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ולסכ שדוח
המדקה

.ןסינ שדוחמ יעישתה שדוחהו ירשת שדוחמ ישילשה שדוחה אוה ולסכ שדוח

 םש לע "שקל חרי" ארקנ אוה רזג חולב .)רטמל( תלחות השוריפש לסכ הלימב הארנכ םשה לש ורוקמ

 העבראב הירכז לא 'ד רבד היה ךלמה שוירדל עברא תנשב יהיו" :ך"נתב רכזנ שדוחה .תרחואמה העירזה

.)א:ז הירכז( "ולסכב יעישתה שדוחל

 תשק החצינ הז שדוחב .ןנעב תשקה םיתעל תיארנ ובו םימשגה שדוח אוהש יפל .תשק :שדוחה לזמ

.םיבייואה תא םירוביגה םיאנומשחה

 

םיעוריא
.הדרפהה רדג תיינב לע ם"ואה תטלחה - )3002( ד"סשת ולסכב ד"י

 רדג תיינב לע תעד תווח תתל גאהב ימואלניבה טפשמה תיבמ שקבל טלחוה ם"ואב  

.המוחתל םילבחמ תרידח עונמל ידכ הנוב ןיידעו התנב לארשיש הדרפהה

 ,גאהב טפשמה תיב תטלחהל דוגינב .התוא קרפל שיו תיקוח יתלב רדגהש היה ןידה קספ  

 תויהל ךירצ רדגה יאוות םלוא ,תיקוח רדגהש עבק לארשיב קדצל הובגה טפשמה תיב

.קוריה וקל רשפאה לככ בורק

 תמקהו לארשי-ץרא תקולח לע הטילחה ם"ואה תרצע - רבמבונב ט"כ - )7491( ח"שת ולסכב ז"י

.תידוהי הנידמ

 תמחלמ תובקעב ם"ואה תערכהל לארשי-ץרא תייעב תא הריבעה הינטירבש רחאל  

 תדחוימ הדעו ם"ואה לש תיללכה תרצעה התנימ ,ימואלניב ץחל תובקעבו תורתחמה

 תקולח לע וטילחה הדעווה ירבח בור .תועצה שיגהלו הירוב לע היעבה תא קודבל

.ימואלניב חוקיפב םילשורי תראשהו - תיברעו תידוהי - תונידמ יתשל לארשי-ץרא

 תועצה תא רשאל תרצעה הטילחה 7491 רבמבונב 92 םויב ם"ואה לש תיללכה תרצעב  

 הלבקתה ם"ואה תטלחה .וענמנ תונידמ רשעו ,הדגנ ועיבצה 31 ,הדעב ועיבצה 33 .הדעווה

 תולודגה םירעה תובוחרב תולוחמב ואצי םידוהי ינומהו ,החמש לש תויוצרפתהב ץראב

.ץראב

תבט-ולסכ ישדוחב תוערואמו םיכיראת 

)םירתאו םיעוריא( 
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 ימי השולש לע זירכה "ןוילעה יברעה דעו"ה .םעזב הטלחהה לע וביגה לארשי ץרא ייברע  

 חוכב תודגנתהל התסהב הלחה תיברעה תונותיעה ,ם"ואה תטלחה לע האחמב התיבש

 ידוהי סובוטוא לע תיברע הפקתהב הלחה תואמצעה תמחלמ ןכבו ,תידוהי הנידמ תמקהל

 םירעב רורטו םיכרדב המחלמ רקיעב וז התיה םינושארה םישדוחה תעבראב .דול דיל

.ץראה ייברע ידיב התיה המזויהו

.ןייסוח םדאס ןדורה לש ותסיפת - )3002( ד"סשת ולסכב ט"י

 .היצילאוקה תוחוכ ידי לע ותדלומ רפכל בורק החושב ספתנ קאריעמ ןייסוח םדאס ןדורה  

 ידאלמ ןמלז רואינש ברה ררחוש ,רסאנ ןייסוח םדאסש ךיראתה ותואבש ןייצל שי

.היסורב ורסאממ

.הכונח - הריפסה ינפל 461 ,ו"צקת 'ג - ולסכב ה"כ

 שדוח םא יולת( תבטב 'ג וא 'ב דע ולסכב ה"כמ ,םימי הנומש ךשמב גוחנ הכונחה גח  

 םינוויה לע וליחו יבכמה הדוהי לש ונוחצינ ןויצל ,)אלמ וא רסח הנש התוא לש ולסכ

.נ"הספל 461 תנשב ולסכב ה"כב ותכונחו שדקמה רוהיט רכזלו םינווייתמהו

 תוריזגה לוטיבל ,םירז דובעשמ הדוהי ץרא לש הרורחישל איבה םיבכמה לש םנוחצינ  

 תירב רוסיא ,תבשה תרימש לש רוסיא( םידוהיה לע )סונפיפא( יעיברה סוכויטנא רזגש

.תיאמצע תידוהי הנידמ לש הנוניכלו שדקמה תיבב הדובעה שודיחל ,)דועו הלימ

 תרונמ תורנ תא קילדהל ולכי אל ,ללוחמה לכיהל םיבכמה וסנכנ רשאכ ,ולסכב ה"כב  

 ךפ קר אצמנ .םינמשה לכ תא ואמיט םינוויהש ינפמ רוהט ןמש ואצמ אל יכ ,שדקמה

 קלד ןמשהו סנ םהל השענו .דחא םויל קיפסהש ,לודגה ןהכה לש ומתוחב דחא רוהט ןמש

 .חבזמה תכונחב "הכונח" םשה רוקמ .):אכ תבש תכסמ ,ילבב דומלת האר( םימי הנומש

.םנוחצינ רחאל ולסכב ה"כב ונח םאבצו םיבכמה :ה"כ ונח - הכונח :םיריבסמה שיו

 אלא ,טלתשהל ןוצר ךותמ קבאמ הז היה אל .ינחור עקר לע התיה םיבכמה לש םתמחלמ  

 סנ רכזל .רז ןוטלש לש הייפכ לכמ רענתהלו םיאלמ תודהי ייח תויחל ןוצר ךותמ קבאמ

.הכונחה תורנ תא םיקילדמ ונא ,גחה לש הזה ינחורה ןפה תא למסמה ,ןמשה ךפ

תידוהי תוהזל ימואלניבה ןודיחה יפ לע
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ינשה שדקמה תיב תפוקת - ןמזה וק

,הילאוטקא בולישב םייכוניח םיאשונ ,"הכונח - םידעומו םיגח םוי םוי ייחב הרות" יפ לע

בוקוד לאומש ,ךבילרק לאונמע תכירעב ,יתובשייתה ךוניחל להנימ 

חורב� בית  

המקדש השני 

כיבוש 

ירושלי� על 

ידי הרומאי� 

מרד 

החשמונאי� 

גזרות 

אנטיוכוס 

אלכסנדר 

מוקדו� כובש 

את אר� 

ישראל 

שלטו� 

אחשורוש 

הצהרת כורש 

ובניית בית 

המקדש השני 

חורב� בית 

המקדש 

הראשו� 

 

חנוכה     פורי�       

          

ספירת 

הנוצרי� 
 70  0 63  167  333  356  589  586

לפני 

ספירת 

הנוצרי� 

          

אר� ישראל תחת שלטו� הרומאי�  אר� ישראל 

תחת שלטו� 

החשמונאי� 

אר� ישראל תחת שלטו� היווני� 

בית תלמיד (מצרי�) 

בית סלבקוס (סוריה) 

אר� ישראל 

תחת שלטו� 

הפרסי�. 

היישוב היהודי 

באר� ישראל 

גדל 

  

(כ�110 שנה)   (כ�190 שנה)  (כ�190 שנה)    
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םירתא
.הילצרהל הניפה ןבא תחנה - )4291( ה"פרת ולסכב ז"ט

 ןופצמ ,םיה ףוח לע ,ימורדה ןורשב המקוה הילצרה ריעה  

 ןימינב רכזל ךכ תארקנ איה .הינתנל שיבכה דיל ,ביבא-לתל

 תינויצה תורדתסהה דסיימו םידוהיה תנידמ הזוח ,לצרה באז

.תימלועה

 םייברע םירפכ ןיב םיבשייתמה ומיקה ןושארה ףירצה תא  

 הערתשה היתולגרמלש ההובג העבג לע ,םיאודב ילהואו

 .הציב

 ,טצנל תחפשמ - הנושארה החפשמה הפרטצה ןמז רובעכ  

.םילעופו םיפסונ םיבשייתמ ועיגה הירחאו

.םישק םיאנתבו ץע יפירצב םלוכ ורג םינושארה םישדוחב  

 תליהק" הנובה הרבחה .השק יפסכ בצמל הבשומה העלקנ הדסווה ירחא תודחא םינש  

 רבשמה לשב םיברה תובוחה יוסיכל םיפסכ סייגל הלכי אל ,ב"הרא ידוהי לש "ןויצ

 תואוולהה תא עורפל ולכי אלו הסנרפ ירסח ,םיינע ויה םיבשותה .ב"הראב ילכלכה

.לגר תטישפ ףס לע הדמע הריעצה הבשומה .םהילע ודיבכהש

 בוטה םמש לע רומשל ןוצר ךותמ ,היתובוח תא ומלישו התרזעל וצלחנ דוסיה ןרק ילהנמ  

.תימואלה ןרקל הבשומה יסכנ ורבעוה םולשתה תרומת .הקירמא ינויצ לש

 ,תפצב ,ןורבחב רקיעב ועגפש )9291( ט"פרת תוערפ וצרפ ןכמ רחאל םישדוח רפסמ  

 .םיירפכ םיבושיי לש הרושבו םילשוריב

 ףיקה ימוקמה "הנגה"ה ףינס .שארמ בטיה הנגראתה איה יכ ןחבמב הדמעוה אל הילצרה  

 םינכשה יניעמ ומלענ אלש תודבוע - םישומח םישנא םע םירדנט רגישו תודמעב התוא

.םיברעה

 ונמאתהו תועסמב ופתתשה ,םיסרוק ורבעש "הנגה"ה תוחוכ םע ונמינ םיבשותה בור  

.האור ןיעמ קחרה

 ומכ .תחדקה תאשונ הציבה שובייו זוקינ תולעת תריפח ויה הבשומב תונושארה תודובעה  

.תורוניצ וחנוהו םימ לדגמ הנבנ ,הנושארה ראבה הרפחנ ןכ

 תודובעו רחסמ ,םיתורישב וקסעש םיבשות ,םיאלקח הללכ םהה םימיה לש הילצרה  

.םיבר תואלקח ילעופו םוקמל ץוחמ

 תנועב ףרוחב דחוימב ,םילעופ תואמל הקוסעת וקפיס טרפב הילצרהו ללכב ןורשה יסדרפ  

 העייסש תימוקמה םילעופה תצעומ תרגסמב םינגרואמ ויה םילעופה .הזיראהו ףיטקה

.םילעופ תונוכש תמקהב
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 ,םנמא ,איה .םישק םימי ,בושייה לכ ומכ ,הבשומה העדי ,6391-9391 תוערואמ תפוקתב  

.תוירקת וללוחתה היתוביבסב ךא ,הפקתוה אל

 םייברעה םירפכה .רתויב םיטקשה םיבושייה דחאל הילצרה הבשחנ תואמצעה תמחלמב  

 תא םיברעה ושטנ 8491 ביבאב .התמצועו הלדוג לשב הב תורגתהל וזעה אל רוזאב

.םהירפכ

 ןלוסיח םעו ,תורבעמב הליחת וררוגתהש םיבר םילוע הילצרה הטלק הנידמה תמקה םע  

.הבשומב ומקוהש תושדח תונוכשל ורבע

 ,0691 תנשב .םייתסהל דמוע "הבשומ"ה ןדיעש רורב היה ,05-ה תונש ףוס תארקל  

 לש דמעמ הילצרהל קנעוה ,לצרה באז ןימינב תדלוהל הנש האמ ןויצל םיעוריאה תרגסמב

.תיאלקח הבשומכ היתונש 63 רחאל ,ריע

 דחאל רוזאה תא הכפהו היישעתל תויתשת חותיפב הייריעה הלחה 08-ה תונש עצמאמ  

.לארשיב םיבושחה עדיה תריתע היישעתה ידקוממ

    äîåæéàåï

ááéúí ùì ùøä åáøåê ö'éæ'é÷, îøàùåðé äîúééùáéí áäøöìéä, ùåëï îåæéàåï áéú øàùåðéí. 

äîåæéàåï äå÷í òì éãé òéøééú äøöìéä åàâåãú "îùê øàùåðéí". áøåê ö'éæ'é÷ äéä áåèðàé çå÷ø 

öîçééú äàøõ. äåà ôéøñí ñôøéí áðåùà åèéôç áçöø áéúå âï áåèðé åáå öîçééä îéåçãú, 

ùäáåìè áä äåà àøæ äìáðåï. âï ùøä åáøåê ö'éæ'é÷ úåëðï îçãù ëçì÷ áìúé ðôøã îáéú 

øàùåðéí.

