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המדקה
היתויועמשמו תרבועמ הנש

.'ב רדא שדוח אוהו ,הנשה ישדוחל שדוח םיפיסומ הבש ,תרבועמ הנש איה הנשה

?הנשה ישדוחל שדוח ףיסוהל ךרוצ שי עודמ

 ןיבל ,ויתסו ביבא ,ףרוח ,ץיק - ןהש עבטה תועפות ןיב בלשמ ותויהב אוה ,ידוהיה םעה לש ודוחיי

.ה"בקה ידי לע וניווטצנ םהילעש הרותב םירכזנה םיכיראתה

?הז בולישב דחוימה והמ

 - קחרתתשכו ,ץיקה אובי - הבורק שמשה תויהב .שמשה ינרקמ תועפשומ הנשה תופוקתו עבטה תועפות

.ףרוחה עיגי

 ץראה רודכ ביבס חריה יבוביסמ עפשומ הז ךיראת ,ישדוחה ךיראתה יפל ועבקנ הרותב םירכזנה לארשי יגח

.)הנשב םיבוביס 21(

 .חֵרָי שרושמ חַרֵי ך"נתה ןושלב וא םימי שדוח ךשמנ בוביס לכ

.םימעפ 21 וביבס חריה בבוס ןמזה ותואבשכ ,שמשה ביבס בבוס ץראה רודכ ובש ןמזה ךשמ איה הנשה

 ובש ןמזה ךשמ ןיבל ,םוי 563 - שמשה ביבס ץראה רודכ בבוסש ןמזה ךשמ ןיב םימי רפסמ לש שרפה םייק

.םוי 453 )םיבוביס 21( ץראה רודכ ביבס חריה בבוס

081 =         םוי X 03 םיבוביס 6

471 =         םוי X 92 םיבוביס 6

םוי 453           כ"הס         

.חריה תנש ןיבל המחה תנש ןיב המאתה רסוח רצוי םוי 11 לש הז שרפה

?חריה תנשל המחה תנש ןיב המאתה תויהל הכירצ עודמ

 התואבו ,ביבאה שדוחב לוחי חספה גחש רמאנ ונתרותבש םושמ ,ידוהיה םעב קר תויהל תבייח וז המאתה

'ב רדא שדוחב תוערואמו םיכיראת 

)םירתאו םיעוריא( 
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 תבייח ,חריהמ עפשומ ןסינב ו"טו שמשהמ עפשומ ביבאה םאו ,ןסינב ו"טב לוחי חספה גחש רמאנ המישנ

.ולא םימרוג ינש ןיב תטלחומ המאתה תויהל

 תא םיאתהל תנמ לע )הנשה ישדוחל ףסונ שדוח םיפיסומ( םירבעמ םייתנשל וא םינש שולשל תחא ,ןכל

.חריה תנשל המחה תנש

.ןטק םירופ לוחי וינפלש שדוחבו .םירופה גח וב לוחי 'ב רדא שדוח תא םיפיסומ ןהבש םינשב

 םויה ותואב לוחי רשא םירופה גחל תרוכזת אוהש 'א רדאב ד"י םויב ןטק םירופ לוחי תרבועמ הנשה רשאכ

.וירחאלש שדוחב

'ב רדא

ןסינל םדוק רדא

ירשת םדוק לולא ןיעכ אוהו

רדא ךרד ןיסנכנ ןסינלו

לולא ךרד ירשתל ומכ

)ם"ירה ישודיח(                        

םיגד :שדוחה לזמ

 םיגדהש ינפמ ,הכרב לש לזמ אוה םיגד לזמו םיברו םירפ םימגאבו תורהנבש םיגדה הז שדוחבש יפל

.םלועל םיגדב הרוש הללקה ןיאו ןיעה ןמ םיסוכמ

םיגדל ולשמנ לארשי

 ,הז שדוחב םיברו םירפ םיגדהש םשכו .םימל הלשמנש הרותב םהייח לכ לארשי ףא םימב םייח םיגד המ

:םיימעפ הז שדוחב םהל התלע לארשי לש םתרות ךכ

.)השמ תרות - ומש לע תארקנ הרותהש( ונבר השמ דלונ הז שדוחב .1

.)"ולביקו ומייק"( רומגה םנוצרמ הרותה תא לארשי ולביקו ורזח הז שדוחב .2

 םיעוריא .1
 םתמורת תא ואיבה םידוהיה .םילקשה לע םיזירכמ ויה םייק היה שדקמה-תיבש ןמזב - רדאב 'א

 שאר ינפלש תבשב ,הנשה .'ב רדאב םיזירכמ ויה תרבועמ הנשבו רוביצה תונברק תשיכרל

 עברא" ןיבמ הנושארה איהש םילקש תשרפב םיארוק ,להקיו תשרפ תבש - 'ב רדא שדוח

 תשרפ תא ןושארב םיארוק .הרות ירפס ינש םיאיצומ .הרותה תאירק תעשב "תוישרפה

.)'ל תומש( אשת יכ תשרפב תדחוימה האירקה תא ינשבו עובשה
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.לחה קוינאימד טפשמ - )6891( ו"משת )'א( רדאב 'ד

 לפנ ,היינשה םלועה תמחלמב יסורה אבצב תרישש יניארקוא ,קוינאימד )ןו'ג( ןאוויא  

 ב"הראל עיגה 1591 תנשב .םתורישב לעפו ינמרגה אבצל ףרטצה ןכמ רחאלו ינמרגה יבשב

 לש םרבעב הריקחב ב"הרא החתפשכ .תיאקירמא תוחרזא לביקו םש עקתשה ,טילפכ

 קוינאימד תא הרתיא תוצעומה-תירבמ עדימ תרזעבו םש םיררוגתמה המחלמ יעשופ

 אוה .הסינכ תרשא שקיבו ב"הראל רגיה רשאכ ורבע יבגל םיטרפב רקיש אוהש הלגתהו

 יופצ היה אוהו תיאקירמאה ותוחרזא תא הלטיב ב"הרא .וז הריבע ןיגב ןידל דמעוה

 הנחמב םידוהי דגנ עציבש םיעשפ לע תויודע ודגנ ורבטצנ לארשי תנידמבו רחאמ .שוריגל

 תורישב ויעשפ לע ןידל ודימעהל ידכ הילא ותרגסה תא לארשי השקיב ,הקנילברט תוומה

.םינמרגה

 םהירזועבו םיצאנב ןיד תיישעל קוחה יפ-לע לארשיב ןידל קוינאימד דמעוה ותרגסה רחאל  

 ינב דגנ המחלמ יעשפו ,תושונאה ,ידוהיה םעה דגנ םיעשפב םשאנ אוה .0591 תנשמ

 ,הקנילברט הנחמב ושענש העווזה ישעמב וקלח תא טריפ םושיאה בתכ .םיפדרנ םדא

 זג קפיסש עונמה ליעפמכ ,םשאנל .םינעוצ 0002-כו םידוהי ףלא 078-ל בורק ודמשוה וב

 ,ללעתה םג אוהו םידוהי לוסיח לש םיבלשה לכב יזכרמו ליעפ קלח היה ,תוומה יאתל

 הנחמ ילוצינ לש תויודע ויה םשאנה דגנ .תיטסידסה ותאנהל םידדוב םידוהיב גרהו עגפ

.תודועתו םיכמסמ ןכו הקנילברט

 04 ,ןאוויא תא תוהזל םנורכיזב קפס ליטהלו םידעה תונמיהמ תא ףוקתל התסינ הנגהה  

 העונתל ותופרטצה לע הדיעמה הדועתהש חיכוהל הנגהה התסינ ןכ .השעמה רחאל הנש

 רקיע .ףויז השעמ התיה ,"יקינוורט תדועת"כ העודיהו תוצעומה-תירבמ העיגהש תיצאנה

.רחא םדא אלא ,הנוכש יפכ ,"םויאה ןאוויא" וניא קוינאימדש התיה הנגהה לש התנעט

 ש"מי ןמכייא טפשמל הוושוהש וטפשמ .7891 ראורבפב ןידל ןאכ דמעוה קוינאימד  

.היזיוולטבו וידרב רדושו הבר הדוהתל הכז ,ןכל םדוק םינש 52 םייקתהש

 ךשמתה רוערעה .ןוילעה טפשמה תיבל רעריעו היילתב תוומל קוינאימד ןודנ 8891 לירפאב  

 רמוח איבהל ידכ ,היסורל עבותה אצי 1991 ץיקב .קוספל השקתה טפשמה תיבו ,רכינ ןמז

 תמחמ קוינאימד תא טפשמה תיב הכיז 3991 ילויבו טפשמה שדחתה ובושב .שדח תויאר

-בו ,החדנ רוערעה ךא ,הטלחהה לע ורעריע םיחרזא רפסמ .ץראהמ ושרגל הרוהו קפסה

.לתופמו ךורא טפשמל ץקה אבו קוינאימד שרוג 3991 רבמטפסב 12

 םויכ לארשיל תישארה תונברה ידי-לע עבקנ הז םוי .ונבר השמ לש ותריטפו ותדלוה םוי - 'ב רדאב 'ז

.עודי אל םתרובק םוקמשו תדלומה ןעמל םילפונל ןורכיזה

.ינטיל עצבמ - )8791( ח"לשת 'א רדאב 'ח

 ןונבלמ העיגהש םיניטסלפ םילבחמ תיילוחש רחאל ,8791 סרמב לחה ינטיל עצבמ  
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 ברקבו ,המורד ותוא התנפה ,הנופצ ףוחה שיבכב עסנש םילייטמ סובוטוא לע הטלתשה

 םילארשי 53 וגרהנ תולילג תמוצ דיל ץוליחהו העיסנה תעב םילבחמה םע חתפתהש

.ועצפנ תורשעו

 תוחוכו ,ןונבלב םילבחמה תיתשת דגנ לועפל ל"הצל הרוה ןיגב םחנמ הלשממה שאר  

 וגרהנ םילבחמ תואמ .םילבחמה ידיב טלשנ איהה תעבש ,ןונבל-םורדל וסנכנ םילודג

 רצונ ןונבל-םורדב תוירצונה תועלבומה ןיב .ןונבל חטש קמועל ,הנופצ וטלמנ םיפלאו

.הז ץרא לבחב םרוזה ינטילה רהנ םש-לע ארקנ עצבמה .יתשבי רשק

 השולש חטשב והש תוחוכה .ןונבל-םורד תא תונפל ל"הצל הארק ןוחטיבה תצעומ  

 חוכ .ל"יפינוי ארקנה ,ם"ואה לש םוריח-חוכ רוזאב םקמתה םתביזע םעו ,םישדוח

 ,8791 זאמ ןונבל-םורדב הנוח ,תונוש תוצראמ םילייח לש םידודג רפסממ בכרומה ,הז

.הנש יצח ידמ ןוחטיבה תצעומ ידי-לע ךראומ ןונבל-םורדב לועפלו ראשיהל ולש טדנמהו

ינטיל עצבמ תעב ינונבל רפכב ילארשי ןוירש

רואל האצוה ןוחטבה דרשמ ,רואנ יכדרמ תאמ ,05 לע 05 יפ לע

 תאירק תעשב תבשב .תוישרפה עברא ךותמ היינשה - רוכז תשרפ - ארקיו תשרפ - 'ב רדאב א"י

 תא ינשבו עובשה תשרפ תא ןושארב םיארוק .הרות ירפס ינש האירקל םיאיצומ הרותה

 ל"זחש םושמ רחבנ הז עטק .)טי-זי :הכ םירבד( אצת יכ תשרפ ףוסב תדחוימה האירקה

 גגאל רישי אצאצ היה ,יגגאה אתדמה ןב ןמה ,עודיכ .היישעל הריכז םידקהל שיש ועבק

 תומש( "קלמע רכז תא החמא החמ" תא המישגה וינב תרשע םע דחי ותיילת .קלמע ךלמ

.)די :זי
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 םימיה תשולש ןב םוצה רכזל םיבכוכה תאצ רחאל דע רקובה ןמ םימצ .רתסא תינעת - 'ב רדאב ג"י

 ימחר ררועל ידכ ,היתורענ םעו התא דחי םייקל הריבה ןשוש ידוהי לכל רתסא הארקש

 הקדצל תועבטמ םינתונ החנמ תליפת רחאל .דמשה תריזגמ ידוהיה םעה תא ליצהל םימש

.לקשה תיצחמל רכז

 ןיבל ןושארה שדקמה ןברוח ןיבש הפוקתב עריא םירופ סנ .)תוזרפד( םירופה גח - 'ב רדאב ד"י

 ;הרמ תולג םעט םועטל לארשי תסנכ הליחתה םהה םימיב .הימחנו ארזע ימיב ןויצ תביש

 ,תדבעושמ המוא לש םעט ;הלגר תחת תקצומ תדלומ תמדא ןיאו תדדונ המוא לש םעט

.תוירכנ תומצעמ תתרשמו םירז לוע תאשונ

 .לארשי תוצופת לכב וגהנ ךכו ,סרפב םידוהיל ועריאש םיעוריאה יפל ועבקנ םירופה ימי  

 ועבטנ ןאכמ .וב ו"טב וא רדא ד"י םויב םירופה גח עבקנ ,רתסא תליגמב רפוסמכ

 המוח תופקומה םירעל איה הנווכהו ,"ןיפקומד םירופ"ו "תוזרפד םירופ" :םיגשומה

 תא תולעהל ידכו הברח זא התיהש לארשי-ץראל דובכ קולחל ידכ ,ןונ ןב עשוהי תומימ

 .רדאב ו"טב םירופה גח תא םויה םימייקמ ,םילשוריב ןכלו ,ונתחמש שאר לע םילשורי

 ומכ ,אל וא עשוהי תומימ תמייק המוחה םא קפס שי ךא ,הקיתע המוח תופקומה םירעב

.קפָסה ללגב ,רדאב ו"טו ד"י - םימיה ינשב םירופה גח תא םיגגוח ,ןאש-תיבו הירבט

.ןיפקומד םירופ - םירופ ןשוש - 'ב רדאב ו"ט

 תעשב ,תבשב .תוישרפה עברא ןיבמ תישילשה השרפה - הרפ תשרפ - וצ תשרפ - ב רדאב ח"י

 םיארוק ינשבו עובשה תשרפב םיארוק ןושארב .הרות ירפס ינש םיאיצומ הרותה תאירק

 ךרדה תא הרותה תראתמ וז השרפב .)ט:טי רבדמב( תקוח תשרפב תדחוימה האירקה תא

 תמ תאמוטב אמטנש ימ לכ .המודא הרפ לש הרפא תועצמאב תמ תאמוטמ תורהטיהל

 םילולכה ,הרהטו האמוט יניד לע עידוהל ךרוצ היה ןכל .חספה ןברק תיישעמ היה לוספ

.חתפב דמועה חספה גחל תונכההמ קלחכ ,"הרפ" תשרפב

 .לארשי ןעמל לוגיר תמשאב םלוע רסאמל ב"הראב ןודינ דראלופ ןתנו'ג - )7991( ז"נשת רדאב 'כ

 םיה ליח לש ןיעידומה תורישב טסילנאכ דבעש יאקירמא ידוהי אוה ,דראלופ ןתנוהי

 םימיוסמ םימרוגש דראלופ הליג ,)3891-4891 םינשב( 08-ה תונש עצמאב .ינקירמאה

.לארשי לש הנוחטיבל ינויחה עדימ ןווכמב םיענומ ב"הראב ימואלה ןוחטיבה ךרעמב

 תיקוח הניחבמ תיאכז התיה לארשי ,תונידמה יתש ןיב 3991-מ תונבהה רכזמל םאתהב  

 תיגולויבה ,תיניערגה המיחלה תולוכי וללכנ לארשימ ענמנש עדימב .הז ינויח עדימל

 עדימ ןכו ,לארשי דגנכ שמשל הרטמב וחתופש ,ןאריאו בול ,קאריע ,הירוס לש תימיכהו
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 דגנכ תוננכותמה רורט תופקתמ לעו הלא תונידמ ידי-לע םייטסילב םיליט חותיפ לע

