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ןסינ שדוח
המדקה

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

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

.ןסינו ביבאה שדוח ,ןושארה שדחה-םישדח שאר :הז שדוחל תומש השולש

 שדח' ול תארוק איה ןכו ,הנשה ישדוח לכל ןושאר דימת הנמנ אוה יכ ,'ןושארה שדחה' ותארק הרותה

 ילבבה םשה אוה 'ןסינ' וליאו ;םלועב רשועו םייח ןתינ ובו שדחתמו חרופ יח לכו חמצה ובש ינפמ 'ביבאה

 וארנ םינצינה' םש לע ,ןצינ שרושמ 'ןסינ' יכ ,ארקנ ביבאה םש לע אוה ףאו ,לבבמ םמע לארשי ולעהש

 לכל שארה ,רמולכ ,ב"י בא - ביבא :ורמאו ,ביבא םשב ןוקירטונ לש זמר ואצמ םינורחאה םימכחהו .'ץראב

.םישדוחה רשע-םינש

 לארשיל הרותה התוויצש 'תובא תיבל הש'ה םש לע ,הלט :שדוחה לזמ

 שדוחב חספל הש תחקל לארשי ווטצנש ינפל םג ,ןכא .חספ ןברקל איבהל

 הזה שדוחה לש ופקת תא םינייצמ ,םירצמה דוחייבו ,תומואה ויה ,הז

 ןמיס הלטהש יפל ,הז שדוחב םישמשמה םיבכוכה ןמ רייטצמה הלט לזמב

 תא תורישעמש םש לע 'תורתשע' םג ארקנ שדוקה ןושלבו אוה תורישע

 ןיאש לארשי ינב .הנשה לכל םייחהו הכרבה רוקמ הז שדוחבו ,ןהילעב

 םירצמה לש ז"ע ותוא תחקל ווטצנ ,םהיקלא תדובע ירחא אלא ךלוה םבל

 הז אלא ןסוח ןיאו רשוע ןיא יכ .דבלב 'הל ןברק ואיבהלו ,ופקת םצעב ,הז שדוחב וטחשלו ,הנשה ,םהינודא

.ותלוזמ אלו ודבל 'המ ןתינש

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

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

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

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

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

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

רייא-ןסינ ישדוחב תוערואמו םיכיראת 

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

.יניס רה דמעמב םימש תוכלמ לוע תלבקל ךרדב תוריחל תודבעמ

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

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

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

."םירצממ אצי אוה וליאכ

 ,רדסה לילב הינתנב קראפ ןולמב לודגה עוגיפה תובקעב .ןגמ תמוח עצבמ - )2002( ב"סשת חספ

 .יברעה רורטה לש םינקה תא שרשל ידכ תיאניתשלפה תושרה יחטשל רוזחל ץלאנ ל"הצ

 תגסל ל"הצל הרוה לארשי תלשממ שאר ,הפוריא תונידמו תירבה תוצרא אישנ ץחלב

 ,לארשי יחרזא דגנ םיעוגיפה לג בוש לחהשמ לבא ,שדחמ ושבכנש תויברעה םירעהמ

 הניא איהו םולשל םניא תיאניתשלפה תושרה ינפש םיאפוריאהו םיאקירמאה וניבה

 תא רגמל ידכ תושרה ירוזא לכל ל"הצ תסינכ ורשיאו ,םיעוגיפה תא קיספהל תלגוסמ

.םש ןיידע ל"הצ זאמו ,"השוחנ ךרדב" רורטה תורוקמ

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

 ארקיוב רמאנה יפ לע ,ורבעש תועובשה תאו םימיה תא תיברע תליפת רחאל ברע לכב

 תאטבמ הריפסה ."הנייהת תומימת תותבש עבש ...תבשה תרחממ םכל םתרפסו"  :וט:גכ

 ,ךכמ עבונ רמועה תריפס םשה .םוי 94 ךשמב הרות ןתמ גח תארקל תוקקותשהה תא

 תא - םייק היה שדקמה תיבש ןמזב - םיבירקמ ויה ובש םויב איה הריפסה תלחתהש

 לילב הרצקנש השדחה האובתהמ ,םירועשמ החנמ ןברק אוהש ,"הפונתה רמוע" ןברק

.ןסינב רשע השיש

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

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

.הזב הז דובכ וגהנ אלש לע ,רמועה

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

 .הרובגלו האושל ןורכיזה םוי - ןסינב ז"כ

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

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

.עדונ אל םתרובק םוקמו

 םויב .הרובגלו האושל ןורכיזה םויכ ןסינב ז"כ םוי תסנכה ידי-לע עבקנ 0591 תנשב
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 תידוהיה תוממוקתהלו הרובגל למסל היהש ,השרו וטיג דרמ 3491 תנשב םייתסה הז

.האושה לש םימיאה תפוקתב

רייא שדוח
המדקה

.ןסינ שדוחמ ינשה שדוחהו )יעישתה שדוחה אוה הנשה( ירשת שדוחמ ינימשה שדוחה אוה רייא

)וכ:א תומש( ..."ךאפור 'ד ינא"

 אוה .רוא ,ויז ושוריפו תידכאמ אב םשה .רייא תוליפתהו םייחה יווהבו ויז םשב רייא שדוח ארקנ ארקמב

 ינשה שדוחכ םירדוקה ףרוחה ישדוח ירחא אבה ,הז שדוחב םלועב ונשיש דחוימה רואה תא שיגדהל אב

.ביבאה לש

 זומר הזש יפכ .שפנה תאו ףוגה תא אפרמכ רייא שדוח לש רואל תובושח תולוגס תסחיימ תידוהיה תרוסמה

 יופירהש שיגדהל רייא - ןידוי יתשב רייא םשה תא םיבתוכו "ךאפור 'ד ינא" רייא םשה לש תובית ישארב

 חוכמ שדוחל ול האב ,הנשה עבטל הרושקו תיתנוע איהש יפ-לע-ףא תאזה הלוגסהו .שפנלו ףוגל סחייתמ

 .םירצמב הדובעב םהב ולחש שפנהו ףוגה תולחממ לארשי תא ה"בקה אפיר ובש םירצמ תאיצי לש הלואגה

 ,םישרחו םירגיחו ןימוס ,שפנבו ףוגב םימומ ילעבו םילוח ויה םירצממ לארשי ינב ואצישכש םירפסמ ל"זח

 ןתא "...המימת 'ד תרות" רמאנש תומלש הלוכ הרותה ה"בקה רמא ,הערפל םידבעכ םמצע תא ושיגרה ףאו

 םאיבה ךכ רחאו םהלש םימומהמ לארשי ינב תא אפירו הקיתרנמ המח ה"בקה איצוה ?ןימומ ילעבל התוא

.הרות ןתמל ןויס שדוחב

 ברו" רמאנש יפכ ,תודשה תא שרוחה רושה תא למסמ אוה .רוש :שדוחה לזמ

 רושהש ,םירוכיבה תאלעה תא ריכזמ םג אוהו )ד ,די ,ילשמ( "רוש חכב תואובת

.דחוימ ןפואב הב טלבתה שרוחה

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

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

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

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

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

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

.הנידמה תמקה
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 לע" םעה תצעומ הטילחה )8491( ח"שת רייאב 'ה םויב .לארשי תנידמל תואמצעה םוי - רייאב 'ה

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

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

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

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

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

 הלבקתנ )רבמבונב 92( ז"שת ולסכב ז"יב .םיטירבה ןוטלשמ ץראה תא ררחשל ,וכרדב

 ,הטלחהה תובקעב .תינוביר תידוהי הנידמ תמקה לע הטלחה תודחואמה תומואה תרצעב

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

 םויב .םירחא םיבושייו םירע לע תויולפנתהבו חצר ישעמב ,ם"ואה תטלחה דגנ ןיוזמ

 תצעומ ירבח ,בושייה יגיהנמ וסנכתה ,ישישה םוי לש צ"החא תועשב ,ח"שת רייאב 'ה

 רורחשה תמחלמ הצרפ ןכמ רחאלש הלילב .לארשי תנידמ תמקה לע וזירכהו ,םעה

 תתיבש ימכסה ומתחנ המחלמה ישדוח םותב .ידוהיה בושייה ןיבל ברע תואבצ לכ ןיב

 ןורכיזה םוי קשונ ןכל .בר םדב ונתנידמ תואמצע התנקנ ךכו ברע תואבצ םע קשנה

 ,בצע אלב החמש ןיא יכ ;היבוברעב םישמשמ רעצו החמש .תואמצעה םויל ל"הצ יללחל

 תישארה תונברה .הנידמה לש הייח ןעמל תימוימוי הברקה אלב תונובירו תואמצע ןיאו

 ,"ןירוסייב תינקנ לארשי ץרא" יכ ,השוחתב ;הלא םימי חורב תונקת העבק לארשיל

."ונתלואג תחימצ תישאר איה לארשי תנידמ"ש הז תמועלו

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .)רמועב ד"לב תרחמל אשניהל םידרפסה גהנמ( וב םיאשינו ,ותפוח םויב ןתחל טרפ ,וב
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 וב לחנ תרחא העד יפלו אבכוכ-רב דרמ וב ץרפ תחא העד יפל .הרובגה גח אוה לארשיב

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

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

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

 .תשקו ץח לארשי

 לארשי ינבל תדרל ןמה לחה םוי ותואב .רמועב ג"ל םוי לש ודוחייל םיפסונ םימעט ונתינ

 יבר ידיב וכמסוה רמועב ג"לב .הרעמה ןמ רזעלא ונבו י"בשר ואצי םויב וב ,רבדמב

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

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

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

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

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

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

.םידוקירבו הרישב ןביבס תולבלו תורודמ

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

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

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

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

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

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

.ימואל דוכיל תלשממ המקוה .ףיקמ סויג

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

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

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

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

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

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

.הזע תעוצרבו יניס יבחרמב

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

 ,הנש 91 ןדרי ידיב התיה רשא ,הקיתעה ריעל ל"הצ תוחוכ ורדח רשאכ ,רייאב ח"כ ,'ג
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 ,םילשורי רורחש םוי .ונשדקמ תיב דירש ,יברעמה לתוכה תאו תיבה רה תא וררחשו

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

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

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

.לארשי תריב

םירתא .2
.הנסנס בושייה עקרקל הלע - )9991( ט"נשת רייאב 'ה

 לע ,)הדוהי בגנ רה( ןורבח רה םורדב םקוממ הנסנס בושייה  

.בהל רעי לש ינופצה והצקב רטמ 925 לש הבוגב קוריה וקה

 8891 תנשב ותישאר .ומש ןאכמו הנסנס רה לע ןכוש אוה  

.ל"חנ תוזחאיהב

 לש יברעמ-םורדה הצקב .עבש-ראב תעקבו ןורבח רה לובגב תטלוב העבג אוה הנסנס רה  

.ןורבח רה רמק

 הנשיה םילורטפה ךרד תרבוע הינפ לעו םינרוא לש עוטנ שרוח םיסוכמ התביבסו העבגה  

.ןדרי-לארשי לובג לש

 :ל ,וט עשוהיב בותכש יפכ ,הדוהי טבש לש הלחנה ירע תמישרב "הנסנס" םשה רוקמ  

."הנסנסו הנמדמו גלקצו"

 תורעמ ,תורוב ,םינבמ ידירש הבו הנסנס תברוח תאצמנ הנסנס רהל םורדמ מ"ק 2-כ  

.תינבלצה הפוקתהו הכולמה תפוקתמ םיסרחו

 ןמ דרוי לחנה .מ"ק 8-כ וכרואו ןורבח רה לש לבוי אוהש הנסנס לחנ םג אצמנ רוזאב  

 םשו תקוש תמוצל ברעממ עבש-ראב תעקב לא ,ןורבח רה ברעמ-םורדבש ןידאמר רפכה

.ןורבח לחנ לא רבחתמ

 "...ויניסנסב הזחוא ,רמתב הלעא יתרמא" :ט ,ז םירישה רישב קוספמ חוקל בושייה למס  

 ךרדכ ,ב"מרת תנשב םינמיתה תיילע - ר"מתב היילעה תמגודכ "הנסנס" ושרד םהו

!הלע ,הלעמ תולעל ךנוצרב םא ,םייח תטישו

 םיכישממכ םמצע תא ואר םה ,תנאוסה ריעהמ קחרה ,םורדה תא בשייל וצר םיבשייתמה  

 התומד בוציע ךשמהב ךרוצה תייאר ךותמו ,ותרותו לארשי םע לש םינש-תבר הירוטסיה

 תייאר ךותמו .הלכלכו ןוחטיב ,הרבח ,ךוניח ימוחתב ,לארשי תנידמ לש תינבנו תכלוהה

 ,יאודב רפכמ קוחר אל בושייה תא ומיקה םה ,והערל שיא ןיב תיתימא תורבדיהל ךרוצה

.לובגה לומ
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 םוחתב םידומיל תינכת חתפמש שרדמ תיבו בושייה ידליל ןגו ןוטועפ ומקוה םוקמב  

.בושייה ישנא לש םלועה תסיפתל םאתהב תילארשיה תוגיהנמה

 ורואב תראומה הכרד תקדצב הנומא ךותמ ,תיתדה תונויצה לש דיפלה תא המירמ הנסנס  

 םינימאמ בושייה ישנא ,וננמזב םירבשמה ףא לע .ל"צז קוק ה"יארה - לודגה האורה לש

.ץראהו םעה תבהא ךותמ תובשייתה לשו הרות לש היישעה תושדחתהבו הפונתב

 שדוחל תחא :הקדצ ןרק וב המקוה .םינוש םיגוסמ הפנע תיתרבח תוליעפב ברועמ בושייה  

.עבש-ראבב תוחפשמל םיבשותה ידי-לע םיקלוחמה דויצו ןוזמ םישכרנ

 וחראי חספב .םיבשותה תא חמשלו תונמ חולשמ קלחל עבש-ראבל םירבחה ועסנ םירופב  

.תונוש תויונמדזהב ןכו ,רדסל םילוע

 ירופיצ ןליא ברה תושארב "יניס הנס" תבישי ,ה"רעב חתפיהל תדמוע ג"סשת לולאב  

.רניבא המלש ברה תואישנבו

 שרדמ תיבו תיתכלה-תינויע תינכת - דומיל תוינכת יתש הנלעפות הבישיה תרגסמב  

.אבצ ירגובל

 הקינורטקלאה ימוחתב "הטקש היישעת" ידקומ םיקהלו תוריית חתפל תונווכ םוקמב  

 .םיבשחמהו

 ראשיהל ידכ ,תוחפשמ 052-ל דע לודגל תדעוימו עבקה ינבמ תיינבל תנווכתמ הנסנס  

.ורבח תא ריכמ דחא לכ וב ,ןטק בושיי

.326444-850 - ריפוא דעלאל תונפל ןתינ הבישיה לע םיטרפל  

6444-850 - רינל תונפל ןתינ בושייה לע םיטרפל   77.