"áéú øàùåðéí" ðåòã ìäðöéç àú ùðåúéä äøàùåðåú ùì äîåùáä äøöìéä, òã ä÷îú äîãéðä áùðú 

úù"ç-8491, ìîòï éëéøå äãåøåú äáàéí àú úåìãåú äòéø.

áéú øàùåðéí îöéâ àú úåìãåú äøöìéä îøàùéúä åòã ä÷îú äîãéðä áàîöòéí àåø-÷åìééí 

îùåëììéí. áúöåâä öøéó äîñîì àú øàùéú ääúééùáåú; çãø îùåçæø îùðåú ä-03 åáå ëìéí, 

ôåøèøèéí åù÷åôéåú áúéí îùðåú ä-03; ãéåøîä âãåìä ùì øàùåðé äøöìéä åäñáø òìéäí 

áàîöòéí àåø-÷åìééí; ôñìé ãîåéåú àåôééðéåú ùì úåùáé äøöìéä áùðåúéä äøàùåðåú - ôåòì, 

îúééùáú, àéù ÷áåöú "áðé áðéîéï" åðöéâ çáøú "÷äéìééú öéåï äàîøé÷àéú"; îåãì ùì äîåùáä 

áùðåú ä-03; äãâîú äòáåãåú äøàùåðåú áîåùáä: äëùøú ä÷ø÷ò, áðééú áúéí åòáåãåú ç÷ìàéåú; 

òðó ääãøéí îåáìè áàîöòåú ãéåøîä ùì áéú àøéæä. îãåø îéåçã áúöåâä îáìéè àú ä÷ùø 

áéï çæåðå ùì äøöì ìîåùáä äðåùàú àú ùîå.

çãø îéåçã îúàø àú äàæåø äîòøáé ùì äøöìéä - ôéúåç çåó äéí, ä÷éè, åëï îîöàéí 
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àøëéàåìåâééí îàôåìåðéä. îãåø àçø îúàø àú ääååé, äúøáåú åäçéðåê áîåùáä. îãåø ðåñó òåñ÷ 

áðåùàé áéèçåï åäâðä; äñìé÷, ääòôìä, äàéîåðéí áðù÷ åëãåîä. úëðéú àåø-÷åìéú ÷öøä îúàøú 

àú úåìãåú äî÷åí îéîé ÷ãí; ëîå ëï îå÷øï ñøè åéãéàå äîúàø àú äúôúçåú äøöìéä òã éîéðå.

îîøôñú ä÷åîä äùðééä îù÷éôä ãîåúå ùì äøöì )òì ôé äúöìåí äîôåøñí îáàæì(. ááéú 

øàùåðéí ñôøééä åçãø òéåï ììéîåã úåìãåú äøöìéä. áî÷åí îú÷ééîéí ñéåøéí ìúìîéãé áúé 

äñôø åì÷áåöåú àçøåú. äîåæéàåï ðôúç ì÷äì á-8891.

ëúåáúå: øçåá äðãéá 8 )ìéã áéú äòéøééä(, äøöìéä 58464. ìôøèéí ðéúï ìôðåú ìãåã áèìôåï: 

0724059-90.

היפרגוילביב

 לכו םיבושייה לכ - הפמ הידפולקיצנא �

.לארשיב םירתאה

 ,לארשי-ץראל הידפולקיצנא - לאירא �

.יאנליו באז ר"ד

 םישיש לש ןרופיס - "םירע ירופיס" �

 דרשמ ,רנע באז ךרוע ,םירע עבראו

.רואל האצוהה ןוחטבה

áéú äøàùåðéí áâðå ùì äáåèðàé äéãåò 
áøåê ö'éæé÷, ùäéä îøàùåðé äøöìéä�

áéú äëðñú äâãåì áäøöìéä

�
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תבט שדוח
.ןסינמ ירישעה שדוחהו ירשת שדוחמ יעיברה שדוחה אוה תבט שדוח

.םימשגה תמחמ ץובב העיקשו העיבט ןושלמ םשה לש ורוקמ

 שדוחב ותוכלמ תיב לא שורושחא ךלמה לא רתסא חקלתו" וט:ב רתסא תליגמב הנושארל רכזנ שדוחה

."ותוכלמל עבש תנשב תבט שדוח אוה ירישעה

 תודשהש רחאל ,הערמל םיידגה םיאצוי ובש םושמ ידג לזמה ארקנ תידוהיה תרוסמה יפל :שדוחה לזמ

.םימשגה תובקעב םיקירומ

 םיעוריא
.הכונח תאז - הכונחד 'ח - תבטב 'ג

 תשרפ תא םוי ותואב םימייסמש ינפמ "הכונח תאז" ארקנ הכונח לש ןורחאה םויה  

 םעטהו .)דפ:ז רבדמב( "ותוא חשמה םויב חבזמה תכנח תאז" הב םיארוקו םיאישנה

 ,ןסינב םהיתונברק תא ובירקה םיאישנהש יפ לע ףא ,םיאישנה תשרפב הכונחב ןירוקש

 סנ הרק וב םויה אוה ,ולסכב ה"כ םויב ןכשמה תכאלמ המלשנ הלבקה יפלש םושמ אוה

.)אתקיספהמ ד"פרת ןמיס רוט( ןכשמה תכונחל זמר הזב שיו הכונח

 םידעומב שיש המ לכמ וב שיש ,גחה ימי תעבש רחאלש תרצע ינימש דגנכ ןווכמ הז םוי  

 ללוכ "הכונח תאז" ףא .גחה לש החמש ןיינעמו םיארונה םימיה לש הרפכ ןיינעמ ,וינפלש

.האדוהו ללה ,העושיו החמש :םימדוקה םימיב שיש המ לכ

.תוצעומה-תירבמ תינומהה היילעה - )9891( ן"שת תבטב 'ג

 תוצראמ םבור ,םילוע 000,002-כ )ץרפמה תמחלמ תורמל( ץראל ועיגה 0991 תנש ךלהמב  

 היילע לג תטילק םע דדומתהל הצלאנ הנידמה .)רבעשל תוצעומה תירב( םימעה רבח

 ןורתפכ .רוידה תקוצמ התיה רתויב הרומחה היעבה .1591 זאמ העדי אל התומכש םוצע

 .םינאוורק תונוכשבו שפונ ינקתמב ,ןולמ יתבב ,ל"הצ תונחמב ונכוש םילועה ,היעבל ינמז

 תועוצקמ ילעב ויה םבור בורש תורמל תונמדזמ תודובעב קפתסהל וצלאנ םילועה

.)םינלכלכו םינעדמ ,םיסדנהמ ,םיאפור( םיישפוח

 םיגיצמ םידוהי םניאש םיסור םגש ונעטש ולא ויה ,וז היילעב הנומטה הכרבה תורמל  

.הנידמהמ עויסל תוכזל ידכ ,םתודהי לע וליאכ תודיעמה תופיוזמ תודועת

.םיאבה תורודה לע עיפשתו העיפשה םימעה רבח תוצראמ היילעה  
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  .תואמצעה תמחלמ לש ןורחאה עצבמה - ברוח עצבמ - )9491( ט"שת תבטב 'ו

 רדח ל"הצו )הזע תעוצרל טרפ( לארשי-ץראמ ירצמה אבצה קלוס ברוח עצבמב

 ץחלמ האצותכ יניס ןופצ יוניפב םייתסה עצבמה .יניס יאה יצח ןופצל תינמז

.קשנ תתיבשב ןודל התונוכנ לע םירצמ תעדוה רואלו ב"הראו הינטירב

.תינוויל הרותה םוגרת - "םיעבשה םוגרת" - תבטב 'ח

 ךרד לע המודק תרוסמ תאבומ "סאיטסירא תרגיא"ב .םודק ידוהי םוגרת אוה ודוסיב  

 היהש ,)ס"הנפל היינשה האמה( סופלדאליפ ימלת ךלמה םוגרתה תא םזי היפלו ורוביח

 תא ונעמל םגרתל םיחמומ וילא חלשיש םילשוריב לודגה ןהכל הנפ אוה .םירפס בבוח

 ואצי םימוגרתה לכ ,דרפנב םגרתו בשי םימכחהמ דחאו דחא לכש תורמל .תינוויל הרותה

.הזל הז םיווש

.םוצ םוי - יללכה שידקה םוי - תבטב 'י

 הנשב יהיו" רמאנש ומכ ןושארה תיבה ןברוח ינפל םילשורי לע רוצמה ליחתה הז םויב  

 וליח לכו אוה ,לבב ךלמ רצאנדכובנ אב שדוחל רושעב ירישעה שדוחב ,וכלמל תיעישתה

 הנש הרשע יתשע דע רוצמב ריעה אבתו ;ביבס קיד הילע ונביו הילע ןחיו םילשורי לע

 הכ ,ב םיכלמ( "ץראה םעל םחל היה אלו ריעב בערה קזחיו - שדחל העשתב והיקדצ ךלמל

 םצעב" רמאנש ינפמ ,ותוחדל ןיאו םויב וב ןינעתמ תבש ברעב תבטב הרשע לח םא )ג-א

 בותכ יכ ,תבטב הרשעב לח םא ,ןתח לש התשמה ימי תעבשמ דחא החוד םגו "הזה םויה

."יתחמש שאר לע םילשורי תא הלעא אל םא"

 האושה רחאל .תורודה תרוסמב ועבקנש הלאל םיפסונ תונערופ ימי וכימסה לארשי ימכח  

 וחצרנ םידוהי ןוילימ השישמ רתוי רשאכ ,היינשה םלועה תמחלמ ימיב ונמע תא הדקפש

 שידקה םוי"כ הז םוי עובקל לארשיל תישארה תונברה הטילחה )ש"מי( םיצאנה ידיב

 םידמולו המשנ רנ םיקילדמ הז םויב .האושב םתתימ םוי עדונ אלש םיללחל "יללכה

.תונברקה תומשנ יוליעל תוינשמ

.םיבכוכה תאצ דע רקובב םכשהמ םינעתמ תבטב הרשעב  

.לזיימ יבצ רירגשה לש האחמ תלועפ - )4002( ד"סשת תבטב ד"כ

 תויתונמוא הכורעתב לביח הידוושב לארשי רירגש ,האחמ עיבהל הדעונש הלועפב  

 יחרזא דגנ םיאניטסלפה םילבחמה לש תודבאתהה ישעמ תא תחבשמה )ןואיזומב(

.לארשי
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."רבדמב הפוס" עצבמ לחה - )1991( א"נשת תבטב ח"כ

 התוא ץליאו קאריע תא ףקת ם"ואה לגד תחתו תירבה-תוצרא תגהנהב ימואל-ןיב חוכ  

 ם"ואה חוקיפב ותדמשהו שומיחה לש הלבגה המצע לע לבקלו תיווכ חופיס תא לטבל

.)1991 ראורבפב 82 םירופב םייתסה עצבמה(

 םירתא

áéú àùëðæ äéðå îåñã äîúòã àú éäãåú àùëðæ áúçéìú äîàä äòùøéí, éäãåú ùøàùéúä 

áâøîðéä ìôðé ëàìó ùðä, åð÷åãú çåøáðä ðòåöä áìéì äôåâøåí )ìéì äáãåìç(. éåæîé äôøåé÷è, 

àùø äçì ìôðé ëçîù òùøä ùðä äí äùø ã"ø éåñó áåøâ æ"ì åôøåô' îàéø ùååøõ åéãéãéí 

îöàöàé éåöàé àùëðæ.

òáåãú äîøëæ îúøëæú áùîåðä ëøëéí äëåììéí úéàåøéí ùì ë-002,2 áúé ëðñú åîåñãåú 

÷äéìúééí  ëáúé ñôø, áúé àáåú, áúé éúåîéí åîåñãåú öã÷ä áøçáé âøîðéä, îáúé äëðñú 

äîôåàøéí îáçéðä àøëéè÷èåðéú åäòùéøéí áôòéìåú éäåãéú çáøúéú )ëîàä áîñôø(, åòã ìáúé 

äëðñú åçãøé äúôéìä ä÷èðéí åáúé äñôø äéäåãééí - ä"ùåì" - ùäáèéçå àú äîùëéåú äîñåøú.

äòáåãä îöéâä, áéï äéúø, ë-006,1 áúé ëðñú ùðùøôå, ðäøñå àå ðôâòå áîäìê ìéì äôåâøåí, åàú 

ùîåúéäí ùì ë-003,1 éäåãéí ùðøöçå áîäìê îàåøòåúéå àå ëúåöàä îäí )åìà ø÷ 562 áúé ëðñú 

ùðùøôå åðäøñå ëìéì å-63 î÷øé äîååú òìéäí ãéååç äééãøéê ìâøéðâ, ùäôëå ìòåáãä îåñëîú 

áòéðé øáéí(.