.תויחרזא תוילארשי תורטמ

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

.לארשיל תורישי הז בושח

 לש ןתשירד יפ-לע .טפשמ ול ךרענ אל ךא תירבה-תוצראב רצענו ספתנ דראלופ ןתנוי  

 תולשממה יתשמ הכסחש ,ןועיט תקסעל ענכנ אוה לארשי תלשממ לשו ב"הרא תלשממ

.ןהיתשל הבר הכובמ ובוחב אשונה רקיו בכרומ ,ךורא יטפשמ ךילהת

 םע אלמ ןפואב הלועפ ףתישו ,ןועיטה תקסעב ותובייחתה תא אלימ דראלופ ןתנוהי  

 לע וררחשל אלש הצלמה םע םלוע רסאמ דראלופ לע רזגנ ,תאז תורמל .העיבתה

 תלשממ ןיבל דראלופ ןיב םכוס הילע ןועיטה תקסע לש הטוב הרפה ,םלועל יאנת

.תירבה-תוצרא

 וא םינכוס ,םינפצ יוליג :ב"הראל קזנ תמירגב םשאוה אל םלועמ דראלופש ןייצל שי  

 לש דחא ףיעס :דבלב דחא רבדב םשאוה אוה .הדיגבב םשאוה אל םלועמו המחלמ תוינכת

 הירוטסיהב ךכל םידקת ןיא .ב"הראב עוגפל הנווכ אלב תירב תלעבל גווסמ עדימ תרבעה

 ןתנוהי דבלמ - תירב תלעבל גווסמ עדימ תרבעה לע םלוע רסאמ לביק והשימש ב"הרא לש

 תוריבע ועציבש םינכוס לע וליפא .םינש 2-4 אוה וזכש הריבעל לבוקמה ןידה רזג .דראלופ

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

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

 תוירחאה תא האולמב לבקל הנכומ לארשיש ב"הראל יולגב תתוא הז דעצ .6991 ראוניב

 לארשי תלשממ הריכה הבש הרהצה התואב ,6991 יאמב 21-ב .דראלופ לש ותלעפהל

 תא הנייצו וילע האלמ תוירחא הלטנ םג איה ,המעטמ לעפש ןכוסכ דראלופ ןתנוהיב יולגב

.לארשיל ותאבהו ורורחיש ןעמל לועפל התובייחתה

* * *

 ןתנוהי לש ומולשל תגאודה הצובק םיקה ,רבעשל היילע ברוסמ ,ץיבלדנמ ףסוי ברה  

 םידוהי ןעמל ןכו דראלופ ןתנוהי ןעמל לארשיב רוביצה תא ררועל םנוצרב .דראלופ

.המוד בצמב םיאצמנה

 )"woN noitcA dralloP eerF"( "וישכע דראלופ תא ררחשל" םשב הנוכמ הצובקה  

.םילשוריב זירפ רכיכב 01-11 תועשה ןיב תבש ברע לכב םיניגפמ הירבחו

.moc.spuorge@tuvra רתאב ורקב ,דראלופ ןתנוהי לע דוע דומלל ידכ  

 'לטל תונפל ןתינ ,המודכו תיב יגוח ןוגראל ,ןתנוהי ןעמל תוליעפה לע םיטרפל  

0906356-20.



13

םולשה יאב וגרהנש תודימלתה עבשל ןורכיז םוי - )7991( ז"נשת 'ב רדאב ב"כ

 ,ןדרי חטשבש םיירהנ תעלבומל שמש תיבבש "טסריפ" רפס-תיב לש יתנש לויט תרגסמב  

 תודימלת עבש וגרהנ ,גרבנטור סחנפ הנבש חוכה תנחת לש ברחה לעפמהמ קחרה אל

.ינדרי לייח ידיב ועצפנ תודימלת שמח דועו הרומו

 ינפב ודמע ,םירצמל לארשי ןיבש הלאמ הברהב םיבוטל ובשחנש ,ןדרי-לארשי יסחי  

  קפתסה אל ןייסוח ךלמהו ,חצרה תא תופירחב תונגל רהימ ינדריה הכולמה תיב .הסירק

 עבש רכזל .תולוכשה תוחפשמה עבש לצא םימוחנת רוקיבל עיגה ןפוד אצוי דעצבו ,יוניגב

 המיקה רתאה תא ."ופטקנש םיחרפה תעבג" הנוכמה החצנה רתא םיירהנב ךנחנ תונבה

.בקעי תודשא ץוביק תרבח ,ינועמש הנרוא

 וז תבש .תוישרפה עברא ןיבמ תיעיברה השרפה - שדוחה תשרפ - ינימש תשרפ - 'ב רדאב ה"כ

 .הרות ירפס ינש םיאיצומ הרותה תאירק תעשב .ןסינ שדוח הב םיכרבמש תבשב הלח

 ,)ב ,י תומש( אב תשרפב תדחוימה האירקה תא ינשבו עובשה תשרפ תא ןושארב םיארוק

 ןברק תנכה השרפב תראותמ .הנשה ישדוחל ןושארו שאר אוה ןסינ שדוחש ,רכזומ הב

.תורודל ותועמשמו חספה

 

םירתא .2
 .)ןויצ תרשבמ( ןויצ זועמ דוסיי םוי - )1591( א"ישת 'ב רדאב ח"כ

 .ביבא-לת םילשורי שיבכ לע םילשוריל תיברעמ מ"ק 9-כ תנכוש ןויצ תרשבמ  

 'ב ןויצ זועמ ,'א ןויצ זועמ :םיבושיי השולש לש םדוחיאמ 4691 תנשב םקוה בושייה  

.םילשורי תרשבמו

 שמח .ןאטסידרוכמ רקיעב ועיגהש םילוע ידי-לע 1591 תנשב םקוה ןויצ זועמ בושייה  

.םילשורי תרשבמל הקירפא ןופצ ילוע ועיגה 6591 תנשב - רתוי רחואמ םינש

.םנוד 006,5 לש חטש ינפ לע תערתשמ ןויצ תרשבמ תימוקמה הצעומה  

 תייסולכוא עיגת ראתמה תינכת יפ-לעו ,םיבשות 000,22-כ בושייה תייסולכוא הנומ םויכ  

.םיבשות 000,52-ל תושדחה תונוכשה סולכיא םע תורופס םינש ךות בושייה

 בושייה לש ומשו הז רוזאב וכרענש תוברקה ןויצל ילמס אוה ןויצ זועמ בושייה לש ומש  

 ימירה ןויצ תרשבמ ךל ילע הובג רה לע" :בותכ םש והיעשי רפסמ חוקל םילשורי תרשבמ

.)ט ,מ והיעשי( "...םילשורי תרשבמ ךלוק חכב

 ,ינבלצ רצבמ ידירש ושארב .'מ 057 לש הבוגב לטסקה רה םורל אשנתמ בושייה בלב  
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 שוביכ לע ולפנש "הנגה"ה ילייחל הטרדנא ללוכה ,הרובג רתאו שוטנ יברע רפכ תוברוח

.תואמצעה תמחלמב ותנגהו םוקמה

 םילשורי הכאוב "המיסח וק" )לטסקה טלשמ( םוקמה שמיש תואמצעה תמחלמ תפוקתב  

 ירופיסו םישק תוברק .הריבה ריע םע הלפשה תא תרשקמה ךרדה לע הטילש תדוקנו

.וז תיגטרטסא הדוקנ לע הטילשה קבאמב םירושק םיבר הרובג

 .תוסרט רפסמו רתכומה תיב קר ודרש ,המיחלה תריזכ ושמישש ,יברעה רפכה יניינבמ  

 לע .םילפונה תומש םיקוקח םהבו שיש תוחול עלסב םיצבושמ רתכומה תיבל חרזממ

 תמחלמב םילשוריל ךרדה תא תראתמה ,זילפמ הלודג טילבת תפמ תאצמנ תיבה גג

 תולעת הגספה ביבס .לטסקה תוברק יכלהמ רואית םהבו תוחולו תופמ ךומסבו תואמצעה

 06-ה תונשב םקוהש זכרמה דוקיפ לש ימדק הטילש בצומל םיכיישה םירקנובו רשק

.םילשוריו "רודזורפה" תנגהל תוכרעמה תא ונממ להנל המגמב

 רתאה תא הרישכה לטסקה תוברק תחצנהל הדעווה םע ףותישב םיימואלה םינגה תושר  

.םוקמב םיצע ועטינו היינחו השיג ךרד וללסנ ל"קק ףותישבו םירוקיבל

 תפונתב בושייה אצמנ םויה דעו זאמ .ץאומ בצקב חתפתהל בושייה לחה 0891 תנשמ לחה  

 ןוינק" הנבנו םיירחסמ םיזכרמ ומקוה ,וב ונבנ תושדח תונוכש 11-כ .קספה אלל חותיפ

.הביבסה יבושייו בושייה יבשות תא תרשמ רשא לודגה ירחסמה זכרמכ ,"לארה

 יבחר לכמ םיבר םיבשות תכשומ רשא ,ץראב תובוטהמ ךוניח תכרעמ תלעופ בושייב  

.וב ררוגתהלו אובל ץראה

  

"ןויצ תרשבמ" ךוניח תיירק   

 ,םיכרבא ללוכ היירקב .תיתד ךוניח תיירק םוקמב המקוה םימיה תשש תמחלמ ירחא  

.תינוכית הבישיו ל"וח ידימלתל הבישי

 ינב םע םיררוגתמ ,אבצ יאצוי ,םיכרבא :)םיתווצ זכרמ( ץ"רמ - םיכרבא ללוכ -  

 לכל םיתווצב םיאצוי םה .הארוהו תונברל םמצע םירישכמו םוקמב םהיתוחפשמ

.ץראה תוניפ

 הרות ידומילל תחא הנשל םיאב םבורש ל"וח ידימלתל הבישי - "תרשבמ ירעש" -  

.םיכרבאכ םהידומיל םיכישממה םיאושנ םירגוב שיו רתוי ראשנ םקלח .םירבגומ

 תעבונה תרושקת לע אוה שגדה - תרושקת תמגמב "רשבמ לוק" תינוכית הבישי -  

 רואל תידוהיה הירוטסיהה תא ריאמש רתא םינוב םידימלתה .םיידוהי םינכת ךותמ

 תורגבל םישגינ םידימלתה .ינרות ןכותבו תידוהי תונמואב םישמתשמ .תורוקמה

.וז המגמב
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.דימלתה לש תוישיאה ןיינב אוה תיכוניחה היווהה דקומ  

 ףתושמ דומיל לש רשק םהיניב םייקו תחא גג תרוק תחת םינכוש תודסומה תשולש  

.ידדה ץומיאו

 תיתד הליהק הווהמ םיפסונ םיבשותו םיעובקה תווצה ישנא תפסותב ,היירקה  

.תשבוגמ

 םגו תרוסמ תרמוש הייסולכוא ,תיתד הייסולכוא םג שי םויה לש ןויצ תרשבמב  

.םיטקילפנוק אללו ,תידדה תונלבוס ,הינומרהב דחיב םייחה ,תינוליח הייסולכוא

.היפויתא ילועמ 001,1-כ םויכ סלכאמה הטילק זכרמ בושייב םקוה הלא לכ ךותב  

 וב וטלקנ ותמקה זאמ ,ץראב רתויב לודגה זכרמל בשחנ ןויצ תרשבמב הטילקה זכרמ  

.תובר תוצראמ םילוע יפלא

 םצע דעו זאמ הטילקה זכרמב םיאצמנה םילועב תלפטמו תכמות תימוקמה הצעומה  

 תונושה ךוניחה תורגסמב םידליה לש םצוביש לע שגד םשוה דחוימב ,הזה םויה

.בושייב

םיפסונ תוריית ירתא   

 לחנב .ןויצ תרשבמ לש תוינופצה תונוכשב םירה יסכר ינש ןיב רבוע - םילילח לחנ  

 .חצ ריווא םע ילרוטספ ףונ ,הרובק תורעמ ,םייטסראק םיללח הבו הרעמ ,ירפ ינתסוב

.לגר יכלוהלו םיבר םילייטמל ירלופופ הכילה לולסמ שמשמ לחנה

 ךרדה תא הררחישש הביטחה ימחול רכזל החצנה רתא - לארה ימחול תטרדנא  

 ודילו םילילח סכרב ג"י הנוכשב תאצמנ הטרדנאה .רורחשה תמחלמב םילשוריל

.רדא-רה בושייה ןוויכל ףיקשמש ימרונפ ןג לולכת ותביבסו רופצימכ שמשיש לדגמ

 'לטב תימוקמה הצעומל רשקתהל ןתינ ,ןויצ תרשבמ לע םיפסונ םיטרפל  

1158435-20.

תרשבמ לש יריווא םולצת
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???
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האנ-ןב לאונמע  ר"ד

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

 .'ב רדא שדוח ףוס דע תכרעמל חולשלו םתובישח לע םיינש וא טפשמ בותכלו ,תואבה תודיחה/תולאשה

.תודיחה 7 ךותמ 6 רותפל חילצמה סרפב הכזי

:םישיא 

,יתייח המואה גיהנמ ייחמ םינש תיצחמכ קר 

.יתישע םגו יתישע ימע ןעמל לבא 

.יתנייטצה תונויצבו ,יתדמל ,יתדלונ םש ,ןילופב 

.יתתריש ינלופה אבצב ןרס תגרדב ,הזככו אפורכ יתכמסוה 

.יתעגה ונצראל הלודגה המחלמה תרעסב ךכו 

.יתינומ רתויב הריכבה הגרדל "הנגה"ב 

.יתייה םיטירבה דגנ ץרחנו ץרמנ וק דעב 

'ןטק ץע'מ ימש ךפה ךכ ידכ ךותו ,תמייאמה םדימ יתחרב 

'יתכשמ'ו תוצעומה תירב דיסחל יתכפה .למסו סוחי לעב חישל 

...ינוולי םילהת יקרפ יכ יתשקיב יתאווצב .הלאמש 

.םירמ-חא םשכ יטרפה ימש ,זמרנ רבכש ,זמר 

  

:םישיא 

...יקנראל ורשנ אל ףסכ יֵלע לבא ,יתקזחה תעדה ץעב 

 .יתייה תולוכשא שיא תאז לכ ףא לעו יתייה דנו ענ 

,היפוסוליפ ,הימונורטסא ,הקיטמתמ :השקבב ונמת 

.ארקמה תעידי ,לכל לעמו ,ןבומכו ,היגולוליפ 

 םיקלוחל 'תואמחמ' ,םיתעלו ,יתקלח םגו יתמכסה ישוריפב 

 ,יתרטפנ הנש 538-כ ינפל .יתקליח ישוריפ לע 

.ירבִק םוקמ עדוי ןיאו 

?הרזע םתא םישפחמה :זמר 

91  ‘סמ ץראהו םעה ך"נת תשרומ ירתא ןודיח
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:םישיא 

