ןיב יכ

.היקזחיו הימחנ ומכ םידוהי

"דהי" תוחפמ ףסכ עבטמ

תיסרפה הפוקתה

  :םודקה ירבעה בתכב תבותכו ףושני לש תומד :םינפה דצ

"החפה היקזחי"
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החמשה תפורת

הלודג תוכז .1
:דומלתב עיפומה ,רופיסב חתפנ החמשה לע וננויע תא

øá áøå÷à çåæàä äéä îöåé áùå÷ ùì áé-ìôè, åäéä àìéäå îöåé àöìå. àîø ìå: éù áùå÷ æä áï òåìí-äáà? àîø 

ìå: ìàå. áéðúééí áàå ùðé áðé-àãí. àîø ìå àìéäå: äììå áðé òåìí-äáà äí. äìê àöìí øá áøå÷à, àîø ìäí: 

îä îòùéëí? àîøå ìå: "áðé-àãí ùîçéí àðå åîùîçéí òöåáéí".

)ב"כ ףד תינעת תכסמ(

 

 לש וא םייעוצקמ םינציל לש גוז - הארנה לככ - ויה אל ,הדגאב םיראותמה ,ולא םידחוימ םישנא ינש

 ינב" .םתביבסב החמש תוברהל םמצע לע ולביקש םידסח ילמוג לש גוז אלא ,רודיבמ וסנרפתהש םינרדב

 תובצעמ וצלחלו ותוא דדועל ,תלוזה תא חמשל :התיה םתמסיס ."םיבוצע םיחמשמו ,ונא םיחמש םדא

 ילכלכ עויסו הקדצ ןתמ .םיקקזנל תיפסכ הרזע תטשוהמ התובישחב תלפונ הניאש המישמ וז .ןואכדמו

 ישפנ עויס םה ,הב יורש אוהש תובצעהמ וצוליחו תלוזה דודיע לבא ,תוימויק תוירמוח תוקוצמ םירתופ

 הלודג הווצמ" :ותרמיא תמסרופמ( החמשה לש ידיסחה ןפה תא חפיט רשא ,בלסרבמ ןמחנ יבר .ינויח

 וריזחהלו הרומג תוטטומתהמ ותוא ליצהל יושע תלוזה חומיש דציכ םיגדמ ,)"דימת החמשב תויהל

:ילמרונ םייח לולסמל

 אנמחר ,םיארונו םילודג םירוסי םהל שיש םדא-ינב שי יכ .רחא םדא תויחהל םילוכי החמשה ידי לע"

 םע רשא לכ תא ומע חיסהל ימ םהל ןיא ךא ,רפסל םיצור ויה םהו ,םבלבש המ רפסל םהל רשפא יאו ,ןלצל

 .שממ םתוא תויחהל לוכי ,תוקחוש םינפ םע םדא אבשכו .תוגאדו םירוסי םיאלמ םיכלוה םהו ,םבבל

 ףד תינעת( םינחדב ינש םתואמ ארמגב אבומש ומכו .דואמ לודג רבד אוה יכ ,קיר רבד וניא םדא תויחהלו

."םדא-ינב םיחמשמ ויהש ידי-לע וכזש המל וכזש )ב"כ

)בלסרבמ ןמחנ יבר יבתכ יפ-לע דבועמ(

 ףסכמ וא הרקי הנתממ רתוי ול הווש ,החמש לש "ןפוח" תלוזל הקינעמה ,תכייוחמ םינפ תעבה תחא אל

.בר

הכירדמל ינויע רמוח 
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השעמהו החמשה .2
 ייחל תמרות םג החמשה םאה ךא .התוא בהוא וניאש תומדא ילע םדא ןיאו ,תומיענ םדאל הפיסומ החמשה

?דבלב עושעש רדגב תראשנ איה אמש וא ,םדאה לש חורה

:אבה עטקב וז הלאשל סחייתמ קוק ה"יארה

äòåðâ åäùîçä äí ãáøéí îåëøçéí ìäéåú îúìåéí àì ëì òñ÷ )=òéñå÷( øåçðé. 

ø÷ ëàùø éúòðâ äàãí åéùîç áîòùä äèåá åäéåùø, àæ éäéä çøåõ ìòùåúí 

áúëìéú ùìîåúí åìäåñéó òìéäí îéãé éåí áéåîå. ø÷ ëàùø äòåðâ åäùîçä 

äôðéîéú áìá îöåøôéí ìîòùä äèåá åäöã÷, àæ äí îúáññéí áàãí.

)ד"יק 'מע ,רקיה רדא(

 אוה .םירידס םיינחור םייחל החמשה לש יבויחה הכרע תא עטקב שיגדמ קוק ברה

.המנפהו תוצירח :הנקמ החמשהש תובושח תונוכת יתש ראתמ

."םתושעל ץורח היהי זא ,רשויהו בוטה השעמב חמשיו םדאה גנעתי רשאכ קר" - תוצירח

 תמועל .םדאה תא הצירממו קופיס תנתונ החמשה .תינחורה המישמל הוולתמה החמשב היולת תוצירחה

 אוהש תורמל ,תופייע ינמיס רצק ןמז ךות הלגי אוה ,םדאה לע חרוטל איה תינחורה הדובעה םא ,תאז

 וילע הלטוהש יממ תיתוכיאו הבר הקופתל תופצל ןיא .ירמוחה םוחתב םג ףקת הז ןורקע .התובישחב ריכמ

.ךכל רבעמ אל ךא ,ותבוח ידי תאצל רתויה לכל לדתשי אוה ;וחרוכ-לעב המישמ

 םיססבתמ םה יזא ,קדצהו בוטה השעמל םיפרוצמ בלב תימינפה החמשהו גנועה רשאכ קר" - המנפה

."םדאב

 תדימ תא וכותל םינפמ החמש ךותמ דסח השועש ימ .תודימו םיכרע לש םתמנפה תא תרשפאמ החמשה

 םיבר םיבוט םישעמ תושעל ןמדזמ םדאל .רשויה תדימ תא הנוק ,החמש ךותמ קדצב הברמש ימו ,דסחה

.םייד םימנפומ םניא םתיברמו ,ותוישיא לע םמתוח תא םיעיבטמ םיטעמ קר לבא ,וייח ימי ךשמב

.המנפהלו היווחל חתפה םה החמשהו תוהדזהה

"ברה תיב" יגוגדפה זכרמה תאצוהב ,החמש לש תיסוכ - "םינמזה לגעמב" יפ-לע
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 םיניד 

םירופ ינידמ
הליגמה תאירק .1

 םילטבמש ,ךכ ידכ דע הבושח הליגמה תאירק .םישנו םירבג - הליגמה תאירק תא עומשל םיבייח לוכה

 ידכ ,רוביצב הלילבו םויב הליגמה תא אורקל איה הווצמה רקיע .התוא עומשלו אובל ידכ הרות דומלת

.שדקמה תיבב ונתנש ,לקשה תיצחמל רכז הקדצ םינתונ האירקה ינפל .)אסינ ימוסרפ( סנה םסרפתיש

:ןה הליגמה תאירק ינפל תורמאנה תוכרבה

."הליגמ ארקמ לע ונוויצו ויתווצמב ונשדק רשא" �

."הזה ןמזב םהה םימיב וניתובאל םיסינ השעש" �

."הזה ןמזל ונעיגהו ונמייקו ונייחהש" �

)החמשו התשמ( הדועס .2

 .הדועסב תוברהל הווצמו האנ גח תדועס םיניכמ םירופ םויב

 לידגהלו תוברהל ידכ םיפתתשמ הברה םעו םויב התושעל שי

.החמשה תא

והערל שיא תונמ חולשמ .3

 החמש תוברהל" הדעונ איהו ,השיאו שיא םיבייח וז הווצמב

 ינימ לש תונמ יתש דחא םדאל תוחפל חולשל הווצמ ."תוערו

 ידי-לעו םויב חולשל גהנמה .דימ הליכאל םייוארה םילכאמ

.חילש
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םינויבאל תונתמ .4

 תתל שי .םיינעה בל תא חמשל ידכ ,)גחה ירחא אלו הלילב אלו( םירופה םויב םינויבאל תונתמ תתל הבוח

.םינויבא ינשל תונתמ יתש

 הדועסהמ רתוי הבושח איהו - םינויבאל תונתמ תווצמב איה רתויב הלודגה החמשהש רמוא ם"במרה

 אוה התושו לכואו ורצח תותלד לעונש ימ לבא" :ךכ רמוא אוה בוט םוי תוכלהב .תונמ חולשממו המצע

."וסרכ תחמש אלא הווצמ תחמש וז ןיא שפנ ירמו םיינעל ליכאמ וניאו ותשאו וינבו

הרותה תאירק .5

 חלשב תשרפ ףוסב קלמעב המחלמה לע םיארוק םירופ םויב ."רוכז" תשרפ םיארוק םירופ ינפלש תבשב

.)זט-ח:זי תומש(

ןוזמה תכרבבו הליפתב "םיסנה לע" תפסוה  .6

 "הרשע הנומש" תליפתב םירמוא .ללה תרימאכ תבשחנ הליגמה תאירקש ינפמ ללה םירמוא ןיא םירופב

.)וילע האדוהו םירופ סנ רופיס אוה ונכות( "םיסנה לע" ןוזמה תכרבבו האדוהה תכרבב

 ןמחרה ,השקב ךרדב ,ינושל רוצנ יקלא םדוק רמול בוט( רוזחל ךירצ וניא הליפתב םיסנה לע רמול חכשש ימ

 יכדרמ ימיב ךכ-רחא רמואו .הזה ןמזב םהה םימיב וניתובאל השעש ומכ תואלפנו םיסנ ונל השעי אוה

 ךירצ )'וכו ךמש בוטה 'ד התא ךורב( 'ד םש רמא אלש ןמז לכ םידומ תכרבב רכזנ םא לבא .)'וכו רתסאו

.רוזחל

 דע רכזנ אלו ,ןוזמה תכרבב "םיסנה לע" רמאל חכשש ימ

 וניא )ןוזמה לעו ץראה לע 'ד התא ךורב( 'ד םש רמאש רחאל

 אוה ןמחרה רמאי ,'וכו ונכזי אוה ןמחרה ינפל לבא ,רזוח

.'וכו תואלפנו םיסנ ונל השעי

 תינעתו דפסה רוסיא .7

 תויוולהב םידפסה תאשל( דופסל רוסא הכלהה יפ-לע

.םירופבו הכונחב )תורכזאבו
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םיעלקה ירוחאמ 

ינש םוגרת יפ-לע  םירופה תרגא
ןכוממ לש וייחב םוי

åéàîø îîåëï, äåà ãðéàì, ìôðé äîìê åäùøéí. åìîä ð÷øà ùîå ùì ãðéàì îîåëï? éòï ëé ëàùø âìå áðé 

éäåãä ìááì, âìå òîäí çððéä, îéùàì åòæøéä, åãðéàì äéä àó äåà áâåìä, åòì éãå åòì éãé çáøéå ðòùå ðñéí 

åðôìàåú âãåìéí, åîï äùîéí ðâæø, ëé òì éãå úäøâ åùúé äîìëä, ìëï ð÷øà ùîå îîåëï, ìàîåø: àéù äîåëï 

åîæåîï ìãáø äæä, åäåà îîåëï, àùø ãéáø ìôðé äîìê åäùøéí, ëé ëï äéä äîðäâ áàøõ ôøñ åîãé, áùàåì 

äîìê ãáø îä îàú éåòöéå, äéåùáéí ìôðéå, äéä òåðä äöòéø áéåòöéí, åäéä àí èåáä òöúå - åòùä äîìê 

ëãáøéå, åàí ìà - äéå äâãåìéí îîðå áùðéí îùîéòéí àú ãáøé òöúí äí, åîîåëï äéä äöòéø áéåòöé äîìê, 

ìëï äùîéò àú ãáøéå øàùåðä.

