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ל"ז ןושש ןב הנוי ר"ד ברה לש ורכזל תשדקומ תרבוחה

 םינש תורשע ךשמב תינרות תוברתל ףגאה תא להינש





ל"ז ןושש ןב הנוי ר"ד ברה לע

תינרות תוברתל ףגאה תא בציעש להנמה

ןהכ לאקזחי ר"ד

םיקהו םזיש םיבושחה םילעפמהמ המכ .א

 האושה תארוהל ןוכמ - "דעו תוא" ,תידוהי הקיסומל ןוכמ - "תוננר" ,תידוהי תוגהל םייתנש םיסנכ 

 תוברתו תודהי םניינעש םירמאמ יעטק תללוכה תרבוח - "תידוהי תוברתל ףד" ,תיתדה התועמשמו

 ךוניחה תורגובל תדעוימה "תולייח-תורומ תדיחי" .תורבוח 062 ומסרפתה םינש 03 ךשמב .תינרות

 ידומילל תושרדמ" ,תוברתבו ךוניחב קוסעלו תיתד תרגסמב ל"הצב תרשל תוניינועמה יתדה

.ןהמ תודחא תמקהב ףתוש היהו תושרדמ תמקה םזי הנוי - "תודהי

ףגאה ידבוע לא וסחי .ב

 דימת אל .םייאטיסרבינוא םידומילל תונפתהל וידבוע תא לדיש הנוי .דחא םוחתב הז אשונ םיגדא 

 אלמל ןכומ וא לגוסמ םוקמה אלממ דימת אל .דמולה דבועל םוקמ אלממ רשאל ךמסומש ימ רשיא

 ךכ אל .םהידבועל םידומיל תשפוח ןתמ לע ץילמהל םיבהלנ םניא םילהנמ ןכל ,שרדנכ דיקפתה תא

 ךירצ ןכלו הדובעה םוקמל םגו דבועל הליעומ דבועה לש תיתלכשהה ותוחתפתהש רבס אוה .הנוי

 .דומלל ול רשפאל

 תינחורה ותריצי   .ג

 תוגהה םוחתב םבור ,םירמאמ תורשע בתכ אוה .תינחורה ותריצי םג תדמלמ ותוישיא לע 

 :ונימי ללוכ השדחה תעהו םייניבה ימי ימכח לש םהיתונשמב םיקסוע םירמאמה .תידוהיה

 בור .םירחאו קי'ציבולוס ברה ,קוק ברה ,"המכח ךשמ" לעב ,א"מרה ,ם"במרה ,יולה הדוהי יבר

 .םידומע 057-כ ללוכ "רקחמו ןויע - תידוהי תוגה" ןושארה רפסה .םירפס ינשב וזכור םירמאמה

 םירפסה ינש .םידומע 057-כ אוה םג ללוכ "ןויעו רקח - תורודה ןחבמב תידוהי תוגה" ינשה רפסה

 .תואלמגל ותשירפ רחאל תינרות תוברתל ףגאה ידי-לע רואל ואצי

 תיתרקוי האצוה ידי-לע רואל אצי ,םידומע 053-כ ללוכה ,"א"מרה לש תיתוגהה ותנשמ" ורפס 

 ."םיעדמל תילארשיה תימואלה הימדקאה" - דואמ

 תללכמ ידי-לע רואל אצי ,םידומע 072-כ ללוכה ,"המכח ךשמ לעב לש תינויעה ותנשמ" ורפס 

.םילשוריב ץישפיל

יאבצה םוחתב םחולכ הנוי .ד

 קוק ברה היה הבישיה שארש הפוקתב "ברה זכרמ" תבישיב דמל אוה .4391-ב ץראל הלע הנוי 

.באה

 ןגס היה "הנגה"ב אלימש םידיקפתה ראש ןיב ."הנגה"ל ףרטצה אוה ,הבישי ןב ותויהב ,5391-ב 

 .השמ ןימי תנוכש לש דקפמהו הקיתעה ריעה דקפמ

.רורחשה תמחלמבו 6391-9391 תוערואמב םילשורי לע הנגהב קלח חקל הנוי 

ךורב ורכז יהי

 ,השמ תיירק תנוכשב "םירוה ןינמ" תסנכה תיבב "םישולש"ב ורמאנש םירבדמ םיעטק(

)וימיקמ ןיב היה הנויש תסנכה תיב





 ל"ז הנוי לע

ורכזל םירבד

תינרות תוברתל ףגאה להנמ ,דירפ ןנחוי ברה

.ותלעמ תאו ותוישיא לדוג תא יעדויב ,ל"ז הנויל דופסל "יתוצפב יתארי"

 ת.ינרות תוברתל ףגאב ,היישעב םויה יוצמש ימכ "םיטעמ םירבד" תניחב ךא ,ולא יירבד אנ ויהי ,ןכ לע רשא

.ומתוח תא ל"ז הנוי עיבטה הכותמו הילעש היישע התוא

 דיקפת תא וירחא אלמל יאובב ,יסיפה והנבמבו ותרוצב לד ףירצב ,ל"ז הנויב יתשגפ ,הנש םירשעמ הלעמל ינפל

.תינרות תוברתל ףגאה להנמ

 אקווד ואל( "ןכש"כ ויתרכה ןכ לעו ,השמ תיירקב ,םילשוריב הנוכש התואב ונרג ."הנשי-השדח" השיגפ וז התיה

.וילעפ ףקיהו לדוגו ,ושפנ תוליצא לע ,וילע רבעה ןמ יתעדי םג )בורק וא ךומס תיבב

 .ימשרה םשה ןמ רתוי הברה ,רבתסמ ,ליכהש ראות "תינרות תוברתל הקלחמה להנמ"כ קוחרמל אצי ועמש

.הזה םויה דע יתנבהלו יתשגרהל תכשמנ "תימשר-השיגפ" התוא

 חוכמ תכשמנ ףגאב ונתיישע לכ יכ ,תואלפומו תוקתרמ תודבועבו ,הנמאנ דיעהל ינא לוכיש םושמ תכשמנ איה

!זא עטנשו ערזש תונליאו םיטבנ ,םיליתש ,םיערז

 דועו .ךרדה תישארב "תלייח הרומ" התיהש ימו םידמולמ ,"חטש" ישנאו םיליעפ םייוצמ ץראה לכב ירהש

.דועו

 תוברתה" לש ידוחייה הניינעלו ,ל"ז הנוי לש ותוישיאלו ותוהמל ןבומכ הרושק וז "השדח-הנשי" השיגפ

."תינרותה

 - יירבד תא ריבסאו

 ןושלה עבטמ לש ותובכרומ תא םיגדהו חנעיפ ,בציעו בציי ולא םינשב .ודיקפתב םינש ח"כ שמיש הנוי

.וזה תינייפואה

 "וכופיהו-רבד" לש רמוח טעמ ,"ץפנ-רמוח" טעמ ,וללה םילימה דמצב שי יכ רבדה הארנש םושמ - "תובכרומ"

 שגדו ,וימרזו וינווג לע בחרה םלועה תנומתמ והשמ ,"ןעמל" הברה הברה ךדיאמו ,"דגנכ" הסרתה טעמ )?ילוא(

...ותנשמבו ותרותב ,ידוהיה םעה לש ותוידוחייב קוסיעל - "לק" אל -

.וז הרצק העשב םטרופל תלוכי ילבמ ,ולאמ םיבר דועו םירבדה ולא לכ

 - הנוי םג היה הזכו הזכ

 אוה הנהו ,תרחא תואריהל לגוסמש המ ןיב תימינפ הינומרה לש שיא ."הרואכל" לש םידוגינ תבכרה לש שיא

:ןיינעו הרוצ שבול



 ,ןי'זולווב הבישיה ישארל דכנ ,)םיינדמל "םידגנתמ"( אטיל ימכחל רצנ אוה היה - אסיג דחמ

.וב ןימאהש ןויער לכלו אשונל תובהלתהב ,שממ לש ידיסח טהל ,אטחא לב ,וב היה - ךדיאמו

 רתא לכבש "ךמע"ל שיגרו בושקו שפנ לעב - ךדיאמו ,היפוסוליפבו תוגהבש םינוילעה תומלועב רד שיא - דחמ

.ויכרצלו ויתוקוצמל ,רתאו

 םיינקייד םיחוסינב םלוכ לכש ,םידמולמ תואצרה לש עפש םהבו "תידוהי הבשחמל" - םיסוניכ סניכ - דחמ

.הדע לכלו ןווג לכל ,תואצרהבו םיגוחב ,םירועישב ,ץראה לכ ינפ לע הרות ץיפהו סרפ - ךדיאמו ,םיריהזו

 תא טשוקו האובנל גרוע ,חורה תומלועב טש - ךדיאמו ,עבטה יעדמבו הקיטמתמב רגובו טנדוטס - ןאכמ

.המכחה

 ןפקיה לכב ,ןמזהו העשה תולאשב תורורבו תוצרחנ ,רעשב רבוד - ןאכמו ,ומצע ךותב סונכו רוצא - הפמ

.ןתרמוחו

.בלהו שפנה ירתימ לע ןידע טרופ ,ויתווקת לכלו וירוסיי לכלו ותלוזל שיגר ךא ,עלסב הלימ ,וחוסינב דח

 םיכרצ לע ,ןתמשגהו תואידיא לע ,םהיתומלשהו םידוגינ לע הז "םינפ-יוביר"ל םיווק דועו דוע תונמל היה ןתינ

.םב רבדלמ ונקיתשמ ךא םהל םיכסמ היהש רשפא ונעמש ול ,ל"ז הנוי יכ הארנו ,תויורשפאו

 םיפתוש םג ריחמ לכב ול שקיבו ,בושחו דבכ ,הז אשמ תאשל אוה עדי - תגלפומה ותועינצ לכ םע רשאב

.שומימ ידיל ואיבהלו ,וכילוהל

 ,ותנשמ םידמולה םידימלת .ךרדב םיכלוה םידימלת םג אצמ - לכמ רתוי ךא ,םאצמו םיפתוש הנוי שקיב

.רתאו רתא לכבו םוי םוי ,לעופב התוא םימייקמו

 ותוהדזה םושמו ,ותומדלו ורכז לדוגל ,ידמ םיקד םיווק טטרשל ,ל"ז הנויל דופסל קר יתאב ,וכירעהל יתאב אל

.דעל תמייקו היח ,תורודל השרומ - הרוסמהו הבותכה ותרות אהת - ולא םע האלפומהו האלמה

.ךורב ורכז אהיו ,הכישמהל תוכזה ונל אהת
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לולא שדוח
המדקה

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

.ןורחאה שדוחה אוה

הלותב :שדוחה לזמ

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

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

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

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

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

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

םיעוריא .1
"םימואתה ילדגמ" עוריאל םייתנש - )10.9.11( א"סשת לולאב ג"כ

 ,קרוי-וינב "םימואתה ילדגמ" ימלועה רחסה זכרמ לע הירוטסיהב הלודגה רורטה תפקתמ  

.םדא ינב יפלא ופסינ הבו ,ישפוחה םלועה למס

 הדיעק-לא ןוגרא תמזויב ,םיימלוע ןיב םיימאלסיא רורט ינוגרא לש הפקתמ התיה וז  

.וגיהנמו

.םייטרקומדה ויכרעב וז הרומח העיגפ תובקעב ררועתה ישפוחה םלועה  

.םהיכמותו םינוגריאה דגנ המחלמל האצי תירקיעה תעגפנה ,תירבה-תוצרא  

 תוכמותה תויברעמ-יטנא תונידמ ןהיתש ,קאריעל ןכמ רחאלו ןאטסינגפאל השלפ איה  

 עצבמה .םרובע םינומיא יסיסב ושמישו הלבחה ינוגראב תויתשתבו ףסכב וכמתש ,רורטב

.ומוציעב ןיידע רורטה דגנ

  

ירשת-לולא ישדוחב תוערואמו םיכיראת 

)םירתאו םיעוריא( 
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 רכזל שדח לוב הנורחאל איצוה ילארשיה יאלובה תורישה  

 אוה םג ,לובה בצעמ ,סורג לאכימ רייצה ."רבמטפסב 11"ה

.ותיבב עוגיפב 9391 תנשב ויבא תא דביא ,רורט עגפנ

םירתא .2
 .לאירא ריעה המק - )8791( ח"לשת לולא

 הדעונו ןורמוש ירהב ,ןוכישה דרשמ תמזויב המקוה לאירא ריעה  

."ןורמושה תריב" תויהל

 ,)א ,טכ והיעשי( םילשורי לש היתומשמ דחא אוה "לאירא" םשה  

 תונברקה תא לכוא חבזמהש םש לע ,הלועה חבזמל יוניכ שמשמ ןכו

.יראכ הצובר חבזמה לעש שאהש וא ,היראכ

 היישעתה ידבוע לש תוחפשמ 04-כ הלא ויה .8791 טסוגוא שדוחב םוקמל ועיגה םידסיימה  

.תיריוואה

 ,ינוריע זכרמ שמשתש ,ההובג םייח תוכיא תלעב ריע םיקהל דעי םמצעל וביצה םה  

.ןורמושה רוזא לכל יתוברתו יתקוסעת

.8991-ב ריע לש דמעמ הלביק לאירא  

 תוחפשממ ,םיריעצ תוגוזמ תבכרומ הייסולכואה  

 ןמ םיבר .םיטנדוטסמו םישדח םילועמ ,תוססובמ

 םנה םיבשותהמ %09-כ .םימעה רבחמ םה םילועה

 ומקוהש םיבושייב תטלוב העפות וזו ,םיינוליח

 .קוריה וקל רבעמ

 ,םיה ינפ לעמ 'מ 006-כ לש הבוגל תאשנתמ לאירא  

 ץיקה תנועב םיענ יררה םילקא הל הנקמש רבד

.ףרוחב גזוממו

 עצמאב - לארשי תנידמ בלב - ידוחיי אוה המוקימ  

 חרזממ מ"ק 04 ;ןדרי תכלממל ןד שוג ןיב ךרדה

 56-ו ןדריה תעקבל ברעממ מ"ק 04 ,ביבא-לתל
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 .רוזאה יבשות םע הלועפה ףותיש לע לקמ הז םוקימ .םילשוריל תינופצ מ"ק

 דעו םישדוח 3 ליגמ הייסולכואל הנעמ תנתונו דואמ תחתופמ לאיראב ךוניחה תכרעמ  

.הטיסרבינואל

 םידומיל העיצמ איהו ,ןליא-רב תטיסרבינוא תוסחב המקוה ןורמושו הדוהי תללכמ  

.םיררחושמ םילייחל תימדקא-םדק הביטחו תומיוסמ תומגמל ןושאר ראותל

  