 ,יתגרה ,יתצמוא ,יתילגתנ ,יתרתסוה ,רתסב יתדלונ 

 ,יתאשנ רז םע ןהכ תב ,יתברעתה ,יתדרפה 

 .יתאשנ הזה םעה אשמו ,יתחרכוה חילש תויהל 

.יתעגה אל הילאו יתאשנ יניע ישפנ תאשמ לא 

.ליעל ורכזוה רבכ ול ףתוש יתייהש עוריאו יטרפה ימש ,לבא לילק ירה הז ,ונ 

:םישיא 

 .תולגה ןמ האיציהו תוריחה גח טק טעמ דוע 

 .תרחא טילחה ץירעה לבא 

 .האלהו הנופצ תולגל וניתבמ ונאצי ונאו 

 ,תמדוקה האמב הנטקה ונצראב הרק הזו 

.ץראה לש ילכלכה הזכרמ אוה ונמוקמ םויה ??ונימאתה 

:םישיא 

 ,רכזוה התע הזש ץירעב םחליהל ידכ 

 ,ונסיוג ,הצמישל העודיה התפתושבו ותלשממב 

 .םלועה יבחר לכב ,םינוש תומוקמבו םינוש םיכיראתב 

 ,םהל רוזעל וניצרש הלא ,רזומ תצק הזו ,לבא 

 .ונעמלו ונמע םשב ,לכה ונישעו ונאב .ךכ לכ ובהלתה אל 

 םירמשמה ץראב םיבושיי שי .'ךרדבש אבצ'ל ונכפה ךכו 

.ונרופיס תא רפסמה ,ןורשב ,תיב םג שיו ונרופיס תא 

:םישיא 

 תולגב יתדלונ ינא םג .אפיס שיו ארפס שי 

 ,םונורגא תויהל יתייה דיתע .ונתפש תא יתקביח םש רבכו 

 היתונליאו וננושל תוגורע לבא ,יתכמסוה ךכל יכ 

וננמזב ימע תוקוצמל .רתוי תצק ינוכשמ 

,יתכרע .רוניכ יתייה ויתוחמשל םגו  

 .יתמרת והשמ תשדחתמה תירבעלו יתמגרת  

 ,םברח לע םילפונל לבא יתייה אל אפייס ,ןכ ןכא 

.עודי דואמ רישב יתשדקה יתעמדו - יטע תא 
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:םישיא 

,רמושלו יאלקחל יתייה ןאכו יתילע ונצראל 

 ,'ב הינגד ידסייממ קינצוביק ?םירכוז ,םיירבעה םידודגל םשמו 

 ,בושח תוחפ אלש המו ,תוינויצה תורגסמה לכב ליעפ 

 .ןוחטיבהו תובשייתהה ימוחתב יקוסיע 

 .יתשמיש רצוא רש לש הבוטה יופכ דיקפתב םג 

 ,םימיה תשש תמחלמ תא ילע ליטה הירוטסיהה רש 

 .יתרטפנ הנש 33 ינפל .לארשי תלשממ שארכ ןהכמ ינאשכ 

 ,בקעי ינבמ דחא םשכ יטרפה ימש :זמר ,תאז לכבו 

.םהה-םהה םילגרמב רושק היה ,תַרְבועש רחאל ,יתחפשמ םש :שישקב דעו 

 
ימירופה ןודיחה     
:םישיא 

ז"כק ףד 'אתזיו שרדמ'ב ונינש רבכו 

םלשי אלו    - עשר הוול' 

.'ןתונו ןנוח - קידצו                 

!!ךיא דועו ,יל 'ונתנ' ןכא ,יתרחב רשא םעה ,םהו 

:םישיא 

 לודג ךרכ רבכ אוה םיהש םוקמל ינוחקל 'ןושאר - ןושאר לע' רמאנש ומכו 

 ,והוארק תשדוחמה םתווקתל למסכו םתובשייתה תליחת ינושארמ 

 .'ןתא רשבמ םילשורילו' םנה הנה... 

...ץ"גבל הנפא דוע ינא !דוע אלו ןשיהו בוטה חירה תא יתחרה קר 

:םישיא 

 יבל םוחב יתרמא הכלממל הגאד ךותמ 

 ?םה ושע המו .'לוקשא ףסכ רככ םיפלא תרשעו' 

 ,םיעודיה םילגרמה תוסחב ,ןושוביגל ינוחקל 

_____________ ,יללגב ,ןיארוק םה הזה לחנלו ידבל טומב ירפה תאשל ינוצליא םה 

:םישיא 

 קפרמ קחדנ יתועלצל הנהו קפאתהל ינא הסנמ 

 ,תורענו םירענ .ןורש יורקש רוזאל ינאשונ אוהו 

 ,ןהו םע דחיב ,םהו ,םיעודיה יירבד חורב תויולג ינימ לכמ 

 .'וניפ קוחש אלמי זא' תא יל םיריכזמו לודג הפב םיכייחמו םיקחוצ 

_____________ ??איהה-איהה לש המשב הזה םוקמל םיארוק המל לבא ,הפיו בוט לכה 
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                                                                   :תובושתה חולשמל תבותכה

"ושדוחב שדוח ידמ" תכרעמ

 תינרות תוברתל ףגאה

 ךוניחה דרשמ

22 םירשנ יפנכ 'חר

                                                       46459 םילשורי

:םישיא 

 .העוצרה לובגב ינא רבכו ילגרו ידי תא אוצמל הסנמ ינדוע 

 .רתויב 'םיתברותמ'הו םינמאנה יאצאצמ דחאב המחלמב רושקש ץוביקב 

...ערכ-אלש-ימ םע ינושיגפה םה ,לגר תחת לגר ...תחת ... ןידל םאתהבו 

:בושייו םישיא 

 ,לכסותמו ףייע ,ערוכה אוה ינאו ייתוחוכ ושת 

 ,הלשמו דדועמ בשומה טלש ?םודאה ןמ ינקשי ימו 

!אל ךא ...יצח דע קר ולו ??יתלאש יל ןתניתה 

 ,יתוא יכ שמשה ילע הכשח שמש תיבל ךומסה םוקמבו 

.שארו הנעל וקשה םה ,'םלצב' תדוגאו הבנ'ג תנמאל דוגינב 

:דסומו םישיא 

 !!יווד יבילו יקובקב ןקיר יכ ?ייתורצ תא הנתי ימ 

 ??סנלובמאה סנ ןאלו ,יתחקול רהמ תוששואתהל 

...המש לע רוביצב עודיה םילוח תיבב ,שממ ,הטימה לע יתלפנ 

 

 

.לאונמעמ ,םירופכ אוהש גחב ,ןוששב ןיי םתבאשו 

  

 

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



20

!
3

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

הלוחמ .1

הרדג .2

םחורי .3

ןודרוג דוד ןרהא .4

לצרה באז ןימינב .5

ל"הצל ןושארה ל"כטמרה ,)יקסבורטסוד( ירוד בקעי .6

ץבעי רפכ - ץבעי באז .7

:81 'סמ ןודיחב םיכוזה
.תשק - ןוני הונ .1

.ביבא-לת - בילטוג םהרבא ר"ד .2

.לאומש תעבג - ןיבור סומע .3

.הנומצע - דרי היל .4

.תובוחר - לבות תידוהי .5

- הדש הילד .6

.הלופע - ירדע הנשוש .7

.תרפא - ןומולס הירא .8

)תינרות תוברת לש לולסמב תלייח הרומ( םילשורי - יול ןרק .9

.תובוחר - ןצינ ףסוי .01

.לאילמג תיב - ולש רמתו םהרבא ר"ד .11

גלזמה הצק לע םישיא

 תנשב היסורב דלונ ."םילעופה תעונת" לש םיטלובה חורה ישנאמ ,ינויצ תועד הגוה רפוס :ןודרוג דוד ןרהא

 יח וימי תירחאב .המדאה תדובעל הבישל ףיטהו תובשומב לעופ היהו הצרא הלע 84 ליגב .)6581( ז"טרת

 הפצמו תיעדמ היירפס ,בושח עבט ףסוא ובו תואלקחו עבטל תיב ורכזל םקוה הינגדב .רטפנ םג םשו הינגדב

."הינודרוג" רעונה תעונת היורק ומש לע ."ןודרוג תיב" ארקנש ןטק םיבכוכ

7

2

1
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ןלפק הדוהיו רירפצ-סנור הלאירא תאמ

םויהו זא תוכסמ

ץפח לכל תע 

םילשורי ,ארקמה תוצרא ןואיזומ ףסואמ

םילשורי ארקמה תוצרא ןואיזומ דסיימ ,ל"ז יקסבורוב ילא ר"ד רכזל

 התשמ ימי םתוא תושעל בוט םויל לבאמו החמשל ןוגימ םהל ךפהנ רשא שדֹחהו"...

.)בכ ,'ט רתסא( "םינויבאל תונתמו והערל שיא תונמ חֹלשמו החמשו

 ףסונ .םינויבאל תונתמו והערל שיא תונמ חולשמ ,םירופה תדועס ןה הליגמב ועבקנש יפכ ,םירופ תווצמ

 ומכ ,גחה תחמשב םירושקה םיבר םיגהנמ לארשי תוצופת לכב תורודה ךשמב וחתפתה ,הלא תווצמל

 לבנרקה תגיגח תעפשהב ,םייניבה ימי ףוסב ,הילטיאב הארנה לככ ותישארש גהנמ ,תושפחתהה לשמל

.םירופל ךומסב הלחש

 קלח איה ,ןויער וא תומד לש יוקיח םשל ,תיתימאה ונתוהזל הווסמ תריציל תשמשמה ,םירופה תכסמ

 הליגמב םירושק םינפה תרתסהו םייוקיחה ,םיפוצרפה ייוניש ,תושפחתה .םירופה תשופחת לש יזכרמ

 .רופיסב םינפ תודמעהלו םינפ רתסהל אמגוד איה רתסא לש התומד .הביבס ורבחתנש םישרדמהו תודגאבו

 לש ורקיב הצפח איה יכ םינפ הדימעהו )י ,'ב רתסא( "התדלומ תאו המע תא רתסא הדיגה אל" לשמל ךכ

.ותלפמל הרתח השעמלש דועב ןמה

 תפוקת תויוברתב .תוומבו הרובקב םירושקה םיסקטב דחוימבו ,הקיתעה תעב םג עודי תוכסמב שומיש

 תלוגלוג תא רייכל וגהנ )םיחמצהו םייחה ילעב תויבו עבקה תובשייתה תישאר - תילואינה( השדחה ןבאה

 םינומדקה תנומא תא הארנכ ףקשמ הז גהונ .םדא ינפ תומדב םיפדצ וצבוש הילעש ןמוטיב תבכשב תמה

.המודקה םירצמ לש תיתדה השיפתב שרשומה יזכרמ ןויער ,תוומה רחאל םייחה ךשמהב

 גוסמ תוכסמ הקיתעה םירצמב וחתפתה ,התוא הטועה לש ותוהז תא הריתסמה ,םירופה תכסמב ומכ אלש

 .ןוראב חנוה םרטב רטפנה לש טונחה ושאר לע וחנוהש הימומה תוכסמ ,הנוש
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תבהזומ הימומ תכסמ

 בהז הפוצמו עובצ ,סבגו ןתשפ

םירצמ

.תימורה הפוקתה ,ס"הנפל היינשה האמה תישאר

 תועירימ ושענ ,הקיתעה תירצמה תוברתה לש תומדקומה תופוקתב רבכ ועיפוהש ,וללה תוומה תוכסמ

 תבכשב ןכמ רחאל וסוכו ,רטפנה שאר לש ראתמה יווק יפ לע ובצועו ימוגב וא ףרשב וקבדוהש  ןתשפ

 םינבא וצבושו םינפה יוות לש אימחמ ןקויד ריוצ הכסמה תא התפיצש בהזה תבכש לע .)וקוטס( הקד סבג

 לכל רטפנה קקדזה היפל ,הקיתעה םירצמב תוומה תשיפתמ קלח ויה הלא תוכסמ .ןח ינבאו תורקי

 הכסמהש ןאכמ .חצנה םלועל ועיגה םע םלשו אלמ םויק ול ורשפאיש תנמ לע וייחב ול ויהש םיכרצה

 םינפל ףילחת תווהלו וינפ יוות תא רמשל ,ךפהל אלא רטפנה לש ותוהז תא תונשל וא ריתסהל הדעונ אל

 וייחמ תונומת לש םיטילבתבו םירויצב םג יוטיב ידיל האב רטפנה תחצנה .ותחשויו הדימב םייתימאה

 תיגאמ הבורע תניחבב ויה ,ויראתו ומש תקיקחו ותומדב לספ םע דחי ,הלא .ורבק תוריק תא ורטיעש

  .יזיפה ומויק ךשמהל

 תרכזנ םיבותכ רפסמב .ארקמה ןושלב 'הכסמ' הלימה לש התועמשמ הנוש ,ונימיב לבוקמה הנבומל דוגינב

 םיפרתו דופא" ןד ישנא וחקל דציכ רפוסמ שילב ןד טבש תולחנתה תשרפב :קהבומ ינחלופ רשקהב הכסמה

 איבנה תחכותב יוצמ הכסמה לש הביטל זמר .)ט"י םיטפוש( םירפא רהבש הכימ ןהכה תיבמ "הכ $מו לספו

 ...םישרח השעמ םיבצע םנובתכ םפסכמ הכ $מ םהל ושעיו אטחל ופיסוי" :לארשי תכלממ ישנאל עשוה

 ושעש לגעה םג .םישרח השעמ םהש םיבצעל הליבקמה ףסכמ היושע הכסמב רבודמ ןאכ .)ב ,ג"י עשוה(

 תומש( "הכ $מ לגע" הנוכמ "םכיתנבו םכינב םכישנ ינזאב רשא בהזה ימזנ"מ יניס רה תולגרמל לארשי ינב

 שיאה רורא" רוסיאהמ דומלל ןתינש יפכ תילילש איה התיישעו הכסמה לא סחיב ארקמה תשיג .)ד-ב ,ב"ל

 .וימודו )וט ,ז"כ םירבד( "שרח ידי השעמ...הכסמו לספ השעי רשא
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 ?ולא םיבותכב תרכזנה הכסמ התוא אופא יהמ

 םילזונ תקצל ותארוהש ך"סנ שרושהמ הרוזג הלימה יכ תדמלמ הכסמ הלימב השוגדה ך"מס תואה

 הכסמה .)טי ,'מ היעשי( "...ונעקרי בהזב ףרוצו שרח ךַסָנ לספה" :שרחה תדובע לש רשקהב םג ,תוכתמו

.)תכתמ וניאש רמוח לכ וא ץע ,ןבאמ םייושעש םלצ וא לספמ לידבהל( תכתממ קוצי לספ אופא איה

?תוכסמה וקצונ הקינכט וזיאב
 

תרפוע תוימלצ תקיציל ןבא תינבת

 החפצ ןבא

הילוטנא זכרמ

ס"הנפל 91-ה האמה

 תכתמה .םיקלח ינש תב הקיצי תינבתל רוקמב הכייתשהש תינבלמ תינבת תגצומ ארקמה תוצרא ןואיזומב

 תינבתה תא שרחה חתפ תכתמה הררקתהשמ .תינבתה לש םירוגסה היקלח ינש ךותל הקצונ תכתומה

 תולא שולש לש ןהיתויומד ופלוג ונינפלש תינבתב .תינבתב ףלוגש םגדה תומדב קוציה שוגה תא איצוהו

 רשא ,תולאכ ןתוא ההזמה הובג םיינרק רתכ תושבוח םידדצבש תולאה יתש .םישגדומ םינפ יוות תולעב

 .העודי הניא וללה תולאה לש ןתוהז .המחה לגלגו רהס וילעש רתכ זכרמבש הלאה שאר לע .רופיצ ודוקדקב

 ןחלופה יצפחל המודב ,יתיבה ןחלופל ושמשש חינהל ריבסו םירוגמ יתב ידירשב ואצמנ וזל תומוד תוינבת

.םיטפוש רפסמ הכימ ןהכה תיבב ויהש

 הזה רהב עלבו" :הנוש ןבומב ץומא ןב והיעשי תואובנב םיימעפ העיפומ 'הכסמ' הלימה יכ ןייצל ןיינעמ

 הלבקהה .)כ ,ח"כ םג וארו ז ,ה"כ היעשי( ".םיוגה לכ לע הכוסנה הכסמהו םימעה לכ לע טולה טולה ינפ

 תושופחתב ומכ ,התוא הטועה ינפ תא הריתסמה הכסמב רבודמ ןאכ יכ תזמרמ )הסכמ ,הטעמ( טול הלימל