לבות הנח ידי-לע אבוה

 

   

רוזאה תפמ
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àúøéí ìîá÷ø áàæåø

  éòø éúéø

  ëàùø äëøéæ ã"ø éåñó åééõ á-4691 ùáéúéø "é÷åí àçã äéòøåú äâãåìéí áàøõ", øáéí øàå áå 

úîäåðé, ëé äî÷åí òåîã áùåìé äîãáø, ãøåîéú ìçáøåï. ëùäåùìîä äîìàëä, äôê äéòø 

ìâãåì áéòøåú äàøõ. äåà îùúøò òì 000,03 ãåðí åáå éåúø î-000,000,4 òöéí - îùê 

àìéå çå÷øéí îëì äòåìí. àìä áàå ìøàåú àú éòø äôìà äæä, ùáå äöìéçå éòøðé ÷÷"ì ìâãì 

ìà ø÷ àåøï éøåùìîé åòöé áøåù, ùéèä, àùì åàìä, àìà âí òöé ôøé - ù÷ã, âôï, úîø, 

àìú áåèðä )ôéñèå÷(, àâåæ îìê, àôøñ÷ åàó ùæéó àéøåôé ùâéãåìå ãåøù àååéø éáù å÷ø. äéåí 

îúôúçú öîçéä òùáåðéú áöì äéòø. îùåí ëê áçåøó ôåøç äéòø áùìì öáòéí, åðåöø îøòä 

ìòãøé äöàï áàæåø.

  éòø ìäá

  éòø ìäá äåà àé éøå÷ âãåì åáåìè îàåã áúåê ñáéáä öçéçä, ùäöîçééä äèáòéú ùáä 

îåòèú åîåøëáú ìøåá îáðé ùéç îãáøééí ðîåëéí. àéï ôìà ùäéòø îåùê àìéå øáéí îúåùáé 

äñáéáä, äáàéí ìðôåù áçðéåðé ÷÷"ì äôæåøéí áå åìñééø áàúøéå. ðæëéø ëàï ø÷ ùìåùä. 

äøàùåï: îøëæ â'å àìåï - îøëæ ìéîåãé äîå÷ãù ìúøáåú äáãååéú. äîåæéàåï îâéù ìà ø÷ 

îåôò àåø ÷åìé îøú÷ - àìà âí ÷ôä ùçåø, "âæòé". áîåæéàåï úöôéú ðåó åúòøåëä òì ÷÷"ì. 

äùðé: çåøáú øéîåï - ùøéãé òéï øéîåï, ééùåá åáå ùøéãé áéú ëðñú îéîé áéú ùðé. úåùáéå ðàçæå 

áàãîú äàøõ åìà òæáå àåúä, âí áéîé âìåú ááì. åäùìéùé: çåøáú æò÷ - âáòä ùáúåê úåëä 

îöåéä îòøëú îçéìåú îéñúåø, ùðçöáå ëðøàä áéãé îùúúôé îøã áø ëåëáà. äîçéìåú 

î÷ùøåú áéï îòøä ìàåìîåú úú-÷ø÷òééí ùåðéí.

 ,"לארשי תורוקמבו ץראה עבטב תורעיו םיצע - קורי ןודיח" יפ-לע

רעונלו ךוניחל ףגאה ,לארשיל תמייק ןרק
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???
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1
2

האנ-ןב לאונמע  ר"ד

 לכב םיזמורמה רייא-ןסינ םישדוחל ,ןיפיקעב וא תורישי ,םירושקה םיגשומהו םישיאה תא תוהזל אנ

 הכזי .רייא שדוח ףוס דע תכרעמל חולשלו םתובישח לע םיינש וא טפשמ בותכל ,תואבה תודיחה/תולאשה

.תודיחה 02 ךותמ 81 רותפל חילצמה סרפב

חספה גחל ןודיח

.יתאבהו ...יתחקלו ...יתלאגו ...יתלצהו ...יתאצוהו ?םירכוז

םייתש וא תחאל רכז םהבש תומוקמ שיו םיעוריא שי ,ןכבו

!אנ ועישוה אנא .ליעלד תולועפה ןמ

   

לבא ,יתרבגתה ,שולשלחה יבצמ ףא לע ,םיה ילג םע 

תפרצל ינפדה תזכורמ תיטירב האניש לש לודג דחא לג 

,המוד עוריא ריכזהל היה רומא ימש .הינמרגל וליפאו 

.הנש 55 ינפל ץיקב ,האתשמ םלוע ינפ חכונל ,הרק הז לכו 

 

.םאלסיאה דלונ וב רשא ,לודגה רבדמהמ הצרא ונאב ונא 

ונבליש ונמשבו ,הנש םישימחו שולשכ ינפל ןורשב בשנו ונאב 

.ליעל וניוצש תולועפה ןמ תחאו ונאצומ םוקמ 

 

 ינפל הנש הרשע שמחכ הפוריא זכרממ ונאב ונא וליאו 

.ליעלד תולגהמ םילוע ואוביו ,ונוחירבה תורצה .ל"נה ונינכש 

.הזה רוזאב םחל אוה ,ןכ ??יקאריעה ביואב םיניינעתמ םתא 

.תרתוכבש תונושלה תחפשממ תחא הלימ ןב אוה ימש 

ירצמה שלופה לש הקזחה ודי תא .היוטנ עורזבו הקזח דיב 

המיחל ונמשב ונא םיאשונ ירהש ,ונצרא בלל וכרדב ונעצפ 

,ןילופ תולגב הנש םישיש ינפל הזה שדוחב הצרפש תינשקע 

.הימזוימ דחא םש תאו 

02  ‘סמ ץראהו םעה ך"נת תשרומ ירתא ןודיח
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 ,'תירב ינב' ונא ןיא תילמרופ ,ןכ םנמא .דנלניפל ןילופמ 

 .הנה ונופחד לארשי ץראו לארשי םע תבהא לבא 

 םירוחש םימי םתואל תרוכזת ונבושיי םשב 

.ונתדלוממ םידוהי הנומש תוומל וחקלנ םהבש 

.הלעמלש קוספב זמורמה ףתושמה הנכמב לולכה םש דועו 

הצולחה תא לכל ריכזמ ונמש ,היליקלקל ונא דואמ םיכומס 

 הבצינו הירגנוהל םימורממ הדריו הרזח ,הירגנוהמ התלעש 

?הורכזתה .תויולג םייניעב םירוי תתיכ לומ לא 

ונלש הנטקה ץראה יבחרב תוחפל םיבושיי השולש דוע שי 

?עדוי ימ ,ריכמ ימ .םיליעלדה תשולש לע םהל ףתושמ הנכמש 

.בותכש המ בותכ 41 קוספ ,ג"כ קרפ ,ארקיו רפסב  

?םינכומ !קוספ ותואב םייוצמש ונצראב םיבושיי אנ שפחנ הבה 

,גלפומ וליגו ,אירפושד אתרקל ךומסב יוצמ ןושארה 

.'םייניע הפי םע ינומדא'ה לש ותדלוה םוקמ 

.ץראל םייוג תבהא ירפ אוה םג ,הדבוע לבא ,ונל וחלס ,ינשה 

.ונמעב חבטל המרגש ץראהמ ואב םה 

תמדוקה הלאשבש םדוקה בושייה םשל ההז ומיקהש בושייה 

.הנש 001-כ ינפל ןועבטל ךומסב םדי לע םקוהו 

םיריכמ םישנא הברה הברה .'ארקיו'מ קוספ ותואב ינש ביכרלו 

...ינא יורק םש הפיח תוביבסמ יתוא 

.ץראב רחא םוקמב םש ותואב בושיי שיש עדויש ימ שי םאה 

?יוצמ אוה ןכיה ןייצל ולכותה 

אשונ ןכא ינא .הז םש אשונה ןודעומל סנכיהל הצור ינא םג 

 שי ימשבו ןופצב םיה תפשל ךומסה ,ץוביק ינא ,הז םש 

.שארב בושח קלח איהש רכזנה םשל תפסות 
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?רייא שדוחל המו

...החפשמב ראשנ לכה

יל היה הפיו רצק םש 

,יתבשי םימ יגלפ לע ,ןופצב ,החטיבבו 

ינושגפיו _______ טבש ינב ואוביו 

ינודדש ימשמ וליפאו 

__________ ינוארק םויה דעו זאמו 

בוטו ןשי םש ותוא 

שדוחב הברחש ,ריעה לש המש תויתואב ןומט 

____________ ימשל ףדרנ םש אוה ולזמש 

.'םידע םיינש יפ לע' בייחמ ןידה 

:רמאיו ינשה דעה אוביו 

טבשה תלחנ לובגב היוצמ ריעה וז 

_______________ ?ולמס ינאש 

לאיראל יתוקיצהו ...לאירא לאירא יוה 

יתמק םגו יתלפנ ,ןכאו 

יתעסוש םיבהוא ןיבו םיביוא ןיב 

__________ ימשב רושקה רעשב ...הנהו 

__________ ימשב רושקה ררחשמ - דקפמ סנכנ 

!!םתא יל ודיגה התעו 

??ללה רמול אל וא רמול םאה 

 

.ןיינע ותואב ןיינעל ןיינעמו 

םקלח ומרת םיבר-םיבר 

.םלוע רוא האראש ידכ 

,ץרא הסיכ ךשוחה הנה יכ 

' 'ה חרזי ךילעו' יכ ועדי םג ועדי םהו 

החירזה תא םידקהל וסינו ועדי 

עודי אלמה םמשש שי 

.םהל הרתיס היה םיוניכש שיו 

...החפשמב תורושקה םיליממ אב יוניכהשכ 
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                                                                   :תובושתה חולשמל תבותכה

"ושדוחב שדוח ידמ" תכרעמ

 תינרות תוברתל ףגאה

 ךוניחה דרשמ

22 םירשנ יפנכ 'חר

                                                       46459 םילשורי

.שדוקה ריע תא שממ-שממ ובזע םה 

.ןוכנ הז ,קורי היה 

!באוכ הזו תחדק םג התיהו 

תואבה תא הדליש הלחתהה ויה םה 

_ _ _ _ _ _ _     _ _ אוה היוניכ ןכלו 

 

רטר'צב ךרוצ ןיאש בשח ,םנמא אוה 

.בושח םג - בושח ןאכ השעמה יכ 

םיבורמ םימד ,דחיב םלוכמ רתוי ,םרת 

.ובל תא םגו 

_ _ _ _ _     _ _ _ ויוניכ ןכלו ינומלא ראשיהל ףקותב שרד 

 

תואלקחל הנפ ,הלוגה ןמ הלע 

תשרפב ומלוע תא הנק ,תוגיהנמ ספת 

!זירכהל ,ןכ :קספ דחה לוקב ,המואה לש םיכרדה 

?הבוגת וא הגלבה :"הנגה"ה הל הטבלתה 

,ומדוק םשכ יטרפה ומשש ,אוהו ,ערקה ערקנ 

,ררחושו רסאנ ,גיהנהו שרפ 

...קאריעב טפנ ףורשל ידכ 

.וייחל ץק ומש םיינמרג םיסייט 

.)תינענכ הלא=( ____  ___ היה יתרתחמה ויוניכ 

 

 

 

 

 

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

האבה תרבוחב ועיפוי 91 'סמ ץראהו םעה ך"נת תשרומ ירתא ןודיחל תונורתפ
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רייא ידעומלו חספה גחל

ןמזהו תודבע .1
 אוה ןושאר ,םישדוח שאר םכל הזה שדוחה" :לארשי הב ווטצנש הנושארה הווצמה העיפומ אב תשרפב

 חול תא רידסהל לארשי ינבל ה"בקה הרומ ,ונימכח יפ לע ,הזה קוספב .)ב ,ב"י תומש( "הנשה ישדוחל םכל

.םשדקלו םישדוחה ישאר תא עובקל שי ךיאו ,ןושארה שדוחה היהי המ :םהלש הנשה

 הבושתהש ןכתיי ?עודמ .ןמזה תא שדקל שי ךיא תעבוקה ,וזה הווצמב אקווד חתופ לארשי לא 'ה רבד

 ונחנא :טולשל םילוכי ונא בחרמב ךא ,בחרמו ןמז לש תרגסמב םייח ונא .ןמזה לש דחוימה ויפואב המולג

 בטוקל וליפאו ,לגנו'גל עוסנל וא ,ולש הנישה רדחב רגתסהל לוכי םדא .תויהל הפיאו תכלל ןאל םיטילחמ

.ותוא זרזל וא טאהל ,רוצעל לכונש ילב ,םרוזו רבוע אוה :הטילש ונל ןיא ןמזב לבא .חריל אל םא ,ינופצה

 השוחת לארשי ינבל ןתונ שדוחה שודיק .םינמזה תעיבק לע תרבדמה הווצמל תדחוימ תובישח שי ןכל

 תא .הבצקו לובג ול תתל ,ןמזה תא דודמל תלוכיה לש תובישחה לע ליעל ונרביד .ןמזה לע הטילש לש

 לש ןמזה תא ,ונלש-וננמז תא רוציל ונידיב שי ךא ;דודמל קר אלא ,רוצעל ונחוכב ןיא יביטקייבואה ןמזה

 םא .ןידה תיב לש ותערכה יפל אלא ,םיימשה ימרג ךלהמ יפל אל עבקנ שדוחה יכ תעבוק הכלהה .העדותה

 חוכ לארשי דיב תונתונ םינמזה תעיבק תווצמ .םויב החדיי אוה ,שדוחה תא שדקל ןידה תיב קיפסה אל

 הבושח וזה הרכהה ,ןוונמו ירזכא דובעשמ וישכע טלמנה ,םידבע לש םעל .ול דבעתשהל אלו ,ןמזב טולשל