åìîîåëï æä äéúä àéùä ôøñéú, àùø äéúä òùéøä îîðå, åìëï âàä ìááä áòåùøä, åúîàï ìãáø òîå 

áìùåðå, åúàìöäå ìãáø àéúä ø÷ áìùåðä. åéùîåø îîåëï àú äãáø áìáå, åéàîø: "éáåà äéåí, åàîöà òöä, 

àéê ìáöåø àú øåç äàéùä äâàä äæàú, åìùׂåּí çå÷ áàøõ, ëé éäéä ëì àéù ùåøø ááéúå, åäðùéí úúðä é÷ø 

ìáòìéäï". ìëï àîø îîåëï ìôðé äîìê åäùøéí: "ìà òì äîìê ìáãå òåúä åùúé äîìëä, ëé òì ëì äùøéí åòì 

ëì äòîéí, àùø áëì îãéðåú äîìê àçùååøåù.

ëé éöà ãáø äîìëä òì ëì äðùéí ìäáæåú áòìéäï áòéðéäï, ëé ëì àéùä åàéùä úàîø ìáòìä: "åëé âãåì àúä 

îàçùååøåù äîìê, àùø àîø ìäáéà àú åùúé äîìëä ìôðéå åìà áàä?!

åäéåí äæä úàîøðä ùøåú ôøñ åîãé, àùø ùîòå àú ãáø äîìëä, ìëì ùøé äîìê - åëãé áéæéåï å÷öó.

àí òì äîê èåá, éöà ãáø îìëåú îìôðéå - åáòú àùø ãéáø îîåëï àú äãáøéí äàìä, çøã îàåã åééøà 

ìðôùå, ëé àîø: "àåìé ìà éùîò äîìê ìãáøé òöúé, åìà éòùä ëãáøé, åäéä áùîåò åùúé äîìëä àú àùø 

éòöúé òìéä, åçøä àôä áé åäúð÷îä áé áàó åáçéîä åá÷öó âãåì, åäáéàä òìé öøä. äáä àá÷ù ìé òöä 

åúçáåìä, àùø ìà éùìéí äîìê òåã òí åùúé àéùúå, åìà éåñéó òåã øàåú ôðéä. àùáéòäå ðà áùáåòú ôøñ 

åîãé, àùø äîä éøàéí îàåã îôðéä åìà éçììåä". ìëï äåñéó îîåëï òì ãáøéå åàîø: "àí òì äîìê èåá, éöà 

ãáø îìëåú îìôðéå, åéëúá ãáø äùáåòä, ùéùáò äîìê, áãúé ôøñ åîãé, åìà éòáåø. àùø ìà úáåà åùúé 

ìôðé äîìê àçùååøåù, åîìëåúä éúï äîìê ìøòåúä äèåáä îîðä!"
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åðùîò ôúâí äîìê àùø éòùä áëì îìëåúå, ëé øáä äéà, åëì äðùéí éúðå é÷ø ìáòìéäï ìîâãåì åòã ÷èï.

åééèá äãáø áòéðé äîìê åäùøéí, åéòù äîìê ëãáø îîåëï.

åéùìç ñôøéí àì ëì îãéðåú äîìê, àì îãéðä åîãéðä ëëúáä åàì òí åòí ëìùåðå ìäéåú ëì àéù ùåøø ááéúå 

åîãáø ëìùåï òîå.

םיצעה טפשמ

עשרה תא םיחיכומ םיצעה

ëàùø øàä äîï, ùàéï ãáøéå åöò÷åúéå åáëéå ðùîòéí ìîøãëé, äøéí ÷åì éììä âãåìä, åéôï áãáøéå àì òöé 

âéðú äáéúï, åëä àîø: "äàæéðå ìé òöé äâï åäùúéìéí åäðèéòéí, àùø ðèòå îùùú éîé áøàùéú! ëé àðé äîï 

áï äîãúà äððé îåëï ìäéëðñ ìîçéöúí ùì äðúìéí". îéã ðúàñôå ëì äòöéí ìäúééòõ áéðéäí. ðåòöå äòöéí 

áéðéäí, åëï àîøå: "îé ùäåà âáåä çîéùéí àîä, éúìä äîï äøùò òìéå!".

ôúçä äâôï øàùåðä åàîøä: "÷öøä åçìùä àðé, åàé àôùø ìúìåúå òìé, åòåã - ùîîðé ìå÷çéí ééï ìðñëéí 

òì âáé äîæáç!". òðúä äúàðä åàîøä: "àé àôùø ìúìåú àú äøùò äæä òìé, îôðé ùîôøåúéé îáéàéí àú 

äáéëåøéí, åîòìé úôøå åòùå ìäí çâåøåú àãí åçåä - áðé äàãí äøàùåðéí òìé àãîåú!". òðä äæéú åàîø: 

"àé àôùø ìúìåúå òìé, îôðé ùîîðé ìå÷çéí ùîï ìîàåø, åîâéã äàåúåú îøçå÷ äëéððé ìîòï ùìí áùîðé 

àú äçåá ùì àùú òåáãéä äðáéà )øàä îìëéí á, ã, à-æ(; é÷ç ðà òõ àçø áî÷åîé!". ÷øà äúîø ìôðé ÷åðå 

åáåøàå, åëä àîø: "äðä ëì äàðùéí éåãòéí, ëé æäå äîï äøùò áï äîãúà, áï áðå ùì àââ îæøò òîì÷. ëì 

äîìëéí îåãéí åîùáçéí àåúê, ëé àúä äåà äàìå÷éí, åàéï òåã îìáãê, åìê ðàä åìê éàä ìäöéì àú äáðéí, 

ëùí ùäöìú àú äàáåú!". äùéá ä÷ãåù áøåê äåà åëï àîø: "ééùø ëåçê òì ãáøéê ùãáøú, åòì àùø úîàï 

åúñøá, ëé éúìå àú äøùò äæä òìéê, ëé äìà äöãé÷éí àìéê îùåìéí, åøò àúä ìáú öéåï äàäåáä åäøöåéä!". 

äàúøåâ ÷øà åàîø: "àé àôùø äãáø, ùéúìä òìé, îôðé ùàìé áàéí ëì îùôçåú éùøàì ì÷çú îôøéé ìùîåç 

ìôðé ã' åìäåãåú åìùáç àú ùîå!". ôúç ääãñ àú ôéå åàîø: "àé àôùø äãáø, ùéúìä òìé, ëé òìé àåîøéí 

ãáøé äìì åùáç ìáåøà äòåìí, åçáø åøò àðé ìàúøåâ!". öò÷ äàìåï åàîø: "àéðé çôõ, ëé éúìä øùò æä òìé, 

ëé úçúé ð÷áøä ãáåøä, îéð÷ú øá÷ä!". ÷øàä äàìä åàîøä: "ìà éåëì øùò æä ìäúìåú òìé, ëé òìé ðúìä 

àáùìåí áï ãåã, îìê éùøàì!". äøîåï àîø: "àé àôùø, ëé éúìå àåúå òìé, îôðé ùäöãé÷éí îùåìéí àìé!". 

åäðä ÷øà äàøæ - "ùîòåðé! úìå àú äîï åàú òùøú áðéå òìé, òì äòõ, àùø äëéï ìå!".

מ"עב עדמו תעד עדיבא תאצוהב ,םירופה ימי יניינעו יעוריא לכ "םירופה תרגיא" יפ לע

 úøâåí ùðé - úøâåí îãøùé áùôä äàøîéú òì îâéìú àñúø, ùðëúá áñåó äîàä äùáéòéú àå áúçéìú 

äîàä äùîéðéú. úøâåí æä îúàø àú òáøå äîôåàø ùì äòí äéäåãé åäùâçúå ùì äáåøà òìéå áëì 

äú÷åôåú.
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שוכ דעו ודוהמ לארשי תוליהק יגהנמ

'ב קלח - ןאתסינאגפא ידוהי 

 תוחפשמ האמכ ןאתסינאגפא לכב וראשנ םויכ ,הצרא הלע רבכ ןאתסינאגפאב ידוהיה ץוביקה לש ובור בור

 רסאנמלשש ,רושא תולגב התישארש ,וז ןימוי-תקיתע הלוג לילכ לסחתת זאו תולעל תודיתע ןה םג .דבלב

.ידמו סרפ ירעבו ותוכלמ ירעב םבישוהו לארשי יטבש תרשע תא הלגה הכלמ

 תורוקמ וא תוליהק יסקנפ ,תומושר ונל ודרש אל .דואמ םישולק ןאתסינאגפא ידוהי תודלותל תורוקמה

 ךרע תלעבל ןאתסינאגפא ידוהי לע העידי לכ אופא ךפוה הז םוחתב ירוטסיהה רמוחה טועימ .םירחא

.םהיתודלות דומילל רוקמלו

 זוחמב םיידוהי םיבושיי םיריכזמ םייניבה ימי לש םיימלסומהו םיידוהיה - םייתורפסה תורוקמה