ëéåí ôòéìéí áîå÷ã áéú àùëðæ áéøåùìéí òùøä çå÷øéí åàðùé ñâì, äîöèøôéí ìçå÷øéí ðåñôéí 

áàåðéáøñéèàåú àøìðâï, ÷øìñøåä åîééðõ. îèøúå äéà ìä÷éí, áñåôå ùì ãáø, áéøåùìéí àøëéåï 

úéòåãé ìîåøùú ÷äéìåú àùëðæ, òí àøëéåðéí ãåîéí áâøîðéä åáàøöåú äáøéú.

ì÷áìú ôøèéí ðåñôéí ðéúï ìá÷ø áàúø: /gro.esuohzanekhsa.www//:ptth 

áéú àùëðæ ðîöà áäéëì ùìîä àùø áéøåùìéí, áøçåá äîìê â'åøâ' 85, èì' 5223326-20.
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5
4

?
3

1
2

האנ-ןב לאונמע  ר"ד

 לכב םיזמורמה תבט-ולסכ ישדוחל עובשה תוישרפל ,ןיפיקעב וא תורישי ,םירושקה םירתאה תא תוהזל אנ

 דע תכרעמל חולשלו םתובישח לע םיינש וא טפשמ בותכל ,הפמב םתוא רתאל ,תואבה תודיחה/תולאשה

.תודיחה לכ תא רותפל חילצמה סרפב הכזי .תבט שדוח ףוס

אציו תשרפ      

 תובשחמה תוצר .םימשו ץרא םע דבל-דבל ךרדב בקעי ול אצוי 
 רצויל הנופו ,םלוחש המ םלוח .םולחה םג ןתומדכו ןמלצבו

 הזה םשבו .םוקמל אוה ארוק םש םג .ולש ותלאשמב םדאה
 תירבה תוצראב תורייעו םירע עבש תוחפל תואגתמ-תואנתמ
?תומוקמ הברה הכ שובכל חילצהש םשה אוה המ .הדבל

 תשרפב תאזו ,תישפנו תימינפ המצוע םע .רזוחו הכוז אוהו 
 הלימה תועמשמ לע םיקלוח םינשרפהש ךכ ידכ דע ,'חלשיו'

 הבושחו הקיתע ריע לומ לא ,ץראב ותנחתל תסחייתמה
 'תקסיע' םגו הנושארה ותיינח םוקמ .ונפוגב קלח הריכזמה
 אלב תירבה תוצראב חצנוה ,ץראב היינשה תירבעה ידיינ אלה
 המ .תונושה היתונידמב םיבושיי רשע העבשמ רתוי אלו תוחפ
?םוקמ ותוא םש

 

 בקעי תעכ לבא ,םולח - םולחה .'חלשיו' תשרפב ןיידע ונאו 
 ונלפנ וליאכו .תימולח-אלה תואיצמה לומ לא ,הצרא בצומ
 ______ ...תגרדמ תוחפ אל םלוכ-םלוכ .ל"כטמ תבישיל
 קוספ ךותבו תחא המישנב ,ונל הריכזמ ,םהמ תחא החפשמ
.ץראב םיבושיי השולש ,דחא

 קחרמב אוה ?םכילע סימענ המל .תליאל ךרדב בושיי ,ןושארה 
?אוה ימ .הנממ הנופצ מ"ק םישימחכ

.רכיכה תא ףידעהש םדק ימיב ונלש החפשמ בורק םש ןומט בושייה םשב :זמר 

?? 2‘סמ - םירתאה ךרדב             
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10

8
9

7
6

,עבש-ראב ינפ לע ונפלח .ץראה בל ןוויכב הנופצ הלענ 

 ,קוספ ותואבש ינשה םשל ונעגה המק תמוצל ךומסבו 

.הנש 06-כ ינפל שודקה םויה יאצומב םקוהש ץוביק אוהש 

 .אסאסל ונעגה ...הָׁש הָׁשו ,הפצה ריעה ינפ לע ונפלח ,הנופצ-הנופצ 

?ונא ימ ועדתה .קוספבש ישילשה םשה תא םיאשונה בושיי םגו לחנ םג ןאכו 

...םירופא םירופא םייחה ויה ונמש ידעלב :קד זמר 

.לכורכ התע ןתוא הנמנ אלו .תנוטנטקה ונצראל תולעמ המכו המכ 

.'וגו 'וגו 'וכו 'וכו תויוברתו םימילקא ,תוצרא ןיב רשג איהש ךכ לע ונודמל 

תונוכתה ןמ תחא לע ,עמשמ יתרת ,אחרוא בגא ,ונא םיעמוש 'בשיו' תשרפב 

?עטקה המו איה המ .ץראל תילכלכ תובישח וקינעהש 

 

:המשו ונא םיריכמ הנטק הנינפ .ישוקה תגרדב הלענו הבה ,םויס תארקל 

הילוחה איה המ .תומשב ונקוסיע לבא ,'בשיו' תשרפב ןיידע ונא .תור תליגמ 

הליגמ התוא םע ,הבשחמל ןוזמו זעונ ,ונתשרפב םיוסמ רופיס תרבחמה 

?תוכלמ לש המא תויהל הכפהו ,להקב אובל הרתוהש ,באומ תב לע 

  

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

                                                                   :תובושתה חולשמל תבותכה

"ושדוחב שדוח ידמ" תכרעמ

 תינרות תוברתל ףגאה

 טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמ

22 םירשנ יפנכ 'חר

                                                       46459 םילשורי
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1 'סמ םירתאה ךרדב ןודיחל תונורתפ!
 ךינפמ שרגיו םלוע תערז תחתמו םדק יקלא הנעמ" "הכרבה תאזו" עובשה תשרפמ אוה רחבנש קוספה
)זכ:גל םירבד( "דמשה רמאיו ביוא

 םקוממ אוה .)9491( ט"שת תנשמ םיבשומה תעונת לש בשומ םויכ ,םודק ידוהי בושיי - הנועמ .1
 םילוע ידי לע םקוה .ןועמ םוקמב ואצמ יכ וימיקמ תשוחת תא אטבמ ומש .תולעמ תברקב לילגב
.הקירפא ןופצמו הינמורמ

 ידי לע תימורדה ףוחה תלפשב 6491 תנשב דסונ - המדק .2
 0791 זאמ .יכאלמ תיירקמ מ"ק 4-כ אצמנ .דחואמה ץוביקה
 םירומתל בורקה רעונ רפכ אלא ,םוקמב עבק בושיי ןיא
.רודגיבאו

 תברקב תוביתנ-תורדש ךרד לע ינופצה בגנב בשומ - העורז .3
 )3591( ג"ישת תנשב םקוה ,יחרזמה לעופל ךיישה דעס ץוביק
 ךתכל" ך"נתה ןמ קוספב םשה רוקמ .וקורממ םילוע ידי לע
 .)ב ;ב והימרי( "העורז אל ץראב רבדמב ירחא

 בשומל ברעמ-ןופצמ מ"ק 3-כ ,ןלוגה םורדב ץוביק - רושג .4
 לע ארקנ )8691( ח"כשת תנשב ל"חנ תוזחאהכ םקוה לע-לא
 ךלמ היה ימלת .החרזמ ןדריל רבעמש םרא ץראבש רושג םש
 ךלמה דודל האשינש םולשבא לש ומא יבא היה אוהו רושג
 חרב ,םולשבא תווצמב ןונמא חצרנש רחאל .)גי:ב לאומש(

 שולש םש ההשו דוד לצא טפשממ לצניהל רושגל םולשבא
 תולעל ידכ ךלמה דוד דגנ דרמה תא ןיכה ,ובוש םע .םינש
.ןוטלשל

 יאלקחה דוחיאה לש ןוכיתה ףוחה רושימב בשומ - המדש .5
 ביבא רפכ ןיב הרדגמ מ"ק 5-כ ,)4591( ד"ישת תנשב דסונ
 לע םקוה בשומה .האובת הדש םשה שוריפ .יכדרמ רפכל
 זכרממ םילועו ץראה ינב ידי לע ,טישב יברעה רפכה תמדא
.הפוריא

:םירתופה תומש

הינתנ - ץלוש בקעי
הנומצע - דרי היל
תובוחר - לבות תידוהי

תרפא - ןומולס הירא
תובוחר - ןסינ ףסוי

:55 ןודיחמ םיפסונ םירתופ תומש

תובוחר - לבות תידוהי

4

3

5
2

1
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םירבדה חורב
'ד רבדב הרובג .1
 ודמע הירוטסיהה ךרואל ..."ךלוהו ףיסומ" ,םירבגתמ ונא הכונחב ,ונתנומא תא רובשל םיבר תונויסינ לומ

.םייוגה םהיביוא לומ הנובתו ץמואב םידוהיה

 דימת אלו םצרא ידוהי תא קלסל דואמ וצמאתה םירמכה ,תירצונה דרפסב השעמ
 םאו יגולואית חוכיול ידוהי גיצנ ןימזת !ינודא ,דרפס ךלמל רמוכה רמא םעפ ...וחילצה
 ברה רזח ...ןיינעה רפיסו ברל ארק .ףוסבל ךלמה םיכסה ...ונצראמ םתוא קלס ודיספי
 רוכמל ריעל ירפכ אב םויב וב .'בקעיל איה הרצ תע יכ ,'ד לא וקעז ,וללפתה' - ותליהקל
 לע ול ורפיס ?הרק המ ,םייכב עמש ,תסנכ תיבל וינפ םש ...םילוענ םיקוושהו תוריפו תוקרי

 יל ונת ?םירחאמ התא םכח םולכ ,ואלפתה !ךלא ינא :רמאו הרובגו ץמוא רזא ,הריזגה
 !ךלאו

 הארמ רמוכה .רמוכל וניב לחה חוכיוהו !ידוהיכ הוואגב ךלמה לומ דמעו ןומראל ךלה
 המ רמוכה תא ךלמה לאש !שייבתה רמוכה - ...תחא עבצאב הנוע הזו תועבצא 2 ירפכל
!דחא קר הנעו תויקולא 2 שיש ול יתזמר ?הנע המו ?תלאש

 יתרמא ?הז המ .ףורגאב ודי ץמק ירפכה - תודורפ ויתועבצא 5 ירפכל רמוכה הארה
...ונרוזפ ץבקי םיקולא הנע ,רזופמ םע םתא ול

 דיסכ ורווח רמוכה ינפ - הנבל הניבג איצוה ידוהיה ,םודא ןיי קובקב רמוכה איצוה
 - םתוא ץבקי אל 'דו ...םימד יכפוש םהש זומרל םודא ןיי יתיארה רמוכה רמא ?המ וישכעו
 רוביגה ידוהיה .חוכיוה תא ךלמה קיספה - "וניבלי גלשכ םינשכ םכיאטח ויהי םא" - יל הנע
!חצינ

ולאש ?תאז תישע ךיא ,לודגה סנה לע רפיסו ותליהקל ירפכה רזח
 תחא עבצאב יתינע ,יניע 2 רוקעל שקבמ אוהש יתנבה ,תועבצא 2 ינארה רמוכה :הנע

...רהזת !םייניע 2 ול איצוא
 קיפסה הז - ךיניש רובשא - ףורגאב יתינע ...ינפ לע רוטסל רמא ,ויתועבצא 5 ינארה

.ול
 הניבג יתאצוה - ךשמהה ןמ דחפ יכ ,יתוא סייפל שקיב הארנכ ,ןיי איצוה - תישילשב

.וישכע םולשל םיכסמ ינא - הנבל
 יכ חכב אלו ליחב אל" ,"ומע תא 'ד שוטי אל יכ" םר קוחצב םתאנהל וצרפ םיפסאנה

."יחורב םא
רזע ןועמש

הכירדמל ינויע רמוח 
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 תינחורה הלצהה לע - הכונחב "םיסינה לע" .2 
 וניקתהו ,בוריקב ס"הנפל 005 תנשב ינש תיב ימי תישארב ולעפ ,תוליפתה תא וניקתהש הלודגה תסנכ ישנא

 םירופו הכונח - ןנברדמ םיגחה ינשל תודעוימ תוליפתה יתש ."םיסינה לע" תוארקנה הידוה תוליפת יתש

 יתש תינבת .ונינפלש חסונה תמועל רצוקמ חסונב ,ח הכלה ,ב קרפ םירפוס תכסמב הנושארל תורכזומו -

 ,םלוא .הדמשהמ לארשי םע תלצה לע ךרבתי 'הל הידוה :תפתושמה הרטמה .הנוש ןכותהו ההז תוליפתה