 לכ ."המכח ריע" טקיורפה תא המיקהש לארשי תנידמב הנושארה ריעה הנה לאירא  

.תחא תרושקת תשרב םירבוחמ םיבשותה יתבו הייריעה יתוריש ,ךוניחה תכרעמ

 םיבשחמ 007-כ וסנכוה הליחתו ,ריעה לש תויופידעה רדס שארב הבצוה ךוניחה תכרעמ  

 .רפסה-יתבל

 בחר ןווגמל השיג ורשפאיו םיינוריעה עדימה ירגאמל םיבשותה יתב ורבוחי אבה בלשב  

.םינווקמ םיתוריש לש

.8806639-30 ןופלט ,לאירוצ סומע לצא םיפסונ םיטרפל  

המח אובמ ץוביק םקוה - )8691( ח"כשת לולאב ב"י

.תרנכה םורדבש חמצ תמוצל חרזמ-ןופצמ מ"ק 8-כ ,ןלוגה תמר םורדב ץוביק  

.רוזאה ררחוש הבש ,םימיה תשש תמחלמ ירחא עקרקה לע הלע ץוביקה  

 הליחת לחנתה ץוביקה .םוקמ תברקבש )רדג תמח( המח-לא תונייעמ אוה םשה רוקמ  

 זע תרמיע ירוסה בצומה חטשב ,יחכונה ומוקמל רבע רצק ןמז רחאלו המח-לא רוזאב

.)תדה זוע הנבמ( ןידא-א

"לאירא"ב "ןורמושו הדוהי" תללכמ
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.ויתחתמש ןואה ץוביק לע םייאו תרנכה לש יחרזמ-םורדה ףוחה לע טלש הז בצומ  

 ןוילעהו ןותחתה לילגה ,תרנכה לע "ןואה הפצמ" הביהרמ תיפצת שי בצומה ידירשמ  

.ןדריב דיבריא תמרו ימורדה ןלוגה ירושימ ,םייחרזמה

  

רדג תמח תואצחרמה רתא  

 ןורטאיתו תואצחרמ ידירש הב ופשחנ .דומלתהו הנשמה תפוקתב תידוהי ריע - רדג תמח  

.)הריפסל תישילשהו היינשה תואמה( םיאמורה ימימ

 תירבעה הטיסרבינואה לש תונושארה תוריפחה תחא םוקמב המייקתה 2391 תנשב  

 .)ל"ז ןידי לאגי לש ויבא( ל"ז קינקוס אפיל רזעילא גולואיכראה תושארב

 תפצר הפשחנ ,ץראב םימודקה דחא - תישימחה האמהמ תסנכ תיב הלגתה הריפחב  

 תיבל םימרות השיש לש םהיתומש ובו לוגע רז םהיניבו תוירא ינש לש רוטיע הבו ספיספ

.תסנכה

 תורודה לכב .תולעמ 15-ל עיגמ םמוחש אפרמ תונייעמ השימח םה םוקמה לש ודוחיי  

.91-ה האמה תישאר דע םלית לע ודמע םייטנזיבה תואצחרמה .אפרמ םוקמכ שמיש

 תתיבש ימכסה ינפלו תואמצעה תמחלמ ירחא ,לארשי םוחתב היה תואצחרמה רוזא  

.הירוס םע קשנה

 תא ןיגפהל ידכ ,םירטוש םע םירדנט ינש וחלשנ 1591 לירפאב 4-בו ,דבוכ אל םכסהה  

 השולשו וגרהנ םירטוש העבש .םהב וריו בכרה ילכ תא ורצע םירוסה .םוקמה לע ונתולעב

 ליח יסוטמ ,תואמצעה תמחלמ זאמ הנושארל ,ולעפוה הבוגתב .יבשב לפנ דחאו ועצפנ

.המח-לא תרטשמ תצצפהל ,ריוואה

.םוקמה תא דוקפל ובש אל םימיה תשש תמחלמל דעו זאמ  

.םירקבמל חתפנו רתאה םקוש ,ירוסה םויאה תרסהו םימיה תשש תמחלמ ירחא  

 תווח ,תודעסמ ,םיסוקיפו םילקד לש תושרוחו תואשדמ ,תואצחרמ םוקמב שי םויכ  

.םיעושעש ינקתמו רב-יח ,םינינת

.1054676-40 ,1154676-40 ןופלטב המח אובמ לע םיפסונ םיטרפל  

רדג תמח לש םיימורה תואצחרמה - הָלְקַמ-לא ןיע
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ירשת שדוח
 ישדוחל ןושארה שדוחה הליגרה הריפסב וליאו ,ןסינמ םישדוחה ןיינמל יעיבשה שדוחה אוה ירשת שדוח

.הנשה

םיינזאמ :שדוחה לזמ

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

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

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

.)חלש אמוחנת( 'וכו "ירשת שדוחב

השדח הנשל תושדח תורימז
.חבושמ ןגַנ ותכלממב בישוהל גאדש ןובנ ךלמב השעמ

...םינהמו שפנ יבישמ ויה ויתוניגנ לכ

...דועו דוע ךלמה בל ךשמנ ןוגינו ןוגינ לכבו

...שדח ןוגינ ץרמב ףיסוהו דדועתה ,םיבבוסה תולעפתה ,ןגַנה עמש רשאכו

...הרגש ךותמ ןגנמ היהו בהלתה אל ,וחוכ שת םימיל

םושלש לומתכ ןגנמ וניאש ,ךלמה שח

.בלה תחמשו תימינפ המשנ ול הרסח יכ ןיבה

?וז תואיצמ תונשל חילצא ךיא ,רמא 

תובהלתהו םייח וב חיפי ךכ ,"תושדח םינפ" םוי לכ איבהל טילחה

.םדקכ ויתוניגנ שדחיו

.קדצ ךלמהו 

.)ונילע אל( ע"ל ,רוועתה רשכומה ןגנה םויה יהיו

?בהלתי הממו "תושדח םינפ" תוארל לכוי אל תעכ

בושח חרוא ךל יתאבה םויה ,יבוהא ,ידידי :רמאו ךלמה ול ארק

..החמשבו ץרמ הנשמב ןגינו בהלתה ןגנהו !ךיתורימז עמש אלש

...םלוכל םענ לוקהו ירפ ואשנ ויצמאמו םוי םוי גהנ ךכו

 םוי לכב שדחתהל םיעבתנ ונא ,הנשה תישאר ,ולא םימיב

.ונא "םייח יצפח" םא ,שדח ןוגינב

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

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

 שאר לע רומאה ,)ד ,אפ םילהת( "ונגח םויל הסכב רפוש שדוחב ועקת" םיקוספה יפ-לע

.)זכ ,גכ ארקיו( "...םירופכה םוי הזה יעיבשה שדחל רושעב ךא" הנשה

.הילדג םוצ - ירשתב 'ג

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

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

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

.ץראב הכולמה שודיחל הווקתה תא ררועל ךכ

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

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

 לע וישנא תורהזאל העש אל המימתה ותנומאב ,והילדג .והילדג תא חוצרל הדוהיב

 ,םירצמל וחרבו לבב ךלמ תמקנמ וששח ץראב םידוהיה ,חצרה תובקעב .וחצרל תונווכה

 ,הכ:ב םיכלמ האר ,םיטרפ רתיל( הממוש הרתונ ץראהו הטילפה תיראש הרזפתנ ךכו

 .)הכ-בכ

.םירופיכה םוי - ירשתב 'י

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

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

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

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

.וב תונעתהל וניווטצנ ןכלו הבושת ידי-לע םיאטחה לע

 .םירופיכה םוי תמחלמ - )3791( ד"לשת ירשתב 'י

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

.הדועמ

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

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

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

 תוחוכ וחילצה - םיילארשיה םיבצומה וק בורב תירצמה הזיחאה ףא לע - םורדה תיזחב
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 תירצמ הימרא רתכלו הלעתל ברעממ לודג חטש םירצמב שובכל ,הלעתה תא תוצחל ל"הצ

.הל חרזממ המלש

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

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

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

.תינידמהו תיאבצה תרמצב םילודג םייוניש ולח ,)טנרגא טפושה

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

 .בגנב תודוקנה א"י תמקה - )6491( ז"שת ירשתב א"י

 םיבושיי רשע דחא בגנב עקרקה לע ולע יטירבה טדנמה תפוקתב ןיידע ,ז"שת ירשתב א"יב  

.םישדח

."הרוחשה תבשה" יעוריא ירחא ,תינויצה העונתל לפש תפוקתב ןנכות הז עצבמ  

 דגנכ םידקת תרסח יוכיד תלועפ םיטירבה ועציב הב ,6491 ינויל 92-ה תבשל ןתינ הז יוניכ  

."ןבלה רפסה" תוריזג דגנ ירמהו קבאמה לע הבוגתכ ,ידוהיה בושייה

 וזירכה ,םיידוהי םיבושיי תורשע הרטשמהו אבצה תוחוכ ורתיכ ,ףקיה-בחר יאבצ עצבמב  

 העברא ויה םירוצעה ןיב .חיפרבו ןורטלב רצעמ תונחמל םישנא יפלא וסינכהו רצוע לע

.תידוהיה תונכוסה ישארמ

 ,םיטירבה וסח אל תיללכה םידבועה תורדתסה לש לעופה דעוהו תונכוסה ידרשמ לע םג  

.בר קזנ םהל ומרג ,קשנו םיכמסמ שופיח ידכ ךותו

 .תצרמנו הריהמ ,תמלוה הבוגת ובייח "לדגמו המוח" זאמ תובשייתהה תקספהו הז רבד  

 ,ןואלג :ןהו ,תושדח בושיי תודוקנ הרשע-תחא ,דחא הליל ךות ,עקרקה לע ולע ךכו

.םירואו םירינ ,םירצח ,םיטבנ ,בגנה רמשמ ,םורד רפכ ,המוקת ,יראב ,לבוש ,המדק

 תא תחא תבב וניש ז"שת םירופיכה םוי יאצומב "עקרקה לע ולע"ש תודוקנה הרשע תחא   

 עגרמ ךא .ל"קקה י"ע ונקנש םימנוד ךכו ךכ ןביבסו תודדוב תודוקנ הלא ויה .ירבעה בושייה תפמ

 תא המורד תחא תבב וקיתעהו ןהיניבש םיבחרמה תא םג ירבע םתוחב ומתח ומכ ךליאו ןתיילע

.תובשייתהה תולובג

 לארשי-תנידמ תא וליצה הלא תודוקנ הרשע תחא יכ ,רמולו ףיסוהל םוקמה ןאכ ילוא   

 ןמז ץקמ יכ םשפנב ורעיש אל עקרקה לע תוילעה יפתתשמו יננכתמש ףא ,ךכ-רחא םייתנש

 תביטח" לש התיב תא ווהי תירצמה תורעתסההו הזגפהה שאב הלא םיריעז םיבושיי ודמעי רצק

 התיה הלא םיבושיי אלל ,ףוס םי דע בגנה לש ורורחשל הכרעמה יסיסב תאו תיאחמלפה "בגנה

...תרחא הירוטסיהה תחתפתמ

"בחרמל" ,הבהא ירופיס 11 ךותמ ,ירוג .ח
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:אבה רישה רבוח עוריאה לגרל

 תודוקנה א"י
איבל יש :ןחל / ו'צופ :םילימ

רופיכה םוי יאצומ ,ץראב טדנמ ,ז"שת תנש

רוטב תואצוי תורייש בגנב םירפכ העבשמ

די ףנהב ץוביק ינב ,טטרב םיפוצ םיבכוכ

דעצמב וחילציש םייתפש לכ לע הליפתו

תודשבש םיכלוהה ועיגיו וחילציש

תודוקנה א"י לש הירוטסיהה הליחתה ךכ

 :ןומזפ

הדוקנו תודוקנ רשע

 הדגאכ עמשנ הז םויה

םורד רפכ ,המדק ,המוקת

םוח הזיא ,בגנה רמשמ

םיטבלו קבא תופוס

םיטבנו לבוש ,ןואלג

םירוא

םירינ

םירצחו

תירפגה תורכמ לומ - יראבו

!תיארפ תולחנתה הזיא

הדגאכ עמשנ הז םויה

...הדוקנו תודוקנ רשע

הנבלה רואל קר בכרב רבע דויצה

הניש ילב הלילה לכ לגרב םילחנתמה

םידלי ומכ ושגרתה רחשה םתוא ספתשכ

םידמוע רבכ ץראה לע םיינש וא ףירצש ואר יכ

לומעלו דובעל חונל ילב וכישמה םה

לוחמ רישב וצרפ דוע - !ונימאה - ברעבו

...תודוקנ רשע

קומע ותוא ועקתו בגנב דתי ועקת םה

"!קוחל ץוחמ" :קעצו םייניש קרח ןוטלשה

לדהו חיחצה בגנה הזל וקבד םה

 ללכב םייק אל ונממ הפי ףונש ובשחו

םדהו חורהו חוכה תא ול ורסמ םה

.םתיא איה ץראה לכ ,ץראה לכש ועדי יכ

...תודוקנ רשע

18
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.תוכוסה גח - ירשתב א"כ-ו"ט

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

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

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

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

.תרחבנה

הרות תחמשו תרצע ינימש - ירשתב ב"כ

 רחאל ומעל ה"בקה לש ותבהא תא אטבמ "תרצע" םשה .ומצע ינפב גח אוה תרצע ינימש  

 ,ינב :ה"בקה םהל רמוא ,םימי העבש לגרל היילעה תרגסמב םילשוריב ההוש לארשי םעש

.םכתדירפ ילע השק יכ דחא םוי דוע ימע ורצע

.יבאז םיעבחר לש וחצריה םוי - )1002( ב"סשת ירשתב 'ל

הרובשה תיקסידה  

 ,ל"ז יבאז םעבחר לש ורכזל םיעוריאה תרגסמב  

 קיפנהל םילמסו םיסקט יניינעל םירשה תדעו הטילחה

 ,תועבטמלו תוילדמל תיתלשממה הרבחה תועצמאב

 לע ולש טרטרופ הילעש ,ותחצנהל תיתכלממ הילדמ

 .ותריטפ ךיראתו ותדלוה ךיראת ,הנידמה לגד עקר

 למס ,ל"הצ למס ,הנידמה למס וקקחנ הילדמה בגב

 אשנש תיקסדל למסכ( הרובש תיקסד ןכו ח"מלפה

 הילע )ל"הצ ירדענו ייובש לש םהיתומש םע יבאז

 ךיראתו ותדלוה ךיראת ,ל"הצב ישיאה ורפסמ םימושר

 קשוה םילשוריב אישנה תיבב ךרענש סקטב .וחצריה

.יאלובה תורישה ידי לע קפנוהש ןורכיז לוב םג

 העטינו "ידנג ךרד" - ומש לע ארקנ העקבה שיבכ  

 ,םילשוריב םיתיזה-הלעמ תנוכשב ומש לע השרוח

 ,ותחפשמו ותשא וחכנ סקטב .וחצריהל הנש תאלמב

 שאר ןגסו ,עקרקה ילעב ,ץיבקסומ הנר'צו גניוורא

.ןוחמש דוד ברה ,םילשורי תייריע

 לכ וחכנ וב שגרמ סקטב הרות ירפס ינש וסנכוה ,ןורבחבש הלפכמה תרעמב ,רחא םוקמבו  

 תרעמל הסדה תיבמ הכולהתב ופתתשה ףאש ,םיחרוא ףלאמ הלעמלו יבאז תחפשמ ינב

.הלפכמה
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םירתא .2
.תג תיירקל הניפה ןבא החנוה - )5591( ז"טשת ירשתב א"י