 .םירופה
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 םילשורי ארקמה תוצרא ןואיזומ דסיימ ,ל"ז יקסבורוב ילא ר"ד ומלועל ךלה ג"סשתה טבשב א"י-ב

 .םינש 98 ןב  אוהו

 .וייח תיברמ תא ילא שידקה ול ,דחוימה תוקיתעה ףסואל םיכייש וז הניפב םיעיפומה םיגצומה

 ןואיזומ תא םילשוריב םיקה ,היתב ,ותייער םע דחי רשאכ 2991 תנשב םשגתה לודגה ומולח

 עדיו דומילל רוקמכ ילא לש ונוזח יפ-לע םקוה ןואיזומה .ףסואה לש ונכשמ םוקמ ,ארקמה תוצרא

.םימואלהו תותדה לכ ינב םירגובמו םידליל תבאוש ןבא ,ויתויוברתו ארקמה םלוע לע

:תבותכה הקוקח הילע הטרדנא תבצינ ןואיזומל הסינכה תבחרב

אבר הימש שדקתיו לדגתי

דמללו דומלל עומשל ליכשהלו ןיבהל      בקעיו קחצי םהרבא וניתובאל                     

םייקלו תושעל רומשל       בקעיו קחצי םהרבא יחאל                          

וניתובא תודלות תא תעדל םהידלילו הלפ יתוחאלו לזייר ימאל              

והער תא שיא בוהאלו ןיבהל וניתויחאו וניחא לכלו                                 

םולשה תוביתנבו םעונה יכרדב תכלל םשה תשודק לע ותמש                              

לארשי חצנלו תראפתל הרות רידאהל דוקשנ שודקה םרכזל                                

הבהאב הז תיב שדקומ

יקסבורוב באז יבצ ןב םייח והילא   

ךורב ורכז יהי
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םירופ יחקל

קלמע ךל השע רשא תא רוכז .1

תיקלמע הדימ - "רחמ"

 שאר לע בצנ יכנא ,רחמ קלמעב םחלה אצו םישנא ונל רחב עשוהי לא השמ רמאיו" )ט ,זי תומש( קוספה לע

 ערכוה אלש ."ערכה םהל ןיאש תוארקמה דחא הז" ):בנ( אמויב 'מגה תרמוא ,"ידיב םיקלאה הטמו העבגה

.וירחאלש הלא םע וא ,וינפלש תוביתה םע ךשמנ "רחמ" םא

 יכ ."רחמ" וזו - הנממ רכז ראשי אלש דע לילכ התוחמלו הרקועל שיש תיקלמע הדימ דוע תזמורמ ןאכ

 ןיינעב תורירקו ןויפר סינכהלו 'ד ךרדמ םדאה תא טיסהל ר"הציה לש ויתולובחתמ תחא ,הזה "רחמה"

.תווצמה םויק

 ותיסהל וילא אובי אל יזא ,ול לוכי וניאו ,ויתווצמ םייקמו 'ד תא דבוע םדאה תא האור םאש רציה ךרדמ יכ

 אלא - תצרמנ תודגנתהל "התופמה" תא ררועי ,הזכ יותיפש ול עודי יכ ,תרחא וא וז הווצמ םייקי לבל

."רחמ"ל בוטה רבדה םויק תא החדי םא ןוסא לכ הזב האור ונניאש

 ,םייתרחמל החוד אוה רחממו ,הווצמה תא תושעלו םייקל םדאה תונוכנב ןויפרל איבמ הייחדה השעמ םצע

 תא .הווצמה תא לילכ לטבל והתיסמ רציהש דע ,הווצמה םייקל ןוצרה שלחנ רתוי ,ףלוח ןמז רתויש המו

 )ךלש תובהלתהה תא ןניצש( "ךרק רשא" ירה רמול יצמית םאו.שרשלו רוקעל שי תאזה תיקלמעה הדימה

 .ארובה הדובעבו הנומאב ןויפרל םרוג הזו הזו ,תידדה םתעפשהו ,דחי םיבולשו םיכורכ "רחמ"ו

חלשב ,"םייח תמכח"

רתסא תנווכ .2
 ,'וכו "דפסמו יכבו םוצו םידוהיל לודג לבא עיגמ ותדו ךלמה רבד רשא הנידמו הנידמ לכבו" ]הליגמב בותכ[

 ויה הב רשא ,הכלמה רתסא םהל התיהש ףאו .םדעב בוט ץילמיו דומעיש ימ הוקת חתפ םוש ואצמ אל

 רתסא לבא ,ךלמה בל לע רבדלו לועפל לכות הכלמה יאדובו ,הריזגה לטבל ץמאתת איהש ,חוטבל ןילוכי

 תבהוא התיה וליאכ ,הדועסל ןמה תא הנמיז ,אברדאו ,םהמ קוחר תדמוע וליאכ המצע תא הארמ התיה

 לארשי ורמאי אלש ?ןמה תא הנמיזש רתסא התאר המ" )ב ,וט הליגמ( ס"שב םעטה ורמא תמאבו .ותוא

 אלש ,םהמ םינפ הריתסהו ,הילע םהיחטבמ לארשי ומישי אלש ידכ ,המעט היה הזו ."ךלמה תיבב ונל תוחא

.המלש הבושתב ורזחיו וחטבי 'הב קרו הלצא הוקת חתפ םוש ואצמי

רפוס םינוב החמש יבר "החמש ירעש" יפ לע

הכירדמל ינויע רמוח 
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םירופ ינידמ
הליגמה תאירק .1

 הליגמה תאירק .םישנו םירבג - הליגמה תאירק תא עומשל םיבייח לוכה

 רקיע .התוא עומשלו אובל ידכ הרות דומלת םילטבמש ,ךכ ידכ דע הבושח

 סנה םסרפתיש ידכ ,רוביצב הלילבו םויב הליגמה תא אורקל איה הווצמה

 ונתנש ,לקשה תיצחמל רכז הקדצ םינתונ האירקה ינפל .)אסינ ימוסרפ(

.שדקמה תיבב

:ןה הליגמה תאירק ינפל תורמאנה תוכרבה

."הליגמ ארקמ לע ונוויצו ויתווצמב ונשדק רשא" �

."הזה ןמזב םהה םימיב וניתובאל םיסינ השעש" �

."הזה ןמזל ונעיגהו ונמייקו ונייחהש" �

)החמשו התשמ( הדועס .2

 ידכ םיפתתשמ הברה םעו םויב התושעל שי .הדועסב תוברהל הווצמו האנ גח תדועס םיניכמ םירופ םויב

.החמשה תא לידגהלו תוברהל

והערל שיא תונמ חולשמ .3

 יתש דחא םדאל תוחפל חולשל הווצמ ."תוערו החמש תוברהל" הדעונ איהו ,השיאו שיא םיבייח וז הווצמב

.חילש ידי-לעו םויב חולשל גהנמה .דימ הליכאל םייוארה םילכאמ ינימ לש תונמ

 םיניד 
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םינויבאל תונתמ .4

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

.םינויבא ינשל תונתמ יתש

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

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

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

הרותה תאירק .5

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

.)זט-ח:זי תומש(

ןוזמה תכרבבו הליפתב "םיסנה לע" תפסוה  .6

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

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

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

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

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

.רוזחל

 לעו ץראה לע 'ד התא ךורב( 'ד םש רמאש רחאל דע רכזנ אלו ,ןוזמה תכרבב "םיסנה לע" רמאל חכשש ימ

.'וכו תואלפנו םיסנ ונל השעי אוה ןמחרה רמאי ,'וכו ונכזי אוה ןמחרה ינפל לבא ,רזוח וניא )ןוזמה

 תינעתו דפסה רוסיא .7

.םירופבו הכונחב )תורכזאבו תויוולהב םידפסה תאשל( דופסל רוסא הכלהה יפ-לע
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שוכ דעו ודוהמ לארשי תוליהק יגהנמ

היילעל ךרדב - 'ב קלח - )סרפ( ןאריא ידוהי
îåáà áúìîåã äááìé, ùàçã îùòøé éøåùìéí ð÷øà "ùòø ùåùï", ëé òìéå äéä ç÷å÷ öéåø ùì äòéø 

ùåùï. çæ"ì ùåàìéí: "îä èòí éù áãáø äæä?" äúùåáä äéà: "ëãé ùéãòå îäéëï áàå".

        ááìé, îðçåú, öç, ò"à

לארשי ץראמ םיר"דש

אובמ

 םנמא היה םדיקפת רקיע .לארשי-ץרא יחולש ושמיש ןויצ ןיבל סרפב לארשי יחדינ ןיב יח ידימת רשג

 ץרא ימכחכ םתעפוה .הריבכ תינחור תוחילש ואלימ םה תאז םע דחי ךא ,שדוקה ירע יינעל תומורת ףוסאל

 לש ינחורה ןבצמל וגאד םה לארשי-ץרא לש התוכמס חוכבו ,רועיש אלל הצרעהו דובכ דימת הררוע שדוקה

 סרפ ידוהי בלב הווקת וחיפה םישודקה תומוקמה לעו םילשורי לע םהירבד םעונבו םהיתושרדב .תוליהקה

.לגרל היילעלו היילעל םררועל וחילצה ףאו ,לארשי-ץרא םע םהירשק וקזיחו םייוודה

 ויה םיבידנה .םימרותה ןיבל םהיניב רשקה קספ אל ,לארשי-ץראל םיר"דשה ורזחשכ םגש ןייצל שי

 םהל וחלשיש םישקבמ וא ,הרקע לע וא הלוח לע הליפתל השקב ףוריצב ראודב םהיתומורת תא םיחלוש

.'וכו שדוקה ץרא רפעו עימק

 ךותמ ןכו ,תויחישמ-תויתד תוביסמ רקיעב ויה רופלב תרהצה דע סרפ ידוהי לש םהיתוילע יכ ,רמול ןתינ

 ,םילשוריב סרפ ידוהי לש םרפסמ לע רכינ ןפואב ועיפשה ולא תוילע .תיתרבחו תילכלכ הקוצמ לש םיעינמ

 91-ה האמה ףוסמ סרפמ תוילעה .ןאכ הקירפאו היסא יאצוי תוליהק ןיבמ הלדוגב תישילשה התייהש

 וללסו לארשי-ץראב סרפ יאצוי לש תיתוברתו תילכלכ ,תיתרבח תונגראתהל םינושארה תודוסיה תא וחינה

.ןאריאמ תוילעה לש םיאבה םיבלשל ךרדה תא

הנידמה תזרכה - ןאריאב תונויצה

 סנכלו הנידמל הקוח םסרפל האש ןיד-א רפזומ ךלמה לע התפכש הכפהמ ןאריאב הללוחתה 6091 תנשב

 הנושארל .תד לדבה אלל םיחרזאה לכל תויוכז ןויווש ,ראשה ןיב ,העבת השדחה הקוחה .)סל'גמ( טנמלרפ
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 טנמלרפב גוציי םהל ןתינ ףא 9091-ב .תיקוח הניחבמ תוחפל ,םיחרזאל ןאריא ידוהי וכפה ,םהיתודלותב

 ומוקמבו ,ויפלכ םיימלסומה םיריצה תוניועב שיגרהשכ ,רצק ןמז רחאל רטפתה הז גיצנ .דחא ריצ ידי-לע

.םידוהיה תא גצייש ימלסומ רחבנ

 שחרתמהמ םבורב םיקתונמ ויהש ,ןאריאב לארשי תיב ינומהל העיגה תינויצה תימואלה הייחתה תרושב

 רבכ תינויצ תונגראתהל הלשב עקרקה התיה סרפב תידוהיה הליהקה לש התניחבמ םלוא .ידוהיה םלועב

.91-ה האמה ףוסמ

 חישמה תומי םיעיגמ הנהש ,םהל היה המדנ .לובג העדי אל רופלב תרהצה עמשל ןאריא ידוהי לש םתחמש

 ךכל םאתהב .םתמשגה ינפב םידמוע תופידרו הקוצמ לש תורוד ךשמב הלואגל םהיתומולחו םהיתווקתו

 ןבומה יחישמה-יתדה עקרה לע התוא ושריפ אלא תינרדומ-תימואל העונתכ תונויצה תא םבור וספת אל םג

 ינויצה לעפמל תומורתה יפסכ יכ ,ונימאהו ,וננמז ןב איבנ לצרה באז ןימינבב ואר ,לשמל ,ךכ .םהל רכומהו

!שדקמה-תיב ןיינבל םידעוימ

יסרפ חיטש יבג לע לצרה לש ונקויד

"םידוהיה תנידמ" רפסה רעש
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 .ןארהטב הליהקה דעו ירבח לש ףוחד סוניכל האיבה לארשי תוכלמ שודיח תארקל הבורמה תובהלתהה

 תיתוברת הדוגא" םשב ןוגרא 8191 תישארב םיקהל וטילחהו רופלב תרהצהמ תועבונה תויועמשמב ונד םה

 רקיע תא האר ןוגראה .)פ"צה( ןאריאב תינויצה תורדתסהל היהנ םימילש ,"ןארהטב םידוהי םיריעצל

 ח"יכ לש רפסה-יתב לש תיכוניחה םתסיפת לשב דואמ חנזוה הדומילש ,תירבעה ןושלה תלחנהב ודיקפת

 .תיתפרצה הפשב תודהי ידומילב ולגדש ,ןאריאב

םידוהיל וסחיו יוולהפ תלשוש

 היה אוה .ןאריא ידוהי לש םבצמב שממ לש הנפמ לח ,5291 תנשב ןוטלשל יוולהפ האש אזר לש ותיילע םע

 הלשממ םיקהלו תמייקה הלשממה תא רזפל חילצה 1291 ראורבפבש ,ןאריאב םיקזוקה תביטח דקפמ

 אוה .סרפ לע ךלמל סל'גמה ותוא ריתכה 5291-בו ,יאבצ םוריח בצמ הנידמב טילשמ אוהש ךות ,השדח

 ינב לש ןויוושה-יאל למסה ,היז'גה םולשתמ ןיטולחל םידוהיה תא ררחישו האמוטה יקוח תא לטיב

.ימלסומה בורה לש הלאל וושוה םהיתויוכזו ,םיטועימה

 תומגמה .תיברעמ תוברת וצראל סינכהו יזכרמה ןוטלשה תא קזיח אוה .םייוניש גיהנה ךלמה

 תא ולהינ רבעבש תוזוחמ ילשומ לע דחפו ארומ תלפה ,הנידמה תוברעמתהל הייטנה ,תויטסילרטנצה

 םוקמב םיינוליח םיקוח תסנכהו תיתדה הנוהכה תעפשה םוצמצ רקיעבו ,םייאמצע םיכלמכ םהיתוזוחמ

 יחרזא רתיכ יסרפה אבצב תרשל םידוהיה ונמזוה וז הפוקתב .םידוהיל הכרבל ויה הלא לכ - יתדה ןידה

 .םיבר םישדח תועוצקמל ךרדה םהל הללסנ ךכו ,םהינפב וחתפנ םייתלשממה רפסה יתב ירעש .הנידמה

 תוקוסעת םהל רשפיאו ,ןארהטב דחוימבו ,תולודגה םירעב םידוהיה תא זכירש ,ץאומ רויִע ךילהת לחה

 תובר תויונח וחתפו תואטגה ןמ תאצל רתיהה תא ולצינ םידוהיה .רבעב םהילע תורוסא ויהש ,תושדח

 םידוהילש רמול ןיא ןכ יפ לע ףא .חתפתהו בחרתה ריעזהו לבגומה םרחסמ .וטגל ץוחמ םיירחסמ םירוזאב

 יתרבחה-יטפשמה םדמעמו ילכלכה םבצמ יכ ףא .םימלסומה הנידמה ינב לש ולאל תווש תויוכז ויה