 םייניבה-ימי לש תירבעה תורפסב תרכזומ ןאסארוח ץרא .ונימי לש ןאתסינאגפא לש הברעמבש ןאסארוח

 .םיבר םיידוהי םיבושיי הב שיש ץראכ

םילוגנומהו םילסומה ישוביכ

 התויה לשב הילע ורבעש תוברה תומחלמה ןמ האצותכ טעמתהו ךלה ןאתסינאגפאב םידוהיה רפסמ

 .סרפו ןוי יאיבצממ לחה ,הילע ומחל םילודג םישבוכ .בהזה ץרא ודוהל תיתשביה ךרדה םא לע תנכוש

 ,3831-בו ,ודימשה היבשות תאו 2221-ב ךלבו תארה ריעה תא ושבכ ,ןאח זיגניג לש ונב תגהנהב ,םילוגנומה

 םימלסומה ישוביכ .לודג יתוברתו ירחסמ זכרמ םהה םימיב התיהש ,תארה ריעה תא גנל רומיט בירחה

 תונברקה ,ליגרכ ,ויה תוידוהיה תוליהקהו ,הייסולכואה לש סנואמ התומלסאתהל ואיבה תיעיבשה האמב

.זפב ואלוסי אלש םירקי םיכרעו םיסכנ ןוימטל ודרי ןתא דחיו ןהמ רכז ראשנ אל :םינושארה

 וכז ,חתפתהל לדחש לדלודמ רבאל וכפה ןמזה ךשמבו ,ידוהיה םלועה ןמ םיקתונמ ויה ןאתסינאגפא ידוהי

 םיעישה םימלסומה ולילעה ט"צקת תנשב :רפוס ךכ לעו ,דהשמ יסונא לש םאוב םע דודיעלו חוכ תפסותל

 םיאנקה םיעישה .וז ריעב רובקה ,"הזיר ילע םאמיאה" ,םשודק לש ורכז תא ולליח םידוהיהש דהשמ ריעב

 םישולשמ הלעמל וחצר ,תסנכ-יתב שאב ולעה ,דיל אבה לכמ ודדשו וסרה ,םידוהיה תונכשמל וצרפתה

 וארק םאלסיאה תד תא ןיע-תיארמל םהילע ולביקש םידוהיל .םלסאתהל םידוהיה תא וחירכהו םידוהי

 ןמ קלח וחרב ןמז רחאל .םילופכ םייח ולהינ הלא םידוהי .םישדחה םימלסומה ונייה ,"םאלסא לא דיד'ג"

.םידוהיל החונו תוחפ תינוציק איהש ,םיינוסה תכל םיכייתשמ הימלסומש ,הנכשה ןאתסינאגפאל םיסונאה
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דהשמב זוכיר הנחמל שוריג

 יסונאל אצאצ היהש ,י'גר'ג היתתמ אלומ לש ותרדגהכ "'ד רבד תא םיאריה" ורגיה ,סנואה רחאל הנש

 םימרות םהשכ ,דהשמ יטילפ םש ונכתשה ךליאו )0481( ר"ת תנש ןמל .ןאתסינאגפאבש תארהל - דהשמ

 םייסרפ תואבצ ושלפ )6581( ז"טרת תנשבו לגלגה ךפהתנ עתפל .תינחורה םתשרוממ הקיתווה הליהקל

 רוצמ רחאל ריעל ורדח תואבצה .תארהל ,יסרפה האשה םימיל ,)9281-6981( ןיד-דא-רסאנ לש ותושארב

 םיסרפה םישבוכה םתוא ולגה ,םתודהיל ורזחש לע דהשמ ידוהיב המקנכ .םישדוח העשת לש ךשוממ

.דהשמ דיל זוכיר הנחמל הרזחב

 ראשה לכ .תוריחל וכזו םתד ורימה םישאייתמה ןמ המכו םילוגה ןיב הפיגמ הצרפ םישקה םיאנתה לשב

 תוירוטירטה תא תונפל םיסרפה תא ץליאש ,יטירבה אבצה ץחלב םלוא ,תופסונ םייתנש ךשמב ונעתה

 תא ושדיחו תארה ריעל דהשמ ידוהי ובש ,ט"ירת תבטב ג"י ,ינש םויב .תוריחל םילוגה וכז ,תושובכה

.םידוהיכ םהייח

.)אבה ןויליגב "ןאתסינאגפאב ינויצה ןויערה" - 'ג קלח(

ôåøéí á÷øá éäåãé àôâàðéñúàï

îùðëðñ àãø, îøáéï áùîçä åâí îøáéí áùîçú çúï åëìä åîøáéí ìòøåê çåôåú. áùòú 

äçåôä ðåäâéí ìùéø îúåê úé÷åï ôåøéí "îé ëîåê åàéï ëîåê". áîùê ëì äçåãù îøáéí ìòøåê 

ñòåãåú øòéí åñòåãåú îöåä. áæîï äñòåãä îùç÷éí ááéöéí ÷ùåú äöáåòåú áùìì öáòéí. 

îé ùáéöúå ðùáøú, îôñéã áîùç÷ åäîñåáéí îëøéæéí: "îçä úîçä àú æëø òîì÷".

ëùáåò ìôðé ôåøéí îúçéìåú äðùéí ìàôåú òåâåú îéåçãåú ìôåøéí. äøçåáåú îìàéí 

øéçåú-àôééä ðòéîéí. äéìãéí ìåîãéí á"îãøù" àú äùéøéí åäôéåèéí ìôåøéí, åáîéåçã äôéåè 

"ôåøéí, ôåøéí, ôåøéí ìðå" åàú "÷åøàé äîâéìä äí éøððå àì àì, ëé î÷åí úäéìä äéúä ìéùøàì". 

éìãéí øáéí ìåîãéí ì÷øåà àú äîâéìä.

áìéì é"â áàãø äåìëéí äëåì ìéùåï îå÷ãí, ëé ìôðåú áå÷ø éù ì÷åí ìàëéìú ñòåãä îôñ÷ú 

ìôðé öåí "úòðéú àñúø", åîöåä âãåìä ìàëåì áñòåãä äîôñ÷ú - àåëìéí àøåçä ÷ìä åäéà 

àéðä ôçåúä áòéðéäí îîöååú äöåí. áéï îðçä ìòøáéú äðùéí îáéàåú ìáéú-äëðñú òåâåú, 

áéöéí öáåòåú, îèòîéí ùåðéí åàó îúðåú îéåçãåú ìéìãéí ùöîå ëì äéåí.

çøó äöåí éãé äðùéí îìàåú òáåãä. äï îëéðåú ìëáåã äéåí áéöéí ÷ùåú áöáòéí îøäéáéí 

åòåâåú îúå÷åú )"ùÀk Çøé"(. éù òåâåú äòùåéåú áãîåú âáøéí åðùéí - ìîùìåç îðåú, åëï éù 

çìáú-ùåîùåí åçìáú àåøæ åñåëø îåùçîú, òìéä îôæøéí àâåæéí åôéñèå÷éí.
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ì÷øàú äòøá äëåì äåìëéí ìáéú-äëðñú. äéìãéí áàéí òí ä"äîï k e " ùìäí. ìôðéí äéå 

îëéðéí ëãåøé-òõ åúå÷òéí àåúí áøàù î÷ìåú àøåëéí åëùä÷åøà îâéò ìòùøú áðé äîï, äéå 

äéìãéí îçæé÷éí áéã ðééø ùîöåéøú áå öåøú äîï, îëéí áä áî÷ìí åæåø÷éí àåúä àçø-ëê 

òì äøöôä. îàåçø éåúø öééøå àú öåøúå ùì äîï òì ÷øùéí ÷èðéí, îëéí áäí áòú äæëøú 

ùîå ùì äîï åãåøëéí òìéäí. ì÷øùéí àìä ÷åøàéí "ö'à÷-ö'à÷", áùì äøòù ùäí âåøîéí. 

àçøéí ùîéí òì éãéäí ëôôåú-òõ îéåçãåú )ãåîåú ìñðãì-òõ( åîëéí éã áéã. âí îøéîéí 

àú äùèéçéí ùäîúôììéí éåùáéí òìéäí, åçåáèéí áäí.

æëåú ä÷øéàä áîâéìä ðîëøú áàëøæä òåã ëîä ùáåòåú ìôðé ôåøéí, ëãé ùéäà ñéô÷ áéãé 

ä÷åðä )ä÷åøà( ìäúëåðï ëøàåé. øåëùéí àåúä áãøê ëìì òáåø çúï öòéø ùðùà àùä áàåúä 

äùðä åäåà áòì ÷åì ðòéí )àú äçúï îæîéðéí âí ìñòåãä åäåà îáéà ìëìúå àå ìàøåñúå 

úøðâåìú áöáòéí ðàéí, ìáåùä ááâãéí ðàéí(.

áæîï ä÷øéàä òåîãéí îùðé öãéå ùì ä÷åøà ùðé ùåùáéðéí äîñééòéí ìå.

ëì îùôçä ùåìçú áôåøéí îðåú ìùëðéí åîúðåú ìàáéåðéí, áãøê ëìì áéãé äéìãéí. 

ìëáåã ñòåãú ôåøéí òøåëéí äùåìçðåú áîòãðéí. áúåí äñòåãä ùøéí ùéøéí îôñå÷é 

äîâéìä åôéåèéí ùåðéí.

áòéø áàì÷ äéå î÷ééîéí àú ôåøéí áé"ã åáè"å, îàçø ù÷áìä áéãéäí, ùäòéø îå÷ôú çåîä 

îéîåú éäåùò áï-ðåï.

