
ךוניחה דרשמ

תינרות תוברתל ףגאה

ושדוחב שדוח ידמ
רגרבניו הירא :ךרוע

ג"סשת ירשת - 641 ןויליג



,לאומס םירמ ,עלס תעפי ,יקסבוקירטס הירא ר"ד ,רגרבניו הירא ברה ,דעיבא והילא ברה :תכרעמה ירבח

רמרק הרינ ,ןלפק הדוהי ,האנ ןב לאונמע ר"ד ,רזע ןועמש                              

רחש הנשוש :הקיפרגו רדס

ךוניחה דרשמ ,םימוסרפה תקלחמ :רואל האצוה

"רדהנ" סופד  :הספדה

ךוניחה דרשמ ,תינרות תוברתל ףגאה ,רגרבניו הירא ברה   :םיבתכמל תבותכ

 46459 םילשורי ,22 םירשנ יפנכ 'חר                                

tinarot/li.vog.noitacude.www :תינרות תוברתל ףגאה לש טנרטניאה רתא  

תורומש תויוכזה לכ ©                              

ןויליגה תשודק לע רומשל אנ

ג"סשתה ,םילשורי
 



ה"עב

םיניינעה ןכות

5       ירשת-לולא ישדוחב תוערואמו םיכיראת

61      71 'סמ ץראהו םעה ך"נת תשרומ ירתא ןודיח

22     םילשוריב ארקמה תוצרא ןואיזומ ףסואמ - ץפח לכל תע

02        ?םעטה המ - שבד תליכא

62         הכירדמל ינויע רמוח

82        ירשת יגח תוכלהמ - םיניד

13      בול ידוהי - שוכ דעו ודוהמ לארשי תוליהק יגהנמ

63     םיארונה םימיל ירטיס-וד - 821 'סמ תועדומה חול

73          תולועפ

73         ירשת יגח  .א

54         עובשה תשרפ .ב

74         הבשקה .ג

15         תונמאב  תוכוס

55       ירשת יגחל תשרב םירתאל םירושיק

16        ךדגיו ךנב לאשל תונורתפ





5

לולא שדוח
 ירה ירשתמ םינומ ונאשכ הליגרה הריפסב וליאו ,ןסינמ םישדוחה ןיינמל ישישה שדוחה אוה לולא שדוח

.ןורחאה שדוחה אוה

הלותב :שדוחה לזמ

 האירק ןיעמ הלותב לזמב ואר המוקתו תוררועתה לש שדוחכ לולא שדוח תא תעבוקה תידוהיה תרוסמב

 ברה ןואגה ."לארשי תלותב יבוש" רמאנש ,ררועתהל - הלותבל הלושמה לארשיל ,ןויצ-תב הלותבל

 תלותב לש היתונווע לוחמי ה"בקהש זמרכ "לוחמב הלותב חמשת זא" קוספה תא שרפמ היה ןי'זולוומ

 םיקוספה תא ן"ח ישנא םיארוקש יפכ האירבה תישארב םדקמ ןדע ןגב החמשש יפכ התוא חמשיו לארשי

.)'ד ,'ב 'ה סומע( "ויחו ינושרד ...לארשי תלותב םוק ףיסות אל הלפנ"

אנהכ .ז.ש ר"ד ,"הנשה ישדוח דוסב הלואגה" יפ-לע

 םיעוריא .1
 תפקתמ לש התליחתו "םימואתה ילדגמ" ימלועה רחסה זכרמ תסירק - )1002( א"סשת לולאב ג"כ

.הירוטסיהב רתויב הלודגה רורטה

 תא ואלימ תובוהצ תוינומ .ןמזמ רבכ הררועתה ריעה .קרוי-וינ ,רקובב 54:8 העשב  

 .הדובעל תיתחתה תבכרב םכרד תא ושע תופילחב םיקסע ישנא יפלא תורשע ,תובוחרה

 ןטהנמ לש ףונהמ דרפנ-יתלב קלח ,ימלועה רחסה זכרמ לש םימואתה ילדגמב תוילעמה

 ועיגה התע הזש םידבוע יפלא ושחר ,"לודגה חופת"ה םע רתויב םיהוזמה םיניינבהו

 ,עתפל .ריעה רבעל םכרד תא םישוע םיפוטח םיעסונ יסוטמש עדי אל שיא .םידרשמל

 והשמש ךכ-רחא ורפיס הייאר ידע ,ריעה ימשב לודג םיעסונ סוטמ חיגה ,םוקמ םושמ

 ילדגמ רבעל דואמ הלודג תוריהמב ברקתהו ,ידמ ךומנ ,ךומנ סט סוטמה :רזומ םהל הארנ

 וקלח ךותל קסרתה עתפלו ,לולצל ךישמה סוטמה :תוינש לש ןיינע היה הז .םימואתה

 םידבועה דחא רתוי רחואמ רפיס ,"קזח חור בשמ ונעמש" .ינופצה לדגמה לש ןוילעה

 ןיינבב .םיינזוא שירחמ היה ץוציפה ."תיארונ הטבח ןכמ-רחאל דימו" ,ךומסה לדגמב

 תומוקה תא הפטע םונהיג שא ,רבע לכל ופפועתה תיכוכזו ןוטב ירבש ,לודג רוח רעפנ

 דעבמ .סרהה לומ םינוא-ירסח ודמע םוקמל ורהימש םילודגה הלצהה תוחוכ .תונוילעה

.08-ה המוקהמ םתומ לא םיקנזמ תובהל יזוחא םדא-ינבב ןיחבהל וחילצה רוחשה ןשעל

ירשת-לולא ישדוחב תוערואמו םיכיראת 

)םירתאו םיעוריא( 
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עוגיפה תעשבו עוגיפה ינפל םימואתה יניינב

 היזיוולטה תומלצמ ונפוה ,המיאה תוארמ תא לכעל הסנמ תינקירמאה המואה דועב  

 קוידב 30:9-בו ,ימלועה רחסה זכרמ רבעל ללוצ לחה - ףסונ םיעסונ סוטמ :םיימשל

 .ןיינבה זכרמב עגפו ,רתוי ךומנ סוטמה טייש םעפה .ימורדה לדגמה ךותל המצועב קסרתה

 .םיכומסה תובוחרל םיטהול ןוטב יסיסר יפלא החלשו ,ותוא הפטע תיקנע שא תיירטפ

 וטלמנ םישנא יפלא ,ןטהנמ יאה תא הסיכ דבכ ןשע :המחלמ ירחא ומכ התארנ קרוי-וינ

 היה חירה ,תודבכב םילעתשמ ,םוקמהמ םשפנ לע

.הקספה ילב הרעב שאה ,ארונ

 תודג לע תאזה העווזב ופצ קרוי-וינ יבשותמ תואמ  

 .יכבב וררימו ,םימומה ,םש ודמע םה ,ןוסדה רהנ

 יניינבמ םידחא וסרק ,הז רחא הזב ,טאל טאל

 רחסה זכרמ ,ברע תארקל .םיכומסה םידרשמה

 .המדאה ינפ לעמ ןיטולחל קחמנו טעמכ ימלועה

 ,תוינושאר תוכרעה יפ לע ,ורבקנ תוסירהל תחתמ

 .תובבר

 ,ןוגטנפה לע קסרתה ישילש ףוטח סוטמ רקוב ותואב  

 ונעט רתוי רחואמ .תירבה-תוצרא לש הנגהה דרשמ

 תיבב עוגפל רומא היה הז סוטמש ןוחטיבה ימרוג

 ,תוינשקע תועומש ,יעיברה ףוטחה סוטמה יבגל .ןבלה

 לפוה אוהש ונעט ,םיימשר םימרוג ידי לע ושחכוהש

 תודבאתה עונמל ידכ םיינקירמא ברק יסוטמ יליטב

 הדימעמ האצותכ קסרתה אוהש ררבתה לבא ,תפסונ

.םיפטוחה דגנ השוחנו הצימא

 םיימלסיא םינוציק תרובח תושעל וחילצה אלש המ  

 םישומח םילבחמ לש הצובק הארנה לככ התשע 3991 ראורבפב רוויע ירצמ 'חיישו

 ,םיטסירורט תואמ לש םעוציב ירפ היה ב"הראב שממתהש תוהלבה םולח .םיניכסב

 ,דמחומ ילע היה ךכל יארחאש ימ .רתויב תושיגרה תויאקירמאה תוכרעמה ךותל ורדחש

 ידי-לעו ימלסיאה רורטב םחליהל ידכ םיאקירמאה ידי-לע סייוגש ירצמ ןיעידומ ןיצק

 רורטה יניק תא ב"הרא יבחרב ןגרא דמחומ .ב"הראב םחליהל ידכ ,ןדאל-ןב המסוא

 הינקב ב"הרא תויורירגש תא ןכמ רחאלו 3991 תנשב םימואתה ילדגמ תא ץצופל וסינש

 לולעה ןוסאה ינפמ ב"הרא תא וריהזה תופסונ תונידמו לארשיש ררבתה .הינזנטבו

 .תורהזאהמ ומלעתה ךכל םיארחאה ךא ,םיפוטח םיסוטמ תועצמאב שחרתהל

 םיתמ יפלא תורשעו ,תוחנוצ תוסרובה ,בערל וזיאו ברחל וזיא רמאיי וב תונידמה לעו  

 הזיאו בייואה ימ עודי אלו ,םהדנ שיא ומכ הארנ ב"הרא אישנו ,תוסירהה תחת םילטומ

 .הנשה שאר יאצומב אצמנ םלוע
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 םידמוע קר ונחנא .תוחילס אלו םינונחת אלו יודיו םירמוא אל ונחנא הנשה שאר תליפתב  

.הלשמ לכב ותוכלמו ,םלועל ךלמ שי :תונוש םיכרד האמב דחא רבד םירמואו ונילגר לע

רוצילא ירוא יפ-לע

םירתא .2
.ןורבח רה םורדב איסוס יתליהקה בושייה דסונ הנש 02 ינפל - )3891( ג"משת לולאב ט"י

 בושיי םשכ ומש .דרעל ברעמ ןופצמ מ"ק 01-כ ,ןורבח רה םורדב יתליהק בושיי - איסוס  

 ינב ידיב 3891-ב םקוה  בושייה .איסוס תברחב ואצמנ וידירשש דומלתה ימימ לודג

.הנביב םרכו עברא תירקמ "רדסה תובישי" יאצויו םיבשומ

 רשא םלועב הדיחיה םג הארנה לככו רתויב הלודגה המודקה תירבעה ריעה איה איסוס  

.תחא הדיחיכ תומלשב הרמתשנ

 רפסב ריעה המק ,הירסיקל רבג ןויצעמ התלע רשא תוריישה ךרדב ,הנש 0002-כ ינפל  

 ויה .םיבותכה ןמ ללכ עודי הניא המש תאז לכבו ,תידוהי ,תירבע ריע התייה וז .רבדמה

 םעו ,ןהב ררוגתהלו עלסב תורעמ בוצחל ורחב םלוכ טעמכ .םיבשות םיפלא תרשעכ הב

 .ראופמו קנע תסנכ תיב םמצעל ונב םה תאז

 ךות ,ירוביצה זכרמה ביבס ונבנ םירוגמה יעבור .םיטרפ יטרפל הננכות רשא ריע התייה וז  

 ובצחנ זוקינ תולעתו תואווקמ ,םימ תורוב לש הכובס תשר .יתיישעתה רוזאה ןמ הדרפה

 .רוזאב ודריש םימשגה ימ לש הרקי הפיט לכ רוגאל תנמ לע

 לש תורעשה המכ תומייק .איסוס ריעה לש המש ארקנ עודמ תואדוב עדוי וניא שיא  

:םירקוח

 לע םוקמל ןתינש רחואמ םש אוה איסוסש דועב ,למרכ אוה בושייה לש ירוקמה ומש   .1

.רוזאב לדגה שושה חמצ םש לע ,םיימוקמה םיחאלפה ידי

 רפוסמ .והיתתמ ןב ףסוי לש "םידוהיה תמחלמ"ב רכזוה ףאו םודק ונה איסוס םשה  .2

 םילשוריב םיאנקה תרזעל וצלחנ )הימודא רוזאה יבשות םידוהיל יוניכ( םימודאהש

."אסוס ןב בקעיו ןנחוי ודמע םימודאה שארבו

 רשאמ הבו נ"הסל 0111 תנשמ תיניטל הבותכ תינבלצ הדועת המסרופ הנורחאל  .3

 .ןורבח רוזאב ירלטיפסוהה רדסמל ונתינ רשא תונוש תוקנעה ,ןושארה ןיוודלב ךלמה

.)ךילרא( AISSUS םג תרכזומ הז רוזאב תולחנה תמישר ךותב

 לש םודקה ומש יכ הארנו ,םיידוהיה תומשה רצואל רז וניא "סוס" רוקממ םשה  .4

 .)םיסוס לודיג לש םוקמ היהש ןכתיי( איסוס ןכא אוה םוקמה
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 ןפואב ,הנש 0021-כ ינפל עודמ ,איה ריבסהל לגוסמ וניא שיאש תומולעתהמ תחא  

.היבשות יפלא לכ איסוס תא ושטנ ,ירותסמ

 תויה ,תוכראומ תועבג יתש ינפ לע הערתשהש ,הלודג הרייע התייה איסוסש םירבוסה שי  

 .הכומסה למרכב הבשיש יאמורה אבצה תדיחיל הקפסא לע היה היבשות תסנרפמ קלחו

 - ירקיעה יאלקחה ףנעהו םתסנרפ הטעמתנ ,יברעה שוביכה תובקעב ,אבצה תביזע רחאל

 ןפגה לודיג תא קוחב ורסא ףאו תוניי ונק אל םיברעה( השק עגפנ ,ןייה רוצייו ןפגה לודיג

-ה האמה ףוסב ,תטלחומה התשיטנל דע איסוס תא בוזעל םידוהיה ולחה טא טא .)ןייל

.נ"הסל 9-ה האמה תליחת ,8

  

úéàåø äàúø

ñéôåøä äîåôìà ùì ñåñéà 

îùúøò òì ôðé àìôé 

ùðåú äéñèåøéä. îéîé áéú 

äî÷ãù, ãøê äëéáåù 

äôøñé åäéååðé, äàéîôøéä 

äøåîéú, áéæðèéåï äðåöøéú 

åùìéèé äàéñìí.

àê îàæ äðèéùä, òöø 

äæîï áñåñéà àú îäìëå, 

åñåñéà ùì éîéðå àéðä ùåðä áäøáä îñåñéà ùì àæ. äòéø äàáåãä ùåá îúòåøøú ìçééí. îé ùôåñò 

äéåí ìàåøê äøçåá äøàùé, ìà éú÷ùä ìäáçéï áòùøåú îòøåú äîâåøéí, áîàåú äî÷ååàåú åáåøåú 

äîéí, ááéú äáã - áå äéå îééöøéí àú ùîï äæéú, ááéú äòéøééä - áå éùáä îåòöú ùáòú èåáé äòéø, 

ááéú äîùôè åàåöø äòéø, áùå÷ äñåçøéí, ááúé äîìàëä åáàåîðéí òöîí - ÷ãø äòéø äîñåáá àú 

äàåáðééí åéãéå îôñìåú áçéîø, àåøâú äùèéçéí äù÷åòä áòáåãúä òì äðåì, çøù äòõ áñãðúå. àîï 

äôñéôñ éöéò ìàåøçé äîá÷øéí áîòøä ìäöèøó àìéå åìùáõ áòöîí ãåâîàåú îøäéáåú, áâú äééï 

éåæîðå äîá÷øéí ìãøåê áøâìéäí àú äòðáéí - åàìä îáéðéäí àùø éá÷ùå ìç÷åø åìäúòî÷ áòåìí 

ääìëåú äéäåãé ùì ñåñéà éæëå ìäñáøéí áãáø ãéðé äòéר.
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תואווקמו םימ תורוב       

רתאה חטשב תויוליעפהמ      

איסוסב םוי םויה ייחמ                                                                                         

.5421699-20 'סקפ ,2103699-20 ןופלטב רתאה לע םיפסונ םיטרפל     

ראופמ תסנכ תיב 

תסנכה תיבב ספיספ תפציר 
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ירשת שדוח
 ישדוחל ןושארה שדוחה הליגרה הריפסב וליאו ,ןסינמ םישדוחה ןיינמל יעיבשה שדוחה אוה ירשת שדוח

.הנשה

םיינזאמ :שדוחה לזמ

 דוד רמא .תונווע דגנכ תויוכז םיינזאמב םילקושו םדאה לש וישעמ יפל ולוכ םלועה לכ ןודנ הז שדוחבש יפל

 םשב אייח 'ר רמא" - 'וגו "תולעל םינזאמב - שיא ינב בזכ םדא ינב לבה ךא" :)בס םיליהת( ה"בקה ינפל

 ,םינזאמ לזמב םהל לחומ ה"בקה ;"תולעל םינזאמב" - הנשה תומי לכ ןישוע לארשיש םילבה לכ :יול 'ר

.)חלש אמוחנת( 'וכו "ירשת שדוחב

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

 "רושעל הסכ ןיב" הפוקתה תא םינכמה שי .םירופיכה םויל הנשה שאר ןיבש "הבושת

.)ד ,אפ םילהת( "ונגח םויל הסכב רפוש שדוחב ועקת" קוספה יפ-לע

.הילדג םוצ - ירשתב 'ג

 וויהש םישנא טעמ וראשנ לארשי ץראבו ,לבבל לארשי ינב ולגוה ןושאר תיב ןברוח רחאל  

 ןב והילדג תא לבב ךלמ דיקפה הלאה םישנאה לע .םיבגויו םירכיא - םעה תלד תא

 ךותבו לארשי ץראב םייחה תא םקשל הסינו ןויצב םיבשויה לכ תא זכיר והילדג .םקיחא

.ץראב הכולמה שודיחל הווקתה תא ררועל ךכ

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

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

 וחרבו לבב ךלמ תמקנמ וששח ץראב םידוהיה ,חצרה תובקעב .והילדג תא תא חוצרל

 םיכלמ האר ,םיטרפ רתיל( הממוש הרתונ ץראהו הטילפה תיראש הרזפתנ ךכו ,םירצמל

.)הכ-בכ ,הכ:ב

.םירופיכה םוי - ירשתב 'י

 ,ורבחל םדא ןיבו םוקמל םדא ןיבש תוריבעה לע הליחמו החילס םוי אוה םירופיכה םוי  

 הנניא םוצה תרטמ .)זכ ,גכ ארקיו( "...םכיתשפנ תא םתינעו" קוספה לע ססובמ ורקיעו

 :ריבסמ )ג"יש הווצמ( ךוניחה רפס .תינחור תולעתה םשל יוניע אלא יוניע םשל יוניע

 רפכל הנשב דחא םוי םדאה ינבל עובקל ה"בקה לש וידסחמ הז היהש אוה הווצמה שרוש"

.וב תונעתהל וניווטצנ ןכלו הבושת ידי-לע םיאטחה לע
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 .םירופיכה םוי תמחלמ - )3791( ד"לשת ירשתב 'י

 לארשי תנידמ העדיש תושקה תחא התיה ד"לשת םירופיכה םויב הצרפש המחלמה  

.הדועמ

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

 ךפהתה הרהמ דע ךא ,םיגשיה ביואה תוחוכל ויה םימי רפסמ ךשמב .ןלוגה תמרבו

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

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

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

.הל חרזממ המלש

 -תירצמה הפקתהבש העתפהה לשב לצב ומשוה ,םמצעלשכ םילודג ,םיילארשיה םיגשיהה  

 005,7 ,םיגורה 005,2-מ רתוי :לודגה םיעגפנה רפסמו םיבר םימוחתב תונכומה יא ,תירוס

 תושארב הריקח תדעו( תונקסמ חכונל רקיעבו ,המחלמה ירחא .םייובש 003-ו םיעוצפ

.תינידמהו תיאבצה תרמצב םילודג םייוניש ולח ,)טנרגא טפושה

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

.תוכוסה גח - ירשתב א"כ-ו"ט

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

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

 ריכזמ גחה .חמשלו חומשל התע אוה יאשר .הכוסה לש היינבה תווצמב קוסעל םירופיכה

.תינחורו תימואל תוריחל םירצמב דובעישה ןמ ךרדב רבדמב וידודנב 'ד ידסח תא ול

.)תבש םוי( הרות תחמשו תרצע ינימש - ירשתב ב"כ

 אטבמ "תרצע" םשה .ומצע ינפב גח אוה תרצע ינימש ."םכל היהת תרצע ינימשה םויבו"  