 ליחב דבלמ ,אבצב תוהובג תוגרדב וא הלשממה ידרשמב תומר תורשמב ןהכל םהמ ענמנ ןיידע ,רפתשה

 ,תויללכ תוריחבב רחביהלו רוחבל ולכי אל ,םייתדה םיטועימה ינב רתי ומכ םידוהיהש הדבועה .האופרה

.הנידמה יחרזא רתימ הנוש תיחרזא הגרדב םתוא הדימעה ,םגיצנ תריחב םשל תויתליהק תוריחבב אלא

 ץוחמש םימרוג םע רשק הל שיש תינוגרא וא תיטילופ תוליעפ לכ לש המויק הרסאנ האש אזר לש רטשמב

.תינויצה תונגראתהה םג העגפנ ךכ לשבו ןאריאל

 לש ותפוקתב םייתוהמ םייוניש ולח אל ימלסומה בורה יניעב ינאריאה ידוהיה לש תילילשה תימדתב םג

 ,ינוליחה ינאריאה ימואלה םרזה ךותב בלתשהל ןוצר וניגפה ןאריא ידוהיש יפ לע ףא תאז .האש אזר

 לשב .ךלמה דמע ושארבש םרז ,תיטשוטרזה תימאלסיא-הרפה ןאריאמ תקנויה תוברתה לע תתשומה

 .דוהא יתלבו רז טועימ וראשנו )םיאמט( ס'גנכ םינחבואמ תויהל םידוהיה וכישמה םימודקה םיטפשמה

 םיישקה ףא לע .םהיתורשמב קיזחהלו ךישמהל ידכ םלסאתהלו םתד תא רימהל םידוהי וצלאנ םעפ אל



31

 הלומעתה .םידבכ םינוכיסו בר לבס ךות ,םיכרד אל םיכרדב הצרא םורזל היילעה הכישמה םילודגה

 התביל ,הינמרג םע האשה לש וירשק קוזיח תובקעב ,האמה לש 03-ה תונשב סרפ תא הפטשש תיצאנה

 לש ףתושמה יראה םאצומ טלבוה תרושקתה יעצמאב תיצאנה התסהב .םידוהיה יפלכ הביאה תא איה ףא

 םהמ םיברו ,"ישונאה ןימה לש םד יצצומו תוחנ עזג" ונוכ םש ינב םידוהיה ;ינאריאה םעהו ינמרגה םעה

.הלשממה ידרשממ רקיעב ,םהיתודובעמ וחדוה

 .ןאריאל תירבה-תוצראו הילגנא ,היסור תוחוכ ושלפ ,היינשה םלועה תמחלמ לש המוציעב ,1491 ויתסב

 שרוי ,ונב תא ויתחת וכילמהו תויצאנ-ורפה ויתויטנ בקע ואסיכמ האש אזר תא ודירוה תירבה תונבו

 תימנידו תינריע ,השדח הפוקתל ןאריא התע הסנכנ םדוקה ירוטטקידה ןוטלשה םוקמב .אזר אמחומ רצעה

 ןמ ,תויגולואידיא לשו תועד לש הבחר תשק וגצייש תוגלפמ םירשעמ הלעמל ודסונ .תיטילופ הניחבמ

 רואל ואצי הדשה ירעבו ןארהטב .ןהינימל תויתדה תוצובקה תוברל ,ינוציקה ןימיל דעו ינוציקה לאמשה

 ידי-לע ועבקנש םיללכו םיקוח תרגסמב תישפוח הרוצב תויטילופ תועד ועיבהש ,םינועובשו םינותיע תורשע

.שוביכה תונוטלש

סרפ ידוהי ןעמל םיחילשה תוליעפ

 .םיינויצ םינוגרא שדחמ ומיקה םה .םתוליעפ תא שדחל םידוהיל םג הרשפא תיללכה תיטילופה הריוואה

 תירבה-תונב ילייח ןיבל םהיניב םישגפמה םג ומרת תימואלה םתוואג תרבגהלו ןאריא ידוהי לש םנוגראל

. ןאריאב תידוהיה תונכוסה המיקהש ילארשי-ץראה דרשמה יגיצנ ןכו ,םש זא והשש םיידוהיה

 תושגר ןאריא ידוהי בלב ותיצה םהילע ורבע רשא תועווזה ירופיסו האושה יטילפ לש אכדמה םבצמ

 תורמל .םבאכו םלבס לע לקהל ידכ םתלוכי לככ ושע האלפומ שפנ תוריסמב .םהיפלכ םיבר הדהאו םוח

 םשל ומיקהש תדחואמה הדעווה תועצמאב .ןמזבו ףסכב םוקמה ידוהי וכסח אל השקה ירמוחה םבצמ

 םידליה םה ,"ןארהט ידלי" םכותבו הפוריאמ םהיחאל בר עויס ושיגה ,"ןארהט ידוהי לש הרזעה דעו" ,ךכ

 םיטילפה לש רמה םלרוג .ןאריא ךרד לארשי ץראל ורבעוהש ,ןילופ ידוהי לש הטילפה תיראשמ םינושארה

 םתוליעפב .תשדוחמ תימואל תוליעפל םתוא ןברדו תולגב םידוהיה תרצ תא רתוי דוע ןאריא ידוהיל שיחמה

 תידוהיה תונכוסה המיקהש ילארשיצראה דרשמה דצמ בר עויסו הכימתל םיינויצה םינוגראה וכז תינויצה

 ילארשיצראה דרשמה לא ץראהמ ועיגהש םיחילשה לש תירקיעהו תינושארה םתרטמ .2491 תנשב ןארהטב

 רצונ וז םתמישמ יולימ בגא .הצרא תולעל ושקיבו ןארהטב ןמז ותואב והשש האושה יטילפב לופיט התיה

 שודיחל םג םיצמאמ שידקהל לחה ילארשיצראה דרשמהו ,ןאריא ידוהי ןיבל םיחילשה ןיב קודה רשק

 םיחילש חולשל ךרוצ תידוהיה תונכוסה התאר אל הליחתכלמ יכ שיגדהל יואר .ןאריאב תינויצה תוליעפה

 וליפא !שיא ףלא םינומשל לעמ התנמ 2491 תנשבש ןאריא תודהי ברקב הלועפל המעטמ םידחוימ םיינויצ

 דרשמה האר ,לארשיל תולעל ודתעתהש הפוריאמ םיטילפ ןאריאב ויה אל טעמכ רבכשכ ,5491 תנש ףוסב

 חולשמ ויה םיפדעומה םידעיהו ,הכומנ תובישח תגרדב ןאריאב תינויצה תוליעפל הרזעה תא ילארשיצראה
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 ,ןכ לע רתי .דועו האושה ילוצינ לש םיבורק שופיח ,ןאריא ךרד הפוריאב םידוהיה םיטילפל תוליבח

 תא רוגסל ושקיב םה ,תישעמ הניא םיטילפל עויסה תרטמ יכ תעדל תידוהיה תונכוסה ישאר וחכונשמ

 ברקב םג ודבעו ןארהטב ולעפש םיחילשהמ המכ לש דבכה םצחל תחת קרו ,ןארהטב ילארשיצראה דרשמה

 יניעב ולעופלו ילארשיצראה דרשמל התיהש הברה תינויצהו תימואלה תובישחה הרכוה ןאכ ידוהיה רעונה

.דרשמה תא םייקלו ךישמהל טלחוהו ,ןאריאב תידוהיה הליהקה

 ברקב תירבעה הפשהו ינויצה ןויערה תצפהב םג הרכינ ילארשיצראה דרשמה יחילש לש םתעפשה רקיע

 רעונל תואצרה ןתמל םישידקמ םיחילשה ויה יונפה םנמז תא .םהל הצוחמ ףאו םיינויצה םינוגראה

 ץראב הדובעה תעונת יכרע לע ,לארשי ץראו לארשי םע תמוקת לע ,תידוהיה הירוטסיהה לע םירגובמלו

 יפוא ןהל תונקהל ולדתשהו ,לארשי ידעומ לגרל תוביסמו תוגיגח ןוגראב ליעפ חרואב ופתתשה םה .דועו

 ידי לע רעונה לש תינפוגה ותואירב ןעמל םג תושעל ושקיבו ,ךכב וקפתסה אל םיחילשה םלוא .ינויצ ימואל

 וירבח תא דמילש יביטרופס ןודעומ תמקהו ,םינוש טרופס יחטשב תוידוהיה תועונתה ירבח לש םנומיא

.םח קשנב ןנוגתהל םתוא ןמיא ףא רתוי רחואמו תולקמב תוננוגתה ,)םינפ לא םינפ ברק( פ"פק

 הרסא 04-ה תונש תישארמש רחאמ ,היילעל ךוניחה לש השומימ היה םיחילשה ינפב דמעש ירקיעה ישוקה

 םיטקפיטרסה רפסמ םגו ,לארשי-ץראל םכרדב התמדאב םיינאריא םידוהי רבעמ לע קאריע תלשממ

 ונתינ םבור יכ ,ילמינימ היה ולא םינשב חרזמה תוצראב םידוהיה תוליהקל תידוהיה תונכוסה הקליחש

 תא לידגהל ץראב תודסומה לע םנמא וצחל ילארשיצראה דרשמה יחילש .הפוריאמ םידוהיה םיטילפל

 ולא םינשב ץראל עיגהל וחילצה תאז לכבש םידוהיה .החלצה אלל ךא ,סרפ ידוהיל היילעה תונוישיר רפסמ

 .םירחא םיכרפמ עסמ יביתנב וא ודוה ךרד םבורב ולע

 הכולמה תיב םע םיריהז םירשק חתפל ולחהו ,תירבה-תונב לש ןתוסחמ שוביכה תפוקתב ונהנ ןאריא ידוהי

 רז דוסי םהב וארש ,םייתדה םיאנקהו ןימיה ינותיע דצמ םדגנ וחטוהש תומשאהה ףרח הלשממה יגוח םעו

.םירע המכב םידוהיה דגנ תוערפ וללוחתה ,ןאריאמ תומצעמה לש ןתאצ םע .יטסינוטרופואו

 דומעל הב תידוהיה הליהקה הלחה זאמ .תינקירמאה העפשהה תביבסל ןאריא הרבע המחלמה תובקעב

 "הרותה רצוא"ו טניו'גה ומכ ,)הקירמאב רקיעב( ברעמב םיימלועה םיידוהיה םינוגראה לש םתוסח תחת

 .תואירבהו ךוניחה ,תוברתה יחטשב דחוימב ולעפש

.)םויה דע הנידמה תזרכהמ - ישילשה קרפה אבוי - אבה ןויליגב(

"חרזמה תוצראב תונויצה תודלותל תורוקמ רחבמ" יפ לע

 ,רטע ןועמש :ךרע םילקש-הקנק רתסא :הבתכ  ,עקר רמוח - ןאריא

םייגוגדפה םיזכרמה ,תוברתהו ךוניחה דרשמ
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ôåøéí á÷øá éäåãé àéøàï )ôøñ(
îùìåç îðåú

áãøê ëìì àéï äéäåãéí àåôéí òåâåú áîùê ëì éîåú äùðä, àê áôåøéí, ìîùìåç îðåú, ðäâå 

ìàôåú òåâú ùîøéí äð÷øàú "ùàëàøé" åæøå òìéä ñåëø ã÷. áðåñó ìòåâä, äëéðå ëòëéí 

áöåøä òâåìä, îáö÷ ùîøéí, åàó òìéäí æøå ñåëø. àú äòåâåú äéå îðéçéí òì îâù áúåñôú 

ôéøåú äòåðä åîèòîéí ùåðéí, äëì ìôé éëåìúí äëìëìéú ùì áðé äîùôçä.

"îùìåç îðåú" îéåçã ÷éáìä äàøåñä îáéú äàøåñ. äîùìåç ëìì îâù âãåì ùòìéå äåðçå 

öìçåú åáäï: ãâ îèåâï, òåó îáåùì, ù÷ãéí, ôéñèå÷ ùàîé, àâåæéí îñåâéí ùåðéí, àâñéí, 

øéîåðéí åúôåçé òõ. àÅí äçúï äéúä îëéðä ìëìä äîéåòãú "çìáä áøðâ'é" )àåøæ îáåùì òí 

ñåëø ùäå÷ôà, åàçø ëê ðçúê ìøéáåòéí åìîùåìùéí(. ëï ÷éáìä äàøåñä îúðåú: çúéëú áã 

îùåáç, úëùéè îæäá åòåã.

úøðâåìú îùòùòú

îðäâé äàéøåñéí åäçúåðä ùì éäåãé àéøàï ëììå "úøðâåìú îùòùòú" ìëìä, ìëáåã çâ äôåøéí 

àå ìëáåã àéøåñéä. àîå ùì äçúï öáòä àú äúðâåìú äìáðä áöáòé àãåí, ëçåì, éøå÷ åöäåá, 

úôøä ìúøðâåìú àãøú åîëðñééí æòéøéí åçéáøä àìéäí ôòîåðéí. ëàùø äéãñä äúøðâåìú 

äî÷åùèú áçöø áéú äëìä, äöèìöìå ôòîåðéä ìùîçú ìá äëìä åáðé áéúä.

òì ôé ùîçä ñéàðé, æéëøåðåú îáé÷åø àöì øàåáï åîéëì ÷ùàðé
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031 ‘סמ תועדומה חול

םירופל םישושמ תרווכ

 שי תפתושמ עלצ ילעב )רפסמ ותואמ םניאש( םישלושמ ינש לכב .דחא לכ תויתוא שש ינב םיכרע ץבשל שי תרווכב

.תוא התוא םושרל

:תורדגה

.הליגמה תאירק לילב תפסונה הכרבה .1

.םירופ לש "דגבה" .2

 _________ שי ישיש םויב עובש לכו ןורכיזל רנ שי ,הלדבהל רנ שי ,הכונחל רנ שי .3

.היאור לכ יניעב רתסא .4

.תינוציח הניחבמ רתסא רואית .5

.רתסאל יכדרמ יוויצ .6

?המ - 721 .7

.)אלמ ביתכ( ןפוא לכב ,םוקמ לכמ :ל תפדרנ הלימ .8

.'ודכו וטואב ,םיינפואב ינוציחה לגלגה ךותבש ימוגה לגלג .9

?הככש ימ .01

.םהל רזע .11

...ואצי םיצרהו .21

.רתסא דודל .31

.םיווחתשמ .41

ןויליגה ףוסב תונורתפ האר
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 וא ,תיזה ץע ירפמ קפומה ןמשב רושק סנה רקיע וב רשא הכונח ומכ( יסאלק "יעבט" שדוח וניא רדא שדוח

.)תונליאה גח ונה רשא טבשב ו"ט

.ןפגה ץעמ קפומה ןייב ,עבטב הרושק - התשמה ,גחה תווצממ תחא ,םלוא

.)דועו םיבנע םד ,רמח ,גזמ ,רכיש ,סיסע( םינוש תומשב עיפומ ןייה .םימעפ 141 ך"נתב העיפומ ,ןיי הלימה

 וצופנ ,םינפג ילודיג וז הביסמ !!!םויל - שפנל רטיל לע הדמעו דואמ ההובג התיה ןייה תכירצ ינש תיב ימיב

 .ץראה יבחר לכב

 וסנכתה" :ןמה לש הילתה ץע תויהל םיצעה לש םבוריס רופיס אבומ יקצניברו קילאיב לש "הדגאה רפס"ב

 .ושאר לע ןמה הלתי המא םישימח הובג אוהש ימ :ורמאו הצעל םלוכ

"...ישאר לע הלתיש הלוכי יניאו ינא הרצק" :ןפגה הרמא

 וניא ההבוגש יאדובו תיסחי ךומנ ץע הנה )תילגור( הכומנ אלו )תילד( הרימתה התרוצב איה רשאכ םג ןפגה