 איה ןמזב הטילשה .םילפשומ םידבעכ אלו ,ןירוח ינבכ םלועב תויחל לגרתהל םיכירצ לארשי ינב :דחוימב

.ולאכ םייחל חתפמ

 שודיק תווצמ רחאל דימ .תועמשמו ןכות םהב תקצוי םג אלא ,םינמזה תעיבקב תקפתסמ הניא הרותה

 ,יפוסניאה ףצרהמ ןמז תסיפ תועטוק גחה תווצמ .תוצמה גחו חספה תיישע לע יוויצה לארשיל ןתינ שדוחה

 תא גגוח אכודמ םידבע םע .םירצמ תאיציל רכז ,תוצמה גח ימי םה וללה םימיה :דחוימ םעט הב תוכסונו

.ןמזה לש רוויעה יוכידה ןוטלשמ ותוריח תאו ,םיעשורמה וידבעשממ ותוריח תא :הלופכה ותוריח

ןובנ םייח ברה יפ-לע

הכירדמל ינויע רמוח 



18

העברא לע רופיס .2

רתוי אלו ,תוחפ אל ,העברא לע רופיס והז
:רפסל תובר ןתינ םהמ דחא לכ לע

דומלל בהואו םכח דימלת - דחאה
דועו דוע ןיבהל דימת ףאוש אוה
תוברה ויתועידיב טלבתמ התיכב
.תולאש לואשל ססהמ וניא םלועלו

תוטושפ תולאש לאושה ,םתה הז - ישילשה
.תולגל םישדח םירבדו ,ןיבהל שקבמ
לחיימ וניא ,עיגהל ההובג המרל
.לעפתמ ךכמו ןיבמש טעמב קפתסמ

םימוד אל ךכ לכו ,העברא לכה ךס
.םיחכונ דימת םה םוקמ לכבו

,ליגר תיבב ,תעצוממ החפשמב םיחאכ
!!ליג לכב - תרכומה התיכב םידימלתכ

 תרבגה התוא איה רוד לכב הרבחה לכ
.תרחא תרדאו םילק םייוניש םע
ונתרות הרביד םיגוס העברא דגנכ
.ונימי דעו םירצמ תאיצימ םימייק םה
רפסל הדגהה תאו םכנחל ונשקבתנ
.רחא סחי לבקמ ןב לכ ךכ םשלו

רפוככ בורל עודי ךא ,םכח םג - ינשה
.רתוומ וניא הקצהו תומכחתה לע יכ
תוישוק הלעמו ןיינעתה וליאכ גהונ

תובושתל הפצמ אל ללכ אוה םצעב ךא

ביבח תוחפ אל אוהש ,ןורחאה - יעיברהו
.ביחרהל ןיינועמ וניא ויתועידי תא
רקוח אל ןכלו לואשל עדוי וניא
.ראשיי ותושפיטב - ול ועייסי אל םאו
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םילשוריב הלעתנו הלענ .3

...רזוח ינא ..."ונידיב תיבה רה"

...זאמ ...םידהדהמ תולוקה ..."ונייחהש ,...רפוש תעיקת"

 ,לארשי תורוזפמ ,םיחושק םינחנצ רורחשה םע דימ הקיתעה ריעב וניאר ...התמחלמב לארשי תא וניאר

 .םהייחב הנושאר םעפ ,םיכובו םיללפתמ

..וזל וז תורבוחמה לתוכה ינבאל םיקשונ ,הקיתע ,תיביטקלוק תובהלתה יזוחא םוניאר

 תרוסמה ,הדגאה םע רשקה תא םייחמו םירבחמו הנש 0002 ינפ לע םולח ומכ ורשיגו ורשק ,איהה תעב

.לארשי חצנו

.תוירמוחו תוינחוכל הפיאשו ףחדמ ולעפ יכ ,ורמאת לא

.האלפומ תיטסימ היווח .ינחורה םרבעמ ובאש םתפיאש תא

 תויווהמ םיקוחר ,םשפנ קמועמ ובהלתה ,םמוחתל ץוחמ השעמבו רובידב ופחסנ םינימאמ אלה םג ,זא

.םוי-םויה

 ספתנ םימחולה בור ומכ ,וישנא וללוח המ ספת םרטש תודוהל שייבתה אל ,ל"ז ןיבר קחצי ,זאד ל"כטמרה

.םיסנב הנומאל אוה םג

!האלפומו תדחוימ העש

רזע ןועמש טקיל

)הדגא( םילשורי לש החירו החור .4

 ןויכמ .הילא עגעגתהו םילשורי שדוקה ריע תא דואמ בהא אוה .וקורמב תפומ לעבו בר היה לגי אנינח יבר

.םשל עסייש ידכ ויבאל ונתנו ףסכ המימת הנש ץביק ,ומצעב םילשוריל עוסנל לוכי היה אלש

.וקורמל רוזחל טילחהו לגרתהל היה לוכי אל ךא ,רצק ןמז הב ההשו םילשוריל ויבא אב

 םילקאה אל ,אבא ,דואמ לבח" :רמאו אנינח יבר ךכ לע רעטצה .שדוקה ריע תא בזע עודמ ונבל רפיס ובושב

 םילשורי - 'יעב אביל םילשורי' יכ ,םילשורי לש החיר תא ָתוחירה אלש אלא ,םש ךל םיאתה אלש אוה

."שדוקה ריע לש הימשבמ םשבתמ תייה ,םילשורי לש החירל ךחור תא קיבדמ תייה וליא ;בלל הקוקז

.וייח ימי לכ הב ההשו םילשוריל רזח אוה הנש התואב דוע .באה לש ובלל אנינח יבר ירבד וסנכנ

יונ בד תכירעב ,"וקורמ ידוהי יפמ רופיסו רויס םיעבש" ךותמ

?םילשוריל רוזחל באה תא ענכש אוה דציכ םילשורימ ובושב ויבאל אנינח יבר ירבד תא ריבסהל וסנ �
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חספ תוכלהמ
ץמח תקידב

 רועיב לע" םיכרבמ הקידבה ינפל .רנה רואל ןסינב ד"י לילב ץמחה תא םיקדוב

 .ץמח וב סנכוהש ששח שיש םוקמ לכבו םיקדסבו םירוחב רנה רואל םיקדוב ."ץמח

 ,ויתרעיב אלשו ויתיאר אלש יתושרב שיש ץמחו רואש לכ" םירמוא הקידבה רחאל

.)'וכו ארימח לכ ןושלמ םוגרת( "ץראה רפעכ היהיו לטובי

 העש ףוס דע ץמחה םיפרושו תוינמז תועש 'ד דע ץמח םילכוא ,ללפתהל םימידקמ תירחשב

.ץמחה לטבי הפירשה רחאל דימ .לטובמו רעובמ ץמחה תויהל ךירצ זאש ,תישימח

)ןסינב ד"י( תורוכבה תינעת

 לקהל וגהנו ,םירצמב תורוכב תכמב לארשי-ינב ירוכב לש םלצניה רכזל םוצל בייח רוכב לכ חספ ברעב

.הדועסה ןמ לוכאלו ,)תכסמ םויס ןוגכ( הווצמ תדועס רחאל רדהלו

רדסה ליל תווצמ רקיע

:ידי-לע םירצממ האיציה תא תווחל

 תאיציב רפסל הברמה לכו םירצמ תאיציב רדסה לילב רפסל איה השע תווצמ - םירצמ תאיצי רופיס .א

 .חבושמ הז ירה םירצמ

.םירצמ תאיצי תעשב ץימחהל וניתובא לש םקצב קיפסה אלש רוכזל ידכ - הצמ תליכא .ב

.םירצמב וניתובא ייח תא םירצמה וררמש רוכזל ידכ - רורמ תליכא .ג

.)יתחקלו ,יתלאגו ,יתלצהו ,יתאצוהו( הלואג לש תונושל 'ד דגנכ - תוסוכ עברא תייתש .ד

.ורכזל ןמוקיפאה תא םילכוא ונימיב .)שדקמה ןמזב( חספ ןברק תליכא .ה

 םיניד 
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חספב תודחוימ תוליפת

 םושמ ,"ללה יצח" קר םירמוא חספ לש יעיבשו דעומה לוח ימיב לבא "ללה"ה תא םירמוג חספ לש 'א םויב

 לש 'א םויב םיללפתמ .)שרדמה יפ-לע( ה"בקה לש וידי השעמ ויה םה םגש ףוס םיב םירצמה ועבט זאש

 הנומש תליפתב םירמוא תרצע ינימש לש ףסומ דעו הז םוימ .לט תליפת םיפיסומ ףסומה תליפתב ,חספ

 "הכרב ןתו" םירמוא לוח לש הרשע הנומשב ."םשגה דירומו חורה בישמ" םוקמב "לטה דירומ" הרשע

 תכרבבו תוליפתב "אוביו הלעי" תליפת תא םיפיסומ גחה ימי לכ ךשמב ."הכרבל רטמו לט ןתו" םוקמב

.ןוזמה

 - לארשי םעל ה"בקה ןיב הבהאה רופיס - "םירישה ריש" תליגמב אורקל םיגהונ חספ דעומה לוח תבשב

.תוליגמה שמחמ תחא איהש

רמועה תריפס ינידמ

.תועובש דע תכשמנ הריפסה .רמועה תריפס רופסל םיליחתמ תיברע תליפתב 'א םוי יאצומב .1

.ןושל לכב רופסל ןתינו ,"םכל םתרפסו" בותכש ומכ ומצעב רמועה תריפס רופסל דחא לכ לע הווצמ .2

 - תצע .)גל םילהת( "דומעת םלועל 'ד תצע" קוספב זמרנש יפכ ,הדימעב רמועה תריפס רופסל ךירצ .3

.)א"דיחה יפ-לע( דומעת םלועל - ןיליפת תיציצ רמוע - תובית ישאר

.הלילה לכ ךלוהו רפוס הלילה תליחתב רופסל חכש םאו .הלילב רמועה תריפס ןמז .4

 ,הריפסה לע ךליאו ןאכמ ךרבל לוכי וניא אבה הלילה דע רכזנ אלו תולילהמ דחאב רופסל חכש םא .5

 הז ידי-לעו הכרב ילב םויה ותוא לש ןינמה רופסי - םוי דועבמ רכזנ םא לבא .הכרב ילב רופסי אלא

.הכרבב ךליאו ןאכמ רופסל ךישמהל לכוי

 היה לומתא ונבישי ?הריפסל הלילה המכ )המחה תעיקש רחאל( תושמשה ןיבב ורבח ותוא לאשש ימ .6

.הריפסל םימי ךכו ךכ
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תונליאה תכרב תוכלה

 ומלועב רסיח אלש ה"מא 'ה התא ךורב :ךרבמ ,םיחרפ םיאיצומש תונליא האורו ןסינ ימיב אצויה .א

 ןיינע אוהש יפל וז הכרב ונקיתו .םדא ינב םהב תונהיל תובוט תונליאו תובוט תוירב וב ארבו םולכ

 םעפ אלא ךרבמ וניאו ,ה"בקה םחירפהש םישבי םיצע האור םדאש ,שדוחמ ןפואב ןמזל ןמזמ אבש

.ןסינ שדוחב תונליאה תכרב וכרבי םישנה םגו .הנשב תחא

 הז ןיא םוקמ לכמו ,ריעל ץוחמש םיסדרפו תונגב םיעוטנה תונליא לע תונליאה תכרב ךרבל בוט .ב

.בכעמ

 ןיא תוריפ םיאיצומ ןיאש קרס ינליא לע לבא ,לכאמ לש תונליא לע אלא תונליאה תכרב ךרבל ןיא .ג

 .חבושמ הז ירה הברה תונליא-ינימ לע ךרבמהו ,דחא ןיממ וליפא תונליא ינשב ןידה דצמ ידו .ךרבל

 הלרע םהש יפ-לע-ףא ,םתעיטנל םינש שולש ךותב םהש תונליא לע תונליאה תכרב ךרבל רתומ .ד

 יחרפמ שולתיו חכשי ןפ רוזגלו שוחל ןיאו ,תבשב תונליאה תכרב ךרבל רתומו ,האנהב םירוסאו

.תבשב תונליאה

 דבעידב ןכ יפ-לע-ףא ,ןסינ שדוח תליחתב םהיחרפ םע םתוא הארשכ תונליאה תכרב ךריב אל םא .ה

 .םהיחרפ םע תונליא תפסונ םעפ הארישכ ,שדוחה לכ ךשמב ךכ רחא תונליא תכרב ךרבל לכוי

 אל םאו .רוביצב ךרבל ידכ הכרבה תוהשהל ןיאו רשפאש המכ םדקומ ךרבל םימידקמ םיזירזהו

 םייוארש ןפואב תוריפה ולדג אל וליפא םיחרפה ולפנש לכו .ךרבמ וניא בוש תוריפה ולדגש דע ךריב

.וז הכרב ךרבל ןיא ירפה לודיג ליחתה קר ,הליכאל
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שוכ דעו ודוהמ לארשי תוליהק יגהנמ

 םויה דע הנידמה תזרכהמ - 'ג קלח - )סרפ( ןאריא ידוהי
 לארשי תנידמ לש תואמצעה תזרכה לצב

 תידוהיה הליהקה תא הפיצה ברע יטילש לש םתמח לעו םפא לע לארשי תנידמ לש תואמצעה תזרכה

 לומ םתוא הביצה דבב דב ךא ,םידוהיה לש ימואלה םדובכ תא התלעהו תובהלתהבו החמשב ןאריאב

 םיבדנתמ סייגש ,ינאשאכ הללותייאה דמע םשארב .תדה ינהוכ ידיב וגהנוהש םימלסומה םיאנקה תנכס

 םייוניכב תוולמ תוניוע תועידי ומסרפ ןאריאב תורשקתה יעצמא .לארשי דגנ תיזחב םיברעה דצל המחלמל

 ,תילארשי-יטנא הריווא ורציו ,)שקמ היושעה תידוהיה הלשממה( "דוהי י-לאשופ י-תלוד" דגנ םיליפשמ

.תופידרו תוערפ ינפמ ןאריא ידוהי ברקב בר ששחל המרגש הדבוע ,תידוהי-יטנא ףא םיתעל התיהש

 לש ינשה הצקב תיתודידי תידוהי הנידמ לש התמקהב יבויח ןיינע ןאריאל היה רבד לש ודוסיב םלוא