 תוכלמ הדמעשכ ,וינבו יאנומשח לודג ןהכ ןנחוי ןב והיתתמ ימיב" :הנוש םיעוריאה ינשב הדמשהה תוהמ

 - תינחור הדמשה :התיה הרטמה ,"ךנוצר יקחמ םריבעהלו ךתרות םחיכשהל" לארשי ךמע לע העשרה ןוי

 הריבה ןשושבש ,דועב .תונוויתהו תודהיה תביזע :ןלציל אנמחר ארקנש המ ,תדה תרבעהו הרותה תחכשה

 שקיב ,עשרה ןמה םהילע דמעשכ ,הריבה ןשושב רתסאו יכדרמ ימיב" :הנוש התיה הרטמה ,סרפ לש

 הדמשה :התיה הרטמה ,"...דחא םויב םישנו ףט ,ןקז דעו רענמ םידוהיה לכ תא דבאלו גורהל ,דימשהל

 תמילב רחאל ,הכונחה גחב .םיגחה ינשב םירבדה עבטמ הנוש 'הל הידוהה ךרד םג ,ךכיפל .תיזיפ-תימשג

 :םיאנומשחה תנקתכ האדוהבו ללהב תוברהל םיגהונ .תודהיה תלצה - תינחורה הלצההו תונווייתהה

 ,תאז תמועל םירופה גחב .םידוהי ונראשנש לע "לודגה ךמשל ללהלו תודוהל ולא הכונח ימי תנומש ועבקו"

 תליגמבש ידוהיה יכדרמ תנקתכ ,תוימשגה תא זא םישיגדמ ונא ,ןכ לעו ,תיזיפ-תימשג הדמשהמ ונלצינ

 וב רשע השמח םוי תאו רדא שדחל רשע העברא םוי תא םישע תויהל םהילע םייקל" :)בכ-אכ ,ט( רתסא

 לבאמו החמשל ןוגימ םהל ךפהנ רשא שדוחהו םהיביאמ םידוהיה םהב וחנ רשא םימיכ .הנשו הנש לכב

."םינויבאל תונתמו והערל שיא תונמ חולשמו החמשו התשמ ימי םתוא תושעל בוט םויל

בילטוג םהרבא ר"ד

חוכה לע חורה ןוחצינ .3
 לש םידופש הנומש םש ואצמו לכיהל ואב םנוחצנ ירחא םיאנומשחהש ,אתקיספב וניצמ ?הכונח יאמ

 .ינוציחה חוכה לע .ףורגאה חוכ לע םיזמור דופישהו תינחה .ןמש לש תורנ ,תורנה תא וקילדה םהבו לזרב

 ,ברחה לש הכרע תוספא תא חיכוהל היה ,ברח תמחלמ םוחלל םיחרכומ ויהש ,םיאנומשחה לש םדיקפת

 ללכה יפל ,הנכס תעשב קר ונידיב אוה ףייסה .האכהה ידי לע חצנלו תוכהל וניא יתימאה םחוכש חיכוהל

 ,םיכמ םינוירב ,םיכמ םיעשר ,םיכמ םייוג :ונלש למסה וניא אוה םלועל לבא ,"וגרהל םכשה ךגרהל אבה"

 ילכל המחלמה ילכ תא ,ןמשה יאשונל םידופשה תא ושע ןכלו .שדוקה םתוח תא םיאשונש םידוהי אל לבא

 תורצחב אלא ,לכיהבש הרונמה םוקמב אל תורנה תא וקילדה םהו .תורודלו ןאכל הרהזאכ ,ונלש הרונמה

 םינווי וסנכנשכ .תורנ םיקילדמ םידוהיה ,םיכמ םייוגה :הארי םלועה לכש ,ועדיו וריכי לכהש ידכ ,ךשדק

 ןמשה :הדוסיו הדוס תא םריכהב ,תודהיה תוהמ לע ודמע תינחבו ברחב ,םינמשה לכ תא ואמיט לכיהל

 איש תא ינוציחה ביואה לע ןוחצנב תוארל ,הנכסב םמצע םה ויה םיאנומשחה ורבגשכו .)השודקה למס(

 ןמשמ - לארשי לש לודגה ןהכה ה"בקה ארקנ שרדמבו - לודגה ןהכה לש ומתוח אשנש ןמשה ןמ יכ .םתלועפ

 ,הז ןמשב תזמורמה ,תיתימאה םתוהמ תא ןוחצנה ידי לע חיכשהל הנכסב ויה םה .ריעזמ טעמ קר היה הז

 השענ התעו 'ד םע לכ לש תוררופתהלו הלפמל ,םינפ יפלכ הלפמל ץוח יפלכ ןוחצנה הלילח השעיי ךכ ידי לעו

 .םתוהמלו םדיקפתל ,םשפנל ךרדה תא ואצמ םיחצנמה .םרצי תא ושבכש םירוביגה ויה םיאנומשחה :סנה
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 תא ריכה ולוכ םלועה לכש דע הריאהו שדחמ הרעב ,לודגה וננהוכ לש ומתוח םע ןמשה ,תימינפה תבהלשהו

.ומויק לכ ,לארשי םע לש ודיתעו ורשוא ןומט וב יכ ,תורודל ועבק הזה סנה תא .ונדיקפת תאו ונכרד

 םידופשה ןמ ושעש ,םמצע לע םיאנומשחה ןוחצנ היה לודג רתויה סנה ךא ,לודג סנ היה םינוויה לע ןוחצנה

 ,יחורב םא יכ ,חוכב אלו ליחב אל" :הזה סנה לע הדיעמ איבנה תאובנ ,הכונח תאז .תורנ יאשונ ,הרונמ

."תואבצ 'ה רמא

 בולישב םייכוניח םיאשונ ,הכונח - "םידעומו םיגח - םוי םוי ייחב הרות" יפ לע ,ןוזבקעי באז ןימינב ברה

בוקוד לאומש ,ךבילרק לאונמע תכירעב ,יתובשייתה ךוניחל להנימ ,הילאוטקא

תבטב הרשע
"rl `ld `pi aekid..." )`ikd ` hf(

תבטב הרשעל עקר

 םידשכ ךלמ ,םימיה ירבד לעב ןושלכ וא ,לבב ךלמ רצאנדכובנ הלע והיקדצ ךלמה תוכלמל תיעישתה הנשב

 .םילשורי ריעה לע רצו

 יפל( ויחא ןב ןיכיוהי תחת הדוהי לע לבב ךלמ רצאנדכובנ ךילמה רשא והישאי ןב הינתמ אוה והיקדצ ךלמה

.)ויחא היהש בותכ י ,ול םימיה ירבד

 דורמל טילחה זאו םינש עבראכ הכרא וז תירב .סמ ול הלעהו ול ןמאנ היה יכ הדוהי ךלמ לע ךמס לבב ךלמ

)זל והימרי( הרטמה רצח לא וכילשהלו איבנה והימרי תא סופתל וירש לע הוויצ אוה .דרמ 'הב םגו

 הדיחיה ךרדה יכ קעז איבנה והימרי .אושל ךא ,הרזעל לבב ךלמ לש וביוא ,םירצמ ךלמ לא הנפ ךלמה

 וז האירקל העש אל ךלמה .לבב תוכלמל תטלחומ העינכ - איה םעה תיראש תאו הדוהי תוכלמ תא ליצהל

 ויתולייח לע הוויצש לבב ךלמ תא סיעכה הדירמה השעמ .)כ ,דכ קרפ 'ב םיכלמ( לבב ךלמב ודרמב דמעו

.)ז ,דל והימרי( תורוצבה הדוהי ירע בור תא שבכש רחאל תאז השע רצאנדכובנ .הדוהי תא רוצל

 הנשכ רוצמב הנותנ התיה םילשורי יכ אצוי .םילשורי הברח בא שדוחב והיקדצ תוכלמל הרשע תחאה תנשב

 תרשעו הברח זא קרו םינש שולשכ רוצמב הנותנ התיה ,לארשי תריב ,ןורמוש ריעה יכ ריעהל יואר .יצחו

.)ז-א :זי ,/ב םיכלמ( הלא ןב עשוה ךלמה ימיב היה תאז לכ .רושאל ולגוה םיטבשה

 המוחה ךרואל הנב - הנווכה ,םוגרתה ירבד יפל - קייד הילע םשו רוצמ הילע םשו םילשורי לע ןח רצאנדכובנ

.רוצמב הנותנה ריעב השענ המ תעדל ידכ םיפצמ

:םימחוללו םישנאל םחל דוע היה אלש םירוצנה םילשורי יבשוי לע הערה הרבג ,יעיברה שדוחל העשתב

"kl rnd p`pgim nawyim lgm pzpe ngncidm" )`ikd ` i`(

"l`nzm i`nxe `id cbo eiio..." )`ikd a, ib(
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"ki z`klpd pyim txim..." )`ikd a, k(

 תומוח תא עוקבל םילבבה וחילצה זאו םילשורי לע םיניגמה לש םהידי ופרה בערה תעווזו םחלה רדעה

.ריעה

"eibl dy`xiz no dgxa `l aal eidie le elapie lracim rc nlj nlkez txq" )caxi dinim a', 

le, k(.

 םיעוריאה תולשלתשהל עירכמה םויה היה םילשורי לע רוצמה לחה וב םויה תבטב הרשעה םוי יכ אצוי

:לאקזחי איבנה הווטצנש יפכ תינעת םויכ זרכוה הז םוי .לארשי םע לש לודגה ןברוחהו

"eidi cax d' `li aypd dzyiriz agcy dryixi aryex lgcy l`nx: ao `cm kzea lj `z 

ym diem `z rvm diem dfd qnj nlj aal `l ixeylm arvm diem dfd" )igfw`l kc `(.

 :הירכז איבנה ירבדכ החמשלו ןוששל וכפהי דיתעב רשא םוצה ימי םע הנמנ הז םוי

"kd `nx d' va`ez vem dxairi evem dgniyi evem dyairi evem dryixi idid laiz idecd 

lyyeo elyngd elnercim heaim ed`nz edylem `dae". )fkxid g, ih(.

a`ciaez d`zx mth.tevet/elbib/gninrael/li.gro.tima.www//:ptth
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הכונח ינידמ
:ןכלו ,הב רהזיהל םדא ךירצו הביבח הווצמ הכונח רנ תווצמ

 הקלדהה ןמז עיגהשמו ,רחא קוסיע לכב קוסעל ןיא ןבומכו לוכאל ןיא הקלדהה ןמז םדוק העש יצח .א

 .דומלל ןיא

 הנופו ליחתמ ובו לאמש דצמ ךומסה רנ קילדמ ינשב ,ןימי דצמ ינוציקה רנה קילדמ ןושארה הלילב .ב

 .ןימיל

 וליפא הכונח תורנמ תונהילו שמתשהל םיאשר ונא ןיאש ינפמ ,ףסונ רנ ,שמשב קילדהל םיגהונ .ג

.תורנה ראשמ ךומנ וא הובג דומעל בייח שמשה .השודק שימשתל

 אהיש ידכ - חתפה לש לאמש דצב וחינמו" - ץוחבמ םיברה תושרל ךומסה חתפ לע הרונמה חינהל שי .ד

.)עצמאב קילדמהו לאמש דצל היכונחהו ןימי דצל הזוזמ( "תווצמב בבוסמ

.םיברה תושרל הנופה ןולח וא תספרמב וחינמ ,הנוילע המוקב רדש ימ .ה

.םהבוגב םיווש תויהל םיכירצ תורנה .ו

 .תיבב הווצמה רקיע יהוזש םיחפט 'י דע )מ"ס 8 = חפט( םיחפט 'גמ הלעמל היכונחה תא חינהל שי .ז

.המא 02-מ הלעמל אל לבא ,רשכ - עקרקהמ םיחפט 'ימ רתוי םחינה םא ךא

 םעפ םהב וקילדהש תוליתפ .רחבומה ןמ הוצמ תיז ןמשו הכונח רנל םירשכ תוליתפהו םינמשה לכ .ח

 .ףסונ םוי וב קילדהל ןתינ ןמשה רתומב ןכו תרחמל םהב קילדהל רתומ תחא

 )םילשוריב ןוגכ( םימידקמ שי .העש יצח התווצמ ןמז ךשמנו םיבכוכה תאצב קילדהל התווצמ רקיע .ט

 םג ןבומכ .םיבכוכה תאצ רחאל העש יצח קלדתש ןמש קיפסמ ןתיש דבלבו המחה תעיקשב קילדהל

 תוחפל תורנה וקלדיש ךירצ ,םיבכוכה תאצ רחאש העשה יצח רחא וא םיבכוכה תאצ רחא קילדמשכ

.העש יצח

 )3-ו .םיסנ השעש )2 ;הכונח לש רנ קילדהל )1 תוכרב ךרביו דחיב םיצבוקמ תיבה ינב לכשכ קילדי .י