.)רטמ 52-כ( "המא םישימח"ל וליפא ברקתמ

 הבריס ןפגה :ןייה לש ומעט ,"םעט" םג ול ףסונו רחאמ ודבל דמוע וניא "הבוגה ץורית" יכ הארנ ,םלוא

 ביבס בוסנ הליגמה רופיסו רחאמו ,םלועב ןייה רוקמ התויה ללגבש הששחש ינפמ ןמה הילע הלתיש ףקותב

.)רדא שדוח ,"ועבטו שדוח שרדמ" ,ןוסנזור לארשי( תקפקופמה המישמל איה רחבת ןייהו התשמה

?םירופל ףוגנזיד ריאמ ןיב המ

 תנשב רבכ "םירופ לבנרק" םייקתה ,הלש ןושארה ריעה תצועמ שאר היה ףוגנזיד רשא ,ביבא-לת ריעב

 יביבא-לתה רוביצל 2391 תנשב הנפ ביבא-לת תוצוחב חמשה גנינפההמ דואמ הצורמ היהש ,ףוגנזיד .2191

 קוספהמ רזגנה "עדיאלדע" היה רחבנה םשה .תרוסמ ךפהש עוריאל םלוה םש תאיצמב ותרזע תא שקיבו

.):ז הליגמ תכסמ( "...יכדרמ ךורבל ןמה רורא ןיב עדי אלד דע" :הליגמב עודיה

!ןיי ?התשנ המ 

עלס תעפי
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 ?ןייל ףוגנזיד ריאמ ןיב המו

 לארשי-ץראב ורצייש ןייה תא יכ דלישטור ןורבה טילחה בקעי ןורכיזב בקיה לש וכרד תליחתב ,0981-ב

 ףוח( םיקובקבל תשורח תיב - "הגגזמה" המקוה וז המישמ עוציבל ."ץראה תרצות" לוביק ילכב קוושל שי

.םוקמה להנמכ הנומ תפרצב תימיכ הסדנה דמלש היסור דילי ,ריעצה ףוגזניד ריאמ .)רוד

 

2391 תנש ,ביבא לתב עדיאלדעה תא ליבומ ףוגנזיד ריאמ                                                             

2391 ביבא-לת תובוחרב עבטה ןמ "תורכרכ"                      
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םירופ .א 

1. îùç÷ äùîçä á' )ðäôåê äåà(
:םירזע

םירוט העבראל קלוחמ םיסיכ םע רייוצמ חול �

)םיסיכב םיחנומה( תודיח/תולאש יקתפ �

םיטפוש תווצ �

רצע ןועש �

.תוצובק 2-ל םיכינחה תא קלחל ןתינ

:תוארוה

.תודוקנ 001 שארמ תלבקמ הצובק לכ ,"אוה ךופהנ"ה ןונגס יפל

.ספא רפסמל הנושאר העיגמש וז איה תחצנמה הצובקה

 בוצק ןמז ךות הנוכנ תונעל החילצמ הצובקה םא .םיאשונה ךותמ הלאש קתפב רוחבל הרותב הצובק לכ לע

.תופסונ תודוקנ 5 תרבוצ איה - הנוכנ הנוע אל םא .ףסונ רות תלבקמו תודוקנ 5 הדיספמ איה

:ןלהלדכ םיאשונה יפל חול םירדסמ

ןושל יעושע˘ .1

2. Óתפתושמ הלי

3. Áתודי 

םימאות םיקתפו תוכל‰ .4

.םיכינחה תמר יפל ןתוא ןווגל רשפא .המגודל קר ןה תועצומה תולאשה :הרעה

תולועפ
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˘Ú˘ÂÚÈ Ï˘ÂÔ
אוהו איה

.1 ףיעסב המגוד ואר .)'ו תואהמ ץוח( ב"אה רדס יפל ןה תובושתה

דחא = ידיחי - אוה .1

תודחא = תורבחתה - איה 

)áåùí(   ןולוק ימ -  אוה .2
)áåùîú(  ושע תשא - איה 

)âæø(  קרי - אוה .3
)âæéøä(  הלבגה - איה 

)ãçó(  לוהב - אוה .4
)ãçéôä(  הטיעב - איה 

)äåã(  ןחו יפוי - אוה .5
)äåãéä(  הדות תעבה - איה 

)æëø(  תיראשו דירש - אוה .6
)æëéøä(  החכשמ ךפה - איה 

)çâ(  דעומ - אוה .7
)çâéâä(  הביסמ - איה 

)èáò(  םוקיה - אוה .8
)èáòú(  טישכת - איה 

)éùò(  )ת"ר( ץראב רוזא - )םה( אוה .9
)éùåòä(  הלואג - איה 

)ëåáù(  דכול - אוה .01
)ëáéùä(  הצמחה - איה 

)ìòæ(  יוניגו יוזיב - אוה .11
)ìåòæéú(  הרז ןושל - איה 
 

)îæâ(  יפוא - אוה .21
)îæéâä(  הכיסמ - איה 

)ðúéï(  חרזא - אוה .31
)ðúéðä(  הקנעה - איה 

)ñåã(  זר - אוה .41
)ñåãä(  היתש - איה 

)òõ(  ןליא - אוה .51
)òöä(  המקר - איה 

)ôøåæ(  המוח לוטנ - אוה .61
)ôøåæä(  תרופיס - איה 

)öø(  בחר אל - אוה .71
)öøä(  החוור אל - איה 

)ãåù÷(  רוהט - אוה .81
)ãåùä÷(  לוחמ ךפהה - איה 

)øååç(  קחרמ - אוה .91
)øååçä( החונמו תחנ - איה 

)ùìåí(  הילידיא - אוה .02
)ùìåîéú(  הכוס הנוב - איה 

)÷úîøå(  םרק - אוה .12
)úîøå÷éä(  הירמופרפ - איה 
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ÓÈÏ‰ Ó˘Â˙Ù˙

 הירחא ףרטצת איה הנושארה הלימל .םילימה יתשל תפתושמה הלימה תא אוצמל םכילע ףיעס לכב

.הינפל - היינשה הלימלו

)ùìåí(  בר - תוחיש .1
)ùàìä(  החנמ - ןמיס .2
)ô÷åãä(  שא - םוי .3
)ëìéí( םיבולש - אשונ .4
)ñéëåï(  בשוחמ - לטונ .5
)ðñ(  יולג - ךרד .6
)îñ(  םייתפש - לפכ .7
)ëñó(  סיכ - הוש .8
)òí(  רפסה - רופיס .9
)ëúá(  יאר - תויתוא .01

הזע לבח יבושיי ןולע - דחא שוגב ,ףיטק שוגמ - "קיחצמ הז" יפ לע

ÁÈ„Â˙ ·Á¯ÂÊÈÌ )Ï‡ÓÈˆÈÌ ·Ï·„(

רדסו קח ,הרות רמוש .1

.רדסה לילב הצמ לכוא 

 רדשב העיגהש הארוה וזיא ןיגב 

?רדסב שממ התיה קוחה תרפה 

 הבוט תוגהנתה לע שילש יוכינ .2

.הבוח ןיעמל םויה ךפה 

יוניעמ לופכ יוכינ לע 

.יוניגל יואר שיא ןיא 

שדוחל רשע השימח לכב הקיטסיטטסל הכשלה .3

.דדמה ונל העימשמ 

שדוק יניינעב - ךרעב - םג היה ךכ 

.דדנ שדוח שארל - דעומהש אלא 
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האירק אנוש דליב השעמ .4

!העירק שממ - רפסב הצצה 

ןכור ותוארל ויבא עתפוה המ 

.ןחוב טבמב היצנדרוקנוק רפס לע 

הליג ימ ושחנ דליה לש ודוס תא 

!הליגמה תאירק האבו הברק 

יוניגל היוארה העפות - גניטייר" .5

.יאקיטילופ לכ לש ושפנ תאשמ אוה 

יונישב םנמוא - הז גשומ אוצמל לכותה 

?יכדרמ אוה אלה ,הליגמה רוביג לצא 

םידב ירבד ראשו השבלה - הנפוא .6

.םידבכנ תומוקמ םישנ לצא םיספות 

:רתוח וניא תאזל ,התמועל ,רבגה 

.רתסא תליגמב ךכל תשרופמ היאר 

)"ותע אלל בא עיוגה רשא שיא רוכז"( רוכז תשרפל "תובורק"ה תחא .7

."םישימח לע )ןמה =( הלתנ םיעבש תילכת"ב תמייתסמ 

!רבסה 

םירופ םויה .8

,םירועיב רחמ 

,םירורמ ישילש 

.םירורמת אוהו 

.םירופיכ םוי יעיבש          

)871 'מע ,11 ,השדח הרדיס ,טפירשטאנומ ,"הידוראפו םירופ" רדיינשנייטש .מ.י יפ לע

רמייהלפ הירא ,"ךיגחב תלאשו - ךדגיו ךנב לאש"ב אבומ

ןויליגה ףוסב תונורתפ האר

,םירוכיב יעיבר 

,םירפוש תעיקת ישימח 

]םירדה ירפ תחיקלו[ 

םירוביע תקספה ישיש 
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ÁÈ„Â˙ ·Á¯ÂÊÈÌ )Ï˘Î·‰ ‰ˆÚÈ¯‰(

 אצמו אנ שפח חספ לש ותישאר .1

הכונח זכרמ תא ףרצ וילא 

הנשה שאר תא םהל ףסוה 

)ôåøéí(              הנורחאל דומעת םיבוט םימי ףוסו 

וינבמ דחא אוה רתסא תליגמב .2

אוה ונימכח ןיבו עשרה ןמה לש 

)ôøùðãúà - øù"é æ"ì(  .הרותב ינויח ןשרפל יוניכ 

בושח דיקפת לעב רבא ,ףוגב אוה .3

רבק יֵלא הלבוה איהו 

)äååùè ùáâøåï - åùúé äîìëä(   .בוריס ללגב קר 

םילכאמהמ דחא אוה חספב .4

 רתסא תליגמבו רדסה תרעקב 

)ëøôñ(   .תראפתל דב אוה 

המחלמ ברח - יתישאר .5

המיקמ םיתב - יפוס 

הלעמ ימר ןיב יתבשי בושי 

)çøáåðä(  .הלפמ יתשחה םהיניב בורל 

םישנה תא היה רמוש .6

םישגליפה רמוש אל 

בוטל לידבה םישנה תחא 

)äâé(   .בורל ליהבה היקורמת 
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‰ÏÎÂ˙ „ÈÈÌ ÂÓ‰‚ÈÌ
)òì äðéñéí(   םירופבו הכונחב םירמוא יתוא .1
 ,î÷øà îâéìä, ñòåãú ôåøéí, îùìåç îðåú, îúðåú ìàáéåðéí( םירופב םימייקמש תווצמה ןיבמ .2

÷øéàú äúåøä åäåñôú òì äðéñéí(
)îçöéú äù÷ì(  םידוהיה תושפנ ןוידפל רבעב ונתנש ףסכ .3
)øòùï( יגגאה ןמה לש ומש תא תוחמל םיכרדה דחא .4
)òùøú áðé äîï(  םיארוק ונא תחא המישנב .5
)äîâéìä( רפסמ םירופה רופיס תא תרגיאכ םילפקמש ףלק רפס .6
)îúðåú ìàáéåðéí(  םיילפכ לפכ םתוא םיברמה שיו םינשל תוחפל םינתונש םירמוא שי .7
)'àéù éäåãé åëå(   הליגמב םיעיפומה הלואגה יקוספמ דחא .8

.411 ,89 ,28 'סמ ,"ושדוחב שדוח ידמ" תונויליגב אוצמל ןתינ תודיחל ףסונ רמוח :הרעה
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2. ÷ç ôåø
:םירזע

היבוק �

"רופ חק" םינטק םיסיטרכ �

קחשמ תויומד ,םיעבצ �

לודג ןוטרק חול �

 םיניכמ .)רויצ האר( םירופל הרושקה המישמ םימשור עוביר לכב .ןוטרק חול לע םילודג םיעוביר םירייצמ

.תועשעשמ תומישמל תוארוה םהבו רופ יסיטרכ

.ףסונ רות תלבקמ המישמה תא אלמל החילצמש הצובק לכ

.רתוי םיבר "רופ חק" יסיטרכב הכוזש וא ףוסל העיגמש הצובקה תחצנמ

,הלוגב םיינרות תוברתלו ךוניחל הקלחמה תאצוהב םירופ תרגיא ךותמ

תימלועה תינויצה תורדתסהה
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הצובקל תומישמ

 ביצקהל שי(  הליגמהמ תויומד 01 רתאל הצובקה לע .)המגוד האר( תרוזפתב הליגמהמ תויומד רתאל .1

.)תוקד שולשכ

.הליגמהמ תויומדה תחאל וא ,תצלפמ ,ןצילל הצובקה ירבחמ דחא רפאל .2

.)"ךידי ומב השע" האר( םירופל הכסמ תנכה .3

.תוקד יתשב הליגמה רופיס תא רפסל .4

 ,"וב הרעב ותמחו" ,"רצ שיא ךלמה תעבטב םותחנו" :ןוגכ הליגמה יקוספמ דחא םאותה רויצ רייצל .5

."ןייב ךלמה בל" ,"שש ידומע"

.םירופ ירישמ דחא רישל .6

.הליגמה לש הלילעה תוניצסמ דחא זיחמהל .7

תרוזפתה

ןוטרק תחלצמ הכסמ - ךידי ומב השע

 קבד ,ינועבצ ןותיע ריינ ,הלודג ןוטרק תחלצ :םירמוחו םילכ

.ןוטרק ריינמ תואספוק ,היפר יביס ,םיירפסמ ,לוחכמ ,יטסלפ

 4 לש חוורב הטמ יפלכ דצב םיימעפ םירזוג :הדובעה ךילהת

 .הצק לא הצק םיקדהמ וא ,םיקיבדמו םילפקמ ,ךרעב מ"ס

 ,םייניע ינועבצ ריינמו ,םיינזא השענ תואספוק לש תויראשמ

.ןקזו רעיש השענ הייפרה יביסמ
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3. ééùåáéí ùì ôåøéí
 ןיפיקעב וא תורישי םירושק םהיתומשש ץראב םירתאו םיבושיי תומש לש ףצר שי םכינפלש הכסמב

 םוקמה םש ןיב רשקה תא ריבסהלו םיגשומה תא רתאל םכילע .)'וכו תוליפתל ,םישרדמל ,הליגמל( םירופל

 .םירופל

 בותכלו דחא בושיי רוחבל ,הפמב םיבושייה תא רתאל םהמ שקבלו םיכינחה ןיב םירתאה תא קלחל שי

.וילע ירוקמ והשמ ןיכהל וא ,םילימ המכ וילע

  םיבושייב ןכ םג קוסעל םיכינחה תא דדועל רשפא ןכלו םיכינחל םירכומ הלועפב םיבושייהמ המכ :הרעה

.)"רתאו םוקמ לכ" ךירדמב רזעיהל ןתינ( םירכומ אלה

  
  
רדא  רה  םירה סנ    יכדרמ די  

  

ריאי בכוכ    רחשה תליא   ליחיבא 

ה'ידוהי       יסרפה ןגה        הנימינב 

  שיק רפכ        רחשה בכוכ     םילשורי      

דפרס לחנ תדוצמ       הנובל הלעמ   

שורב    הסדה תמר 

רמע         

שורית       םיבנע תיירק      

   

רדמס   
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עובשה תשרפ .ב    

ךדגיו ךנב לאש
רמייהלפ הירא תאמ

)י"שרב תולאש( המלש תמכח

ידוקפו להקיו תוישרפ
 תא םה ועצבי הנושארבו שארבש ונייהד ,הנחמה שארב הכילה תשרדנ םעה יגיהנממש ,ונתשרפמ היאר אבה .1