 לגרל היילעה תרגסמב םילשוריב ההוש לארשי םעש רחאל ומעל ה"בקה לש ותבהא תא

.םכתדירפ ילע השק יכ דחא םוי דוע ימע ורצע ,ינב :ה"בקה םהל רמוא ,םימי העבש

 .לארשיב רשו ל"הצב ףולא - ל"ז יבאז םעבחר לש וחצריה םוי - )1002( ב"סשת ירשתב 'ל

 ףסוי ש"ע "הדובעה דודג" ימיקממ ויה וירוה .6291 תנשב םילשוריב דלונ יבאז םעבחר

 רפסה-תיבבו היבחר היסנמיגב ,םידבועה ידליל ךוניחה תיבב דמל אוה .רודלפמורט

 "ידנג" יוניכה תא ."םילועה תונחמ" רעונה תעונתב רבח היהו ,השולשה תעבגב יזוחמה

.עודיה ידוהה גיהנמל שפחתה םירופ תביסמב רשאכ ,דמל וב יאלקחה רפסה-תיבב לביק
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 תורישב ןהו אבצב ןה ,אלימש דיקפת לכב האטבתה תדלומה תורישל יבאז לש ותוביוחמ  

 תונויצה .ותוברת ףונ תינבתו ותדלומ ףונ תינבת היה אוה .הלשממב רשכו כ"חכ ירוביצה

 ,ץראה לש הבחורלו הכרואל םיילגר םירויסב וירוענמ ואטבתה לארשי-ץרא תבהאו ולש

 חרפ לכו קיקנ לכ ,לת לכ ,תורתסנה היתוניפ תא ,היליבש תא ריכהש והומכ היה אלו

.חמצו

 לארשי-ץרא ןואיזומ שארב דמעו ,ץראה תעידי לע םירפס תורשע רואל איצוהו ךרע אוה  

 הפשל יאנק היהו ,תירבעה תוברתבו תודהיה תורוקמב איקב היה אוה .םינש רשעכ

.ויתוחישבו וימואנב בטיה אטבתהש רבד ,תירבעה

 ראופמ ןואיזומל ותוא ךפהו דואמ עונצ דסומ לביק אוה לארשי-ץרא ןואיזומב להנמכ  

.םינואיזומ לולכמ השעמל ללוכה ןווגמו

 םג .תויטילופה םהיתודמעל דגנתה םא םג ,קשנל וירבחל םינומא רמש יבאז םעבחר  

 תובורק םיתעל ול ויה םמעש םייברעה תסנכה ירבח םהב ,רתויב םיפירחה וידגנתמ

.םדאה יבאז םעבחר לש ותוניגהו ורשוי תא וכירעה ,םישק םייטילופ םיחוכיו

 שיגה וחצריה ינפל יצחו םוי .תורייתה רשכ ןהיכו 1002 סרמב ןורש תלשממל ףרטצה אוה  

 םתודגנתה עקר לע ,תויתשתה רש ,ןמרביל רודגיבא םע דחי הלשממהמ ותורטפתה תא

.ןורבחב וספתש תודמעמ ל"הצ תוחוכ תא איצוהל הטלחהלו הלשממה תוינידמל

 םינטקה םישעמב םגו ויתונויערב םג ,ןפוד אצוי חרזאו ןפוד אצוי יאנידמ היה יבאז  

 טביה תלמסמ ,וראווצ לע היולת התייהש םירדענהו םייובשה תומש םע תיקסידה .השעש

 .ומלוע תפקשהב םגו ותוישיאב הז

.בהא הכש ץראה תמדאב ,לצרה רהב יאבצה ןימלעה תיבב רבקנ אוה - לייחכ  
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םירתא .2
.)המי( לאנבי הבשומה המקוה - )1091( ב"סרת ירשתב ה"כ

 המדקה  

 לופיטה תא ריבעהו תובשומב הרישיה ותכימת תא דלישטור ןורבה קיספה 0091 תנשב  

 ןורבה לש רישיה ולופיט ךרדכ אלש .3981-ב שריה ןורבה ידי-לע הדסונש ,א"קיל ןהב

 םנמא - םירז םידלי ץמאל הילעש ,תגרוח םא ומכ תובשומב א"קי הגהנ ,דלישטור

 הגהנ א"קי .הרבג הלטבאהו ובזענ םיקשמ .רימחהו ךלה בצמה .שגר אלל ךא ,תוליעיב

 הייאר ךותמ ,תואוולה הקינעה ,םריזחהל ןיאש םיקנעמ םוקמב םירכיאה יפלכ תופיקתב

 הטילחה םג ךכו - תילכלכ הניחבמ םמצע תא תאשל םילגוסמה םיקשמ םיקהל שי יכ

.ןותחתה לילגב שדח תובשייתה רוזאל היבאשמ תא תונפהל א"קי

 םינשב .1091 תנשב )רמושה תווח( תיאלקחה הווחל תוכימסב המקוה )הינליא( הר'גס  

 עברא ,יקסירוולק תוילגרמ םייח ,ןותחתה לילגב א"קי לש הלהנמ םיקה 1091-4091

.ןג תיבו )הימחנמ( הי'חלמ ,)רובת רפכ( החסמ ,)לאנבי( המי תופסונ תובשומ

 ידסיימ .)גל:טי עשוהי האר( ילתפנ טבש תלחנב תיארקמ ריעמ המש תא הלביק לאנבי  

 ,תושק תוינוחטיב תויעב .הניפ שארמו הלוטממ ,ןרוחהמ הילא ואבו וזכרתה הבשומה

 לאנבי ירכיאמ קלחש ךכל ואיבה הבראו םירבכע תוכמו תורוצב ,םישקה םילקאה יאנת

 הבשומה הדיצל המקוה 3091 תנש ףוסבו הבשומה החתפתה טאל טאל ךא ,בוזעל וצלאנ

.ןג תיב

 ןנובתמל .הר'גסמ םילעופ הילא ואיבהב ןג תיב תא קזיח )יקסירוולק( תוילגרמ םייח  

 תוצובק ןמזה םע ופסונ וילא ,דחא בושיי ןיעמ ורצי לאנביל תודימצהו תונכשה דצה ןמ

 לאנביל הפרטצה 2191 תנשב .היסורמ )םיקינטובס( םירג לש הצובקו תופסונ םירכיא

.ןמיתמ םילוע תצובק

 םיבשותה .ץראה זכרמב םידוהיה השק ועגפנ )8191-4191( הנושארה םלועה תמחלמב  

 המויסל דע לילגה תובשומב וטלקנו ,םיכרותה ידי-לע ושרוג ופימו ביבא-לתמ םידוהיה

 ורבקנו ,םתומ תא לילגב ואצמש ףא ויהו תוקבדימ תולחמב וקל םיבר .המחלמה לש

.םמש ןויצ אלל םיתעל תודרפנ רבק תוקלחב

 הרטמב "ןותחתה לילגה תובשומ תורדתסה" לאנביב המקוה ,)8191( המחלמה יהלשב  

 תורמל .הבשומל רתוי בוט ילכלכ דיתע וחיטביש תוחלצומ תויאלקח תוטיש םוזיל

 לעב ךא לבס דומל םנמא ,ביצי ןיערגה ראשנו ושאייתה אל םירכיאה ,ךרדב תונולשכה

 .המדאה תא דבעל זע ןוצר

 ןורבה לש ולוהינבו ותוירחאב דבלב ילארשיצרא ןוגראל א"קי הכפה 4291 תנשב  
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 הרבח -  )noitaicossA noitazinoloC hsiweJ enitselaP( א"קיפל בסוה המשו דלישטור

.לארשי-ץראב תידוהי תובשייתהל

 רופישל האיבה לאנביב היה הזכרמש "ןותחתה לילגב םירכיאה תודחאתה" לש התמקה  

 רתיב ומכ .הבשומה ירכיאל תואוולה ונתינו םישיבכ וללסנ א"קיפ לש העויסב .םיוסמ

 םע ,ףוסבל .םימב לודגה רוסחמב לאנבי לש היעבה הדקמתה ןותחתה לילגה תובשומ

 תודוגאו תויונגראתה ומקוה .הינפ תא התניש הבשומב תואלקחה ,םימ תורוקמ יוליג

 ידי-לע ורכחוהש תועקרקה .םירכיאה יכרוצ רתיו )ראב ילע( םימ תקפסאל תויפותיש

.םמש לע ומשרנו םירכיאה תושרל ורבעוה א"קיפ תרבח

 השולשה רמשמ בשומה םקוהו ןג תיבו לאנבי ןיב תובשייתהה הבחרוה 7391 תנשב  

.םייברע םיחצרמ ידיב ולפנש םינב השולש לש םמש תא חיצנהש

 ינב .םיברעה ינפב הדימעל לאנבי הנגראתה - יברעה דרמב - 6391-9391 תוערואמב  

 לאנביב .הביבסה רבע לא תיפצתו הנגה תודמע ונב ףאו קשנב זוחאל ודמל הבשומה

 בושייה לע ןגהל םיטירבה ידי-לע וסייוגש םוקמה ינבמ )םירטונ( םיריפאג תנחת המקוה

 .ירבעה

 ופתתשה ףאו ,יטירבה אבצל וסייגתה הבשומה ינבמ קלח .היינשה םלועה תמחלמב  

 ןיערג ןג תיבב ץבקתה המחלמה רחאל .המחלמה םותב זוכירה תונחממ םידוהי תלצהב

."לייחה ןוגרא" יטירבה אבצה יררחושמ לש

 הדש ,הנידמה תמקה םרט ,הב רשכוה לאינבי תעקב לש תירושימה היפרגופוטה לשב  

 עצבמב הילטיאמו קאריעמ םילוע םיליפעמ ואיבה םיסוטמ השולש .םינוריוואל התיחנ

 עצבמה תא וחטביאש "הנגה"הו "ח"מלפ"ה ישנא תרזעב ללה המלש ןגריא ותואש יאשח

.)גרבלדיימ עצבמ(

 הדש ןכו ןדריה קמעב תוברקל םימחולה תאיציל סיסב השמיש תואמצעה תמחלמב  

 "ינלוג" תביטח החמצ ףא הבשומב .ח"מלפה לש "לילגה תסייט" יסוטמ תתיחנל םיאתמ

 ירוזא לכב ומחל םילאנביה .תליא שוביכב ןכו ןדריה קמעבו לילגב תוברקב הפתתשהש

 םינבה לש םרכזל .דבכ םימד ריחמ לאנבי המליש וז המחלמב .ץראה תנגהל תוברקה

.םהיתונומתו םילפונה ירופיס ובו ןורכיז תיב םקוה ולפנש

 .תולודג תורבעמ יתש לאנביב ומקוה ,הלודגה היילעה תליחתו תואמצעה תמחלמ םותב  

 לאנביו בושייה לע ושקה ינוחטיב חתמו ענצ ייח - השק התייה ץראב תילכלכה תואיצמה

.תויולג גוזימו היילע תטילק לש תויעבב הלקתנ

 דע "קחד" תודובעבו הלטבאב הבשומה הקבאנ תורבעמה לש ןמויק תונש עבש ךשמב  

 בושיי םקוה הנופצבו הבשומה לש המורדב הנוכש םרובע המקוה .בחרמל םילועה ואציש
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 ,לאנבי לש ןדוחיא לע טלחוהו תימוקמ הצעומל לאנבי הזרכוה 0591 תנשב .רדמס - שדח

 .רדמסו השולשה רמשמ ,ןג תיב

 051-כ בושייב תוררוגתמ םויה .בלסרב ידיסח לש הנטק רצח הבשומב המקוה 6891 תנשב  

.בלסרב ידיסח לש תוחפשמ

 תימוקמה הצעומה תלעופ לאנבי תימוקמה הצעומה םע תופתושב ,תונורחאה םינשב  

.האייחהו הלצה תולועפ ורבע םינבמ רפסמ .םירתא רומישל לאנבי

  

לאנביב םירתא  

 הסינכב .ןטק עבט ןואיזומ ובו ס"נתמו הבשומה ןויכרא אצמנ לאנבי לש ישארה בוחרב   

 רמשנ תיבה .)"ץובה תיב"( רמוחמ 4091-ב הנבנש תיב בצינ השולשה תעבג תנוכשל

 םיצפושמ םיתב ורתונ ןג תיב תנוכשב .םירתא רומישל הצעומה ידיב ץפושו ותומלשב

 ןג תיב תברוח תאצמנ ןג תיב תנוכש זכרמב .הבשומה לש םינושארה הימימ םידחא

 לאנבי לש ימורדה הצקב .םיבוצח םירבקו םודק בושיי ידירש הבו ))ן'ג תיב תבר'ח(

 ,א הליגמ ימלשורי( דומלתב רכזנה אמי רפכה םע התוהזל גוהנש המי תברוח תאצמנ

 המודקה הזנורבה תפוקת זאמ הבשומ התיה המי תברוח .המי ןיע עבונ הל ברעממו )א

 ,םיבר םירתא לאנבי תוביבסב .םיסרחו םידומע ,םינבמ ידירש הבו תימורה הפוקתה דעו

.םעני לתו תולא הפצמ תרומש ,הלעי תשרוח תרומש ,הנורש ןיע ,לאנבי לחנ םהבו

   

לאנביב ץחרמה תיב

היפרגוילביב  

li.oc.apam.www - לארשיב םירתאה לכו םיבושייה לכ - הפמ הידפולקיצנא �

.רואל האצוה ןוחטיבה דרשמ ,רנע באז תכירעב ,תובשומ ירופיס �

.יאנליו באז ר"ד ,לארשי-ץראל הידפולקיצנא - לאירא �

  .תונורחא תועידי ,ינבוארה לאונמע - לארשי-ץרא ןוקיסקל �
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???
1

2

האנ-ןב לאונמע

 לכב םיזמורמה ירשת-לולא ישדוחל ,ןיפיקעב וא תורישי ,םירושקה םישיאהו םירתאה תא תוהזל אנ

 חולשלו םתובישח לע םיינש וא טפשמ בותכל ,הפמה לע רתאה תא רתאל תוסנלו ,תואבה תודיחה/תולאשה

.תודיחה 9 ךותמ 8 רותפל חילצמה סרפב הכזי .ירשת שדוח ףוס דע תכרעמל

?ינא ימ 

;רפס-תיבל יתכלה 3 ליגב 

...בויא רפסל שדח שוריפ בותכל יתיצר 8-ל יתעגהשכ 

ימא הרטפנ 41 ןב יתייהשכ 

.היינעה יתחפשמל רוזעל יתייה ךירצו 

.ס"שה דומיל תא יתמייס 71 ליגב 

?ושקבת דוע המ 

ימש תא ואצמת תצק ולדתשת םא 

,הילטיאבש הבודאפב יתייה ייח בור ,זמר דועו 

.הנש םישימחו םייתאמכ ינפל 

  

?ינא ימ 

יארובל יתמשנ תא יתבשהש הז אוה ינא 

ומעל ןתנש רפסה תא קבחמ ינאשכ 

.בגנב תסנכה תיב תכונחב הרק הז 

 היישעתהו רחסמה רש יתייה ,רצוא רש יתייה 

יתגלפמ ריכזמ יתייהו 

.תוליעפ תונש 26 ךותב תאז לכו 

,ןשוחה ינבאמ תחא םשכ יתחפשמ םש :זמר 

   .ןהכה ןרהא לש ודכנ םשכ יטרפה ימשו 

 

71  ‘סמ ץראהו םעה ך"נת תשרומ ירתא ןודיח
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4

3

5

6

?ינא ימ 

.ןוילעה ןידה תיבל דע טפשמה תולעמב יתילע 

בטיה יתרכה לארשיו השמ תד תא 

יתקצי ןוילע טפושכ יתוקיספ לע החורמו 

.יתיכז לארשי סרפב םגו 

ליעל רבכ שגדוה ןושאר זמר 

!רומג _______ ליז ךדיאו 

.)יתרטפנ הז שדוחב םינש 72 ינפל( 

:םוקמ 

בגנב יתדיל ילבח ולחה םינש 34 ינפל 

.לועפל יתלחתה תומימת םינש שמח רובעכ קר 

םיעיתרמה םיינוחטבה םימרוגה דחא אוה ינא 

.ונתנידמ לש רתויב םיבושחה 

.ג"מק - אוה רצוקמה ימש :לודג זמר 

  

:םישיא 

- הבשחמל רמוח 

הידבשב תסחוימ החפשממ יתאב 

רורחישה תמחלמב תאזה ץראל 

.ךוותל יתמישמשכ 

תונוש תועצה יתעצה 

.םעז יתררועו ץראה לש הדיתעל רשאב 

!יתחצרנ םילשוריב 

?ינא ימ 

:םוקמ 

וליח ישנא תא סוניספסא הארשכ" 

.איה המ הסובת ועדי אל יכ 

..."הזכ ןוסא הכ דע עריא אל ףאו 

!ילש - ימוקמב הרק הזו 

.יתלפנ םדיב ךכ רחא ,ןכ םנמא 

 הדצמ לש המואתה איה ינא 

תרנכל ךומס ימוקימו 

________יתשבכנ הז שדוחב 
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9

8

7
:םוקמ ,תוישיא   

יתילע ילש יצראלו ,יתדלונ הלוגב 

,ח"מלפל םשמ ,"ריעצה רמוש"ב תורבח 

.יטירבה אבצב םינחנצל םשמו 

,היקבולסב םינמרגה ףרועב יתחנצוה 

.גרוהל יתאצוהו ,יתוליעפב יתספתנ 

.ימש לע ץוביק םקוה םינש 35 ינפל הזה שדוחב 

.)ימש לע היורקה ךוניח תירק םג שי( 

:םוקמ 

!?ןתא/םתא םירכוז "תועובשה תשולש" תא 

תולעל ונרחב הריחבה ץראל 

...ומירחה וניתוליהקב ונתואו 

!!הרות ןיד לש הרמויב לכהו 

,םינש 77-כ ינפל ונילע תאז לכבו 

 ונבשייתה הז שדוחב ןולובז קמעבו 

!אלו אל - ?לק ונל היה 

.ונמקה דחא בושיי דחי - ונאב תורצח המכמ 

.םירוענ ינב רפכ םייח-קקוש ונמוחתב :זמר 

:םוקמ 

לבא ונעגה )!!( הקירמאלו ןילופמו היסורמ ונטלמנ 

!היפוצ ןויצל ןיע - המידק חרזמ יתאפל 

!ונעגה ןכאו - עיגהל וניצר ןאכל 

.הנש 27 ינפל הז שדוחב תאזו 

"ונינכש" ויה םישלופה םירצמה 

ונורבגת תונוש תושבימ םילוע ,םה וטלמנשכו 

...ריעל ךופהנו טעמ דוע 

יתד ץוביק לש םש עיפומ ונמשבש אפיסב 

.ילש םינכש םהינשו חותיפ-ריע לש םש םג אוהש 

 

li.vog.noitacude@tinarot-tubrat :ינורטקלאה ראודה תועצמאב וא

                                                                   :תובושתה חולשמל תבותכה

"ושדוחב שדוח ידמ" תכרעמ

 תינרות תוברתל ףגאה

 ךוניחה דרשמ

22 םירשנ יפנכ 'חר

                                                       46459 םילשורי
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!3

4

61 'סמ ץראהו םעה ך"נת תשרומ ירתא ןודיחל תונורתפ

.ןוילעה לילגב םיביבא בשומ .1

.דודשא דיל ביבא רפכ .2

.ב"יבא הפצמ .3

.ביבא-לת .4

הנשב הנוע .5

.הטיחה לודיגב םיוסמ בלש 

.ןיול הירא ברה .6

.תואטיגה ימחול ץוביק .7

.בול ידוהי תיילע הלחה .8

:61 'סמ ןודיחב םיכוזה
.תובוחר - ןצינ ףסויו הנשוש

.לאילמג תיב - ולש רמתו םהרבא ר"ד

גלזמה הצק לע םיבושיי

 לש םאצומ ןויצל ,רואיה רפכ הליחתב ארקנ ,םירצממ םילוע ידיב דסונש םידבוע בשומ :ביבא רפכ

.)חי:דל תומש( "םירצממ תאצי ביבאה שדוחב יכ" קוספה תובקעב ,ביבא רפכ ךכ רחאו םיבשייתמה

 בקעי םהרבא םש לע יאלקחה דוחיאה יבושיי ןוגראל ךייתשמ ןותחתה לילגב יתליהק בושיי :ב"יבא הפצמ

.ץראב םיכנחמהו םיפרגואיגה ינושארמ ,רורב

 ינופמ ידיב 9491-ב דסונ .ךומסה רשגה םש לע ,הירהנל ןופצמ מ"ק 5 ,לילגה ףוחב ץוביק :ויזה רשג ץוביק

.ב"הראמ "םינובה" תעונת ירבחו הברעה תיב ץוביק

 דסונ .)הטיחה יניממ דחא ושוריפ( ןוויז ןיע ךומסה יסקר'צה רפכב םשה רוקמ .ןלוגה תמרב ץוביק :ןוויז ןיע