יתדה ךוניחה להנימ ,ךוניחה דרשמ ,ליטרסו רשא תכירעב ,לארשי יטבש לש םהיגהנממ ,"םיגהנמ טוקלי" יפ לע
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621 ‘סמ תועדומה חול

םירופל ירטיס-וד לולבש

 רמולכ( "רבלמ" תרתוכה תחת תונתינ ךכל תורדגההשכ ,001-ל דעו 1-מ תורפסה ןוויכב סנכיהל שי לולבשה ךות לא
 תונתינ ךכל תורדגהה ,1-ל 001-מ רמולכ ךופהה ןוויכב הרזח ךרדב תאצל שי ופוסל םיעיגמש רחאל .)המינפ ץוחבמ
 ותואב רתוי לקה ןוויכה תא לצנל ולכות יישקב םתלקתנ םאש ןבומ .)הצוחה םינפבמ עמשמ( "וגלמ" תרתוכה תחת
.הלימ  לכ תספותש קיודמה עטקה לע םיעיבצמ הרדגה לכ תליחתב םיעיפומה םירפסמה .עטק

:רבלמ

 ;החמש תדועס )82-52 ;הכולמה תיב )42-02 ;רתסא דוד )91-51 ;םירופ ירחאש םויה )51-7 ;םירופ תשובלת )6-1
 תווצממ )46-65 ;םינבה ריעצ )55-15 ;שורושחא תוכלמ תונידמ רפסמ )05-93 ;בוטל רוכז )83-33 ;ךלמה תשא )23-92
 .ץעה לע ולת םתוא םג )001-19 ;םיפוחד ואצי )09-78 ;רתסאל שורושחא ירבד )68-56 ;םירופ

:וגלמ

 קרי )28-48 ;בל בוט אל )58-78 ;היתש גוס )88-09 ;ןמהל ראות )19-39 ;ןב אל )49-59 ;עבטמ )69-79 ;הנשי )89-001
 ,תתכ )96-17 ;!דמל !ןבה )27-37 ;קיהבמו יקנ )47-57 ;!םולש תאירק )67-77 ;)םישנא יבגל( לכהו )87-18 ;קותמ םודא
 ;ןשי )16-26 ;)רסח ביתכ( והשמ ידי לע וגרהנ )36-66 ;ארקמה תפוקתב שביה תדימ )76-86 ;םינטק םירוריפל השע
 )24-54 ;םינבל םיחלפ לעב קרי )64-84 ;ןנע )94-05 ;דוה ,יפוי )15-35 ;לצאמ )45-65 ;ביואה תא שילחמ ,עינכמ )75-06
 ולכאת םא )32-72 ;הלאש תלימ )82-03 ;!הכה )13-23 ;סנ )33-53 ;ונחנא )63-83 ;הלאש תלימ )93-14 ;עשר היהי

 ושמתשה )21-41 ;)רסח ביתכ( ןופצמ ךפהה )51-71 ;הלאש תלימ )81-02 ;קותמ אל )12-22 ;)רסח ביתכב( ...זא הברה
.ןיטקה ,טיעמה )1-3 ;ופייעתה )4-6 ;דרול ףדרנ המשש הדליל הביח םש )7-9 ;ששח תלימ )01-11 ;םיבורב

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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םירופ

1. ùìåí, îø øâù!
.דרפנ ףד לע ריש לכ ,1 חפסנב םיעיפומה םירישה םירשע תא קיתעהל וא םלצל שי

 ףיסוהלו דחא ריש אורקל ףתתשמ לכ לע .םירישה םיעיפומ םהילעש ,םיפדה תא םיפתתשמל םינתונ �

 .שממ הכסמ וא םיאתמ רויא

 הצובקה ינפב גיצמ ףתתשמ לכ .תחא לכ םיפתתשמ השימח תונב תוצובקל םיפתתשמה תא םיקלחמ �

."תומדה תא שובלל" שממו וינפ לע הכסמה תא םישל לוכי אוה ולש "רמ"ה תא

.רחבש תומדה תא םיפתתשמה לכ ינפב גיציש ,גיצנ תרחוב הצובק לכ �

 ,וילע בוהאה "רמ"ה והימ ףתתשמ לכ בותכי ,םינושה "םירמ"ה יגוסל תועדוותמ תוצובקה לכ רשאכ �

.ותוא החודה "רמ"ה והימו

 :םילימב םיכינחל רוזעל רשפא 

 "___________ רמ יתייה וליא" 

"_____________ רמו ____________ רמ םה יירבח" 

"_____________ רמו ____________ רמ םה יבייוא" 

 תא םיחכונה לכ ינפב וגיצי "רמ" ינש לכ :םינוש םייח יבצמ הצובק לכל עיצהל רשפא אבה בלשב �

 השק ףוס םע - תחא םעפ :םיימעפ גיצהל רשפא השיגפ לכ .)2 חפסנ( ןותנ בצמב םהיעגמ תאו םתשיגפ

.הנבהל םיעיגמ ובש ,בוט ףוס םע - היינש םעפ .הבירמ לש

.השיגפ לכב גהנתהל דציכ :"םינושה "םירמ"ל "תוצעה רפס" תא םסרפל רשפא 

 ףד לדוגב הלודג תצבשמו ,"םירמ"ה תומש ןהש ,תורתוכ םע הלודג הזרכ וילעו ,ריק חול רוציל ןתינ 

.תרתוכ לכ תחת תרבחמ

 תא ושגפ וא וגהנתה ,ושיגרה םהבש םירקמ תצבשמב בותכל םיפתתשמה ולכוי תוליעפה רחאל 

.הזה "רמ"ה

 םעפ" וא "__________ רמ יתייה םעפ" לע םידלי ירופיס בבס תחישב תוחנהל יאדכ תוליעפה םויב �

."___________ רמ יתרכה

תולועפ
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  1 חפסנ
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2 חפסנ

םיבצמ תמישר

.דרוי רחאהו הלוע דחאה :תוגרדמה רדחב הרקמב םישגפנה םינכש �

.לספס ותוא לע סובוטואל הנחתב םיכחמ �

.רפסה-תיבב ןחלוש דיל הז דיל הז םיבשוי �

.)םיפילחתמ( דימלתו הרומ �

 ,תונורחא תועידי ל"כשמ תאצוהב םיס"נתמל הרבחה ,תיתרבח תוליעפל הידפולקיצנא ,"הידפולעפה" תובידאב

םילשורי הרומל זכרמ להוק תאצוהב ,"תועבהו תוכסמ לע" ךותמ טיבש רונג דרו ,ןואג הפי יפ לע דבוע

 תא קידצהלו תונושה תוכסמל הליגמהמ תויומד םיאתהל םיכינחהמ שקבלו הלועפה תא ןווגל ןתינ :הרעה

.םתריחב
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2. éåîðä ùì æøù
á"çôéøåú àøëéàåìåâéåú" ùðòùå áùåùï ðúâìä ëúá éã, åàçø ùôéòðçå àåúå áòæøú ã"ø àøéä ñèøé÷åáñ÷é 

äúáøø ùîãåáø áéåîï äàéùé ùì æøù äîúôøñí ëàï ìøàùåðä:

äçì îâéì 01 äééúé òåîãú îãé áå÷ø îåì äøàé åùåàìú: øàé, øàé, îé äëé çëîä áòåìí? åëîåáï äøàé äéä 

òåðä: àú æøù.

éåí àçã òîã ìéã äøàé âáø îåùê ùôðä àìé: "àú çééáú ìäúçúï àúé, àéððé øåöä ùäéìãéí ùìé éäéå 

îèåîèîéí". ùîå äéä äîï.

äñëîúé åîàæ ðú÷òúé àúå. ìãàáåðé äéìãéí ÷éáìå àú äùëì ùìå...

åàëï áæëåú äùàôúðåú ùìå åäùëì ùìé äåà òìä ìâãåìä. äîìê àçùååøåù ùäéä òñå÷ áðùéí åáééï ìà îöà 

æîï ìäúòñ÷ áòðééðé äîãéðä åäéä æ÷å÷ ìéåòõ åáéöåòéñè. ëîåáï äîï äéä æ÷å÷ ìòöåúéé, åáæëåúï òìä ìâãåìä. 

áôåòì àðé ðéäìúé àú äîãéðä.

ôòí àçú äîï ìà äúðäâ ìôé òöúé åæä âîø àåúå.

äñéôåø äúçéì ëùáà àìé éåí àçã åñéôø áäúìäáåú: "àñúø àåäáú àåúé!" øöéúé ìøöåç àåúå. éãòúé ùàéï ìé 

ñéëåé ëðâã îéñ éåðéáøñ, àê äáìâúé. ëùçæø îäîùúä äúçéì ìäúëåðï ìîùúä ùìîçøú åäúìåðï ùìà éåëì 

ìúô÷ã ëùîøãëé ìà îùúçååä ìå. çùáúé ùäåà îùåâò ìâîøé àîøúé ìå àí æä çùåá ìê úìä àåúå òì òõ, 

àê äîúï ìáå÷ø åàæ úàîø ìîìê ìúìåú àú îøãëé òì äòõ. ëîåáï àöä ìå äãøê ëãé ìäéåú äñééñ ùì 

îøãëé. àéìå äéä äåìê ìîìê ááå÷ø, äéä îåöà ùîøãëé ÷éáì ëôøñ ãåëï áîçðä éäåãä åäéä äåìê ìîùúä 

ðéðåç. àê úçú ììëú ìéùåï äåà äìê ìîìê áçöåú äìéìä åçæø äáéúä ìîçøú á-11 ááå÷ø ëåìå îæéò îèåðó 

åñçåè. áî÷åí ìäúøçõ åìäúëåðï ìîùúä äùðé, äåà áæáæ àú äæîï òí îåòöú äéåòöéí.

ìà øéçîúé òìéå. øöéúé ìåîø ìå: ìê úúáëééï ìôðé àñúø ùìê. áî÷åí æä àîøúé ìå: "àí îæøò äéäåãéí îøãëé 

ìà úåëì ìå ëé ðôåì úéôåì ìôðéå". ëøâéì ëåìí äñëéîå àúé. åàæ, ììà äúøàä ðëðñå ìáéú ñøéñé äîìê åñçäåáå 

ìîùúä.

àéìå äééúé àåäáú àåúå äééúé îòåããú àåúå: äééú ðîø åúîùéê ìäéåú! úäéä øâåò, àúä òãééï øàù äùøéí. àðé 

òãéï àåäáú àåúê! á-31 áàãø îøãëé ééäøâ òí éúø äéäåãéí, àê øöéúé ùäåà éôåì åéãòúé ùäåà îàîéï áàîåðåú 

èôìåú åäùèåú ùàîøúé ìà äîîä àåúå.

ëàùø àñúø äöáéòä òìéå áàîøä: "àéù öø åàåéá äîï äøò äæä"! äåà äéä öøéê ìâùú ìîìê åìäñáéø ìå 

ùîãåáø ááéöåò ô÷åãä îìëåúéú åàéï ìä ìîìëä æëåú ìäúòøá áòðééðéí îîìëúééí. æä äéä âåîø àú àñúø. 

àê äîéìéí "ðôåì úéôåì" äãäãå áîåçå åùéú÷å àú éëåìú äãéáåø ùìå. äðáì äæä çùá ùàñúø äéà ú÷ååúå 

äàçøåðä. äåà ðôì áàôéñú ëåçåú òì äîéèä àùø àñúø òìéä.