.תושעל םעה לכ לע לטומש

?שפנ תוריסמל הרקוה לש יוטיב ונתשרפב שי ןכיה .2

.שובלל םניאש םידגב ונתשרפב אצמ .3

 םנשי ,תאז תמועל .ןיעל הארנ םיוסמ ישוק תמחמ יהשלכ הלועפ עוציבמ םיעתרנ םדא ינבש ,הרוק םיתעל .4
 הרצל היד"ו ישוק ותוא םע תודדומתהב החלצהב דומעל היהי ןתינש ,הנומא ךותמ עוציבל םישגינה הלאכ
?ןיינע הזיאב ,היינשה הלוכסאל השמ ךייושמ ,ונתשרפל םייוסמ י"שר יפ לע ."התעשב

ארקיו תשרפ
 תענמנ איה ךכבו ,תוינזוא תועצמאב תולוק תעימש לש תינכט תורשפא תמייק ,ינרדומה ןדיעה ימי ,ונימיב .1

.ראשהמ

?ןכיה ,ונתשרפב רוקמ רבכ שי וז העפותלש ,רבתסמ 

?הכלהכ ותוא "לכעל" דימלתל רשפאל ילבמ בר ידומיל רמוח "תסיחד" דגנ י"שר אצוי ונתשרפב ןכיה .2

?ךכב ונוצר ןיא םא ףא ,ןברוק איבי והשימש ךכל םורגל "טנטפ"ה והמ .3

.ונתשרפב "ךלמל לשמ" ינש רתא .י"שר םללכבו םישרפמה לע רתויב ביבח לשמב שומישה .4

וצ תשרפ
:םהמ דחא לכ י"שר ריכזמ רשקה הזיאב ןייצו םיאבה םיחנומה תא רבסה .1

ןנוא )ב    חבזמה ץיק )א 
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...סנ ול השענש ימ .2

םיה ידרוי )1 

תורבדמ יכלוה )2 

םירוסאה תיב ישבוח )3 

אפרתנש הלוח )4 

?י"שר לש ושריפב עיפומ וניא ל"נה ןיבמ הזיא .א 

?םירחאה תעברא לכל ףתושמה המ .ב 

  העשה תא עבוק ד"גמה םא ,לשמל( רתוי ךומנה גרדה ידי לע םינמזה חול תמדקה לש העפותה תרכומ אבצב .3
 לכ ןיאש רבתסמ .)...00:4-ל כ"מהו 00:5-ל מ"מה ,00:6-ל התוא םידקמ פ"מה יזא ,רדסמה תעשל 00:7
?ןכיה .הזה ןויערל דה ,לידבהל ,שי ונתשרפב רבכ יכו ,שמשה תחת שדח

?עדי אל אוה המ ,ונייהד ,ותעידי רסוח לש אשומה והמ ."...יתעדי אל" י"שר עידומ ונתשרפב דחא םוקמב .4

ינימש תשרפ
?םינהוכ תכרב לש "הרוכבה תעפוה" התייה יתמ .1

  ."אפורל לשמ"מ ןכו "ךלמל לשמ"מ ונא םימשבתמ ונתשרפב ,ןכאו םילשמ י"שר לע םיביבח ךנחמכו ןשרפכ .2
.םנכות תא רפס

 תריגס ידי לע ומכ( לבאב רוביצה ףתתשמ ,לודג םכח דימלת רטפנ רשאכש ,תורוד ירודמ לארשיב לבוקמ .3
?ונתשרפב ךכל הזיחא אוצמל לכותה .)היוולהה תעב תויונחה לכ

:םימהמ ותאצוה םע ולש הרהטה ינמיס תא רישמה גד :הנוכנה הבושתה תא ןייצ .4

.הליכאב רוסא .א 

.הליכאב רתומ .ב 

.האנהב רתומ ךא ,הליכאב רוסא .ג 

.הליכאב רתומ ךא ,האנהב רוסא .ד 

.הליכאב רתומ הממי ךות םלודיג שילשל םינמיסה ורזח םא .ה 

 

)ןויליגה ףוסב תונורתפ האר(
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תומודק תועד

רחאה לש תוברתה יגהנמל תונריע םג תללוכ בחרה הנבומב הבשקה :אובמ

 הלועפה תורטמ            

 תושגרב ןרוקמש תונוש תורוצב דחא עוריא לא סחייתהל םילוכי םינוש םישנאש תועדומל תולעהל �

.תונוש םלוע תופקשהבו תועדב וא םינוש

.התוא ןוחבלו םירחא םישנא לש םתדמע לא סחייתהל יוארה ןמש םיפתתשמל ריהבהל �

.דומיל הכירצה "הרות" איה האלמ הבשקהש םיפתתשמה תועדומל איבהל 

.תוקד 54 :הלעפהה ךשמ            

:םירזע

חול וא לוטסירב �

םידרול/ריג �

)חפסנ( עוריא תינבת 

:הלעפהה ךלהמ

האילמב

.'וכו הנש ףוס תביסמ ,יתנש לויט ןוגכ ,דחי וב ופתתשה םהש והשלכ עוריא ורחבי םיפתתשמה �

.רחבנש עוריאה ךלהמב שיגרה אוה המ קתפ לע םושרי ףתתשמ לכ ,עוריאה רחבנש רחאל �

החנמל

 תובוגתל תודגונמה תובוגת תבתכ םהבו ,שארמ תנכהש םיקתפ 2-3 םהילע ףסוהו םיקתפה תא ףוסא �

.האילמב תולעל תויופצה

הבשקה .ג                       
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.הב תומושרה םילימה ילב לבא ,וז הלעפהל חפסנב תאבומה תינבתה יפל - תינבת חולה לע טטרס �

 לכב בותכה שגרה תא חולה לעש תינבתה ךותב םושרו המירעה ךותמ הז רחא הזב םיקתפ אצוה �

.קתפ

 ןווגמ ךותמ רחבת התואש ,תמיוסמ תישגר הדמע ךותמ עוריאה לע רפסל םיפתתשמ המכמ שקב �

.חולה לע תומושרה תושוחתה

 תדוקנמ וללכב עוריאה לע רפסל ילב ,םתשגרה תא בותכלו חולל תשגל םירחא םיפתתשממ שקב �

.םטבמ

תולאש                 

?םינוש םישנא לצא ךכ לכ תונוש תושגרה ררוע עוריא ותואש הדבועה תא ריבסהל ןתינ ךיא .1

?עודמ ?םכתא ועיתפהש תושגרה ןאכ ויה םאה .2

?תושגרהה ןיב ךכ לכ לודג רעפ שיש םכתעדב הלע םאה .3

?רעפה רוקמ ,םכתעדל ,והמ .4

?המ םשל ?עודמ ?ושיגרה םינוש םישנא ךיא ררבל םוקמ היה םאה .5

?דציכ ?והשמ םינשמ ?תרחא םיגהנתמ םתייה םאה ,םישיגרמ םישנא ךכש םתעדי ול .6

רעונו הרבח להנימ ,ךוניחה דרשמ תאצוהב ,"םהיניבש המו הבשקה ,גולאיד לע ןוידהו החישה תוברת" 
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ðñôç

תוכילהו םיסומינ     
 ,תוגהנתה יסופד לש לולכמ ףיקמ ,תפומל ךוניח וא ,םינדועמ םיסומינ ושוריפש ,"האוו'צ" ירהמאה גשומה

 םורגל יושע הז ינוש .לארשיב םיגוהנה הלאמ דואמ םינושו םיפויתאל םייניפואה ,תויתוברת תויפיצו תומרונ

 םהיתבב רקבל היפויתאמ םילוע ונימזהש םיבר םילארשיל ,לשמל ,רבתסהש יפכ ,תובר תונבה-יאל

 ההומתה ,וז תוגהנתהל תוביסה תחא .אובל בושו בוש וחיטבהש תורמל ,ועיפוה אל םה יכ תעדל וחכונשו

 ,הז רשקהב .קופיאהו סומינה תא תוריקומה ,תויתרוסמה תויפויתאה תומרונה תכרעמב הצוענ ,הרואכל

 תלוכי וא ןוצר ןיא םא םג בויחב הל תונעיהל שיו ,חור-תוסג לש יוטיבכ בשחנ הנמזהל רישי בוריס

 קרו ,אדירג סומינה-תוביוחמו תוילמרופכ תובשחנ היינשהו הנושארה הנמזהה ,ןכ לע רתי .החטבהב דומעל

 .םימתבו תמאב יוצר ורוקיבש ןמזומל החיכומ - ויד ענכשמ ןונגסב תחסונמ איה םא - תישילשה הנמזהה

ןזור םייח ר"ד תאמ ,"היפויתא ילוע תוברתו תוגהנתה אשונב תובושתו תולאש" יפ לע

.הנשמב םידקת שי תאזה תוגהנתהל

 ,)טוהלכ הארי אלש ידכ סומינה ינפמ( ברסל ךירצ )הביתה ינפל רובעל ול םיעיצמש םדא( רבועה ןנבר ונת

 ופיסוה( חלמ ותחידהש לישבתל המוד ידמ רתוי ברסמ םאו חלמ וב ןיאש לישבתל המוד ברסמ וניא םאו

 ,)דומעל רעננ ומכ ומצע ןימזמ רמולכ( בהבהמ היינש ,ברסי הנושאר םעפ ?השוע אוה דציכ .)חלמ ידמ רתוי

.דרויו וילגר תא טשופ ,תישילש

דל תוכרב תכסמ
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רמרק הרינ תאמ

 אטבתש הריציל תפסונ תירוקמ ךרד םישפחמ ,םיכירדמה וא םירומה ,ונא ,םירופה גח ברקתהב הנש ידמ

.ויגהנמו ויתווצמ תא ,גחה תחמש תא

.ונידימלת לש יוטיבה ןורשיכ לא םימסרופמ םינמא לש אלפומה תוריציה םלוע ךותמ תאצל יתרחב םעפה

הנדסה ךילהת

 ,םזילאירוס :ןוגכ ,תונמאב תונוש תומגמ םיאטבמה םימסרופמ םירייצ לש תונמא תוריצי ףוסאנ .א

 ךוג ןאו ,וסאקיפ ,לאגאש קראמ ,הנומ ,יקסנידנק ,ילאד רודאבלס( תורחאו ,םזיבוק ,םזינויסרפמיא

.)דועו

 ןכות ,עבצ ,הרוצ ,תוקינכט ,ןונגס יפ לע ןתוא ןייפאל הסננו םידימלתה ינפב תוריציה תא גיצנ .ב

 לכ ינפב ךרעיי םוכיסה .ןתוא ןייפאתו תונומת רפסמ לבקת הצובק לכ .תוצובקב דובעל רשפא .'ודכו

.התיכה

.)ילאד( םתוהמו םדיקפת תא תונשל םילוכי םיצפח ,תונוש תוריציב יכ ןייצל שי

 ןונגס .'ודכו םהל םירז םיעבצב ,םהל תיעבט-אלה הביבסב אצמיהל םילוכי םימצעה וא םיצפחה

 דועו )ךוג ןאו ,הנומ( םיווקוויק ,םילוגיע ,עבצ תוזתה ,יווק ,)יקסנידנק( ימתכ :תויהל לוכי העיבצה

.ןמואה ןונגס יפ לע דועו

 תולוכי םהיתוריצי .םיאתמ אשונ רוחבל םג םילוכי ,לאגאש לש ונונגס תא תוקחל םירחובה ולא

:םינוש םילמסב םיוולמ תומולחב קוסעל

 לש ותינכת לע הל עדונ רשאכ וא הריחבה ירחא ,הכלמל הרחביה ינפל רתסא לש המולח ילוא �

.ןמה

.ןמה וא יכדרמ לש םהיתומולח �

.דועו םיינועבצ םיחרפ לש בוליש ,תותוועמו תויוצח וא תוריבש תויומד ידי לע ןייפאתהל הלוכי הריציה

.םינושה םינמאה תארשהב תוכסמ ןיכהל ןתינ

םימסרופמ םינמא תארשהב םירופל הנדס
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 ךירדמה וא הרומהש םיאשונ תרדס ךותמ םיוסמ אשונ רחבי דימלת לכ :המישמה תא גיצי הרומה .ג

.תאז השוע היה רחב ובש ןמואהש ןפואב אשונה תא אטבי דימלתה .)םיאשונ ףיסוהל רשפא( עיצי

:םיעצומה םיאשונה 

.תוזילעו החמש .1 

.םיעבצה לש םירופ ףשנ .2 

.םיעבצה דוקיר .3 

.עבטב החמש .4 

.אוה ךופהנו .5 

.רתסא תליגמ ךותמ םירואית .6 

.םכידימלת לעו םכילע הבוטה ןוימדה דיכ םיאשונ דועו 

 הריזג ,העיבצ :ןוגכ תונוש תוקינכטב שמתשהל ןתינ 

.תידממ-תלת םג תויהל הלוכי הריציה .ריינ תעירקו

 

םירמוחה 

.המדא יעבצו שאוג יעבצ ,םימ יעבצ ,ןורפע יעבצ ,לטספ יעבצ :םיעבצ � 

.)ןויליג 4/1( ריינ תונויליג � 

.םיינועבצ תוריינ � 

.קבד � 

.םידב תויראש � 

.תונוש תואטורג � 

 ,הריציה ירוחאמ דמועה ןמואה ימ ושחני רשא םידימלתה ינפב תוריציה וגצוי המישמה םויס רחאל .ד

.תוריציל תומש ונתיו

!חמש �ירופ
 .קוריפל תונתינו תורקי ןניא תורבוחה .םירפסה תויונח לכב םינוש םינמוא לש תורבוח שוכרל ןתינ :הרעה

.התיכב תולתלו רגסמל ןתינ תוריציה תא

877836-250 ,1608876-20 'לט :רמרק הרינ :תולאשל
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ילוק-רוא רמוח

םירופ
)תינרותה תיגוגדפה היזכרמב םייוצמה( ואידיו יטרס

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

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

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

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

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

.)ןייהקש קרב( תובוב ןורטאיתו

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

.)תיללכ

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

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

.)רשג

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

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

.םירשו םיגיצמ

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

.)תיכוניח היזיוולט( רתסא תליגמ לש תולהוצה םינפה

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

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

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

.)מ"עב הנוש תיווזמ תודהי(

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

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

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

.)תיללכ

רזע רמוח
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 םינבר לש םימואנ .םהיגהנמו םיגחה יניד רבסה - חספ ,םירופ ,הכונח - 286 - )תירהמאב( לארשי יגח �
.)תינויצה תורדתסהה( גח תוביסמ ,םיסייקו

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

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

  תינרות תוברתל ףגאה לש רתאה האר .)תירבעב( םירופל תשרב םירתאל םירושיק
mth.osknil/tinarot/li.vog.noitacude.www

 

)תינרותה תיגוגדפה הייזכרמב תויוצמה( לוק תוטלק

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

.'ב רדאו 'א רדא - 8012

.תוישרפה עברא - 7312

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

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

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

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

.םירופ יריש - םיפוצה רה תגספ לעמ - 2222

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

5822 - srednoW & selcariM ,namdeirF eibbeD

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

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

.ןסינל םירופ תוכימס םעט - 1432

.לקשה תיצחמ םילקש תשרפ - 6432

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

.קלמע תישאר דגנ לארשי תישאר - רוכז תשרפ - 0632

.תבשב רוכזו קלמעב רוכז - רוכז תשרפ - 1632

.םילגר תחמשמ םירופ תחמש הנוש המב - 4632

.שיאל השעי הככ - 4932

םילשורי ןיא םירופ - 5932

)תינרותה תיגוגדפה היזכרמב תויוצמה( תויפוקש

.)טונג( םירופ גח - 0103

.)ןבודר( לארשי תוליהקב םירופה גח - 1103
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!
ךדגיו ךנב לאשל תונורתפ
ידוקפו להקיו תוישרפ