.שוטנ ירוס יאבצ הנחמ לש ומוחתב 8691-ב

7
1

.תרפא .9

.ויז שדוח .01

.ויזה רשג ץוביק .11

.ןוויז ןיע .21

.ש"מי ןמכייא ףלודא תסיפת .31

.אביקע ינבו אביקע יבר .41

.לאיזר דוד ודקפמו ל"צאה .51

.םייח ץפח ץוביק .61

2

11

9

21
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 ."הקותמו הבוט הנש ונילע שדחתש ןוצר יהי" ךרבלו שבד לוכאל םיגהונ תרצע ינימש דעו הנשה שארמ

 רכמנהו רכומה שבדהו רחאמ תאזו ,םירובד םע - יטמוטוא טעמכ ןפואב שבד רשקתמ ,תינרדומה העדותב

 םינומדקה םיבותכב רבד לש ותימאל ,םלוא .םיחרפ ףוצמ םירובד תועצמאב קפומה שבד ונה תויונחב םויה

.דועו םיבנע ,םינאת ,םיבורח ,םירמת - תוריפמ ללכ ךרדב ,םדאה ידיב ןכוהש קותמ לזונ לכ ,שבד ארקנ

 רפסמ ןלהל ,יבויח רשקהב דימת - )ותקפה ךילהת רכזויש ילבמ( תובר םימעפ שבדה רכזנ דומלתבו ך"נתב

:תואמגוד

:"ץראה תרצות" תונדגמו תונתמ םירצמל ףסויל וינב םע חלש בקעי �

.)אי גמ תישארב( "...שבד טעמו ירצ טעמ החנמ שיאל ודירוהו םכילכב ץראה תרמזמ וחק" 

:לארשי ינבל הריחבה ץרא תא חיטבה ה"בקה �

.)דכ כ ארקיו( "שבדו בלח תבז ץרא ,התוא תשרל םכל הננתא ינאו" 

:שבד לכאשכ וילא בש ןתנוהי לש וחוכ �

)טכ די 'א לאומש( "הזה שבד טעמ יתמעט יכ יניע ורוא יכ אנ ואר" 

:שבדה לע ץילמה םדאב םכחה ,ךלמה המלש םגו �

.)גי דכ ילשמ( "בוט יכ שבד ינב לכא" 

 

!ינויצה רשקה - שבדו בלח תבז ץרא
 ,תויתואירבה ויתולוגסבו ומעטב קר וניא שבדה לש וחוכ יכ דומלל ןתינ םיפסונ תורוקממו ליעל רומאה ןמ

.ץראה לע הרושה הכרבלו בוטל ,עפשל למס םג ונה שבדה

."שבדו בלח תבז ץרא" ונה הכרבל למס שבדה שמשמ וב רשא רתויב רכומה יוטיבה

 ןפגו הרועשו הטיח ץרא" :שבדה רכזנ - לארשי-ץרא לש בוטהו עפשה תא םיאטבמה - םינימה תעבשב םג

.)ח ח םירבד( "שבדו ןמש תיז ץרא ןומירו הנאתו

 לארשי-ץראל םיעוגעגל למס תסנכ-יתב יטושיקב םינימה תעבש לש םייתוזח םירואית ושמיש הלוגב

.חישמה תומיל הגרעלו

 לש םייתוזח םירואיתב םינימה תעבש תגצה התכז 02-ה האמה תישארב ,"תשדחתמה" לארשי-ץראב

 ךכ לעו( התעפישמ תונהיל תוכזה לעו ץראל הרזחה לע - "המשגה" לע הדיעה רשא הבר תוירלופופל םינבמ

.)תופרוצמה תונומתה ודיעי

?םעטה המ - שבד תליכא      

עלס תעפי תאמ
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!םיבנע שבד ?סביד והמ ?תעדיה
 טלובהו םירצומ לש הרוש שוריתהמ םיקיפמ ןייה תייתש הרוסא םהילע רשא ,םימלסומה םימרוכה

 שי( םימה יודיאו שוריתה לושיב ידי-לע קפומה קותמ יגימצ הקשמ ונה רשא ,סבידה ונה םהיניבש

 ןובקר יקדייח לטוק רכוסה לש הובגה זוכירה .)םיבנעה שבד - סבידה אוה הרותב רכזנה שבדה יכ םירבוסה

 סבידב ץראב ושמתשה הנושארה םלועה תמחלמ ןמזב .ךשוממ ןמז רוריק אלל הז שבד לש רומיש רשפאמו

.רכוסל ףילחתכ

!דואמ יאדכ ?דוע תעדל םיצור

 דבוע םע תאצוה ,וארו וטיבה ורוש ,לארשי תנידמ לש תונושארה היתונש :המשגה ,ירושימ קילא .1

.042-072 'מע ,0002

 ךרכ ,לכל יעדמ ןותע - עדמ ,םהב םדאה שומישו םרוציי ,םרוקמ - תרווכה ירצומ ,יחרזמ םולשבא .2

.2891 סרמ ,2 תרבוח ,ו"כ

 ,3891 רבמצד ,ןוחטבה דרשמ תאצוה ,ויפונב יח םע - ץרא ךרד ,)תכרוע( ינורהז תיריע ,בקעי ןב ןנחוי .3

.25 'מע

"òì ëì àìä / îéìéí åìçï: ðòîé ùîø

òì äãáù åòì äòå÷õ

òì äîø òì äîúå÷

òì áúðå äúéðå÷ú, ùîåø àìé äèåá.

òì äàù äîáåòøú

òì äîéí äæëéí

òì äàéù ùùá äáéúä îï äîøç÷éí.
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ןלפק הדוהיו רירפצ-סנור הלאירא תאמ

ץפח לכל תע 

םילשורי ,ארקמה תוצרא ןואיזומ ףסואמ

ףודרת קדצ קדצ
 קדצ טפשמ תיישעל השירדה תילעומ ,'םיטפש' תשרפ ,לולא שדוחב תארקנה הנושארה השרפה תישארב

 ,תשבגתמה תילארשיה הרבחה לש הנוגראבו הלוהינב ישעמה ןפל תסחייתמ וז תידוסי העיבת .םעה לכל

 :םירבד רפסב יוצמה יגולואיתה קומינה דמוע הירוחאמ רשאכ

 קדצה תפידר  .)כ ,ז"ט םירבד( "ךל ןתונ ךיקולא 'ה רשא ץראה תא תשריו היחת ןעמל ףדרת קדצ קדצ"

 ץראה תא תשריו" ,תידיתע הכלשהו "היחת ןעמל" ,תידיימ הכלשה ,תוכלשה יתש ול רשא יקולא יוויצ איה

 תומא יפ-לע ותוגהנתה תדימב םייולת טרפה לש ימואלה ומויקו ישיאה ומויק ."ךל ןתונ ךיהולא 'ה רשא

 .קדצה לש הדימה

 לש ותומד םע ללכ ךרדב התהוז וז השיפת .םודקה חרזמה תויוברתמ תוברב החוור קדצה ןוטלש תשיפת

 אבש תכלמ לש הירבדמ הלועש יפכ ,ץראב קדצ ןוטלש ןיכשהל היה םייזכרמה וידיקפתמ דחאש ,ךלמה

 טפשמ תושעל ךלמל ךמישיו ...לארשי אסכ לע ךתתל ךב ץפח רשא ךורב ךיהלא 'ה יהי" :המלש ךלמה לא

.)ט ,'י 'א םיכלמ( ".הקדצו

 האמ עצמאב .קדוצה ונוטלשו הברה ותמכח תוכזב םודקה חרזמב םסרפתהש דיחיה ךלמה וניא המלש

 רבחתהש ףיקמה םיקוחה ץבוקל תודוה רקיעב םסרפתהש ,יברומ'ח ךלמה לבבב לשמ הריפסה ינפל 81-ה

 שארב .)רבולה ןואיזומב תגצומה( הרוחש טירואיד ןבא היושע תילטנמונומ הבצמ לע קקחנ הז ץבוק .וימיב

 טפשמ גיהנהל יברומ'ח תא ךימסמ ,)קדצה לע םג יארחאה ימטופוסמה שמשה לא( ׁשָמָׁש לאה הארנ הבצמה

 תואמ תללוכ הבצמה לע תבותכה .תעבטהו הטמה - קדצה ןוטלש ילמס תא ול קינעמ אוהש ךות ,ץראב קדצ

 .םינוש םימוחתב םיקוח יפיעס

 תחלצהל ימשב ינוארק ליִלנֶאו  ּונַא )םילאה( איהה תעב" :יברומ'ח ריהצמ םיקוחה יפיעס תא חתופה אובמב

 לבל ,ןווא ילעופו םיעשר תולכל ,ץראב קדצ ןיכשה ןעמל ,םילאה אריו איגשה לשומה ,יברומ'חל ,יל ,םעה

 לע ריאהלו ,)הימטופוסמ ישנאל יונכ( שארה ירוחשל שמשכ חרזא ןעמל ,ונממ שלחה תא קזחה קושעי

 קדצ ןוטלש גיהנהל יברומ'ח לש ותוכמס םג ,המלשל המודב .)אנרשט י"ש יפ-לע תבותכה םוגרת( "ץראה

 לע ,ינוארק םילודגה םילאה" :םיקוחה יפיעס תא םתוחה עטקב ,יברומ'ח רמוא דוע .יהולא ףקותמ תרזגנ

 ץרא יבשוי תא יתקזחה יקיחב ,)לבב( יריע לע סורפ בוטה ילצ .העושי איבמה העורה יננה ידבל יכנא ןכ
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 םהילע יתוכס ,םתוא יתכרדה היחאו יתעושי תלילא תרזעב .)לבב ץרא לש ירוטסיהה היוניכ( דכאו רמוש

".הנמלאו םותי םירשימב להנל ,שלחה תא ףיקת קושעי אל ןעמל יתמכחב

 .יברומ'ח ידי לע קדצה ןוטלש לוהינ ןפואל ןאכ סחייתמ )תידכאב murahsem( םירשימ גשומה

 תליחתב ללכ ךרדב ,תויתרבח תולווע ןקתל שקבמה ךלמ לש העש תוארוהל סחייתמ אוה הימטופוסמב

 קדצה ןורקע תא ,תימטופוסמה הנומאה יפל ,ךלמה םייקמ םירשימ וא קדצ ןוטלש תגהנהב .ונוטלש

  .תישונאה הרבחה םוחתב ימסוקה

 הלא םיבותכ .'רשֹי'ו 'טפשמ' ,'קדצ' םיגשומל ונבומב ליבקמ אוהו ארקמב תודחא םימעפ רכזנ הז גשומ

 בהא טפשמ ךלמ זעו" :םיליהתב ט"צ רומזמ אמגודל וארו ,'םירשימ'ה לש יקולאה םרוקמ לע םידמלמ

.)ד 'ספ( "תישע התא בקעיב הקדצו טפשמ ,םירשימ תננוכ התא

 השדקה תבותכ הילעו לילג םתוח לש העיבט

יברומ'ח ךלמלו 'םורשימ' לאל

הקורי ןבא

הימטופוסמ

 )בוריקב ס"הנפל 81 האמ( המודקה תילבבה הפוקתה

 ,תירמושה הפשב תודתיה בתכב הבותכ תבותכה

.תוימשר תובותכ תביתכל וז הפוקתב השמישש

 ,לילג םתוח יבג לע השדקה תבותכב יברומ'ח ךלמה לש ומש תא אוצמל עיתפמ הז ןיא ,ליעל רומאה רואל

 ,וינודא ,)םירשימ=( םֻרַׁשֵמ לאל" :'םירשימ' גשומל תוכימסב ,םילשורי ארקמה תוצרא ןואיזומ ףסואמ

 דובכל ,םֻרַׁשֵמ לאל ותוא שידקה ,לגש-יז-יכנא ,םתוחה לעב .")הז ץפח( ןתנ לָגַש-יִז-יִ $נֶא ,יברומ'ח ייחל

 .יברומ'ח ךלמה

 גשומ לש תיהולאה תומלגתהה הארנה לככ( תוהולא לש המשכ  עיפומ 'םירשימ' גשומה וז תבותכבש ןיינעמ

 תיללכה ותועמשממ רבעוה קדצה גשומ ,הרואכל .תופסונ תוימטופוסמ תודועתמ תרכומה העפות ,)קדצה

.תיאמצע תיהולא תושיכ שפתנו תטשפומה

 םייקמש ךלמל לומג החיטבמו םילאה יניעב הבוט תוכלמל םידדמה דחא הניה םירשימו קדצ תגהנה

 תא םתוחה עטקב יברומ'ח ןייצמש יפכ ,םיאבה תורודל ךלמה לש ומש תחצנהו םימי תכורא תוכלמ ;התוא
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 שָמַש תווצמ יפכ הנידמל יתרות חרזת ,הומכ ןיא יתניב ,םירורב ירבד ,םיכלמב ריבכה ךלמה ינא" :ויקוח

 הוויצ רשאכ רוחא יקוח בישי רשא ,שיא אצמיי לאו ,ץראבו םימשבש לודגה טפושה ,)קדצהו טפשמה לא(

 הבוטל ימש רכזיי יתבהא רשא )לבבב ךודרמ לש ושדקמ( הָליִגַסֵאב ,)ריעה לבב לש ישארה לאה(  + ּודרַמ

 אוה םג הכזי ,קקוחש םיקוחה תא םייקיו רומשי רשא ,וירחא אבה ךלמה ,ךכמ הרתי ."םימלוע ימלועל

 ."קדצ טפשמב ומע תא גיהנהו ,קקוחמה ךלמה ינומכ ותלשממ תא שָמַש ול ךיראהו" :םימי ךורא ןוטלשל

 הבותכ ,תיתוכלמ תבותכ לשמל תדמלמש יפכ ,ךלמה לש םיפסונ םילעפמל םג םיתעל רשקנ קדצה ןוטלש

 )הימטופוסמ םורדב תיזכרמ הנידמ ריע( הָסרַל ךלמ ,םַניִדיִא-ןיִס ךלמה לש ,תיבח יומד ןיט לילג יבג לע

 וריעב ךלמה ךרעש לקדיחה רהנ תקמעה לעפמ תא תראתמ תבותכה .הריפסה ינפל ינשה ףלאה תליחתמ

 .היקשהל הרידס םימ תקפסא תחטבה םשלו וימימ לש ליעי בותינ םשל

 יל וקינעה ֻתֻאו הָנַנ ,לילנֶא ,ןַא )םילאה( רשאכ" :אבה ןפואב תבותכה יבג לע ולעופ תא גיצמ םנידיא-ןיס

 םימ קפסל ידכ ,תניוצמ הנהו תומלשל העיגהש ,הברה יתמכח ללגב ,וימי וכרא רשא ,קדצ לש םיענ ןוטלש

 תוצרמנ יתללפתה ,םיאבה םימיל יבמופב יתרובג תא ראפל ידכו יכרד תא ללהל ידכ ,יצראלו יריעל םייקנ

 לקדיחה תא רופחל ףיקתה םווצ תא ילע וליטה םה תצרחנה יתיינפ תא ולביק םה רשאכ .לילנֶאלו ןַאל

"...םיאבה םימיל ימש תא ץיפהל ךכ תועצמאבו וצפשלו

 קדצ ןוטלש ןיבש הקיזה תא שיגדמ םנידיא-ןיס םג ,ךלמה המלשלו יברומ'חל המודב יכ תוארל ןתינ

 .םימי ךורא ןוטלשו המכח ןיבל םילאה ידי-לע קנעוהש

 .התוא רמשמהו ןזאמה דוסיה םג אוהש ,םלועה תאירבב ןנ ּו >ש רדסל קדצה גשומ רשקנ הקיתעה םירצמב

 ילע ימסוקה רדסה לש ומויק תרימש לע יארחא )הערפה( ךלמה היה םירצמב ףא ,הימטופוסמב ומכ

 .תומדא

הסרל ךלמ םנידיא-ןיס לש תבותכ אשונ תיבח יומד לילג

  ןיט

הימטופוסמ םורד ,הסרל

ס"הנפל 9481-3481

 ירמושה תודתיה בתכב הבותכ תבותכה
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3531-5331 ( יעיברה פתו'חנמא אוה ,ןתאנ'חא לש רתכה םשמ קלח קוקח ןואיזומב תגצומה םתוח תעבט לע

 תיהולאה ותומלגתה - ןֵתָאה תא ךפה רשאכ ונוטלש תפוקתב ךרעש תיתדה המרופרב עודיה ,)הריפסה ינפל

 לא םע וגזמתהב שמשה לא( ית'חארֹח-ער לש ובוהא" :םירצמב הדיחיו תישאר תוהולאל ,המחה לגלג לש

."חצנל היחיו ןתי ימ  תע'אמ יפ לע יח רשא ,)'םיימשב ןכושה' הנוכמ ,ס ּור ֹוה םיימשה

 הלאה לש הדיקפת לשב .האירבה םע וננוכש םיימסוקה הינומרההו ןוזיאה תא המליגש הלאה איה תע'אמ

 טבש ,341 "ושדוחב שדוח ידמ" ןויליג ואר( בלה תליקש סקט םזכרמבו הקיתעה םירצמב הרובקה יסקטב

 םע .הקיתעה םירצמב וגהנ ויפ לע ירסומהו יתאה ןורקיעל תע'אמ גשומה חתפתה ,)02-12 'מע ,ב"סשת

 ומדוק ןוטלש םא םג ,ונוטלשב תע'אמה לש החור תא ןנוכמה אוה יכ ירצמה ךלמה ריהצה תוכלמל ותיילע

 םנוצר יפ-לע ,םולשו רדס ,קדצ ,תימסוק הינומרהל הליבומה ךרדב גהונ אוה יכ ךלמה זירכה ךכב .היה בוט

.םילאה לש

 תויוברתה לכב .םודקה חרזמב תויזכרמה תויוברתל תפתושמ התייה קדצ ןוטלשל הפיאשה יכ ,ןכ םא וניאר

 אקנפשוגב םיקוח קקוח ,לאה לש וגיצנכ ,ךלמה )יתחה םלועב םגו( הימטופוסמב .יהולא אוה קדצה רוקמ

 יפל קדצ טפשמ טופשל הפוצמ ךלמה ןמ וליאו ,יקולא אוה םיקוחה רוקמ ,תאז תמועל לארשיב .תיהולא

 אסכ לע )ךלמה לש( ותבשכ היהו" :'םיטפש' תשרפב אוה ףא עיפומה "ךלמה קוח"ב הווצמכ ,הלא םיקוח

 ימי לכ וב ארקו ומע התיהו .םייולהו םינהכה ינפלמ רפס לע תאזה הרותה הנשמ תא ול בתכו ותכלממ

 .םתשעל הלאה םיקוחה תאו תאזה הרותה ירבד לכ תא רומשל ויקלא 'ה תא האריל דמלי ןעמל וייח

 ברקב וינבו אוה ותכלממ לע םימי ךיראי ןעמל לואמשו ןימי הוצמה ןמ רוס יתלבלו ויחאמ ובבל-םור יתלבל

.)'כ-ח"י ,זי םירבד( ".לארשי

ןתאנ'חא ךלמה לש םתוח תעבט

ףסכ

םירצמ

)ס"הנפל 3531-5331( ןתאנ'חא ימי



26

אמויד יניינע
..."ןבאו ןבא".1
.הקיתעה ריעב םיימלשורי םילבוקמ ינש ושגפנ םייברעה ןיב ,הנשה שאר ברעב

?אשונ התאש ןבאה המו ?רהממ התא ןאל יבצ 'ר :םייח 'ר לאוש

 תפלוחה הנשה תא "רובקל" ןימלעה תיבל ךלא תפלוחה הנשה יהלשב ,עובקה יגהנמ :יבצ 'ר הנע

!תינולפ הנש .נ.פ בותכאו

.יבצ 'ר לאוש ?ךלת ןאל םייח 'ר התאו

.תשדחתמה הנשה לש ןיינבל דוסי ןבא חינמ ינא ,הנוש תצק ,ינא

.הניפה ןבא תחנה ,םאהו תומוק 563 ןב ןיינב

.יבצ 'ר לאוש ?ךלש ןבאה ןכיהו

.ךירחא ינא דימת !?עדוי ךניא

 "תינולפ הנש תינבנ הפ" טרוחו הינפ לע ןבאה תא ךפוה ,אב ינא ,תפלוחה הנשל הבצמ חינמ התאשכ

.םוצע לדבה הזו -

רזע ןועמש יפ לע

הכילה לש הדוס .2
 :ט"שעבה ולאש .םימוגע וילע ושפנו ובלשכ ,בוט םש-לעבל דימלת סנכנ ,םימודמדב ,םימיה ןמ םויב