."ונייחהש" תכרב ףיסוי ןושארה ברעב

 ,םינשי ותיב ינבו הלילב רחואמ דע קילדה אל םאו ,םירע תיבה ינבש ןמז לכ הלילה לכ קילדהל רשפא .אי

.הכרב אלב קילדי

 םיניד 
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 םירמוא הקלדהה ירחא .תובת ו"ל וב שיש חסונב "וללה תורנה" רמאי תוחפל דחא רנ קילדיש ירחא .בי

."רוצ זועמ" םירמוא זנכשא תודעבו "ריש רומזמ תוניגנב חצנמל"ו "תיבה תכונח ריש רומזמ"

 רנב ןתי ,הקלדהב בייחה ןמזה רועיש תורנה לכ וקלדיש ידכ ןמש הברה הכונחה תומי לכב ול ןיאש ימ .גי

 .תורנה ראשל קלחי ול ראשנש המו ,הקלדהב בייחה רועישכ ןמש םוי ותואב ףסונה

 הנושארב ,תסנכה תיבב תבש יאצומב לבא .תבשה תורנל םדוק הכונח רנ םיקילדמ דימת תבש ברעב .די

.הכונח רנ םיקילדמ ךכ רחאו הנושארב םילידבמ תיבבו הכונח רנ םיקילדמ

.ןמשב קלח ול הנקמ תיבה לעבש וא הטורפב ףתתשמ תיבה לעב לצא ןסכאתמה חרוא .וט

.ומוקמב קילדהל וחילשכ ותשא תא תונמל לוכי אובל רחאתיש עדויש תיבה לעב .זט

.ןוזמה תכרבבו הליפתב "םיסינה לע" םיפיסומו "ללה" םירמוא הכונח ימי תנומש לכ .זי

.םיאישנה תשרפב םיארוק הכונח ימימ םוי לכב .חי

 רכז ןמשב תונגוטמ תוינגפוסו תוביבל םילכוא ןכ ומכ .תידוהי השעמל רכז בלח ילכאמ לוכאל םיגהונ .טי

.ןמשה ךפ סנל
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041 ‘סמ תועדומה חול

היכונח ץבשת

 )11 ;יקנ ,רוהט )01 ;רחא אל )8 ;באה יבא )6 ;ןובקר )4 ;)תובית ישארב( רוטה יקלח תעברא לע שוריפ - "שדח תיב" )2 :ןזואמב
 )42 ;ףסכ ילב )32 ;הריעצ הרענ )22 ;וכותב )12 ;לייט )02 ;ינפי עבטמ )91 ;!לוט )71 ;חנ ינבמ דחא )51 ;לושכמ ,תדוכלמ )31 ;שיגרה
 ;תוברחו םינבא לג )03 ;אצמנ ,םייק )92 ;םיטבשה רפסמ )82 ;ילקיזומ ןוט לש ןמיס )72 ;םימש םחל )62 ;בוט אל )52 ;רש ,רמיז
 תללימהו בלכל המודה היח )83 ;!הכה )73 ;הביתכ רישכמ )63 ;לוקנא )53 ;הילטיאב רבועה עודי רהנ )43 ;!ןכ )33 ;דוס )13
 ;דגבה ילוש )94 ;תבהלש )64 ;םהל )44 ;הלאש תלימ )34 ;באכו רעצ תאירק )24 ;בהז )14 ;השק אל )04 ;הכותב )93 ;תוכשוממ
 לזונ )75 ;םיינש )65 ;)רסח ביתכ( הכונח ילכאממ )55 ;שדקמה תיבב הרונמב יברעמה רנה )45 ;ונחנא אל )25 ;זוריז תאירק )15
 )56 ;)תובית ישארב( ךורע ןחלושל שוריפ - "ןהכ יתפש" )46 ;םולשו סח )36 ;קותמ אל )26 ;רפיס ,רביד )06 ;סרק )95 ;םייחה
 תרמאנה תדחוימ הליפת )77 ;שאר ילב סוס )67 ;)רסח ביתכ( הכונחב תונתינה תועמ )07 ;הכונח תורנ תחנהל ילמינימה הבוגה
 ובירקה וילע )09 ;הבורמ תומכ )78 ;הקובא )38 ;הלאש תלימ )18 ;ןויכמ ,ינפמ )08 ;םיבכמה תחפשמ )97 ;האובת )87 ;הכונחב
 ;)תימראב( ןב )101 ;םיטבשה תרשע םיאצמנ ול רבעמ )001 ;ןוביבסה לע תבותכה )99 ;תשובחת )69 ;םיגוויז גווזמ )29 ;תונברק
.רואמ ןמשל ילכ )211 ;ירבע )111 ;רבח )901 ;יבא לש ונב )801 ;הרובג ,ןוא )701 ;דוח )501 ;רורפגה תרצות )401 ;םכח וניא )201
 )7 ;הכונח יקחשממ )6 ;חבזמה לע השענ )5 ;םיאנומשחה יבא )4 ;ברקתמה גחה םש )3 ;הריחבה תיב )2 ;ןמשל ןטק ילכ )1 :ךנואמב
 הוצמ )21 ;'ה תא ושדקש םינבה םא )11 ;ויז ,הגונ )01 ;הרשע הנומש ירחא הכונחב תרמאנה הליפת )9 ;םינימה תעבשמ )8 ;הפרח
 ינבמ דחא )71 ;הכונחל רמז )61 ;והוריעבהש רחאל )51 ;הכונח תורנ תקלדהל הרונמ )41 ;ףפועמ קרח )31 ;וב קילדהל רחובמה ןמ
 ;יליבשב )64 ;)תובית ישארב( הרות דומלת )54 ;רובידה רבא )44 ;הרקי תכתמ )23 ;םיאנומשחה תפוקתב ןוי ךלמ )81 ;והיתתמ
 ;יאנומשח )85 ;האוושה )65 ;הלימ תירב ךרועה םדא )35 ;הסיעלל רבא )05 ;םימה ןכוש )94 !טקש )84 ;םינימה תעבראמ דחא )74
 ;לודג םימ הוקמ )96 ;תמ אל )86 ;בחר וק )76 ;תילגנאה אתיב אפלאב תוא )66 ;הלודג הניג )56 ;תמתוח )36 ;תוריק 4 ןיב )16
 וחצינ התוא המואה )28 ;'ה תרשמ )08 ;לוזלז ,געל )87 ;ירה )57 ;הפוס הרבשנש סוכ )47 ;ןשי )37 ;שיגרמ )27 ;הפוחל ...ןב )17
 )88 ;הנתמ )78 ;ינע ,שר )68 ;תילגנאה אתיב אפלאב תוא )58 ;ןפג רמצ לש הבע הכיתח )48 ;הקיתע לזונ תדימ )38 ;םיאנומשחה
 )89 ;ןישוריג רטש )79 ;אבא )69 ;אלפ )59 ;הכונח לח וב ךיראתה )49 ;רג )39 ;שבכ )29 ;םימ רוב )19 ;חרופ ,ףפועתמ )98 ;ןאכ
 ;םי תפקומ השבי )801 ;ךכ )701 ;םימ םיאצוי ונממ )601 ;הערמ םוקמ )401 ;םעט לישבתל ןיא וידעלב )301 ;ןינב )101 ;קיפסמ
 .עשוהי שבכש ריע )011
"ןונבלב םיזראל" יפ לע                                              ןויליגה ףוסב תונורתפ האר                                                           
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לארשי תוליהק ספיספ

ינאיס החמש תאמ

'א קלח - הינמרג ידוהי

רבד חתפ

 תודהיה לש המלוע בוציע לע רתויב תועיפשמהו רתויב תוקיתעה תוליהקה ןיב איה ,הינמרג ידוהי תליהק

 ריאהל לכואש תנמ לע תאזו ,םיבקוע םירמאמ רפסמב בותכא ,הינמרג ידוהי תליהק לע .תורודה ךשמב

.וז הליהק יֵיחמ תונוש תופוקת

 םירכומה ,הפוריאב םידוהיה תודע תיברמ לע המתוח תא העיבטה ,תירבעה תורפסב הינמרג רוזא ,זנכשא

 הינמרג תודהיב הרוקמ איה ףא ,"שידיי"ה - הפוריא ידוהיל תידוחייה תידוהיה ןושלה   ."םיזנכשא"כ םויה

  .קיתע ינמרג בינמ הרצונו

.םייניבה ימיב הינמרג ידוהיבו הינמרגב םידוהיה תובשייתה תליחתב ןודא ןושארה קלחב

 לש יברעמה הלובגב םירצונה תריפסל תונושארה תואמב הלחה ,הינמרגב םידוהיה תובשייתה תליחת

 ינש תיב ןברוח רחאל םידוהי תובשייתה התיהש ,ךכ לע תורומ תונושאר תויודע  .תימורה הירפמיאה

 ןוכיתה םיה תוצרא ךרד ועיגה םיפסונ םידוהי .ונימי לש ןלק ריעה איה - "הינולוק" םיאמורה תבשומב

 םעו לארשי-ץראב בושיה םע רשק לע ורמש םה  .הנכשה )תפרצ( הילג ץראבו ןיירה רוזאב םיבושי ורציו

  .יתד ינחורהו ירפסמה םלקשמ תניחבמ הילע ולע רשא ,דרפסו לבב לש םיידוהיה םיזכרמה

 ןמ רבכ תורחא םירעבו ןלק ריעב ידוהי בושי היהש החכוהכ ,םייגולואיכרא םיאצממ ׁשֵרפל םיסנמה שי

 ,4-ה האמה תישארב קר הינולוקב תידוהי הליהק התיהש ,רמול ןתינ חטבל ךא .הריפסל הנושארה האמה

  .ורמתשנש סוניטנטסנוק רסיקה לש תודועת תוגצומ ,ךכל החכוהכו

 ,)ימורה ןוטלשה תא השריש( םיקנרפה תכלממב תפרצו הינמרג ידוהי תוליהק ושבגתנ ,5-ה האמה ףוסב

 וקימעהו וכלה ,תירוטסיהה תוחתפתהה ךלהמב .םיידוחייו םינייפאמ םיווק תלעב תחא הביטח ורציו

 ךא ,םייטילופהו םיירמוחה םויקה יאנתו םייחה תוחרוא תניחבמ דרפסו זנכשא תוליהק ןיב םילדבהה

 הביטחל ושבגתה זנכשא ידוהיו הלא םירשק תופפורתהל תירוטסיהה תוחתפתהה המרג ,םיאבה תורודב

  .תידוחיי

 ויח םנמא םה .ןוחטיבו החוור ייח םידוהיה ויח ,םיקנרפה יכלמ ןוטלש תחת ןהו םיאמורה ןוטלש תחת ןה

 .םימרוככ רקיעב - תואלקחב וקסע ןכו הייסנכה לש םיקסעה ילהנמכ - תונוש תוכאלמב וקסע ךא ,םירעב
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 ירצומ תאבהל וגאדו םידבע רחסב ראשה ןיב וקסעש ,םי ידרויו םירחוס ,םיאפור ויה תידוהיה תיליעה ינב

  .ןוכיתה םיה יכרדב חרזמה ןמ  תורתומ

 לרק רסיקה לש ותריב ,ןֶכַא ריעב היה וירוגמ םוקמש ,קחצי םשב דחא ידוהי רחוס לע רפסמ רולקלופה

 תנשב ."סאבאל ובא" ארקנש ןבל ליפ לש ותוכזב ,םיקנרפה יכלמ לש הקינורכל סנכיהל הכז קחצי .לודגה

 .דישר לא ןורה ףילכה תנתמ ,רסיקל יַשכ ליפה תא ומיע איבהו דדגבב תוחילשב היה 208

 תפרצמ ,ויתוביבסו ןיירה רוזיאל ,הינמרגל תודימא םירחוס תוחפשמ תריגה היפנכב האיבה 9-ה האמה

 רתויב תועודיה .תירישעה האמה ןמ לחה תומייק הינמרגב תוליהקה ייח לע תונמיהמ תועידי .הילטיאמו

 רוזאבש ץניימו סמרוו ,רייפש :םירעה לש תוביתה ישאר - ם"וש תוליהק ויה ,גרובסנגרו ןלק דצל ןה ,ןהבש

 ,םייקתה ןגרואמו עובק חרואב ידוהיה בושיה תוססבתה .םשמ החרזמ גרובזרמו גרובדגמ ןכו - ןיירה

 הייסנכה םנמא .הינמרגב ותטילש חטשב םידוהיה לכל יעיברה ךירנייה רסיקה קינעהש תויגליבירפה לשב

 יעסמ תפוקת ינפל דמש תייפכו תופידר ויה אל ךא ,םידוהי םע ןתחתהל םירצונה לע הרסא תירצונה