 ןכשמה תכאלמבו הליחתב חבזמה תכונחב בדנתהל םיאישנ ואר המ ןתנ יבר רמא :ואיבה םיאשנהו ה"ד י"שר .1
 .ותוא ןימילשמ ונא םירסחמש המו ןיבדנתמש המ רובצ ובדנתי םיאישנ ורמא ךכ אלא .הליחתב ובדנתה אל
 ואיבה תושעל ונילע המ םיאישנ ורמא .)ז ,ול( םיד התיה הכאלמהו רמאנש לכה תא רובצ ומילשהש ןויכ

 םמשמ תוא הרסחנ הליחתמ ולצעתהש יפלו הליחתב חבזמה תכונחב ובדנתה ךכל .'וכו םהשה ינבא תא
.ביתכ "םאשנהו"

.)א ,זל תומש( ומש לע תארקנ םימכח ראשמ רתוי הכאלמה לע ושפנ ןתנש יפל :לאלצב שעיו ה"ד י"שר .2

.)א ,טל תומש( 'וכו שדקב תרשל דרש ידגב ושע ינשה תעלותו ןמגראהו תלכתה ןמו .3

 םידגב םה אלא שש היה הנוהכ ידגבבש ,הנוהכ ידגב וללה דרש ידגב ןיאש רמוא ינא ןאכמ ,ןאכ רמאנ אל שש 
.)גל ,טל תומש( שש םהב היה אלש תועסמ קוליס תעשב .שדקה ילכ םהב םיסכמש

.וינדאו וידמעו וחירב וישרק ויסרק וילכ לכ תאו להאה תא השמ לא ןכשמה תא ואיביו .4

 ול חינה ,ןכשמב הכאלמ םוש השמ השע אלש יפלו ומיקהל ןילוכי ויה אלש 'וגו ןכשמה תא ואיביו ה"ד י"שר 
 ,ודימעה השמו ןפקזל םדאב חכ ןיאש םישרקה דבוכ תמחמ םדא םוש ומיקהל לוכי היה אלש ותמקה ה"בקה
 ףקזנ אוהו ומיקמכ הארנו ךדיב התא קוסע ול רמא ,םדא ידי לע ותמקה רשפא ךיא ה"בקה ינפל השמ רמא
.אמוחנת 'ר שרדמ .וילאמ םקוה ,)זי ,מ תומש( ןכשמה םקוה רמאנש והזו וילאמ םקו

 .ותיינב לע תווצלמ ענמנ אל ןכ יפ לע ףאו ,ןכשמה תמקהבש ישוקה תא שארמ הפצ השמש חינהל דואמ ריבס 
.היעבל והשלכ ןורתיפ אצמייש הנומא ךותמ

ארקיו תשרפ

.)א ,א ארקיו( רמאל דעומ להאמ וילא 'ד רבדיו השמ לא ארקיו .1

.'וכו ןיעמוש אל לארשי לכו וינזאל עיגמו ךלוה לוקה :השמ לא ארקיו ה"ד י"שר 

 טוידהל רמוחו לק ,ןיינעל ןיינע ןיבו השרפל השרפ ןיב ןנובתהל השמל חויר ןתיל תושמשמ תוקספה ויה המו .2
.)א ,א ארקיו( טוידהה ןמ דמולה

.'ד ינפל ונוצרל ותא בירקי דעומ להא חתפ לא ונבירקי םימת רכז רקבה ןמ ונברק הלע םא .3

 דע ותוא ןיפוכ ?דציכ אה .ונוצרל רומל דומלת .וחרכ לעב לוכי .ותוא ןיפוכש דמלמ :ותוא בירקי ה"ד י"שר 
.)ג ,א ארקיו( ינא הצור רמאיש

.)זי ,ד ארקיו( )ו קוספ ליעל( שדקה תכרפ ינפ תא 'ד ינפל םימעפ עבש הזהו םדה ןמ ועבצא ןהכה לבטו .א     .4

 ולש אילמפ ןיא החרס הלוכ םאו תמייקתמ אילמפ החרס הטועמ םא .הנידמ וילע החרסש ךלמל לשמ  
 םולשו סח םלוכ ואטחשמ שדקמה לע םוקמה תשודק םש ןיידע חישמ ןהכ אטחשכ ןאכ ףא תמייקתמ 
.השודקה הקלתסנ 
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 'וכו השע רשאכ רפל השעומ םה ןידמל תוילכ יתשו תרתוי ןאכ שריפ אלש יפ לע ףא :םירי ובלח לכ תאו .ב        
 ונוחרסב טעימו ,ובהוא לע םעזש ךלמל לשמ ?לאעמשי יבר יבד אינת וב ושרפתנ אל המ ינפמו )כ קוספ(

.)טי ,ד ארקיו( ותביח ינפמ

וצ תשרפ
 רוביצ תונברק אל ויה אלש ,העש לכב חבזמה לע םילעמ ויהש ,םיפסונה םיכסנהו תונברקה :חבזמה ץיק .א     .1

.אוה םשא 'דל השא החבזמה ןהכה םתא ריטקהו .)ה ,ז ארקיו( םידיחי תונברק אלו

 יפ לע ףא וילעב ורפכתנש וא וילעב ותמש םשא לע דמיל ונממ ומש קתניש דע :אוה םשא ה"ד י"שר 
 היערל קתנש םדוק הלועל רשכ וניא םתס וטחש םא .חבזמה ץיקל הלוע וימד תויהל דמועש

 תעיקש דע - )הרובקה רחא םג( התימה םויבו ,הרובקה תעש דע וינפל לטומ ותמ דועב לֵבא - ןנוא .ב        
.המחה

.היהי ול וב רפכי רשא ןהכה םהל תחא הרות רשאכ תאטחכ 

.ןנואו םירופכ רסוחמו םוי לובטל טרפ וב קלוח רפכל יוארה :וב רפכי רשא ןהכה :ה"ד י"שר 

 תלסו ןמשב םיחשמ תוצמ יקיקרו ןמשב תלולב תוצמ תולח הדותה חבז לע בירקהו ונבירקי הדות לע םא .2
.ןמשב תלולב תלח תכברמ

 ישובחו תורבדמ יכלוהו םיה ידרוי ןוגכ ול השענש סנ לע האדוה רבד לע םא - ונבירקי הדות לע םא :ה"ד י"שר 
 יחבז וחבזיו םדא ינבל ויתואלפנו ודסח 'דל ודוי ןהב בותכש תודוהל ןיכירצ ןהש אפרתנש הלוחו םירוסאה תיב
 ןינעב רומאה םחל תונועטו ןה הדות ימלש וללה םימלש רדנ הלאמ תחא לע םא .)בכ-אכ :זק םיליהת( הדות
.ןאכ שרופמש ומכ הלילו םויל אלא ןילכאנ ןניאו

.סנ ול השענש ימ .א 

.הדות ןברק תאבה - םהל ףתושמה .ב 

.רקב דע ונממ חיני אל לכאי ונברק םויב וימלש תדות חבז רשבו .3

 קיחרהל ידכ תוצח דע )ל"זח=( ורמא המל ןכ םא הלילה לכ אוה לכוא לבא :רקב דע ונממ חיני אל ה"ד י"שר 
.)וט ,ז ארקיו( הריבעה ןמ םדא

.םשדקל ונכ תאו ריכה תאו וילכ לכ תאו חבזמה תא חשמיו םימעפ עבש חבזמה לע ונממ זיו .4

.וללה תואזהב הווטצנ ןכיה יתעדי אל :חבזמה לע ונממ זיו ה"ד י"שר 

ינימש תשרפ
.םימלשהו הלעהו תאטחה השעמ דריו םכרביו םעה לא ודי תא ןרהא אשיו .1

.םינהוכ תכרב :םכרביו ה"ד י"שר 

 הנשה תליחתב ,ןסינ ח"רב ןכשמה תמקה םוי אוה ,םיאולימה ימיל ינימשה םויב הז היהש ,אופיא ,חינהל ריבס 
 תמקה רופיסל םינהוכ תכרב הכומס א ,ז - בכ ,ו רבדמב רפסב םגש ןיוצי .םירצממ לארשי ינב תאצל היינשה
.ןסינ ח"רב ןכשמה
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.'ה ינפל ותמיו םתוא לכאתו 'ה ינפלמ שא אצתו .א     .2

 יבר ןבר השמ ינפב הכלה ורוהש ידי לע אלא ןרהא ינב ותמ אל רמוא רזעילא 'ר :שא אצתו ה"ד ,י"שר 
 שדקמל ןיי ייותש וסנכי אלש םירתונה ריהזה ןתתימ רחאש עדת שדקמל וסנכנ ןיי ייותש רמוא לאעמשי

 חתפ לע דמוע ואצמ ןמאנ תיב ןב ול היהש[ הבר ארקיוב אתיאדכ 'וכו תיב ןב ול היהש ךלמל לשמ
 ןושארה תא גרה המ ינפמ םיעדוי ונא ןיאו ויתחת רחא תיב ןב הנימו הקיתשב ושאר תא זיתהו תוינח
 אצתו ךכ ןושארה גרה ךכ ךותמש ןיעדוי ונא תוינח חתפב סנכת אל רמאו ינשה תא הוצמש הממ אלא
 רכשו ןיי ול רמאו ןרהא תא הוצמש הממ ולא ותמ המ ינפמ םיעדוי ונא ןיאו םתוא לכאתו 'ה ינפלמ שא
.)ב ,י ארקיו( ]ןייה ינפמ אלא ותמ אלש ךכ ךותמ ןיעדוי ונא תשת לא

 .ץראה לע רשא המהבה לכמ ולכאת רשא היחה תאז רמאל לארשי ינב לא ורבד .ב        

 ןמ םלידבה ךכיפל ,םייח תויהל םייוארו םוקמב םיקובד לארשיש פל םייח ןושל :היחה תאז ה"ד י"שר 
 אתיאדכ 'וכו הלוחה תא רקבל סנכנש אפורל לשמ םולכ רסא אל תומואלו תווצמ םהילע רזגו האמוטה
 לכ ול ונת ותיב ינבל רמא הנכסב היהש םהמ דחא האר םילוח ינש רקבל ךלהש( אמוחנת יבר שרדמב
 )'וכו לכאי אל ךכו ךכ לכאי לכאמ ךכו ךכ םהל רמא תויחל דיתעש דחאה האר שקבמ אוהש לכאמ
.)ב ,אי ארקיו(

 לכ לעו ותמת אלו ומרפת אל םכידגבו וערפת לא םכישאר וינב רמתיאלו רזעלאלו ןרהא לא השמ רמאיו .3
.'ה ףרש רשא הפרשה תא וכבי לארשי תיב לכ םכיחאו ףצקי הדעה

 תלטומ םימכח ידימלת לש םתרצש ןאכמ :)'ה ףרש רשא הפרשה תא וכבי( לארשי תיב לכ םכיחאו ה"ד ,י"שר 
.הב לבאתהל לכה לע

 דקומה ונניינעבו ,רטפנש םכח דימלת לע רבוד הב ןכש ,הלאשב רמאנל דבלב זמר הווהמ וז הבושתש ןיוצי 
.םכח דימלת וניהש ,לֵבָאה אוה

 יפ לע ףא םימב ול ויה םא אה :םימב תשקשקו ריפנס ול ןיא רשא לכ ה"ד ,בי ,אי פ"ע ,הליכאב רתומ - ב .4
.רתומ ותיילעב ןרישהש

תוגספ -רמייהלפ הירא תכירעב ,"ךדגיו ךנב לאש" יפ לע  
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!
םהיתודיחו םימכח ירבדל תונורתפ
םיזורחב תודיח

 ןמה ירהש ,רדסה ליל תא ןשוש ידוהי םמצע לע ולביקש םוצה ימי תשולש וללכ ,ל"זחב תמיוסמ העדל .1

 ,ג רתסא ,"וב םוי רשע השולשב ןושארה שדחב ךלמה ירפס וארקיו( ןסינב ג"יב הדמשהה וצ תא בתכ

 יכדרמ רובעיו :א 'מע ,וט הליגמ( הנש התואב ןשושב רדסה ליל םייקתה אל שפנ חוקיפ תמחמו ,)בי

.)תינעתב חספ לש ןושאר םוי ריבעהש בר רמא

 םויל המצמוצ איה םינשה ךלהמב וליאו )זט ,ד רתסא( םימי השולשל התעשב הזרכוה רתסא תינעת .2

.דחא

 ,םהילקש תא ואיביש לארשי לכב םיזירכמ" ונייהד ,)א ,א םילקש( םילקשה לע ןיעימשמ רדאב דחאב .3

 םימידקמ ךכלה ,םישדחה םילקשה ןמ רוביצה תונברק תא תונקל םיכירצ ןסינ שדוח שארמ ןכש

.)םש ,יתהק( "רדאב דחאב םהילע זירכהל

 "תשומחת"ה תכירצ תא בטיה ןנכתל המגמב תאזו ,הליגמב "ןמה" לש תועפוהה רפסמ תא קדב דליה .4

.התאירק ךלהמב וחדקאב

.לודגו ךלוה יכדרמ שיאה יכ תונידמה לכב ךלוה ועמשו ךלמה תיבב יכדרמ לודג יכ :ד ,ט .5

 םידגב חלשתו דאמ הכלמה לחלחתתו הל ודיגיו היסירסו רתסא תורענ )הנאובתו :ירק( הניאובתו .6

.)ד ,ד רתסא( לבק אלו וילעמ וקש ריסהלו יכדרמ תא שיבלהל

 זאמ )י ,ח רתסא( 07-ה קוספב ,ונייהד ,םיקוספ םיעבש ףוסב המא םישימח הובג ץע לע הלתנ ןמה .7

.)א ,ג קרפ( ןושארה ורוכזיא

:תאז חיכוי אבה טוריפה 

םיקוספ 51  :ג קרפ   

םיקוספ 71  :ד קרפ   

םיקוספ 41  :ה קרפ   

םיקוספ 41  :ו קרפ   

םיקוספ 01  :י ,ז קרפ   

םיקוספ 07  :כ"הס   

 ינש :סחניפ 'ר רמא ...םיעבש המל ...'שדקה לקשב לקש םיעבש'" :בי ,די תשרפ הבר רבדמב הארו 

 דע 'תישארב'מ - שחנה .עשרה ןמהו שחנה - םיקוספ םיעבש םהילע םילשהש דע ורראנ אל םיביוא

 לדג הלאה םירבדה רחא'מ )א ,ג רתסא( - ןמה .םיקוספ םיעבש - 'המהבה לכמ התא רורא' )די ,ג םש(

".'םישימח לע הלתנ םיעבש תילכתל' - םיקוספ םיעבש 'ןמה תא ולתיו' )י ,ז םש( דע 'וגו ךלמה
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 ישילשה םויב .ץמחה תא םירעבמ ובש ,חספ ברע לח - ןכמ רחאל שדוח - ,םירופ לח ובש םויה תרחמל .8

 םירופ רחאלש יעיברה םויב .באב העשת םג לח ובו )םירורמ םילכוא( חספ לש א םוי לח םירופ רחאש

 םוי ותואבו ,רפושב םיעקות ובש ,הנשה שאר - וירחאלש ישימחה םויב .תועובש - םירוכיבה גח לח

 םירופ ירחאש ישיש םוי .הכרבל רדה ץע ירפ םיחקול ובש ,תוכוס לש א םג לח )ךרועה תפסות איהו(

 ובש עטקה - "םירבעה תגספ" תויהל ךירצש ןכתייו "םירוביע תקספה" ם ּושָר .הרות תחמש אוה

 לח ,םירופ לח ובש םויה רחאל ,עובשבש יעיבשה םויב .הרותה תאירק תא הרות תחמשב םימייסמ

.םירופיכה םוי
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!
םירופל םישושמ תרווכ ןורתפ

··¯Î˙ ÙÂ¯ÈÌ ˘ÓÁ! ··¯Î˙ ÙÂ¯ÈÌ ˘ÓÁ!