.לואשו דוד תומחלמב בושח םוקמ ספת שיכל רוזא  

 רחואמ .טלקמ ולצא אצמו )ב ,זכ ,'א לאומש( תג ךלמ שיכא לא חרב דוד םיוסמ בלשב  

.)ב ,חי ,'ב לאומש( ונב םולשבא דגנ קבאמב ואבצ ירשמ דחאל יתגה יתא היה רתוי

.םיתשילפל לארשי ןיב תיברעמה לובגה ריעכ תרכזנ תג ,לאומש לש ותפוקתב  

 העבנ המקהה .שארמ ןנכותמו לודג יתובשייתה רוזא - שיכל לבח םקוה 05-ה תונש עצמאב  

 לש התורבגתהמו בגנל ץראה םורד ןיב יבושייה ללחה יולימ ,הנידמה לש ןוחטיבה יכרוצמ

 .םישדחה םילועה תא בשייל ךרוצהו היילעה

 ריצב ןולקשאל ביבא-לתמ יזכרמ םיכרד תמוצ לע תימורדה הלפשב תבשוי תג תיירק  

.ברעמ-חרזמ ריצב ןולקשאל םילשורימו ,םורד-ןופצ

 ןופצבש ינריע לת ,תועטב ,ההוז תובר םינש ךשמב .תג תיתשילפה ריעה ןמ הלביק המש תא  

 חרזמ-ןופצמש )יפאצ( תיפצ לתב תג תא תוהזל לבוקמ םויה .תיארקמה תג םע ריעה

.בושייל

 .חרזמב הישנמ-לא קריעו ברעמב ה'גולאפ :תויברע תורייע יתש רוזאב ובשי 8491 דע  

 החרזמו ביבא-לתל שיבכה ךרואל הנופצ םדקתהש ירצמה אבצה ידי-לע ושבכנ תורייעה

 .םילשוריל

 ."ה'גולפ סיכ" הנוכש רדגומ חטש ךותב םיירצמה תוחוכה תא ל"הצ רתיכ "באוי עצבמ"ב  

 רסוה רותיכה .תיזחה דקפמ ,ןולא לאגיל םירצמה ןיב תוחיש וכרענ עצבמה רחאל

.ברק אלל וגוסנ םירצמהו

 תיזכרמה ריעה תויהל הדעוי איה .תג-תיירקל הניפה ןבא החנוה ז"טשת ירשתב א"יב  

 השמיש איהו םישדח םילוע הילא ואבוה היינבה הלחה םרטב דוע .שדחתמה שיכל לבחב

 הדובע התיה אל .תואלקחמו ריעה תיינבמ סנרפתהל םירומא ויה םילועה .הרבעמכ

.הביבסב םיקיתע םילתב תויגולואיכרא תוריפחב וקסעוה םהו םלוכל

 הב םיקה ,קלופ לארשי ןוהה ליאו ,ריעב היישעת םיקהל םזי ,זאד רצואה רש ,ריפס סחנפ  

.ריעב יזכרמה לעפמל הכפה וזו "תגלופ" תבולשת תא

 תוצראמ םינושארה םילועה .תויולג 24-מ םיבשות 000,15-כ םויה הנומ תג-תיירק  

 םילוע לש לודג לגו ,"המלש עצבמ"ו "השמ עצבמ"מ היפויתאמ םילוע ,הקירפא-ןופצ

.םימעה רבח תונידממ ןכמ רחאלו ,תוצעומה תירבמ

.ץוחבמ םידבוע הטלק איהו ריעב תודבוע םיידיב רוסחמ רצונ םינומשה תונשב  
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 האיבה םיבשותה לש תונגפה ךא ,הלטבאל םרג ליטסקטה תיישעתב רבשמה ,ןכמ רחאל  

 "לטניא" לעפמ םהיניב ,עדי-יריתע םילעפמו 'א חותיפ רוזאכ תג-תיירק לש התללכהל

.הילא ורבעוה

 היישעת ריעל םיידי תיישעת לש ריעמ תכפוה ריעהו "לטניא"ב םיקסעומ םידבוע 000,3-כ  

.תוחומ תריתע

 רכזל הטרדנא המקוה ,ריעה זכרמב ירוביצה ןגה בלב .תושרוחבו םינגב הרוטע תג-תיירק  

.חור םהב תבשונשכ יהנ לוק םיעימשמ וירתימש לבנ תרוצב ,האושב םיפסנה

.תואמצעה תמחלמב הישנמ-לא קריע לע ברקב םילפונה רכזל המקוה תפסונ הטרדנא  

 עיפומ ץח לכ לע .םימש התוחור עבראל םינפומ םיציח וילעו דומע בצינ ריעה לא הסינכב  

.תג-תיירק בלמ הלש קחרמהו םלועב ריע לש המש

.לארשיב םאו ריע איה םויה תג-תיירק  

li.gro.tag-tayriQwww :ותובותכש טנרטניאה רתאב םיפסונ םיטרפל  

.4754786-80 ןופלטב ץרפ לאינדל וא  

תואמצעה תמחלמב הישנמ לא קריע לע ברקב הפתתשהש ,תיתדה הגולפה תטרדנא
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???
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3

1
2

האנ-ןב לאונמע  ר"ד

 לכב םיזמורמה ירשת-לולא ישדוחל ,ןיפיקעב וא תורישי ,םירושקה םירתאהו םישיאה תא תוהזל אנ

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

.תודיחה 9 ךותמ 8 רותפל חילצמה סרפב

הנשנ ,ןכל .םיארונה םימיב ונמצע אצמנו טק טעמ דוע 

.םכתונרקס תא דדחל הסננ לילק ךויח-תבבו ,ונגהנממ אנ 

 םימחרה שדוח ,בר-יב-רב לכל עודיכ ,אוה לולא שדוח 

 ?םימחר שיה :הלאשה הל תצפקמ הילאמו ,תוחילסהו 

!אנ הסננ ?!?תרסוימה ונצרא יפונב ?תוחילס שיה 

 המדא בלב ,ינרבגתל תונויסינה לכ ףא לע ,ינא ןטק בושיי 

 ,ימש וליאו תוכורא יתודלות .ינכשמ שמש תבורצ 

 ,הדוהי טבשב ףנע לש םש אוהש 

.)דיתע ןושלב( םימחרל הווקת םג ןפוצ 

 איבנ לש ונוזחמו ,םיקוחר תוניעממ עבונ ימש םג ,וה 
 יתמק םגו יתלפנ ,ןמזמ היה הזו ,יברעמה בגנב יתדלונ 
.תונבל םשכ םויה םישמתשמ ימשב ,ינא ץוביק םויכו 

.החילס תרבגה ונלומ תצפקמ הנהו ,םחר לעופה תכסמ ןאכ דע 

.ע"שיב ומקוהש בושייה תודוקנל יתייה הנושאר 

,ןדע ןג לש וחתפל ינא הכומסו !!םייתש וליפא ינא םויכ 

.הל חלסנ - תויהל םג הלוכי ימש תועמשמ ,וצרת םא 

 תונורכז ,תויוכלמ ,םלוע-תרה אוהש םויל ונמצע רוקענו 
.זועב םימלוה תורפושו

 םמשב לולכל םירמייתמה םיחצרמ לומ לא ,ןופצב ץוביק אוה 

!'דל ינא דבע :רמואו קעצמ םשה .ח"מלפ ישנא והודסיי .לאה םש תא 

22  ‘סמ ץראהו םעה ך"נת תשרומ ירתא ןודיח
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9
8
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6

5
ןושארה ונכלממ םיבוצע תונורכז לפקמה רה תמב לע ול בשוי ,ינשה 

,ןכ :רמואו עירמ םשה ,ולשכש הלאל עויסב וחוכ אוה הסנמ םויהו 

)!ןמא ,םילמלממ ונאו( עישויש הז אוה םלועה היהו רמאש ימ 

:תונורכזל התעו ,תויוכלמ ןאכ דע 

 

תאזה ץראה תמדאב םיזחאנל רוזעל ךיא ,ולש וכרדב ,בשח אוה 

לכ ךס לע ולע ויתומורת !עייס ךיא דועו ,עייס אוהו ,לכה ףא לע 

ונלוכש בושיילו ,םייק בא דוביכ םגו .םירחאה םימרותהו תומורתה 

.ויבא םש תא קינעה למרכב םירכוז 

 ול ןתינ ומשו ,הדוהי תלפשב אוהו ,ןורכז ומשב לפקמ בושיי דועו 

 םשכ ארקיהל לוכי אוה .)??רבעשל( ונדוד ינב ידי לע םיקוחר םימיב 

...ונרכז 'ה ןכ ןכאש זמרמ םג אוהו ,'ה בושב תוארל הכזש איבנ 

:תורפושב הנחנו תונורכזמ עסינו 

,שדחמ הנמלא לובג הביצה ,היפדרמו הידגנתמ ףא לע ,תיתדה תונויצה 

.עירמה ילכה תא לילק יונישב המשב תלפקמ המלש תירוזא הצעומ 

 

,הארנה יפכ אושלו ,הסינש איבנל ונעגה ןאכ םג .ומצע לעופל רשאבו 

םא וביל רמב לאשש אוה ,המצעמ-ןוצר-תעבש הרבחב והשמ ןקתל 

וילאו הייחתל רזח ,ולש ,הזה בושייה ?!ודרחי אל םעו - ריעב רפוש עקתי 

.םיסחייתמ ונא 

יוארה תא השענו ,דרחנ ,עמשנש יאוולו 

   

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

                                                                   :תובושתה חולשמל תבותכה

"ושדוחב שדוח ידמ" תכרעמ

 תינרות תוברתל ףגאה

 ךוניחה דרשמ

22 םירשנ יפנכ 'חר

                                                       46459 םילשורי
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02 'סמ ץראהו םעה ך"נת תשרומ ירתא ןודיחל תונורתפ!
.)סודוסקא( ז"שת הפוריא תאיצי .1

.ןורשב ןמית ילואג בשומ .2

 תמחלמ לש תועירכמה תוכרעמה ןמ תחא הללוחתה םש רשא בושייה ןכוש הינתנ תוביבסב - םילואג .3
 טלתשהלו םיינשל ץראה תא רתבל וסינ םיקאריעה .רורחשה
.ונלש קובקבה ראוצ לע

.ימורדה ףוחה רושימב ץוביק - ץיבלינא יכדרמ ש"ע יכדרמ די .4

.הנומשה די .5

.שנס הנח ש"ע הנח די .6

 ם"במר די ,)הבגנ דיל( ןתנ די )הלפשב יכוניח דסומ( ןימינב די .7
.םיבלעש ץוביקל ךרדב

.ךלמה דוד לש ותדלוה םוקמ ,םחל תיב .8

.םינמרגה םירלפמטה ידיב הדסונ תילילגה םחל תיב .9

 זמור ארקבמש למרכ יוטיבהו הפיחבש למרכה רה - למרכה .01
.תוילק רמוא י"שר ,םילשב םירועשל

.)הדוהי( ןורבח רה םורדב למרכ .11

.הפיח זוחמב למרכ ןיע ץוביק .21

 שיל תא שבכו הנופצ דדנ ןד טבש .)לילגה עבצא( ןופצב ןד לת .31
 ולמס םילשורי הברח וב ,בא שדוח םג( היראל ףדרנ םש אוהש
.)הירא

 הדוהי לש ולמס .ןימינבו הדוהי תולובגב תנכוש םילשורי ריעה .41
 אוה םויה םילשורי לש למסה .באז ןימינב לש ולמסו הירא
.הירא

  ֹורבדב םסרפתנש ל"ז רוג הטומ אוה דקפמה - תויראה רעש .51
.םימיה תשש תמחלמב "ונידיב תיבה רה" רשקב

 ולש יוניכה )י"חל( לארשי תוריח ימחול שאר - ןרטש םהרבא .61
.)בכוכ( ןרטש תחפשמ םשל זמר "ריאי" היה

.םילשוריב ןשיה בושייה יאצוי ידי-לע הדסונש הנושארה הבשומה איה הווקת חתפ .71

.תונושארה תובשומה תא ץמיאו ךמתש דלישטור ןימינב דנומדא ןורבל יוניכ - בושייה יבא .81

.ןוירוג ןב דוד ,ןושארה הלשממה שאר .91

.קאריעב יטירבה אבצב ותויהב גרהנ ."תנע" היה ויוניכו ותעשב ל"צא דקפמ היה לאיזר דוד .02

:02 'סמ ןודיחב םיכוזה
תובוחר - ןצינ ףסוי .1

לאילמג תיב - ולש םהרבא ר"ד .2

הנומצע - דרי תחפשמ .3

4
5

21

41
8

3

01

6
2

71

91

9
11
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12 'סמ ץראהו םעה ך"נת תשרומ ירתא ןודיחל תונורתפ
 תמחלמב )רוזא םויה( רוזאי רפכ תואובמב ולפנש "הנגה"ה ישנא ,םירטונ 7 ש"ע העבשה רמשמ .1

.םיררחושמ םילייח ידיב דסונ .תואמצעה

 תריב" םג ארקנו םיתשילפ ךלמ ךלמיבאו וניבא קחצי עבשנש העובשה ש"ע ךכ הארקנש עבש-ראב .2