 קיתע יברע-ינאריאה קבאמה ויה םהיניב םיירקיעהש םימרוג המכ לש םבוליש בקע תאזו ,ןוכיתה חרזמה

 ןאריא לש תיאבצהו תילכלכה התולתו ונממ קלח איה לארשיש ברעמה םע ןאריא לש היסחי ,ןימויה

 ןיב קשנה תתיבש ימכסה רחאל םנמאו .לשממבו סרגנוקב בושח לקשמ םידוהיל היה םש ,תירבה-תוצראב

 ריכהל ןאריא תלשממ הטילחה 0591 ץרמבו ,המיאתמ תונמדזה ןאריא תונוטלש ואצמ ברע תוצראל לארשי

 תא הרפישו םתמוק תא הפקזש ,ןאריא ידוהיל בושח גשיה התיה וז הרכה .וטקפ-הד הרכה לארשי תנידמב

.הביבסה יניעבו םמצע יניעב םתימדת

 שארכ ןהיכ קדצומ ר"דש םינשב רצק ןמזל הלח לארשי יפלכ ןאריא תונוטלש לש תיבויחה םתדמעב הגיסנ

 טסוגואב( קדצומ תלפה םע .ויתויוכמס בורמ חדוה האשהו )3591 טסוגוא-1591 לירפא( ןאריא תלשממ

 רחאל ונוטלש סכל יוולהפ האש אזר דמחומ תרזח .ןאריאב ירוטטקיד רטשמ גיהנהו האשה רזח )3591

 זאמ הל התכזש הייחתה רחאל ,ןאריאב תינויצה העונתה לש התכיעד תליחת תא הרשיב קדצומ תלפה

 לכ לע רסאו ול ודגנתהש תוגלפמה לכ לש יתטיש לוסיחב )ךלמה( האשה לחה ,ותעשב ויבאכ .2491 תנש

 םינועובשהו םינותיעה :ימשר ןפואב תונויצה םג הרסאנ ךכ ךותב .הנידמה ימוחתב הרז תימואל תוליעפ

 .הקספוה תויברעה היתונכש םע ןאריא יסחיב עוגפל התיה הלולעש היולג תינויצ תוליעפו ,ורגסנ םידוהיה

 םינוש םימוחתמ םיילארשי םיחילש :לארשי ןיבל האשה ןיב םיקודה םירשק ומקרנו וכלה דבב דב םלוא

 לע ודיפקה אל ולא םיסחי חופיטב םיניינועמ ויהש תונוטלשהו ,תוכלמה רצחב םידוהא עבק-יחרואל וכפה

.רוסיאה תרימש
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 קוזיחל ליבקמבו ,וצראב םידוהילו לארשיל דהוא סחי דימתמו זאמ היה ,יוולהפ האש אזר דמחומ ,ךלמל

 האשה ןיב תירבה הקדהתנו הכלה )םייאבצו םיילכלכ רקיעב( םינוש םימוחתב לארשיל ןאריא ןיב םירשקה

 הליהקה תולתמ םיעבונה םינוכיס םג ךא ,שפוחו החוור ייחל םייוכיס הב ויהש תירב ,םידוהיה ויניתנ ןיבל

.דחא שיאב

 ברע יכ .ילכלכה רושימב דחוימבו ,רכינ חרואב ןאריא ידוהי לש םבצמ בטוה האשה לש תונוטלש תחת

 וחילצהש ,םירישע לש ץמוק ויה הדצל .תולדבו ינועב יורש היה ןאריא תודהי לש הבור לארשי תנידמ תמקה

 תואבצל וקפיסש םינוש םיתורישמו תירחסמ תוליעפמ היינשה םלועה תמחלמ תפוקתב ןוממ רובצל

 המע האיבהש הצרא תינומהה היילעה .ךומנה ינוניבה דמעמה ינב ויהש םידוהי לש ןטק זוחאו תירבה תונב

 ואיבהש םימרוגהמ התיה ,ההובג אלה תיתרבחהו תילכלכה הבכשה ינב םבור ,ןאריאמ םידוהי 000,03-כ

 ינפ תא הנישש רתויב יתועמשמה םרוגה ךא .ןאריאב ורתונש הליהקה ינב לש ילכלכה םבצמב הבטהל

 "הנבלה הכפהמה" היה םלועב תורישעה תוידוהיה תוליהקה תחא תויהל הל םרגו ןאריאב תידוהיה הרבחה

 ןתרטמש תכל תוקיחרמ תומרופר לש הרוש עצבל ךלמה לחה וז הכפהמ תרגסמב .3691-ב האשה םזיש

 תויורשפאה תא ולצינ םידוהיה םנמאו .רתוי תינרדומו תמדקתמל ןאריאב הרבחה תא ךופהל התיה

 םינוקיתה וגהנוה זאמ ןאריא הל התכזש תילכלכה החימצב ליעפ ןפואב ופתתשה .םהינפב וחתפנש תושדחה

 עברמ תוחפ םהש שיא 000,08 ןאריא ידוהי ונמ 07-ה תונשב :םימישרמ םיגשיהל עיגהל וחילצהו םישדחה

 םסחימ הברהב לודג היה הנידמב יתוברתהו יעוצקמה ,ילכלכה םחוכ ךא ,ןאריאב הייסולכואה ללכמ זוחא

 םברקב םיישפוחה תועוצקמה ילעב זוחא םגו ,ץוח-רחסבו ימינפ רחסמב וקסע םהמ םיבר .ירפסמה

 ,ימואלה-יתדה-ינחורה רושימב הגיסנ הרכינ ,ילכלכהו יתרבחה םלוסב תומדקתהה דצב םלוא .לודג היה

 תוימלמסומ תונוכש לא תוידוהיה תונוכשהמ ורבע םידוהיה .תוללובתהו ןוליח ושפ הריבה ןארהטב רקיעבו

 תובורק םיתעלו יסרפ-ידוהיה ינושלה טקלאידב רבדל ולדח ,םייסרפ תומש םהינבל וקינעה ,רתוי תויתרקוי

 ןפואב םיליעפ ויה אל םיידוהיה תדה תודסומ םג .םהינב לש ידוהיה ךוניחל תקפסמ בל-תמושת ושידקה אל

 תוברתהו חורה יחטשב בטיה ויתותוא תא ןתנ התואנ המר ילעב םיינבר תוחוכב רוסחמהו ,ןגרואמו רידס

 רוקמ תווהל ךישמהו ,קזחתה ףאו דימתה לארשי תנידמ םע רשקהש ,ןייצל שי תאז םע דחי ךא .םיידוהיה

.ןאריא ידוהיל ןוחטיבו חוכ

 העגפש ל"נה "הנבלה הכפהמה" תובקעב 3691-ב םידוהי-האש-לארשי םישלושמה םיסחיה ועיגה םאישל

 לארשי הזרכוה האשה רטשמ דגנ וללה ונגראש תונגפהב .ןאריאב םיימלסומה תדה ינהוכ דמעמב תושק

 םעפ אלשכ ,תוימשיטנא תורהצה ועמשוה ;"האשה לש אכדמהו ירוטטקידה ןוטלש"ל תעייסמה הנידמכ

 ירעבו הריבב םיידוהי תודסומב עוגפל תונויסינ םג ויה .ןאריאמ םידוהיה שוריגל םיניגפמה םיארוק

.הדשה

 ישילשה םלועהו תויטסינומוקה תוצראה ןיבל לארשי ןיב םיסחיה קותינו םימיה תשש תמחלמ ירחא

 המילאה תוצרפתהב יוטיב ידיל אבש רבד ,םידוהיה ןיבל ןאריאב םיינוציקה ןיב םיסחיה רתוי דוע ופירחה

 ןיב הביאה ישגר תא הקימעה םירופיכה םוי תמחלמ .7691 ויתסב ןארהטב לארשי לש לגרודכה ינקחש דגנ
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 םימשיטנאל היה השק ,ותוכלמ אסכ לע האשה ראשנ דוע לכ ךא .ןאריא ידוהי ןיבל םיאנקה םימלסומה

.שממ לש העיגפ םידוהיב עוגפל

 ותיילעו יוולהפ האש אזר דמחומ לש ותחדה םע קר לח ןאריאב םידוהיה לש םבצמב ילקידר יוניש םנמאו

.יניימוח הללותייאה לש ןוטלשל

תונויצהו תימלסיאה הכפהמה

 הכפהמ רחאל ,יניימוח הללותייאה ינוציקה יתדה יאנקה ןאריאב ןוטלשה סכ לע הלע 9791 ראורבפב

 ןאריאבו ,הכולמה הלטוב התעמ .וצראמ האשה קלוס הכלהמבו 8791 תישאר זאמ ןאריאב הללוחתהש

 הלגתנ ותישארמ רבכ .תיאשחה "הכפהמה תצעומ" ירבח םילהנמ התואש ,תימלסומ הקילבופר הננוכ

 איהש תינויצ תוליעפ לכו רומח עשפכ הזרכוה תונויצה :עבשומ ילארשי-יטנא רטשמכ יניימוח לש ורטשמ

 ינאריאה קבאמה הנפומ ינייימוח לש ותרדגה יפל .םיינכפהמה ןידה יתבב תוומ ןיד רזג היאשונ לע תרזוג

 תרושקתה יעצמאב תריוצמ לארשי .תונויצה דגנו ינקירמאהו יסורה םזילאירפמיאה ,האשה יכמות דגנכ

 .יסרפה םעהו הכפהמה ,םאלסיאה תבייואכ רטשמה יגיהנמ לש םימואנבו

 תונוחצינ תובקעב דחוימב תמצעתמ התיהש ,ןאריאב הפירחה תוימשיטנאה תריווא םג יכ ,קפס ןיא

 הרצי )הבטנא עצבמו םירופיכה םוי תמחלמ ,םימיה תשש תמחלמב לשמל ומכ( םיברעה לע םיילארשי

 לארשי םע תיבמופ תוהדזהמ ענמיהל םהמ םיבר העינהו ,םידוהיה ברקב ןוחטיב-יאו דחפ לש תושוחת

 םיימלסומה םיגוחה ולהינש תיסראה הלומעתל ןימאהל וטנ ףא םידוהיה םיריעצהמ ןטק קלח .תונויצהו

.ף"שא דעבו תונויצה תונגב ןאריאב םיאנקה

 םעהמ קלח םהש ,ןאריאב םידוהיה ןיב םידירפמ םה יכ ,שיגדהל הכפמה יגיהנמ וחרט תונוש תויונמדזהב

 ןמזב דוע ןאריא ידוהי דגנ עורפה ימשיטנאה התסהה עסמ .תושונאה ירכוע םינויצה ןיבל ,ינאריאה

 ןאריא ידוהימ תובברל ומרג ,ןוטלשל ותיילע םרט םידוהיה לע יניימוח לש ויתועד םוסרפו ,הכפהמה

 ואצי )שיא 000,08-כ הכפהמה ינפל ונמש( םידוהיהמ שילשמ רתויו .םהילגר תחת תרעוב עקרקה יכ שיגרהל

.הנידמה תא

 םרחוה ,רלוד דראיליממ רתויב דמאנש ,םיבזועהמ קלח לש םשוכר .לארשיב םויכ םייוצמ םהמ םיבר

 וזו ,לארשי תלשממל ומרת ,םיימלסומה םילעופה לש םמד תא וצצמ" םיידוהיה ןוהה ילעבש הלתמאב

 לש "הרוחשה המישר"ל וסנכוה ףא םהמ קלח ."םיאניטסלפה םיחאה דגנ ותוא הליעפהו קשנ התנק

 תורשע המכ .ןאריאמ חורבל וחילצה תונוטלשה ידי לע םישקובמה םידוהיה לכ אל .םיינכפהמה ןידה-יתב

 האשה םע הלועפ ףותיש ,תינויצ תוליעפ תמשאב גרוהל ואצוה ףא םהמ םידחאו ,ואלכנו ורצענ םהמ

.לארשי םע םירשקו

 יפלכ םירענתמ םה םלרוגל ששחמ .הדרחו דחפ לש השוחתב םייח ןאריאב ורתונש תידוהיה הליהקה ינב

 ןאריאב תידוהיה הליהקה .שדחה רטשמל םתונמאנ תא םיעיבמו ,תונויצל וא לארשיל הקיז לכמ ץוח
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 ירעש שדחמ וחתפיי םהבש ,רתוי םיבוט םימיל תלחיימו הבל לכב תונויצהו לארשי םע תוהדזהל הכישממ

.םדקכ חורפל ובושי לארשי-ןאריא יסחיו ,היילעל ןאריא

.)לארשיב ןאריא ידוהי - יעיברה 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

çâ äôñç á÷øá éäåãé àéøàï )ôøñ(
ñãø ìéì ôñç òåùéí ëì äùëðéí ááéúå ùì àçã äîëåáãéí àå ùì úìîéã-çëí. äâáøéí 

ìáåùéí áâãé çâ ùáéí îáéú äëðñú åîáøëéí àú äðåëçéí ááøëú "úæëå ìùðéí øáåú". äðùéí 

öåäìåú ì÷øàúí åîùéáåú: "ñÇàã ñÇàì áÀàÄéï ñÇàìÈàé ëe á a ÀøÈñÄéã: )=úæëå ìîàä ùðéí èåáåú 

ëàìå(. ëåìí éåùáéí îñåáéí òì éã äùåìçðåú. øàù äîñåáéï áåã÷ àú ùåìçðå, àí äëåì òøåê 

ëãú åëãéï: ùìåù îöåú, æøåò, áéöä, îøåø, çøåñú åòåã. øàù äîùôçä îðòéí á÷åìå: ÷ãù 

åøçõ, ëøôñ éçõ òã äñåó, åëîåäå òåðéí ëì äîñåáéí. áëìì îøáéí áàîéøú "÷ãù åøçõ" 

ìôðé ëì àçú îàøáò äëåñåú åàçøéä. ä÷éãåù ðàîø áòîéãä, åáñéåîå éåùáéí åëì àçã 

âåîò îëåñå àú äééï áäñáä ìöã ùîàì å÷åøà àçø ëê á÷åì "îàôùø ðëåøã - éùøàì ëùø 

áëåøã" )=äëåôø ìà éùúä àåúå - éùøàì ëùø éùúäå(.

