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.תובוט תורושב עמשנש - טבש

.ףעזב םיטבוחו םיפטוש תונופטשהש - הכמ - טבש ןושלמ אב שדוחה לש ומש

 אוה ירה ירשתמ םינומ ונאשכ הליגרה הריפסב וליאו ןסינמ םישדוחה ןיינמל רשע דחאה שדוחה אוה טבש

.ישימחה שדוחה

 םיקשמ םהבש ,םיילד ינש אשונ רומחכ והורייצ םינומדקה .םימשגה יוביר םוש לע .ילד לזמ :שדוחה לזמ

.)ז ,דכ רבדמב( "וילדמ םימ לזי" בותכה םש לע ךכ ארקנ אוה תידוהיה תרוסמב .תודשה תא

ןמרה בד ר"ד ,"דעומו גח לכ" יפ לע

םיעוריא
.ץרפמה תמחלמ - "רבדמב הפוס" עצבמ ליחתה - )1991.1.52( א"נשת טבשב 'א

 ברעמה תונידמו תירבה תוצרא תעיבתל תונעיהל הבוריסו תיווכל קאריע תשילפ רחאל  

 ןיב המחלמה ךלהמב ."ץרפמה תמחלמ" התנוכש המחלמב הדגנ ואצי ןה ,הנממ תגסל

 םדאס אישנה ,קאריע טילש רגיש ,תירבה תוצרא תושארב ברעמה תונידמל קאריע

 .הידועס רבעל םיליט תורשע ןכו ,לארשי רבעל "דאקס" יליט העשתו םישולש ,ןייסוח

 תוכסמ .םידבכ שוכר יקזנל ומרג תופקתהה .הפקתהה לע הביגה אלו הגילבה לארשי

 סנכיהל הארוה הנתינ .תיגולויב וא תימיכ הפקתהל ששחמ לארשי יבשותל וקפוס זג

.קאריעמ םיליט ורגושש םעפ לכב םימוטא םירדחל

 םינווכתמ הילגנאו תירבה תוצרא לש היצילאוקה תוחוכש ררבתהשכ )3002( ג"סשת תנשב  

 אל םלוא ,םוריח תעשל כ"בא תוכסמו םימוטא םירדח ונכוה בוש ,קאריעל שולפל

.םהל ונקקדזה

 תא רגמל וחילצה םה .רעושמה לעמ התייה הילגנאו תירבה תוצרא תואבצ לש החלצהה  

.ותוא דוכלל וחילצה ףאו ןייסוח םאדאס לש ונוטלש

 היצילאוקה ירבח לש תוינכתב עייסת ותדיכל םא תעדל םדקומ ,םיבתכנ םירבדהש העשב  

 לש ודובכ רובע םוחלל םאדאס לש ויכמות תא הרגת וא קאריע תא םקשלו רדס טילשהל

.לפנש "לילא"ה

טבש שדוחב תוערואמו םיכיראת 

)םירתאו םיעוריא( 
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:ינרותה ד"פרמב םייוצמה םיאבה ואידיוה יטרסב רזעיהל ןתינ םיטרפ רתיל  

 )הרוהנ( דאקסנ - 792 �  

)תיללכ היזיוולט( עפצ שחנ - 139 �  

   

.ןויצע שוגל ךרדב ולפנש רהה תקלחמ - ה"לה תשרפ - )8491( ח"שת טבשב 'ה

 לא רדאק לודבע לש ותושארב םיברע 000,2-כ ידי לע ןויצע שוג ףקתוה ראוניב 41-ב  

 לש השקה ובצמ ללגב .יוארכ םינגרואמ ויה אל ךא םיבהלנו בטיה םישומח ויהש ,ינייסוח

.שוגל תרובגת חולשל הליל ותואב טלחוה ,שוגה

:תאזה תרובגתה ינפב ודמע תומישמ שולש  

.רשק דויצו יאופר עויס ,ץפנ ירמוח ,תשומחת שוגה יבושייל איבהל  .א

.שוגה יבושיי תעבראב םישנאה לש לרומה תא תולעהל .ב

.ןורבחל םחל-תיבמ תיברעה הרובחתב עוגפל .ג

 .לגרב התמישמל אצת רהה תקלחמש טלחוה ,םוסח היה םחל-תיב-םילשורי שיבכש ןוויכ  

 םנמזל םינמואמ ,יאבצ ןויסינ ילעב ויה םלוכ ךא ,הז תא הז וריכה אל הקלחמה ישנא בור

 ויה הקלחמב .ד"גמס היה ,סמ ינד ,הקלחמה דקפמ .םימי םתוא לש םיצוליאה תרגסמב

 .םישבוח ינשו םירייס העברא ,תותיכ ידקפמ 8

 הרזחו םילשוריב ןגו תיב תנוכשמ הנושארה םעפב האצי ,םימחול 04 התנמש ,הקלחמה  

.םוי רוא תועש לא הכשמנש הכילההו טווינה יאנת לשב היתובקע לע

 וכרואש לולסמב ,בוט רהמ םעפה ,תרחמל הלילב 11 העשב תינשב ואצי הקלחמה ישנא 04  

.מ"ק 52

 יברע העורב ידאווב םכרדב ולקתנש ,תרמוא תחא :םתולגתה יבגל ולעוה תורבס יתש  

 ,ןקזה יברעה .םיירפכה תא קיעזהש הז אוהו תכלל ול וחינה ,ותוא גורהל םוקמבו ןקז

 ,ףירוצ רפכמ וישנאו היד ובא םיהרביא תא וקיעזה ,הביבסב ויהש םיצע תוששוקמ וא

 .ברקה תעבג איה אולה ,ה'גח לא רהד ארקנש רתאב רהה תקלחמ תא ףיקתהל ואצי םהו

 ,היינשה הרבסה יפל .דואמ השק ברקכ םיברעה יפב םג רוכז רהה תקלחמ םע ברקה

 וצליאש םימוסחמ וחינהו בוט רהמ ה"לה ירחא ובקע םיברעהו םיברעל ונישלה םיטירבה

 ברקה תעבגב םתומ תא ואצמ ה"לה .עב'גו ףירוצ םירפכה ןיבש ידאוול עיגהל םתוא

.ןויצע שוגמ מ"ק 5 לש קחרמב

 םיירפכה תעדוה תובקעב םהיתופוג תא הליג ,ןורבח תרטשממ יטירב ןיצק ,ןגוד שימה  

 רהב רבקה תקלחל תופוגה ורבעוה םימיל .הנושארב ורבקנ םש ,ןויצע שוגל ןריבעהו

.לצרה

 לודגה סופאה" :םשב השרפה תא ריתכה ןירוג-ןב דוד .םהבש ןורחאה דע ולפנו ומחלנ םה  
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 .ואוביש תורוד וכנחתי דועו םימחול לש תורוד וכניח ורואל ;"םידוהיה לש דוהה ארונו

 תרצע לכ טעמכ חתופ ,ברקה תרחמל בתכנש ,"וניתופוג תולטומ הנה" ירוג םייח לש וריש

.ןורכיז

 :בגנהמ יברע 'חיש לש ותודע תא ותמחלמב ןויצע שוג לע קרפב ונמויב טטיצ ןוירוג ןב דוד  

 הלהבה .ןויצע רפכב עריאש המ רחאל היה הז ,ףירוצ דיל םידוהי ואר רקוב םע..."

 לכמ םהב ורי .םידוהיב םחליהל וקעזנ תובר תואמו הבר התיה ןויצע רפכב הלפמה רחאל

 ,עוצפ אוהו םייחב ראשנש ןורחאה .םתשומחת הלזא רשא דע שא ובישה םהו םידדצה

 תא .והוגרה זאו ןבא םהב קרז דוע וידימ תשומחתה הלזאש רחאל .ןומיר ויפקותב קרז

 .עבש-ראבב םילוח-תיבב חתונו ולגרל ורדח לזרב יסיסרו ןומירהמ עצפנש דחא רפיס הז

 ותמש םשכ תוומל הכזי תוחפל ול ,תומל וילע רזגנש ימ' :רמאו וירבד תא םייס אוה

 יניעב הלוכ תויממוקה תמחלמ ילמסמ דחאל ךפה הז הרובג ברק .'הלא ליח ירוביג

".הלא םיזעונ םימחולל םויה דע הנותנ םתצרעהש ,םיברעה יניעב ףאו םידוהיה

 םירבדה תא םילפונה תוחפשמל ,ןוירוג ןב דוד ,הלשממה שאר בתכ 85.3.72 םויבו  

:םיאבה

 םכיריקי ןדבוא לע לוכשה באכ ;לבאבו ןוגיב הלוהמ םכתחמש היהת הזה םויב יכ יתעדי"  

 םינוגיה סוכב יכ ועדויב םכלבאב לארשי תיב לכ ףתתשי ןורכיזה םויבו תחפנ אל

 וכלהש םינבה .דעו םלועל וניתודלותב וקיהבי רשא ,תורקי שפנ - ונינפ ובצענ םכלש

 םיאבה תורודה וכנחיי - תח אלל תומל םשפנ ופרחו תדלומה תדקעל העונצ תובהלתהב

 הבהא תויתואב םהירוה םשו םמש תרחיי ונמע לש יחצנה םייחה רפסבו ,םתרובג תפומב

 אלל תונמאנל םתוא ולדיגש םירוהה ירשאו ,הלאכ םינב ול ודלונש םעה ירשא .הוואגו רקי

."ותכרבו םעה תדות ,הז ןורכיז םויב הכרב ואש .םתדלומ ןוחטיבל לובג

 ראש םע הנופיס לעשכ ללחל האירמה "היבמולוק" תיללחה - )3002( ג"סשת טבשב ג"י

.ןושארה ילארשיה טואנורטסאה ,ל"ז ןומר ןליא הנשמ ףולא ,םיטואנורטסאה

 טואנורטסאה ,בטיה רשקותמ עסמב התוול ל"ז ןומר ןליא מ"לא לש ללחל ותארמה  

 רודכ .תוריחב ברע לש םימיב וליפא תויזכרמ תורתוכ סופתל חילצה ןושארה ילארשיה

 קילדה ,המותכ ץחל תפילחב ןומר ןליא תא ומיע חקלו ראוניב 61-ב ללחה לא קסנש שאה

 ןומר ןליא הארנש עגרמ .קפס אלל ,חילצי אוהש ונעדי .ונבלב תילארשי הוואג לש ץוצינ

 ונרזח ,תונחבמה םע קסעתמו םירזומה םירישכמה דיל תרובעמב בשוי ,םיליגר םידגבב

 עסמה ימי רשע-השיש םג הומכ ,םולשב הרבע הארמהה .תולשממו תוריחב יניינעב קוסעל

 ,ףוסב התרק 701STS המישמ לש הידגרטה לבא .םויב םימעפ 61 ןומר ונתוא ףיקה םהב

.הרזח התיחנה ינפל תוקד

 רעושמהמ בר אוהש הדבועה לעו קזנה לע םיעדוי ויה םא םגש ושיגדה א"סאנב  



8

 ןתינ אל זא םג ,התיחנה תא ןכסמו

 תורשפאה .ללחב רבד תושעל היה

 תרובעמ חולשל התיה הדיחיה

 ישנא ינש קר הנופיס לעשכ ,תרחא

 ישנא תעבש תא ריזחהל ידכ ,תווצ

 .ץראה רודכל היבמולוק לש התווצ

 ,השולק התיה וז תורשפא םלוא

 תנכה םשל בר ןמז שרדנש םושמ

 תרובעמה םא םג .רוגישל תרובעמ

 הרומא התיהש ,סיטנלטא

 ,תיתרגש המישמל סרמב אירמהל

 ,ידיימ רוגישל "תצפקומ" התיה

 וליאו ,עובש ךרוא היה ךילהתה

 ןופיס לע ןצמחהו הקפסאה יאלמ

 .דבלב םיפסונ םימי העבראל קיפסמ המישמה לש הז בלשב היה היבמולוקה

 ב"הרא תלשממ לש הרכה הווהמ ילארשי טואנורטסא לש ובולישל תיאקירמאה המכסהה  

 לוכיש ילארשיה עדמב הרכה םגו ,תאזכ הסיטל םיאתמ םדא רגשל לארשי לש תלוכיב

 אצמנ אוהשכ ותוא להני ילארשיה טואנורטסאהש תובישח לעבו ןיינעמ יוסינ קפסל

 .תיללחב

 םינש עברא ךשמב .ללחב םייוסינ 001-כ עצבל םירומא ויה היבמולוק לש ללחה יסייט  

 ןומר ןליא .הלקת עונמל הרטמב םייוסינה לכ עוציב תא המידו תיללחה תווצ ןמאתה

 הברה ותונמוימו ורבע תוכזב תיללחב םירישכמה לש הלעפההו הקוזחתל יארחא היה ל"ז

 .ריוואה ליח לש המיחל יעצמא לע יארחאכ

 לעמ םילודג םיהבגב םיאבש תורוא לש תדחוימ דואמ העפות םליצ ןומר ןליא מ"לא   

 .הלא תורוא לש םתורצווה דוס תא וחנעיפ ולש םימוליצה .םיננעב תוללוחתמה תורעסה

 חלש אוה .םימשגהו תוננעה ,ללכב הריפסומטאה תרכהל הלודג תובישח שי הז ןיינעל

 ךכ ,םתוא דעיתש רחאל דימ ביבא-לת תטיסרבינוא לש םינעדמל הלאה םימוליצה תא

.חילצה יוסינהש

 הזב םימוליצ ךרע אוה .ןוכיתה םיה לא הקירפאב הרהס רבדממ האבש הפוס דעית אוה  

 םינותנה תא ודדמש ביבא-לת תטיסרבינוא ינעדמ םע םואיתב ,םינוש םילגב הז רחא

.תואצותהמ דואמ םיצורמ ויה םינעדמה םגו ל"ז ןומר ןליא םג .קבאה תופוס ךותב

.ימואלה ןורכיזב הקוקח ראשית עסמה לש השקה הידגרטה  

 ןהו ללחב ולעפב ןה - לארשי ללכ תא דחאל ,רבעמו לעמ ,חילצה ל"ז ןומר ןליא ותסיטב  

.םה רשאב םידוהיה לכ תא גצייל ךרד ללחל ותוחילשב האר אוה .ותוישיאב

פה
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 ריהצה אוה .תודהיל ותוא ובריק ,ללחל עיגהל ךלוה אוה יכ הנבההו םינומיאה תפוקת  