.הניגנו החמשב אלא ,הניכש הרוש ןיא ירה ,באכ ךמצעל םורגת המל ,בצעתת המ-לע

:םיניעב העמדשכ חיש וינפל דימלתה ךפש

 ישאר לע הדרוי ,המולע ימ-יא לש ודי ,םויה בורעב םוי-םוי ,םויאו ארונ הז ,יל יו ,יל יוא ,ירומו יבר

?ישודקו יבר ,השעא המ ,ירצוימ יבבל החידמו החוד ,המולהמכ

 לעמ ודירוי ,ונבל הכילה דמלל שקבמ באשכ :לשמנה תא ךל ריבסאו ,לשמ ךל לושמא ,ינב ,רצת אנ לא

 ונממ קחרתמ ?עוספל הרהמב דמלי ודלי יכ שקבמש ,בא השוע המ ךא .םייתש-תח ,ינב ,ךל :וזרזיו ,םיכרב

 העיספב קוניתה ילגר האריש דע ,החותפ ,הדעור עורז טישומ ,טעמ אל הדרחו הבהאב ול הפוצו ,העיספ ידכ

.לובחי ושארו ,לופי ,הלילח ןפ גואד ובל ךא .ןאכל וא ןאכל ןבה תעיספ לכ םע ,ןר ול רישו ןוגינ ףא ,החוטב

הכירדמל ינויע רמוח 
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.םורמ יכאלמ ןה וליאכ ,םוחו הביח תואלמ תועורז יתשב האור קוניתה ךא

 ךלוהו דוסה ספת ונבש האורשכו .ריאמ ונבלש לגעמה ביחרי עגרל עגרמו ,ריהזה באה גהני המכחב

.םוחרה באה ,םוחתה לידגיו ,דיה ונממ קיחרי ,טעמ טעמ ,דבל ,דבל

*

 הבהא-שאב םשה עורז ;עורל אל החוקפ ךילע םימשב ךיבא ןיעו ,עוספו ךולה דמולה קוניתה התא :לשמנה

 חטבתש ידכ ,לגעמה ביחרי ,ודי קחרת ךממו שי ךא .דב לא דבמ רתנת םימשה ףועכו ,דבל ךלתשכ ,ריאת ךל

.םורת ךמצע חוכבו ,םורמב

תוא-רוצ תאצוהב םידיסח ירופיס תואמ שולש - "בהז יעיבג"

םימואתה ילדגמו הכוסה תיינב .3

 ץלאי ,ינעה .םירקי םירמוחמ תונבל לוכי רישעה .ץפח אוהש רמוח לכמ ,ותיב תונפד תא תונבל לוכי ידוהיה

 בייח ךכסה לבא .תישילשה ןפודל זמרו תונפד יתשב קר קפתסי וליפא ילואו - ףירצל םיצעב שמתשהל

 ,ןיאש המ לכ וא שיש המ לכש ,ןיבהל םיבייח םהינש יכ ?המל .םירורב םיניד ול שי .םהינשב הווש תויהל

 .םלוע ארובמ קרו ךא העיגמ הנגהה .םורממ לכה

 לע הלעי אלש .תונפד לצב לטב הכוס לצ אהי לבל ,אוה המא םירשע לע הלעי אל הכוסה הבוגש הכלהה םעט

 בשוי םדא המא םירשע דע :םורממ הנגהל קוקז וניא בושו ,תוהובגה ויתומוח תנגהב םדאל ול ידש תעדה

 םרה וניינבב ותעד ןתי לבל :וא .תונפד לצב אלא הכוס לצב בשוי םדא ןיא המא םירשעמ הלעמל ,הכוס לצב

 ןיא המא םירשעמ הלעמל .הכוסב רד אוהש עדוי םדא המא םירשע דע :'ה תנגהמ ויניע םילעיו ,אשינהו

."אניע היב הטלש אלד םושמ ,הכוסב רד אוהש עדוי םדא

ארקיו שמוח לע שריה ר"שרה(

יסחמ 'ה התא יכ .4
 לוצינו םדאה תוחוכ תא םילמסמ םניאש םירמוחב קר שמתשהל דיפקנו הז ןוחטבב ונתכוס תא הנבנ םא

 - ונייח תוכוסמ רז לא לכ תקחרה ידי-לע 'הב וננוחטב תא ןיגפנ םא ;םדאה-תמכח ידי-לע עבטה תורצוא

 החמשו רשוא חלשיו ונכרד תא ריאיו ונילע ןגי אוהו ,ונתוא ךרביו ונילע עיפוי 'ה דובכש ונל חטבומ יזא

.ונתחפשמב

 תודבעמ זא ונתוא לאג 'ה .רבדמב לארשי ידודנ תפוקתב ,לארשי תודלותב ןתיא דוסי ול שי הז ןוחטב

 ץראב ונילא בורק היה אוה .רוצה ןמ םימ ונתוא הקשהו ןמ ונתוא ליכאה ,ןנעו שא דומעב ונילע ןגה ,םירצמ

 - )ג ה םירבד( "םדאה היחי 'ה יפ אצומ לכ לע יכ ,םדאה היחי ודבל םחלה לע אל יכ" :ונדמילו תומלצו היצ

.ךרבתי םשה לש םימחרהו הלמחה ייוטיב לע אלא ,אוה וידי ישעמ לע םייקתמ וניא םדאהש ונייה

שריה ר"שרה ,הנש ילגעמב" יפ לע
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 םיניד 

םיארונה םימיה ינידמ .א
.תוחילסהו םימחרה שדוח אוה לולא שדוח

.הקדצו הליפת ,הבושת :ןידב תוכזל ידכ,וניתורוקמ םינומ ,םיכרד שולש

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

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

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

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

.הרפכלו

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

.הבושת ימי תרשע ףוס ,םירופיכה

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

.)הבוט הנשל םילוחיאו תוכרב ,ךילשת ,רפוש תעיקת

 ןורכז םוי" םירמוא תוליפתבו ,רפושב וב םיעקות אלו תבשב לח הנשה שאר לש ןושארה םויה ,הנשה

."העורת םוי" םוקמב "העורת

םירופיכה םוי

 םויב .לארשי םעב רתויב שדוקמהו שודקה םויה אוה םירופיכה םוי

 תבוש ולוכ םעה .לארשי םע לש ודוחיי תא ידוהי לכ שיגרמ הז

.םינונחתבו תוליפתב תסנכה-תיבב םיהוש םויה תיברמו הכאלממ

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

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

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

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

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

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

.)םימכחה תועדמ תחא יפל( מ"ס 84 איה המאהו מ"ס 8 אוה חפטה :הרעה 

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

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

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

.םיצע יפנעב םישמתשמ ללכ ךרדב

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

.לארשי-ץרא

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

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

."הכוסב בשיל"

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

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

 תליטנ לע" תכרב רחאל "ונייחהש" תכרב םיכרבמ הנושארה םעפב .)תבשמ

."בלול

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

 חפט ההובג תויהל הכירצ בלולה לש ותרדש .ןימי דיב בלולבו לאמש דיב גורתאב

.תוברעהו םיסדהה הצקמ

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

.םיילפכ

 הרותב קוסעלו הלילה לכ םירע תויהל םיגהונ שי תוכוסה גח לש ישישה לילב �

 המיבה תא םיפיקמ "הבר אנעשוה"בו ,"הבר אנעשוה ליל ןוקית" םירמואו

 תא םיחינמ ףוסבל .םימה לע תונעשוה תוליפתב םיברמו בלולה םע םימעפ עבש

 ומכ .עקרקה לע תוברע 'ה טוביח אוהש םודק םיאיבנ גהנמ םימייקמו בלולה

 םיסדהו גורתא םיחקולש םשכ תורדוהמ תוברע תחקל םירדהמה שי ,םינימה 'דב

 תיפוס םתחנ "הבר אנעשוה"בש לבוקמ ."והונאו יל-א הז" םייקל ידכ םירדוהמ

.םדא לש וניד

.דבוכמ םוקמב תוברעה תא םימש הברעה טוביח גהנמ םויק רחאל �



30

תרצע ינימש ינידמ .ג
."הזה תרצעה גח ינימש"ו "ונייחהש" תכרב םירמוא גחה ליל שודיקב �

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

.הלודג החמשב םיטויפ םירמואו םירשו םידקור הפקה לכבו

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

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

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

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

.רוכזי תליפתב תומשנה תא םיריכזמ ףסומה תליפת ינפל .הרותה

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

.גחה ימי תא ןייפאש תודחאה חור תא ךישמהל ידכ גחה יאצומב תוינש תופקה תושעל םיגהונה שי �
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שוכ דעו ודוהמ לארשי תוליהק יגהנמ

עקר רמוח - "רבדמ ץרא" - בול
 םע ,חרזמב םירצמ םע תלבוג בול .ןוכיתה םיה לש ופוחל ,הקירפא-ןופצ לש יחרזמה הקלחב תאצמנ בול

 קלח אוה הנידמה חטש תיברמ .ברעמב הירי'גלאו היסינות םעו םורדב ר'גינו דא'צ םע ,חרזמ-םורדב ןאדוס

.ןיסולכואה תבורמ םירצמ לש החטשמ טעמכ לופכ החטש .הרהס רבדממ

 יבשות תיברמ תא סלכאמה ,הנידמה ברעמ-ןופצב הינטילופירט זוחמ :תוזוחמ השולשל תקלוחמ בול

 ;םירצמ לובג לע הנידמה חרזמ ןופצב )תיברעה הקרב( הקיאנריק זוחמ ;הריבה ילופירט תנכוש ובו הנידמה

.הנידמה ברעמ-םורדב ירבדמה זוחמה ,ןאזפ זוחמו

 םי דעו הקירפא-ןופצב יטנלטאה סונייקואה ףוחמ תכשמנה ,הרהס תמרמ קלח איה תיפרגופוטה הניחבה ןמ

 לע םיאצמנה םייעלסה הרמח-לא הדמאח ירה םיאשנתמ המרה ינפ לע .רבדמ ץרא התונכל ןתינ ןכ לעו ,ףוס

 תרשרש - דאווסא לא 'גוראה ירהו ;דא'צ לובגב םיהובגה יטסביט ירה ;הירי'גלאו היסינות םע בול לש הלובג

 ףוחה רושימ אוה רתונה החטש .ץראה זכרמב ר"מק ףלא םיעבראכ החטשש תלזב תמר תרצויה םירה

 ,הינטילופירטב רשא הראפא'גה לש

 םילולתה ויתונורדמ רבעל ךשמתמה

 "קוריה רהה" רוזאו ,רד'חא לב'ג לש

 042-כ ךרואל ערתשמה )רד'חא לב'ג(

 .ריג ירה םה הלא .הקיאנריקב מ"ק

 ןוכיתה םיהו רד'חא לב'ג ירה ןיב

 042 ךרואל הקרב רושימ ערתשמ

 ראש .אנרדו יזגנב םירעה ןיב מ"ק

.םיירבדמ םה בולב ףוחה ירוזא

 הילחנו בול ץראב ןיא שממ לש תורהנ

 םימה תורוקמ .בזכא תוידאו םה

 תונייעמב םיעבונה ,םוהת ימ םה

.רבדמ תואנב םג תוראבו
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בול תודהי לש הירוטסיהה
 וספת ס"הנפל 052 תנשב .וגתרקו ןווי ןיב קבאמ תריז ונימי לש בול היוצמ וב רוזאה היה םדק ימיב

.רוזאה לע טלתשהל וחילצהו םינוויה םוקמ תא םיאמורה

 וא בול תוליהקל ופרטצהש ויה םהמו הקירפאל לארשי ץראמ םיבר םידוהי וחרב ינשה תיבה ןברוח רחאל

.םידבעכ בולל ואבוהש

 סוטסוגוא רסיקה ימיבש רפסמ ,בולב דלונש יטסינלהה םידוהיה ררוצ ,"ןויפא דגנ" ורפסב והיתתמ ןב ףסוי

.הלשממה תודסומב תוריכב תודמעל ועיגה ףא םקלחו הוולשבו רשועב ויח םהו ,בולב םידוהיה רפסמ לדג

םילדנאווה םיטבשה בולל ושלפ תימורה הירפמיאה תעיקש ירחא

יסונסה תווחא

 םלסיאה ןוטלש תחת .הירוסמו ברעמ םידוהי ואב ,בול תא םג שבכש ,םלסיאה תוטשפתה םע - 'ז-ה האמב

 וקדהתה ךכ .הפוריאל ילופירט ןיב רחסמ יכרד חתפל םיברעה ידיב ועייס ףאו רחסמב םידוהיה וקסע

 םיידוהי םילוג בולל איבה ,)2941( דרפס שוריג םג .הילטיאו םירצמ תודהי ןיבל בול תודהי ןיב םירשקה

.םיבר

 דוע ויה אל םשוכרו םדמעמ ירה ,םמצע םידוהיב ועגפ אלש ףאו ,בול תא םיכרותה ושבכ 71-ה האמב

 רוציי לעו תועבטמ תעיבט לע םינוממו םיכוותמו םירחוס םידוהיה ויה םיכרותה ןוטלש תחת .םיחוטב

 םהמ וטחס םיימוקמה םילשומה ףאו םימלסומ םיאנק םהב וערפ םיתעל םלוא .הלשממה רובע קשנ ילכ

.םיפסכ

 רדסמ היה יסונסה - "יסונסה תווחא" התנוכש תיתד המרופר לש העונת בולב המק 91-ה האמה תיצחמב

 .דמחומ לש וכרדל םינימאמה תא ריזחהלו םלסיאה תא רהטל ףאשש הכמב דסונש ינוס ימלסיא יתד

 ויהו םירעב םיסוס לע בכרל םהילע רסאנ - תובר תולפשה ולבס םידוהיה ,העונתה זכרמל הכפה בולשכ

.תומילא ישעמל םייופצ ויהו תוירזכאב ושנענ ,הגרד יתוחנ

 לש םבצמב הבטה הלח .םיקלטיאה ידיל הרבע בולו ,היכרות לע המחלמ הילטיא הזירכה 1191 תנשב

 הלחה ולא םינשבו ,רכינ ןפואב הלדג ילופירטב תידוהיה הייסולכואה .תווש תויוכז םהל וקנעוהו םידוהיה

.בולב לועפל תינויצה העונתה

היינשהו הנושארה םלועה תמחלמב בול

 הרכהב וכז ףאו יקלטיאה רטשמל תניוזמ תודגנתה םיסונסה וליג הנושארה םלועה תמחלמ ךלהמב

 ידי-לע רכוה יסונס תחפשממ סירדיא דמחומ .םיקלטיאה םע ןתמו אשמב תויטילופו תויחרזא תויוכזבו

 .יסונס ימצע לשממ שארב רימאכ הילטיא
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 דע תיסונסה תודגנתהה תא האכידו םיסונסה םע םימכסהה לכ תא תיטסישפה הילטיא הלטיב 3291-ב

 )ןאזפ תא םג הללכש( הניטלופירטו הקיאנריק תא יקלטיאה ןוטלשה דחיא 4391-בו .תיפוס התוא הלסיחש

.בול רוזאל ארקו

 םידוהי םידלי .בול ידוהי לש םבצמב הערל יוניש לח ,הילטיאב תוימשיטנאה תורבגתה םע ,03-ה תונשב

 םהיתויונח תא חותפל וצלוא םידוהיה םירחוסהו םיגחו תותבשב םג םייללכה רפסה-יתבב רקבל ובייוח

 ןב" תוברתה זכרמ רגסנ ילופירטב ,"ידוהי עזג" תמתוחה העבטוה םהלש יוהיזה תודועתב .הלא םימיב

.טרופסה תודחאתהמ וקחרוה "יזאגנב"ו ילופירט לש "יבכמ" טרופסה תודוגאו "הדוהי

 תנשבו יברעמה רבדמב הטילש לע םינמרגל םיטירבה ןיב תוברק תריזל בול הכפה היינשה םלועה תמחלמב

 וראשנש םירבגה .םשוכר לע תונוטלשה ינפל ריהצהל םידוהיה וצלוא ,ילופירטל םינמרגה תסינכ םע ,2491

 תוזגפהמ ולבסו ,בולל םירצמ ןיב תבכרה תוליסמ תחנהב וקסעוה  םקלח - הדובע תונחמל וסייוג ריעב

 םתומ תא םש ואצמ םהינבמ םיבר - ודא'גב זוכיר הנחמל חלשנ יזאגנב תליהק בור .יטירבה ריוואה ליח

.סופיטה תלחממ וא םייוניעמ האצותכ

 ומיקה ,תינויצה תוליעפל תשדוחמ הפונת ונתנ םיירבע םילייח .בול תא םיטירבה וררחיש ,3491 ראוניב

 וגרהנ - בול ידוהי דגנ תומוהמ וצרפ .לארשי-ץראל "הלפעה"ב ופתתשה ףא הירבחמ המכש "ץולחה" תעונת

 .שדוק ירפס וללוחו תסנכ יתבל םיקזנ ומרגנו םידוהי

תיאמצעה בול

 קבאמה ךשמנ ,םייבול םיבדנתמ תרזעב םיטירבל עייס רשא סירדיא דמחומל ונתינש תוחטבהה תורמל

 סירדיא דמחומ ךלמה ןוטלש תחת 1591-ב תיאמצע הנידמל הכפה בול .בר ןמז בול תואמצע לע ינידמה

 .םלועמ וז תוכז השמומ אל ,רוחבל תוכזה תא םידוהיל הקינעה השדחה הקוחהש ףא .יסונס לא ידהמ לא

 תוינידמב טוקנל הלשממה לע ץחל לעפוה ,בולמ םשוכר תא איצוהל ושרוה אל םידוהיה ,וזמ הרתי

 דייטצהל ךירצ היה ל"וחל תאצל שקיבש ימ - םייבול םינוכרד תאשל םידוהיה לע רסאנ ,תילארשי-יטנא

 000,03-כ תינומהה היילעב ולע תאזה הפוקתב .תירלוסנוק הנגה לכ הקינעה אלש תינמז עסמ תדועתב

 םייחב קלח ולטנ אל םהו יבולה רחסמה ייחב םתוברועמ תא וכישמה םידוהיה 000,3-כ ורתונו בול ידוהימ

 .םיירוביצה וא םייטילופה

 שוכר םיאלהל תוכזה המצעל הלטנ הלשממה .ידוהי שוכרו קסע יתב לע תולבגהה ורמחוה 1691 תנשב

 םיפתוש םהיקסעל לבקל וצלאנו שדח שוכר תונקל רסאנ בולב ורתונש םידוהיה לע .לארשיל ולעש םידוהי

.םייברע

 םהשכ ץראה תא בוזעל םידוהיל רתוה ףוסבל .שדח תוערפ לגל הליע השמיש םימיה תשש תמחלמ

.טעומ ףסכ םוכסבו תחא הדווזמב םידייוצמ
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וירחאו יפא'דק תכיפה

 הקילבופר" לע הזירכה הכפהמה דוקיפ תצעומ ,יפא'דק רמעומ תושארב תיאבצ הכפהמ הללוחתהש רחאל

 .םזילאירפמיאב םחלית רשא תמדקתמו תיטסילאיצוס תינכפהמ הנידמ תמקהל רותחתש "תיבול תיברע

 ךלמל הנמאנכ הבשחנש תיבולה הרטשמה .ורזופ םדוקה רטשמה תודסומ לכו חדוה ךלמה ,הלטב הקוחה

 .תיאבצה תכל תודגנתה לכ וליג אל ,םיסונסה תלשוש םע יתרוסמ רשק םירושקה ץראה ךותב םיטבשהו

 תכ ךותב םיישיא םיקבאמ ךות םויה דע תומייקתמה תושדח תוינוטלש תורגסמ םיקה שדחה רטשמה

.הנידמב ןוטלשה לש םיניצקה

 םינוש םיטסירורט םיטנמלאל עייסל יפא'דק הגיהנמל םירשפאמ בול לש םילודגה םייפסכה היבאשמ

.םלועה יבחרב

       îîðäâé çâ åîåòã

çåãù àìåì

áéåí ë' áàá, àøáòéí éåí ìôðé øàù-äùðä, àçø úôéìú ùçøéú àå ìôðåú òøá ìôðé úôéìú 

îðçä, ðåäâéí ìòøåê ááéú-äëðñú ñãø äúøú-ðãøéí ìôé äðåñç äîåãôñ áîçæåø øàù- 

äùðä )"ùîòå ðà øáåúéðå" åëå'(. ìäúøú ðãøéí æå ÷åøàéí "äúøú äàøáòéí". òì äúøú ðãøéí æå 

çåæøéí âí áòøá øàù-äùðä ìàçø ùçøéú åáòøá éåí-äëéôåøéí.