áàúé ìîçåú òì ä÷èò "àøåøä æøù". áìòãéé ìà äéä ðñ ôåøéí.

.שורוושחאו ןמה לש םיזונגה םינמויה תא רזחשל ןתינ :העצה
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3. ùáõ ðà
 הרושקה תומד םש וא הליגמהמ קוספ ,גהנמ ,גשומ סיטרכ לכ לע בותכלו םיסיטרכ ןיכהל יאדכ :שורד דויצ

:האבה הרוצב תקלוחמה הלבט ןיכהל שי ןכ ומכ .םירופל והשלכ ןפואב

הליגמהמ םיקוספ  הליגמהמ תויומד םירופ יגהנמ  תווצמ  

.הלבטב םיסיטרכה תא ץבשל )ורותב ךינח לכ( םיכינחהמ שקבל שי

)המגודל( םיחנומה תמישר

 ,םינויבאל תונתמ ,לקשה תיצחמל רכז ,שפחתהל ,רתסא ,תוכלמה יצח דע ,ךלמה תנש הדדנ ,תונמ חולשמ

 ,עדי אלד דע ,ןשער ,רתסא תינעת ,םיסנה לע ,יתשו ,ןמה ,םירופ תדועס ,ןמה ינזא ,יכדרמ ,הליגמה תאירק

 ,ךלמה ףוצקיו ,שרז ,שרתו ןתגב ,שורוושחא ,...רשא שיאל השעי הככ ,ביואו רצ שיא ,תוכסמ ,רופ ליפה

.השוע רתסא יכדרמ רמאמ תאו ,ונושלכ םעו םע ,הנוברח ,ןייב ךלמה בל ,החמשו הלהצ ןשוש ריעהו

 ןצבשלו  םיקוספלו םיגשומל תוזמרמה תוילותיה תונומת יסיטרכ ןיכהל יאדכ הלועפה תא ןווגל ידכ :הרעה

.הצובקה יכינח ןיב םיחוורה םיגהנמה םתוא תא ונאבהש םיחנומה תמישרל ףיסוהל תורשפא שי .הלבטב

 

33



34

4. ôåøéí áú÷ùåøú
הליגמה רופיסב תונמוימ

הליגמה רופיסבש םיעוריאה ףצר יפ לע תועדומה תא רדסל שי

!ןשוש ינב לכל

תוזחל םינמזומ םכנה

,המא םישימח הובגה ץעב

.ידוהיה יכדרמ תיילתל דעונה

ואובי םיטרפ - קיודמה הילתה דעומ לע

ררוצ .צ ןמה תכשל רבוד :םותחה לע

!ןשוש ןב לכל

.ידוהיה יכדרמל הרקוה תכולהתב תוזחל םינמזומ םכנה

"ורקיב ץפח ךלמה רשא שיאל השעי הככ"

:םותחה לע

יסרפ .ד ךלמה רבוד

úðå ëáåã åé÷ø!
äùø äîï äåòìä áãøâä òì-éãé äîìê:

îòúä øàù-äùøéí äåà!\å
åäøé úæëåøú: áðé ëì äãúåú çééáéí ìëøåò 

åìäùúçååú ìäîï.
òì äçúåí: ãåáø äîìê ã. ôøñé

:תושקובמ
ידמו סרפ תכלמ דיקפתל תודמעומ

.זגשעש לצא המשרהו םיטרפ
ךלמה סירס

34
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ìåç äîåãòåú äøåáò äéäåãé
ùåùï äáéøä

ìëì éäåãé ôøñ åîãé!
äøéðé îëøéæ áæä òì öåí åäúëðñåú ááúé-äëðñú ìàîéøú ÷éðåú.

áòæøú ä' úúáèì äâæøä.
"áëì ãåø åãåø òåîãéí òìéðå ìëìåúðå

åä÷ãåù áøåê-äåà îöéìðå îéãí"
òì äçúåí: îøãëé áï-éàéø

îàú: îôòì äôéñ - ñðéó ùåùï

äðãåï: äôìú ôåø

ùåùðéí åùåùðåú ðëáãéí!

äðëí îåæîðéí ìäôìú ôåø ôåîáéú.

ùéîå ìá! äâåøì é÷áò áàéæä çåãù åáàéæä éåí éåùîãå 

äéäåãéí!

äëðéñä çåôùéú - áåàå áäîåðéëí.

îùøã äîùôèéí îäåãå-ëåù

ãáø äîìëåú:

åäéä àí äáòì åäàùä ãåáøé ùôåú ùåðåú äîä, ùôú 

äãéáåø áîùôçä äéà ùôúå ùì äáòì áìáã!

ð.á. äåãòä æå äéà äòú÷ îñôø äçå÷éí ìôøñ åîãé.

îùøã äîùôèéí îäåãå-ëåù
ìëì îãéðåú äîìê àçùåøåù

îäåãå åòã ëåù
äéëåðå äéëåðå!

äæãîðåú áìúé çåæøú ìð÷åí åìäúòùø
ãîí åøëåùí ùì äéäåãéí - äô÷ø

áùìåùä òùø ìçåãù àãø, 
äéùîòå ìöå äîìê:

à. äøâå àú ëì äéäåãéí îðòø åòã æ÷ï, èó åðùéí áéåí àçã!
á. ëì äî÷ãéí ìáåæ - æåëä.
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5. îçôùéí òöåú
הליגמה רופיס תא שיחמהל :הרטמה

גולוכיספה

 תחא לש דיקפת ינשה לעו גולוכיספה דיקפת תא םהמ דחא לע ליטיו הצובקהמ םיפתתשמ ינש רחבי החנמה

.הליגמב תויומדה ןמ

 חתני דציכ .גולוכיספה לצא הליגמה ןמ תומדה לש השיגפ תגצה איה םינקחשה ינפב תדמוע רשא המישמה

.תומדה התוא תא גולוכיספה

.הליגמה ןמ תונוש תויומדו םינוש םיפתתשמ םע םימעפ רפסמ הז ליגרת לע רוזחל ןתינ

הליגמהמ תומד םע ןופלט תחיש

 תא רפהל שורוושחא לע עיפשהל דציכ ץועיי תשקבמה רתסא :ומכ ,הליגמהמ תומד םע ןופלט תחיש �

.םידוהיה דגנ הריזגה

.םידוהיה דגנ ותריזג תא ריתסהל דציכ הצע שפחמ ןמה �

.תודהיל ךרד תשפחמ איהו רייגתהל הטילחה שרז �

.לארשי-ץראל תולעל םידוהיה לע עיפשהל דציכ הצע שפחמ יכדרמ ,הריזגה לוטיב ירחא �

 הרובד :ןוגכ ,רבעהמ ך"נתה תויומדל הליגמה תויומד ןיב תושיגפ זיחמהל ןתינ ןוימיד תצק םע :הרעה

.שורוושחא םע וניבא םהרבא ,רתסא םע האיבנה

lmth.6/gnenerup/mirup/slvitsef/li.gro.de-zjajwww//ptth יפ לע
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עובשה תשרפ .ב    

רמייהלפ הירא תאמ

ךדגיו ךנב לאש
םידודיחו תודיח

המורת תשרפ

 וידחי םיינשה לש םגוויז .בהזה תרונמב וידחי םהינש ועיפוה בהָצ וא ליחכה ,םידאה - חמצו דגבב טירפ .1

.תולעפתה לש יוטיב - תירבעב ועמשמ תולבקתהב

?השקמ ושענ ןכשמב םירושקה םיטרפ וליא .2

 ."שלושמ םעל תשלושמ הרות ןתנש ךורב" ש"לצה לע ונא םינומא וניתובר ימימ רבכ .3

שודנ אל טלחהב - קוספ ונתשרפב 

.שולש לופכ - תופוצר םילימ שמח 

חאֶה יחא לבא באכב םגתפה רמוא / באז םדאל םדא .4

.חאכ וניה / ךאלמל ךאלמש 

 םירושק םניאש ולא תא הפנ .ןכשמה תיינבל יסיסבה רמוחה תא וויה םבורש ,םינוש םירמוח לש טרפמ ןלהל .5

.הרפ רוע ,םיטיש יצע ,םולהי ,זרא ,םיזע תורוע ,תשוחנ ,לזרב ,בהז ,ףסכ :ותיינבל

  

הווצת תשרפ

עברא תויתוא תב הלימ .1

הנומשמ דחא טירפ התוויה 

הנומש רפסמל עיגתו ףיסות הבית םאו 

.העבראמ דחא קלח ךיניעל הלגתי 

 הנש תואמ שמחו םיפלא תשולשכ .2

הרות ןתמ זאמ ןהל ופלח 

)!לוחל שדוק ןיב לידבמה ךורב( / לכה תורמלו ןכ יפ לע ףאו 

ר"יחל דחוימבו - ל"הצל עיגה / ריכבה ןהכה ידגבמ דחא 
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ףנכה תיציצ לע / תלכת ליתפ תתל שי .3

"ףט" הנוכמה הז םגו / דלי לכ עדוי תאז 

?ליתפה תלכת לע ותוא םימש / לילצב המודה ,טירפ הזיא 

אשמל ורצונ ףא ןקלח / עסמל תודעונה תומהב ןנשי .4

.םיידי אללו םיילגר אלל / םייתש לע "המהב" ונתשרפב אצמ 

.בהז ידגבלו ןבל ידגבל הקולח יפ לע ,הנוהכה ידגב הנומש תומש תא הנמ .5

  

אשת יכ תשרפ
 םידוקירה הארמל ורמרמתה םהינש .1

 םידוגינ םהיתוביס - תולוחמהש םגה 

ולוליחו שדוקב לוזלז - אוה הארש המ 

.)לאומש רפס האר( ולוליהו ול דובכ - איה התארש המו 

םעה לש ודיתעל השק העשב .2

ארק זא 'ד םשבו ןקזה ררועתה 

םעז רשא רבכמ הז ומדק 

הרק זא רשא ארונ אטח לע 

םער המרב םיינשה לש םלוק 

.הרזה הדובעה תבעות לע תוחמל 

הנומא םדיש םירוחב ולדח אל / הנומתו לספ תיישע רוסיא ףרח .3

קוקז םעה םהלש הרקמב / קוקיחו לוסיפ הכאלמב תושעל 

.)היעשי רפס האר( ץוחה ןמ םיחמומ איבהל / ץוחנה ןמ היה אל 

?ובנוגל / הבנוגל ןווכתמ וניא שיאש תורמל ,ותוא / התוא םירמוש הברהש ,אוה הזיאו וז איה ימ .4