.תובר םידוהי תוליהקב רקבל ןומר ןמזוה םינשה ךלהמבו .רשכ לכוא קר ללחב לכאיש

 ןבכ ,ותקיני ינייעמ תא אלפומ ןפואב ספת הלודגהו תדחוימה ותמשנב ,הזמ הלעמל ךא  

 רפס ,שודיקל עיבג ,רשכ ןוזמ םלוע לש וללחל ומע לטנ ותסיפת חוכמ .ןימוי קיתע םעל

.לארשי ילמס דועו ריעז הרות

 תועינצה תא ונבהא ,"הלעמלמ םיפי לארשי-ץראו םילשורי המכ" :רמוא ותוא ונעמששכ  

 ,ותשקב לע רפיסש ןוטסוי לש ברהמ ותומ ירחא קר ונעמש ותנומא קמוע לע לבא ,םותהו

 תעמש רשאכ שאה ךותמ רבדמ םיקולא לוק םע עמשה" קוספה תא הסיטה םרט עימשהל

 האורו הלעמלמ םוקיב ןנובתמה ידוהי טואנורטסא - םיררמצמ םירבדהו ,"יחיו התא

 תויהל האג ינא" ויבאל בתוכ( האושה שא תא ודרשש וירוהב תינמז-וב הפוצ ,המח רודכ

 וחתפנ" םייקתה ןליאב ןכ לע רשא שאה ךותמ םיקולא לוק עמוש אוהש שחו )"ךנב

."םיקולא תוארמ האראו םימשה

ללחל ומע חקל ןומר ןליאש ןיזרט וטגמ זניג רטפ רענה לש ורויצ  

 וטג תומוח ןיב היינשה םלועה תמחלמב אלכנ ,גארפ ריעה דילי ,41 ןב רענ ,זניג רטפ  

 וטגב ההש הב הפוקתב .היכ'צבש ןיזרט

 רשא ,ףקיה תבחר םירויצ תרדס רטפ רצי

 ויתומולח .ויתומולחל שדקומ הנממ קלח

 ןוימדה תרזעב ףועל שקבמה ,רענ לש

 וטגה תומוחל רבעמ לא ,םיקוחר תוזוחמל

 םירהה תוגספל דעבמ ,ךכו .ותוא תובבוסה

 ,ץראה רודכ רויצב עיפומ ,םיגלשומה

 .עיגהל רענה שקבמ וילא ,לודגה םלועה

.ץיוושואב זניג רטפ הפסינ 4491-ב

 טואנורטסאה אירמה ,ךכ רחא םינש  85  

 תא םישגהו ללחה רבעל ןושארה ילארשיה

 תא ץורפל - ידוהי רענ ותוא לש ומולח

 עורפה ןוימדה לא עיגהלו תואיצמה תולובג

 לא הריציה לש תיסיפה התעגה" .רתויב

 תומלגתה םה ,רטפ םלח וילע ,ללחה

 תידוהי תרמוא ,"ידוהי רענ לש וייואמ

 תונמאה ןואיזומב הריכב תרצוא ,רד-ךש

 ,האושב ונל דבאש ידוהיה ןורשיכל למס אלא וניאש ,דחא רענ לש םולח" ."םשו די" לש

."ונתמוקת למס אלא וניאש ,דחא טואנורטסא לש ועסמב
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ל"ז ןומר ןליא ללחל ומע חקלש הרותה רפס רופיס  

 ןזלב-ןגרב הדמשהה הנחמב ןטק דלי  

 דמילש ,םדרטסמא לש ברהמ לביק

 .ןטק הרות רפס ,הווצמ רבל ותוא

 -רבב הז רפסב אורקל הכז דליה

 ,)היוי( ןיכיוהי ףסוי דליה .ולש הווצמה

 םחלנו הצרא הלע ,האושה תא דרש

 תויהל הנמתנו לארשי תומחלמב

 ביבא-לת תטיסרבינואב רוספורפ

 לארשי לש םייוסינב ישאר רקוחו

.ללחב

:ןומר ןליא רפיס הרותה רפסה לע  

 לש תלוכיה תא לכמ רתוי גציימ הז"  

 רבד לכ תורמל דורשל ידוהיה םעה

 לש םימימ עיגהל ,תויארונ תופוקתב

."הווקת לש םימיל רוחשמ רוחש

 .חלשב תשרפ תבש - תונליאל הנשה שאר - טבשב ו"ט

 הנקמ הנשמה .ול שי םינש ישאר המכ םג .ןורכז ימיו תורצע ,םיבר םיגח לארשי םעל  

 שאר - ירשתב דחאב ןושארה ,םינש ישאר ינש םהל העבקש דע תונליאל הבר תובישח

.ןליאל הנשה שאר - טבשב ו"טב ינשהו ,העיטנל הנשה

 הנש ןיב לידבמה "עבוק םוי"כ ותויה םצעב התיה ןליאל הנשה שאר לש ותועמשמ  

 הז היה ,םייווללו םינהוכל תורשעמו תומורת לארשי ינב ולעה שדקמה ןמזב .התרבחל

 תנש הליחתמ יתמו סמה תנש תמייתסמ יתמ עובקל ךרוצ היה ןכ לעו וב וביוחש סמ ןיעמ

.השדח סמ

-ח"סרת תנשב םירומה ועבק ,תועיטנל רתויב םיאתמה דעומה וניא טבשב ו"טש יפ לע ףא  

.לארשי תשרומ חורב ץראב םישרוש תוכהל ידכ ,תאז לכ .תועיטנה גחכ גחה תא 8091

 עבק תובשייתהל למס ויה תועיטנה .תועיטנ וכרענ ,ץראב בשייתהל לארשי בושב  

.ץראב תוזחאיהלו

 "היבמולוק" תרובעמב גיצמ ןומר ןליא

האושב לצינש ריעזה הרותה רפס תא
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 םישורב ,תוציבה שוביילו תחדקב קבאמל םיסוטפילקא ועטינ תובשייתהה תישארב  

 .םירהב יפוילו לצל - םינרואו ,תוחור ינפמ ירפ יצע תנגהלו יונלו םיליבש ןומיסל - םילקדו

.דועו הלא ,ןולא ,יעבט שרוח יצע םיעטונ םויכ

 שובלב תשדחתמה לארשי ץראב שרוש תקמעהל תושדח תועיטנ ועטינ - הנש לכ ךכו  

.קורי

  םייחה תוכיא לעו עבטה לע רומשל ךרוצה תא תאש רתיב שיגדמ תונליאל דחוימה גחה  

 טבשב ו"ט .הוולשהו טקשה לע ,חצה ריוואה לע ,חמוצה לע ,יחה לע ,ונלש הביבסהו

.ללכב עבטלו םיחמצל ,םיצעל תושיגרה תא ריבגהל תיגיגח תונמדזה הווהמ

 וידימלת ,תפצב םילבוקמה וב וגהנש גהנמ שדחל םישקבמ ונא טבשב ו"ט רדס תכירעב  

 והז ?טבשב ו"ט ןוקית והמו ."ןוקית" וארק הז גהנמל .)אירול קחצי 'ר( י"ראה לש וירבחו

 וידי ישעמ" םהו ,לארשי ץרא םהב החבתשנש תוריפ לש האנהבו הליכאב ,דומילב קוסיע

.ארובה לש "ראפתהל

 לעמ והשמ לא תואיצמהמ םילמס תועצמאב עיגהל ורתח ,תדחוימה םכרדב ,םילבוקמה  

 ו"ט רדסב ולכאש תוריפה .םייהולא םיבחרמ לא ,םיבגשנ תומלוע לא ,תואיצמל רבעמו

.האירבה םלועו הריציה םלוע ,היישעה םלוע  :ולא תומלוע ולמיס טבשב

 הריכהל םנוצר תא ,לארשי ץראל םתבהא תא םג אטבל ושקיב טבשב ו"ט רדס תכירעב  

.הילע רומשל םתפיאש תאו

 לש םכרדכ ,תוסוכה עברא .הדובכל תוסוכ עברא תותשל םיגהונ חספ רדס גהנמכ  

 תופלוח ךכ ,תוסוכב םידאמ ןייהש לככ .הנשה תונוע עברא תא תולמסמ ,םילבוקמה

.םימימחה ץיקהו ביבאה לא םירירקה ףרוחהו ותסה ןמ תונועה

םיס"נתמל הרבחה ,טבשב ו"ט יפ לע

 עבראבש הנושארה השרפה - "םילקש תשרפ תבש" םיטפשמ תשרפ - ד"סשת טבשב ט"כ

 םייתשו םירופ ינפל ןהמ םייתש .הנשב תודחוימ תותבש עבראל ללוכ םש .תוישרפה

 ריטפמלו ,הליגרה עובשה תשרפב הרותב םיארוק וללה תותבשה ןמ תחא לכב .חספ ינפל

.השרפה לש הניינעמ וב םיארוקו ףסונ הרות רפס םיאיצומ

.שדוחה תשרפ )ד הרפ תשרפ )ג רוכז תשרפ )ב םילקש תשרפ )א :ןה תוישרפה  

 תא "ריטפמ"ל שדוח שאר ינפלש תבשב םיארוק עובשה תלחתהב שדוח שאר לחשכ  

 תוכזב יכ ,"םכיתושפנ לע רפכל" דע ,)'ל תומש( "לארשי-ינב שאר תא אשית יכ" השרפה

 םירשע ול ואלמש לארשי ינבמ דחא לכ :םילקשה לע רדאב דחאב םיעימשמ ויה שדקמה

.רוביצה תונברק ךרוצל הנשב הנש ידמ םורתל היה ךירצ ,הנש

 תועבטמה תא .לקשה תיצחמ תווצמל רכז ,ףסכ תועבטמ השולש םורתל ונא םיגהונ ונימיב  
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 יאצומב וא םיירהצה-ירחא דימ ,תסנכה-תיבב תויוצמה ,הקדצ לש תופוקל םימרות וללה

.הליגמה תאירק ינפל םירופ לילב ,ונייהד ,רתסא תינעת

 תא אלמל קר אל הדעונ רבדמב וניתובא ידי-לע התלעוהש ,לקשה תיצחמ תמורת ,בגא  

 רפסמ יפ-לע .םעה דקפמ ךרענ וז ךרדב :תפסונ הרטמ השמיש אלא - ןכשמה תפוק

.םעב םייוצמ אבצ יאצוי ,הלעמו םירשע ינב םירגוב המכ ועדי תועבטמה

 הצוענ הריפסה רוסיאל תירקיעה הביסה .םתולגלוגל םדא ינב רופסל רוסיא םייק ,עודיכ  

 ,םויכ .תויוכיאב םא יכ - תויומכב דדמנ וניא לארשי םע לש וכרעש ,רמואה ןויערב

 םיליגר ,הליפתל ןיינמ שי םא ,לשמל ,תעדל ידכ רדחב םיחכונה תא רופסל םיצור רשאכ

 םערו ךתלחנ תא ךרבו ךמע תא העישוה" :לשמל ,םילימ רשע ןב רוגש קוספב שמתשהל

.)ט:חכ םילהת( "םלוע-דע םאשנו

םירתא
.שדוחה שודיק ידומילל ןוכמה

 םרכ תבישיב ןיזיירד ש"ע שדוחה שודיק ידומילל ןוכמה ד"סב םקוה ס"שת ירשתב  

.הנביב

 שודיק ,ירבעה חולה יניינעב רוביצה לש תרבוגה תוניינעתהל הנעמ תתל אב ןוכמה  

.תודהיב הימונורטסאהו ןמזה ,הנשה רוביע ,שדוחה

 םילכה ןתמ ךות רוביצה לש תובחרנ תובכש ברקב ולא םיאשונ דמלל ןוכמה תרטמ  

 דומיל תוינכות ליעפמ ןוכמה .םיימונורטסאהו םייטמתמה םיאשונה תנבהל םיצוחנה

 םימגד םיללוכה םימדקתמ השחמה יעצמאב שומיש השענ ןהב ,םיאליג ןווגמל

.תוידממ תלת תוימדהו הידמיטלומ תוגצמ ,םיימונורטסא

 םינבר לש הצובק תלעופ ודיצלו ,הנביב םרכ תבישי דימלת ,רטלאו יש ןוכמה תא להנמ  

.ץראה יבחרמ םיחמומו

:םימוחת רפסמב תדקמתמ ןוכמה תוליעפ  

 תודסומל תדעוימ הכורעתה .הנביב םרכ תבישיב תלעופ שדוחה שודיק תכורעת �

 תוגצמ ןכו ,םיימונורטסא םימגדו תופמ תונומת ,הכורעתב .תונגרואמ תוצובקו ךוניח

 הימונורטסאהו ירבעה חולה ,שדוחה שודיק תווצמ תא םישיחממ ולא לכ .הידמיטלומ

.לארשי םעב

 יבחרב תדיינ השרדמכ םג לועפל ךורע ןוכמה ץראה יבחרל תודיינ תולעפהו תואצרה �

 ירבעה חולל םירושקה םינווגמ םימוחתב תולעפהו תואצרה לש ןווגמ ןוכמל .ץראה

.שדוחה שודיקו

 תובר תורשע .םישישק דעו 'ג התיכמ לחה םיאליגה לכל תומאתומ תואצרההו הכורעתה  

 .ולא תויוליעפב קלח ולטנ תוצובק לש
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 לכ לש ףיצר דומיל ,תינכותב .הנביב םרכ תבישיב תמייקתמ הקימעמ םידומיל תינכות  �

 ףרוחב דחאה ,דומיל ירוזחמ 2 םימייקתמ הנשב .הכלהב םינמזהו שדוחה שודיק יאשונ

 ירוזחמ 8 ומייתסה הכ דע .תועש 3 םיכשמנו עובשב םעפ םימייקתמ םישגפמה ,ץיקב ינשהו

 .ומוציעב יעישתה רוזחמה אצמנ התעו ,דומיל

 םיסנכב םידומילה תינכותב .בחרה רוביצל םילודג םיסנכ םעפ ידמ ךרוע ןוכמה .ןויע ימי  �

.ולא םימוחתב םש ילעב םיחמומו םינבר םיצרמ

 דומיל תרבוח - "רוביעה תמכח רוביח" :םימוסרפ 3 הכ דע איצוה ןוכמה .םירפס תאצוה �

 םיללוכה ,"קחצי די"ו "הניב יעדוי" םירמאמ יצבק ינשו ,ירבעה חולה תונובשח לע הטושפ

.הז םוחתב םיקסועה בטימ לש םירמאמ

 תרוצ תא םג תוללוכה( תונומת ,םירמאמ ליכמה טנרטניא רתא ןוכמל .טנרטניא רתא �

 .אשונה תא דומלל םיניינועמל םירפס לש תיפרגוילביב המישרו ,םירושיק ,)שדוחב חריה

 תויתכלה תובושת ףסוא וב - ל"ז ןומר ןליא רכזל  "םימש תוקוח" רודמ םג הז רתאב

www רתאה תבותכ  .ללחב תווצמו הרות לע םירמאמו . ybk . gro / shki .