øàù äùðä

áìéì òøá øàù-äùðä, åëï áìéì òøá éåí-äëéôåøéí, òåã ìôðé ù÷éòú äçîä, îèâðéí áøçåáåú 

äéäåãéí ñåôâðéï )ìáéáåú ùèåçåú îéåçãåú äð÷øàåú áòøáéú "ñôðæ"(. îèâðéí àú äñåôâðéï 

áîçáú âãåìä, åäí ðîëøéí áëîåéåú âãåìåú îúçéìú äòøá åáîùê ëì äìéìä òã ìîçøú 

äéåí, éåí òøá øàù-äùðä. ëì øàù îùôçä ÷åðä îäí åîáéà ìáéúå, åáòìú-äáéú îçì÷ú 

áéï áðé äîùôçä. ììéìä æä ÷åøàéí "ìéì-äúðåø".

øáéí ðäâå ìöåí áùðé äéîéí ùì øàù-äùðä. áîùê ãåøåú ìà äòéæå ìòùåú äúøä ìîðäâí 

æä )ëôé ùðæëø áùå"ò àåøç çééí ñé' ú÷öæ, á( åø÷ ìôðé ùðéí îòèåú äòéæå äîúòðéí ìá÷ù 

äúøä ìðãøí åìçãåì îìöåí.

éåí äëéôåøéí

áàçãåú îòøé-äùãä ùì ìåá ðäâå ìäáéà îéã àçøé úôéìú ùçøéú ùì òøá éåí-ëéôåø ÷òøåú 

âãåìåú ùì àåëì ìáéú-äëðñú, åëì ä÷äì - áìé äáãì áéï òðééí åáòìé éëåìú - äéå îñáéí 

åàåëìéí åîàçìéí úåê ëãé ëê ùðä èåáä åàéçåìéí èåáéí æä ìæä. îìáã äîöåä ìäøáåú 

áñòåãåú áéåí æä éù áæä âí äæãîðåú ìîçåì àéù ìçáøå åìäúôééñ òîå.
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àçã äîðäâéí äéôéí áéåúø äåà äîðäâ ìäáéà àú ëì äéìãéí åäéìãåú ìáéú-äëðñú áùòú 

áøëú äëäðéí ùáúôéìú ðòéìä. ëåìí îúàñôéí îñáéá ìñá àå äàá. äåà ùí àú éãéå òí 

äèìéú òì øàùé áðéå, åäí òì øàùé áðéäí, òã úåí ëì äáøëä îôé äëäðéí. îøàä ðäãø 

ùì òí ÷ãåù äòåîã ëåìå - æ÷ðéå, öòéøéå åèôå - ì÷áì àú áøëú ëäðéå. àôéìå úéðå÷ áï ëîä 

éîéí àéï î÷ôçéí àåúå ááøëä æå, åâí àåúå îáéàéí ì÷áì àú äáøëä, ëùäàîäåú åäñáåú 

îù÷éôåú îòæøú-äðùéí åîîèéøåú áìçù âí äï áøëåú òì öàöàéäï.

îçøú éåí-äëéôåøéí éãåò áôé éäåãé ìåá áùí "éåí ùîçú ëäðéí", ìôé îä ùàîøå çæ"ì òì 

äëäï äâãåì: "åéåí èåá äéä òåùä áöàúå áùìåí îï ä÷åãù". ìæëø æä ðäâå ëì äëäðéí ùìà 

ìòùåú îìàëä áéåí æä. ìãéãí, æäå ëòéï éåí-èåá åòåùéí áå îñéáåú ìçáøéí òí ñòåãåú 

åîù÷àåú, ëì àçã ëôé éëåìúå.

äåùòðà-øáä

éùðå îðäâ îéåçã áòøá æä ùì äåùòðà-øáä: ëì îùôçä ÷åðä çúéëú ëáã åçúéëú øéàä, 

àåúï  öåìéí åîâéùéí ìùåìçï, åìàçø ù÷øàå àú ñãø äôøùéåú åæàú äáøëä, úçéìú ñôø 

áøàùéú åôñå÷éí îéåçãéí, îçì÷ øàù äîùôçä ìëì àçã ðúç ÷èï îï äçúéëåú äàìä. 

ñéôøå ìé æ÷ðé äãåø ùæä ðåáò îîðäâ ÷ãåí ùäéä àöì éäåãé ìåá, ùëì îùôçä äùúãìä 

ìùçåè áòøá æä ëáù àå âãé ìëáåã éåí äåùòðà-øáä. àú äçì÷éí äðéúðéí ìöìééä îéã - 

äëáã åäøéàä - äéåí öåìéí, åæä äéä òé÷ø ñòåãú äòøá. ôùåèé äòí, åäðùéí áëìì, ÷øàå 

ìòøá æä "ìéì äëáã åäøéàä". 

ùîçú-úåøä

áùîçú-úåøä òåìéí ùìåùä çúðéí: çúï-îòåðä, çúï-úåøä åçúï-áøàùéú. àú ùðé äàçøåðéí 

÷åðéí áãøê ëìì çúðéí ùäúçúðå úåê äùðä äçåìôú åîøàéí áæä àú ä÷ùø áéï äúåøä åáéï 

äàùä )äèåáä(.

     ,טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמ ,ליטרסו רשא תכירעב ,לארשי יטבש לש םיגהנממ ,"םיגהנמ טוקלי" יפ לע

יתדה ךוניחה להנימ

li.gro.molahs-.ro.www רתאב האר ,בול ידוהי לע ףסונ ידומיל רמוחל

257703-050 ןופלט ,היטע ןב רוצהדפ רמל תונפל וא
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821 ‘סמ תועדומה חול

םיארונה םימיל ירטיס וד
 רמולכ( "רבלמ" תרתוכה תחת תונתינ ךכל תורדגההשכ ,001-ל דעו 1-מ תורפסה ןוויכב סנכיהל שי לולבשה ךות לא

 ונתינ ךכל תורדגהה .1-ל דעו 001-מ רמולכ ךופהה ןוויכב הרזח ךרדב תאצל שי ופוסל םתעגהש רחאל .)המינפ ץוחבמ

 ותואב רתוי לקה ןוויכה תא לצנל ולכות םיישקב םתלקתנ םאש ןבומ .)הצוחה םינפבמ עמשמ( "וגלמ" תרתוכה תחת

.הלימ לכ תספותש קיודמה עטקה לע םיעיבצמ הרדגה לכ תליחתב םיעיפומה םירפסמה .עטק

:רבלמ

 ;השדחה הנשל הכרב )02-41 ;םיאטחה תרסהל םיה דיל הליפת )31-9 ;וב םיעקות )8-5 ;הנשב ןושארה שדוחה  )4-1

 םיבתוכ )63-82 ;הנשה שאר לש ףסומ תליפתמ קלח )72-12

 דחא )14-73 ;והערל שיא םיחלושו הבוט הנש תכרב וב

 םוי ברעב גהנמ )64-24 ;רפוש תעיקתבש תולוקה יגוסמ

 תליפתב עטק )15-74 ;ףסכב וא תלוגנרתב השענש םירופיכה

 ;תודימה 31-ו יודיו רתיה ןיב ליכמה לוח לש תירחש

 דחא )95-55 ;____ה םוי םג ארקנ הנשה שאר )45-25

 אלו )56-36 ;____ל היהנש )26-06 ;רפושב תולוקה יגוסמ

 ריע )47-17 ;_____כ וניתויוכז ובריש )07-66 ;______ל

 ,םילכאמה דחא )08-87 ;"רושעל ___ ןיב" )77-57 ;ןופצב

 תולוקה רפסמ )38-18 ;וניתוריזג ולטבתיש תנמ לע םילכואש

 םיארקנ הבושת ימי תרשע )98-48 ;ה"רב רפושהמ םיעמושש

.הכותב )001-09 ;______ה םימיה םג

:וגלמ

 ;השורי לביק )19-39 ;דחא דועו דחא )49-79 ;ונת )89-001

 ,רביד)08-28 ;ןרוג ונממ הנק דוד )38-78 ;ילש םעה )88-09

 ;םירחא תוריפ וא םיבנע תפילק )87-97 ;םילימ ויפמ איצוה

 ;ורפס )96-17 ;תשקו םירתימ ילכ )27-57 !טקש )67-77

 ההז םזנ )36-46 ;)דוד תב( ךלמה המלש תושנמ תחא )56-86

 )74-94 ;ןידל ודימעה )05-25 ;תוכימסב םיינש )35-55 ;56-86 האר )65-95 ;.א.ש.נ שרשה לש יוויצ )06-26 ;)ת"ר(

 גח ךיראת )14-24 ;)אלמ ביתכ( םיקיודמה םיטרפה וב םימשרנש רטשב םוקמה )94-64 ;תוניתמ ,החונמ ,הולש

 הדש )43-53 ;תיצמתב ברועמ םיחתור םימ הקשמ )63-73 ;ףוגה רשב תא הסכמה ןוציחה םורקה )83-04 ;ולסכב

 ,תוא )62-72 ;השק וניאש )82-92 ;)ת"ר( בוט ןיי )03-13 ;רבגה לצא רתויב ךומנהו הבעה לוקה )23-33 ;רושימב הערמ

 ;_____ הרוצב רבדמ ,ידמ הרישיו הסג הרוצב רבדמש םדא )61-91 ;הלאש תלימ )02-12 ;לוכי היהי )22-52 ;ןמיס

.ןושארה םדאה לש ישילשה ונב )1-2 ;רומזמ )3-5 ;ושלח )6-8 ;סיסב ,דוסי )9-01 ;רתוי םינובנו םימכח היהנ )11-51

 ,לארשי ידעומלו הנשה ישדוחל תולעפהו תויוליעפ ,'א שדחו האר הזכ" יפ-לע

תפומ תאצוהב ,)רבוניש( ואלב לכימ תכירעב
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ירשת גח .א

1. àåãåú äñìéçä
 םישעמ לע תוירחא לבקלו החילס שקבל ךירצו יוארש ,םיכינחה תא דמלנ וז תוליעפב :תוליעפה תרטמ

.ונל ולחמיש ידכ ץמאתהל ךירצ ,הקיפסמ הניא החילסה תרימא ךא ,ונישעש

החילס שקבל שי דציכ הלאשה תא םיכינחה ינפב גיצהל שי

:םירזע

הגצהל תושובלתו םירזיבא �

.חפסנ האר - הגצהל טסקט �

 בקע ,םיכינחה וגיצי התוא ,רמוע הרובד לש הרופיס יפ-לע "בלבש הנווכ" הגצהב תחתופה הלועפה :הרעה

 ןונכתהל םהמ שקבל שיו ,הגצהה טסקט תא םיכינח רפסמל הלועפה ינפל קלחל ןתינ ךכל תשרדנה הנכהה

.הצובקה ינפל הגיצהל ידכב ,יוארכ

:תוליעפה ךלהמ

 דע אלא ,רופיסה ףוס דע תכשמנ הניא הגצהה .םהירבח וניכהש הגצהב תופצל םידמוע םהש םיכינחל רומא

.ול םיחלוס םניא החילס שקבמו הנופ אוה םהילא םישנאה עודמ ןיבמ וניא ,רופיסה רוביג ,ינד וב בלשה

:םיכינחה תא לואשל ךירדמה לע

?יוארכ החילס שקיב ינד םאה �

?ול חולסל שי םכתעדל םאה �

תולועפ
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 תואמגודב דקמתהל ךילע .החילס שקבל ךירצו יואר םתעדל ךיא לע רצק ןוידב חותפל יאדכ ובישיש רחאל

.'וכו ידכ ךות השוע אוה המו הנקזה הכרבמ החילס שקבמ ינד :ןוגכ רופיסה ןמ

 ןווכתהל ךירצ אלא ,ץוחלו הפשה ןמ תויהל הלוכי אל החילסה תשקבש הנקסמל עיגהל שי ןאכמ

?יוארכ החילסה שקבל דציכ לבא ,םישקבמשכ

:ךירדמל

 םתצלמה תא םושרל םיכינחהמ שקבל וא ןיינעב ןודל שי .יוארכ החילס שקבל ינדל רוזעל םישקבתמ םתא

.חולה לע וקיתעהלו ותוא ףוסאל ,קתפ לע

:אבה ןפואב "בלבש הנווכ" רופיסה ףוס תא םיכינחל רפסל ןתינ

 יל םיחלוס אל םישנאהש שיגרמ ינא אמיא" :רמאו םוי ותוא תוערואמ לכ לע ומא םע ינד חחוש ברעב

 ?יל חולסל ןכומ וניא שיא המל ,המל ןיבמ אל ינאו

.בלב אלו הפב קר הז לבא ,ברקתמ םירופיכה םויש ינפמ ,יל םיחלוס םהש םירמוא םקלח

 םאה ?ךל וחלסיש תיצר תמאב םאה ?בלה לכמ החילס תשקיב םאה" :הלאשו ינדב הטיבה אמיא

"?החילס תשקיב םתס וא ,ךתוגהנתה תא תונשל תטלחה

:בשחו ומא ירבדב רהרה ינד

 ךישמה החילס שקיבש עגר ותואבש ,הארשכ .ול חולסל יבוקעי רמ לוכי ךיא ,תקדוצ אמיא ,ןוכנ"

 יבאמ החילס שקיבשכו .תוסגב גוהנל ךישמה ,הכרב אתבסמ החילס שקיבשכו ?םיקתממ בוחסל

 אוה .החילס שקיב םהמ םישנאהמ דחא ףא םע וגהנממ הניש אל אוה .וילע לילעהל ךישמה ,ןכשה

."בלה ןמ אלו הפה ןמ התייה השקבה ךא ,תוחילס הברה שקיב

.החילס שקבל ךירצ ךיא ןיבמ ינאש ,בשוח ינא" :רמאו ומאל הנפ ינד

 ליחתא רחממ רבכו ,יל וחלסיש הצור תמאב ינאש ,םהל הארא .םלוכמ החילס שקבאו בוש ךלא רחמ

 ?אמיא ,יל וחלסי רחמש ,תבשוח תא .רתוי בוט גהנתהל

 הרמא ,ךל וחלסיש החוטב ינא ,בלה ןמ םג אלא הפה ןמ קר אל אצי הזש ךכ החילס שקבת םא

.םאה

.היה ךכ - תמאבו

 עודמו תינש החילס שקיבש רחאל ינד לש ויתושקב תואצות ויה המ םיכינחה תא לואשל שי ,תעכ �

.תונוש ויה ןה םתעדל

 ונאש תמיא לכ שקבל ונילע ,תוליעפה ךלהמב ונרכהש יפכ - תיתימא החילסש םיכינחל ריהבהל שי �

 !?רופיכ םוי ינפל אקווד החילסה לע םידיפקמ ונא עודמ - ךכ םא .וניערב םיעגופ



39

 ,םיחתפנ םימשה ירעש ,האבה הנשל ונניד תא ץרוח םלוע לש ונוביר הב הפוקת ,וז הפוקתבש םושמ �

.ןידה תא קיתמהל ידכב וניאטח לע הליחמו החילס םישקבמ ונאו

 םדא ןיב לש םיאטחב קר תאז השוע אוה םלוא ,וניאטח ריבעמו לחומ ,ונל ןיזאמ םימשבש וניבא �

 םע דחאה - תויעבה תא ונרתפ אל דוע לכ רופיכ םויב םילחמנ םניא ורבחל םדא ןיבש םיאטח .םוקמל

.הזל הז ונלחמו ,והער

 ידכ םיפרוצמה תורוקמה תא לצנלו םיעוריא העברא זיחמהל וא ןודל םיכינחהמ שקבל שי םוכיסכ �

?"םיטטוקתמה" ןיב םילשהל

ðñôç: ääöâä - "ñìéçä ùáìá"
םידימלתו התיכ :1 הנומת

 ונא הז םויב .החילס לש םוי אוה ,םידלי הז םוי ,םירופיכה םוי ינפל םידמוע ונא ,םידלי םולש  :הרומה

.וניתואטח לע ונל לחמי ה"בקהש ידכ םימצו תוליפתב םיברמ

 ורבחמ שקבל ךירצ דחא לכ אלא ,הליפתה קר ונל ליעות אל ורבחל םדא ןיבש תוריבע לע 

.החילס שקבמש ימ לכל חולסל בושחו תונובלע לעו םיער םישעמ לע החילס

 אלו יל חולסל אלא ,הרירב םהל היהת אלו ,םישנא הברהמ החילס שקבל ךירצ תמאב ינא :ומצעל ינד

.רתוי ילע סועכל

השישקה הכרבמ החילס שקבמ ינד :2 הנומת

.תודבכב תכלוהו םילס הדיב הקיזחמ :הנקזה הכרב

 ינד ארוק - "הנקזה הכרב ,וה" .הדימ לפונ טעמכ לסהו השישקה הכרבב לקתנו תוריהמב ץר  :ינד

.הכרב תפיחד ךות

.תכלל ךישממ ינד ךכו "הפי אל םימעפל ךתיא גהנתמ ינאש החילס" 

."דלי הזיא ,הז דלי הזיא" :סעכב תלמלממ :הנקזה הכרב

תלוכמה לעב ,יבוקעי רממ החילס שקבמ ינד :3 הנומת

.)תונחב קפלדכ ןחלוש דימעהל שי( תונחב בשוי :יבוקעי רמ

 קשמ תוירכוס ןפוח חקול ךכ-רחאו יבוקעי רמ לש קשהמ םיניערג ןפוח חקול ,תונחה לא סנכנ  :ינד

.רחא
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 ,החילס שקבלו אובל יתטלחה זא רופיכ םוי םימי המכ דועב  עדוי התא ,יבוקעי רמ םולש" 

."םלשל ילב םיניערגו םיקתממ ךלש םיקשהמ ףטוח דימת ינאש

.תונחה ןמ אציש ינדל ודיב ףנפנמו תונלבס תרסח המינב יבוקעי רמ רמוא ,"רדסב ,רדסב" :יבוקעי רמ

ןכשה ,יבאמ החילס שקבמ ינד :4 הנומת

.בוחרב םישגפנ יבאו ינד

 ברקתמ םירופיכה םוי יכ ,יל חולסל בייח התאו ךתוא בילעמו קיצמ דימת ינאש ,ןורבכע החילס  :ינד

.והערמ שיא החילס שקבל םיגהונ הז םויבו

.ינדמ קחרתמו םעזב רמוא ,"ךל חלוס ינא ,רדסב" :יבא

.ותוא בילעהל ךישממו יבא ירחא ךלוה ינד ."חרוב רבכ התא המ ,עגר"  :ינד

 ךתוא אנוש ינא ,חולסל םיכירצ םירופיכה םויב םא וליפא ,וישכע םג ךל חלוס אל ינאש ךל עדת"  :יבא

 החילס ינממ שקבל לוכי התא .רופיכ םוי םושב אלו הזה םירופיכה םויב אל ,ךל חולסל הצור אלו

.התוא לבקת אלו רחמ דע

 ,ןקזה לפאלפה רכוממ ,התיכב םידליהמ ,םינכשהמ - החילס ינד שקיב תרחמל םגו םוי ותוא לכ :ןיירק

 וכייח החילס ושקיבש םירחא םידליל ,ול חולסל םיצור םניא םישנאה יכ שח ךא ,שקיב תובר תוחילס

"...בוט ,בוט" הפ יצחב ורמאו סעכב וטיבה וילאו םהל ולחמו

 עודמ ךכ םא .םיחלוס םירופיכה םויבש הרמא הרומה ירה ,וילא םהינפ םיצימחמ םלוכ עודמ ןיבה אל ינד

?לבקל ןכומ וניא שיא ולש החילסה תשקב תא

תורוקמ

 .רוסא רבד לכאש ימ לשמל ומכ םוקמל םדא ןיבש תוריבע לע םירפכמ םירופיכה םויו הבושתב הרזח  .1

 ופסכ תא לזוג וא ורבח תא ללקמ וא ורבח תא הכמש ימ לשמל ומכ ,ורבחל םדא ןיבש תוריבע לבא

 שקבל בייח ופסכ תא ריזחה םא םגו .ול בייח אוהש המ ורבחל ןתיש דע אלא ,םלועל ול לחמנ אל 'ודכו

.החילס

 ,חולסל ברסמ רבחה םא .ול לחמי רבחהש דע תוכחלו החילס שקבל בייח םילימב ובילעה קר םא םג 

 דוע םיחילש חלשי חולסל ברסמ רבחה ןיידע םא .חלסיש וב וריצפיש םיחילש השולש וילא חלשי

 שקבל ךירצ וברב עגפ םא .לחמ אלש שיאה אוה אטוחה ,חולסל ןכומ אל אוה זא םא .תופסונ םיימעפ

.םימעפ ףלא וליפא החילס

ז ףיעס ,הק ןמיס,"ךורע ןחלוש" יפ-לע
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 ונממ שקבמש העשבו סועכל השקו תוצרל חונ אהי אלא סייפתי אלו ירזכא תויהל םדאל רוסא .2