.בלצה

 תבישי שאר היהש ,)8201-069( הלוגה רואמ םושרג יבר לש הכלהב וישודיחו ויתונקת ולבקתנ ,תוליהקב

 ןכ ומכ .החרוכ לעב השיא שרגל וא היינש השיא תאשל רוסיא ללכ ,"םושרג ונברד םרח"ה .ץניימ הצנגמ

.רז םדא לש ובתכמ תחיתפ ,םרח ותואב ,הרסאנ

0401 ,יקחצי המלש ונבר( י"שר  אסיימרוו תובישיב הרות ומצעב דמל ,דומלתהו ך"נתה ישרפמ לודג ,)5011 - 

 לש ואסיכ בצומ ,היינשה םלועה תמחלמ רחאל םקושש ,סמרוובש קיתעה תסנכה תיבב .הצנגמו )סמרוו(

  .י"שר

 ובתכו הינמרגב תוראופמה תובישיב םימכח ידימלת ובשי ,31 -הו 21-ה תואמב ,י"שר לש ותפוקת רחאל

 ידוהי שוריג .דומלתה שוריפב וכישמה הלא םימכח ידימלת  .תופסותה ילעב :וארקנ םה .דומלתל םישוריפ

 ישארו םינברה .תיזנכשאה תודהיה לש ,ידעלב טעמכ ,זכרמל הינמרג תוליהק תא ךפה ,6031 תנשב תפרצ

 .לבב ימכח םעו םמע )תובושתו תולאש( ת"וש ומייקו לארשי ימכח םע רשק לע ורמש תובישיה

 ,םיינמרג תודוסי בוריע איהש ,שידייה תפש תא וחתיפ םמצע ןיבל םניבו ,הביבסה תפשב ורביד םידוהיה

 .םישנ תוניחתו תויתורפס תוריצי שידייב וחמצ ,תאז הפשב יממעה שומישה דבלמ .םיירבעו םייניטל

 םיריבא לש תוישעמו תודגאמ םיקלח ורזשנ םהב ,םיטויפבו תוליפתב הייוטיב האצמ תירבעה תורפסה

.ויח הב תירצונה הביבסה תוברתמ ועפשוהש ,הבהא ירישו

  ."םידיסח רפס"  :וז הפוקתב הינמרגב הבר תועמשמ לעב היהש ,םירוביחה דחא רבוח הפוקת התואב

 7121 תנשב רטפנש( דיסחה הדוהי 'ר ונבו דיסחה לאומש 'ר - ץנייממ סומינולק תחפשמ ינב רפסה תא ורביח

.)גרובסנגרב

 ףסוא אוה םידיסח רפס" ."'םידיסח רפס' לש תיתרבחה-תיתדה המגמה"  :ורמאמב רעב קחצי ךכ לע בתכ
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 האמה תליחתב םייזנכשאה םידוהיה להקבש דיחיהו רוביצה ייח תגהנה םשל תויתד תוירסומ תוצע לש

 תדחוימ הטיש םמצעל םירבחמה ורצי ,ירצונה םלועב תושדחתמה תופיאשה םע יח עגמ ךותמ...ג"יה

 ,תוישעמה היתונקסמ הדיצבו ,ארובה תחגשה לע תדחוימו הדיחא תחא הרות ,תיתרבח-תיתד הרות לש

 הירוטסיהב אוצמל רשפא רשא רתויב רוהטהו ךזה םדאה בלכ תורוהטו תונידע ,תוטרופמו תובורמ

 תאז לכבו םיעונצו םימצמוצמ ויהש ,וייח יאנת יפל יזנכשאה רוביצב תולכתסהה רמוחמ תוננערו ,תישונאה

."םיניינעמו םישעור

 םינידה יפ לע תויחל ןהל וחינה ץראה יטילשו תוימונוטוא תוידוהיה תוליהקה ויה ,תיללכה הרבחה יפלכ

 ןומגה" :ןוגכ ,םינוש םיראת ואשנש ,םיגיהנמ ,םיסנרפ ויה ,ןוטלשה יפלכ תוליהקה יגיצנ .םיגהנמהו

 ויהש ,היניידו הליהקה בַר ידיב ויה תיטופישה תוכמסהו םיסימה תייבג ."םידוהיה שאר" וא "םידוהיה

.םרח ליטהל תוכמסה םג התיה םדיב יכ ,חרסש שנענה שוכר תא םירחהל ףאו תוסנק ליטהל םילוכי

:היפרגוילביב

.6991 םילשורי .קב ואיל ןוכמו ךוניחה דרשמ תאצוה  .הינמרג ידוהי  .םהרבא ,יאקרב    �

 םע תודלותב תוסמו םירקחמ :ךותמ ," 'םידיסח רפס' לש תיתרבחה-תיתדה המגמה" .קחצי ,רעב    �

612 'מע  .ו"משת םילשורי .'ב ךרכ .לארשי  , 222.
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הכונח .א

1. çååéí àú çâ äçðåëä åî÷ééîéí îðäâéí
:לנויצר

 ןפואב םיגגחנ םהו "גחה תייווח" תא םיבר לצא םירצוי הלא םיגהנמ .םינוש םיגהנמב ןייפואמ הכונחה גח

.הפוקתלו תרוסמל ,םוקמל םאתהב הנוש

 ןמזלו םיפתתשמה לש םמלוע תא רישעהל יושע תישיאה הייווחבו םיגהנמה םויקב ת ּונושה תודוא לע חיש

.ת ּונושל היצמיטיגל ןתמ

 :תורטמ

 .הכונחה גח יגהנממ קלח םיראתמה תורוקמ םע תורכיה �

.הכונחה גח יגהנמ םויקב ת ּונושל תועדומ חותיפ �

.םיגהנמה םויקב תישיאה הייווחל היצמיטיגל ןתמ �

.גחה יגהנמל הקיזב םידגיה תמלשה :הלעפהה לדומ

ישיא

:הכונחה גח תא םכרובע גציימש דחא גהנמ ,םיאבה םיגהנמה ןיבמ ,ורחב  .א

   .ןתליכאו תוינגפוסו תוביבל תנכה �

.)הכונח ימד( הכונח לש תועמ תלבק/ןתמ �

.תורנה תקלדה רחאל "יתעושי רוצ זועמ" :תריש �

:םתרחבש גהנמל םיסחייתמה םיאבה םידגיהה תא ומילשה  .ב

______________________________ יכ הכונחה גח תא ירובע גציימ הז גהנמ .1

_______________________________ :ךכ הז גהנמ םייקל םיגהונ יתחפשמב .2

_________________________ ןכמ רתוי בהוא ינא הז גהנמ םייקמ ינא רשאכ .3

_____________ יכ _________ םע הז גהנמ םייקל )הנהנ אל/הנהנ( ______ ינא .4

______________________ :איה הז גהנמב הרושקש יל התייהש תדחוימ הייווח .5

תולועפ

.בלח ילכאמ תליכא �

.םינוביבסב קחשמ �

27
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תוצובקב

.םתרחבש םיגהנמה יפ לע תוצובקל וקלחתה  .א

.ישיא ןפואב םתמלשהש םיטפשמב הצובקה ירבח תא ופתש .ב

:םיאבה םידגיהה תא יתצובק ןפואב ומילשה .ג

)ãåîåú / ùåðåú( _________________ תוביסמ הכונחה גח תא הז גהנמ גציימ ונלוכ רובע .1
2. _______________  )÷ééîéí/ ìà ÷ééîéí( וניתוחפשמ תומייקמ ןהבש ,םיכרדה ןיב םילדבה 

 .הז גהנמ

3. ______________________ )àåúí ãáøéí/ãáøéí ùåðéí( ונתאמ דחא לכ לע דחוימב םיבוהא 

.הז גהנמב

4. _______________ )ëì/çì÷ î( םירחא םע הז גהנמ םייקל םיפידעמ הצובקה ירבח.

.ול קר )ééçåãéú/àéðä ééçåãéú( ________________ הב ףתשל רחב ונתאמ דחא לכש הייווחה .5

:ונודו הצובקב םתחחוש וילע גהנמב קסועה עדימה סיטרכ תא וארק .ד

?םתארקש עדימה םכל שדיח המ �

  ?עודמ ?םימייקמ ונאש םינושה םיגהנמל תוביסה תא ריכהל בושח םאה �

   

"יתעושי רוצ זועמ" תודוא לע עדימ סיטרכ

 ,"יתעושי רוצ זועמ" טויפה תא דחי רישל םיגהונ "וללה תורנה" תאירקו תורנה תקלדה רחאל

 טויפה .םידוהיב ושענש תופידרה תפוקתב ,בלצה יעסמ תפוקתב יכדרמ םשב ידוהי ידי לע בתכנש

 ,םירצממ םאיצוה ,הרצמ לארשי תא ץליח אוה רודו רוד לכב דימתש ,לאה לש וחבשב רפסמ

 .םיאנומשחה ימיב תואלפנו םיסינ םהל השעו ,עשרה ןמה תוריזגמ םליצה ,לבב תולגמ םבישה

 סקטמ דרפנ יתלב קלחל ךפהש דע תוצופתב םעה לע בבחתנ ,יתרוסמ ןוגינב רשומה רישה

.הכונח תורנ לש הקלדהה

תוינגפוסו תוביבל תודוא לע עדימ סיטרכ

 הז גחב תורזוח ן.מ.ש תויתואהש םושמ ,ןמשב םינגוטמו םילובט םילכאמב תוברהל גהנמ חתפתה

.ןמשה ךפ סנ ,גחה ימי הנומש ,םיאנומשח :רפסמ םימעפ
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הכונח לש תועמ תודוא לע עדימ סיטרכ

 ןייצל ידכ תונתמו "הכונח תועמ" ןתמ ידי לע ,לארשי ידלי לע הכונחה גח תא בבחל םיגהונ

 זאו ,הרות דומללו ךישמהל לארשי ידלי םילוכי ויה אל ,םינוויה תא םיאנומשחה וחצינ אלמלאש

."הכונח תועמ"ל םינוש םיגהנמ וחתפתה תונוש תוליהקב .לארשימ תחכתשמ הרותה התייה

 בהזו ףסכ תועבטמ ןכותבו תוגוע ויה ולא .הכונח תועמכ שבד תוגוע וניכה חרזמה תוליהקמ קלחב

 זנכשא תוליהקב .הרות דומלתב הכונחה תדועסל םיאיבמ ויה םתואש ,םיקתממ לש םינוש םינימו

.תודחוימ תופוקב םיכסוח ויה ותואש ,ףסכ םידליל ונתנ

בלח ילכאמ תודוא לע עדימ סיטרכ

 רש ,סנרפולוה תא בלחב התקשה רשא ,"תידוהי השעמ"ל רכז בלח ילכאמ הכונחב ןיכהל םיגהונ

 םע תידוהי תא תרשוק תרוסמהש ןוויכ .המע תא העישוהו ,ותוא התימה - םדרנשכו ,ביואה אבצ

.בלח ילכאמב םיברמ - םיאנומשחה תחפשמ

םינוביבסב קחשמ תודוא לע עדימ סיטרכ

 ,הקוצי תרפועמ םינוביבסה תא תושעל היה לבוקמ .םידליה לע דוהא גהנמ אוה םינוביבסב קחשמ

 םהש .ש.ה.ג.נ :תויתואה תא ומשר תונפדה לע .הלעמל זכרמב תידיו תחא לגר ,תונפד 4 םהלשכ

.הפ השוריפש פ-ב הנורחאה תואה תא ופילחה ץראב ."םש היה לודג סנ" :לש תובית ישאר

.תונוש תורוצבו םינוש םירמוחמ םינוביבס םישוע םויכ

:קחשמה לש ורוקמל תוסחייתמה תונוש תועד תומייק

 :םהל ורמאו ןוביבס דחא לכל ונתנ ,םידליה תא ופסא ,הרות דומלת דגנ עשרה סוכויטנא רזגשכ .1

 ייח ולצינ ךכ - םינוביבסב קחשל ליחתנו דומילה תא קיספנ םינוויה ואובישכ ךא ,הרות דמלנ ונחנא

.החכשמ הרותה הלצינו םידליה

 N.G.H.S תויתואה שוריפ ובש ,קיתע ינמרג םירומיה קחשמ לש ולוגלגב רבודמש םינעוט םירקוח .2

:היה

 G = הפוקה לכב הייכז, H = הפוקה תיצחמב הייכז, N = הייכז ןיא,

 S = םיפסכ וב ודיספה םיברו ,םידוהיה לע םג בבחתנ קחשמה .דחא ךלהמ דספה.