 ימוחתב םיניינעתמל תולאשל תובושתו ינופלט עויס שיגמ ןוכמה .םינופל ינופלט עויס �

.0656658-80 ןוכמה לש ןופלטה 'סמ .שדוחה שודיקו ירבעה חולה

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מופעי הירח מדי יום בחודש שבט נכון לחצות הלילה (לפי שעון ישראל) 

המספר באחוזים הוא גודל החלק המואר של הירח
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האנ-ןב לאונמע  ר"ד

 לכב םיזמורמה טבש שדוחל ,ןיפיקעב וא תורישי ,םירושקה םירתאהו םישיאה תא תוהזל אנ

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

.תודיחה 8 ךותמ 7 רותפל חילצמה

:ונרש םהבש םינמז ויה" 

םילתושה םיכלוה ךכ 

בלב ןור 

דיב תאו 

רפכה ןמו ריעה ןמ 

וט וט וט וטב 

".טבשב וטב 

 תורוש רדס יפל לאשנ לואש ךכ בגאו רישה תא אנ םהמהנ 

 תונשב יתדלונ ,םיזראה תנידמ לובגל ינא ךומס :רישה

.הרמוש המשו הנכש יל ,םיבשומ ישנא לש ינש רודל ,םיעבשה

:הרוש התואב הלאש דועו

 ,רבעב תיתשלפ - יתנֵכש ,םורדב ינא - ןופצב ימדוק םא

 ונשמימ ךכו ,םורדמ םה םג ואב יבשייתמ ,תירבע - הווהבו

.ןמית יאובו - ןופצ ירוע ,ינאו ימדוק

.היינשה הרושל אנ גלדנ

 תוחנאל ינובזע םה לבא ,ונרכזה רבכש ץראהמ םילועב יתליחת

 עודיה ןנעה לש וכרדב םיקיזחמה סולינה ץראמ םתחת ואוביו

.םיקפוא - יתנכש

.הרוש התואב ונא ןיידעו

 .ונמשל דואמ המד ומשש יברע רפכ ןאכ היה םעפ

 ,הקירפא ןופצמ ונילע ,ץראה זכרמב ונא

.ןשוחה ינבאב רושק המש ,תסחוימ ,ונתנכשו

42 ‘סמ ץראהו םעה ך"נת תשרומ ירתא ןודיח
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8

7

6

5
:תלאוש תישילשה הרישה תרוש 

 יטירבה אבצה תרגסמב ,תיצאנה תצלפמב ונמחל

 ,תונביהלו תונבל הצרא ונאב .יכ'צה אבצה תרגסמב םגו

 'ירירבש'ה ףוסה לע עודיה איבנה ירבדב ונרכזנ

.הרדח - ונתנכש .ונמשב והונללכו ברחה לש

:האבה הרושה הנה ,אנ ורוש

 .הברעה ןופצב ינא ,ימוקמל ימיע אנ ואוב

.רישל רושק ימשמ קלח קר ,בגא

.ישוק גיצמ רושק וניאש קלחה לבא

 םינעוטה שיו 'םיבייוא'כ ותוא םישרפמה שי

 ,ךכ וא ךכ םא .'םימ תודאנ' ושוריפ יכ

.תחטבומה ץראל םאובב םכיתובא תובא ונח יתברקב

,ינוויל םידורוו תומולח ,קמעה בלב יתדלונ

 התוא תא לולכל רומא היה ירוקמה ימש ןכ לעו

...הלפעה ומכ והשמ ריכזמ םויכ ימש .ימדוקב םתשפיחש הלימ

:רישבש הנורחאה הרושלו

קורזי ימש ךשמה לבא ,שוחינל לילק ימשב ןושארה קלחב

,הקוחר יכה תשבילו ,הנושארה םלועה תמחלמל ,החילס ...םכתא

.וידמ אולמב לרנג ,ןמאי אל ,זא התיהש תידוהי תוישיאלו

.המחלמ התוא ירגוב יבשייתמ .הנש 85 ינפל יתדלונ

.הינתנ יתנכש

 

 

 

 

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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!
32 'סמ ץראהו םעה ך"נת תשרומ ירתא ןודיחל תונורתפ

 שדח אוה .'ט ,'י ארזעב ןכו "ולסכב יעשתה שדחל" )א ,ז הירכז( ארקמב רכזנ יעישתה שדוחה .1

".וילסכ אוהש יעישתה שדחבו" י ,ב יגח ק"דרב האר ןכו ".וילסכ שדח אוה :י"שרבו "יעישתה

 אוהש ןסינ שדוחמ ליחתמה ילארשיה םישדוחה ןיינמב יעישת ותויה םוש לע ארקנ יעישתה ומש .2

 דחאב ןנבר ונת" א דומע ,ז הנשה שאר ארמגבו ,)בי תומש( "הנשה ישדחל אוה ןושאר םישדח שאר"

."םישדחל הנשה שאר ןסינב

 יאלקחה הנשה חול תא תראתמה תבותכב אצמנ הז םש ."ערז חרי" אוה וילסכ שדוחל ףסונ םש .3

 0001-כ( ךלמה המלש לש ותפוקתל סחוימו םודק ירבע בתכב בותכה חולה ,"רזג לת"ב אצמנש יפכ

 וחרי" ארקנ םהירחאלש שדוחה ."ףיסא יחרי" םיארקנה ןושח-ירשת שדוחמ ליחתמ הז חול )ס"הנפל

.העירזה תע אוהש ולסכ שדוחל סחייתמ הארנכו "ערז

 הנשהשכ "ערז ולסכ יצחו ןושחרמ ירשת יצח" תרמוא 'ב דומע ו"ק ףד אעיצמ אבב תכסמב ארמגה 

.)ב"כ ,ח תישארב( תונוע 6-ל תקלוחמ

 םירמוא שי ."ומלסכ" ארקנ אוה תירושאב .לבבמ ולעש רחאל םעה יפב שרתשה וילסכ םשה .4

.)רטמל( תלחות וניה םשה תועמשמש

 ינשהו )1 'סמ הבושתב רכזוה( הירכז רפסב דחאה .וילסכ ירושאה ומשב הז שדוח רכזנ תוארקמ ינשב .5

 םש לע םינמאנ םידע םה וללה תוארקמה ינש ." 'וגו םירשע תנש ולסכ שדחב יהיו" א ,א קרפ הימחנב

.ס"הנפל הנש 0052-כ ,ינש תיב תליחת ןמזמ םה הירכזו הימחנ ירפס .הז שדוח

:32 'סמ ןודיחב םיכוזה

.םילשורי - קטנויפ באז הימחנ .1

.הנומצע - דרי היל .2
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טבשב ו"טל תוארפרפ

 תובוט תוירב וב ארבו רבד ומלועב רסיח אלש..." םירמוא ונא )ןסינ שדוח ימיב הגוהנה( תונליאה תכרבב

."םדא ינב םהב תונהל םיבוט תונליאו

 םדאה אלה הרואכל .םדאה שפנ בישהלו תויחהל םיחבושמה םהיתוריפו תונליאה תא ,אופא ,ארב ה"בקה

 הצר ,םיבוטלו םיערל ביטמהו בוטה אוהש ה"בקה אלא ?םיגדו רשבב םימו םחלב ,םהידעלב םג תויחל לכי

 ותונהל ידכ ?המל ךכ לכו ,םינווגמו םינוש תוריפמ תוריפ ינימ לכ ורובע ארב ןכל ,גנועו האנה םדאל בסהל

 תא ןנערל שדח ירפ ול שי המ תפוקת ידמ רשאכ ,תעדה תבחרה ידיל והאיבתש חור תחנ ול היהתש וגנעלו

.ושפנ

 רעצמה םדא ,ןכ םא .םדאה בל תא ןינרהלו האנה םורגל ידכ קרו ךא הפינעו הלודג הכ האירב ארב ה"בקה

 - האירבה לכ תרתוימ ותעד יפלש אצוי ,ונמיה לבוס והערש ךכב בשחתמ אלו ושפנ תא ררממו ורבח תא

.'ד ןוצרל שחכתמ הז םדאש אצמנו ,םדאל חור תחנ תושעל ידכ הארב ה"בקהש

 לש םייסיסבה וייחל גואדל קר אל לדתשהל ונילע המוש ."ויתודימב קבדה"ל ונורוה םישודקה ונימכח

 םא ,םיתפש קתמב םאו רבחל םינפ תראהב םא .םילוכי ונאש המב גנועו האנה ול םורגל ףא אלא ,תלוזה

 וניבלמה לודג" ארמגה תרמוא "בלחמ םיניש ןבלו" קוספה לע .םידומילב הרזעב םאו הבוט הצע תניתנב

 םח בלח סוכ קלחמו םיכרד תשרפב דמוע םדא םיאור ונייה םא ."בלח והקשמהמ ךויחל ואיבמה םיניש

 ,ל"זח ונוליג תאז לכב .הזה בידנה םדאה תא םיראפמו םיללהמ ונייה המכ ,ףסכ ןיא םניח ,בשו רבוע לכל

 הקשמה בל בידנ ותואמ רתוי לודגו רתוי בושח ,תוקחוש םינפ תשראו תופי םינפ רבס ותלוזל הארמש ימ יכ

 ,םינישה תנבלה וליאו םייתעש העשל םדאה ףוג לע תלעופ בלח סוכבש תלעותה ,תעדל ונילע תאז יכ .בלח

.דואמ בר ןמזל ותמשנ לעו םדאה שפנ לע תרתונ המושיר

 ךכ ,ןובשח ילבמו הרומת אלל ,רצונ לכל ויתוריפמ קינעמ ,הירב לכל לצמ הז ץע המ ."הדשה ץע םדאה יכ"

.הדשה ץעכ - םדאה

 ,הפי ןיעב ויתוריפ ןתי הדשה ץע םג יזא ,הבידנ חורבו הפי ןיעב וניתוריפמ קינענ ,הריציה יריחב ,ונחנא םאו

 רמאנש הזמ הלוגמ ץק ךל ןיא אבא יבר רמאו" :ל"זחב אבומש יפכ ,לאוגה תאיב תשחהב ונא םיחטבומ זאו

 ןתתשכ" :י"שרבו "אובל וברק יכ לארשי ימעל ואשת םכירפו ונתת םכפנע לארשי ירה םתאו )ו"ל לאקזחי(

."רתוי הלוגמ ץק ךל ןיאו ץקה ברקי זא הפי ןיעב הירפ לארשי ץרא

םילשורי לגד תוברתה ןרק יפ לע

הכירדמל ינויע רמוח 
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.העקשהה יפל לוביה תוינחורב ךכ - התעירזל םאתהב תחמוצ החימצהש םשכ��

..."םדאה" ךכ ,ונקתל השק ומוקיעב לדגש רחאל ךא - ורשייל ןתינ ןטק ודועב עטנה��

הנוי וניבר                                                                                                                                      

)גס ,דכ תישארב( "הדשב חושל קחצי אציו"

 ושריפ שרדמה ימכח .הדשבש םיחישהו תונליאה ןיב לייטל :טשפה יפל ושוריפ "הדשב חושל" יוטיבה

 לארשי ימכחמ המכ .החנמ תליפת לארשיל ןקית קחציש ,ןאכמ ודמל ףאו ,החישו הליפת ןושלמ "חושל"

 ויאושינ ינפל םידקה וניבא קחציש ,םירמואו ,תונליאו םיחיש תעיטנ ןושלמ "חושל" הלימה תא םישרפמ

.ותחפשמ ינב תא סנרפל לכויש ידכ ,םיחישו תונליא עוטנל
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טבשב ו"טב תודע יגהנמ .א
 םלש םוי תולבל וגהנש ויה .תונליאה לע םש ךרבלו םיסדרפל תאצל לבב ידוהי וגהנ ,טבש שדוח סנכנשכ

.תונליאה בולבל - "ר'גס לע עיקפת" וניכ םה גחה תא .םיסדרפב

.)ןבל ,םודא( תוניי לש םינוש םיגוס תותשל וגהנ םידרפסה ברקב רקיעבו תונוש תוליהקב

 האובתה תודוא לע רבדמה ,רהוזה רפסמו דומלתהמ ,הנשמהמ ,ך"נתהמ טקולמ דחוימ דומיל םג ונשי