øàù äîùôçä ìå÷ç òì ÷öä àöáòåúéå àú ùìåù äîöåú äòèåôåú áîôéú ìáðä, ùø 

áäèòîä îéåçãú "äà ìçîà", åáöäìú ùîçä äåà îãâéù: "ìùðä äáàä áàøòà ãéùøàì áðé 

çåøéï". äîñåáéí îåñéôéí áçøåæ: "öÈùÑÈí ãe ùÑÀîÀðÈäÄéàé éùøàì k e øÄéï" )=éåëå ùåðàé éùøàì áòååøåï(. 

ùìåù äîöåú òåáøåú îéã ìéã, åëì àçã çééá ìäâéã òìéäï "äà ìçîà".

àçøé àøáò ä÷åùéåú ÷åøàéí àú ääâãä ôéñ÷ä ôéñ÷ä, ìôé äúåø, åáø àåøééï îáéï äîñåáéï 

àåîø àú ääâãä âí áúôñéø )äúøâåí áôøñéú(.

ëùîâéòéí ìôø÷ "àéìå äåöéàðå îîöøéí", çåèó ëì àçã îï äîñåáéí, ëâãåì ë÷èï, áöì 

éøå÷ îòì äùåìçï, åòí ÷øéàú "ãééðå" îöìéó òì âá ùëðå, äàá ááðå åäáï áàáéå, äàéù áàùúå 

åäàùä ááòìä.
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ñôéøú äòåîø

áéîé ñôéøú äòåîø ðîðòéí îìáéùú áâãéí çãùéí, îîñéáåú çâéâéåú åîúñôåøú. çúåðåú 

ðòøëåú áì"â áòåîø áìáã, åìà áéúø éîé äñôéøä.

áî÷øä ùì îçìä ÷ùä ðåäâéí ìðãåø ìòøåê ñòåãä áéåí äéìåìà ùì øùá"é, ùçì áì"â 

áòåîø. äðåãø îæîéï ìñòåãä æå àú ëì áðé äîùôçä, éãéãéí åîëøéí, åîëéï ìñòåãä æå 

"ôìàå" )àåøæ îáåùì òí âæø, ùåí åôåìéí(, îàëì äçáéá òìéäí îàåã. éçã òí îàëì æä 

àåëìéí ëì îéðé éø÷åú äîòåøøéí úéàáåï åùåúéí ëì îéðé îù÷àåú çøéôéí. ìôðé äñòåãä 

åìàçøéä ÷åøàéí ôø÷é æåäø.

 ,ליטרסו רשא תכירעב ,"לארשי יטבש לש םהיגהנממ םיגהנמ טוקלי" יפ-לע

יתדה ךוניחה להנימ ,טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמ
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131 ‘סמ תועדומה חול

חספ ץבשת

 לילב הב םיארוק )51 ;חספ ילכאממ )41 ;ונאצי ונממ םידבעה תיב )01 ;םירצמ תוכממ )7 ;"...השמל רחיו" )4 :ןזואמ
 ואובל )42 ;םירצמב הערפל ונייה והומכ )32 ;םירצמ תוכממ )12 ;רבדמב ולכא ותוא )91 ;םירצמ תוכממ )61 ;"רדס"ה
.ונינבש תונכסמה ירעמ )82 ;םירצמ תוכממ )62 ;םיכחמ

 ילכאממ )6 ;...תרתומ הבינג )5 ;ותריפס הליחתמ חספה תרחממ )3 ;חספה יגהנממ )2 ;רעבל הווצמ ותוא )1 :ךנואמ
 דחא )71 ;חספב תולאשה תלאש )31 ;היוטנ עורזבו הקזח ...ב )21 ;שולשמ תחא )11 ;םירצמ תוכממ )9 ;חספה
 ירעמ )52 ;םירצמ תוכממ )42 ;םירצמ תוכממ )22 ;יזוז ירתב אבא ןיבזד )02 ;המואה גיהנמ )81 ;םינב העבראמ

.עבראמ תחא )72 ;םירצמ תוכממ )62 ;ונינבש תונכסמה

 ,םיס"נתמל הרבחה תאצוה ,תיתרבח תוליעפל הידפולקיצנא ,"הידפולעפה" תובידאב

יבהז קיבאז ,גרבנטכיל רשא יפ-לע דבוע ,תונורחא תועידי ,ל"כשמ תאצוהב

ןויליגה ףוסב תונורתפ האר
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 תוקשמ( םימה לש תורחאה םהיתונוכתו רתויב בושח דוסי םנה םימה ,חירו עבצ םעט םהל ןיאש תורמל

 תודהיבו ,םדאה תויוברת לכב דובכ לש םוקמ םימל ורמש )'וכו תורהטמ ,םדא לש ונואמיצ תוורמ ,המדא

.ללכב

םלועב םימ

"?המ" רתויב תיסיסבה הלאשה תא - "םימ" הלימה הליכמ ,תונוש תופשב

"tahw" הלאשה תרתתסמ הלימה ךותבו "retaw" = םימ תילגנאב

.תויניטלה תופשה לש םינוש םיבינבו תיתורפס תיברעב ,תינמרגב םג

 ינש ,ונלש ץראה רודכ תואיצמב ךכו - "םי" םנה "םימ" הלימהמ שילש ינשש יזא ,ןניקסע םיזוירוקב םאו

.השבי שילשו םי שילש

H( םימה לש ימיכה םבכרהב םג ךכו
2
O( ןמימ שילש ינש )שילש ,ןצמח לש דבלב דחא שילשו )םימוטא ינש 

!!ללכב םייח ןיאו ,םימ ןיא וידעלבש

םימו םיגח

:גחהמ דרפנ יתלב קלח ,תונוש תורוצב - םימה םיווהמ לארשי יגחב

.םיאטחה תא םימל ךילשהל םיגהונ - הנשה שארב

 םשגל םיללפתמ תרצע ינימשבו ,הבאושה תיב תחמשב םידקור ,םימב םייולת םינימה תעברא - תוכוסב

."םשגה תליפת"ב

.ףוס םי תעירק סנ רכזל ,"םיה תריש" תא םירשו ,"לטה תליפת" תא םיללפתמ - חספב

 ידיל אב הז ימלשורי גהנמ .םימל הלושמ השודקה ונתרות ןכש תסנכה יתבב םימ םיכפוש - תועובשבו

 "םימ תומחלמ" תוכרענ הזה םויה םצע דע םש - םילשוריב ןגו תיב תנוכשב ,הנש ידמ ,תאזה תעב םג יוטיב

.תועובשה גחב הנוכשה תובוחרב

!םימ ?המ 

עלס תעפי
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 שרדמה דחוימ םלוא - לודגה סנב םיקסועה םישרדמה םיבר ,םימב לארשי םעל השענ ףוס םי תעירק סנ

 הצלאנ רשא ,תחא הירבע םא לש תישיאה הטבמ תדוקנמ סנה לש ולדוג תא ראתמה ךשמהב אבומה

.הדעב ה"בקה עייס ףוס םי תייצח תעב וליפאו ,הנב לש ויכב םע דדומתהל

 תלטונו הדי תטשופו ,הכובו הדיב הנבו םיב תרבוע לארשי תב התיה" :ירוהנ 'ר שרד ,אפ אבר תומש שרדמב

 ףא םולכ ורסח אל רבדמב המ - "רבדמכ תומוהתב םכילויו" :רמאנש ,ול תנתונו םיה ךותמ ןומיר וא חופת

."םולכ ורסח אל תומוהתב

רייאו ןסינ לש םעבט

 וליאכ ןסינ שדוח .ביבאה ינייפאמ וב םיטלוב םיתעלו ףרוחה תא ריכזמ אוה םיתעל - רבעמ שדוח ונה ןסינ

 תודבעמ האיצי ןסינב םיגגוח ונא רשאכ ,רבדה רכינ ונלש םיגחה רדסב ףאו ,רייא - וכשמה תא רישכמ

.הריבה ריע ,םילשורי לש הרורחש תאו םתנידמב םידוהיה לש םתואמצע תא - רייאבו תוריחל

!בוט ביבא - בוט ףרוח

 תעפשו החירפה ידברמב תוארל לכונ ףרוחה לש ויתותוא תאו ,בורל םשגבו עפוש ףרוחב ונכרבתה ,הנשה

.דחוימב םימיענל רייאו ןסינ םישדוח - הנשה ביבאה תא וכפהיש םימה
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חספ .א 

1. ôòåìåú á÷öä äîæìâ
תודבע .א

 תשוחתמ גשומ ךל ןיא ,דבע תייהש ןעוט התא ךיא" ןבה ץרפתה עתפל ,רדסה ןחלוש דיל בשיש באב השעמ

 .שי יל ,"תודבעה

?ןבה ןווכתה תודבע גוס הזיאל

דחאכ םינב העברא .ב

 תעברא םיאצמנ ונתיאמ דחא לכב רמולכ ,םינבה תעברא לכ תא וכותב לולכל יושע דיחי לכ"
 עדוי וניאש דחאכ וליפאו םכחכ וא ,םתכ םימעפל ,עשרכ גהנתמ םימעפל ,םדא ותוא .םינבה
 ."לואשל

טנלסמ לארשי 'ר תובקעב

.אבה רופיסה תא ואריק

:םעונ רפיס

 .תולאש לואשל קיספה אלש דלי ידיל בשי ,םהב יתפתתשהש רדסה תולילמ דחאב"

 רמולו רוזחל ילש אבאל סאמנ אל ךיא ,ןיבמ אל ינא :רמא שודיקה תא עמש רשאכ ,רדסה תליחתב

.םעוז טבמב ותוא קיתשה ויבא ."גח לכב שודיק

תולועפ

31
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.הדגהב עוקשו זכורמ היה דליהש יתיאר ,"אינע אמחל אה" תאירקל ועיגה רשאכ

?אינע אמחל אה שוריפ המ :לאשו עצמאב האירקה תא קיספה םואתפ

.בר ןיינע הליג אוהו ול יתרבסה

 ןייה אקווד המל :לאשו ןיינעתה אוה תחלצל סוכה ןמ ןייה תא ונפטפיטו תוכמה רשעל ונעגה רשאכ

?תורמו תושק תוכמ למסל אב קותמ אוהש

 ןבה ךניאש רורב :ול רמאו ריעה והשימ .םיגוסה לכמ תולאש דוע לואשל דליה ךישמה רדסה ךשמב

."יעיברה

.טנלסמ לארשי 'ר ירבד ןיבל הזה רופיסה ןיב רשקה המ ונייצ

ינאו םינבה תעברא

.ומילשהו םכלש ןורחאה רדסה לילב ורְכָזיה .א

___________________ ןבה ומכ ה/שיגרמ ינא ,ןורחאה רדסה לילב ימצע לע ת/בשוח ינא רשאכ 

___________________________________________________________________ יכ 

.םכמצע לע ובשיחו םינוש םירקמב רכזיהל וסנ .ב

?םתלאשש תולאשל תובושת םילבקמ םתא םאה .1 

  __________________________________________________________________

?תולאשל תומיאתמ תובושת םינתונ םתא םאה .2 

  __________________________________________________________________

32
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2. îùç÷ äñáìðåú
.רדסה ליללו חספ ברעל םירושקה םיגשומ תרכה :הרטמ

:םירזע

)ןוכיס/יוכיס תוצבשמ ,תוינועבצ תוצבשמ( תוצבשמ 05 קחשמ תלבט �

היבוק �

)סיטרכ לכב תולאש 2( תולאש יסיטרכ 11 �

יוכיס-ןוכיס יסיטרכ 01 �

םיטפוש תווצ �

לוח ןועש �

םיעבצ �

םילוטסירב �

:תוארוה

 יסיטרכו תולאש יסיטרכ ,תוצבשמ 05-כ ןב קחשמה חול תא םיניכמ ,תוצובק יתשל םיכינחה תא םיקלחמ

.היבוק תרזעב םימדקתמו )תוארוה/תומישמ( ןוכיס-יוכיס

 ךות תולאש יתש לע תונעל החילצמ איה םא .תולאש סיטרכ תלבקמ תינועבצ תצבשמל העיגמה הצובקה

 איה ,תחא הלאש לע תונעל החילצמ איה םא .ףסונ רותב הכוזו תוצבשמ 6 תמדקתמ איה בוצק ןמז

.היינשה הצובקל תרבוע הלאשה ,תונעל החילצמ אל םא .דבלב תוצבשמ 3 תמדקתמ

 המישמה וא תוארוהה יפ לע תלעופו סיטרכ תלבקמ איה הלאש ןמיס םע תצבשמ לע הלוע איהו הדימב

 הצובקה .)תוצבשמ 6 דע םדקתהל הצובקל תרשפאמ ,םיטפושה תעיבק יפל ,המלש המישמל תודוקנ(

.תחצנמה איה לולסמה ףוסל העיגמה

:המגודל תולאש

ץמח רועיב

)çîõ(     רועיבו הריכמ ,הקידב ןיב ףתושמה הנכמה .1
)â(     םיפרוש )ג( לוכאלמ םיענמנ )ב( םילכוא )א( ץמח רועיב םימייקמ דציכ .2
)áéòåø çîõ(     תוער תודימ לע תורבגתה .3
)ðø, ðåöä, éòä, ù÷éú(     ץמחה תקידבב םיגהונ דציכ ראת .4

33
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רדסה ליל

)ìéì ùéîåøéí(     רדסה לילל ףסונ םש ןייצ .1
)'ñéîðé äñãø - ÷ãù åëå(     רדסה לילב תויועט עונמל ידכ םינמיס ונקית ל"זח .2
)ñãøéí(     םיינש ל"וחבו דחא שי ץראב .3
  )äâãä(     העשה רפס אלא הנשה רפס אל ינא .4

םויה שודיק - הנושאר סוכ

)ëåñ - ñåê(     ןמשב חרמ - עבראמ תחא תופלחתמ תויתואב .1
)äëåñ äøàùåðä ùì ééï(     גחה םישדקמ וילע .2
)åäåöàúé, åäöìúé, åâàìúé, åì÷çúé(     הלואג לש תונושלה עברא .3
)áäñéáä, áãøê áðé çåøéï(     ןייה תא םיתוש ןפוא הזיאב  .4
 çæ"ì úé÷ðå àú ã' äëåñåú òì ôé äîéìä "ëåñ" ùçåæøú îñôø(     תוסוכ 'דל קידצה ףסוי ןיב רשקה .5