 ישארכ תויתואה תא םריבסהב ,ותוא "דהיל" וטילחה זאו הז קחשמ רוסאל וחילצה אל הרותה ימכח 

 לש תונוחצינה רכזל ןוביבסב קחשל םיגהונ ןכ לע .לארשי ץראב - "םש היה לודג סנ" :לש תובית

."ךנוצר יקוח"מ םריבעהל וסינש םירז דגנ ,"ךתרות יקסוע"

29



30

האילמב

?גהנמל סחיב תונושה תוצובקה ירבח ןיב ת ּונושה יוטיב ידיל האב המב .1

?הנוש ןפואב גהנמ ותוא םימייקמ םינוש םישנאש ךכל םרוג המ .2

?םתרחבש גהנמה יבגל הצובקב התלעש ת ּונושה םע םתשח ךיא .3

?הבוגתל תופסונ םיכרד תומייק םאה ?וז ת ּונוש יפלכ םתבגה םינפוא וליאב .4

 ליגר אוה הב ךרדהמ הנושה ןפואב גהנמ םימייקמ ובש םוקמב אצמנה םדא שוחל יושע םכתעדל דציכ .5

?וילע תושקהל/לקהל לוכי המ ?עודמ ?ומייקל

השעמל הכלהמ

.התיכה ירבח ןיב ת ּונוש תולגתהל היושע םהב םיפסונ םיגהנמ/םינמז/םיבצמ ולעה �

:וררבו םינמז/םיגהנמ/םיבצמהמ דחא ורחב �

 ,תושגר תררועמ ,הליבגמ ,תמרות( ?התיכב םידליה תרבח לע םתיהיזש ת ּונושה העיפשמ דציכ  -

.)דועו

.וז ת ּונוש רשפאל תויושעה תונוש תויוגהנתה ןווגמ ולעה -

...םיקדובו םירצוע עגר

?ורחב ותוא גהנמה יבגל תושגרבו תויווחב הצובקה ירבח תא ףתשל וחילצה םיפתתשמה םאה �

?םהלשמ תונוש תויווחלו תועדל תוחיתפ ךותמ בישקהל וחילצה םה םאה �

mth.1tinhcot_arveh/idosey/li.vog.noitacude.www//:ptth :"תישיא-ןיב תרושקת חופיט"ל רתאה

30



31

2. ä"àåø" åîùîòåéåúéå
לנויצר

 תורמלו ,הרואל הלפאמ ידוהיה םעה םק םהה םימיב .םירואה גח תארקל דדחתמ רואה ביטומב קוסיעה

 ,םימי םתוא ןורכיז תא ריאמ תוצופתבו ץראב ידוהיה םעהשכ ,הזה ןמזב .ןוחצינה סנ תא םירה תוקולחמה

 תווהלו ןיינע ררועל יושע רואה אשונ .ונייח לע אשונל שיש תוכלשהב םג קוסענו תונורכיזה תא ריאנש בושח

 חיש תנמזמ תוליעפה .םינוש תומוקממ םידלי ןיב םיפתושמ םינכמ תקידבלו םירשקה רוריבל ןמזמ םרוג

.דועו םייחה חרואל ,תויווחל ,םיגהנמל סחיב דחאמהו דחיימה הנושה לעו הוושה לע ףסונ רוא ריאיש

תורטמ

.רואה ביטומ תועצמאב הכונחל רשקתהל םייושעה ןושל יפוריצ םע תורכיה �

.הצובקהו דיחיה ייחב רואה ביטומ תועמשמ תניחב �

.םיירשפא םיפתושמ םינכמ רוריבו רואה ביטומ ביבס םידלי ןיב ףתשמ חישל תונמדזה תריצי �

הלעפהה לדומ

.םידלי יניעב ותועמשמ תקידב ךות ןושל יפוריצו טסקט תועצמאב רואה ביטומ תניחב

הלעפהה ךלהמ

'א תורשפא

:םיאבה ןושלה יפוריצ יפ לע תוצובק 4-ל םיפתתשמה תקולח

"ךירבד וריאיו ךיפ חתפ" - 1 הצובקל ןושלה יפוריצ

"םיללצו תורוא" - 2 הצובקל ןושלה יפוריצ

"ורואל ךלה " - 3 הצובקל ןושלה יפוריצ

."םינפ ריאמ" - 4 הצובקל ןושלה יפוריצ

תוצובקב

:ונודו םהמ דחא לכב וננובתה ,םתוא ורזג .םירויא יסיטרכ 02 ליכמה חול םכינפל

?דציכ ?םתלביקש ינושלה ףוריצל רושק תויהל יושע רויאה םאה �

.ינושלה ףוריצל רשקה תא ומיגדת דציכ וננכתו האילמב גיצהל וצרתש םיסיטרכה תא ורחב �
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ויתויועמשמו "רוא"ה אשונב ןושל יפוריצל םירויא יסיטרכ חול

האילמב

.תוצובקה יגיצנ ידי לע חוויד

?רויאל תונשרפ קינעמ ימ ?יולת הז המב ?דציכ ?רויא ותואל תונוש תויונשרפ ולע םאה

 :תישיא-ןיב תרושקת חופיטל רתאה

mth.tinhcot_arveh/idosey/li.vog.noitacude.www//:ptth
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3. "îòåæ öåø"
.הכונח יריש םיכינחה תא דמלל :הרטמ

 :תוצובק 2-ל התיכה תא םיקלחמ

.ללה - א הצובק �

.רישב - ב הצובק �

:קחשמה יקוח תא םהל םיריבסמ

.המישמה תא אלמל הכירצ הרותב הצובק לכ �

.ףסונ רותל תיאכז ,ןוכנ הנועש הצובק �

:ןה תומישמה

.רישה תא תוהזל םהילע - ןושאר לילצ םיעימשמ - הנושאר המישמ �

.רישה תא תוהזל םהילעו רישהמ םילימ םירמוא - היינש המישמ �

 םיריש רתויש המכ אוצמל םהילעו "היינגפוס" ,"הביבל" המגודל - אשונ םילעמ - תישילש המישמ �

.אשונב הלימה םע

.םירתתסמ םיריש לש רתוי בר רפסמ תוהזל םהילע .תויתוא לש ףצרב םיריש - תיעיבר המישמ �

הלופע י"למ יפ לע

4. áéîéí ääí... áæîï äæä
.םיאנומשחה ימימ רעונל ןותיעל ונימי לש ןותיע תכיפה :הלועפה

.קבדו תוריינ ,םיירפסמ ,םינותיע :שרדנה דויצה

:הלועפה ךלהמ

 ןותיעה תא ךופהל הצובקה לע )תוקד רשעכ( שארמ בצקומה ןמזב .ןותיע לש ישאר דומע לבקת הצובק לכ

.םיאנומשחה ימימ ןותיעל הלביקש

 הלימה בתכית ןהילעש ,ריינ תוסיפ תקבדה ידי לע ,םיגשומו תומש ,םילימ תפלחה ידי לע השעית המישמה

:האבה העידיה המגודל ,השדחה
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 .הזעב םיטילפ תונחמב םימאסק רוצייל הכאלמ יתב לע קזב עצבמב רקוב תעל טשפ ל"הצ חוכ"

.םיפסונ ח"למאו םיר"מצפ ומרחוה .םיתב וצצופו תודמע ולסוח

:האבה העידיל העידיה תא ךופהל רשפא תושדח םילימ תקבדהו םילימ תפלחה ידי לע

 ולסוח .ןאש תיב םורדב ינווי םימחול הנחמ עיתפה יאנומשח חוכ תומדקומה רקובה תועשב"

 ונגרא םילייחה הלועפה םותב )םיניגמ( תונצו םיחמר ,םיליפ ומרחוה ,םיליספ ודמשוה ,תודמע

".היידוה תדועס

.תירוקמה העידיה חור לע הרימש ךות רשפאה לככ םינטק ויהי םייונישהש יוצר

5. çðåëä - îùç÷ àñúøèâé
הכונח יגהנמ םע תורכיה :קחשמה תורטמ

 :תוארוה

.םירפסמל םאתהב ךשמהב תומושרה תוארוהה תא בותכת וילעו חול ןיכת הכירדמה .1

.םייתשל הצובקה תא קלחל שי .2

.היבוק תלטהב לבקמ אוהש רפסמל םאתהב ורותב לולסמב םדקתמ הצובקב ךינח לכ .3

.חולב תומושרה תוארוהה רחא אלמל וילע הרוחש תצבשמ לע הלוע ךינחה םא .4

.הלחתהל רוזחל וילע 'ב הצובק לש תצבשמל עיגמ 'א הצובקמ ךינחהש בצמב .5

.תחצנמה איה לולסמה ףוסל היכינחמ 2 איבהל החילצמה הצובקה .6

.ףסונ הרחתמ לש ופוריצל היבוק ליטהל שי הצובקה לכ תא ףתשל הרטמב :הצלמה

34
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תומישמל תואמגוד

.21 תצבשמל ץופק - ןוכנה ןמזב תקלדה ,זירז התא .4

.ףסונ רותב תיכז - תיתחפשמה הכונחה תביסמב ףתתשהל שדח הלוע תנמזה .7

 ,אבה הלילב ךרבל לכות ארונ אל ,"ונייחהש" ךרבל תחכשו הכונח לש ןושאר ליל םויה ,ךל יובא .11

.דחא רות ןתמה םייתניב

.תוצבשמ 5 םדקתה - בהזה ליגל ןודעומב םישישק ינפל םתעפוה .41

.דחא רות ןתמה - !תיעט - תילמשח היכונחב קילדהל רתומש תבשח .61

.ףסונ רותב תיכז - בורקה סיסבב ל"הצ ילייחל תוינגפוס םתקליח .02

.ףסונ רות לבק - הליחת הכונח רנ םיקילדמו םויה תבש ברעש תרכז .12

 - "שמש"ה תא תקלדה ןכבו ,ללכ םהב םישמתשמ ןיאש שדקמה תיב תרונמכ הכונח תורנ ןיד תדמל .82

.תוצבשמ 2 םדקתה

.דחא רות ןתמה - םויה םיקילדמ הכונח תורנ המכ תחכש .13

.תוצבשמ 2 םדקתה - הינב תעבשו הנח לע הגצה ךורעל ןג ידליל תרזע .43

.תוצבשמ 4 רוזח - סנה תא םסרפל ידכ ןולחה ןדא לע היכונחה תא תחנה אל עודמ .83

.ףסונ רות לבק - תורנה תא קילדהל אתבסו אבסל תרזע הלילב .34

.הרשכ היכונח גישהל ידכ תוצבשמ 4 רוזח - הנוש הבוגב םה היכונחב םינכה .94

.תוצבשמ 6 םדקתה - השק עצפנש רבח לצא םילוח תיבב רקבל םירבחל תיוולתה .35

.תוצבשמ 4 ץופק - "םיסינה לע" םיפיסומ הדימעה תליפתב יכ תרכז .85

 2 הרוחא רוזח - ןוזמה תכרבבו הליפתב "אוביו הלעי" דיגהל שיו שדוח שאר אוה םויהש תחכש .26

.תוצבשמ

.ףסונ רותל תיכז - הכרבב םתא קילדהל ידכ ,ןושיל ובכש םידליהש ינפל התיבה רהמ תצר .66

.תוצבשמ 3 םדקתה - םינטקה םידודה ינב םע הכונח יקחשמב תקחש רטיסיבייבכ .17

.תוצבשמ 4 םדקתה - הרזע םהל תשגהו הנוכשל העיגה השדח החפשמ .37

.תוצבשמ 3 םדקתה - הכונח ימי תנומש ךשמב "םיאישנה תשרפ"ב הרותב אורקל תיכז .57
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6. àøõ éùøàì áú÷åôú îìçîåú äîëáéí
:םיבכמה תומחלמ תפוקתב לארשי ץרא תפמ ךינפל

.הזע ,ופי ,רוצ תיב ,סואמא ,ןיעידומ ,םילשורי :הלאה תומוקמה תא הפמב ןייצ .א

.)םי לש םיבר( םימיה תומש תא הפמב בותכ .ב

.םינוויה תואבצ ןיבו יבכמה הדוהי תואבצ ןיב תוברקה ולהנתה וב רוזאה תא הפמב ןייצ .ג

?םיבכמה ומחלנ המבו םהלש המיחלה ילכ ויה המ ,םינוויה תואבצ ואב םינוויכ הלאמ - הפמה יפ לע .ד

?םינוויה תומחלמב םיבכמה ולקתנ םהבש םיישקה ,ךתעדל ,ויה המ .ה

 ךתעדל םהמ ,)8491( לארשי תנידמ לש רורחשה תמחלמל םינוויב םיבכמה תומחלמ תא םיוושמה שי .ו

?םינושהו םיוושה - םירבדה

mth.1p/tirveakunahc/tirvi/noitacude/li.gro.ifaj.www//:ptth :רתאה תבותכ

תרבוחה ףוסב האר הפמל תונורתפה תא

37



38

יללכה שידקה םוי - תבטב הרשע .ב

זנכשא תיבמ זנכשא תודהי לע םידחוימ םירופיסו םיישיא םירופיס
 לע ססובמה ,זנכשא ידוהי יווהמ םירופיס רפס תנכה לקוש "זנכשא תיב" ,תוידיתעה תוינכותה ןיב