 הרהזא היוצמ ונתשרפב .ןידה תא ךכ לע תתל לולע "טנטנפ"כ ןגומה רצומ הקחמה ,ונמלועב אוה עודי ללכ .5
 ?ןכיה ,הזל בורק אשונב רתויב הרומח

ידוקפ-להקיו תשרפ
ןוינכטב אל ףא / הטיסרבינואב ודמל אל .1

ןוקיסקלב איה הבותכ אל / הטישה הלעפ םלצא 

תעדו הנובת ,המכוח םיקולא חור 

.תעטל וליכשה םיסדנהמהו םילכירדאה תא 
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.םינוש דואמ הזמ הז םהיטבש תאז םע דחיו םינוח והער דיל שיא ב"א תויתואב ,םישיא ינש .2

)!לק ךיניעב הז רבד היהי לאו( לבוקמל דוגינב דחי ולעפ תונמדזה וזיאב 

?"לד ינפל עוש רכינ אלו" םייקל 

הרוהטה הרונמב םה םיטושיק ינש .3

הרוהנ הילעמ הל ופיסוה םתסה ןמ 

בינל דחי םה ורבח םימיה תוברב 

.ביטה לעו יפואה לע דיעמה 

.ישפוח ןפואב ץוחב בבותסה ןכ יפ לע ףאו אלכנש הז אוה ימ .4

?אסיג ךדיאמ וינבו ןרהא לעו ,אסיג דחמ ןכשמה ילכ לע התשענ ההז הלועפ וזיא .5

)ןויליגה ףוסב תונורתפ האר(
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הילאוטקא .ג

הלופכ תונמאנ - םייובש ןוידפ

יכדרמ תרהזא
 תחת םיאצמנה ץראל ץוח ידוהי לש הלופכה תונמאנה תייעב תדמוע וז הלועפ לש הזכרמב :הלועפל עקר

.תונוטלשה תוריזג ןיבל היכרעו תודהיה תווצמ ןיב תושגנתה שישכ תררועתמ היעבה .רז ןוטלש

 תוביסהמ תאז ,שורוושחא לש התשמב ףתתשהל אלש םידוהיה תא ריהזמ יכדרמ םש הליגמ תכסמב ןייע

:אבה עטקב תואבומה

 òùä ìäí îùúä ùðé áîùê æ' éîéí. ùáàåúí äéîéí äìëå îùåùï ëì âãåìé éùøàì ëãé 

ùìà éèìå çì÷ áîùúä, ùëê äëøéæ îøãëé äöãé÷ áéï äéäåãéí ùìà éäðå îàåúä ñòåãä, 

ùàéï øàåé ìäí ìéùøàì ëì æîï äéåúí áâìåú ìùîåç áîùúä ùì äéúø ëì ùëï áîùúä 

ùì àéñåø, ìàëåì îáéùåìé âåéí åìùúåú ñúí ééðí ùáéîé ôðçñ áï àìòæø ðâæø òì ñúí ééðí 

áçøîåú åðéãåéí.

)זעול םעמ טוקלי יפ-לע(

 :הכירדמל הרעה

 ובשייתיו ורזחי םידוהיה בורקבש 'ד יאיבנ תחטבה תאו הלואגה תא שיחכהל ידכ עבקנ התשמה

.לארשי-ץראב

.בי ףד הליגמ תכסמב ןייעל יאדכ

.אל וא התשמב ףתתשהל םא םיטבלתמ םידוהיה יכדרמ תרהזא רחאל

.דגנו דעב תוצובק יתשל םיכינחה תא קלחל שי :הכירדמל
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 תא הדירטמ וז היעב ,ונימיב .הלופכ תונמאנ לש םיבצמל םיעלקנ תונוש תוצופתב םידוהי םיבר םירקמב

 - תמייק היעבה הלודגה ונתדידי ,תירבה-תוצראב וליפא .לארשיל ןיוע רטשמ תחת הנותנה ,ןאריא תודהי

.לארשי ןעמל לגירש לע םלוע רסאמל ב"הראב אולכה ,דראלופ ןתנוהי לש איה רתויב תמסרופמה המגודה

דראלופ ןתנוהי תשרפ
 עצמאב .ינקירמאה םיה ליח לש ןיעידומה תורישב טסילנאכ דבעש יאקירמא חרזא היה דראלופ ןתנוהי

 םיענומ ב"הראב ימואלה ןוחטיבה ךרעמב םימיוסמ םימרוגש דראלופ הליג ,)3891-4891 םינשב( 08-ה תונש

.לארשי לש הנוחטיבל ינויחה עדימ ןווכמב

.הז ינויח עדימל תיקוח הניחבמ תיאכז התייה לארשי ,תונידמה יתש ןיב 3891-מ תונבהה רכזמל םאתהב

 ,ןאריאו בול ,קריע ,הירוס לש תימיכהו תיגולויבה ,תיניערגה המיחלה תולוכי וללכנ לארשימ ענמנש עדימב

 תופקתמ לעו הלא תונידמ ידי-לע םייטסילב םיליט חותיפ לע עדימ ןכו ,לארשי דגנכ שמשל הרטמב וחתופש

.תויחרזא תוילארשי תורטמ דגנכ תוננכותמה רורט

 תורישי הז בושח עדימ ריבעה דראלופו ילארשיה ןוחטיבה יתורישו דראלופ ןיב רשק רצונ רבד לש ופוסב

.לארשיל

 לשו ב"הרא תלשממ לש ןתשירד יפ-לע .טפשמ ול ךרענ אל ךא תירבה-תוצראב רצענו ספתנ דראלופ ןתנוי

 אשונה רקיו בכרומ ,ךורא יטפשמ ךילהת תולשממה יתשמ הכסחש ,ןועיט תקסעל ענכנ אוה לארשי תלשממ

.ןהיתשל הבר הכובמ ובוחב

 ,תאז תורמל .העיבתה םע אלמ ןפואב הלועפ ףתישו ,ןועיטה תקסעב ותובייחתה תא אלימ דראלופ ןתנוהי

 הילע ןועיטה תקסע לש הטוב הרפה ,םלועל יאנת לע וררחשל אלש הצלמה םע םלוע רסאמ דראלופ לע רזגנ

.תירבה-תוצרא תלשממ ןיבל דראלופ ןיב םכוס

 תופתתשה דגנ

 ;ףתתשהל אלש ונתוא ריהזה ידוהיה יכדרמ .א

.רודה לודג אוהו ןירדהנסה רבח אוה

 ידכ עבקנ התשמה יכ ,ה"בקל ןויזיב והז .ב

 תביש תאו הבורקה הלואגה תאיב תא שיחכהל

.תחטבומה ןויצ

 םהו הצרא תולעל ונירבח לש תווקתב עגפי הז  .ג

.הלצהמ ושאייתי

 רוכזל ונילע ,ךלמה לש ונוצר והזש תורמל .ד

.םידוהי הנושארבו שארב ונאש

תופתתשה דעב

 ,ותוא דבכל ףתתשהל ונתוא ןימזה ךלמה .א

.בלעיי אוה תרחא

 ןכוה לכואה .חומשל לכונ ובש התשמ והז .ב

.ונרובע דחוימב

 םינמאנ םייסרפ םידוהי ונאש חיכונ ךכ ידי לע  .ג

 /תוחרזא( הדיגבב ונתוא ומישאי תרחא .הנידמל

.)הלופכ תונמאנ
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 המחלמ תוינכת וא םינכוס ,םינפצ יוליג :ב"הראל קזנ תמירגב םשאוה אל םלועמ דראלופש ןייצל שי

 תירב תלעבל גווסמ עדימ תרבעה לש דחא ףיעס :דבלב דחא רבדב םשאוה אוה .הדיגבב םשאוה אל םלועמו

 תרבעה לע םלוע רסאמ לביק והשימש ב"הרא לש הירוטסיהב ךכל םידקת ןיא .ב"הראב עוגפל הנווכ אלב

 לע וליפא .םינש 2-4 אוה וזכש הריבעל לבוקמה ןידה רזג .דראלופ ןתנוהי דבלמ - תירב תלעבל גווסמ עדימ

.הזכש ירזכא שנוע רזגנ אל תוניוע תונידמ לש ןמעטמ ולעפו רתוי הברהב תורומח תוריבע ועציבש םינכוס

 דעצ .6991 ראוניב העצבתה תימשרה הקנעהה .תילארשי תוחרזא דראלופל לארשי הקינעה ,5991 רבמבונב

 יאמב 21-ב .דראלופ לש ותלעפהל תוירחאה תא האולמב לבקל הנכומ לארשיש ב"הראל יולגב תתוא הז

 םג איה ,המעטמ לעפש ןכוסכ דראלופ ןתנוהיב יולגב לארשי תלשממ הריכה הבש הרהצה התואב ,6991

.לארשיל ותאבהו ורורחיש ןעמל לועפל התובייחתה תא הנייצו וילע האלמ תוירחא הלטנ

* * *

 לארשי הריכה 8991 יאמב 21-ב .עצב תוואת לש םיעינממ אלו םייגולואידיא םיעינממ לעפ דראלופ ןתנוהי

 ויעינמ רבדב קפס לכ הריסה וז הדבוע .המעטמ דבעש ילארשי ןכוס היה דראלופ ןתנוהיש ךכב ימשר ןפואב

 ןתנוהי לש וברכ שמשמה ,רבעשל ישארה ברה ,והילא יכדרמ ברה 1991 תליחתב .דראלופ לש םייתימאה

 לכב העצהה לע רזח והילא ברה .התחדנ העצהה .ב"הרא לש םיטפשמה דרשמל דראלופל ברעכ ומצע עיצה

 ,0002 ויתסל דע הנעמל התכז ןהמ תחא אל ףא .ןוטנילק אישנל חלשש םייטרפ םיבתכמב ןכמ רחאל הנש

 יכו רבעשל ישארה ברה לש העצהל עדומ אישנהש ןייצמה ,ןבלה תיבהמ בתכמ הלביק דראלופ רתסא רשאכ

.הלעב לש והרקמב תיפוס טילחהל ואובב אישנה לש םילוקישה ןמ קלח הווהת וז העצה

דוחל םישעמו דוחל םירוביד

 להונש מ"ומה ךשמב ןהו ינפל ןה .דראלופ לש הרקמב ב"הרא התשעש לוצינל תטלוב המגוד הניה יאוו תגספ