ôòîéí áçìåîå ùì ùø äîù÷éí(

אינע אמחל אה

)îöä(     הרישעו הוצמ ,הרומש ןיב ףתושמה הנכמה .1
)ìçí òåðé(      םירובידו םירבד וילע םינוע :זמר .הצמל רחא םש .2
)ìäòáéø(     םיבוסמה ןיב ןתוא _____ל םיגהונה ולא שיו ףתכה לע ןתוא תאשל םיגהונה ולא שי .3

הנתשנ המ

)"çëí ùì "îä ðùúðä(     רתויב חקיפ וניאש ימל יממע געל רבד .1
)àøáòú ä÷åùéåú(    "הנתשנ המ" טויפל םש דוע ןייצ .2
)'àøáò ëåñåú, àøáòä áðéí åëå(     הדגהב עברא רפסמ דוע ךל רכומה .3
)ùåàì(     ומצע תא ______ ודבל אוה םאו םירחא תא ______ה שי .4
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הצמ איצומ

)ìæëø äìçí ùàôå áðé éùøàì áçåôæä áöàúí îîöøéí(     תוצמ םילכוא המ םשל .1
)áìéì äñãø(     הצמ לוכאל ונא םיבייח הרותה יפ לע ,יתמ .2
)îöä - äöí(     לכוא אלש הז - חספב הבוח :תופלחתמ תויתוא .3
)ã÷åú 81(     הצמל ץמח ןיב הנכהב ןטקה לדבהה .4
)äîåöéà ìçí îï äàøõ, òì àëéìú îöä(     הנושארה םעפב הצמה תליכא תעב םיכרבמש תוכרב יתש .5
)àú äàôé÷åîï(     ?םיפטוח המ .ףוטחל רתומ רדסה לילב קר .6

)תוכמה רשע( ב"חאב ש"דע כ"צד

)îëåú îöøéí(     תושק תוכמל תפדרנ הלימ .1
 ëãé ììîã àåúí òì îöéàåú ã' áòåìí(    םירצמב םירצמה לע תוכמה תא ה"בקה איבה המ םשל .2

åìäòðéù àåúí îéãä ëðâã îéãä(
)ùçéï - ðéçù(      עיבגב ףסוי השע המ - תישישה הכמה תופלחתמ תויתואב .3
 ùåôëéí ÷öú ëãé ìæëåø ùäîöøéí âí ëï äéå éöåøé ã' åîöèòøéí(    תוכמה תרימא תעב ןיי סוכב םישוע המ .4

òì ùðäøâå(

רורמ

)çñä, çæøú(     רורמכ בשחנ המ .1
 ëøéê ùì îöä åîøåø äðàëìéí áéçã, æëø ìî÷ãù ùàæ äéå àåëìéí îöåú åîøåøéí éçã(     "ללה ךירכ" והמ .2

òí ÷øáï äôñç(
)ëæéú(    רדסה לילב רורמ תליכא רועיש .3
)çøåñú(    תורירמה תא קיתמהל ידכ רורמה תא םיליבטמ ובש לזונ ןילבת .4
)ëøôñ áîé îìç(     רדסה לילב םילבוטש םיפסונ םירבד .5

ןמוקיפא

)ëéðåé î÷åáì ìîçöéú äîöä äàîöòéú ùîöðéòéí áìéì äñãø(    ןמוקיפא והמ .1
)öôåï(     ןמוקיפאה תא םילכוא ובש הדגהב ןמיסל םיארוק דציכ .2
 ðéúï ø÷ ìùúåú îéí ëãé ìùîåø àú äèòí ùì äàôé÷åîï(     ןמוקיפאה תליכא ירחא לוכאל רשפא המ .3

ëì äìéìä - àîðí ùåúéí àçø ëê òåã ùúé ëåñåú ééï(
)ìæëø ÷øáï äôñç ùäéä ðàëì áñåó äàøåçä(     ?ןמוקיפאה תא םילכוא המ רכזל .4
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והילא סוכ

)ëåñ àìéäå(     תישימחה סוכל רחא םש .1
 çæ"ì ðçì÷å áîñôø äëåñåú ùùåúéí áìéì äñãø åäùí ëåñå ùì àìéäå(    והילא סוכ התוא םיארוק עודמ .2

ðáçø ëé àìéäå äðáéà äåà äîôùø áéï äãòåú äùåðåú(
)ôåúçéí àú äãìú(    "ךתמח ךופש" עטקה תאירק תעב תושעל םיגהונ המ .3
)ááøéú îéìä, áäáãìä(     איבנה והילא תא םינימזמ םיפסונ םיבצמ ולאב .4

חספ רדס לסח - תיעיבר סוכ

)äëåñ(     ארובל חבשלו ללהל ידכ ותוא םימירמ .1
)äìì(     תיעיברה סוכה תא םיתוש ובש רדסה ןמיס .2
)ééï àãåí äåà éåúø îùåáç ìùúééú áðé çåøéï(    רדסה לילב םודא ןיי םיתוש המל .3
)áøëä îòéï ùìåù(     תיעיברה סוכה תייתש רחאל םיכרבמ הכרב וזיא .4

אידג דח

)äà ìçîà òðéà(     תימראהו תירבעה הפשב ברועמה הדגהה ירישמ ריש דוע .1
)áùðéäí îãåáø áùòéø ìòæàæì(    ןהכה תדובעל "אידג דח"ב יזכרמה אשונה ןיב ףתושמה הנכמה .2
)çã âãéà(     הז רחא הזב םיאבה תוערואמ לש תלשלש ראתמה ןושל בינ .3
)éù ãéï åéù ãééï(     אידג דחבש יזכרמה ןויערה .4

)תומישמ( ןוכיס-יוכיס יסיטרכ

.הדגהה ימגתפמ דחא השיחממה הנומת רייצ �

.הדגהה תויומדמ תחא רובע תולאש שולש ,םייתש לש ןויאר ןכה �

.חספל רושקה ריש ןחלה �

.המימוטנפב וא רובידב םירצמ תאיצי תודגאמ דחא זחמה �

.תוצבשמ 6 םדקתה - רדסה לילב תולאש הברה תלאש �

.תוצבשמ 6 םדקתה - םירצמב דבע התא וליאכ תשגרה �

.תוצבשמ 6 םדקתה - תוצח ינפל ןמוקיפאה תא לוכאל תרמג �

.תוצבשמ 2 םדקתה - תספתנ לבא ןמוקיפאה תא תבנג �

.תוצבשמ 6 םדקתה - הדגהל הפי שוריפ תתנ �

.תוצבשמ 6 הרוחא רוזח - רדסה ףוס ינפל תמדרנ �

.תוצבשמ 3 הרוחא רוזח - תוסוכ עבראל בסהל תחכש �
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קחשמה חול
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םילשורי םויו תואמצעה םוי .ב

1. àéâøú ìðöéâé äàåîåú
 עיבצהל ם"ואב תונידמה יגיצנ תא ענכשל םיינויצ םיגיהנמ ואצי ם"ואב העבצהה תארקל

:לשמל םיבר םיקומינב ךכ םשל ושמתשה םה .תידוהי הנידמ תמקה דעב

.ידוהיה םעה לש תירוטסיהה תדלומה איה לארשי ץרא .א

.הנידמל תוכז שי םע לכל .ב

.הנגה ול ןיא הנידמ ול ןיאש םע .ג

 הבש ,האושב היה אישהו ,םוקמ לכב םיפדרנ םלועב םירזופמה םידוהיה .ד

.םידוהי ןוילימ השיש ודמשוה

 ימואל תיב םיקהל ידוהיה םעל רוזעל הבייחתה תיטירבה הלשממה .ה

 תובייחתהב תדמוע הנניא איה לבא ,)"רופלב תרהצה" יפ-לע(

.תאז

 תודסומ םיקה ,ץראה תא חתיפ ,ץראב םיבושיי םיקה ידוהיה בושייה .ו

.תיאמצע הנידמ להנל לגוסמו ןוטלש

!?תושעל םכילע המ �

.םיינויצה םיגיהנמה לש םמשב ורבד �

.טוריפב ותוא ריבסיו דחא קומינ רחבי הצובקב דחא לכ �

.םהינפב גיצהל םתרחבש םיקומינה תא וטרפת הבו ם"ואב תונידמה יגיצנל )בתכמ( תרגיא ובתיכ �

 

2. äáå÷ø ùàçøé )îùç÷ úô÷éãéí(
.ם"ואה תטלחה ירחאש רקובה

 תטלחה לע אורקל ידכ וביבס םיצבקתמ החפשמה ינבו ,ןותיעה תא איבמ אבא ,74.11.03 רקובב 'א םוי

.לומתאמ ם"ואה

 םידוקירהו תוגיגחה לע ,וידרל הנזאהה ןמזב חתמה לע ,הלילה יעוריא לע ,הטלחהה לע תחחושמ החפשמה

.)תווקתו תוששח( דיתעב יופצה לעו תובוחרב

 ,םידיקפתה תא םכיניב וקלח .)21 תב( תב ,)9 ןב( ןב ,אבא ,אמא ,אתבס ,אבס - החפשמה ינב םתא ויה

.ןודעומב םיכינחל התוא ועימשהו החישה תא וטילקת
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3. î÷øä ìà ðòéí
.םיטלקנלו םיטלוקל םימיענ אל םירקמ םג שי ךא ,החמשו תושגרתה שי הלודג הילע ןמזב

.הזכ םיענ אל הרקמ לע ורפס .א

:םיימעפ הרקמה תא וגיצה .ב

.םירחא םילוע ינפל הרקמה תא םיראתמה םילועכ  )1

.םילארשי םירבח ינפל הרקמה תא םיראתמה םילארשיכ  )2

.םיענ אל שיגרה םיפתתשמהמ דחא לכ עודמ הצובקב וריבסה .ג

:תולועפ המכ ושע ,רפסה-תיבבו התיכב אצמתהל םישדחה םילועל רוזעל ידכ

.ועדי םישדחה םילועהש םכתעדל בושחש ,תונקתו םילגרה ,תויוגהנתה לש המישר וכרע .א

 המכב תאז תושעל רשפא .םתמשרש םירבדה תא ריכהל ,תירבע עדוי וניאש ,הלועל רוזעל ךיא וננכת .ב

:םיכרד

.)תורז תופש םיעדויש םידלי םכיניב שי םא( "ןוחיש" תנכה �

.)םינותיעמ תונומתב שמתשהל וא רייצל רשפא( םיריוצמ םיללכ ירפס וא תוזרכ תנכה �

.)הלאה םיסיטרכה וליכי המ ובשח( הלועה לש ישיאה ושומישל םינטק םיסיטרכ תנכה �

.לעופה לא ותוא ואיצוה ,רחא ןויער םכל שי םא
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4. àéâøú ìòåìéí ááéú äñôø )ìùéëáä äáåâøú(
.םישדח םילוע תצובק העיגה רפסה תיבל

.הכרב תרגיא םהל חלש הייריעב ךוניחה תקלחמ להנמ

?םכל םג ילואו ...םילועל תנבומ אל ךא ,תיצילמו תיגיגח הרוצב וחסונ םירבדה

àéâøú ìéìãéí 
äòåìéí äçãùéí

éìãéí çáéáéí, ùàå áøëä!

áòú äæàú, áéîéí äéñèåøééí àìä, äöèøôúí ìòéøðå åäôëúí ìáùø îáùøðå åìçì÷ áìúé ðôøã 
îçáøúðå äîúôúçú. ÷øåá ìååãàé ùäååééú çééðå úéøàä ìëí áúçéìä æøä åàçøú, àáì àðå 
î÷ååéí ùúúà÷ìîå åúñúâìå áîäøä.
àðå îëéøéí áòåáãä ùàéðëí ãåáøéí àú ùôúðå åððñä ëîéèá éëåìúðå ìä÷ì òìéëí.
ðôòì ììà ìàåú ì÷øáëí åìùìá àúëí áîòùä äéöéøä åäáðééä ùì àåîúðå. 
æëøå! ëåìðå îöååéí ìáðåú åìäéáðåú!

òìå åäöìéçå!

?תושעל םכילע המ

.םישדח םילועל תנבומו הטושפ הפשב תרגיאה תא ובתכ .1

.םילועה לע הטילקה תא לקהל םילוכי רפסה תיבו הייריעה דציכ ,תועצה ועיצה .2

?םילועה לש הטילקה יישק תא לקהל ידכ תושעל םכמ דחא לכ לוכי המ .3
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5. îùç÷ äùìùåú ìéåí éøåùìéí
:םירזע

םיקתפ 03 �

םיזמר תמישר �

תוצבשמ 03 םע הפצר וא ןחלוש �

טופיש תווצ �

רפוטס ןועש �

:תואבה םילימה םהילע םימושרש םיקתפ 03 שארמ ןיכהל הכירדמה לע

)ùòø(       םיחרפ - םכש - ופי .א
)éùøàì(       תסנכ - הנידמ - אבס .ב
)ãåã(       ןגמ - לדגמ - ריע .ג
)ëðñú(       תיב - רבח - לארשי .ד
)äø(       םיתיז - ןויצ - תיב .ה
)áéú(      שדקמה - הריחבה - בקעי .ו
)ðåó(       הפי - לת - רה .ז
)îìê(       חישמ - ךרד - דוד .ח
)ëøí(       םהרבא - תיב - ןיע .ט
)îùä(       הירק - תרכזמ - ןימי  .י

 הרותב הצובק לכ .תוצובק יתשל םיכינחה תא קלחל ןתינ .הלעמ יפלכ בותיכה םע םיקתפה תא רדסל שי

.אבוהש זמרל םירושקה םילימ שולש אוצמל הילעו זמר הכירדמהמ תלבקמ

.הכולמ ,םא ,שדוק :ןה הילא תורבחתמה תויתואה ,ריע זמרה תא תלבקמ הצובקה םא :המגודל

.תורחתמה תוצובקה רובע ןמזה תא ןיטקהל שי בלשו בלש לכב

.תושלשה תיברמ תרבוצש איה תחצנמה הצובקה

 תוצובקה יתש הבש ,תוצבשמ 03 לש הלבט לע ןורכיז קחשמב וב קחשלו רוזחל ןתינ קחשמה רמגנשכ

 'ה בותכל ץלמומ( םיזמרה םע ףד תלבקמ הצובק לכ .תושלשב םילימה תא תולגל ידכ תינמז-וב תולעופ

.)הצובקל םיזמר

רמייהלפ הירא תאמ ,"םידעומו םיגח ,ךיגחב תלאשו ,ךדגיו ךנב לאש" יפ-לע
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עובשה תשרפ .ג    