.הצפח שפנבו םלש בלב לחומ לוחמל אטוחה

'ה הכלה 'ב קרפ ,הבושת תוכלה ,הרות הנשמ ,ם"במרה יפ-לע

 ,ינוממב ןיב ,יפוגב ןיב ,ידגנכ אטחש וא יתוא טינקהו סיעכהש ימ לכל לחומ ינירה םלוע לש ונוביר .3

 ןיב ,השעמב ןיב ,רובידב ןיב ,דיזמב ןיב ,גגושב ןיב ,ןוצרב ןיב ,סנואב ןיב ,יל רשא לכב ןיב ,ידובכב ןיב

.יתביבסב םדא םוש שנעי אלו םדא ןב לכל רחא לוגלגב ןיב ,הז לוגלגב

הטימה לע "עמש תאירק" ינפל תרמאנה השקב

 ןרהא ךלה ,הז םע הז הבירמ ושעש םדא ינב ינש הארשכ ?םולש ףדורו םולש בהוא ןרהא היה דציכ  .4

 ,וידגב תא ערוקו ובל תא ףרטמ !?רמוא אוה המ ךרבח האר ,ינב :ול רמא ;םהמ דחא לצא בשיו

 ."וילע יתחרסש אוה ינאש ,ונמיה יתשוב !?ירבח תא האראו יניע תא אשא ךאיה !יל יוא" :רמואו

 וללה םירבדכ ןכ םג ול רמואו רחאה לצא בשויו ןרהא ךלוהו .ובלמ האנק ריסמש דע ולצא בשוי אוהו

.הז תא הז םיקשנמו םיקבחמ ויה ,םישגפנ ויהשכ ךכ ךותמו .ובלמ םג האנק ריסמש דע

"ןתנ יברד תובא" יפ לע

 

ëñéëåí 
 ןיב םילשהל ידכ תורוקמה תא לצנלו הזחמהל םיאבה םיעוריאה ךותמ רוחבל םיכינחהמ שקבל שי

."םיטטוקתמה"

 דחא םוי .םיינפואה לע בכרל הכוז רחא והשימ םוי לכב .דחא םיינפוא גוז ,םיחא ינש רינו םירפאל .1

 ויחא לע דואמ סעוכ ,תופיחדב וינפואל קקדזהש רינ .םיינפואה לע בכרל ורות תא רינמ םירפא "בנג"

.זאמ

 דואמ העגפנ תירמש .המחנל ךכ לע הרפיסו הכלה הילדוא .דואמ בושח דוס הילדואל התליג תירמש .2

.הילדוא םע תרבדמ אל תירמש תעכ .הילדואל התליגש דוסה תא המחנמ העמששכ

 ירוא .קחשמה לע תובהלתהב ירוא רפיס ,ורקבל אב ורבח םוחנשכ .שדח בשחמ קחשמ לביק ירוא .3

 רמאו ול תתל ברס ירוא קחשמב קחשל שקיב םוחנשכ .וב קחשל לחהו קחשמה תא םוחנל הארה

 זאמ .ותיבל עוגפ ךלהש דע וליעוה אל ירואב ויתורצפה לכו ןיתמהו ןיתמה םוחנ .םייסיש דע ןיתמיש

.ירוא םע רבדמ אל םוחנ

 וצימחה שיש לש וירוה ןכ לעו קחשל הצר יכ ,ברס ישו ןטקה ויחא לע רומשל ונממ ושקיב יש לש וירוה .4

.ומצע לע קר בשח יכ ,דואמ יש לע וסעכ וירוה .הבושח השיגפ



42

2. áøîéæä úçéìä
)םישדח םילועלו םידליל( ירשת יגח יגשומ תשחמה :הרטמ

:םירזע

 ירשת ידעומל םירושקה םיגשומל תוזמורה תונומת םע םיסיטרכ 03 �
 .םירחא םידעומו

 :בותכ םהמ 12 לע ,)סנא'צ יסיטרכ( דיחא עבצב םיפסונ םיסיטרכ 04 �
 תיכז" :ןוגכ( תונוש תומישמ םהמ 01 לעו "ךכס" :בותכ םהמ 9 לע ,"ריק"
 תוצובקהמ תחאל 'ךכס' סיטרכ רוסמת ,"רות דיספמ התא" ,"ףסונ רותל
.'וכו ,תורחאה תוצובקהמ תחאל "ריק" סיטרכ רוסמת ,"תורחאה

.היבוקו לוח ןועש/רפוטס ןועש ,תונורפע ,םיירפסמ ,קבד �

:קחשמה תוארוה

 םיכינח 3-5 ,תוצובק שולשל םיכינחה תא קלחל ןתינ - הריווא תריצי �
.םשל םאתהב למס ןיכהלו גחה יגשוממ דחאב ארקיהל הצובק לכמ שקבלו ,הצובקב

 הילעו הנושארה הצובקל הנומת םע סיטרכ םיארמ ,היבוק יפ-לע עבקנ תוצובקה לש רותה - קחשמה �
 ,רוכזכ( רשקה תא ריבסהלו ירשת ידעומל רושק סיטרכב עיפומה טירפה םא ,בוצק ןמז ךות טילחהל
.)םיכינחה תא תועטהל ידכ םירחא םידעומל םיזמרמה םיסיטרכ םיאצמנ םיסיטרכה ןיב

 תמרעמ סנא'צ סיטרכ ףולשל תיאכז סיטרכב זמורמה גשומה תא תוהזל החילצמה הצובקה �
 םהילעש םיסיטרכ השולש הדיב שיש הצובקה .היינשה הצובקל רבוע סיטרכה תרחא ,םיסיטרכה
 איהו הכוס תונבל הכוז "ךכס" הלימה הבותכ  םהילעש םיסיטרכ ינשו "ריק" הלימה הבותכ
.תחצנמה

 םינתינ "ריק" לש םיסיטרכ ינש .תוצובקה ןיב "ךכס"ו "ריק" יסיטרכ םע מ"ומ להנל ןתינ :הרעה 
."ךכס" וילע בותכש דחא סיטרכ רובע

.הכורעתב הכוסה תא גיצהלו הלמסל םאתהב התוא טשקלו הכוס תונבל הצובקה לע ,קחשמה ףוסב �

 הרדס ןגראל הצובק לכמ שקבלו חולב תונומתה יסיטרכ לכ תגצה ידי-לע קחשמה תא ןווגל ןתינ :העצה
 רתויש המכ ןגראל החילצמה הצובקה איה הכוזה .דחא גשומל םירושקה םיסיטרכ השולש - "תושלש" לש
."תושלש" לש תוצובק

 :)תרבוחה ףוסב תונורתפ( םיטירפל תואמגוד

 תורחתב םויס וק ,םימשל ויניע אשונה םדא ,רתכ ,םיאבה םיכורב חיטש ,הרדש דומע ,בל ,הפ ,םייניע
 ,לוגנרת ,גד ,הנומת ,דתי ,רוצע טלש ,ןאצ העורל הרקב לקמ ,להוא ,)הנוי( רופיצ ,51 רפסמה ,תרווכ ,הציר
 ךפ ,ידיסח דוקיר ,ררועמ ןועש ,רכוז םדא ינפ ,ןוביבס ,רנ ,דחיב םירפס השולש ,תוגרדמ הלוע םדא ,ףסכ

.םיידי תציחל ,ןורא ,לגעמ ,סוכ ,הצמ ,ןמש

.בוט יכ והילא לש העדותה רפסב םיאבומה ירשת יגח לש םישרדמב רזעיהל ןתינ םיזמרל תונויער רבדב

לאירא ןינבל יפ-לע
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3. ãåîéðå çâé úùøé
.ירשת יגחל םירושקה םייסיסב םיאשונ דומילו תורכיה :הלועפה תרטמ

:הלועפה ךלהמ

.הווש םיסיטרכ רפסמ לבקמ ףתתשמ לכשכ ,םיפתתשמל םיסיטרכה לכ תא םיקלחמ :הנטק הצובקב

.תונטק תוצובקל םיפתתשמה תא םיקלחמ קר ,ל"נכ :הלודג הצובקב

 תא חינמו ,קחשמב ליחתהל יאכז ,הנוכנ הבושת הנועש ןושארה ,ירשת יגחב הרושקה הלאש לאשי החנמה

 ףלקה דצל ולש ףלקה תא חינמ ,חותפה ףלקל םיאתמ ףלק ול שיש ףתתשמ .ןחלושה לע חותפ םיפלקה דחא

.חצנמה אוהו ולש םיפלקה לכ תא רמוג םיפתתשמה דחאש דע םיכישממ ךכו ,חותפה

:קחשמל םיסיטרכ

îøàù çåãù àìåì  - רפושב עוקתל םיליחתמ
ùåìçéí àéù ìøòäå  - הבוט הנש יסיטרכ
.äùáéòé îçåãù ðéñï ìôé äúåøä  - ____ה שדוחה אוה ירשת
ðòéìä - רופיכ םויב םיפיסומ רשא הליפת
äãáøéí äàñåøéí áéåí ëéôåø  - לדנסה תליענו הכיס ,הציחר ,הייתש הליכא
äáøëä ùîáøëéí ëùéåùáéí ôòí øàùåðä áñåëä  - "ונייחהש"
àåîøéí îùéá äøåç åîåøéã äâùí  - הרות תחמשמ
úå÷òéí éúã øàùåðä ìñåëä - רופיכ םוי יאצומב
?ìîä éåùáéí áñåëä - רבדמב וניתובא ובשי םהב תוכוסה רכזל
çééáéí áéùéáä áñåëä - הווצמ רב ליגמ םירבג
"ñìéçåú" - רקובב םכשה וא לולא שדוח תולילב םירמאנ

òùøú éîé úùåáä - הבושתל ודעונש רופיכ םויו הנשה שאר ןיבש םימיה
ñòåãä îôñ÷ú - םוצה ינפל הנורחאה הדועסה
"ëì ðãøé" - םירדנ תרתהל רופיכ םוי לילב הליפת
"úùìéê"  - םימ רוקמל "םיאטח"ה תכלשה
ä÷ôåú  - הרותה םע םידוקירו הרישב תופקה 7 םיפיקמ הרות תחמשב
àøáòú äîéðéí  - סדה ,הברע ,גורתא ,בלול
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àåùôéæéï  - דודו ןרהא ,השמ ,ףסוי ,בקעי ,קחצי ,םהרבא
"äåùòðà øáà"  - תוכוס לש יעיבשה םויה
çéáåè òøáåú  - םילפונ ןהילעש דע ןתוא םיטבוח הבר אנעשוהב
"ëôøåú"  - ףסכ וא לוגנרת לע רמאל ,ונתיאמ םיאטחה תרבעה
áâã ìáï  - הנשה שארבו רופיכ םויב שובלל גוהנ

çâ äàñéó  - תוכוסה גחל ףסונ םש
"úôåç áãáù"  - הקותמו הבוט הנש היהתש ברעב הנשה שארב םילכוא
"...áñåëåú úùáå"  - "םימי תעבש..."
"...éåí"  - ןידה...
ùðäéä ìøàù  - בנזל אלו שארל...
...ùúçãù òìéðå  - הבוט הנש...
...âîø  - הבוט המיתח ...
...ùîçú"  - הבאושה תיב...
...ùéùå åùîçå  - הרות תחמשב...

ìéùá áñåëä  - 'י התא ךורב
...îùéá äøåç  - םשגה דירומו...

"äåùòðà øáä"
áäåùòðà øáä çåáèéí 
àú òìéäï òã ùðåôìéí

"çéáåè òøáåú"
äòáøú äçèàéí 
îàéúðå ìàçø - òì 

úøðâåì àå ëñó

"...ùáòú éîéí"úôåç áãáùçâ äàñéó
àåëìéí áòøá øàù 
äùðä, ùúäéä ùðä 

èåáä åîúå÷ä
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עובשה תשרפ .ב    

ךדגיו ךנב לאש
רמייהלפ הירא תאמ

)י"שרב תולאש( המלש תמכח
ךליו - םיבצנ תושרפ

?השמ לש ותפוקתב שחרתהש םיוסמ עוריא לע ירוטסיה רוא תכפוש עשוהי רפסב הרצק הלימ וזיא .1

 היעשי( היתאטח לכב םילפכ 'ד דימ החקל יכ ...איבנה תחכות םע דחא הנקב םילוע ונתשרפב י"שר ירבד ולא .2
.)ב ,מ

?הרות דומלל ידכ םיישונא לע םיצמאמ תושעל םדא בייח םאה ,תינורקע .3

 ידי-לע םיפקתומ ,)תבש תולילב דחוימב טלוב רבדהו( תסנכה תיבל םינטקה םהידלי תא םיאיבמה ,תובא .4
 ,םילוכי ולא תובא .םמצע םיללפתמבו הליפתה תריוואב תעגופ תינשערה םתוחכונש ,הנעטב םיללפתמה
?ונתשרפב לודג ןליאב תולתיהל ,הרואכל

?ןיינמ - ופוגכ וילע ביבח םדא לש ודימלתש ןאכמ .5

וניזאה תשרפ

?ןייו רטמ ,לט ןיב רשקמה והמ .1

 ק'צל הכוז" תרחא הצובקש דועב ,יוחד ק'צ - ינרדומ חונימב תלבקמה ,ונתשרפב תרכזנה םישנא תצובק הנשי .2
?וללה תוצובקה יתש ןה ימ .ידיימ

 םיבאשמ םש שי דוע לכ ,ולש קנבה ןובשחמ ךושמל יאשרה םישנא רוביצ י"שר ריכזמ תמדוקה הלאשה חורב .3
.םירוההמ השוריב ול ואבש

?םירוהה םה ימו םיבאשמה םה המ ,רוביצה והימ 

?גנרמוב ... היצאיסוסאב ריכזמ י"שר שוריפ הזיא .4

 אוה תירקתה תובקעב .רעוכמה םדאה םע ותשיגפו ןועמש יבר ןב רזעילא יבר לש ורופיס תא םיריכמ ונלוכ .5
.)כ תינעת( "...זראכ השק אהי לאו הנקכ ךר םדא אהי םלועל" שרד

?וז תוגהנתהל דוגינ התוויה התוגהנתהש ונתשרפב תוישיאה איה ימ 
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הכרבה תאזו תשרפ

?"הלכ ינפ ליבקהל אצויה ןתחכ" י"שר המדמ ימ תא .1

 אישה התיה האושה( םידוהי לש םשאר לע וטמוהש םידבכ תונוסא תובקעב ,תידוהיה הירוטסיהב תובר םימעפ .2
 וכלה אל םהבש םיבוטה ,אסיג ךדיאמ ךא ,ה"בקב םתנומא תא ודביא אסיג דחמש ,הלאכ ויה ,)ךכל טלובה
?י"שרב ולא םירבדל דה שי ןכיה .וז ךרדב

?בקעי תכרבב הזל הז וכמסנ הללגבש הביס - ףסויו ןימינב ,יול םיטבשה ןיב רשקמה והמ .3

:םיאבה םיירוטסיהה םיעוריאה לע ותומ ינפל השמל עדונ םאה - י"שרד אבילא .4

.2941 תנשב הקירמא יוליג .א 

.9871 תנשב תיתפרצה הכפהמה .ב 

.9391-5491 םינשב - האושה .ג 

.8491 תנשב - לארשי תנידמ תמוקת .ד 

?"יתמיא וישכע אל םאש" י"שר רמוא ונתשרפב ןכיה .5

תישארב תשרפ

:י"שר דמול ןיינמ .1

.ןטקה ןמ תושר לטונו ךלמנ לודגה היהיש .א 

.תיסמ לש ותוכזב ןיכפהמ ןיאש .ב 

.המדאה ןמ םיקעוצ ויתויערז םדו )לבה לש( ומדש .ג 

.והיקזח - םעלב - ןיק - םדא :ןיב ףתושמה הנכמה והמ .2

?"הליחת ךמצע טושק" י"שר יפל ,ימל רמא ימ .3

:י"שר רמוא וניגבש ,ינושלה גירחה והמ .4

.אימפסאב םיה ןמ הלועה גדל וכעב םיה ןמ הלועה גד םעט המוד וניא .א 

.דחא רתכב ושמתשיש םיכלמ ינשל רשפא יא הרמאו הגרטקש לע הנבלה הטעמתנו וארבנ םיווש .ב 

.ןאכמ ונדמל ה"בקה לש ותונתונע .ג 

.הרות ישמוח השימח םהילע לארשי ולבקיש תנמ לע םהמע הנתהש .ד 

?וז הטיש יהמו הרותה שוריפב ותטיש לע "תונווכ תרהצה" י"שר ריהצמ ונתשרפב ןכיה .5

 

)ןויליגה ףוסב תונורתפ האר(
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אובמ
 תורוצב עיפוהל םילוכי תואבש "םידוי"הש ,'צ תואה תביתכ יבגל ריעה ל"ז קי'צייבולוס בד ףסוי ברה

.רוחאב רוחאו רוחאב םינפ ,םינפב םינפ :תונוש

 :אבה עטקב עיפומש יפכ םיבורכה תא ארמגה תראתמ ךכ

 ד"מלו תיבל םהינפ רמא דחו ויחא לא שיא םהינפ רמא דח רזעלא 'רו ןנחוי יבר - ןידמוע )םיבורכה( ןה דציכ 

 ןאכ אישק אל )םימיה ירבד( תיבל םהינפו ביתכ אה ויחא לא שיא םהינפ )תרבוסש העדה יפל רמאד ןאמלו(

 .)טצ ארתב אבב יפ-לע( םוקמ לש ונוצר ןישוע לארשי ןיאש ןמזב ןאכ םוקמ לש ונוצר ןישוע לארשיש ,ןמזב

 רוחאל םינפכ - שי ,םינפל םינפכ הזל הז םיסחייתמש שי - םדא ינבל תונושה תורוצה תא תומדל שי ףסונב

.םינוש הבשקה יסופד םה ולא .רוחאל רוחא ,ונרעצל םג שיו

.רחוב תייה ןהיניבמ וזיא - תואמגוד שולש םכינפל תואבומ

äôòìä - î÷ùéá - ìà î÷ùéá
.םהב תוסנתהלו )הבשקה רסוח ,תיקלח הבשקה ,הליעפ הבשקה( הבשקה יגוס ריכהל :הרטמה

.תוקד 54 :הלעפהה ךשמ

:םירזע

.תיצובק המישמ יסיטרכ �

.םינוש בשק יגוסל תויחנה יסיטרכ השולש �

.הביתכ ילכ �

 .דחא גוס לבקמ הצובק לכ .םינוש בשק יגוסל תויחנה םהבו םיסיטרכ השולש םיפרוצמ וז הלעפהל :החנמל

.תוצובק ששל תוחפל קלחתת האילמהש יוצר

הבשקה .ג                       
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:הלעפהה ךלהמ

.םירבח 4-5 תונב תוצובקל םיקלחתמ םיפתתשמה �

 סיטרכל תסחייתמו )הצובק לכל הנוש גוס( םינוש בשק יגוסל םינייפאמ לש המישר תלבקמ הצובק לכ �

.)חפסנ האר( המישמה

ëøèéñ îùéîä ÷áåöúéú
.םכינפלש םינייפאמה תמישר תא וארק .1

 ושמתשהו המישרב םתלביקש הבשקהה גוס תא ראתמה )חיש-וד לע ססובמה( עוריא ורבח .2

.םינייפאמה ברימב

.םתלביק הבשקה לש גוס הזיא תולגל ילב האילמה ינפב עוריאה תא גיצהל וננוכתה .3

.הניכהש עוריאה תא גיצת הצובק לכ :האילמב

 :ןוידל תולאש

.גוס לכל םש ונת ?ןאכ ועיפוה ,םכתעדל ,הבשקה יגוס וליא .1

?עודמ ?םכלצא חיכש הבשקה לש גוס הזיא .2

?םכתעדל ,רתויב הבוטה הבשקהה תא ףקשמ עוריא הזיא .3

 הבשקהל תיקלח הבשקהמ רובעל ידכ ,םכתעדל ,םשיילו דומלל ךירצ הבשקה תויונמוימ וליא .4

.הליעפ

ðñôç ñåâé ä÷ùáä
הבשקה רסוח

 הצרתש םירבדב זכרתהו ,רמוא אוהש םירבדבו ךתא חחושמש םדאב ךבל תמושת תא דקמת לא �

.ול בישהל

 םדאה רבעל ךשאר תא הטת לא ,לשמל בשוי התא םא .ךתחונת ידי לע ךתוניינעתה רסוח תא ןגפה �

.רבדמה

.ךיתובושת לע קר בושחו דימ תאז רומא ,ךלומש םדאה ירבדל דגנתמ ךנה םא �

.וירבדל םיכסמ ךניא םא ,ךחיש ןב ירבדל ץרפתה �

.םהילע ביגהל ללכ בייח ךניאו ,ויתונווכ תא תנבה םא קודבל ךרוצ ןיא 
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 ול ןיאש ,שדח ןיינעל רובעל ידכ תונמדזהה תא לצנו החישב הרצק הקספה שי םא םג אשונה תא הנש �

.שיאה רביד וילעש אשונל רשק םוש

.ןיינע לש ופוגל סחייתת לאו ךתא חחושמש םדאה תא טופש �

 

תיקלח הבשקה

 הצרתש םירבדה לע םג בושח ךא ,רמוא אוהש םירבדבו ךתא חחושמש םדאב ךבל תמושת תא זכר �

.ךנויסינמ ול בישהל

 :לשמל ,רומא - רתוי םכסל וילעש ול תוארהל הסנ ןיגוריסל ךא ,ךתחונת ידי לע ךתוניינעתה תא ןגפה �

."רבכ יתנבה ,ונ"

.רבדמ שיאהש העש ",ונ ,ונ" :ןוגכ תובוגת ידי לע בישקמ התאש הארה �

 לאשת לא ,ויתונווכ תא תנבה םא קודבת לא .וירבדל םיכסמ ךניא םא ךחיש ןב תא ןמזה לכ עסשת לא �

.וירבדל עגונב תורעה ריעת לאו תולאש

 המגדה איבהל ידכ תונמדזהה תא לצנ ,החישב הרצק הקספה שי םא ךא ,אשונה תא הנשת לא �

.ןיינעב ישיאה ךנויסינמ

.ךלצא הז ךיא ךתא חחושמש םדאל רפסל חכשת לא �

האלמ הבשקה

.ול בישהל הצרתש םירבדב אלו ,רמוא אוהש םירבדבו ךתא חחושמש םדאב ךבל תמושת תא זכר �

.רבדמה םדאה רבעל ךשאר תא הטה ,לשמל ,בשוי התא םא .ךתחונת ידי לע ךתוניינעתה תא ןגפה �

.רבדמ שיאהש העש ,"ןכ ,ןכ" וא "וה" :ןוגכ תוטקש תובוגת ידי לע בישקמ התאש הארה �

.רבדמה םדאה םע םיעד םימת התא םא ךשארב ןהנה �

 אשונ לע תולאש לאש ,ויתונווכ תא תנבה םא קודב .וירבדל םיכסמ ךניא םא ךחיש ןב תא עסשת לא �

.דגנתמ התא המל רומא ,םיכסמ התא וירבדמ קלח הזיאל תנייצש ירחא קרו ,וירבד

 ןיינעל רובעל ידכ תונמדזהה תא לצנת לאו ,החישב הרצק הקספה שי םא םג אשונה תא הנשת לא �

.שיאה רביד וילעש אשונל רשק םוש ול ןיאש ,שדח

.ןיינע לש ופוגל סחייתהו ךתא חחושמש םדאה תא טופשת לא �

רעונו הרבח להנימ ,ךוניחה דרשמ תאצוהב ,"םהיניבש המו הבשקה ,גולאיד לע ןוידהו החישה תוברת" יפ לע
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:ל"ז ןיול הירא ברה לש עטקה םע םכסל ןתינ

     òîå àðëé áöøä

åæàú àîø ø' àøéä ìçúï ðëãúå, äøá àìéòæø ÷åâì: äéåãò àúä îôðé îä ñøéí àðùéí ìá÷øðé 

åîúðéí öøåúéäí ìôðé? ìà îùåí ùöãé÷ àðëé - éùðí öãé÷éí îîðé, ìà îùåí äéåúé úìîéã-çëí, 

úìîéãé-çëîéí øáéí áòéøðå ùàéðé îâéò ìîãøâúí, àó ìà îùåí äéåúé ôé÷ç - éùðí ô÷çéí 

îîðé.

äí ñøéí àìé ëéååï ùçùéí äí, ëé ùòä ùôå÷ãéí äí àåúé åùåèçéí áòéåúéäí áôðé - àæé ìà æå 

áìáã ùîàæéï àðåëé ìäí, àìà îùúãì àðåëé ìøãú ìñåó ãòúí åìçååú àú îöáí áëì ðéîé ðôù, 

çù àðåëé àú îöå÷úí åéåãòéí äí ëé ìéáé ðúåï òí äùåàì-äîá÷ù ìà ôçåú îàùø ðúåï äåà òí 

òöîå...

"öãé÷ éñåã òåìí", îñëú çééå ùì ø' àøéä ìåéï
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תונמאב תוכוס

רמרק הרינ תאמ

הכוס יטושיק
הנשב םימי תעבש ובשת תכסב"

םכיתרד ועדי ןעמל

"...לארשי ינב תא יתבשוה תוכסב יכ

 םע ןיכהל ןתינ .םישדח תונויער םישפחמו ונלש הכוסה יטושיק תא ןנערל םישקבמ ונא הנשב הנש ידמ

.םיאנ הכוס יטושיק םיכינחה

 ילבב( "האנ בלולו האנ הכוס וינפל השע :תווצמב וינפל ֶהָאנְתִה ,)וט תומש( "והונאו ילא הז" - :אינת

.)ב"לק תבש

 ןיקסרפא ,םידקש ,ןיזוגא הב הלתו ןיריוצמה ןינידסבו )תועיריב( ןימרקב הרטעו התכלהכ הָכְ �ִס

 קפתסהל רוסא .תותלסו םינמש ,תוניי ,ןילוביש לש תורטעו )ןפג תורומז( םיבנע יליכר .םינומירו

.)'א קרפ הכוס אתפסות( גחה לש ןורחאה בוט םוי יאצומ דע םהמ

:םיכינחה םע עצבל ןתינש תונויער רפסמ ןלהל

םירטועמ םיקוספ  .א

:גחה יקוספ רחבמ 

"םימי תעבש ובשת תוכסב" 

"תוכסב ובשי לארשיב חרזאה לכ" 

"חמש ךא תייהו ךגחב תחמשו" 

"ךאובב התא ךורב" 

"ךתאצב התא ךורב" 

,רדה ץע ירפ ןושארה םויב םכל םתחקלו" 

"לחנ יברעו תבע ץע ףנעו םירמת תפכ 
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.תופיו תוננגוסמ תויתואב קוספה תא םיבתוכ הכורא הנבל דב תעוצר יבג לע .1

.דב יעבצב אלמל וא המגודה יפ לע תונוש תורוצ רייצל רשפא תויתואה ךותב .2

 וא לסלוסמ )יחרזמ( ילטניירוא רוטיע וא ,תונוש תוירטמאיג תורוצב רטעל ןתינ קוספה ביבס .3

.רחא רוטיע לכ

 תרגסמהש ךכ תויתואה םינפ תא תונידע םיירפסמב רוזגלו ינועבצ ריינ לע תויתואה תא בותכל .1      .ב

.קזנית אל

.ינועבצה ספל תחתמ הקיבדהלו התמדוקמ הנטק טעמ הנבל העוצר רוזגל .2

 עקרה לע ףופצ אלו רוזיפב קיבדהלו םיינועבצ תוריינמ תונוש תוירטמואיג תורוצ וא םילוגיע רוזגל .3

 תרזעב תורוצ רייצל םג רשפא .ןבלה

.םישבי םיחרפב טשקל וא םיעבצ

 )םכתריחב יפ לע לדוגה( ןבל לוטסירב יבג לע .ג

 תויתואב ,תינוציח תרגסמכ ,ביבסמ בותכנ

 םתחקלו" קוספה תא תוננגוסמו תואנ

."..םכל

 תוארכ םינימה עברא תא קיבדנ וא רייצנ 

.הנומתה ךותב וניניע

 יבג לע םינימה עברא תא רייצל רשפא 

 םוקמב קיבדהלו םיאתמ עבצב ינועבצ ריינ

.םיאתמה
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 רדס יפל הכרואל םינימה עברא תא קיבדנ וא רייצנ תרשרש תרוצבו ןבל לוטסירבמ הרצ העוצר רוצינ .ד

.עובק

םינימה תעבש .ה

.תונכומ תונולבש יפל םינימה עברא לש ראתמה יווק תא ןורפעב רייצנ רוחש לוטסירב יבג לע .1

.תרגסמב עוגפל ילבמ תונולבשה תא תוריהזב רוזגנ .2

.הריזגה ןמ האצותכ ורצונש םיללחה ירוחאמ ינועבצ ןפולצ ריינ קיבדנ .3

.הנומתל תרגסמכ םינטק םיחרפ לש תואמגודב ינועבצ ריינ קיבדהל ןתינ .4



54

גחל ריינ תורזגמ .ו

 ןטק שלושמל בושו ,ףסונ שלושמלו שלושמל ותוא לפקנו יוצרה לדוגב ןבל ריינ לש עוביר חקינ .1

.רתוי

 רהזיהל שי .ריינה לש םירוגסהו םילפוקמה םידדצה ינשב שלושמה ךותמ תונוש תורוצ רוזגנ .2

.היינשה םע תחא תורוצה תא שיגפהל אלש

 רשפא .ינועבצ ריינ יבג לע חיננ תרזגמה תא .ריינ תרזגמ לבקנו עובירל בוש שלושמה תא חתפנ .3

.םיילושב התוא רוזגל

.תינועבצ תרשרשב תרטעומ איהשכ תולתל ןתינ תרזגמה תא .4

 רוזגל שי לפוקמה שלושמה ילוש תא .חרפ תרוצב וא הלוגע תרזגמ רוציל ןתינ המוד ןפואב 

.תשק תרוצב

òáåãä ðòéîä! àùîç ì÷áì öéìåîéí ùì òáåãåú ùðòùå òì-ôé ääåøàåú äëúåáåú áîãåø æä ìëúåáú: 

ðéøä ÷øîø, øç' ùç"ì 56, âáòú îøãëé, éøåùìéí 12739, àå áãåà"ì arin @ tniqezeb / ten
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 םילג לש רתא
 .תונוש תויוליעפ ללוכו םידליל דחוימב םיאתמ

ptth  )שבד רוציי לע םג דחוימ רודמ םג שי( הנשה שאר //: milag . gro . li / syadiloh / hsor

ptth    רופיכ םוי //: milag . gro . li / syadiloh / ruppik

ptth        תוכוס //: milag . gro . li / syadiloh / toccus

ןליא רב לש עובשה תשרפ יפד ךותמ םירמאמ

ptth        הנשה שאר //: www . uib . ca . li / HJ / ahsaraP / hsor / hsor . lmth

ptth רופיכ םוי //: www . uib . ca . li / HJ / ahsaraP / rupik / rupik . lmths

ptth  הרות תחמש //: www . uib . ca . li / HJ / ahsaraP / tahcmis / tahcmis . lmths

"תעד" רתאב םייגוגדפו םיינויע תורוקמו םירמאמ

  הנשה שאר

ptth //: www . taad . ca . li / taad / taad _ xedni / 2xedni . psa ? ilalk %= +9F%0E%8F % 4E%0F%9F%4E

ptth     רופיכ םוי //: www . taad . ca . li / taad / taad _ xedni / 2xedni . psa ? ilalk %= BE % 8F%5E%4F%9E

ptth        תוכוס //: www . taad . ca . li / taad / taad _ xedni / 2xedni . psa ? ilalk %= BE%5E%1F % AF%5E

 הרות תחמש

ptth //: www . taad . ca . li / taad / taad _ xedni / 2xedni . psa ? ilalk %= EE%9F % AF%7E %+ AF % 4E%8F%5E

הפיכ-הלעמ רתאב םירמאמ

רופיכ םוי הנשה שארל - םלוע תרה םויה

      ?םוי לש ותוהמ הזב הלגתמ ךיא ?םיארוק ונא התוא האירקה תא הנשה שארב ונא םיארוק עודמ
ptth //: www . elaam . gro . li / enizagam / wohs . psa ? di = 717

הנשה שארלו םיבצינ תשרפל - תללוכה תודחאה

   הנשה שארל - םיבצנ תשרפ ךותמ - ?ןידה םויל רשקתמ הז ךיאו ?'ד םעמ הינפ הניה ללכה ןמ האיציה דציכ
ptth //: www . elaam . gro . li / enizagam / wohs . psa ? di = 107

 הליפתל הבושת

 ,הליפתה יבגל תובר דוסי תולאש לע הנוע ,הנשה שארב תארקנה ,הנח תליפת לע תוננובתה
     ונינפב םידמועה םירגתאה תארקל םיאבה םימיל ונתיא תחקל ונילש רסמה לע שדח טבמ תנתונו

ptth //: www . elaam . gro . li / enizagam / wohs . psa ? di = 996

)תירבעב( ירשת יגחל תשרב םירתאל םירושיק 
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הנשה שאר ידגב

 ,ןבלב אלא ,םיריוצמו םימוקר תבש ידגבב אל ףא לוח םוי ידגב אל .םינבל םידגבב הנשה שארב תכלל הוצמ
ptth .הווצמה תוהמ לע //: www . elaam . gro . li / enizagam / wohs . psa ? di = 496

הנשה שאר - ןידב םימחר

 יפל דחא דחא טפוש אוהו ה"בקה ינפל םירבוע םלוע יאב לכ .ןידה םוי אוה הנשה שאר ,רחא רבד לכמ רתוי
ptth .הנשה שארל .וניד רזג תא קסופו וישעמ //: www . elaam . gro . li / enizagam / wohs . psa ? di = 986 

םילוביש יתש

 השאר תענענמ ,הפוקז ,הרשי - תחאה .וזל וז תומוד ןניאש םילוביש יתש ,הטיח הדשב ,הארו אצ
  .לולא שדוחל .ישוקב התוא תוזיזמ תוחורהו ,הפופכ ,המוקע -הינשהו .היוצמ חור לכב םילילק ןח יעונענ

ptth //: www . elaam . gro . li / enizagam / wohs . psa ? di = 786

םיוגהמ לארשי טפשמ

 יפ לע הז לכל רפושה לש רשקה המו ?הנשה שארב אקווד המל ?םייוגהמ ןיד תיישע הצוחנ לארשיל עודמ
ptth ?א"רגל רותה-לוק //: www . elaam . gro . li / enizagam / wohs . psa ? di = 186

הבושנו ךילא 'ה ונבישה

    ...ונדיצמ קר אלו - ה"בקל תוברקתהב ךרוצה תא ירשת שדוחל השרדב ריבסמ ל"צז ילארשי ברה
ptth //: www . elaam . gro . li / enizagam / wohs . psa ? di = 342

"ונגח םויל הסכב"

 הוולמש העידי יא ,גחה לש ורקיע תא תפטוע העידי יא יכ רמוא הנשה שארל השרדב ל"צז ילארשי ברה
ptth      ...הדרחב //: www . elaam . gro . li / enizagam / wohs . psa ? di = 242

ןורמ ינב

 ...םדאה ייחב תופוקת שולש דגנכ הנווכ ל"צז ילארשי ברה אצומ הנשה שאר תוליפתב

ptth //: www . elaam . gro . li / enizagam / wohs . psa ? di = 042

תורפושו תונורכז ,תויוכלמ

 המואה תרבוע ולא םירדס השלשו .תורפושו תונורכז תויכלמ - ונידיב ורסמנ תועיקת ירדס השלש"
ptth ".םעל התויה תפוקתב תילארשיה //: www . elaam . gro . li / enizagam / wohs . psa ? di = 932

תועיקת רדס

       הנשה שארל ל"צז ילארשי ברה לש תושרד ךותמ - וירוחאמ דמועש המו רפושה תעיקת רדס לע
ptth //: www . elaam . gro . li / enizagam / wohs . psa ? di = 832

"ףכ ועקת םימעה לכ"

   ילארשי ברה תושרד ךותמ - ה"בקה לש ותוכלמ תזרכהו הנשה שארב רפוש תעיקתל םדוקה דחא רבד ונשי
ptth //: www . elaam . gro . li / enizagam / wohs . psa ? di = 732
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וניתודקע רוכז

       האושב ידוהיה םעה תדיקע תא םג ריכזמ ל"צז ילארשי ברה - קחצי תדיקע תא םיריכזמ ונא הנשה שארב
ptth //: www . elaam . gro . li / enizagam / wohs . psa ? di = 632

םיעירמו םיעקות

  .הנשה שארל ל"צז ילארשי ברה תשרדב םיפסונו ולא םיניינע לע ...םיניינע 3 שי רפושה תעיקתב
ptth //: www . elaam . gro . li / enizagam / wohs . psa ? di = 532

םימיה ןכותל

     ל"צז ילארשי ברה - האריה לעו ולא םימי לע .הארי לע השקבב םימלועה ןודאל םינופ ונא םיארונה םימיה
ptth //: www . elaam . gro . li / enizagam / wohs . psa ? di = 432

"ךל לספ"

 ,םינשל םינושארה תוחולה ןיב לדבהה לע...םיינשה תוחולה ולבקתנ כ"הויל לולא ימי ןיב לש וז הפוקתב
 השרדב ל"צז ילארשי ברה -תוחילסה תפוקת לעו

ptth //: www . elaam . gro . li / enizagam / wohs . psa ? di = 722

ירשת שדוח

 ...הנשה שאר לש םינמיסה לע יצרא יכדרמ ברה ריבסמ הנשה שאר תארקל

ptth //: www . elaam . gro . li / enizagam / wohs . psa ? di = 493

גדה ןטבב עסמ

 ןויקיקה רופיסו גדה ןטבב הנוי לש עסמה ונדמלל לוכי המ ?םירופיכה םויב הנוי רפס תא םיארוק עודמ
ptth ?ולא םימיל רשק ךכל שי םאה ?תעלותהו //: www . elaam . gro . li / enizagam / wohs . psa ? di = 817

םיברה לרוגל דחיה תוירחא

 ?םוימויה ייחבו רופיכ םוי יודיוב לארשי םע לש תידהה תוברעה תאטבתמ דציכ

ptth //: www . elaam . gro . li / enizagam / wohs . psa ? di = 703

 ?"לבה" לכה תמאב םאה - תלהק

 עודמו ? שואיו תוימיספ לש איה ונממ תבשונה חורהש תלהק רפסב המלש ונדמלל הצור ותוא רסמה המ
 לש ונינע ןיב ימוהת רתוי דוגינ שיה ?"ךגחב תחמשו" אוה וזכרמש גחה ,תוכוסב אקווד ותוא םיארוק ונא
 ?הזה רפסה ןמ הלועה תלכסתמהו השקה השוחתה ןיבל גחה

ptth //: www . elaam . gro . li / enizagam / wohs . psa ? di = 037

לארשי ץראו תוכוס

 .תוכוסה גחל .לארשי ץרא בושי תווצמו תוכוסה גח ןיבש קומעה ףתושמה הנכמה לע

ptth //: www . elaam . gro . li / enizagam / wohs . psa ? di = 027

וניזאה תשרפל - םולשה לעו תמאה לע ,ןידה לע

 ךיא תוארל לכונ םהב ןויעמו ,תוכוסל םירופיכה םוי ןיבש תבשב וניזאה תשרפ תא םיארוק ונא הנשה
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תכסה גחל םיארונה םימיה תא תרבחמ השרפה

ptth //: www . elaam . gro . li / enizagam / wohs . psa ? di = 417

הטימשה תנשב גורתא ןיד

 לע .אקווד גורתאל תורושקה תויעב שי הטימש תנשב יכ ררבתמ .העודי םינימה תעברא תליטנ תווצמ
ptth ...תונורתפהו תויעבה //: www . elaam . gro . li / enizagam / wohs . psa ? di = 214

"תחא הדוגא םלוכ ורשקו"

 .הנומאב רועש - ...תוישוק רפסמ הלעמ םישנא יגוסל םינימה תעברא תא המדמה שרדמב ןויע
ptth //: www . elaam . gro . li / enizagam / wohs . psa ? di = 114

הכרבה תאזו - לארשי לכ יניעל דעו תישארבמ

 השרפה ןיב המ.הרות תחמש לש תופקהב לגעמ םירגוס ונחנאו לגעמ תריגס תלמסמ הכרבה תאזו תשרפ
ptth .ריבסמ ןיוז ברה - םיגחל //: www . elaam . gro . li / enizagam / wohs . psa ? di = 604

 ).T.O.P( ןמלגופ בקעי לש םינויע

ptth   הנשה שאר לע //: tisivlearsi . oc . li / pot / werbeh / hr -h. mth

ptth   רופיכ םוי לש הרותה תואירק //: tisivlearsi . oc . li / pot / werbeh / ky -h. mth

ptth   תוכוסה גח לע //: tisivlearsi . oc . li / pot / werbeh / tokkus -h. mth

ptth   הרות תחמש - תרצע ינימש לע //: tisivlearsi . oc . li / pot / werbeh / tokkus -h. mth

תונכוסה לש רתאב יגוגדפו ינויע רמוח

ptth הנשה שאר //: www . zjaj - de . gro . li / tirvi / anahsahsuor / xedni . lmth                                         

ptth    רופיכ םוי //: www . zjaj - de . gro . li / tirvi / ruppik / xedni . lmth   

ptth         תוכוס //: www . zjaj - de . gro . li / tirvi / renroc / tokkus / xedni . mth