.תוריפהו

 ?עודמ ,טבשב ו"טב ןחלוש תכירע

 תא רעצל ךירצ וניא םדאש רחאמ ,ןייה ןמ רזנתהש לע "אטוח"כ רדגומ ריזנה יכ ,רפקה רזעלא יבר רמוא

 וניע התארש לכ לע ןובשחו ןיד ןתיל םדא דיתע" יכ ,בר ירבד םיאבומ )ד קרפ ףוס ןישודיק( ימלשוריב .ומצע

 הנשל תחא תוחפלש ידכ ,תוטורפ ךוסחל רזעלא יבר היה גהונ ,ימלשוריה רפסמ ,ךכ תובקעב ."לכא אלו

 ה"בקל הידוהו חבש ןתילו םלכואלו םהילע ךרבל ,םעט אל ןיידע םתואש םישדח םילכאמ שוכרל לכוי אוה

.ולא םימיעט תוריפ ומלועב ארבש לע

 תוריפ הנשב םעפ תונקל רזעלא יבר לש וגהנמש ןכתיי יכ ,בתוכ )ורפסל החיתפב( "רדה ץע ירפ"ה לעב

 ןגמ"( לארשי תוליהק לכב לבקתהש ,טבשב ו"טב תוריפ תליכא גהנמל רוקמה אוה ,םהמ תונהילו םישדח

.)ז"צ תוא םש "םייחה ףכ"ו ז"ט ק"ס א"לק 'ס "םהרבא

.תונליא עוטנל םג םילוכי ונא ונצראב םויכ ,תוריפ תליכאל טבשב ו"טב םילבגומ ונייה ,תולגב ,ל"וחב

 םיניד 
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הריש תבש יגהנמ .ב
 קוספ הרישה דע "עשיו"מ ,רוביצהו ץ"שה ,תירחש תליפתב רמול )הריש תבש( וז תבשב םיגהונה שי .1

.קוספב

 הרותב ארוק( "םיב המר ...םירמ םהל ןעתו" דע "עשויו"מ ת"סב םיארוקש העשב דומעל םיגהונ שי .2

.)האירקה ךשמהל עירפי אלו םוקל קיפסי להקהש ידכ "...'ה עשויו" ינפל טעמ קיספי

 לש תדחוימ המיענו ןוגינב - חלשב תשרפבש "רישי זא" קרפ תא אורקל הרותב םיארוקה וגהנ" .3

 םיסינה דועב ,םיה תריש לש וז הריבכ העשב ירהו ,"ןמזה תא תררועמ האירקה"ש יפל הרמזו הריש

 וכזו ,"רישי זא" תרישב שדוקה חורב דחי םלוכ וחצפ ,לארשי לש םהיניע דגנל םיללוחתמ תואלפנהו

 םירמזמו םינגנמ הרישה תאירק תעב ונא ףא ןכל רשאו .איבנה לאקזחי האר אלש המ הניכש יוליגל

.םיה תא התע ונא םירבוע וליאכו שדוק תחמש התוא ונמצעב ררועל

:הז לע ורמאנ םימעט הברהו הריש תבשב םירופיצל תונוזמ תתל םיגהונה שי .4

 )תבש( םויה" ריהזמ השמש בותכ םשו חלשב תשרפב ובתכנ ותטיקלו "ןמה" תדירי תשרפש )א

 ןתדש שרדמב ראובמו ."ואצמ אלו טוקלל םעה ןמ ואצי ,יעיבשה םויב היהו" ."והואצמת אל

 וטקלו ואצ :לארשיל ורמאו ,ןמ םש ורזיפו הדשל וכלהו ונבר השמ ירבד תא לטבל וצר םריבאו

 ,ורזיפ םהש ןמה תא וטקילו םירופיצה ואב ךכ ךותבו .השמ רבוד רקשש וארו ,ןמ הדשב

 זאש ,השמ תרהזאו ןמה תדירימ הרותב םיארוקשכ וז תבשב ןכ לע .ואצמ אל טוקלל ואצישכו

.השמ לש וירבד תתימא תקדצ החכוה ךכ ידי לעש ,םרכש םירופיצל םינתונ

 "רבדמב םתוא יתלכאה רשא םחלה תא וארי ןעמל" :ןמה תשרפ םיארוק וז תבשבש םעט דוע )ב

 וקסעיו םהיקסעמ םמצע ונפי רופיצל םילשמנה לארשי םעש ,םירופיצל תונוזמ םיקרוז ןכל -

.הלעמלמ ןמה םהל דריו ,העיגיו למע ילב םהיתונוזמ םהל איצמי 'ה זא - תווצמבו הרותב

 ןיחרוט ונא ןיא ירהש ,הרות לארשי גהנמד" הז גהנמ לע ןגהל אצי )ד"כש 'ס( "ןחלושה ךורע"בו 

 ןיקיזחמ ונא ןכלו םיה לע הריש ורמא תופועהש ןומהה יפב אלגרמד .ונליבשב אלא םליבשב

.םיה תריש תחמש רוכזל הנווכה ךכ םאו ,הבוט םהל

"םלשורי לגד תוברתה ןרק" יפ לע
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לארשי תוליהק ספיספ

'ב קלח - לבב תודהי - ןדריה רהנל לקדיחה רהנמ

תינויצה תוליעפה ינצינ

 ,לארשי-ץראל ולע םידיחי קר .היפואב תיחישמ-תיתד התיה וז ךא ,לארשי-ץראל הקיז התיה ,תורודה ךשמב

.ץראה בושייל וחלשנ תובר תומורתו ץראה ןמ םיר"דש םע רשק רשקנ

תוברתו ךוניח

 ידומלתו "םירדח" ,םידלי ינג :םיגוסהו םינימה לכמ םיידוהי רפס יתב לש הלודג תשר תמייק התיה דדגבב

 הלאה ךוניחה תודסומ בור .םיינוכית רפס יתבו םייניבה תביטח לש רפס יתב ,םיידוסי רפס יתב ,הרות

.םש תידוהיה הדעה ירישע ידי לע וכמתנו ודסונ

 הפוקתהמ םייק היהש ,"הרות דומלת שרדמ" םשב ארקנש ,לודג ירוביצ "רדח" דדגבב היה ןכ ומכ

 הברה םרת הז דסומ .םיבר םידמלמו תובר תותיכ וב ויהו ,םיינע ינב יפלא וכנחתה הז רדחב .המודקה

.וידימלת ברקב תרוסמהו תדה קוזיחל

 יתבב .)"חרש"( תיברעל תירבעמ ך"נתה יקרפ םוגרתבו תקיודמ האירקב שגד םשוה ךוניחה תודסומ בורב

 לש רפסה יתבב ;תילגנאה הפשה תא הבחרהב ודמיל םיינוכיתה רפסה יתבבו םייניבה תוביטח לש רפסה

 אל וללה רפסה יתבבש ידכ ,רמשמה לע ודמע םינברה .תיתפרצה הפשה תא הבחרהב ודמיל "סנאילא"

.לארשי תרוסמ עגפית

:תוביס המכ ללגב הפי הרוצב חתפתה םירגובמה ברקב הרותה דומיל

 רחא ושענש ,םיכרבא תואמ וכנחתה ובש ,)0481( ר"ת תנשב םינברל שרדמה תיב תחיתפ העיפשה .א

 םג .םיינוליח רפס יתבב שדוק ידומיל ודמיל םהמ המכ .הרות ידומלתב הארוה ירומלו םינברל ךכ

.הלודג תינחור הארשה ונממ ולביקו ,הז םינברל שרדמ תיבב חקל עומשל וכז םירחוסה

 םיירהצה ירחא תבש לכב רוביצה ינפל םהיתושרד תא עימשהל וגהנש ,םינברה םינשרדה ועיפשה .ב

 םישנ םג ללכ הז רוביצ .לודג להק ינפב רסומו שרד ,הכלה ירבד ועימשה םה .ריעב תסנכ יתב המכב

 הכלה יניינעב תואיקב ויה םישנהש ,עריא םימעפ המכ .םישנ תרזעב ,ןבומכ ,ובשיש ,ןטק אל רפסמב

 .ינומלא ינולפ ןשרדה ברה יפמ העמש ךכו ךכ יכ ,ןידה ךכ אלש ,הלעבל הריעה השיאה .םירבגהמ רתוי

 הלא םינשרד שארב .םידחוימ םירפסב םהיתושרד תא ומסרפ ףאו ,ןיטינומ םהל אציש םינשרד ויה

ינאיס החמש תאמ
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 דמלנש ,"יח שיא ןב" ורפסב ויתושרד תא םסריפ םייח ףסוי ברה ."םכחלא" תחפשממ םינברה ודמע

.תסנכ יתב הברהב תוצובקב

 תירחש תוליפת ירחא תויסנכ יתבב וגהנש ,"תועיבק"ה היה ,המכחו הרות תצפהל עייסש ,בושח םרוג  .ג

 ;"לארשיל קוח" ודמל תירחש תליפת ירחא .םוי-םוי "עובק" רועיש םינברה דחא דמיל ןהבש ,תיברעו

 םיפתתשמה רפסמ .ח"ירהל "יח שיא ןב" וא "בקעי ןיע" ,"ךורע-ןחלוש" ודמל תיברע תליפת ירחא

.לודג היה הלא םיגוחב

 םיבר .ישיש םוי לכב "םוגרת דחאו ארקמ םינש" דוחייב ,ך"נת תאירקב תוברהל וגהנ םיבר םידוהי .ד

 םיתעל אורקל וגהנ םיבר םירגובמ .םינוש הכלה ירפסבו ךורע ןחלושב םמצעב ונייעו ,רפס יעדוי ויה

 םהמ קלח ועדיש דע ,"אטוז ארדא"ו "אבר ארדא"ב ,"םינוקית"ב דוחייב ,"רהוז"ה רפסב תובורק

 םישולשה תונש דע קאריעב הררשש ,תיללכה תיתדה תינחורה הריוואה תעפשהב עריא הז לכ .הפ לעב

.םירשעה האמב

 תופידר ולחהו ,)סנאילא( ח"יכ תרבח לש רפסה יתב תועצמאב ,תינוליחה הלכשהה הרדח רשא םוימ 

.םויל םוימ לדלדתנו ךלה הרותה דומיל .םירבדה ינפ ונתשנ ,ינויצהו ידוהיה ךוניחה דגנ הלשממה

הינפב ודמעש םילושכמהו תינויצה תוליעפה

 לש תוליעפל ליבקמב השעמל הלחה קאריע ידוהי לש לארשי-ץראל רשקהו תינויצה תוליעפה ינצינ

 התיה הנושארה םלועה תמחלמ דע .הרשע-עשתה האמה ףוסב ונייהד ,הפוריאב תינויצה תורדתסהה

 תימואלה העונתה לש התווהתה לעו ידוהיה םלועב השענה לע ודמל קאריע ידוהי .תמצמוצמ וז תוליעפ

 האמה לש םישישה תונשמ לחה קאריעל עיגהל הלחהש תירבעה תונותיעהמ ,לצרה ר"ד לש ותגהנהב

.הרשע-עשתה

 םיריעצ ידי לע 0291 תנשב םקש דאדגבב תידוהי תוברתל ןודעומ היה ,"םיירהנ םראד תינויצה הדוגאה"

 ביצנה םעטמ ןוישר ולביק ןודעומה ירבח .םיאנ והילא ןב ןושש ןרהא ארקנ ךכ ,"הרומה" תושארב ,םידוהי

 הכז אלש ,"ןורושי" ארקנש יברע-ירבע ןותיע אצי ףא .תירבעה הפשהו תוברתה תא ץיפהל יטירבה ןוילעה

.םידוהי דגנ תופידרמ ולבסי ןפ םששח םושמ תאזו ,הליהקה ישאר תדהאל

 תודסומהו תימלועה תינויצה תורדתסהה - יופצ יתלב דצמ אקווד ,וז הצובק ינפב בצינ ףסונ לושכמ

 חולשל וחרט אל ךא ,ןויצב ידוהיה בושייל םורתל קאריע ידוהי תא ודדוע םנמא םה .םיימואלה

 אל וז תוגהנתה .)הלשממה ןוישרב לארשי-ץראל הסינכ תוכז םהילעבל וקינעהש םירושיא( םיטקיפיטרס

 הז םוכס .ט"שיל 060,4.- לש ךס דוסיה ןרקל ומרת םה 0291-5291 םינשה ןיבו קאריע ידוהי ידי תא התפיר

 .שפנ 000,08 הנמש הפוקת התואב קאריעב םידוהיה רפסמל סחיב רתויב דבכנ היה

 סחי רכינ ןאכ םג ."בושייה תרשכה" תרבחמ לארשי-ץראב תומדא קאריעמ םידוהי תואמ ושכר ןכ ומכ

 ,תאז לכ תורמל .םישכורה לכל רכמ ירטש תחילש יאב אטבתהש ,קאריע ידוהי יפלכ תודסומה לש יוקל

 ,"תודחא" ,"תירבעה הפשה יציפמ" ,"חוכה" ,"יבכמ" :תוינויצ רעונ תודוגא רפסמ 03-הו 02-ה תונשב ומק

.דועו "רבעיחא"
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 רתוי דוע ערוה בצמה .םידוהיב תוללעתהמ הדי הכשמ אלו ,2391 תנשב קאריע הלביק התואמצע תא

 תסנכה הרסאנ ,לארשי-ץראמ ואבש םיחילשה ,םירומה ושרוג :תינויצ תוליעפ לכ הב הרסאנש ,5391 תנשב

 הצפוהו הלכלכהו ךוניחה םוחתב תולבגהו תוריזג ולטוה ןכ ומכ .ל"קק תופוקו םיינויצ-םיירבע םינותיע

 תויונח .םיבר שוכר יקזנו םיעוצפ 008 ,םיגורה 081 :דבכ היה םימדה ריחמ .םידוהיה דגנ התסה תלומעת