.בגנה

.ןורמוש רהב שמרח .3

.)חיפס היה םדוקה ומש( בגנה ןופצב המק תיב ץוביק .4

 ידיב 6781-ב דסונ ,ןותחתה לילגב יסקר'צ בושיי - אמק רפכ .5

 יבשות .םיסורה תופידר תמחמ זקוקמ וטלמנש םיסקר'צ

 תמחלמב רבכו לארשי תנידמ לרוג םע םלרוג תא ורשק רפכה

 לובגה רמשמב ,ל"הצב ותריש רפכה ינבמ םיבר תואמצעה

.הרטשמבו

 ובו )םינאת ריכזמ( הרוכיב םינפל )ףטס( ףאטצ אוה בושייה .6

 הידקפממ דחאש( 101 הדיחי םש הבשי םינפל .ףטס ןיע ןייעמ

 שוטנה יברעה רפכה .)...יחכונה הלשממה שאר אוה םיעודיה

 בשומל ןופצמ מ"קכ ,קרוש לחנ לש יברעמה ןורדימה לע בשי

.ריפס ןבא

 לכ - )היוור ,תומורת הדש ,בוחר( - "תונוורפ" הרוכיב יבושיי .7

 ירפכ זכרמ .וינבו לואש לע דוד לש הניקהמ םיחוקל תומשה

 ןאש תיב קמעש יפל ילמס ולש םשה .ןאש-תיב קמע םורדב

 הארמש ספיספ הלגתנ בוחר רוזאב .םיריכבמ תוריפב ןייטצמ

.תורשעמו תומורת תשרפה יניד יבגל לארשי-ץרא תולובג

)הרוכיב( ףטס

 יחרזמה ודיצב ,ןאכ .תכלמ ןמזה רצע הבש ,דמח תניפ איה ףטס

 םיקינעמה ,םינתסובו קרי ינג - םדק ימימ תוטישב - םילדגמ ,קרוש לחנ לא דרויה ןורדמב ,ןתיא רה לש

 ,הרוכיב בשומה דסונ ,תואמצעה תמחלמב שטינש ,ףטס יברעה רפכה ידירש לע .הנשה לכ קורי הארמ ףונל

 תכרעמ תא רזחשלו םוקמה תא םקשל ל"קק הלחה ,08-ה תונש תליחתב .רצק ןמז רחאל ובזע ויבשותש

 ןיעו ףטס ןיע - תונייעמה ינש לש הריגאה תוכירב תא ומקיש ל"קק ישנא .רוזאב תויאלקחה תוגרדמה

 הלא תולועפ תוכזב .תונושה תוקלחה לא היקשהה תולעת תא שדחמ ורפחו תוסארטה תא וצפיש ,הרוכיב

 גהנוה ףטסב .לעב ילודיג ןהו ןיחלש ילודיג ןה ארקמה ימיב רהה יאלקח ולדיג דציכ תוארל םויה רשפא

 םה ןתוא ,תונטק עקרק תוקלח םילשורי יבשות תושרל ל"קק הדימעמ ובש ,ףונתסובה - דחוימ לעפמ
.יאנפה תועשב םתאנהל דבעל םילוכי

לארשיל תמייק ןרק תאצוהב ,"לארשי תורוקמבו ץראב ,עבטב תורעיו םיצע ,קורי ןודיח" יפ לע

4

6

2

1

3 7
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ירבעה הנשה חול

)בי ,צ םילהת( "...עדוה ןכ ונימי תונמל" - ירבעה חולה .1

 .וידחי םייתועמשמ םיגחו םיעוריא הליהקה ירבח וגגחי ויפ לע דיחא ןמזל הקוקז תיתרבח הליהק לכ

 ינבאמ תחא איהו לארשי-ינב הב ווטצנש הנושארה הווצמה איה םינשהו םישדוחה תיינמ יכ אלפ ןיא ןכל

 םשב איבמ תישארב רפסב ןושארה קוספה לע ושוריפב י"שר .יתוברתהו יתדה ידוהיה םויקה לש דוסיה

 הנושאר הווצמ איהש )ב ,בי תומש( 'םכל הזה שדוחה'מ לא הרותה תא ליחתהל ךירצ היה אל" :קחצי יבר

.)אי תישארב ןשי אמוחנת יפ-לע( "לארשי הב ווטצנש

 ,דומלל דימתמ בושח .תושטשטמ תויוברתו "ילבולג רפכ"ל ךפוה םלועה רשאכ הלא ונימיב אקווד ןכל

 תובישח תא ליחנהלו ,םיירבעה םיכיראתבו םישדוחה תומשב ,"ונלש" חולב שומישה תא דדועלו ןיבהל

 ידוהי לכ ןיבל וניניב ,ונל ומדקש תורודה ןיבו וניניב דחאמ .דחיימו דחאמכ ירבעה חולב שומישה

 תא גוגחל לכונ ירבעה חולב שומישה לע רומשנ םא קר .ונתרוסמו ונתוברת תאו ונתוא דחיימו,.תוצופתה

.םיכיראתב תויולתה תורוסמהו תווצמה ןמ תובר רמשלו ונל םיידוחייה םיגחה

ירבעה חולה תורוק - םישדוחה תומש .2
 )א( :םה םישדוחה תומש םיקלוחמ םהיפל רשא תונורקעה תעברא

 תומש )ג( ;םיירוקמ-םיירבע תומש )ב( ;םיירודיס-םיירפסמ תומש

.םייתולג-םיילבב תומש )ד( ;םייתנוע-םייאלקח

םיירפסמה תומשה )א

 םיירודיסה םירפסמה םהל ונתינ דחוימו רדגומ םש םוקמב רשא תומשה לכ םילולכ וז תומש תכרעמב

 לש םסחיו םתקיז ,םתולת .'וכו ישילשה שדוחה ,ינשה שדוחה ,ןושארה שדוחה :ינובשחה ןיינמל םאתהב

 הרוצב רבסומ הז ןויער .הלואגה שדוח ותויה ללגב אלא אב וניא ןושארה שדוחכ ןסינ שדוחל םישדוחה

 שדוח לארשי ותוא ונמיש םישדוח שאר - םכל הזה שדוחה םעטו" :)ב ,בי תומש( ן"במרה ידי-לע הרורב

 סנב ןורכז הז היהיש ידכ ,שדוח רשע םינשב ,הנשה םולשת דע ישילשו ינש םישדוחה לכ ונמי ונממו ןושארה

...רכזנ סנה היהי םישדוחה ריכזנש תע לכב יכ .לודגה

הכירדמל ינויע רמוח 

 ירשת
ב

א ירשת
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םיירבעה תומשה )ב

 ויז שדוחו )ןסינ( ביבאה שדוח :םימודק-םיירבע תומש ילעב םישדוח העברא ורמתשנ שדוקה יבתכב

 הנועה תא רקיעב םיאטבמ וללה תומשה )ןושחרמ( לוב חריו )ירשת( םינתיאה חרי - םתמועלו ;)רייא(

.וללה םישדוחהמ דחאו דחא לכב םיפקתשמה עבטהו

 שדוח ןיבש רשקהו דוסיה .)א"ע ,ז ,ה"ר( "ןסינ הז רמוא יוה ?ביבא וב שיש שדוח והזיא" :ביבאה שדוח

 תאצמנ האובתה ,רמולכ .)אל ט ,תומש( "לעבג התשפהו ביבא הרועשה" :וז הפוקתבש ךכמ עבונ ביבאל ןסינ

 הנשמה ירבדל ושוריפב ארונטרבמ הידבוע 'ר תאז ריבסמש יפכו .םילובישב הדועב הלושיב תישארב

 רבכ ליחתמ םירועשה ריצק ."שילש איבה אלש אלא ,ערזה חמצ רבכש" - "ביבא םאו" :)ז"מ ,ה"פ ,םיאלכ(

 המ" :םירועשה ןמ אקוד חספב רמועה תאבהל הביסה םג יהוז .רחאתמ םייטיחה ריצקש דועב ,וז הנועב

 ?)א"ע ,דפ תוחנמ( "םירועשה ןמ אלא ,אב וניא ,תורודל רומאה ביבאה ףא ,םירועש - םירצמב רומאה ביבא

 הנש ידמ וז הרימש .ביבאה תפוקתב לוחי חספה גחש דימת רומשלו דיפקהל םיווצמ ונא יכ וריבסה ל"זח

.הנשה רוביע ידי-לע קר ןכתית "ביבאה שדוח" לע הנשב

.)זל ,ו ,א םיכלמ :א ,ו ,א םיכלמ( רייא שדוח ,ינשה שדוח ןויצל םיימעפ הז םש יוצמ ארקמב :ויז שדוח

 שדוחב םייפויו םרדה ,םויז לכב םילגתמ םיחרפהו םינצינה יכ .וז הנועב עבטה תא ןייצמ "ויז" םשה .א

.הז

 וב ודלונש חריב - ויז שדוחב" :)א"ע ,אי הנשה שאר( דומלתה ירבדב אצמנ "ויז" םשל ףסונ קומינ .ב

.וויזו םלועה יריאמ םהש )עשוהי יבר תעדל( םלועה תובא רמולכ ,"םלועה ינתויז

 ל"זח .)ב ,ח ,א םיכלמ( ירשת שדוח - יעיבשה שדוחה לש ונויצכ שדוקה יבתכב עיפומ הז םש :םינתיאה חרי

:"םינתיאה חרי" םשה לש ונבומו ומעט לע ודמע ארקמה ישרפמו

 "םלועה ינתיא וב ודלונש חרי - גחב םינתיאה חרי ...תובא ודלונ ירשתבש ןיינמ ,רמוא רזעילא 'ר" .א

.)א"ע ,אי ה"ר(

 טלבתמ ירשת שדוח ,רמולכ ."תווצמב יפיקתד ,םינתיאה חריב" :םש ,דומלתב תאבומ תרחא העד .ב

 ךוסינו הברעו בלול ,הכוסו םירופיכה םוי ,רפוש" :תווצמב הבורמ אוהש ,ךכב םישדוחה רתימ

 םידעומה וב יכ ,םינתיאה חרי וארקש בושחאו" :)ב ,ח ,א םיכלמ( ג"בלרה שריפש יפכ וא ."םימה

."תומלשה לא )םדאה תא( םירשיימ רתויהו םיקזח רתויה

 םיפסוא ובש" :ירשת שדוחב עבטהו הנועה תא ןייצמו ףקשמ "םינתיאה חרי" םשה ,ק"דרה תעדל .ג

 תואובתהש ,קזוח ןושל םינתיא ןכו ,םעטה הזל ףיסאה גח ארקנש ומכ ,תיבל תואובתהו תוריפה

."םדאה ייח תוריפהו

 יפל ."ינימשה שדוחה אוה לוב חריב" :הל ,ו ,א םיכלמב עיפומ ,"לוב" םשל ידיחיה רוקמה :לוב חרי
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 ינפמ ,ןכ ארקנו" :רבוס ק"דרה ."תיבה ןמ המהבל ןיללובו הדשב הלב בשעהש ןושחרמ אוה":י"שר

 ."תולוב תולוב היושע ץראהו לבונ הלעה ובש ,לוב חריב ל"זח ירבדבו .לובמ ןיינע ,וב ןיליחתמש םימשגה

 שדוח :איה ןודינב ןתנוי םוגרת תעד ."תונליאה ילע ןישמוכו ןילבונ ובש ,ןושח אוה" :רמוא "תודוצמ"ה

 חרי ;תיבה ךותמ תומהבל ןיללובש חרי ?לוב חרי והמ" :אי ,חנ אמוחנת שרדמב .רבכ ףסאנ לוביה ובש

."לובמ לש םוי םיעברא ורחבש

םייאלקחה תומשה )ג

 וילעו )רכיאה חול( הכולמה תפוקת תישארמ ןטק ןבא חול הלגתנ ,ח"סרת תנשב רזגב וכרענש תוריפחב

 חרי )ד( ,שקלה חרי )ג( ,ערזה חרי )ב( ,ףסאה חרי )א( :הנשה ישדוחמ הנומש לש םתומש םיתורח ואצמנ

.ץק חרי )ח( ,רמזה חרי )ז( ,לכ ריצק חרי )ו( ,הרועש ריצק חרי )ה( ,תשפ דצע

םיילבבה תומשה )ד

 'ז תומש ואצמנ ך"נתבו" .)ב"ה ,א"פ ,ה"ד ימלשורי( "לבבמ םדיב ולע םישדוח תומש :הנינח יבר רמא"

 הירכז ,רתסא ומכ ,לבב תולג רחאש םירפסב המהש - רדא ,טבש ,תבט ,ולסכ ,לולא ,ןויס ,ןסינ - םישדח

 ,ח"מפ ,הבר תישארב לע ו"זרהמ שוריפ( "ואיבה לבבמ ,ך"נתב ואב אלש םישדחה 'ה תומש םגו ,הימחנו

.)'ס

 ימכח וליג ,םיילבב תומש לע םידסוימ ,שומישב םויכ םיאצמנהו םילבוקמה םישדוחה תומשו רחאמ

:תורוצ שולשב ,םישדוחל םימעטו םיקומינ ,םירבסה תאיצמל הייטנ תורודה לכב ,לארשי

 המואל הרקש ,םיוסמ ירוטסיה ערואמ לש עקר ןיבל ,שדוחה לש ומש ןיב םיאתמ רשק תאיצמ .א

 תעב ,וניתובאל ועריאש םיסינה םש לע ,"סנ" שרושהמ אב "ןסינ" :ןוגכ ,שדוחה ותואב ,תילארשיה

.)א"ע ,ונ תוכרבב י"שר( "ןסינ ארקנ ,םיסינ ידי לעש" :םירצמ תאיצי

 איהש יפכ ,תיאלקחה הנומתהו עבטה ,הנועה ןיבל ,שדוחה לש ומש ןיב םיאתמ רשק תאיצמ .ב

 - "רמ" ןושארה קלחה ,םיינשל קלחתמ ,"ןושח-רמ" :ןוגכ ,שדוחה ותואב לארשי-ץראב תפקתשמ

 עבונ ,"ןושח" ינשה קלחה ;)וט ,מ היעשי( "ילדמ רמכ םייוג ןה" קוספה ןמ אבו "הפיט" ושוריפ

 רוקמה .םשג תרוצב הצרא ןתדירי ינפל ,םיננעב תורבטצמה םימה תופיט ,ףסוא ונבומש - "תשרח"מ

 הז רבסה .)בי ,בכ ,ב לאומש( "םיקחש יבע ,םימ תרשח ,תוכס ויתוביבס ךשח תשיו" :קוספה ןמ אב

.)ו"לתת ןמיס( "םינידה ירוקמו םיגהנמה ימעט"ב םג אבומ

 הפשב םימוד םילילצו תויתוא תלעב הלימ ןיבל שדוחה לש ילבבה ומש ןיב ,ילולימ רשק תאיצמ .ג

 "יעיבשה שדוחב - ?יתמיאו .וניבוח לכ )בוזעת( קובשתו )ריתת( ירשת םש לע - ירשת" :ןוגכ ,תירבעה