 אהב םרוגה היה דראלופ .דראלופ ןתנוהי תא ררחשל ןוטנילק אישנה חיטבה ,8991 ויתסב יאוו תגספב

 יפלכ תודקוממ ויה םלועה לכ יניעשכ ,ןורחאה עגרב .רמג ידכל אבוי יאוו תגספ לש םכסההש ךכל העידיה

 דראלופ תא ררחשל ותחטבה תא ןוטנילק רפה ,ןוטגנישווב ךרעיהל דמעש יאוו םכסה לש המיתחה סקט

.לארשיל ילילש םוסרפ לש הרעס רציו

 ,ןוטנילק לש יונימ ,טנט 'גרו'גש העידיה תרושקתל הפלדוה ,יאווב ןוטנילק לש והשעמ תא קידצהל ןויסינב

 ןוטנילק ןכש ,עלוצה ץוריתה ףשחנ הרהמ דע .דראלופ ררחושי םאב .יא.יא.יסה תושארמ רטפתהל םייא

 ,9991 רבמטפסב .םהישעמ לע הטרח ועיבה אלש םיינקירוטרופ םיטסירורט לש הצובק 9991 ויתסב ררחיש

 ,םיינקירוטרופ םיטסירורט 41 ןוטנילק אישנה ררחיש ,לשממב וינכוסו ויצעוי דצמ הפירח תודגנתה תורמל

 חיכוה אוה ,תאז ותושעב .ב"הרא ךותב םיינלבח םיעוגיפ 001-מ רתויל יארחאש ןוגרא ,NLAF-ה ירבח

 תויהל הלוכיש וא וידי תא לובכל הלוכי יהשלכ תיתלשממ תונכוסש ןועטל רקש הז היהש ,קפס לכל לעמ

.הנינחל םיעגונה םיניינעב לבקמ אוהש תוטלחהל רושקה לכב יהשלכ העפשה הל
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 רוא ןיא ןיידעו ,וילע רזגנש םלועה רסאמ לש הרשע-ששה הנשל סנכנ דראלופ ןתנוהי ,0002 רבמבונב 12-ב

.הרהנמה הצקב

* * *

gro.dralloPnahtanoJ.www :רתאב ורקב ,דראלופ ןתנוהי לע דוע דומלל ידכב

                                                                               moc-spuorge@tuvra       

.0906356-20 ןופלטל תונפל ןתינ המודכו תיב יגוח ןוגראל ,ןתנוהי ןעמל תוליעפה לע םיטרפל

דראלופ ןתנוהי
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רזע רמוח

ילוק-רוא רמוח

םירופ
)תינרותה תיגוגדפה היזכרמב םייוצמה( ואידיו יטרס

 "אוה ךופהנו" לש ןויערל יוטיבכ םירופה גח תווצמ - 782 ,32 -  )םייניב תביטחו ידוסי( - אוה ךופהנו �

.)תיכוניח היזיוולט( )"תודהיב םיגשומ" הרדסהמ(

 יווההו םינידה - םינויבאל תונתמו תונמ חולשמ :םירופ - 782 ,).ר.כ( 851 ,62 - )ידוסי( - תונתמו תונמ �

.)תיכוניח היזיוולט( )"ןנעו תשק" הרדסהמ( וב םירושקה

 םידלי תוגצהב םיבלושמ תונושה תודעב ויגהנמו םירופ תווצמ - 131 - )םייניב תביטח( - םירופה גח �

.)ןייהקש קרב( תובוב ןורטאיתו

 היזיוולט( )"ןיינעלו רצק" הרדסהמ( םירופ אשונ לע רודיב תינכת - 692  - )םייניב תביטח( - םירופ �

.)תיללכ

 לכב תשמתשמ איה ,סרפ תכלמל תכפוה העודי אלו הריעצ הידוהי השא - )ר(983 - )ידוסי-לע( - רתסא �

 תקפהב( )תירבעב תויבותכ ,תיסור רבוד( הדמשהמו הקוצממ המע תא ץלחל ידכ הלש ץרמהו לכשה

.)רשג

 והמ ?"סליפש םירופ" םהמ ?םירופ תא םיגגוח ךיא - 344 - )ידוסי-לע(  - שורוושחא ימיב קר אל �

 םירמזהו םינקחשה ?"סליפש םירופ" לש םיאשונה ןיבל רתסא תליגמ לש תונויערה ןיב רשקה

.םירשו םיגיצמ

 ירוחאמ רתתסמש המ לע םיחחושמ קורמש הנח 'פורפו ןמרקוצ ריאמ ברה ,דייבש רזעילא 'פורפ 

.)תיכוניח היזיוולט( רתסא תליגמ לש תולהוצה םינפה

.)תיכוניח היזיוולט( )"םיחוציפ" תרדסמ( רתסא תליגמב ןודיח - 465 - רתסא תליגמ �

 אשונל תורושקה תויעבו םיאשונב ןד לשרגיונ יכדרמ ברה - 206 - )ידוסי-לע( לשרגיונ ברה - האושה �

 רתסא תליגמב םיזמרו ןויצ תבישו האובנה ,םירוסיהו לבסה ,האושהו הנוילע החגשה - האושה

.)מ"עב הנוש תיווזמ תודהי(

 לעו ארקיו תשרפ לע ןולא יכדרמ ברה םע חחושמ איחי ןוד ינב - 466 -  )ידוסי-לע( - רתסא תליגמ �

.)תיכוניח היזיוולט( רתסא תליגמ לע החישה הבסנ )ה"נשת( וצ תשרפ תבשב החישב .רוכז תשרפ

 היזיוולט( )ה"נשת( הננערב אביקע-ינב תבישיב רתסא תליגמ תאירק ביבס יווהה - 666 - רתסא תליגמ �

.)תיללכ
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 םינבר לש םימואנ .םהיגהנמו םיגחה יניד רבסה - חספ ,םירופ ,הכונח - 286 - )תירהמאב( לארשי יגח �

.)תינויצה תורדתסהה( גח תוביסמ ,םיסייקו

.)תיכוניח היזיוולט( 368 - )"דמחנ רפרפ" תרדסמ( םירופ �

)תיכוניח היזיוולט( 688 - )"דמחנ רפרפ" תרדסמ( םירופ דדיה �

)תינרותה תיגוגדפה הייזכרמב תויוצמה( לוק תוטלק

.)םינוגינו םיריש( תורודה לכב םירופ סנ ,החמשב ןיברמ רדא סנכנשמ - 3902

.'ב רדאו 'א רדא - 8012

.תוישרפה עברא - 7312

.םילשורי - דרפס - רתסא תליגמ - ךינבל םתננישו - 4812

.לארשי-ץרא - )הפוריא זכרמ( זנכשא - רתסא תליגמ - ךינבל םתננישו - 5812

.הקנלבזק - וקורמ - רתסא תליגמ - ךינבל םתננישו - 6812

.אענצ - ןמית - רתסא תליגמ - ךינבל םתננישו - 7812

.םירופ יריש - םיפוצה רה תגספ לעמ - 2222

.םירופ - תירהמאב לארשי יגח תרוסמ - לארשיל היפויתאמ - 7622

5822 - srednoW & selcariM ,namdeirF eibbeD

.הליגמ תכסמ - ותבס יתבש ברה תאמ הנשמ ירדס השיש דומילל תטלקומ תינכת - הנשמה - 9822

.תידוהי-תידרפסב יקינולאשמ ילקיסומ הזחמ - רתסא יריש - 3132

.ןסינל םירופ תוכימס םעט - 1432

.לקשה תיצחמ םילקש תשרפ - 6432

."עדי אלד דע ימוסבל שיניא בייח" גשומה רואיב - םירופ - 3532

.קלמע תישאר דגנ לארשי תישאר - רוכז תשרפ - 0632

.תבשב רוכזו קלמעב רוכז - רוכז תשרפ - 1632

.םילגר תחמשמ םירופ תחמש הנוש המב - 4632

.שיאל השעי הככ - 4932

םילשורי ןיא םירופ - 5932

)תינרותה תיגוגדפה היזכרמב תויוצמה( תויפוקש

.)טונג( םירופ גח - 0103

.)ןבודר( לארשי תוליהקב םירופה גח - 1103
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.ןליא-רב לש עובש תשרפב םיפד ךותמ םירופ לע םירמאמ �

lmth.mirup/mirup/ahsaraP/HJ/li.ca.uib.www//:ptth :תבותכה 

.ךוניחה דרשמב תינרות תוברתל ףגאה ידי לע שגומ תורצק תורמא - הלצהו הלוג �

mth.xedni_mirup/tinarot/li.vog.noitacude.www//:ptth :תבותכה  

.ךוניחה דרשמ - תוהזו תושופחת ,תוכסמ :םירופ �

mth.irup_rps/tugah/eom/li.vog.noitacude.lwww//:ptth :תבותכה 

.םיגחה ןוכמ לש םירופ רתא �

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

.תונוש תויוליעפ ללוכו םידליל דחוימב םיאתמ ,םירופל םילג לש רתא �

mirup/li.gro.milag//:ptth/ :תבותכה 

.תונכוסה לש רתאב )תוריציו המרד( םירופל תולעפה �

mth.xedni/mirup/cecruoser/li.gro.de-zjaj.www//:ptth :תבותכה 

.ךוניחה דרשמ לש רצינמרקו רהנש הטמ לש רתאב םירופל תרשקותמ הביבסב הדימל ירמוח �

mth.mirup/etam/131.9.232.702//:ptth :תבותכה 

 ץבוק ןכו םירופל םירושקה םיעוריאה לש תיגולונורכ הלבט שי "הבחר תיווז םירומ זכרמ" לש רתאב �

.םירופ יריש םע ואידוא

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

 םיקסועה םירתאל םיבר םירושיק ,רתיה ןיב ללוכש םירופ אשונב רתא שי "ת"ימא" תשר לש רתאב �

.םויה לש םיינרותה םידדצב

 mth.xedni/mirup/migah/li.gro.tima.www//:ptth

:ת"ימא תשר לש רתאה לש םיפד 

mth.dahuem/mirup/migah/li.gro.tima.www//:ptth  :םירופבש דחוימה 

mth.krowahcmis/mirup/migah/li.gro.tima.www//:ptth  :םירופ תחמש 

)תירבעב( רדא שדוחל תשרב םירתאל םירושיק 
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.םירופל ד"בח לש רתא �

mth.mirup/mirup/migahc/nuye/li.gro.dabahc.www//:ptth :תבותכה 

)"טנעבש" ךותמ( רפוס והילא ברה תאמ ,םלועל םילטב םניא םירופה ימי :רמאמ �

mth.41-10/10/li.gro.tenavehs.www//:ptth :תבותכה 

.תפומ לש רתאב הליגמב תויומד �

mth.nepo/mirup/mirup/imrac~/li.ca.89macam.tefom.bew//:ptth :תבותכה 

."תעד" לש רתאב םירמאמ �

גרבנזייא הדוהי ר"ד לש רדא שדוחל הרומל ךירדמ - 

mth.7mhsedoh/hsedoh/alog/taad/li.ca.taad.www//:ptth :תבותכה 

גרבנזיא הדוהי / רדא - ל"וחב םידימלתל תוינשמ טקל - ושדוחב שדוח - 

mth.51hsedoh/hsedoh/alog/taad/li.ca.taad.www//:ptth :תבותכה 

.רתסא תליגמ - ושדוחב שדוח - 

mth.1mirup/hsedoh/abhsot/taad/li.ca.taad.www//:ptth :תבותכה 

.םירופה גח תווצמ - ושדוחב שדוח - 

1p#mth.1mirup/hsedoh/abhsot/taad/li.ca.taad.www//:ptth :תבותכה 

.םירופ - ושדוחב שדוח - 

mth.mirup/hsedoh/abhsot/taad/li.ca.taad.www//:ptth :תבותכה 

.יגח לאומש / המודקה תיסרפה הכלממה לש התעיקשו התיילע - 

mth.sarap/mianaham/teyevtik/taad/li.ca.taad.www//:ptth :תבותכה 

.דדלא לארשי / רתסא תליגמל ינידמ רשפ - 

mth.rehsep/mianaham/teyevtik/taad/li.ca.taad.www//:ptth :תבותכה 

.יודנל לאלצב / לארשי תרוסמב רתסא תינעת - 

mth.tinaat/mianaham/teyevtik/taad/li.ca.taad.www//:ptth :תבותכה 

.יזנכשא בקעי / רתסא תליגמב ןויע - 

mth.retse/mehc_eds/teyevtik/taad/li.ca.taad.www//:ptth :תבותכה 
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.שיפ לארה 'א / רתסא תליגמב הסוכמהו יולגה - 

mth.aligem/mehc_eds/teyevik/taad/li.ca.taad.www//:ptth :תבותכה 

.ןאנש רודגיבא / "חבושמ הז ירה הברמה לכו" :רתסא תליגמ - 

mth.aligem/toligem/hcanat/taad/li.ca.taad.www//:ptth :תבותכה 

.ותבס יכדרמ / סוסה השעמ לע - "םדבאיו - םייוגל איגשמ" :רתסא תליגמ - 

mth.otabas/toligem/hcanat/taad/li.ca.taad.www//:ptth :תבותכה 

.תוישרפ עבראו םירופ - ע"בשותל תבחרומ היפרגוילביב - 

mth.mirup/rgoilbib/abhsot/taad/li.ca.taad.www//:ptth :תבותכה 

.םירופ אשונב םירתאל םירושיק - 

mth.mirup/migah/abhsot/taad/li.ca.taad.www//:ptth :תבותכה 

.בוט-יכ והילא ,רהה ןמ המלש ברה / רדא שדוח - הנשה לגעמ - 

mth.rada/lagaam/abhsot/taad/li.ca.taad.www//:ptth :תבותכה 

."הליגמ" רפסה תארוהל הרומל ךירדמ - 

mth.aligem/hcirdam/abhsot/taad/li.ca.taad.www//:ptth :תבותכה 

.ןייטשדלוג ילתפנ ,ינוקרי השמ ,גרבנזיא הדוהי / "םירופה ימי" רפסה תארוהל הרומל ךירדמ - 

mth.mirup/rada/hcirdam/abhsot/taad/li.ca.taad.www//:ptth :תבותכה 

.םירופו הכונח - םינידב םייצראה םינחבמה ךותמ תולאש - 

mth.4minid/minahvim/abhsot/taad/li.ca.taad.www//:ptth :תבותכה 

.גרבנזיא הדוהי ,ןמלאוג רכששי ,רהה ןמ המלש / םירופ/ המחלמו אבצ יניד - 

mth.mirup-a/avast/abhsot/taad/li.ca.taad.www//:ptth :תבותכה 



49

!
םידודיחו תודיחל תונורתפ
המורת תשרפ
 תששל ןכ חרפו רתפכ דחאה הנקב םידקשמ םיעבג השלשו חרפו רתפכ דחאה הנקב םידקשמ םיעבג השלש .1

.)גל ,הכ( הרנמה ןמ םיאציה םינקה

.)חי ,הכ( תרפכה תוצק ינשמ םיברכה .2

)אל ,הכ( הרונמה 

 םינקה תששל הנממ םינקה ינש תחת רתפכו הנממ םינקה ינש תחת רתפכו הנממ םינקה ינש תחת רתפכו .3
.)אל ,הכ( הרנמה ןמ םיאצויה

.)כ ,הכ(  ויחא לא שיא םהינפו תרפכה לע םהיפנכב םיככס הלעמל םיפנכ ישרפ םיברכה ויהו .4

.הרפ רוע ,םולהי ,זרא ,לזרב .5

הוצת תשרפ
)ד ,חכ( טפשמ ןשוח - ןשוח .1

.לודגה ןהכה ידגב תנומשמ דחא וניה - ןשוחה 

."ךורע ןחלוש"ה יקלח תעבראמ דחא אוה "טפשמ ןשוח" 

 לכ לש ישיאה ודויצכ )רבעשל "רוגח"ה( דופאה שמשמ םויכ .לודגה ןהכה לש םידגבה תנומשמ דחא ,דופא .2
.)ד ,חכ( ל"הצב יברק לייח

 תפנצמה לע היהו תלכת ליתפ לע ותא תמשו ;)'דל שדק( םתוח יחותפ וילע תחתפו רוהט בהז ץיצ תישעו :ץיצ .3
.)זל-ול ,חכ( היהי תפנצמה ינפ לומ לא

 ותא תאשל םידבל םיתבל היהו וידצ ינש לע השעת ויתועלצ יתש לע ורזל תחתמ ול השעת בהז תעבט יתשו .4
.)ד ,ל( תרוטקה חבזמ תא תאשל ידכ בהזה תועבט יתש ךותל וסנכוהש םידבה ינשל אופא הנווכה ,הָמֵהָב

.ד:זט ארקיוב בותככ טנבא ,תפנצמ ,םייסנכמ ,תנותכ :םה ןבל ידגב .5

.בהז היה לודגה ןהכל םידחוימה וללה םידגבה תעבראבש יפל .ץיצ ,ליעמ ,דופא ,ןשוח :םה בהז ידגב 

אשת יכ תשרפ
 רבשיו תחלה תא ודימ ךלשיו השמ ףא רחיו תלחמו לגעה תא אריו הנחמה לא ברק רשאכ יהיו - השמ  .א      .1

.)טי ,בל( רהה תחת םתא

 רכרכמו זזפמ דוד ךלמה תא ארתו ןולחה דעב הפקשנ לואש תב לכימו דוד ריע אב 'ד ןורא היהו - לכימ  .ב         
.)זט:ו ,'ב לאומש( הבלב ול זבתו 'ד ינפל

 לע זירכה ,ריזח תברקה ידיל ידוהי איבהל הסינש ,ךלמה דיקפ תגירה תובקעבש ,והיתתמ אוה "ןקזה"  .א      .2
."ילא 'דל ימ" האירקב דרמה

.)וכ ,בל( יול ינב לכ וילא ופסאיו ילא 'דל ימ רמאיו הנחמה רעשב השמ דמעיו - "השמ"  .ב         
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 ויה רשא םירבדה תא תחלה לע יתבתכו םינושארכ םינבא תחל ינש ךל לספ השמ לא 'ד רמאיו - השמ  .א      .3
.תרבש רשא םינושארה תחלה לע

.)א ,ח והיעשי( זב שח ללש רהמל שונא טרחב וילע בתכו לודג ןוילג ךל חק ילא 'ד רמאיו - והיעשי  .ב         

.)זט ,אל( תבשה תא לארשי ינב ורמשו .4

.)חי ,דל( ...רמשת תוצמה גח תא 

 תרכנו הב חירהל הומכ השעי רשא שיא .'דל ךל היהת שדק םכל ושעת אל התנכתמב השעת רשא תרטקהו .5
.)חל-זל :ל( וימעמ

ידוקפ - להקיו תשרפ
 םיקלא חור ותא ואלמיו .הדוהי הטמל רוח ןב ירוא ןב לאלצב םשב 'ד ארק ואר לארשי ינב לא השמ רמאיו .1

.)אל ,ל ,הל( הכאלמ לכבו תעדבו הנובתב המכחב

לאלצב ,באילהא .2

.)דל ,הל( ןד הטמל ךמסיחא ןב באילהאו אוה ובלב ןתנ תורוהלו 

 תכאלמל לאלצבל םוקמה והוושהו תוחפשה ינבמ םיטבשבש ןידוריה ןמ ןד טבשמ - באילהאו :ה"ד י"שר 
.רמאנש המ םייקל םיטבשה ילודגמ אוהו ןכשמה

.)טי:דל בויא( לד ינפל עוש רכנ אלו 

 תששל ןכ חרפו רתפכ דחא הנקב םידקושמ םיעבג השלשו חרפו רתפכ דחאה הנקב םידקשמ םיעבג השלש .3
.)טי ,זל( הרונמה ןמ םיאציה םינקה

)ו ,ול( איבהמ םעה אלכיו שדוקה תמורתל הכאלמ דוע ושעי לא השאו שיא רמאל הנחמב לוק וריבעיו השמ וציו .4

 רשאכ םתא תחשמו תנתכ םתא תשבלהו בירקת וינב תאו ,)י ,מ( 'וכו וילכ לכ תאו הלעה חבזמה תא תחשמו .5

.)וט ,די( םהיבא תא תחשמ

תוגספ -רמייהלפ הירא תכירעב ,"ךדגיו ךנב לאש" יפ לע
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!
םירופל "ירטס וד"ה ןורתפ

··¯Î˙ ÙÂ¯ÈÌ ˘ÓÁ! ··¯Î˙ ÙÂ¯ÈÌ ˘ÓÁ!