.ט"שיל ןוילימ לש ךרעב וזזבנ

 ומקוה .הנאובתו הדימב תואבה תופקתהל וכרענ אלא היינשה יחלה תא םהיביואל ושיגה אל םידוהיה

 ,לארשי-ץראב "הנגה"ה ינזואל עיגה םעמש .דועו ,"המדקו תודחא" ,"הלצהה רעונ ןוגרא" ומכ םינוגרא

 וצנא םג ועיגה ויתובקעב .קאריעב תינויצה תרתחמה תמקהב עייסו קאריעל רוגיבא לואש אצי 2491 ץרמבו

.ירודכ ארזעו ןמטוג והירמש ,ינריס

 םיינויצ תוליעפו םיליעפ ורבח הב ,"ץולחה" תעונת לש דוסיה תדיעו הסנכתה ,)3491( ג"שת חספה גחב

 חדקאו ך"נת ינפל ועבשוה םה .לארשי-ץראל קאריע ידוהי תא תולעהל התיה םתרטמו ,לארשימו קאריעמ

 ךפשיי אל ידוהי םדו ,הזל הז םיברע לארשי םע" :םילימה לע ה/רזח ה/רבח לכו ,םואלה לגד לע וחנוהש

 םירבח ויה .הצרא םידוהי תאלעהבו תרתחמב תירבעב דומיל ירפס תצפהב וקסע העונתה ירבח ."!םניחל

 תחרבה ידי לע ןכו םיפיוזמ םינוכרד תועצמאב התשענ היילעה .ונוע ףאו ורסאנ ,ןיד תיבב וטפשנ ,וספתנש

.ןאריאל לובגה

 התיה םעפהו ,7491 תנש יהלשב םיימעפ השחרתה לארשי-ץראל קאריעמ םידוהי תאלעה לש תזעונ הלועפ

 לש הווסמב דאדגבב תחנש ,םייאקירמא םיסייט ידי לע ,סוטמה סטוה םירקמה ינשב .תסטומ היילע וז

.לארשי תלשממב רש רבעשל ,ללה המלש רמ היה וז תנכוסמ הלועפל ףתוש .תירחסמ הסיט

 םעז תונגפה היפנכב האיבה ,74.11.92-ב תיאמצע תידוהי הנידמ תמקהו "הקולחה" לע ם"ואה תטלחה

 םידיקפה ושרוג היתובקעב .84.5.51-ב תואמצעה תזרכה ברעב אישל ועיגהו וברתהו וכלהש האנשו קאריעב

 הוואר טפשמ ךרענ ,סדע קיפש - קאריעב תידוהיה הדעה ידבכנמ דחאלו םתדובע תומוקממ םיידוהיה

 .וידליו ותשא יניעל ריעה רכיכב םע בורב הלתנ אוה .תינויצה העונתל רשק תמשאב

 םתוניתנ לע ורתוויש - דחא יאנתב ,קאריעמ םידוהיה לש םתאיצי תא יקאריעה טנמלרפה רשיא 05.3.9-ב

."!לבבמ ואצ" :םידוהיל זורכ איצוהל הזרדזה תינויצה תרתחמה !םשוכר לעו תיקאריעה

 תיבה לש ושודיחל למסכו שרוכ ימיב ןויצ תבישל רכזכ( "הימחנו ארזע" ארקנ לבבמ האיציה עצבמ

 ףלא 52-כ לארשיל תילאגל יתלב ךרדב ולע םהל ףסונב .םידוהי 801-כ ץראל וסטוה הז עצבמב .)ישילשה

.קאריעב ראשיהל ורחב םידוהי 000,5 קר .תומדוק םינשב םידוהי

ורבישו םולחה

 דוגינ ושח םה ףא ,הצרא ולעש תורחא תודע ינב ומכ .אושנמ םישק ויה קאריע ידוהי לש הטילקה ילבח

 רעש"ל וחלשנ הצרא םעיגה םע .םישימחה תונשב הרמה תואיצמה ןיבו םייחישמה םיפוסיכה ןיב ףירח

 הייחמה יאנתו םינוחפו םינודב ,םילהואב ונכוש םה .תורבעמל ורבעוה םשמו ,םיטילפ הנחמ ,"היילעה

.םירקה ףרוחה ימיב דחוימב ,רתויב םישק ויה םהלש
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 םהמ םיבר .םיליכשמ םתויה לשב תאזו רתוי בוט היה קאריע ידוהי לש םבצמ ,םירחא חרזמ ינבל תיסחי

 תועוצקמ ילעב תואמו םינגנו םירמז ,םיררושמו םירפוס ,)617( םיכנחמ ,)442( םיסדנהמ ,)094( םיאפור ויה

.םירחא םיישפוח

 ויה ףאו תוגלפמב ,תורדתסהב ,הלשממה ידרשמב תויברעה תוקלחמה תא ומיקהש הלא םה קאריע ידוהי

 תומוקמב םדתובע לשב .תיברעה הפשב תונותיעהו היזיוולטה ,יברעה רודישה תוביטח בוציעל םיארחא

.לארשיב םייטילופהו םיילכלכה ,םייתרבחה םייחב המישרמ הרוצב קאריע ידוהי ובלתשה ,העפשה ילעב

.הטילפה תיראשב קוסעי אבה ןויליגב ישילשה קרפה

:אבה ידומילה רמוחב רזעיהל ןתינ םיטרפ רתיל

 יסוי :טקיל ,רימע ןויצ :תכירעב ,קאריע-לבב חרזמה תוצראב תונויצה תודלותל תורוקמ רחבמ �

 תודהי תשרומ בולישל זכרמה עויסב ,םייגוגדפה םיזכרמה ,תוברתהו ךוניחה דרשמ תאצוה ,ןייטשדלוג

.חרזמה

 ,תינרות תוברתל ףגאה ,תוברתהו ךוניחה דרשמ ,בקעי ןב םהרבא תאמ ,חורו הרות זכרמ - דאדגב �

.חרזמה תודהי תשרומ בולישל זכרמה

יילע
זע" ת

ר
נו א

ח
ימ

"ה

י
וה

יע יד
ר

א
 ק

ב
עמ

ב
ר

 ה
ב

עיגה
ל ם

א
 ץר

וגה
ר

ימ
 ם

ש
לב

 ומ
א

 ת
ה

ת
ר

ח
וב

 ת
ה

עונת
 ה

ה
יוניצ

 ת

יעב
ר

א
 ,ק

ב
ינש

 ם
7191-8291



25

531 ‘סמ תועדומה חול

ץעהו םדאה ץבשת

.ץעל םדאה תא לישממה עודי יכ"נת קוספמ םילימ יכנאה רוטב ולגתו ץבשתה תא ורתפ

.הנובתו המכח הברהב ןחינש ךלמל הנתמב יתקנעוה  .1

.םינימה תעבראמ דחאכ ינא םסרופמ לבא םיצעה תחפשמ םע יתינמנ אל םנמא  .2

 .םיארקנ םיבר ןושלבו םיתיז וא םינפג לודיגל םישמשמה םיאלקח םיחטש .3

.םיהדמו לודג ץע וליפאו בשע וא חיש חמצי ינממו ,םינמוט יתוא הנטק המוגב .4

.ןכשמה תיינבל בושחו ירקיע רמוחכ ושמיש יפנע .5

 תואה תא רבחנ הדיחה תא רותפל ידכבו .הרשי הרוצב הבוגל לדגה ך"נתהמ ץע .6

.חרזמב תעדונו המודק הכלממ םשל 'ב-'אב הנורחאה

.עדונה יגוז ןב אוה ןולאו שרוחה יצעמ ץע ינא .7

.הניגבו םילחנ תודג לע הלדג ,הזילע דואמו תילקיזומ ,ההובגו הפוקז ינא .8

.םימסרכמ לע םיבוהאה םיטולב יתורפו ,ינצוקו דע קורי ינא .9

 תעבשמ דחא ינא ןכלו ,םינמש תנכהלו הליכאל םיבוט םה ךא םינטק םנמא יתורפ .01

.םינימה

 תעבשמ דחא ינא םג ,םתשחינ םא ,םדוקה ץעה ומכו ,ןומיל םע זרחתמ ימש .11

.םינימה

.םיינגדה תחפשמל תב ,םינימה תעבשמ ינא .21

 דחאב ךכסל םישמשמ םילודגה יפנעו םיקותמ יתורפ :םיבר תונורתי לעב ץע ינא .31

.םיגחה

.הבונת לש בלח רצומ שי ימש לעו .הברעה וא בגנה ומכ םירוזאב לדג ינא .1

 םייובחה םיערז םה םיניזמה ייתורפ .טבשב ו"טב חורפל םינושארה ןיב ינא .2

.הקדו השקל תכפוה ןמזה םעש תינרשבו הקורי הפילקב

.תוריפהו םיחרפה ,םילעה םיחמוצ וילעש חמצה לועבג .3

.רועה םע עגמב ברוצ רמוח תושירפמה תוקיקד תורעש לעב חיש .4

 הלשב הגפל תכפוה איה םיחרפה תקבאה רחאל .הגפ תארקנה תירודכ תחרפת יל .5

.תיסיסעו

.םיעטו קותמ ןיי ןיכהל ןתינ ייתורפמו םינימה תעבשמ ינא .6

.ונממ םיקיפמ ותוא רצומב רושק אוה .תיז םשל ףדרנ םש .7

 לפונ אל .....ה :םגתפה תרזעב ימש תא שחנל ולכות ,ץפקא םיצעה לע ץיקה ףוסב .8

.ץעהמ קוחר
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.םירקבמ ילצא םדאה ינב ןכלו םייח ילעבו םיספטמ ,םיצע ןומה םינכוש יכותב .1

 ךירצ ןתוא שדחמו ,תורעיו םיצע םידימשמ וז הלועפב( עודגל :לעופל ףדרנ םש .2

.)עוטנל

.ולש ירפה .3

...ומשו ,וניפיצ וילאש ירפה לבקתה ונרצקו ונלדיג ,ונלפיט ,וניקשה ,ונערזש רחאל .4

.םיפונו ץרא לע ףיקשהל ,םיספטמ םדאה ינב ונילעו ,םיעלוסמו םיהובג ונחנא .5

.תחרופמ ךפהה .6

......ה גח אוה :טבשב ו"טל ףסונ םש .1

 שממ חמוצ ינא תינופצה ןונבלב ךא תולקב חמוצ אל ינא ץראה תמדאב ירעצל .2

.תויעבטב

 ןוזמו םימ הנממ המדאל םתוא רבחמ ינא ,ומייקתי אל םיצעהו םיחמצה ידעלב .3

.וקניי

.םישנאבו םיחמצב ,םימב ינע ךא ,שמשו לוח ןומהב רישע םוקמ .4

.ףיכבו תולקב ספטל םילוכי םישנא ילע םג ךא רה ומכ ההובג אל ינא םנמא .5

.םיבשע וב םילדג ושטניהב ,יאלקח דוביעל חטש .6

.הבלבילל תפדרנ הלימ .7

....... רמתכ קידצ .8

.םיררושמה תפשב )ןצינ( החירפ לש הלחתה .9

.םיעלסמ םימ קיפהל יב הכיה השמ .01

 ןוזינ יאחוי רב ןועמש יברש תרפסמ הדגאהו ,םיניזמו םימוח םילימרת םה ייתורפ .11

.םינש ןומה ךשמב םהמ

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

תיגוגדפה הקלחמה ,רעונלו ךוניחל ףגאה ,לארשיל תמייק ןרק 

ןויליגה ףוסב תונורתפ האר
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ירבעה חולה .א 

המדקה

חריה חולו שמשה חול

 ,תיסיסבה הדיחיה .דבלב שמשה לע ססובמ ,םלועב רתויב ץופנה חולה םויה אוהש ,ירצונה חולה

.הנשה איה הזה חולה לש ,תידוסיה

 לש הנוע התואב הנש לכב לוחי שדוח לכ ןכל .שמשל ביבסמ ץראה לש םלש בוביס השוריפ תחא הנש

.חריה לש בצמה ןיבו שדוחב םימיה ןיב רשק לכ ןיא לבא ;הנשה

 לכב ,ןכל .שדוחה איה הזה חולה לש תיסיסבה הדיחיה .חריה לע קרו ךא ססובמ ימלסומה חולה

 ישדוח רשע םינש :רמולכ ,חריה תנש לבא .חריה לש בצמה ןיבו שדוחב םויה ןיב המאתה שי שדוח

 ימלסומה חולב שדוח לכ.הנשה תונוע ןיבו םישדוחה ןיב המאתה ןיא ןכלו ,שמשה תנשמ הרצק ,חרי

 הנועב םעפ לכ םילח םיימלסומה םיגחה םג ,ךכו .ףרוחב םעפו ץיקב םעפ ,ביבאב םעפ לוחל לוכי

.תרחא

ירבעה חולה

.םירחאה תוחולה ינשמ רתוי ךבוסמ אוה ןכלו ;חריה חולו שמשה חול לש ףוריצ אוה ירבעה חולה

 םיליחתמ ובש םויה ,חריה "דלונ" ובש םויה דימת אוה שדוחב ןושארה םויה ,ירבעה חולה יפל

 ,אלמ חריה ובש םויה דימת אוה שדוחב יעצמאה םויה .חריה דלומ ארקנ אוה ןכלו ,ותוא תוארל

.םלענו "תמ" חריה ובש םויה אוה שדוחב ןורחאה םויהו

 חולב םישדוחה ןמ קלחש ירה ,)ךרעב( יצחו םוי 92 אוה חריה שדוח לש עצוממה ךרואהש ןויכמ ךא

.םוי 03 ינב קלחו ,םוי 92 ינב םה ירבעה

 .שמשה חול לע תססובמ הנשה לבא ;חריה חול לע ,ןכ םא ,םיססובמ ירבעה הנשה חולב םישדוחה