 יכ' - ןכו )דכ ,אל בויא( 'ילסכ בהז יתמש םא" ןושלמ אוהו - ולסכ" .)ה"מרת רומא ,ינועמש טוקלי(
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 זע חטבמ ול היהי לארשימ דחא לכש ,הז שדוח קסעש הארנ ,זוע חטבמ ןושל אוהש 'ךלסכב היהי 'ה

 ידי-לע היה ,סנה רקיע יכ ,ולסכ שדוחב היה הכונח סנ" .)"קידצ ירפ" ורפסב ןהכה קודצ ונבר( " 'הב

.)םהרבאל דסח( "'וכו 'ילסכ בהז יתמש' ומכ ,ןוחטיב ןושל אוה ולסכו ,עודיכ ןוחטיבו הנומא

652-562 'מע ,ח"כשת ,"הנשב הנש" קינלצ ןמחנ יפ לע

ןמזה דמימ .3

 םיוסמ םוקמב תואצמתה רבדב דיחיה לש הכרעהה .?"הָ $ֶיַא" םדאה תא 'ה לאש ,תעדה ץע אטח רחאל

 "ןמז"ה דמימש ונתוא תדמלמ הלבקה .תינחור םגו תימשג/תיזיפ ,םלועב ומוקמ תעידי רחאל ליחתמ וייחב

 ןכ םאו .)דיחי לש ינחורה ומוקמ( "חור"ה דמימ םע )דיחי לש ומוקמ( "םוקמ"ה דמימ תא רשקמה אוה

.ינחורה ומצע םע יזיפה ומצע תא רבחל ידוהי לכוי םויה םוי הזיא תעידי ידי-לע

 תדוקנמ ונייח תא בשחלו לוקשל ושוריפ ידוהיכ בושחל .ידוהיכ בושחל תישאר איה הנווכה ידוהי תויהל

 עדי ןכמ רחאל קרו ,ישיאה ונמויב ויתושיגפו ויקוסיע תא םשור ידוהי ךיא הלאשהמ לחה ,תידוהי טבמ

 ושומימ לא תומדא ילע וקלח תאו ומצע תא החלצהב םדאה איבי דציכו ,"וייח"ב אצמנ אוה "ןכיה" םדאה

.ילמיסקמה

ג"סשת תבט חי ,"רֶמ ֹוא" ךותמ

 ןכו יקסבוקירטס הירא ר"ד תכירעב תידוהי תוברתל ףד האר ,ירבעה הנשה חול אשונב םיפסונ םיטרפל

.shki/gro.ybk.www "הנביב םרכ תבישי שדוחה שודיק ןוכמל רתא"
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םיארונה םימיה ינידמ .א
.תוחילסהו םימחרה שדוח אוה לולא שדוח

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

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

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

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

 לכ לע ךלמכ ה"בקה תא םיכילממ הנשה שארב .)םילהתב זכ קרפ( "ירוא 'ד דודל" רומזמב )תומיוסמ

.םלועה

 םוי דע הבושתב רוזחל תורשפאה תנתינ םדא לכל .םדא לכ לש ויתונוועו ויתויוכז תא םילקוש םויב וב

.הבושת ימי תרשע ףוס ,םירופיכה

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

.)הבוט הנשל םילוחיאו תוכרב ,ךילשת ,רפוש תעיקת

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

."העורת םוי" םוקמב "העורת

םירופיכה םוי

 םע לש ודוחיי תא ידוהי לכ שיגרמ הז םויב .לארשי םעב רתויב שדוקמהו שודקה םויה אוה םירופיכה םוי

.םינונחתבו תוליפתב תסנכה-תיבב םיהוש םויה תיברמו הכאלממ תבוש ולוכ םעה .לארשי

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

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

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

 .תודוותהל לארשימ םדא לכ לעש ל"זח ועבק תיבה ןברוח ירחא .םייק היה שדקמה

 םיניד 
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תוכוסה גח ינידמ .ב
.םימי תעבש הכוסב תבשל םיווצמ ונא תוכוסה גחב

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

65 ךרעב( םיחפט העבש לע םיחפט העבשמ תוחפ אל  X 65 מ"ס(.

.)האנ ח"ארה יפל( מ"ס 84 איה המאהו מ"ס 8 אוה חפטה :הרעה 

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

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

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

.םיצע יפנעב םישמתשמ ללכ ךרדב

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

.לארשי-ץרא

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

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

."הכוסב בשיל"

 תכסב" קוספה לש ושוריפ יפ-לע( גחה ימי תא הב תושעלו הב ןולל ,ותכוסב תותשלו לוכאל םדאל שי �

.)ורודת ןיעכ ,"ובשת" ,םימי תעבש ובשת

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

."בלול תליטנ לע" תכרב רחאל "ונייחהש" תכרב םיכרבמ הנושארה

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

.תוברעהו םיסדהה הצקמ חפט ההובג תויהל הכירצ בלולה לש ותרדש .ןימי דיב בלולבו

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

 ליל ןוקית" םירמואו הרותב קוסעלו הלילה לכ םירע תויהל םיגהונ שי תוכוסה גח לש ישישה לילב �

 תוליפתב םיברמו בלולה םע םימעפ עבש המיבה תא םיפיקמ "הבר אנעשוה"בו ,"הבר אנעשוה

 תוברע 'ה טוביח אוהש םודק םיאיבנ גהנמ םימייקמו בלולה תא םיחינמ ףוסבל .םימה לע תונעשוה

 םיסדהו גורתא םיחקולש םשכ תורדוהמ תוברע תחקל םירדהמה שי ,םינימה 'דב ומכ .עקרקה לע

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

.דבוכמ םוקמב תוברעה תא םימש הברעה טוביח גהנמ םויק רחאל �
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תרצע ינימש ינידמ .ג
."הזה תרצעה גח ינימש"ו "ונייחהש" תכרב םירמוא גחה ליל שודיקב �

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

.הלודג החמשב םיטויפ םירמואו םירשו םידקור הפקה לכבו

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

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

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

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

.רוכזי תליפתב תומשנה תא םיריכזמ ףסומה תליפת ינפל .הרותה

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

.גחה ימי תא ןייפאש תודחאה חור תא ךישמהל ידכ גחה יאצומב תוינש תופקה תושעל םיגהונה שי �
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!לודג םלוע יובח ןטק לוב לכ ךותב
 ףסכה תועבטמ ומכו םייתוברת םייתרבח םירשקה לובל .ונמלועב תרושקתה יעצמאמ דחא אוה לובה

.תינידמ תואמצעל למס הווהמ אוה

 יגשה תא גיצהל םדיקפת .הנידמה תלגוד םהב םיכרעה תא םיפקשמ םלועמו זאמ לארשי ילוב

 םישיא ,ףונ( ץראב םייחה יווה תא םלועל תוארהלו תוברתהו הלכלכה ,עדמה ימוחתב הנידמה

)דועו םינגומ עבט יכרע ,םיבושח םיעוריאו םימי ,םייזכרמ

 היבשות תא ודדועי רשאו היניעב םיבושחה םיאשונ םדקל םתרטמש םילוב הקיפנמ לארשי תנידמ

.)'וכו םיכרדב תוריהז ,ץראה ןויקנ תרימש ,הבהא ,םולש ילוב( תמיוסמ ךרדב גוהנל

?וב בותכ המו לבוש והמ

 עיפומ וב רשא ,לובל ףרוצמה ןותחתה קלחה  ונה לובה "לבוש"

 ילוב םיכפוה ךכבו ,לבוש שי לוב לכל לארשיב קר .לובל רבסה

 :בתכנ תולזמה לגלג לוב לש ולבושב .םלועב םיידוחייל לארשי

.ב"ע ב"ל תוכרב הנשמ :ךותמ "עיקרב יתארב תולזמ ב"י"

?תולזמה לגלג והמ

 םימונורטסאה לש םרואת יפ לעש לגעמה לש ומש ונה תולזמה לגלג

.ץראה רודכל ביבסמ שמשה לש התעונת ידי לע רצונ םינומדקה

 ישדוח רשע םינשל םאתהב םיקלח רשע םינשל קלוח ,הז לגלג

 ירוחאמ שדוח ותואב אצמנה דחוימ לזמ ןיוצ קלח לכ דיל .הנשה

.שמשה לש הלולסמ

 הנשה ישדוחל ןהיסחיו תולזמה לגלג לש תורוצה הרשע םיתש

 ,ירשת-םיינזאמ ,לולא-הלותב ,בא-הירא ,זומת-ןטרס ,ןוויס-םימואת ,רייא-רוש ,ןסינ-הלט :ןה

 .ד"דג-ק"עמ-ב"אס-ת"שט - םנמיסו רדא-םיגד ,טבש-ילד ,תבט-ידג ,ולסכ-תשק ,ןוושח-ברקע

!!לוב - שדוח לכ 

עלס תעפי תאמ
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 וז העיד .תינוויה היגולותימב ןרוקמ תולזמה לגלג לש הקולחהו הרוצה היפ לע העיד הצופנ רבעב

.המודק תירבע תרוסמב הרוקמ תולזמה לגלג לש תינוויה הרוצהש ררבתמו הנוכנ הניא

 

 ביבחתו יאלקח לעופכ דבע אוה .6391 תנשב ץראל הלעו ,היבטלב דלונ דלישואלב לאונמע :רייצה

 ץראב תואיצמה םלוא ,םילוב רייצ תויהל היה וייח םולח .טעמ חנזנ ,םילוב ףוסיאו רויצ ,ותודלי

 ילמיס רייצ אוה ותוריש ךלהמב .תובר םינש עבק תורישב ל"הצב ראשנ אוהו ומולח שומימ תא התחד

 לחה אוה ,5491 תנשב ,ל"הצמ ותשירפ םע .ומולח שומימל ברקתהל לחה ךכבו תובר תויאבצ תודיחי

 .לארשי ראוד י"ע אצוהש "םדאה תויוכז" לוב תא םג דלישואלב רייצ ראשה ןיבו םילוב רייצ תויהל

!דואמ ץלמומ

:יאלובה תורישה לש טנרטניאה רתאב רקבל ץלמומ םהיתודוא האירקלו םילוב תורדסב היפצל

www . yltetalihplearsi . gro . li / golatac 

:הלוכ הרדסה ילוב
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לארשי תוליהק ספיספ

היפוי-תא םילגמ
 ךכ .)םירצונה םירהמאה ,"ןאיטסירק אתיב"מ לידבהל( "לארשי אתיב" המצע תא הנכמ היפויתא תודהי

 לע רומשל םהלש תושיחנה בקע .לארשי םעלו לארשי ץראל םתקיז תא תורוד ךשמב היפויתא ידוהי ואטיב

.עקרקל השיגמו םייטילופ העפשה תורוקממ וקחרוה םה ,םתוהז

 ךלמה המלשל יכ תרפסמ תחא תרוסמ .לארשי תוליהק ראשמ המודק הפוקתב וקתונ היפויתא ידוהי

 קילנמ םע תויהל המלש ידי לע החלשנ םידוהי תחלשמ ."קילנמ" םשב ףתושמ ןב היה אבש תכלמלו

.תורודה םע הלדגו החמצש הנושארה תידוהיה הליהקל סיסבה ושמיש םהו ,היפויתאב

 .םקיחא ןב הילדג חצר רחאל םירצמל ועיגהש הדוהי ילוג לש םיאצאצ היפויתא ידוהיב האור תרחא תרוסמ

.ברע םורדבש תידוהיה ריימח תוכלממ ןמית ידוהי לש םיטילפב הליהקה רוקמ יכ תסרוג תישילש תרוסמ

 לע הרפיס דומלתב הדגאה .תויולגה לכב םידוהיה לש תונרקסה תא היפויתא ידוהי וררוע תורוד ךשמב

 ידוהיב וארש ויה .)'ה ,'י ןירדהנס ,ימלשורי דומלת( "ןויטבמס רהנה ןמ םינפל" ולגש םיטבשה תרשע

.ןויטבמסל רבעמ םיאצמנה םיטבשה תרשעמ םידירש היפויתא

 הרבסל קוזיחו ,םירצממ ועיגהש םילוג םהש רבס ,לארשי יטבש תא רקחש ,יבצ ןב קחצי ,ינשה אישנה

 םוגרת" לש חסונל בורק )היפויתא ידוהי ידיב יוצמה( שדוקה תפש ,זעֶגה תפשב ך"נתהש ךכב אצמ וז

.םירצמב השענש "םיעבשה

 האמב .לוחכה סולינה תורוקמלו הנט תמיל ביבסמ ,היפויתא ברעמ ןופצב רקיעב ובשי היפויתא ידוהי

 ,ןד טבש יאצאצ םהש עבקו "לארשי אתיב"מ םייובש םע )ז"בדרה( ארמז ןב דוד ברה שגפנ הרשע-ששה

.יפויתא ידוהי היה ,תיעישתה האמב תונושה לארשי תוליהקל הקירפאמ עיגהש ינדה דדלא םג הארנכו

 תנשב .ןאדוס ךרד לארשי-ץראל םיפויתא םידוהי לש תיקוח יתלב היילע הליחתה םינומשה תונש תישארב

 םידוהי 000,42 ץראל ולעוה הלא םיעצבמ ינש ךלהמב ."המלש עצבמ" 1991-בו "השמ עצבמ" םייקתה 4891

.היפויתאמ

ינאיס החמש תאמ
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ןויצל םיפוסיכה גח - דגיִסה גח
 םיגחה .הפ-לעבש הרותה ןמ םג םיקתונמ ויה ןכלו ,לארשי תוליהק ראשמ םיקתונמ ויה היפויתא ידוהי

 םירופב .תואמצעה םויו ןורכיזה ימי ,רמועב ג"ל ,טבשב ו"ט םג ךכו ,םהל םיעודי ויה אל םירופו הכונח

 גח" אוהו ,הליהק םושב גוחנ וניאש ,היפויתא ידוהיל ידוחיי גח שי ,תאז םע .דבלב םוצה תא ומייק םה

 גחב .םירופיכה םוי רחאל םוי םישימח ,ןוושחרמב ט"כב םייקתמ גחה .)הדיגסה ,היווחתשהה גח( "דגיסה

 ףס לע היהש ,ידוהיה םעה םע רפוסה ארזע לש "הנמאה דמעמ" תא רוכזל היפויתא ידוהי םישקבמ הז

 לעומב ןמאו ןמא םעה לכ ונעיו ...םעה לכ יניעל רפסה ארזע חתפיו" :ארקמב רמאנ הז דמעמב .תוללובתה

.)ו-ה ,ח הימחנ( "הצרא םייפא 'הל ווחתשיו ודקיו םהידי

 הדועסה דובכל תורפו םישבכ וטחש )"םיִסֵק"ה( םינהוכה .םהידגב לכ היפויתא ידוהי וסביכ ,גחה ינפל םוי