 .ירשת יגחל רושקה בר רמוח שי "הבחר תיווז םירומ זכרמ" לש רתאב

ptth    הנשה שאר //: www .w- elgna . lilag . 21k . li / oiduts / noigiler / hsor - anahs . mth

ptth       רופיכ םוי //: www .w- elgna . lilag . 21k . li / oiduts / noigiler / rupik . mth

ptth        תוכוס //: www .w- elgna . lilag . 21k . li / oiduts / noigiler / tokus -1. mth

 ,םיאשונ-תת יפל םירדוסמ ,םיבר םירושיק םיללוכ םיגחה יאשונב םירתא שי "תימא" תשר לש רתאב
 ,םיקחשמ ,םיצבשת םיליכמה םיפדל ןכו םויה לש םיינויעה םידדצב םיקסועה  םינוש םירתאב םיפדל
  .דועו םינוכתמ

ptth      הנשה שאר //: www . tima . gro . li / migah / anahsahhsor / xedni . mth

ptth        רופיכ םוי //: www . tima . gro . li / migah / rupikmoy / xedni . mth

ptth            תוכוס //: www . tima . gro . li / migah / tocus / xedni . mth

ptth  הרות תחמש //: www . tima . gro . li / migah / arotahcmis / xedni . mth

 ד"בח לש רתא

ptth  הנשה שאר //: www . dabahc . gro . li / nuye / migahc / hr / hr . mth
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ptth     רופיכ םוי //: www . dabahc . gro . li / nuye / migahc / ky / ky . mth

ptth         תוכוס //: www . dabahc . gro . li / nuye / migahc / tokus / tokus . mth

ptth   הרות תחמש //: www . dabahc . gro . li / nuye / migahc / ts / 1ts . mth

 )ד"בח לש רתאה ךותמ( םירופיס

ptth   הנשה שאר //: www . dabahc . gro . li / nuye / migahc / hr / hr - pis . mth

ptth   רופיכ םוי //: www . dabahc . gro . li / nuye / migahc / ky / ky - pis . mth

ptth      תוכוס //: www . dabahc . gro . li / nuye / migahc / tokus / ks - pis . mth

ptth   הרות תחמש //: www . dabahc . gro . li / nuye / migahc / ts / ts - pis . mth

בורבי יבצ תאמ ,הנשה שאר :רמאמ

ptth //: www . tenavehs . gro . li / 50 / 20-50 . mth

ירשת יגח לע הנביב םרכ תבישי לש רתאב םירמאמ

רב ןז ןתיא 'ר -הנשה שאר יגהנמ

ptth //: www . ybk . gro . li / tamhcohc - envay / migahc / anahsa02%hsor / bashsat / eganim . mth

א"טילש זול ןויצ ברה -ןילבולמ קודצ 'ר לש ותרותב הבהאמו הארימ הבושת

ptth //: www . ybk . gro . li / tamhcohc - envay / migahc / anahsa02%hsor / bashsat / ienfil . mth

א"טילש זול ןויצ ברה -םירופיכה םויב יודיוה תועמשמ - ורהטת 'ה ינפל

ptth //: www . ybk . gro . li / tamhcohc - envay / migahc / anahsa02%hsor / bashsat / ienfil . mth 

  א"טילש גרבנירג יכדרמ ברה הבישיה שאר - "וב 'ה רחבי רשא םוקמה" - םילשורי

ptth //: www . ybk . gro . li / tamhcohc - envay / migahc / anahsa02%hsor / milahsurey . mth

 א"טילש יראב ןימינב ברה - "ותושעל ךבבלבו ךיפב"

ptth //: www . ybk . gro . li / tamhcohc - envay / migahc / anahsa02%hsor / ahcihpeb . mth

א"טילש גרבנירג יכדרמ ברה הבישיה שאר  - תבשב תויהל לחש הנשה שארב רפוש תעיקת

ptth //: www . ybk . gro . li / tamhcohc - envay / migahc / anahsa02%hsor / taiket - rafohs . mth

  א"טילש גרבנירג יכדרמ ברה הבישיה שאר - םירופיכה םוי תבושת - 'ה לארשי הוקמ

ptth //: www . ybk . gro . li / tamhcohc - envay / migahc / anahsa02%hsor / evkim . mth

   א"טילש ןרטש הירא ברה - הבושתו הלואג

ptth //: www . ybk . gro . li / tamhcohc - envay / migahc / anahsa02%hsor / alueg . mth

 א"טילש ןרטש הירא ברה - םירופיכה םוי תלעמו הבושת הלודג

ptth //: www . ybk . gro . li / tamhcohc - envay / migahc / anahsa02%hsor / alodg . mth

א"טילש גרבנירג יכדרמ ברה הבישיה שאר - הרותל הינש - הבושתה

ptth //: www . ybk . gro . li / tamhcohc - envay / migahc / anahsa02%hsor / alodg . mth

     א"טילש ןרטש הירא ברה- תיתגרדה הבושתו תימואתפ הבושת - הבושת לש החוכ



60

ptth //: www . ybk . gro . li / tamhcohc - envay / migahc / anahsa02%hsor / ahcok - lehs . mth

א"טילש גרבנירג יכדרמ ברה הבישיה שאר - דובכ ןתו ךדחפ ןת

ptth //: www . ybk . gro . li / tamhcohc - envay / migahc / anahsa02%hsor / net - ahcedhcap . mth

א"טילש גרבנירג יכדרמ ברה הבישיה שאר - וב ןיעקות ןיא תבשב לחש הנשה שאר

 ptth //: www . ybk . gro . li / tamhcohc - envay / migahc / anahsa02%hsor / hsor - anasa . mth

א"טילש גרבנירג יכדרמ ברה הבישיה שאר  - תונורכזו תויוכלמ

ptth //: www . ybk . gro . li / tamhcohc - envay / migahc / anahsa02%hsor / ashsat / toiuhclam . mth

 )א"טילש םלסמא השמ ברה י"ע בתכוש( א"טילש סייו רשא ברה - רפוש תווצמ רדגב

ptth //: www . ybk . gro . li / tamhcohc - envay / migahc / anahsa02%hsor / rafos . mth

     א"טילש זול ףסוי ברה - תוכוסה גחב החמשה תלעמ

ptth //: www . ybk . gro . li / tamhcohc - envay / migahc / tokus / talam - ahcmisa . mth  

א"טילש יזגלא ןויצ ןב ברה - תיב םולשו הבאושה תיב תחמש

ptth //: www . ybk . gro . li / tamhcohc - envay / migahc / tokus / tahcmis - tieb . mth

'ץיבוקרב לאנתנ 'ר - הרות תחמש

ptth //: www . ybk . gro . li / tamhcohc - envay / migahc / tokus / ahcmis - arot . mth

א"טילש יזגלא ןויצ ןב ברה - תישארב ןתחו הרות ןתח

ptth //: www . ybk . gro . li / tamhcohc - envay / migahc / tokus / harot02%natah . mth

אטילש ץ"כ ירא ברה - הכונחו תוכוס

ptth //: www . ybk . gro . li / tamhcohc - envay / migahc / tokus / akunahv02%tukus . mth

ןהכה יח דוד ברה תאמ תלהק רפס לע םירמאמ

ptth //: www . maytabtoro . gro . li / halifet / lanif / xedni _ alifet . psa

"רבגתמה ןייעמכ" אנהכ .ז.ש ברה לש םירמאמ

 :םיארונ םימי

ptth //: tehserom . oc . li / anahak / taCbuS . psa ? dok _ tcejbus = 0031 & dok _ mtcejbus = 3331

ptth :רופיכ םוי //: tehserom . oc . li / anahak / taCbuS . psa ? dok _ tcejbus = 0031 & dok _ mtcejbus = 2331

ptth :תוכוס //: tehserom . oc . li / anahak / taCbuS . psa ? dok _ tcejbus = 0031 & dok _ mtcejbus = 1331

 :הרות תחמש

ptth //: tehserom . oc . li / anahak / taCbuS . psa ? dok _ tcejbus = 0031 & dok _ mtcejbus = 0331

)ואידוא - תוקד 09( תוחילסה אשונב קי'צייבולוס ד"ירגה תחיש

ptth //: www . 316 . gro / var / 8435var . mar

)ואידיוו ואידוא ירועיש ללוכ( "טנרדסה" רתאב הכרדהו ןויע ירתאל םירושיק

ptth  םיארונ םימי //: srebmem . loi . oc . li / redseh / hsor . mth

ptth  תוכוס //: srebmem . loi . oc . li / redseh / tokus . mth
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!
ךדגיו ךנב לאשל תונורתפ
ךליו - םיבצינ תשרפ
.ךמימ באש דע ךיצע בטחמ ךנחמ ברקב רשא ךרגו םכישנ םכפט .1

 רומאה והזו עשוהי ימיב םינועבג ואבש ךרדב השמ ימיב רייגתהל םיינענכ ואבש דמלמ :ךיצע בטחמ ה"ד י"שר 
 אופיא איה הנטקה הלימה םימ יבאושו םיצע יבטוח השמ םנתנו )ד ,ט עשוהי( המרעב המה םג ושעיו םינועבגב
."םג"

 קחציל םהרבאל ךיתבאל עבשנ רשאכו ךל רבד רשאכ םיקלאל ךל היהי אוהו םעל ול םויה ךתא םיקה ןעמל .2
.)בי-טכ( בקעילו

 ועמשש יפל תוללקל םיבצנ םתא תשרפ הכמסנ המל הדגא שרדמו ...םיקולאל ךל היהי אוהו ה"ד ,י"שר 
.'וכו ולאב דומעל לכוי ימ ורמאו םהינפ וקירוה םינהוכ תרותבש ט"ממ ץוח םיתש רסח תוללק האמ לארשי

!ןכ .3

.הנשענו התא ונעמשיו ונל החקיו המימשה ונל הלעי ימ רמאל איה םימשב אל 

.)בי ,ל( הדמוללו הירחא תולעל ךירצ תייה םימשב התיה וליאש .איה םימשב אל ה"ד י"שר 

 םכיקלא 'ד תא ואריו ודמלי ןעמלו ועמשי ןעמל ךירעשב רשא ךרגו ףטהו םישנהו םישנאה םעה תא להקה .4
.)בי ,אל( תאזה הרותה ירבד לכ תא תושעל ורמשו

.םהיאיבמל רכש תתל ואב המל :ףטהו ה"ד י"שר 

 תירחאב הערה םכתא תארקו םכתא יתיוצ רשא ךרדה ןמ םתרסו ןותיחשת תחשה יכ יתומ ירחא יתעדי יכ .5
.םכידי השעמב וסיעכהל 'ד יניעב ערה ושעת יכ םימיה

 ימי לכ 'ד תא םעה ודבעיו רמאנש ותיחשה אל עשוהי ימי לכ ירהו .ןותיחשת תחשה יכ יתומ ירחא :ה"ד י"שר 
 וליאכ השמל הארנ יח היה עשוהיש ןמז לכ ופוגכ וילע ביבח םדא לש ודימלתש ןאכמ )ז ,ב םיטפוש( עשוהי

.)טכ ,אל( יח אוה

וניזאה תשרפ
.בשע ילע םיביברכו אשד ילע םיריעשכ יתרמא לטכ לזת יחקל רטמכ ףרעי .1

 ורוב היהש ימו םיכרד יכלוה ןוגכ תוירבל םיבצע וב שי רטמהש יפל וב םיחמש לכהש - לטכ לזת :ה"ד י"שר 
.)ב ,בל( ןיי אלמ

.אוה רשיו קידצ לוע ןיאו הנומא ל-א טפשמ ויכרד לכ יכ ולעפ םימת רוצה .2

 תא ןמאל ופוס םלומגת תא רחאמש יפ לע ףאו אבה םלועל םתקדצ םיקידצל םלשל .הנומא ל-א :ה"ד י"שר 
.וירבד

.)ד ,בל( הזה םלועב םתקדצ רכש םלשמ םיעשרל ףא :לוע ןיאו ה"ד י"שר 

.ומל תדתע שחו םדיא םוי בורק יכ םלגר טומת תעל םלשו םקנ יל .3

 םותתשכ םלגר טומת תעל ]םיערה םהישעמ ןיגב ,םלומגכ[ םהל םלשא יתמיאו ...םלשו םקנ יל :ה"ד י"שר 
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 םירוהה ידי לע ורבצנש תויוכזה םה קנבב םיבאשמה .לארשי םע אוה רוביצה .וילע םיכמוס ןהש םתובא תוכז
.)חל ,בל( תובאה -

.םלשא יאנשמלו ירצל םקנ בישא ידי טפשמב זחאתו יברח קרב יתונש םא .4

 ובישהל לוכי וניאו ץח קרוז םדו רשב תדמ ה"בקה תדמ םדו רשב תדמכ אל .ידי טפשמב זחאתו :ה"ד י"שר 
.)אמ ,בל( ...םבישהל ודיב שיו ויצח קרוז ה"בקהו

.ןונ ןב עשוהיו אוה םעה ינזאב תאזה הרישה ירבד לכ תא רבדיו השמ אביו .5

 הלודג ול הנתינש פ"עאש וילע ותעד החנ אלש רמול עשוה ןאכ והארוק המלו ...ןונ ןב עשוהיו אוה :ה"ד י"שר 
.)דמ ,בל( ותליחתמ רשאכ ומצע ליפשה

הכרבה תאזו תשרפ
.ומל תדשא ונמימ שדק תבברמ התאו ןראפ רהמ עיפוה ומל ריעשמ חרזו אב יניסמ 'ד רמאיו .1

 רמאנש הלכ ינפ ליבקהל אצויה ןתחכ רהה תיתחתב בצייתהל ואבשכ םתארקל אצי :אב יניסמ ה"ד י"שר 
.)ב ,גל( םדגנכ אציש ונדמל םיקלאה תארקל

.ךיתרבדמ אשי ךלגרל וכת םהו ךדיב וישדק לכ םימע בבח ףא .2

 תא תרסמ תוקחוש םינפ תומואל תיארהש םלועה תומוא לש ןתביח תעשב ףא ,םימע בבוח ףא ה"ד י"שר 
.)ג ,גל( םרמוש התאו ךירחאמ ושמ אלו ךב וקבד םהיבוטו םהיקידצ לכ ךדיב וישדק לכ םדיב לארשי

.ןכש ויפתכ ןיבו םויה לכ וילע ףפח וילע חטבל ןכשי 'ד דידי רמא ןימינבל .3

 הז ןכמס וקלחב שדקמה תיב ןינבב ןימינב לשו תונברקה תדובעב יול תכרבש יפל .רמא ןימינבל ה"ד י"שר 
 .)זס ,חע םילהת( 'וגו ףסוי להאב סאמיו רמאנש וקלחב יונב היה הליש ןכשמ אוה ףאש וירחא ףסוי ךמסו הזל
.)בי ,גל( ףסויל ןימינב םידקה ךכל הלישמ ביבח םימלוע תיבש יפלו

 ןד דע דעלגה תאו ץראה לכ תא 'ד והאריו וחרי ינפ לע רשא הגספה שאר ובנ רה לא באומ תברעמ השמ לעיו .4
.ןורחאה םיה דע הדוהי ץרא לכ תאו השנמו םירפא ץרא תאו ילתפנ לכ תאו

 תוערואמה לכ ה"בקה והארה ןורחאה םויה אלא ןורחאה םיה ירקת לא רחא רבד... :ןורחאה םיה דע ה"ד י"שר 
.)ב-א ,דל( םיתמה ויחיש דע לארשיל עראל ןידיתעש

.ד ג )תוחפל( ןה אופא תונוכנה תובושתה 

.ותומ ינפל לארשי ינב תא םיקלאה שיא השמ ךרב רשא הכרבה תאזו .5

.)א ,גל( יתמיא וישכע אל םאש ותתימל ךומס - ותומ ינפל ה"ד י"שר 

תישארב תשרפ
 הונע תדימו ץרא ךרד דמללמ בותכה ענמנ אל ...ותריציב והועייס אלש יפ לע ףא .םדא השענ ה"ד .א      .1

.)וכ ,א( ןטקה ןמ תושר לטונו ךלמנ לודגה היהיש

 בישהל ול היה תאז תישע המל ולאש וליאש תיסמ לש ותוכזב ןיכפהמ ןיאש ןאכמ .תאז תישע יכ ה"ד .ב
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.)די ,ג( ןיעמוש ימ ירבד דימלתה ירבדו ברה ירבד

.ויתויערז םדו ומד ךיחא ימד ה""ד .ג

.)י ,ד( "ימד" םיברה תרוצמ תאז דמול י"שר 

 ,םואתפ והשינעי םא בישהל להבנ אהי אלש םירבדב ומע סנכיל אלא )םדאה=( אוה ןכיה היה עדוי :הכיא ה"ד .2
 יחולשב והיקזחב ןכו םירבדב םהמע סנכיל ,ךמע הלאה םישנאה ימ םעלבב ןכו ,ךיחא לבה יא ול רמא ןיקב ןכו

.)ט ,ג( ךדורמ ליוא

 ותריזג לע קדקדל םכילע יכו םהל רמא ,וישנ לע לבקו ןושארה םדא לצא ךמל ול אב .'וכו םדא עדיו ה"ד .3
 האמ הז ךתשאמ תשרפ אלהו הלחת ךמצע טושק ול ורמא ולש תא השעי אוהו םכתווצמ ושע םתא םוקמ לש
.)הכ ,ד( ךדי לע התימ הסנקנשמ הנש םישלשו

 םיה ןמ הלועה גדל וכעב םיה ןמ הלועה גד םעט המוד וניא אלא אוה דחא םי אלהו .םימי ארק ה"ד .א     .4
.)י ,א( םיברב - "םימי" הלימה אופא אוה ינושלה גירחה - אימפסאב

 םיכלמ ינשל רשפא יא הרמאו הגרטקש לע הנבלה הטעמתנו וארבנ םיווש םילודגה תורואמה ה"ד .ב
)זט א( דחא רתכב ושמתשיש

.ןטקה ...לדגה ...ךשמהב בותכל דוגינב "םילדגה" הלימה גירחה 

.םהב ךלמנ ךכיפל ...ןאכמ ונדמל ה"בקה לש ותונתונע - םדא השענ ה"ד .ג

.)וכ ,א( "השעא" אלו "השענ" - ןפודה אצוי 

 םהילע ולבקיש תנמ לע םהמע הנתהש רמול תישארב השעמ רמגב יששה 'ד ףיסוה יששה םוי ה"ד .ד
.הרות ישמוח השימח לארשי

.)אל ,א( גירחה אופא איה ה תואה תפסות 

 יתאב אל ינאו תושרדמ ראשבו ר"בב םנוכמ לע וניתובר םורדס רבכו םיבר הדגא ישרדמ שי - ועמשיו ה"ד .5
.)ח ,ג( וינפוא לע רובד רבד ארקמה ירבד תבשימה הדגאלו ארקמ לש וטושפל אלא

.וטושפל אלא אב יניא ינאו שי הדגא ישרדמו :תכפהתמה ברחה ה"ד 

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

äáåè äðù úëøáäáåè äðù úëøá
çîù âçåçîù âçå
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!
הליחת הזימרב קחשמל ןורתפ

 חיטש ;הכוסה תיינבל ןושארה בלשה - דתי ;בלול - הרדש ;גורתא - בל ;תוברע - הפ ;םיסדה - םיניע 

 םדא ;הכוס יונ תווצמ - הנומת ;ןיזיפשואה - הרקב לקמ ;תוכוסב םיחרוא תסנכה תווצמ - םיאבה םיכורב

 ;תונורכז - רכוז םדא ינפ ;תויוכלמ - רתכ ;םימשג תשקב - )לגעמה ינוח( לגעמ - םיימשל וידיו ויניע אשונה

 ;תרצע ינימשב - הרות ןתח ;הרותה םויס ,םירופיכה םויב םוצה רמג - םויס וק ;תורפוש - ררועמ ןועש

 תוגרדמב הלוע םדא ;תופקה - ידיסח דוקיר ;הרות תחמשבו ירדנ לכ תליפתב הרותה ירפס תאצוה - ןורא

 ;םירופיכה םויב החנמל הנוי ריטפמ תאירק - )הנוי( רופיצ ;תורפכ יגוס - ףסכ לוגנרת גד ;הרותל היילע -

 תציחל ;רוכזי תליפתו ןורכז רנ - רנ ;הקותמו הבוט הנשל הלוגס ,שבדב הלחו שבדב חופת תליכא - תרווכ

 רוצע טלש ;םירפס השולש םיחתפנ הנשה שארב - םירפס השולש ;ורבחל םדא ןיב החילס תשקב - םיידי

.תרצע ינימש -

םיארונה םימיל ירטס-ודה ןורתפ
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