 תא ףיקתהל רתויב םיאתמה םויה תא עובקל ידכ ירבעה חולה תא ולצינ םלועה תומואש ןייצל יאדכ

.)שדוח שאר( הארנ וניא טעמכ חריהשכ בייואה

תולועפ
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תרבועמ הנש

 המודק הפוקתב דוע ,ונימכח ואיצמה ךכ םשל ?תוחולה ינש ןיב לדבהה לע ,ןכ םא ,םירבגתמ ךיא

 איה הנשה זאו ,ףסונ שדוח ירבעה חולל םיפיסומ םינש שולשל וא םייתנשל תחא :הליעי הטיש ,דואמ

 ארקנ אוהו ,רדא שדוח ירחא אב ףסונה שדוחה .תרבועמ הנש תארקנ איהו םישדוח רשע השולש תב

.)ינש רדא( 'ב רדא

 םג ?םישדוח 31 תב ,תרבועמ הנש איה יתמו ,םישדוח 21 תב ,הטושפ הנש הנשה יתמ םיעדוי ךיאו

 עבש - םינש 91 ךותמ .םינש הרשע-עשת לש םירוזחמל קלוחמ ירבעה חולה :תקיודמ הטיש הנשי ןאכ

.תורבועמ םינש ןה

 ןהש ,ט"זדא ח"וג :םילימ יתש קר רוכזל שי ,ןה תורבועמ רוזחמב םינש וליא תעדל לכונש ידכו

 לבקנ ,םירפסמל הלאה תויתואה תא ךופהנ םא .טי ,זי ,די ,אי ,ח ,ו ,ג :תויתואה לש רוציקו ףוריצ

 הנשה - רוזחמ לכב :רמולכ .תורבועמה םינשה ירפסמ הלאו 91 ,71 ,41 ,11 ,8 ,6 ,3 :םירפסמה תא

 םינש ןה - הרשע-עשתהו הרשע-עבשה ,הרשע-עבראה ,הרשע-תחאה ,תינימשה ,תישישה ,תישילשה

.תוטושפ םינש ןה םינשה ראשו ,תורבועמ

.תרבועמ אלו הטושפ הנש היהת ד"סשת תנש

 תורבועמ םינש ןויצל בבותסמ הנש חול

)1031 דרפס(

"תונורבעה רפס" ךותמ תורבועמ םינש בושיחל הלבט

)9461 הינמרג(

 



29

òáåø äùðéí

.ידוסי רפס תיב ליגב םידלי :דעיה תייסולכוא

.םינשה רובעב ךרוצה תנבה :תורטמ

 :םיעצמא

.ץראה רודכ ,חרי ,שמש :םהילע םירתכ

תועש 42 = הממי :םיטלש

.םוי 92 ½ = שדוח              

.םוי 563 = המח תנש              

."ביבאה שדוח תא רומש"              

:)הכירדמל( תוליעפה ךלהמ

 :םיכינחה תובושת תא ימכס ?ימ ביבס בבותסמ ימ ?םימשב םנשי "תורואמ" ולא םיכינחה תא ילאש .1

 אוה המ לע ?בוביס לכ ךרוא ןמז המכ ?ימ ביבס בבותסמ ימ ןיינעלו .םיבכוכו חרי ,שמש םימשב

 ?עיפשמ

 לש ולולסמ תא ינועבצ פייטנקסמ וא םיריג תרזעב רדחה תפצר לע ינמס רועישה ינפל :הכירדמל( .2

 בבותסהל םיכינחה תא יחינה .ושארל רתכה שובחי םהמ דחא לכ .םיכינח השולש ירחב .)ץראה רודכ

 :הגרדהב תאז ישע .הפצרה לעש םינמיסה יפ לע הז ביבס הז

.זכרמב דומעל שמשהמ ישקב .א

 ץראה רודכ בוביסש יריבסהו ...הממי טלשה יפינה .ומצע ביבס בבותסהל ץראה רודכמ ישקב .ב

.הלילו םוי = ךשוחו רוא לע עיפשמ הז בוביס .הממי ונארק הזל - תועש 42 ךרוא ומצע ביבס

 ביבס חריה בוביסש יריבסהו ...שדוח טלשה יפינה - ץראה רודכ ביבס בבותסהל חריהמ ישקב .ג

 יניעב ,חריה הארמ לע עיפשמ הז בוביס .שדוח ונארק הזל - יצחו םוי העשתו םירשע ךרוא ומצע

.ץראה רודכמ לכתסמה

 ,)וביבס בבותסמ חריהש ידכ ךות ,יטפילא לגעמ( שמשה ביבס בבותסהל ץראה רודכמ ישקב .ד

.הנשה תונוע = ריוואה גזמ לע עיפשמ הז בוביסש יריבסה ...המח תנש טלשה תא יפינה

 תד לכש יריבסה .םידוהיו םימלסומ ,םירצונ :תדה ישנא לש תונומת תרזעב תותדה שולש תא יגיצה .4

 בוביסל םיסחייתמ ונא :ומשב ירפסו ירצונה תנומת תא יחק .הלש הנשה חול תא הנוש ןפואב תבשחמ

 תונטק ןמז תודיחי רוציל תנמ לע .םוי 563 ךרוא םתדמלש ומכ הז בוביס .שמשה ביבס ץראה רודכ

 ונלש הנשה חולב .ונלש "םישדוח"ה םה ולאו ,םיווש םניאש םיקלח 21-ל םימיה 563 תא ונקליח רתוי

.חולה לע בושיחה ךרד תא יארה !ינימ לכ ...םוי 13 וב שדוח שיו םוי 82 ובש שדוח שי
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 שדוח לכ ץראה רודכ ביבס בבותסמש חריל קר םיסחייתמ ונא :ירפסו ימלסומה תנומת תא יגיצה 

 רמולכ( בבותסה חריהש םימעפ 21 ירחא - טושפ הז ,הא ?ונלצא הנשה איה המו .בוביס םייסמ אוה

 .חולה לע בושיחה יארה !הנש הל המייתסה )םישדוח 21 ירחא

 ונא יכ ונל רמאנ הרותב !םיעדוי םתא ,טושפ אל הז םידוהיה ונלצא :ירפסו ידוהיה תנומת תא יגיצה 

 לבא )"שדקו האר הזכ" :ול רמאו חריה תא השמל ה"בקה הארה ךכ( חריה יפ לע שדוחה תא םישדקמ

 !המחה תנשמ הרצק רתוי תאצוי ונלש הנשהש היעב ונל היהת םימלסומה ומכ הנשה תא רופסנ םא

 תנוע הליחתמ דימת זאו ןסינ שדוחב אוה חספ לשמל - הנשה תונוע ונל ונתשי םינש שולש ירחאו

 תאצל בייח חספ - בוט אל הזו !ףרוח ןיידעשכ אצי חספ - םינש 3 ירחא הרקי המ ובשחת .ביבאה

 םיגחהש רומשל דואמ בושח רמולכ - "ביבאה שדוח תא רומש" )טלשה יגיצה( בותכ םג ירה ,ביבאב

?םישוע המ ?םירמוא םתא המ זא ונ !תומיוסמ הנש תונועב ולוחי

 11 םירסח הנש לכ רמולכ ,םוי 563 המחה תנש , םוי 453 = 21 לופכ 92 ½ בושיחה תא חולה לע יגיצה .5

 ךיא עדוי ימ !שדוח םיפיסומ טושפ זא - שדוחמ רתוי תצק רמולכ ,םוי 33 ויהי ולא םינש 3 ירחא .םוי

!ךירצש הנועב אצי גח לכו ביבאב אצי דימת חספ זאו 'ב רדא ?הז שדוחל םיארוק

 לופכ הנשה ישדוח 21 תומש םע םיסיטרכ ןיכהל רשפא ,םירבסהב ךיראהל םוקמב ,תרחא תורשפא .6

 זאו ןלהל םגדה יפ לע רדסל ,םימעפ 3 לופכ ץיק ,ביבא ,ףרוח ,ויתס :תונועה תומש תא ןכו םימעפ 3

.ףרוח ןיידעשכ עיגמ תישילשה הנשב חספהש םיאור

,תידוהי תוהזל תיתרבח תוברועמל - "המולא" ירבעה חולה  אשונב תויוליעפ ץבוק יפ לע

תולייח תורומ תרשכהל זכרמ 
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טבשב ו"ט .ב 

1. ðîùìå éùøàì ìàéìðåú )îôâùé ôúâîéí(

 :שרדנה דויצה

.)דורוו עבצב( םילשמ יסיטרכ 01 �

.)לוחכ עבצב( םילשמנ יסיטרכ 01 �

:הלועפהה תוארוה

."וגוז ןב" תא אוצמל וילעו ,לשמנ וא לשמ לבקמ ךינח לכ �

.ולש לשמנהו לשמה תא ארוק גוז לכו ,תוגוז יפל םיבשייתמ �

.ולש לשמנהו לשמה תא תירוקמ הרוצב עיבהל גוז לכ לע :םויסב �

םילשמ

...וילע תא םידקמ וירפ ,חופת המ .1

 ,הרבכל ויניסנס ,םילבחל ויביס ,ךכסל וילע ,ללהל ויבלול ,לכאמל ןתי וירפ ,דסח ולוכ רמתה המ .2

...רשי ולוכו םיתב תורקהל ויתורוק

...הקשמו לכאמ םהב שי םיבנע המ .3

...הז רחא הז םילפונו םירדרדתמ םלוכו ,המרעה ןמ דחא חקול התא זוגא המ .4

...חירו םעט וב שי גורתא המ .5

...ןומירה יניערגכ .6

...םיקשמה ראש םע ברעתמ וניא ןמשה המ .7

...טעמ טעמ תטקלנ הנאתה ,תחאכ םיטקלנ רמתהו ןפגה ,תיז תונליא בורש .8

 םהב שי םינומיר ,םינצרח םהב שי םיבנע ,םינצרח םהב שי םירמת :תלוספ םהב שי תוריפה לכ .9

...הליכאל הפי הלוכ הנאת לבא .תופילק

...וינפ תא ריאמו האופר-ןמש המ .01
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םילשמנ

.םדאל האופר הרות ירבד ךכ .א

 רבדמב( םייתנשב אלו הנשב אל תדמלתמ הניאש יפל ,הברה רחמלו טעמ דמול םויה :הרותה ךכ .ב

.)הבר

.)םיבושח םניאש םירבד םהב ןיא - תלוספ םהב ןיא הרות ירבדש( הרות ירבד ךכ .ג

.)אמוחנת שרדמ( םיבוט םישעמו הרות םהב שי לארשי ךכ .ד

.תורוש תורוש םיבשויו ,הרותב םיקסועו םיבשויש תוקונית ולא .ה

.)הבר ארקיו( םיבוט םישעמו הרות םהב שי :לארשי ךכ .ו

 ,הדגא ילעב םהמ ,דומלת ילעב םהמ ,הנשמ ילעב םהמ ,ארקמ ילעב םהמ .תלוספ םהב ןיא :לארשי ךכ .ז

.)הבר תישארב( םיבוט םישעמ ילעב םהמו

.)הבר םירישה ריש( םישיגרמ םלוכ םהמ דחא חקל :לארשי ךכ .ח

.)תוחנמ תכסמ( תומואה םע םיברעתמ םניא לארשי ךכ .ט

.)תבש תכסמ( "עמשנ"ל "השענ" ומידקה לארשי ףא .י

תוגוזה

י  - .1

ז - .2

ד - .3

ח - .4

ו - .5

ה - .6

ט - .7

ב - .8

ג - .9

א - .01
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2. îñò áòøåâåú çéé äàãí äöåîç "äîñò áôøãñ äçééí" 

.םישולת םה !םיגוש ,בוט דיתעל םיפאושו םהירחאמ םרבעש ,הווהה ישנא

 רכינ ןיטישה ןיבמ ,םבל רתסבו ...םיבס יבס ,םיבס ,םימדוק תורוד רחא םירתו םישרוש םישפחמ םה הנהו

.היוצמה ןמזה חורב ףדינ הלעכ תויהל ,הלילח ,םיענ אל יכ ןיסחוי ןליאל רבחתהל ושקבי יכ

 ושקבי ,םהלש םתקלחב םיכר תונליא ,םישדח םישרוש עוטנל ,םתיב תונבל ושקיב ורגבשמ ,דועו תאז

 .וחרפי םיזראכ ,רמתכ ,וירפ ןכ ץעכו חבושמ ירפ וחימציש הליפתב ..."ןפגה יבנעב ןפגה יבנע" םיאתהל

.םישישרת עזגמ םלזמ ואצמ לכה ירחא

...םנחלוש ביבס םיתיזכ םהיתועיטנ תוארל האנו האי המכו

 יואר .ףנע ,טוש ,לקמ - טבשה .םיטבשכ םינב ,בקעי יטבשכ דסחבו טבשל תחרופו תחמוצ החפשמהו

 המה ךתנעשמו ךטבש ,ךלמה דוד ונכירדמ רסומ תוחכותו םייח תוחרוא חיכומה יפ טבשל לופיל אל רהזיל

.ינומחני

.החוכנ תוארל ךירצ - תנעשמה אוה טושהו

 דעו םישרוש הכמו וירימאב הלעתמ ץעהו !חמצ !לדג ול רמואה ךאלמ ול ןיאש בשע ךל ןיאו לעממ רזגנ לכה

 הצעכ .בשוי אוה וילע ףנעה תורכי לבל רוכזי רוכז תרמצל עיגמה ךא ראפתא ךב רשא לארשי - חרפי ותרמצ

.העושת ץעוי בורבו "לודג ןליאב תולתהל" ושארב ויניעש םכחל בוט

 תובא ףנעו שרוש בוזעי אלו ונילע ךולמי אוה ."ישי עזגמ רטוח אציו" היעשי איבנה חיטבמ םימיה תירחאל