 גחל ןוימד םג שי( יניס רה דמעמ תא רזחשל ידכ ,הובג רה לע ומייק "דגיס"ה תא .םויה םותב תיגיגחה

 םעהו ,הליפתה תא ולהינו רהה שארב ודמע "םיסק"ה .)חספה גח רחאל םוי םישימח םייקתמה תועובשה

 "תירוא"ה התייה "םיסק"ה ידיב .םיינועבצ םידב הסוכמ התייהו םוקמה תא הפיקהש ,רדגל רבעמ ודמע

.)"אתיירוא" :ארקנ תימראבש ,הרותה רפס(

ןמצייו אישנה תופתתשהב ,דגיסה גחב יתרוסמ שובלב היפויתא ידוהי

 םיאשונ ,"םיסק"ה םידעוצ הכולהתה שארב רשאכ ,רהה שארל ךשוממה עסמה איה דגיסה לש היווחה

 םבג לע ואשנ רהל םילועה .הליהתו החמש יריש םישנה ועימשה ךרדה ךרואל .תוינועבצ תוישמש םהידיב

.ה"בקה ינפל םתענכה ןמסל ,הלודג ןבא

.)"הר'גניא" :ארקנש( ופאש םחלה תא ואיבה םישנהו ,ולשיבש רשבה תא םמיע ואיבה םירבגה
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 ,תוליפתבו )היווחתשה ,"דגיס" ,רומאכ ,םשה ןכלו( תויווחתשהב םיללפתמה וברה ,יגיגחה סקטה ךשמב

.םילשוריב 'הל תווחתשהל הגרעה תאו ןויצל םיפוסיכה תא ואטיבש

 הימחנ רפסב "הנמא"ה דמעמ תא ,יניס רה דמעמ יקרפ תא )הרותה( "תירוא"ה ךותמ וארק םינהוכה

.)חכ-זכ םירבד ,וכ ארקיו( תוללקהו תוכרבה תאו ,)'ט הימחנ(

 המייקתה רהה דרומב .תורצוצחב ועקתו רהה ןמ החמשו ללה ירישב םלוכ ודרי ,תוליפתה ומייתסהש רחאל

.רקוב תונפל דע הכשמנ החמשה .רשבו םחל םינהוכל ןתנ םעהו ,גחה תדועס

קקח רופלב תאמ ,קרפה לע ךוניח ,"דגיסה" יפ-לע

הב ידוהיה בושייה ירוזאו היפויתאב תויצניבורפה
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331 ‘סמ תועדומה חול

הנשה ישדוח ץבשת

:הטמל אבומה רישב םימיאתמה םישדוחה תא ץבשל שי הנשה ישדוח תאיצמ רחאל
.דמחנ םוחש ירפ לקדה ןתנ  _____________ב
.דקר יגג לעו הרוי דרי  _____________ב
.דרב  _____________ב עיפוה סיקרנ  _____________ב
.דחא םויל העיצפה המח   _____________ב
.םיסדרפה ןמ חוחינ הלע  _____________ב
.םישמרחה לכ חכב ופנוה  _____________ב
.לישבה  _____________ב חמצ לכה  _____________ב
.ריצק רחא ונחמש  _____________ו  _____________ב
ףעיב ורבע ופלח  _____________  _____________  _____________ 
_____________  _____________  _____________ םג
_____________  _____________  _____________
הלע ויתס חיר ונילא  _____________ אובבו
.הלחתהמ ונריש תא ונלחתהו

"ירבעה חולה" יפ-לע

ןויליגה ףוסב תונורתפ האר
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ירבעה חולה .א 

1.ãéåï áòã åðâã
:קחשמה תוארוה

רעונ :ליג

.ירבעה חולה לש תועמשמה תרכה :הרטמ

 םלוכו ,טקש השענ םלואב .ירבעה חולל לגתסהל ול השק המכ ןנולתהו ןפלואב שדח הלוע םק דחא םוי

.וירבדל וניזאה

 םויה דחוימב םלועה ראשמ ונתוא דירפמו ונתוא לבלבמ אוה ,ירבעה חולה לע רתוול ןמזה עיגה ילוא"

 םלועה לכ ומכ היהנ - םיפתושמ הדובע ילגרהו טנרטניא ירשק שיו "ילבולג רפכ" אוה םלועה לכשכ

."יברעמה

חוכיו ררועתה וירבד םייסשכ

.ותדמע דגנו דעב חוכיוב תודמע םיחקולו םיפתתשמ םתאש וניימד

ירבעה חולב םיכמותש ולאל תועצה

 תא ןכו ,םעכ ונתוהז רוקמ "םירצמ תאיצי" תא שדחמ ונל םיריכזמ םיירבעה םיכיראתב שומישה .1

)ב:בי תומש רפס ,ן"במרה שוריפ האר( ירבעה חולב םיעובקה םיגחה תכרעמ

.םלועל ביבסמ ידוהיה םעה ןיב רשקמ ירבעה חולה .2

."םישדוח שאר םכל הזה שדוחה" ולש חולה םע דחי רצונ לארשי םע .3

 בוציעבו חולה לש ובוציעב ליעפ קלח םילטונ לארשי-ץרא ידוהי תוחפל הזה ןמזב וליפא ם"במרה יפל .4

.)גנק הווצמ ,תווצמה רפס האר( ידוהיה ןמזה

.יללכה ךיראתה תא ןכ םג םינייצמ ירבעה ךיראתה תא םיכמסמב םיבתוכש ולא בור .5

תולועפ
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2. îéøåõ ùìéçéí
 ילוא ,)ירבעה ךיראתה( ולש תדלוהה םוי ךיראת המ עדוי םהמ ימ םיכינחה תא לואשל ןתינ קחשמה ינפל

 םיכינחל םירכומ םינשדוח תומש ולא ררבל שי ?גח הזיאל ךומס ,דלונ ירבע שדוח הזיאב םיעדוי תוחפל

.)חולה לע םושרל יאדכ(

.ןורכיז ימיו םיגח תרכהו תירבעה הנשה ישדוח תרכה :הרטמ

.םיירבעה הנשה ישדוח ףצר יפל הרושב הדימע הצובקה םע לגרתל

:דויצ

רפוטס ןועש �

םיינועבצ םיסיטרכ 22-כ �

שדוחה םש םע ןמוסמ וא רפסוממ סיכ לכ .םידומצ םיסיכ 21 םע חול �

ןחלוש �

:קחשמה תוארוה

.תירבעה הנשה ףצר יפל ןורכיזה ימיו םיגחה לש םהיתומש םע םיסיטרכ 22-כ שארמ ןיכהל ךירדמה לע

.הטמ יפלכ בותיכה םע ןחלושה לע םיסיטרכה תא חינהל שי

.םייתשל הצובקה תא קלחל ץלמומ

 ץורל ךינחה לע .םינוכנה םיסיכל םיקתפה תא סינכהל הרותב הצובק לכ לע .ןהיניב ורחתי תוצובקה יתש

.רוטה ףוסל רוזחלו ןוכנה סיכל וסינכהלו קתפ תחקל ,ןחלושל

.תקייודמ הרוצבו תוריהמב םיקתפה תא סינכהל החילצמה הצובקה תחצנמ

3. îé äúåôñ?
.ירבעה חולה יפל ןורכז ימיו םיגחה תרכה :הרטמ

:דויצ

לקנק קובקב �

שרגמ �

.ירבעה הנשה חול אשונב ןודיחל תולאש �

:קחשמה תוארוה

 .לקנק קובקב וילעו לובג וק ןמוסמ שרגמה עצמאב .שרגמה ידיצ ינשב םיבשייתמו תוצובק יתשל םיקלחתמ
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áà

ïåéñ

úáè

øãà

ïååùç

.ירבעה הנשה ףצר יפל שדוח לש םש וא רפסמ לבקמ הצובק לכב ףתתשמ לכ

.ירבעה חולב םישדוחה דחאל זמר ןתונו תוצובקה יתש ןיב דמוע החנמה

 ילבמ םחטשל וריזחהלו קובקבה תא סופתל הרטמב זכרמה לא םיצר "זמרה יניבמו רבדב םיעגונה"

.תודוקנב הצובקה תא םיכזמ םתצובק לא קובקבה תא איבהל וחילצהש םיפתתשמ .ספתיהל

.תודוקנב הכוז הניא ותצובק ,ףתתשמה דימ קובקבה טמשנו הדימב

.תומילא לש הרקמ לכב ןכו תודוקנ הדיספמ הצובקה - "רבדב םיעגונ" אלש םיפתתשמ "םיקנזמ"ו הדימב

.תודוקנה תיברמ תא תרבוצש וז איה תחצנמה הצובקה

םיזמרל תואמגוד

)úùøé(     "רושעל הסכ ןיב" םידמועו םייולת .1
)úùøé(     "ודיב ץרשו לבוט" עודי םגתפ .2
)úùøé(     רדה ץע ירפ ומכ םהש םישנא גוס שי .3
)úùøé(     םטיפה לש ךופהה דצה .4
)îøçùååï(     םיעט אל והשמ ומשבו שדוח .5
)îøçùååï(     "הכרבל רטמו לט ןתו" דיגהל םיליחתמ .6
)ëñìå(     "רוא" הברה שי וב שדוחה .7
)ëñìå(     רכריכ ,רזרזח ,תרחרחס ,ןלגלג תירבעב ארקנ .8
)èáú(     הכונחב לחש שדוח שאר .9
)èáú(     הנשב רתויב הכוראה ןוזמה תכרב וז ,תבשב םג לח םא .01
)ùáè(     תונליאל ןידה םוי .11
)ùáè(     הנושאר תחרופ איה .21
)àãø(     סירס לבא שרת אל .31
)àãø(     לרוגל תרחא הלימ .41
)ðéñï(     הרעקב אצמנ .51
)ðéñï(     רואש ידי לע ססתש קצב .61
)ðéñï(     הרובגלו האושל ןורכזה םוי .71
)àééø(     םיבושיי לש המקה תטיש .81
)àééø(     רקוב הדשב ותרובק םוקמ .91
)àééø(     םיתיזה רה לומ רעש .02

éøùú

èáù

åìñë

ìåìà

æåî
ú

øééà

ïñéð
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)àééø(     ז"כשתב השק ברק היה םש .12
)àééø(     ןורימו אביקע 'רל רושקה ךיראת .22
)ñéåï(     םינהוכל םיכיישו הרזעב םיחינמ .32
)ñéåï(     הלילב הרותה תלבקל ןנוכתהל .42
)úîåæ(     תועובשה תשולש םיליחתמ םימיהמ דחאב .52
)úîåæ(     תוחולה ורבשנ וב .62
)àá(     תונברוח ינש לע זמרמ שדוחה םש .72
)àá(     םימרכב תולוחמב םימייתסמש רעצ ימי .82
)àá(     חישמה דלונ םוי ותואב .92
)àìåì(     ררועתה ,ררועתה .03
  .)àìåì(     הניבל יניב הבהא תויתוא .13
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ירשת יגח .ב 

1.úé÷åï
:ךלהמה

:אבה רופיסב הלועפה תא חותפל שי

àá àçã ùäúééàù îìäèéó îåñø ìáðå äñåøø çéôù ãøëéí áìúé ùâøúéåú ìäùôéò òìéå ùéùåá îãøëå äøòä. òìä áîåçå 
øòéåï: äåà éðòõ îñîø á÷éø äçãø ùì áðå áëì ôòí ùáðå éòùä îòùä øò. àîø åòùä. òì ëì îòùä ìà èåá ùáðå òùä, 
äåà ðòõ îñîø á÷éø åúìä òìéå ôú÷ åáå îöåéï äúàøéê åîäå äîòùä ùðòùä.
ëàùø ðëðñ äáï ìçãø ìàçø ëîä éîéí ðãäí. ÷éøåú äçãø äéå îëåñéí îìîòìä òã ìîèä áîñîøéí. äáï ôøõ ááëé åùàì 
àú àáéå: "àáà, îä àôùø ìòùåú ëãé ìäåöéà àú äîñîøéí îî÷åîí?"
äùéáå ìå äàá: "áëì éåí ùéòáåø åìà úòùä îòùä øò, ðåöéà îñîø àçã îï ä÷éø".
äáï ÷éáì òì òöîå ìäúðäâ ëøàåé åìà ìçæåø òì îòùéå äøòéí. àçøé éîéí øáéí çæø åäúáåðï áçãøå. ä÷éø äéä ð÷é 
îîñîøéí. àáéå ä÷ôéã ìäåöéà àåúí îãé éåí. àê âí äôòí ôøõ äáï ááëé. "îä ÷øä? îãåò àúä áåëä?" ùàì àáéå. 
òðä äáï: "àîðí ëì äîñîøéí äåñøå îä÷éø àê äçåøéí òãééï ðåúøå...".