ךדגיו ךנב לאש
רמייהלפ הירא תאמ

)י"שרב תולאש( המלש תמכח

ערוצמו עירזת תוישרפ

 רפסב םיניינע ינש לש םרדסל םיסחייתמה י"שרב םיאבומה יאלמש 'ר ירבדל המיאתמה האוושמה תא םלשה .1
:ארקיו

 x  יחה תריצי 

 םדאה תריצי 
=
 y

?ןכיה .רדסה לילל רשקב אלו י"שר שוריפב "הנתשנ המ" .2

.)ד:די ארקיו( בזאו תעלות ינשו זרא ץעו תורהט תויח םירפצ יתש רהטמל חקלו ןהכה הוצו .3

?םישגדומה םיטירפה תעבראמ דחא לכ למסמ המ :י"שרד אבילא 

 .אלמה יצחה תא האור טסימיטפואה וליאו ,הקירה סוכה יצח תא האור טסימיספהש תיממעה הרמיאה העודי .4
?ונתשרפב םיוסמ ןיינעל וז הרדגהל המ

תומ ירחא תשרפ

?ס"נקא-ש ןורקיעה יפ לע ,8/4 :האבה הלאשה תנווכמ המל .1

?ךליאו והישאי ךלמהמ לחה ודמעש ,םילודגה םינהוכה לכל ףתושמה המ .2

?תאטח ימ ,זנטעש ,ריזח :ל ףתושמה והמ .3

?ךלומל הרבעהה ןפוא היה המ .4

םישודק תשרפ

?אצי תמהש ןכתיי דציכו "םייחב וניאש תמה אצי" :י"שר רמוא ונתשרפב ןכיה .1
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."ךיקולאמ תאריו" בותכ םהבש תומוקמ ןיב ףתושמל י"שר לש ותרדגה יהמ .2

:ב  י"שר ידי לע רבסומ שפנל טרש רוסיא .3

.תושפנ תנכס .א 

."םכיתושפנל דאמ םתרמשנו" .ב 

.ירומאה יכרד םושמ .ג 

.הנוכנ אל הבושת םוש .ד 

."ךרבחל רמאת לא ךבש םומ" :הרמיאה תא י"שר ריכזמ תונמדזה וזיאב .4

רומא תשרפ
:הדועסב ןושאר ךרבל םדוק מ"רה ןיבמ ימ .1

.תיבה לעב .א 

.ןהכ .ב 

.ךלמ .ג 

.םכח דימלת .ד 

 ןיינע המ" :המוד ןונגסב הלאש י"שר לאוש ונתשרפב .לכ יפב רוגש "יניס רה לצא הטימש ןיינע המ" דגיהה .2
 ?"_______ לצא ________

.תורסחה םילימה תא םלשה 

 וליאכ וילע ןילעמ יוארכ ינעל האפו החכש ,טקל ןתונה לכש ךדמלל" :הנקסמה תא י"שר קיסמ הדבוע וזיאמ .3
?"וכותב ויתונברק בירקהו שדקמה תיב הנב

)תחתופמ תיחרזא העדות ילעבל תדעוימ וז הלאש( .4

.תכסב ובשי לארשיב חרזאה לכ םימי תעבש ובשת תוכסב 

.םירגה תא תוברל לארשיב ,_______הז חרזאה הלימל י"שר שוריפב הרסחה הלימה תא םלשה 

 

רהב תשרפ
:ה הנשב איה לבויה תנש .1

.דחיב 05-ו 94 )ד 05 )ג 94 )ב ;)לבוי הירטמיגב( 84 )א 

 ץראה לע םתבשיו" בותכה תחטבהו אסיג דחמ הטימש לש "תוישרפה תוכימס"מ י"שר קיסמ הנקסמ וזיא .2
.אסיג ךדיאמ "חטבל

 וילא ברקה ולאג אבו ותזחאמ רכמו ךיחא ךומי יכ" קוספה תליחתמ י"שר דמול ילכלכה םוחתב הכלה וזיא .3
?ויחא רכממ תא לאגו

?ונתשרפב תונושה תווצמה לכ ןיב י"שר אצומ רשק הזיא .4
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יתוקוחב תשרפ

?"תותבש יליל" י"שר ריכזמ ןיינע הזיאב .1

?והזיא ,הטאיד לע םירמושל הבוט הרושב ,י"שרד אבילא ובש קוספ ונתשרפב .2

?"םילכ תלעגה" ןיבל "םכתא ישפנ לעגת אלו" ןיב רשקה והמ .3

?"אתבס ירופיס" י"שר "רפסמ" ונתשרפב ןכיה .4

 

)ןויליגה ףוסב תונורתפ האר(
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ילוק-רוא רמוח

ונתוריח ןמז
)תינרותה תיגוגדפה היזכרמב םייוצמה( ואידיו יטרס

 תועמשמ ,רדסה לילל תונכהה ,חספ - 72 ,).ר.כ( 361 ,).ר.כ( 982 ,403 ,637 -  )ידוסי( - ךנבל תדגהו �

.)תיכוניח היזיוולט( )"ןנעו תשק" הרדסהמ( הלש דחוימה הנבמהו הדגהה

 םינידהו תונויערה תא ראבמ רגצמ הנוי ברה -  92- )ידוסי-לעו םייניב תביטח( - חספל תוכלהו תונויער �

 לילל תונכה ,חספ ברע ,ץמח תריכמ ,חבטמו םילכ תרשכה ,חספה גחל תונכה ,ןסינ שדוחל םירושקה

 הרות תצפהל הדוגאה( "הלואגו תולג" לע ןמרש ברה לש האצרה ,רדסה ליל ,הצמ תייפא ,רדסה

.)ואידיוב

 טבמ תדוקנמ חספ לש הדגהה תא רקוסה )תובוב( היצמינא טרס - 75- )ידוסי( - הדגה לש הדגא �

.)סופוקס( רדסה ןחלוש דיל בשויה רענ יניעב תילאוטקא

 רבעב םילשוריל לגרל היילעה תוהמ לע רפסמ טרסה - 'א 37 - )ידוסי-לעו םייניב תביטח( - לגרל היילע �

.תירהמאה הפשב טרסה .ונימיב וז הווצמ שודיח לעו

 ךשמב התוחתפתה ךרדו הנונגס המ ?תרייואמה הדגהה יהמ - 041 - )ידוסי-לע( - תורייואמ תודגה �

 תועמשמ המו ,םירויאו םירויצ םע הדגהה לש יניצר ןכות בלתשמ דציכ ?תונושה תוצראב תורודה

.)ילארשיה םיטרסה תוריש( ?םהיתורוקמו םירוטיעהו םירויאה

 תיתדה הצעומה ידי-לע הנגרואש ,חספה גח לש הכורעת - 541 - )םיליגה לכ(  - הלואגל תולגמ �

.הכורעתב הכרדהו רבסה ירבד הוולמ טרסה .םי-תבב

 ילודגל ותוא תוושהל הסנמו השמ לש ותומד תא ראתמ - )םישדח םילוע רובע( - 513 - )תיסור( - השמ �

.)רשג( תונויצה

 הדגהה לע דירש יסוי רשהו ל"ז רמה ןולובז כ"ח םע חחושמ ןודנול ןורי )1( 064 - )ידוסי-לע( - תוריח �

.)תיללכ היזיוולט( )"םינפ םיעבש" הרדסהמ( רדסה ליל לעו חספ לש

 :םירצמב לארשי ינב דובעיש לע רייוצמ טרס - "שאב רעוב הנסה" - )1( 064 -  )ידוסי( - םירצמ תאיצי �

 היזיוולט( "דוליה ןבה לכ" תריזגמ דלונה ךרה השמ תא ליצהל םנויסינו דבכויו םרמע תחפשמ

.)תיללכ

רזע רמוח
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 רמש ימענ םע ביבא יריש תורש םידלי תולהקמ - )2( 064 - )ידוסי-לעו םייניב-תביטח( - םירצמ תאיצי �

.)תיללכ היזיוולט(

.)תידוהי הקיסומל ןוכמ - תוננר( -  155 - הרכוב ידוהי תרוסמב חספ �

 םיטרסה תוריש( לגס לאומש ךרועה - םישדח םילוע רובע רדס תכירע - )2( 275 - המגודל חספ רדס �

.)ילארשיה

.)תיללכ היזיוולט( הינתנ - ד"נשת חספ ,"םיה תריש" הירוטרוא - 885 - )ידוסי-לע( - םיה תריש �

 םיגחה יניד רבסה .חספ :םירופ :הכונח - 286- )ידוסי-לעו םייניב-תביטח( - )תירהמאב( לארשי יגח �

 דחוימה הנבמהו הדגהה תועמשמ ,רדסה ןחלוש ,גח תוביסמ ,םיסייקו םינבר לש םימואנ ,םהיגהנמו

.)תינויצה תורדתסהה( הלש

 תרוצב םירצמ תאיצי רואית - 403 ,).ר.כ( 982 ,).ר.כ( 491 - )הלעמו םייניב-תביטח( חספ ליל רדס �

 טרסה ךותמ( "םייח" םימוליצ הבתכב ."תושדחל טבמ" ןונגסב ,םימיה םתואמ תינויזיוולט הבתכ

.תונשרפ ירבדו )תורבידה תרשע

 הצמה תנכה יכרד ;חספב הצמ תליכא תווצמ - ).ר.כ( 982  ,).ר.כ( 161 , 6 - )םייניב-תביטח( - וז הצמ �

.)תיכוניח היזיוולט( )"תודהיב םיגשומ" הרדסהמ( רדסה לילב הישומישו

.)הטילקה דרשמ( 052 ,071  - )תיסור( םילגר שולש �

.תידוהי הקיסומל ןוכמ - תוננר תקפהב - 008 - ןי'צוק ידוהי תרוסמב חספ רדס �

 ,דירפ ןנחוי ברה ,ירזינב המלש ברה תופתתשהבו ןמדירפ הכימ תייחנהב ןויד - 408 - וישכע הדגה �

 םיגהנמה ,םיגשומה לש תויוושכעה תויועמשמה לע - לארה היח ,גומלא זוע ר"ד ,ינולא תימלוש

 ץרא ,ךנבל תדגהו ,םייוגל סחי ,תוריח םה םינודינה םיאשונה .חספ לש הדגהב םימולגה םיכרעהו

.)דעלט( רדסה לילו םילשורי ,הנומאה ,לארשי

 תוברתו ךוניחל הקלחמה( גחה יגשומ לכ םירבסומ תונומתבו רישב - 377 - רופיסבו רישב חספה גח �

.)הלוגב םיינרות

 תינויזוולט הבתכ תרוצב םירצמ תאיצי רואית - 403 ,).ר.כ( 928 ,).ר.כ(  081 - רבעה תושדחל טבמ �

.)תידוהיה תונכוסה( "תושדחל טבמ" ןונגסב םימיה םתואמ

.)תובושתו תולאש( 7401 - האושב חספ - הדמעש איהו �

תינרות תוברתל ףגאה לש רתאה האר - )תירבעב( חספל תשרב םירתאל םירושיק �

 .mth.osknil/tinarot/li.vog.noitacude.www
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)תינרותה תיגוגדפה הייזכרמב תויוצמה( לוק תוטלק

.רמועב ג"ל / חספל תינכת - 2102

.רמועב ג"ל ןודיח / חספל תינכת - 9702

.ינש חספ / חספ ןודיח - 4112

.הדגאב ןסינ שדוח / הריש תבש - 1212

.תוישרפ עברא / תוצעומה תירב ידוהיל תוצמ - 7312

.תודעב רמועב ג"ל / ונרודב םירצמ תאיצי - 3412

.חספו םירופ יריש / םיפוצה רה תגספ לעמ - 2222

.בול ידוהי חסונב חספ רדס - 2522

.סינוט ידוהי חסונב חספ רדס - 3522

.וקורמ ידוהי חסונב חספ רדס - 4522

.זנכשא חסונב חספ רדס - 5522

.ןמית ידוהי חסונב חספ רדס - 6522

.ימלשורי ידרפס חסונב חספ רדס - 7522

.)הלחנ הרות דומלת( חספ תרובח - 8522

.חספב רישנ ואוב - 8822

.הדגהה יריש - 0922

.)תוננר( ודוה - אתוכלכ ידוהי חסונב חספ רדס - 0332

.)רמרד ברה( ןסינל םירופ תוכימס םעט - 1432

.)רמרד ברה( תוכמה רשע רחא אקוד הלואגה - חספ - 2432

.)רמרד ברה( והמ - וניינע ןכות - ינש חספ - 5432

.)רמרד ברה( ינשב בייח ןיא םילגרה רתיבו בייח ינש חספ - 7432

.)רמרד ברה( סנ ךותב סנ - לודגה תבש - 9432

.)רמרד ברה( רבדה םעט אקוד םירצמב לארשי תולג - 2532

.חילש ידי לע אלו ומצעבו ודובכב - חספ - 4532

.)רמרד רה( תיתרבח תלעות אל תודימה ןוקית - רמועה תירפס - 9532

.)רמרד ברה( שדוחה תועמשמ ןכות - שדוחה תשרפ  - 3632

.)תוננר( ענרב ארזע ןזחה יפמ ימלשורי ידרפס חסונב חספ רדס - 1932



48

:יזכרמה ינויצה ןויכראה יפסואמ םימוליצה תכורעת :ךותמ ,הנידמה תונש תישארב הלודגה הילעה �

 /yrelaG/001noiz/li.21k.tinuns.www//:ptth

םימוליצ תכורעת - תיבב ונלצא �

 lmth.niam/levoy/muesumv/li.21k.tinuns.www//:ptth

לארשי ץרא לש הירוטסיהב קסועה םידומיל תוינכותל זכרמה לש רתא �

 /sretsop/yrotsih/li.ca.tec.www//:ptth

םישולשה תונשב לארשי ץרא תונומת תכורעת �

 lmth.pam/lap/muesumv/li.21k.tinuns.www//:ptth

ךוניחה דרשמב תינרות תוברתל ףגאה - תידוהי הנידמכ לארשי תנידמ �

 mth.learsi/tinarot/li.vog.noitacude.www//:ptth

ןליא-רב תטיסרבינואמ תואמצעה םוי לע םירמאמ �

 lmths.ztah/ztah/ahsaraP/HJ/li.ca.uib.www//:ptth

דמלמ רזעילא ברה תאמ תואמצעה םויל החיש �

 mth.inolih/demaleme/midaom/miruihS/li.gro.avihsey.www//:ptth

ב“י-‘ז תותכל תיאליג-בר םידומיל תינכות :תואמצעה תליגמ רתא �

 /aligem/viztay-teb/leog/li.vog.vegen-ude.www//:ptth

םיאשונ - תויוליעפ - ןמזה ריצ :ךרדב הנידמ �

 yrotsih/adiem/li.21k.tenlama.www//:ptth

אכ ןמיס ,א קלח ,רשבמ לוק ת“וש ,הטאר םלושמ ברה תאמ תואמצעה םויב ונייחהשו ללה �

 2p#mth.rayi/lagaam/abhsot/taad/li.ca.taad.www//:ptth

ןרוג המלש ברה תאמ )ףיקמ רמאממ םיעטק( תואמצעה םויב ללה תאירק �

 mth.1rayi/lagaam/abhsot/taad/li.ca.taad.www//:ptth

תוידוההו תוליפתה - תואמצעה םוי לש םוי רדס �

 1p#mth.1rayi/lagaam/abhsot/taad/li.ca.taad.www//:ptth

)תירבעב( תואמצעה םויו ןורכיזה םויל םירתאל םירושיק
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“תעד” רתאב תודהיה תורוקמב לארשי ץרא אשונב םיינויע םירמאמ �

 lmth.xedni/learsi/taad/li.ca.taad.www//:ptth

טרוא תשר לש תואמצעה םויל ןודיח �

 mth.15/25/stcejorp/li.gro.tro.pom//:ptth

טרוא תשר לש ןורכיזה םויל רתא �

 mth.norakiz/25/stcejorp/li.gro.tro.pom//:ptth

 ללוכ תואמצעה תמחלמ לע םימוכיס ,תואמצעה םוי קוח תא ליכמ - תואמצעה םויל תסנכה לש רתא �

."תסנכה יארב הנידמ תונש םישימח" רתאל רושיקו םיעצבמ לש היגולונורכ

  mth.zta_moy/laiceps/tessenk/li.vog.tessenk//:ptth

)ךוניחה דרשמ לש רתא( לארשי ץרא תוכזב תונוש תופוקתמ םיגוה ירבד � 

 mth.tuamzta/tugah/eom/li.vog.noitacude.www//:ptth

תונויצה לע םיגוה ירבד �

 mth.noiz_rps/tugah/eom/li.vog.noitacude.www//:ptth

תואמצעה תליגמ פ“ע לארשי תנידמל 05 םובלא �

 mth.3mobla/tugah/eom/li.vog.noitacude.www//:ptth

תונויצ תונש האמ לע הדיח �

 mth.2elddir/tugah/eom/li.vog.noitacude.www//:ptth

 ריחמהו תואמצעה תמחלמ זאמ הנידמה תוחתפתה ןיב תומיע - "םילג" לש ןורכיזהו תואמצעה רתא �

םינושה םיגשיהה לע הבגנה

 /ecnednepedni/li.gro.milag.www//:ptth

הרבסהה זכרמ לש רתאה �

 mth.emarf_tuamzta/arabsah/li.vog.noitacude.www//:ptth

 ריחמהו תואמצעה תמחלמ זאמ הנידמה תוחתפתה ןיב תומיע - "םילג" לש ןורכיזהו תואמצעה רתא �

םינושה םיגשיהה לע הבגנה

 /ecnednepedni/li.gro.milag.www//:ptth

הרבסהה זכרמ לש רתאה �

 mth.emarf_tuamzta/arabsah/li.vog.noitacude.www//:ptth
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!
ךדגיו ךנב לאשל תונורתפ
ערוצמו עירזת תוישרפ

 ,בי ארקיו( אמטת התוד תדנ ימיכ םימי תעבש האמטו רכז הדליו עירזת יכ השא רמאל לארשי ינב לא רבד .1
)ב

 תישארב השעמב ףועו היח המהב לכ רחא םדא לש ותריציש םשכ יאלמש בר רמא :עירזת יכ השא ה"ד י"שר 
.ףועו היח ,המהב תרות רחא השרפתנ ותרות ךכ

:איה האוושמה ,רומאל םאתהב 

יחה תרות  יחה תריצי 
  םדאה תריצי 

=
םדאה תרות 

.)ומ ,גי ארקיו( ובשומ הנחמל ץוחמ בשי דדב אוה אמט אמטי וב עגנה רשא ימי לכ .2

 ליאוה דדב בשיל םיאמט ראשמ הנתשנ המ וניתובר ורמאו ומע ןיבשוי םיאמט ויהי אלש :בשי דדב ה"ד י"שר 
.תונחמ שולשל ץוח הנחמל ץוחמ לדבי אוה ףא והערל שיא ןיבו ותשאל שיא ןיב ערה ןושלב לידבה אוהו

 .)ד ,די ארקיו( בזאו תעלות ינשו זרא ץעו תורהט תויח םירפצ יתש רהטמל חקלו ןהכה הוצו .3

 ךכיפל ,םירבד יטופטפ השעמ אוהש ערה ןושל לע ןיאב םיעגנהש יפל אמט ףועל טרפ :תורהט ה"ד י"שר 
 תעלות ינשו חורה תוסג לע ןיאב םיעגנהש יפל זרא ץעו לוק ףוצפצב דימת ןיטפטפמש םירפצ ותרהטל וקקזוה
.בוזאו תעלותכ ותוואגמ ומצע ליפשי אפרתיו ותנקת המ בזאו

.)דל ,די ארקיו( םכתזחא ץרא תיבב תערצ עגנ יתתנו הזחאל םכל ןתנ ינא רשא ןענכ ץרא לא ואבת יכ .4

 בהז לש תוינומטמ םיירומא ונימטהש יפל םהילע םיאב םיעגנהש םהל איה הרושב :תערצ עגנ יתתנו ה"ד י"שר 
.ןאצומו תיבה ץתונ עגנה ידי לעו רבדמב לארשי ויהש הנש םיעברא לכ םהיתב תוריקב

תומ ירחא תשרפ
 םימב ץחרו םה שדוק ידגב ףנצי דב תפנצמבו רגחי דב טנבאבו ורשב לע ויהי דב יסנכמו שבלי שדק דב תנתכ .1

.)ד ,זט ארקיו( םשבלו ורשב תא

 יפל בהז םהב שיש ץוחב ןהב שמשמ אוהש םידגב הנומשב םינפל שמשמ וניאש דיגמ 'וכו דב תנתכ ה"ד ,י"שר 
.ץוב לש ןלוכו טוידה ןהככ העבראב אלא רוגינס השענ רוגיטק ןיאש

 ,זט ארקיו( שדקה ידגב דבה ידגב תא שבלו ויבא תחת ןהכל ודי תא אלמי רשאו ותא חשמי רשא ןהכה רפכו .2
.)בל

 רשאו רמול דומלת ?ןינמ םידגב הבורמ החשמה ןמשב חושמה אלא יל ןיא :ודי תא אלמי רשאו ה"ד י"שר 
.החשמה ןמש לש תיחולצ הזנגנ וימיבש ךליאו והישאימ ודמעש םילודגה םינהכה לכ םהו 'וכו ודי תא אלמי

.)ד ,חי ארקיו( םכיקלא 'ד ינא םהב תכלל ורמשת יתקח תאו ושעת יטפשמ תא .3

 תשיבלו ריזח תליכא ןוגכ םהילע בישמ ערה רציש ךלמה תרזג ןהש םירבד :ורמשת יתקח תאו ה"ד י"שר 

.רטפיהל יאשר התא יא םהילע יתרזג 'ד ינא רמאנ ךכל תאטח ימ תרהטו זנטעש
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)אכ ,חי ארקיו( 'ד ינא ךיקלא םש תא ללחת אלו ךלמל ריבעהל ןתת אל ךערזמו     .4

 תורודמ יתש ןישועו םירמוכל ונב רסומש התדובע איה וזו ךלומ המשש איה הרז הדובע :ךלמל ה"ד י"שר 
.שאה תורודמ יתש ןיב וילגרב ןבה תא ןיריבעמו תולודג

םישודק תשרפ

.)די ,טי ארקיו( 'ד ינא .ךיקלאמ תאריו לשכמ ןתת אל רוע ינפלו שרח ללקת אל     .1

 וניאש תמה ]טעמל=[ אצי םייחב אוהש לכ ףא םייחב אוהש דחוימ שרח המ :שרח )ללקת אל( ה"ד י"שר 
.םייחב

 וב תוריכמ תוירבה ראש ןיאו והשועה םדא לש ובלל רוסמה רבד לכ ןכו ...ךיקלאמ תאריו ה"ד י"שר ל"נכ .2
."ךיקלאמ תאריו" רמאנ

.)חכ ,טי ארקיו( 'ד ינא םכב ונתת אל עקעק תבתכו םכרשבב ונתת אל שפנל טרשו .3

.תמ םהל תמשכ םרשב םיטרשמ תויהל םיירומא לש ןכרד ךכ :שפנל טרשו :ה"ד י"שר 

 ארקיו( םכיקלא 'ד ינא םירצמ ץראב םתייה םירג יכ ךומכ ול תבהאו םכתא רגה רגה םכל היהי םכמ חרזאכ .4
.)דל ,טי

.ךרבחל רמאת לא ךבש םומ :םתייה םירג יכ ה"ד י"שר 

רומא תשרפ

.)ח ,אכ ארקיו( םכשדקמ 'ד ינא שודק יכ ךל היהי שדק בירקמ אוה ךיקלא םחל תא יכ ותשדקו .1

.הדועסב ןושאר ךרבלו רבד לכב ןושאר חותפל השודק ]ןהוכב=[ וב גוהנ :ךל היהי שדק ה"ד י"שר 

 לכב 'דל אוה תבש ושעת אל הכאלמ לכ שדק ארקמ ןותבש תבש יעיבשה םויבו הכאלמ השעת םימי תשש .2
.)ג ,גכ ארקיו( םכיתבשומ

 לליח וליאכ וילע ןילעמ תודעומה תא ללחמה לכש ךדמלל תודעומ לצא תבש ןיינע המ :םימי תשש ה"ד י"שר 
.תותבשה תא םייק וליאכ וילע וילעמ תודעומה תא םייקמה לכו תותבשה תא

 דחמ )תועובשו חספ( םילגרה ינש ןיב הרותב תומקוממ וללה תויאלקחה תווצמהש ,הדבועהמ תאז קיסמ י"שר .3
.שדקמה תיבב הדובעה אוה םהל ףתושמהש ,אסיג ךדיאמ ,רופיכ םויו ה"ר ןיבל ,אסיג

.חרזא במ ,גכ ארקיו .4

 

רהב תשרפ

.'וכו םכל היהת הנש םישימחה תנש איה לבוי :גי ,הכ ארקיוב רמאנכ ,05 - ג .1

.לבוי םישימחה תנשו הטימש ט"מ תנש וזל וז תוכומס תושודק םינש יתש ואצמנ ...הירזנ תא ה"ד י"שרו 
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!
.)חי ,הכ ארקיו( חטבל ץראה לע םתבשיו םתא םתישעו ורמשת יטפשמ תאו יתקח תא םתישעו .2

 היתותבש תא ץראה הצרת זא רמאנש םילוג לארשי הטימש ןוועבש :חטבל ץראה לע םתבשיו ה"ד י"שר 
.ויה ולטיבש תוטימש םיעבש דגנכ לבב תולג לש הנש םיעבשו היתותבש תא תצרהו

.)הכ ,הכ ארקיו( ויחא רכממ תא לאגו וילא ברקה ולאג אבו ותזחאמ רכמו ךיחא ךומי יכ .3

.ינוע קחוד תמחמ אלא והדש רוכמל יאשר םדא ןיאש דמלמ :רכמו ךיחא ךומי יכ ה"ד י"שר 

 'ד ינא הילע תוחתשהל םכצראב ונתת אל תיכשמ ןבאו םכל ומיקת אל הבצמו לספו םלילא םכל ושעת אל .4
.)א ,וכ ארקיו( םכיקלא

 םאו תיעיבשה לע ריהזה הליחתב רדסה לע ורמאנ וללה תוישרפה ףאו :...םלילא םכל ושעת אל ה"ד י"שר 
 רזח אל )די קוספ ליעל( רכממ ורכמת יכו הל ךמס ךכל וילטלטמ רוכמל ופוס תיעיבשה לע דשחנו ןוממ דמח
 ןמ תושק תונורחאה ולא לכ ,תיבירב הוול ףוס וב רזח אל ,ותיב תא רכומ ףוס וב רזח אל ,ותזוחא רכומ ףוס וב
.יוגל וליפא אלא לארשיל ויד אל וב רזח אל ,ומצע תא רכומ ףוס וב רזח אל ,תונושארה

יתקחב תשרפ
.)ג ,וכ ארקיו( םתא םתישעו ורמשת יתוצמ תאו וכלת יתקחב םא .1

.תותבש ילילב ןוגכ תאצל םדא ינב ךרד ןיאש העשב :םתעב ה"ד י"שר 

.םכצראב חטבל םתבשיו עבשל םכמחל םתלכאו ערז תא גישי ריצבו ריצב תא שיד םכל גישהו .2

.ויעמב ךרבתמ אוהו אעמק לכוא :עבשל םכמחל םתלכאו ה"ד י"שר 

.)אי ,וכ ארקיו( םכתא ישפנ לעגת אל םככותב ינכשמ יתתנו .3

.רחא רבדב עולבה רבד תטילפ ןושל הליעג לכ םכב הצק יחור ןיא :ישפנ לעגת אלו ה"ד י"שר 

.)ז ,זכ ארקיו( םילקש הרשע הבקנלו רשע השמח ךכרע היהו רכז םא הלעמו הנש םישש ןבמ םאו .4

 תחופ שיאה ךכיפל שיאכ בשחיהל הבורק השאה הנקז ימיל עיגישמ :'וגו הנש םישש ןבמ םאו ה"ד י"שר 
 ישניא ירמאד הכרעב שילש אלא תתחופ הניא השאהו וכרעב שילשמ רתוי ונקדזהב

 אתיבב אחפ אתיבב אבס 

אתיבב אמיס אתיבב אתבס 

.אתיבב אבט אנמיסו 

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

çâ ëùø åùîç