 ויתועיטנ לכש ללפתמ דחא לכ ,ותנאת תחתו ונפג תחת שיא ותרוכמ ותדלומב ןנאשו חטב בשי ונמעו םינבו

 חילציו ליכשי השעי רשא לכו םימ יגלפ לע לותש ץעכ היהו ותומכ ויהי

 .םייחה סדרפב

 תומישמ

םייחבו עבטב - תויועמשמ לפכ ושפח

 חמוצה ןמ םילאשומ םיגשומ 32

 םדאל לשמנהו ץעה יקלחמ

 ,הבוט הצע ,תוחכות ,םיגוס ,החפשמה ,םדאה ,תוירוגטקל הקולח

 .'וכו םינבו תובא

רזע ןועמש תאמ

ùøåù

òæâ

íéìò

óðò

úøîö

øéîà

øèåç
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3. ùåàì åîùéá áöåîç )ìðåòø(

.חמוצה םלוע תרכהל ןודיח :הלועפה תרטמ

:שורדה דויצה

 לוח ןועש �

:םיאבה םיאשונהמ דחאל םירושקה תודיחו תורדגה םירויא לש תויסיטרכ 61-51-כ �

.לארשי ץראב חמוצה  .א

.חמוצל םירושקה םיבינ  .ב

.)ךשמהב תואמגוד האר(  )?ינא ימ( חמוצה לע תודיח  .ג

.)ןיפולחל( בישמה ינשהו לאושה היהי גוזה ינבמ דחא .תוגוזל םיכינחה תא קלחל ךירדמה לע

:קחשמה ךלהמ

 ינפל וב המושרש הלאשה לע תונעל בישמה - וגוז ןב לעו )ורחבש אשונה יפל( לאושל סיטרכ קלחמ ךירדמה

.בוצקה ןמזה רובעיש

 הזיאב שחנל בישמה לעו חמצה לע זמורה רויאה תא תוארהל לאושה לע - לארשי-ץראב חמוצה יסיטרכל

.רבודמ חמצ

 םגתפה תא שחנל וילעו בישמל הרדגהה סיטרכ תא תוארהל לאושה לע - חמוצל םירושקה םיבינ יסיטרכל

.ותובושת תא שיחממה רויא רייצל וא

 תא שחנל בישמה לעו ,המימוטנפב זומרל/הדיחה תא אורקל לאושה לע - )?ינא ימ( חמוצב תודיח יסיטרכל

.הבושתה

 אוה תולאש רתויש המכ לע תונעל חילצמה גוז .םיסיטרכה ורמגיש דע רחא גוזל דחא גוזמ ךישממ ךירדמה

.הכוזה
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2.      +            ä 

לארשי ץראב חמוצה .א

.רויצ לכב חמצה לש ומש תא והז      

  1.        + ø 3. ñ +  

4. ç +    + ú  

6.          +ôã  

5.      +åðé  

7.         + 3
8.   +    
         ë=÷ 

   9.      á=à  01. ÷è +      

11.    - ä  21.         + ï  

31.       + ðéú          ä 
41.        51.       á=æ 

61.       + ì
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חמוצל םירושקה םיבינ .ב

!םימגתפל םישוריפה תא ומיאתה     

.תוסנל יאדכ  .א

.הסיפת השק םדא  .ב

.הוולשו טקש לש הפוקת   .ג

.תומוד תונוכת שי ץעלו םדאל  .ד

.תעמוש אל ןזוא לא רבד  .ה

.םכח םדא   .ו

.םיטושפ םירחא ןיב טלבתמש האנ והשמ   .ז

.קזנל המרגש הנורחאה הביסה  .ח

.ול ליעוהש רבדב עגפ  .ט

גבא

ד

ה

זו

ט

ח
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)חמוצב תודיח( ינא ימ .ג

 הלועמ ינומכ ןיא

הלוע םיכלמ תונחלוש לע

שבד לכ לע הלוע קותמה ישבד

)úàðä(        ..שבוימ ירפכ ינא העיפומ בורלו

םדאה היחי דבל וילע אל

םלועב בושחהו ירקיעה ןוזמה ךא

לוכאל ותוא ולכות אלו

  )çéèä(                     לודגל יל ונתתש ילבמ

 שונא לכ בבל חמשמ יירפ

 שורדל םיברמ יתואו

הקשמב רקיעבו תוצובקב םידדובב

)âôï(         .השוע ינא םלוכל בוט חור בצמ

התיבח ןגטל דחא םוי וצרת םא

התיפ לובטלו טלס לבתל וא

.יתרזע אלב תאז תושעל ולכות אל

םירודה ילע ,ןכ ומכ

)æéú(          .יתוכלמ קרב יצעל םינתונו

 .הנשה לכ ינא קורי

 ,הנמנ ינא תוינטקה תחפשמ לע

 ,הקיתע ברח יומד ילש ירפה

)çøåá(            המהבו םדא יתוא םילכואו

 ,הנמנ ינא םישורבה תחפשמ לע

 ,ההכ יעבצו ,דימת קירומ ינא

 ,האגו ףוקז ינא חמוצ

)áøåù(          .הארת יתוא ץראה יבחר לכבו

37

בושח לכאמ םישוע יתרבחמ

עודי הקשמ ירמש םיניכמ ינממו

 חותפה הדשב ינא הלדג

 )ùòåøä (           .חור לכל םיפע יריגרגו

אלמ ינאש םירמוא הדגאב

םיבוט םישעמבו תווצמב

םיאלממ יתוא םיריגרג ג"ירתש םושמ

םיעט דואמו ינא יסיסע

 )øéîåï(          .םידגב םיתכמ ינא !תוריהז ךא

תולוכשאב ינא אצמנ

תוללוע ןפג ינניא ךא

קותמ דואמו ןיעלג לעב

)úîø(                  .דוע שקבי ינממ םעוטהו

 ,םילע ייומד םיבע יילועבג

 .םיצוק ייומד יילע וליאו

 ,יסיסעו קותמ ,םיניערג אלמ יירפ

)öáø(           .ימשב םינכמ לארשי ידלי תאו

 ,יאצומ םיינדרווה תחפשממ ,ינא רישנ ץע

 ,םיצעה לכ ינפל חורפל םידקמ ינא

)òõ ù÷ã(           .םירישע ןמשב ייערזו

 ,הקוחרה הילרטסואב יתדלומ

 ,ארקנ יתייה "םידוהיה ןליא" םיברעה יפב

 ,יתחפשמ ןב אוה סדהה ךא ,ונימאת אל

)à÷ìéôèåñ(      .ינא לדג לארשיב בושייה תישארמ
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 ,יאצומ םיתותה תחפשממ ,ינא רישנ ץע

 ,תונוא שמח וא שולש םינומ יילע

)úåú(  .תוריפל םיכפוה םה םילישבמ ייחרפשכו

 ,קירומ דימת ,ינא םינרואה תחפשמל ןב

 .םירתתסמ לבורטצאה ישקשק ןיב ייערז ,"םילופכ" יילע

)àåøï éøåùìîé( .םיליתש םיטבונ המדאה לע ,םיכפשנ םהשכו

 ,ינטחמו קזח ,לודג ץע ינא

 ,יאצומ םיינרואה תחפשממ

 .ועמש ילע םינש הברה ינפל

)òõ äùéèä(   .ונב שדקמה תיב תא ייתוחול

 ,םינדרווה תחפשממ יאצומ

 .םינבדבודהו ,םיפיזשה ייבורק

)àâñ( .הצמצמח הקותמ ,הבהבהצ הפיצ לעב ינא

גלזמה הצק לע תולועפ

4. æää àú äôøé àå äéø÷

 םתוהזל היינשה הצובקה לע .ריינב םתוא תפטועו תוריפו תוקרי ינימ חבטמהמ האיבמ תחא הצובק

 קובקב ףוטעל םג ןתינ ירפ םוקמב .םילובליבל בר םוקמ שי ."המ אוה המו ימ אוה ימ" :תורושק םייניעב

.ותכרבו קריה/ ירפה ןיב רשקל תוצובקהמ שקבל ןתינ ףסונ דוקינל .רחא ץפח לכ וא הנטק תשרבמ ,קיר

5. çáø ñéôåø åäöéâå
.רנ ,השיא לש קנרא ,עבטמ ,ףנע ,הטחסמ ,תורעש ,קרסמכ םינוש םימצע ,תויקש :דויצ

.רדחב תובשוי תוצובק יתש :הנבמ

 לכ םיניוצמ ובש ,'וכו םידעומהמ ,ך"נתהמ רופיס תוקד רשע ךות ןיכהל הצובק לכ לע :קחשמה ךלהמ

 הצובק לכו ,הצובק לכ לש רחבנ חוכ אב יפמ םיניזאמה להקל רפוסי רופיסה .תיקשב הל ורסמנש םיטירפה

.העונתב רופיסה תא שיחמת
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עובשה תשרפ .ג    

םיחקלו תוישעמ .1

אראו תשרפ

.ד תוא בכ השרפ אבר רבדמב שרדמ

.ךמע לא ףסאת רחא ,םינידמה תאמ לארשי ינב תמקנ םוקנ רמאל השמ לא 'ד רבדיו :ב-א :אל קרפ רבדמב

"...השמ םתוא חלשיו" :'ו קוספ ,א"ל קרפ

 תושארב אבצ חלוש אלא ךלוה וניא השמ ,םיניידמב םוקנל ומצע אוה ךליש ,השמ לא 'ה לש הרישיה ותיינפ תורמל

.ןהכה רזעלא ןב סחנפ

:ךכ לע לאוש שרדמה

?םירחא תא חלשמ אוהו ,ךמצעב התא - "תמקנ םוקנ" השמל ה"בקה רמא

?השמ לש עוציבל 'ה תארוה ןיב הריתסה תא ריבסנ דציכ .1

?הז עוריא ריכזמ םגתפ הזיא .2

.תופסונ ,תומוד תואמגוד יתש השרפב ושפח .3

אב תשרפ

.לודג שוכרב ואצי ךכ רחאו ,םידבע ויהי לארשי ינבש ,וניבא םהרבאל חיטבה ה"בקה םירתבה ןיב תירבב

.יניס רהב הרותה תלבקכ "לודגה שוכר"ה תא םישרוד ל"זח

?םירצממ בהזו ףסכ איצוהל ושקבתה עודמ ,ינחור רכש לבקל םירומא ויה לארשי ינב םא ,הלאשה תלאשנ

.הנבודמ דיגמה לש לשמ תרזעב תאז ןיבהל ןתינ

 תועבטמ לש קש לבקי אוה ןמזה םותבש םכוס .םינש ששל דימא רחוס לצא תרשמכ הדובעל ומצע ריכשה רענ

.ףסכ

.תונמאנב התוא השעו ותדובעל רוסמ היה ותרשמש רחוסל ררבתה םינשה שש רחאל

 הובג םוכס לע האחמה ול בתכ ,ףסכ לש קש ול תתל םוקמב .םכוסש הממ רתוי לודג םוכס ול קינעהל טילחה אוה

.רתוי

.המורמ שיגרה ,ףסכ תועבטמ םוקמב ריינה תאחמה תא לביקש רענה

 יפכ ,תועבטמ ,ןמוזמ ףסכב האחמהה ןמ קלח רימהל שקיב ךא ,םולשתה לע הדוה ,רחוסל ויבא עיגה תרחמל

.האחמה לש הכרע והמ עדוי ונניא ןבה יכ ,םכוסש
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חלשב תשרפ

 תנתמ ידיל ונכירצת לאו" קוספה תא הרתי הנווכב 'זובי'זממ ךורב יבר רמא ,"ןוזמה תכרב" תעשב ,תחא םעפ

."הבחרהו השודקה ,החותפה ,האלמה ךדיל םא יכ ,םתאוולה ידיל אלו םדו רשב

:הרמאו ותב ההמת ,םייסשכ

 ךרטצת אלש ךתליפתב שקבמ התא עודמו ,ךידיסח ונל םיקינעמש תונתמ לע ונתסנרפ לכ ירה ,אבא"

"?תונתמל

:ךורב יבר הל הנע

:םהב שי תודימ שולש ,קידצל תונתמ םיאיבמש םדא ינב"

 ונכירצת לאו' ,יתללפתה הלא לעו ?תתל אלש לוכי ינומכ שיא .ינא םג ןתא ,םינתונ לכה :ובלב רמואש ימ שי

.'םדו רשב תנתמ ידיל

 .תיביר םגו ןרק ,לבקל ידכ ןתונ אוה .הפי ןיעב יל לומגי ךרבתי םשהש ידכ ,קידצל ןתא :ובלב רמואש ימ שיו

.'םתאוולה ידיל אלו' יתללפתה הלא לעו

 הלא לעו .ןתונ אוה ולשמ אלו אוה ךורב שודקה ידי לע ודיב דקפוה אלא ,ולש וניא ופסכש עדויש ימ שי לבא

".ףסכה אב ימ ידימ םיעדוי וללה .'הבחרהו השודקה ,החותפה ,האלמה ךדיל םא יכ' ,יתללפתה

זר החמש תאמ ,םיקידצ ירופיס יפ לע

?רבדמב לארשי ינבל ןמה תדירי תרטמ לע עטקהמ דומלל ןתינ חקל הזיא �

ורתי תשרפ

 דחא לכ ךליש םתעדב ומיכסהו תושדח תומכח דומלל םיקחרמל עוסנל םתעדב ורמגו ריעב ויה םירבח השולש :לשמ

 לא ופסאתי םיתש וא הנש רחאלו תרחא הנידמב ןמדזמ ןיאש המ וז הנידמב דומיל הזיא ןמדזי ילוא יכ דחוימ םוקמב

 תושדחה תא דחא לכ םירפסמ וליחתה והער ינפ שיא דחי ואבו ופסאתנו םימיה ופיקה יכ יהיו .ודעי רשא דחא םוקמ