)תיממע הדגא(

.רופיסה ךשמה תא שחנל םיכינחל עיצהלו רוצעל ךירדמל יאדכ ןאכ �

תורוקמ

הבהאמ הבושת - םירוחה תמיתס

 ךיהלא 'ה דע לארשי הבוש )די עשוה( רמאנש ,תוגגשכ ול תושענ תונודזש ,הבושת הלודג :שיקל שיר רמא

 .ךנועב תלשכ יכ

 ותעשרמ עשר בושבו )גל לאקזחי( רמאנש ,תויכזכ ול תושענ תונודזש הבושת הלודג :שיקל שיר רמאהו

.הארימ - ןאכ ,הבהאמ ןאכ ;אישק אל ;היחי םהילע הקדצו טפשמ השעו

ב"ע ופ ףד אמוי תכסמ ילבב דומלת

היינבכ הבושתה - םינכת ידי לע םירוחבש ללחה יולימ

 םלוכ םיאטחה תא ךפהל האב איה ,ץק ןיא רוא רבכ האלמ איה ,תומדוקהמ הלולכה )תילכשה( וז הבושת

 הבושתה איה תאז .תורדהנ תוילע  תולפשהה לכמו ,םיבגשנ םידומיל האיצומ איה תואיגשה לכמ ,תויוכזל

.אובל הפוסשו אובל תחרכומ איהש .תואושנ לכ יניעש

"הבושתה תורוא" ,ל"ז קוק י"א ברה
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2. äçåè äîùåìù
 יניינעל רושק םהמ דחא תוחפלש ,םירכומ ןושל יפוריצ לבקתו ,תואבה תושלשל תפתושמ הלימ אצמ

.אמויד

)ðèéìú(  םוכיס - בלול - םידי .א
)ùîçä( הווצמ - הבאושה תיב - הרות .ב
)àøáò(  םינימ - תוישרפ - תותימ .ג
)îéí(  ונלש - םינורחא - ךוסינ .ד
)çâ(  ורסא - םירוא - תוצמ .ה
)îùåìù(  ךרֵע - םירופ - סדה .ו
)éåöà(  לעופ - אבצ - ןפוד .ז
)çåì(  םי - ןומרא - דעומה .ח
)øâì(  הסירד - הטישפ - היילע .ט
)úåøä(  ןיד - ןתח - םינהכ .י
)òöøú(  םינומה - ינימש - ם"וא .אי
)ùðéåú(  06 - תופקה - גוחמ .בי
)çúï(  תישארב - לבוי - הרות .גי
)ãâì( הרות תחמש - היינוא - ןבל .די

)éøç(  שבד - ומוי ןב - םינתיא .וט
 )áøàùéú(  הבר - תבש - ןתח .זט

3. úï áéèåé ìáéèåé
 איהש ,םיירגוסב הלימ תפסותב ,אמויד יניינעל םירושקה םינוש םיפרצ וא םייוטיב לש םתועמשמ ךינפל

 ףרצה תא וא יוטיבה תא ההז ,ונייהד ,יוטיבל יוטיב ןת .הז ןויער עיבמה ףוריצהמ וא יוטיבהמ קלח

.םיאתמה

)èì(     ןטק בתכ .א
   )äÇìì(     דואמ ותוא חביש .ב
)äåùòðä(     םכרע דבאש רבד וא םדא .ג
)àúøåâ(     ונמז רבעש והשמל לשמ .ד
.)øàù(     ודואמ לכב ,ןיינעב ולוכ )עקש( .ה

)ןויליגה ףוסב תובושת(

רמייהלפ הירא תאמ ,"ךגחב תלאשו ,ךדגיו ךנב לאש" יפ לע
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4. àáðé ãøê åàáðé ðâó
:תורטמ

.ליעפ ריק בוציע תועצמאב תויוגהנתה ףקשל .1

.תויבויח תויוגהנתה קזחלו םייוניש קודבל .2

:הלעפהה ךלהמ

.םינבאכ םיריוצמ םילוטסירב ינש לבקמ ךינח לכ

:תוארוה

 וא הלימב( ונירבח םע וניסחיב םיעגופ וא ,הצובקב ונל םיעירפמה הלועפ וא השעמ תחא ןבא לע םושרל

.)םייתש

.רתוי םימיענו םיבוטל ונייח תא םיכפוהה הלועפ וא השעמ םיבתוכ היינשה ןבאה לע

 םילקאה תא םירפשמה םישעמה םהמ תוארלו ןיחבהל ולכוי םיכינחהש ךכ ריק םיבצעמ ךירדמה םע דחי

.ףגנ ינבא םיווהמו "םילקלקמה" םישעמהו תולועפה םה המו ללכב םייחבו הצובקב יתרבחה

 םאתהב םינבא ףיסוהלו ריסהל ,םייתרבחה םיעוריאה דחא תא ,עובשל תחא תוחפל ,חתנל בושח

.עוריאב ולעש תויוגהנתהל

.ףגנה ינבא רפסמ תא ןיטקהלו ךרדה ינבא רפסמ תא לידגהל איה הפיאשה

.דחוימב תויתייעב םכל תוארנה ףגנה ינבא ןתוא תא ןייצל אנ

 ?םיפסונ םימוחתמ םירבד ףיסומ תייה םאה .דבלב ורבחל םדא ןיב תויוגהנתה תפקשמ וז הלועפ :הרעה

רעונו הרבח להנימ ,תולעפה לש רחבנ טקל ,"בוהאל תע תיציק היווח" יפ לע

רוזעל
ףתשמרבחל 

הלועפ
רבדל
טקשב

בוהאל ךייחל

אימחהל

תונלבוס

לבקל
הנושה תא

ןישלהל
ץיברהל

ללקל
קועצל

רקשל

בונגל

אונשל

אנקל
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עובשה תשרפ .ג    

םיחקלו תוישעמ .1
אצת יכ תשרפ

 םיילד המכ הריאשהו םיילד ינש הלטנ איה .ראבמ םימ בואשל הידלי םע האציש תימלשורי תיב תרקעב השעמ
 םיילדה תא בוחסל וטילחה םידליה .םהל רוזעל הנוכשהמ םישנא ואוביש דע ןיתמהל םהמ השקיבו הידלי םע םיאלמ
 םהל רזעו םיילדה תביחסב םישקתמה םידליה תא הארו דלפננוז םייח ףסוי ברה םוקמל ןמדזה העש התואב .םמצעב
 ברה ךא םיילדה םע ותיב חתפב שישקה ברה תא הארשכ םהדנ םידליה לש אבאה .התיבה םיילדה תא ריבעהל
.ודיל העיגהש הבושחה הווצמה לע החמשב ביגה דלפננוז

 ?ברה םייק השרפהמ הווצמ וזיא �

?םוי-םויה ייחב םימוד םירופיס םכל םירכומה �

אובת יכ תשרפ

 תיראצה היסורבש םירוסאה תיבב םיימעפ שבחנ ,ד"בח תודיסח דסיימו "אינתה" לעב ,ידאלמ ןמלז רואינש יבר
 דחוימ חילשל רתוה ,םירוסאה תיב להנמל בר ןוממ ומלישש ,םידיסחה תולדתשהב .רקש תונישלממ האצותכ
.תירחש תליפתל ןיליפתו תילט רקוב לכב יברל איבהל

 לש הלודג הילמפ םע יברה לש ואתל ריכב יתוכלמ דיקפ עתפל סנכנ ,הליפתב ןמלז רואינש יבר דמעשכ ,דחא רקוב
 ותוחכונמ ירמגל םלעתה ,ןיליפתב רוטעהו תילטב ףוטעה ידוהיה הארמל םעזו תמוערת עיבהל םוקמב ךא .םיוולמ
...הפ תוצפל אלב יברה לש ואת תא בזע המ ןמז רובעכו ,וירביא לכב דוערל שיאה לחה -

 רמגבו ;םרה יתוכלמה דיקפה תא הזחאש הלחלחה הארמל ,אתה תניפב העש התוא בשיש ,דיסחה םמותשה
 םיערוכ לוכהש - הז "לודג" יוגש יניעב התע יתיזחש אלפה ערא דציכ :ןמלז רואינש יבר תא לאש הליפתה
?יברה השעמ לע גורטק רבד עימשהל אלב ונלש אתה תא בזע - דובכ-תאריב וינפל םיווחתשמו

 ימע לכ וארו" בותכה לע .)ב"ע ,הל( תוחנמ תכסמב תשרופמ ארמג וז ירה :לק ךויחב לאושל ןמלז רואינש יבר בישה
.שארבש ןיליפת ולא :לודגה רזעילא יבר שרד ,)'י ,ח"כ( "ךממ ואריו ,ךילע ארקנ 'ה םש יכ ץראה

?שארה לע ןיליפתה םע יתוא האורש העשב ,להבנ ותומכ יוג ןיא אופא עודמ :יברה תא לאשו דיסחה ףיסוה

 השיגדמ תוחנמב ארמגה וליאו :שארה לע קר ךלצא תוחנומ ןיליפתה ,הארנכ :ךויחב ריעהו ושאר קידצה ענענ
..."שארבש ןיליפת" :שרופמב

רקב םחנמ ,"הרותל תוארפרפ" יפ-לע

?וירבדב אינתה לעב ברה ןווכתה המל �

?ןיליפתה תוישרפבש תונויערה המ �
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ךליו-םיבצינ תשרפ

 אלמתת םשו ינולפ רשג תחת ךליש ט"שעבה ול רמא .העושי שקבל ןויבאו חור הכנ ט"שעבה ינפל אב תחא םעפ
 לאשו ןלציל אנמחר ינעו ןויבא טייח חור הכנ דוע וב עגפ .אצמ אלו שפשפו םשל ךלה .בהז תורצוא אצמיו ותשקב
 יתוא םג אלה טייחה ובישה .יתאצמ אלו יתעגי קירל לבא ,ט"שעבה יל רמא תאזכו תאזכ ול רמא ?שקבת המ ותוא
 רונתה תחת םשו )רשגה תחת ןאכ שקיב רשא שיאה תיב היה הזו( ינולפ תיבל ינולפ םוקמל ךליל ט"שעבה הוויצ
 רשאכ יהיו .רחא שיא תיבב תרתחמ רותחל תולובחתו תוצע בושחלו םשל ךליל ינא לשרתמ לבא בוט רצוא אצמא
 ךלה .רונתה תחת המש שקבאו יתיבל ךלא ,זלה תיב לעב יננה ינא אלה ובלב רמא זלה טייחה ירבד תא שיאה עמש
 שיאה ירבד ילוא ,הפ טטחל יל תפכיא המו רשגה לצא הפ יננה אלה ובלב טייחה רמא םייתניב .בהז תורצוא אצמו

 םהינש ורשעתנ ךכו .ףסכו בהז אצמ אוה םגו ,הפי הפי קדבו רתח .המה םייתמא ט"שעבה יפמ םהילע הוטצנ רשא
.דואמל

ב רופיס ,א ףד ,ןושאר קלח םיברע םירבד ,ןונגע י"ש תכירעב ,"בוט םש לעב ירופיס" יפ-לע

?רופיסב רכזומ השרפה ךותמ ןויער הזיא �

וניזאה תשרפ

 אבש ימלסומ חייש ודרשמב רקיב םעפ .קאריע ידוהי לש ריבגה לש ותיב ןמאנכ יפצומ ןמלס יבר שמיש ותוריעצב
 םוכסמ רתוי יאפוקל םלישו בושיחב העט חיישה .רניד השימחו םישולש התיה בוחה תרתי .ויתובוח תא עורפל ידכ
.בוחה

.שרפהה תא ול ריזחהו ,חיישה לש ויקסע םוקמ לא יפצומ ברה אצי תועטה הררבתהשכ

.ברה תא חבשל לחהו קושל אצי תושגרתהב זוחא עתפומה חיישה

 ?יפצומ ברה תמגודכ הדיבא ריזחהש לארשיב בר לע ל"זח רופיס םכל רכומה �

הכרבה תאזו תשרפ

 לאומס יבנבו טאפעשב ובצוהש יברעה ןויגלה יחתותמ םילשורי לע תוצצפהה ורבגתה ,ח"שת רייא שדוח תיצחמב
.םילשורי לש הבילל ונווכשו

 רבדה ןיא וליאכ ,טאל טאל ול ךלוה אוהו ,םיזגפ םיצצופתמ וביבסמשכ 'גרו'ג ךלמה בוחרב ךלהמ היה ןיול הירא 'ר
.ללכו ללכ ול עגונ

?הריתי תוריהז לע םיווצמ ונאו "םכיתושפנל דואמ םתרמשנו" הרותב בותכ אלה ,יבר :וירכממ דחא ולאש

 םיבכוש םיללח םיעבראכ :הלודג הווצמב התע קסוע ינאו ,םיקוזינ םניא הווצמ יחילש :ןיול הירא 'ר קידצה ול הנע
 םיבערה םילותחהו ,תוצפונמ תונולחה תושמש .םהילע רמוש ןיאב "םילוח רוקיב" םילוחה תיב לש םיתמה רדחב
.םיעצפה לש ירטה םדה תא םיקקלמו םיללחה לע םיטוע

...םיסיכב םישפחמ םגו ,םיללחה תועבצאמ תועבט םיריסמו ,םירמוש לש הווסמב םיאב ,םינת םג ולגתנ ךכו
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...שממ םירמוש ,םיבדנתמ םירמוש רחא שפחל ךלוה ינאו

 ותא רבקיו"( ו:דל םירבדל )םשיבליו רוע תונתכ ותשאלו םדאל ...שעיו( אכ:ג תישארבב םיקוספה ןיב רשקה המ �

?ונרופיסל )"...באומ ץראב יגב

תישארב תשרפ

 ןיול הירא יבר אלפתה ?יתייערב גוהנל ילע דציכ" :ולאש השיא תאשל דמעש ,ןיול הירא יבר לש וידימלתמ דחא
."...ךמצעב התא גהונש יפכ הב גהנ ,ךפוגכ איה ירה - ?הלאשה המו" :ובישהו הלאשה םצע לע

."...ונל תבאוכ יתשא לש לגרה ,רוטקוד" :ול רמאו אפורה לצא רוקיבל הירא יבר הוולנ ערב ותייער השחשכ ,ןכאו

"היה קידצ שיא" יפ לע

?רופיסה ןווכמ השרפב קוספ הזיאל �

תרוזפתב םירויא .2
שדוחה תוישרפל םירושקה םיגשומו םיקוספ םירתתסמ םיאבה םירויאב

)סרפ לרגוי םיכוזה ןיב( ירשת שדוח ףוס דע "ושדוחב שדוח ידמ" תכרעמל חולשלו רותפל אנ

.רתופה ליג תא ןייצל אנ

 

 

יקספונרט סחנפ תכירעב ,ילארשיה זכרמה ,הרות תחמשו תוכוס "תווצמו הרות" ךותמ
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רמרק הרינ תאמ

הנשה תונוע
 תאז םע דחי ךא ,וילשו עיגרמ ,םוסק תויהל לוכי ףונה .ףונה אוה רויצל רתויב םיירלופופה םיאשונה דחא

.'וכו ביצעהל ,שגרל ,ריעסהל םג לוכי

 םהמ דחא לכ רשא ,ףונ ירייצ ,םינמא ינש םעפה גיצא ,ויתסה תליחתב טעמכו ץיקה יהלשב רבכ ונאש ןויכמ

.ץיקה תא ינשהו ויתסה תא דחאה .הנשב הנוש הפוקת אטבמ

 תא ורייצש העש םינמאה םייורש ויה הב הריוואל םכרד סנכיהל וסני ,ולא םירויצב םיכינחה וננובתי

.והשלכ ינועבצ םוליצ ךותמ וא הייאר ךותמ םהל רכומה ףונ רייצל םה ףא וסני ןכמ רחאל ילואו ,םהירויצ

 תא תוארהל רתויב בושח .9651-5251 םינשב היגלבב רציו יחש לגיורב רטיפ לש ורויצב ןנובתנ הליחת

 ךרכ ,לוסיפהו רויצה תונמאל הידפולקיצנאב אוצמל ןתינ לגיורב רטיפ לש ורויצ תא( התוינועבצב הנומתה

.האובתה ריצק וא ,טסוגוא :ארקנ רויצה ,)3-261 'מע ,2

 טהל תא עבצה תפשל םגרתל החילצמה ,ברעמב תונמאה ימי ירבדב הנושארה הנומתה הארנכ יהוז"

 ,םילכואו ץעל תחתמ םיחנ םקלחשכ םירצוקה םיארנ האובתה ריצק תא תראתמה הנומתב ."ומוחו ץיקה

.תומולאל התוא םורעלו האובתה תא ףוסאל ,רוצקל םיכישממ םקלחו

 תוהקו ןויפרב תוענ תויומדה" .ךבואב םלענ קפואה .םוי לש ומוחבו ,תדקויה שמשה טהלב םישח ונא

.הנומתב םיטלוש םחה בוהצהו קוריה ."המודר םישוח

תונמאב הנשה לגעמ
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 .7381-6771 םינשב ,רוטס רהנל בורק רפכב הילגנאב יח לבטסנוק .לבטסנוק ןו'ג לש ורויצב ןנובתנ התע

 .םיננע :ארקנ רויצה

 אל ןיידע .לוחכ טעמו רופא ,םודא ,םותכ ,םוח :ויעבצ .תצקמב רדוקו יותס ףונה .ירפכ ףונ ראותמ רויצב

 יעגרה תא חיצנהל הסינ ןמאה" .םשגל םיעוושמכ םיבוהצ ןיידע תודשה .םילוחכה םימשה ןמ ירמגל ונדרפנ

.)07 'מע ,3 ךרכ ,לוסיפהו רויצה תונמאל הידפולקיצנאב אוצמל ןתינ רויצה תא( "עבטב ףלוחהו

 ךות תונומתה תא וחתני םה .בשחמ תגצמ וא תויפוקיש ידי-לע הנגצותש תוריציב וטיבי םיכינחה

:םיאבה םינייפאמל תוסחייתה

.)ךומנ-הובג ,ךורא-רצק ,קוחר-בורק( תונומתה לש הביטקפסרפ .א

.)'ודכו ,םיעבצה לש םינוש םינווג ,ההכל ריהבהמ( תונומתה תוינועבצ .ב

.הנומתב םיפקתשמש יפכ הנועה ינייפאמ .ג

.לארשי-ץראב ורויצ אל םירויצהש הדבועל סחייתהל יאדכ

:ןתינ תונומתב ןוידה רחאל

.רייצלו ףונה לא תאצל .א

.ןתוא רייצלו ,)הנשב תונוש תופוקתב ומלוצש םימוליצ( תומלוצמ ףונ תויולג רוחבל .ב

 רייצמ ךינחה התואש הנועל םאתהב ,הנומתה לש םינייפאמה ויהי המ בושחל יאדכ ,רייצל םיליחתמש ינפל

.)'ודכו םיננועמ םימש ,המדאה ינפ לע םילע ,תכלשב םיצע(

.םיעבצב שמתשהל בושח

.םירק םיעבצ םה המ םיכינחל שיחמהל ךירדמל תונמדזה וז

.1608876-20 :'לט ,רמרק הרינ :םיפסונ םיטרפו תולאשל
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ילוק-רוא רמוח

םיארונה םימיה .א
)תינרותה תיגוגדפה היזכרמב םייוצמה( ואידיו יטרס

.תרומזתו רכוארג ידד רמזה ,ואל ברה ,לארשיל ישארה ברה םע  - 726 - ) ב"טח( - תוכוסל רופיכ ןיב .1

 רחאלו רעוכמ םדא בילעהש רזעלא ןב ןועמש 'ר לש ורופיס - 605 ,874 - )ב"טח - ידוסי( - החילסה .2

 ."זראכ השק היהי לאו הנקכ ךר םדא היהי םלועל" העודיה הרמיאה תא עבק תולקב ול חלס אל הזש

.םידליה דחא תא בילעמ ךירדמה רשאכ המרדל גוחב םידלי םיסנתמ המוד רופיסב

 עצמאב קרשו ללפתהל עדי אלש דלי לש עודיה רופיס .רייוצמ טרס - 216 - )ידוסי( - ירפכה קידצה .3

....םירופיכה םוי תליפת

.תיסור רבוד - )ר( 991 - )ב"טח( - לארשי יגח .4

 תינכתו העורת םוי ,ןיזיפשוא ,רפוש לוק עומשל םיטרסהמ בכרומ - ).ר.כ( 181 - )ידוסי( - ירשת יגח .5

.דמחנ רפרפ

.)תיסור רבוד( )ר( 391 - ןיליפת ,תוזוזמ ,רפוש ,הכונח ,תורשכ ,תבש - )+ ב"טח( תווצמו םיגח .6

.התועמשמו רפוש תעיקת ,הנשה שאר - 605 ,216 ,).ר.כ( 181 ,271 ,).ר.כ( 22 )ידוסי( - העורת םוי .7

.תובוב ןורטאיתב י"כנתה רופיסה - 571 )ךרה ליגה( - איבנה הנוי .8

.)תרוסמה יפ לע אל( הונינב איבנה לש ותוחילש רופיס .רייוצמ טרס - 726 )ידוסי( - איבנה הנוי .9

 ,הירדג - הנשה שארב רפושה תווצמ - 216 ,605 ,481 ,).ר.כ( 181 ,32 )ב"טח ,ידוסי( - רפוש לוק עומשל .01

.היתויועמשמו היתוכלה

.ביצנה ןומרא תנוכשב "הרות ירעש" תסנכה-תיבב םלוצ - 663  - דרפס חסונב תוחילס .11

 קחצי יול יבר לש םירופיסו רמז ,הלהקמ יריש - 317 - )ידוסי-לעו ב"טח( - רופיכ םוי יאצומב .21

.ב'צידרבמ

 לאירא תורפסל הרומה ,גרבנזור םולש 'פורפ תופתתשהב ןויד - 417 - )ידוסי-לע( - םירופיכה םוי .31

.ןודנול ןורי תייחנהב ,ןירבוג לכימ תיאמיבה תרפוסה ,דלפשריה

.הנשה שאר אשונב ןולא 'מ ברה לש ורועיש - 318 - תישארבמ .41

רזע רמוח
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.הבושת ימי תרשעו הנשה שאר יאשונב ןולא 'מ ברה לש ורועיש - 238 - תישארבמ .51

.ןירבוג לכימו דלפשריה לאירא ,גרבנזור םולש 'פורפ תופתתשהב - 318 - הנשה שארל םינפ 07 .61

.םירופיכה םוי תמחלמ תובקעב הטישה תיב ץוביקב ןובשחו ןיד - 018 - ףקות הנתנו .71

.)ידוסי( )דמחנ רפרפ תרדסמ( 088 - ירשת יגח .81

.)ידוסי( )דמחנ רפרפ תרדסמ( 588 - הבוט הנש - ירשת יגח .91

.הבושת ימי תרשעו הנשה שאר אשונב ןולא 'מ ברה לש ורועיש - 698 - תישארבמ .02

.ל"ז ברפדלוג לואש תקפהב - 839 - תודעה יווהבו תונמואב ירשת שדוח יגח תכורעת .12

)tinarot/li.vog.noitacude.www ףגאה רתא האר( ירשת יגחל תשרב םירתאל םירושיק

)תינרותה תיגוגדפה הייזכרמב תויוצמה( לוק תוטלק

.הטרח - 5102

.לבב ידוהי חסונב םיארונה םימיה תליפת - ןוצר ירעש תע - 3402

.םיארונה םימיה / רפושה - 1802

.)תוננר( םיטויפ - ןוצר ירעש תע - 3022

.)תוננר( הליפת - ןוצר ירעש תע - 4022

.םיארונ םימי - יקינולס רוזחמ - 8022

.ןאטסידרוכ ידוהי חסונב םיארונה םימיה תליפת - ןוצר ירעש תע - 4422

.וקורמ ידוהי חסונב םיארונה םימיה תליפת - ןוצר ירעש תע - 5422

.ימלשורי ידרפס חסונב םיארונה םימיה תליפת - ןוצר ירעש תע - 6422

.היכרות ידוהי חסונב םיארונה םימיה תליפת - ןוצר ירעש תע - 7422

.םיארונה םימיה תליפת חסונ - רעש ונל חתפ - 8422

.םירופיכה םויב לודגה ןהכה תדובע רואית )הלחנ ת"ת( ןהכ הארמ - 2622

.ןוגינבו ללמב םיארונ םימי  - 3622

 הקלחמה ,תידוהיה תונכוסה תאצוהב ,)זראמ( לארשי יגח תרוסמ - לארשיל היפויתאמ  - 7622

.הטילקו היילעל

.)בול ידוהי( הנשה שאר יטויפ - 8722

.ירשת יגחב רישנ ואוב -  9822
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.רמרד והילא ברה - ןיינע רואיב - הנשה שארב םיחתפנ םירפס השולש - לולא - 5532

.רמרד והילא ברה - הערה לע םחינו האצותה - עבק אלו םינונחתו הליפת - לולא - 3742

.רמרד והילא ברה - רואיב ?והמ הנשה שארב וניבתכו - הנשה שאר - 5742

 והילא ברה - םולשת הווצמל - לומג הריבעל רואיב - הווצמ איה הרקע הריבע - לולא - 6742

.רמרד

.רמרד והילא ברה - בלהו חמה ןיב ףתושמה - הבושת ימי תרשע - 7742

)תינרותה תיגוגדפה היזכרמב תויוצמה( תויפוקש

)1003( - )ןבודר באז( לארשי תוליהקב םיארונה םימיה  �

)2003( - )תיסורב תטלק - תויפוקש( םיארונ םימי  �

תרצע ינימשו תוכוסה גח .ב

הכוס תיינב - הריזגל םגד �

)תינרותה תיגוגדפה היזכרמב םייוצמה( ואידיו יטרס

 עקר לע תונושה תודעה יגהנמ יפל םינימה תעברא תוכלה - )ידוסי-לע - ב"טח( - 051 - תחא הדוגא .1

.לארשי-ץרא יפונבו עבטב םלודיג

).ר.כ( 181 ,271 ,22 - הרשכ הכוס םינוב דציכ - )ידוסי( ןיזיפשוא .2

.הכוסה יניד - 32 -  )ב"טח - ידוסי( ובשת תוכוסב .3

.תיסור רבוד )ר( 991 - )ב"טח( לארשי יגח .4

.332 )ידוסי-לע - ב"טח( ורבחל םדא ןיב תווצמו םידעומו םיגח .5

 ,רחסמב הנומאב ןתמו אשמ ,ורבחל םדא ןיב דובכו ןומא לש סחי :םיאשונה לע תודהיב תוינכת טקל 

.תיחשת לב רוסיא ,הדיבא תבשה - םבישת בשה

תיסור רבוד )ר( 052 )ידוסי( - םילגר השולש .6

.א"טילש ואל ברה ,לארשיל ישארה ברה םע - 726 - )ב"טח( - תוכוסל רופיכ ןיב .7

 יניד לע טרס הניכמ םידימלת תוצובק - )תיסורב תויבותכ ,תילגנא( ).ר.כ( 086 )ידוסי-לע( - תוכוס .8

.ויגהנמו תוכוס

.תוכוס אשונב ןולא 'מ ברה לש וירועיש - 698 - תישארבמ .9

.839 - תודעה יווהבו תונמאב ירשת שדוח יגח תכורעת .01
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)תינרותה תיגוגדפה היזכרמב תויוצמה( תויפוקש

.)תיסורב תטלק( טונג קחצי - 3003 - תוכוס  �

 .טונג קחצי - 4003 - תוכוס  �

.)ןבודר באז( לארשי תוליהקב הרות תחמשו תוכוס - 5003 - תוכוס  �

6003 - תוכוס �

)תינרותה תיגוגדפה היזכרמב תויוצמה( לוק תוטלק

.שדקמה תיב ןמזב תוכוסה גח רואית )הלחנ ת"ת( - םולש תכוס - 0622  �

.תומר - קנרפ ברה ןוכמ - רמרד והילא ברה - גחה תחמשב רדגה - 5732  �

.תומר - קנרפ ברה ןוכמ - רמרד והילא ברה - וניבא בקעיב ץוענ תוכוס - 6732 �

.תיסורב - ןוגינבו ללמב הרות תחמשו תוכוס - 4042 �

.)ימע-לא( יקצילשיו עשילא ברה - א"סשת תוכוס - 4242 �

.רמרד והילא ברה - החמשה בויח - תרצע ינימש - 9642 �

.רמרד והילא ברה - רוכזת ןעמל חספ ,ועדי ןעמל - תוכוס - 0742 �

.ןולא יכדרמ ברה לש ורועיש - תוכוסה גח - 6842 �
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הנשה ישדוח ץבשתל ןורתפ!

ùðéí-òùø éøçéí / ðòîé ùîø

áúùøé ðúï äã÷ì ôøé ùçåí ðçîã.

áçùåï éøã éåøä åòì ââé ø÷ã.

áëñìå ðø÷éñ äåôéò áèáú áøã.

åáùáè çîä äôöéòä ìéåí àçã.

áàãø òìä ðéçåç îï äôøãñéí.

áðéñï äåðôå áëç ëì äçøîùéí.

áàééø äëì öîç áñéåï äáùéì.

áúîåæ åàá ùîçðå àçø ÷öéø.

úùøé çùåï ëñìå èáú çìôå òáøå áéòó

âí ùáè àãø ðéñï àééø ñéåï úîåæ åàá

åááåà àìåì àìéðå øéç ñúå òìä

åäúçìðå àú ùéøðå îäúçìä...

"יוטיבל יוטיב ןת"ל תונורתפ
:רטמו לט לש תויתוא  .א

 תופסונ ןהו ,םינשה תכרבב הרשע הנומש תליפתב תופסונה "הכרבל רטמו לט ןתו" םילימה םוש לע 

.ליגרהמ תונטק תויתואב םירודיסב

:ללהה תא וילע רמג  .ב

 ליחתהש ,ללהה תאירק תא רדסה ךרוע רמוג ,חספ לש רדסה לילב תיעיבר סוכ תייתש םע :וטושפ יפל 

.דואמ ותוא חביש :הלאשהב ,הדועסה ינפל וב

 ,הנשמ( רישה תכרב וילע רמואו ללהה תא וילע רמוג ,תיעיבר סוכ )חספ לילב רדסה ךרועל( ול וגזמ 

.)ז ,י םיחספ

:הטובח הנעשוה  .ג

.הבר אנעשוהב הליפתה תעב וטבחנש הברעה יפנע םה הזה ףרצל סיסבה 
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תוכוס ירחא םיגורתא  .ד

:ובורו ושאר  .ה

 ,ב קרפ הכוס( ןיריתמ ללה תיבו ןילסופ יאמש תיב תיבה ךותב ונחלושו הכוסב ובורו ושאר היהש ימ 

.)ז הנשמ

äáåè äðùì
 

åîúçúå åáú
ëú