 דואמ ואלפתיו( תואסרפ המכ דע הדי לע תוארל םילוכיש הארמ תושעל ךיא יתדמל ינא רמואו רפסמ הז .דמל רשא

 המכ הילע עוסנל םילוכיש הבכרמו הלגע תושעל ךיא הרקי המכח יתדמל ינא םהינפל רמוא ינשהו .)הז רקי דומיל לע

 דואמ תלגוסמ איהו ירצ לכמ רתוי תלעומה הרקי האופר יתדמל ינא םהינפל רפסמ ישילשהו .דחא עגרב תואסרפ

 ןולמ לא םאובב היהיו .וכלהתה רשאב וכלהתיו דחי תכלל םתוא םבל אשנ הלאה םירבדה רחא .ילוחה יגוס לכל

 החווצ הכולמה ריעב יכ קוחרמ אריו הב טיבהלו תוארל הארמה תא איצוהו ולימרת תא דחאה חקיו ,םיעגיו םיפייע

 .הפורת אוצמל ולכי אל םיאפורהו השונא הלחמב הלפנש ךלמ תב רבד לע םיפוחדו םילהובמ וידחיו תוצוחב הלודג

 רשא חופתה הל ןתא ינא רמוא ישילשהו םידחא םיעגרב המש אובל הלגע ןיכאו השעא ינא רמאיו ינשה ןעיו

 החמש יהתו דימ האפרתנו חופתה הל ןתנ הזו המש םיאב םה היהיו .עגרכ אפרתתו הב חירהל יתמכחב יתישע

 םתשולש ידי לע רשא הלאה םימכחה םישנא השולשה ינפל םילילחב םיללחמ המהו םירשהו ךלמה תורצחב הלודג

 חתפא םא ?בוטה םכלומג םכל בישא המ םהל רמאו םתוא ךלמה ארק ךכ רחא .האופרה הרקיה ותב לא הלגלגתנ
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 .יתב אשיש דחא םכמ ורחבו אנ וטפש םתאו .םכמ יתגשה רשא הבוטה לע לומג בשה םהב יד ןיא יתורצוא לכ םכל

 ילא ,הארמב הליחת יתיאר ינא יכ םדוק ינא רמוא הז .הז םע הז םיחכוותמ וליחתה הזה רבדה תא םעמשכ היהיו

 רשא הלגעה אלול רמוא הזו .ידיב רשא חופתה אלול הארמה םע לועפל ךדיב המ םירמואו םינוע המהו .רבדה עדותה

 יכ םירבדה ןכ הרמאו המכחב החתפ היפ ,ךלמה תב ינפל תוחכוותהה לוק עמשהב יהיו .המואמ םתלעפ אל יתאצוה

 רבעש הממ רבדנ םא ותוא ררבל רשפא יא הזה חוכיוה םנמא .הז וא הז לעופ היה המ הז אלול יכ הווש דחא לכ תוכז

 חוכיוה ררבלו ןבלל רשפא דיתעה ןמזב רבדנ םא ,ןכא .הווש םתשולש תוכז יאדו ילע רבע רשא תונמדזהה רבדב יכ

...םירבדו רמוא טעמב הזה

םישודק תשרפ ,בקעי ילשמ יפ לע

תולאש

?הכיסנה לש הלעב תויהל רחבנ םכתעדל ימ .1

?תווצמה תרימשו םירוה דוביכ יבגל סחייתמ לשמנה דציכ .2

םיטפשמ תשרפ

קדצו ןיד

.הלש תרזועה ןיבו דחא בר לש ותשיא ןיב הבירמ התיה תחא םעפ

 לבא .הריחמ תא ימלשת תא .ילש תדחוימה הרקיה הרעקה תא תרבש תא :הקעצ איה .תרזועה לע הסעכ השיאה

.התוא תרבש תא !אל :הסעכ השיאהו .םידליה התוא ורבש ילוא ,הרעקה תא יתרבש אל :הרמא תרזועה

 ברה האר .טפשמל תתרשמה תא איבהל הטילחה ,םלשל תרזועה תא חירכהל לכות אלש השיאה הניבהשכ

.ולש תבשה ידגב תא שבל ,טפשמה תיבל תכלל תננוכתמ ותשיאש

 ,תא :ברה רמא .ןידה תיבב יירבד תא גיצהל ךיא ינא תעדוי ,טפשמה תיבל יתוא הוולתש ךרוצ ןיא :השיאה הרמא

 ינפל היתונעט תא ןועטל הל רוזעל ןידה תיבל ינא ךלוה .עדת אל איה - המותיה תרזועה לבא ,תעדוי תאש יאדוב

.םיטפושה

רבוב יכדרמל "זונגה רוא" יפ לע

תולאש

?טפשמה תיבל תכלל ברה הצר המ ליבשב .1

?וישעמב םייקל ברה הסינ השרפב תזמורמה הווצמ וזיא .2
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תרוזפתב םירויא .2

שדוחה תוישרפל םירושקה םיגשומו םיקוספ םירתתסמ םיאבה םירויאב

יקספנרט סחנפ תכירעב ,ילארשיה זכרמה ,"תווצמו הרות" יפ לע
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 םשו דיל לבויה תנש ןויצל םיעוריא

שדח תסנכ תיב תיינב

 םיצמאמ ושע תסנכה יתב לש הלודגה תוילמסל םירע ויהש םיצאנה

 וליאכ יטסידס חור תחנ םהל ןתנ תובהלב הלועש תסנכ תיב .םבירחהל

 יתבו תסנכ יתב ףלא השימחו םישולש .תידוהיה הנומאה תא וחצינ

 וברחנו ופרשנ ,דבלב חלודבה לילב .האושב םיצאנה ידיב וברחנ שרדמ

.םכותבש השודקה ישימשתמ םנקורל םיצאנה וגהנ תסנכה יתב תא ופרשש ינפל .תסנכ יתב 004,1-כ

 תמקה רשאמ ,תונושה הפוריא תוליהקב תסנכה יתב לש םנברוח תא חיצנהל רתוי המיאתמ ךרד ןיא

.האושה ישודקל הבצמ שמשיש ידכ םשו די לש ובל בלב תסנכ תיב

 לש קזחה ןוצרהו הפוריא תודהי לש רישעה ינחורה םלועל תודע הווהי םשו דיב שדחה תסנכה תיב

.שדחמ תונבלו רוכזל ,דורשל ידוהיה םעה

 היהי םשו דיבש תסנכה תיב םלוא .םשו די לש ןורכזה םלואב םייקתהל וכישמי םיימואל םיסקט

.לבת יבחרב םידוהיל הליפתלו סוניכל םוקמ

 השודק ישימשת .הווההו רבעה לש םיגשומ ןיב רבחי ידפס השמ לש ותולכירדאבש שדחה תסנכה תיב

 ,הינמורו הירגנוה ידיסח לש ראופמה רבעל תודעכ תסנכה תיב תא וטשקי וברחנש תסנכ יתבמ ולצינש

.הפוריא ברעמ לש םיינרותה תודסומהו היסורו ןילופ ,אטילבש תובישיה
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ילוק-רוא רמוח

טבשב ו"ט

)תינרותה תיגוגדפה היזכרמב םייוצמה( ואידיו יטרס

 )"ןנעו תשק" הרדסהמ( תרוסמבו תורוקמב טבשב ו"ט - ).ר.כ( 851 - )ידוסי( - הדשה ץע םדאה  �

.)תיכוניחה היזיוולטה(

 םדיקפת ,םרוקמ ,םתרוצ ,םרפסמ ,םינימה תעבש לש םתועמשמ - 831 - )םיליגה לכ( - םינימה תעבש �

 תויתד ,תוירוטסיה תויועמשמו םילמס ,תורוצ לש ביהרמ בוליש .לארשי-ץראבו ידוהיה םעה ייחב

.)ילארשיה םיטרסה תוריש( תויטסימו

 לש טרס .רעיב הפירש חנעפל שאה יבכמלו הרטשמל םירזוע םידלי ינש - 562 - )ידוסי( - רעיה ירמוש �

.)תיכוניחה היזיוולטה( לארשיל תמייק ןרק

.עבטב תויח תונומתב הוולמ תוטועפל תילקיזומ היווח - 102 - עבט יסאלק �

.)תיללכה היזיוולטה( 132 )7-1( - הבוטה ץראה ירופיסמ - םוקמ לש וקוספ �

 תוריפ תתחשהל םרוג םילייח תתיכ דקפמ - 955 ,213 ,)א(782 ,332 - )םייניב תביטח( - תיחשת לב �

 לש הרמוחה לע ותוא דימעמ םילייחה דחאש דע ,"ןוחטיב יכרוצ" לש הנאותב ,םינומיא תעשב םיצעו

.)תיכוניחה היזיוולטה( "תיחשת לב" רוסיא

 לארשיל תמייקה ןרקה תוליעפ - 404 - )ידוסי-לעו םייניב תביטח( - הל ביבס תורעי - םילשורי �

 דועו ,עוטנ רעיו יעבט רעי ,םויה תואלקחו תיכ"נת תואלקח ,הירוטסיה :הדוהי ירהבו םילשוריב

.)תיללכה היזיוולטה(

.ץעב שומישה ,םיצע תתירכ ,וביבס םייחה ,ויקלח ,ולודיג תביבסו ץעה - 324 - )ידוסי( - רעיהו ץעה  �

 תוננובתה ךותמ ונלש םלועה תא תוגיצמה ואידיו תוטלק )1()2(724 - )ידוסי-לע( - ךתנומא הבר �

 - בויאל 'ה הנעמ - הרעסה ןמ )2 ;ד"ק םילהת - ישפנ יכרב )1 :ל-א דובכ םירפסמ ץראו םימש לא

.)מ"עב טופלפ( ט"ל-ח"ל

 םע ,םימודק תואנ תיכ“נתה עבטה תרומשב רויס - 285 - )ידוסי-לעו םייניב תביטח( - םימודק תואנ �

.ד"נשת לארשי סרפ תלבק לגרל ,ינבוארה הגנ

רזע רמוח



45

 ךרד :שדח רואב לארשי-ץרא תא גיצמה טרס - 716 - )ידוסי-לעו םייניב תביטח( - השדח הנשי ץרא  �

 אבצ ישנאו םימכח ,םיעודי "םילייטמ" לש תויודע רקיעבו םירתא ,ףונ תונומת - ונצרא לש תונומת

 םהיניעש המ חכונל םיממותשמו םינשב תואמ ינפל םהידיב ך"נתה םע ץראה תא םירבועש עדמו

.)םחנמ ןב השמו ץרווש היבוט( הרותב תוחטבהה לומ הממשה - תואור

 תעיטנל רסמתהש אלפומו דדוב שיא ,הריפוב רזעלא לש ורופיס - 946 - )היצמינא( םיצע עטנש שיאה �

 ולש דיחי תדובעלו ותושיחנל תודוהו ,םדאהו עבטה יעגפל ענכנ אל שיאה .תחדינו הממוש ץראב םיצע

.)תיללכה היזיוולטה( תבשוימו תחרופ ץראל הממש ךופהל חילצה

.)תוקפה רואנד( ריוואהמ לארשי-ץרא יפונ  לש םימוליצ - 418 - קפואל רבעמ  �

.)םירחבומ םילויט( - 618 - ףיכה יליבשב םילייטמ םיאטנוקסידה �

.עבטב םירשנה ייח - )ידוסי-לעו םייניב תביטח( - 148 - ןורחאה רשנה  �

 .ןלוגה תמרב תודיסחה ייח - )ידוסי-לעו םייניב תביטח( - 248 - הדיסחה תבהא  �

.)תיכוניחה היזיוולטה( םיערז - החימצ - ץע ץע - 268 - דמחנ רפרפ  �

 דליה .דליה ודידי לעו ץע לע רפוסמ ובש ,עודיה רופיסה לע היצמינא טרס - 378 - )ידוסי( - בידנה ץעה �

.ותלוכיבש המ לכ ול תתל ךישממ ,הבהא ךותמ ץעהו ,לדג

.)רודישה תושר( ץראב םיבושיי 05 תרכה - 7-689 - 5 לע 05 �

.ןורבח רהב תובשייתהה שודיחל הנש 02 ןויצל - 7201 - )ןורבח רה םורד( רהה לא דחי �

.1501 - םידחכנ םינימ �

.2501 - תויחל תויחל ונת �

 )תירבעב( טבשב ו"טל תשרב םירתאל םירושיק

         mth.osknil/tinarot/li.vog.noitacude.www                :תינרות תוברתל ףגאה לש רתאה האר

)תינרותה תיגוגדפה הייזכרמב תויוצמה( לוק תוטלק

?והמ טבשב ו"ט רדס - 8012

.ץראה לא ואובת יכ - 2312

.יפויו רועיכ - לארשי תוצוח - 6712

 .ןומר שתכמ דעו ןדמ םילויט תרדס - לאינד ילויט - 0032

.)תשרומ ץרא( טבשב ו"ט רדסל םיריש - 9132

.)רועיש( ובש הנשה שאר ןיינעב טבשב ו"ט - 8432

תויפוקש

.)טונג( טבשב ו"ט - 9003

.)טונג( ישפנ יכרב - 6103

.הביבסב תודהי - 7203
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!
ץעהו םדאה ץבשתל תונורתפ

:אוה קוספה

"חילצי השעי רשא לכו לובי אל והלעו ותעב ןתי וירפ רשא םימ יגלפ לע לותש ץעכ היהו"

ג:א םילהת

חמוצל םירושקה םיבינל תונורתפ

.םימה ינפ לע ךמחל חלש  .א

.ץע לוב  .ב

.ותנאת תחתו ונפג תחת בשוי  .ג

.הדשה ץע םדא  .ד

.םינבאה לאו םיצעה לא רבד  .ה

.תולוכשא שיא   .ו

.םיחוחה ןיב הנשושכ   .ז

.למגה בג תא רבשש שקה  .ח

 .בשוי אוה וילעש ףנעה תא עדוג  .ט