.ידיתע םוסרפ תארקל םימיאתמ םירופיס לבקל וחמשי .תפטושה םתדובע ךות םלצא ףסאנש רמוח

"חלודבה ליל"ו הנושארה םלועה תמחלמב הינמרג תונוחצינ

 תחת ןיידע התייה ריעה רשאכ ,הנושארה םלועה תמחלמ םרט ,השרווב עריא השעמה תליחת

.היסור לש התוסח

 םתוירזכאב ועדונ היסור אבצ תונוטלש .הנטק םיכרבא תצובק גיהנה ,קוטשרפוק םשב ריעצ בר

.תוומ :וניד תחא - קירעה .ןידה תרמוח אולמב שנענ ,יאבצ תורישמ תוקמחתהב ספתנש ריעצ לכו ,הברה

 בצייתהל הווטצנ םברו ,השרוב ולתינ םה .םיקירעכ וספתנ קוטשרפוק ברה לש וידימלתמ םיינש

.םיסורב םוקנל עבשנ םבר ."וארייו ועמשי ןעמל" ,ירזכאה ןידה קספ עוציב ןמזב היילתה דומעל ךומסב

 ,הילגנאו תפרצ דגנ - תיברעמה :תותיזח יתשב הינמרג המחל ,הנושארה םלועה תמחלמ תליחתב

 ,תיחרזמה תיזחב ריהזמ ןוחצינ ,ןבומכ ,התייה הלעמב הנושארהו תיזכרמה המגמה .היסור דגנ - תיחרזמו

.ברעמה דגנ העתרהה תמצוע אולמב שמתשהל ידכ

 תוינעבוט תוציבו םימגא :םיעורגה םייפרגופוטה םיאנתה לשב המחלמה הרצענ תיחרזמה תיזחב

.שוביכל םינתינ יתלבכ ובשחנש - ךוותבש םייזכרמה םירצבמה לשב ןכו ,םיידי תובחר

 תא שבכ "ללוהמ"ה הינמרג אבצ :ירשפאל ירשפא יתלבה היהו םק ,ידמל תוהומת תוביסנב ,עתפל

 היה .יסורה ראצה לפנ ויתובקעבש - חרזמב םולש הזוח םתחנ .חרזמל ךרדה הצרפנ ךכבו םירצבמה

 .םיינשה וגגח הליהת ירוטע .)ימשיטנאה( ףרודנדולו גרובנדניה ,ינמרגה אבצה ישאר לש דיחי ןוחצינ הז

 ירפס .תויסנכב ,לידבהלו - תסנכה יתבב ,םע בורב ורמאנ םימלועה ןובירל הדותו הינמרג םולשל תוליפת

.ללוהמה ינמרגה אבצה תרובג לע תורוצנו תולודג םירפסמ הינמרגב הירוטסיהה

 תואובמה ללוכ "חרזמה תדוצמ" תוינכות תא ולביק םינמרגה ...טעמ הנוש התייה תמאה ךא

 םתחיצר לע ותמקנ התיה וז .קוטשרפוק ברה לש וידימ הדוצמה תא שובכל ןתינ םכרדש רתויב םיידוסה

.וידימלת ינש לש תירזכאה

 ,הינמרגל הנושארה םלועה תמחלמ רחאל ורבע וידימלתו ברה .תטלחומ תוידוסב רמשנ אשונה

 הכימת ,וימי ףוס דע היסנפ החטבוה יברל .5 ץנימ בוחרב שרדמ תיבלו םירוגמל הריד ולביקו ,ןילרבל

.תינמרג תוחרזא - ןבומכו ,וידימלתל

 הינמרג ידבכנ לכ וכרבל ופסאנ ,ותדלוה םויב .הינמרג אישנל גרובנדניה לרנגה הנמתנ 1391 תנשב
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 ודיבשכ ,ךורא ליעמבו תינבר תעבגמב שובח ,גח ידגבב .תישיא העפוה לע רתיו אל קוטשרפוק ברה .היעושו

.אישנה תא ךרבל עיגה ,ףסכ תלוג לעב הכילה לקמ

 תונוטלשה תנמזה תא גיצהו םהינפל רבע רזומה ושובלב ,ברה רשאכ םוד דמע ינמרגה דובכה רמשמ

.הז רזומ ידוהי לש וביט המ עדי אל שיא .םהיניעל ודיבש

 .גרובנדניה לרנגה - אישנה ידי לע הינמרג רלצנקל רלטיה הנמתנ ,3391 תנשב ,ןכמ רחאל םייתנש

 וכישמה ,וידימלתב הכימתהו היסנפה תוברל - ויתויוכז ךא ,תוימשרה תוביסמל רתוי עיפוה אל ברה

 ,8391 רבמבונב 9-ב ,"חלודבה ליל" םשב עודיה םורגופה ליל תוערפ ץורפ םע .ברה תיבל ןירשימב םורזל

.םיערופה סא-סאה ישנא ינפמ םוקמה לע ונגה םפוגבו ,ברה לש ותיב ינפל םיינמרג םירטוש רפסמ ובצינ

 םינשה ךשמב .ברה תיבב עוגנלמ וענמנ ,הינמרגב ובשיש ןילופ ידוהי לכ ושרוג רשאכ ,ןכ ינפל עובש םג

 תנשב .הרדיסכ המלוש "ותרוכשמ" ףאו ,וידימלתבו ברב הערל ועגנ אל הינמרג ידוהי שוריג לש תונושארה

.רמה םפוס לע דיעיש ימ ןיאו חרזמב הדמשהה תונחמל ולגוה וידימלת ,ברה רטפנ 1491

 םלועה תמחלמב הינמרגב דמליהל הכישממ ןיידע הינמרג תואבצ לש רידאה ןוחצינה תדגא

 העישומו הליצמ - קוטשרפוק ברה לש ומש לע בוחר ןילרב תייריע ארקת תוחפלש היה יוארה ןמ ,הנושארה

.4191-8191 תונשב הינמרג לש

 הל תדחוימה הנגהה לע םהל עדונ ,"םורגופה ליל" תורוק םג אוה "זנכשא תיב" לש וקוסיעו רחאמ

 םהל ופסוותה ןמזה ךשמבו ,רבדה רשפ תא ורריב .םתוניינעתה תא ררוע רבדהו הז הלילב ברה תיב הכז

.םיפסונ םיטרפ

 אולמ תא לביק אל ךא ,ינמרג ןותיעב וקלחב םסרופ ףא אוהו םהידיב םיאצמנ רופיסה תורוקמ

.היוארה בלה תמושת

"זנכשא תיב" יפ לע
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ם"במרל הנש 008 .ג

ם"במרה היה ימ
 רויצב ,יוניכב :תורוצ שולשב ם"במרה לש ויתונוכתו וידיקפת תא םיראתמה םיסיטרכ לש םיגוס 3 םכינפל

.ילולימ רואיתבו

.המאתהב היישילש לכ ורדסו םיסיטרכה תא ורזג  .1

 דיקפתה תא םכלש םילימב וראת .ותוא ריכמ וניאש םדא ינפל ם"במרה תא גיצהל םיצור םתא .2

.םכיניעב ולש רתויב בושחה

.םכל הארנש תובישחה רדס יפל םידיקפת המכ וראת ,דחא דיקפתב רוחבל השק םא .3

.דבלב תועונתב ם"במרה לש םידיקפתה תא תעכ וראת .4

 ןבו ם"במרה לש םידיקפתה דחא לע תוזמורה םייתש וא הלימ רמוא דחא ךינח :םיכינח גוזל תוליעפ .5

.'וכו ,םיבכוכ ,תואירבל ,גוהנל שי ךכ ,תועדו תונומא ,לשמל .דיקפתה והמ תולגל ךירצ וגוז

איש מדע

מנהיג

תלמיד חכם

רופא

פוסק

פילוסוף
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 ip` ,jitk xivi z` `txl dyecwd izceara ligzn ip`y mcew !!oeilr l`

 z` zeyrl  ax  uxne  gex  une`  il  ozzy ,jceak  `qk  iptl  izpigz  litn

 ze`xn ipir  z` xeerz `l aeh e`  oed  xeavl dti`ydye  dpen`a izcear

 lcad ila ,mc` lrk izvra le`yl `ad laeq lk lr hiadl ipkfz ,dgekp

.rxe aeh yi` ,`peye cici ,ipre xiyr oia

 lrtzd dyn z` oga ,ybin  oa` sqei  'x  ,m"anxd ly eaxy mrt lka

 exe`le ,didi lecb mc` clid df ik mkl erc" ,mrt xn`e ,mi`ltpd eizepexykn

."e`ean cr yny gxfnn l`xyi ipa lk ekli

 `iyp  zxne`  z`f  ,cibpl  edepine  ipgexd  mkixcnl  edeayg  zeax  zelidw

.cinzl ei`v`vle epal dyexia dxar ef zecibpe .dlidwd

 mikeap  eidy  miyp`  jixcdl  ick  dpen`  ly  zel`y  lr  azk  m"anxd

 z  ̀zegcle eizeevnae dyn zxeza oin`dl mdl xefrle ,mdizerca ,milaleane

.zipeeid dnkgd ly zexfd zetwydd

 zelidwd eil` eptdy zeaxd zel`yl dpry zeaeyzae "dxez dpyn" extqa

.miigd inegz lka zekld m"anxd wqt ,mlera zeicedid

 znkega ax rci eae ,dpyd xeair `yepa xtq did m"anxd ly oey`xd extq

.dqcpdde dinepexhq`d
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,ת"דמח ד"פרמ תווצ ידי לע ןכוה ,"הדימל תויוליעפ" ,ם"במרה יפ לע

ץישפיל ם"אר ש"ע םירומל תיתדה הללכמה ,לארשיב יתד ךוניחל ןוכמה ,יעד קחצי ,רימע ןויצ תאמ 
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עובשה תשרפ .ד    

תורתוכב עובשה תשרפ
.רבד יעדוי תורוקמ יפמ ונבתכל ורסמנש יפכ תושדחה יקזבמ םכינפל

.תרתוכל השרפה ןיב םיאתהלו )עובש ותוא לש( עובשה תשרפל תוזמורה תורתוכ 5 םכותמ ןיימל שי

אמא ילב ןושאר הליל 

וחאמ
יעלקה יר

ע ם
לא ם

 ףו
דבה

םיא

åéùòì áø ùé

בייואה לש "םייניעה" תבינג

...הלהקמב יל םיכחמ !יתוא בוזע

.ןאל המולעת !דלי םלענ
ìà éàåîï! äåà éäåãé!

ליפא
אל ו

פב 
...סק

תומולחה תובקעב

ילרוגה תומיעל רוחאל הריפסה

?ףסוי תלכלכב ךמות התא םאה :עובשה רקס

םסקה לקמ

úëðéú äò÷éøä éåöàú ìãøê: ëâåãì äç÷éøä âåãì äò÷éøä 

ùø äàåôéí ôåèø

עשפמ םיפח ינב :בקעי

?םסוק חנעפ תנפצ םאה

תויפ וד ברח ?הכישנ וא הקישנ

וכב הפיטחה תועמשמ
תורת

בוט לזמב ןב - ואר

àç ìîëéøä - äñéôåø äîáéê

òì 
ôçéí ÷èðéí

תנסא לש הדוס

.....ידיב םימשאנה תריקח

םימי תוכיראו םירוה דוביכתנותכ ללגב לכה

43
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םינורחאה וימי 

ויחה תמכח
ב ת

ירצמ
ם

ìåçå íéî ìò úåðåøëéæ

שאר הניכרמ םירצמ

קדצ 'ד - רבדה עדונ ןכא

îé äåà äîìê äçãù - øòéåï îéåçã

םייוגה יניעב תמה דוביכ
?ןכתייה - רוכב ינפל ריעצ

?שודיחה המ השמ תא לאוש הערפ

äàí éù öîéçä ëìëìéú áîöøéí?

ךרדב "םירצמ תוכמ"

ןשוגב המדא תדיער

דובע"
ררחשמ ה

 ןורתפ - "ת
תידוהיה היעבל

םיאב םיעורה - םירצמב המהדת

îöåã àçø äîáå÷ù: äèìú ñâø

ñéåø á
îçðå

ú äòáå
ãä - òãåú øàééä
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רעונל השרפה לע תודיח .ב
זמר      עדוי ימ

אציו תשרפ

 תימרא   תוביתה יתשב םייקל ירשפא יתלב .1

?"תומש הלאו"ב זמורמה תא 

הבוש    םיימעפ הז ונבש התע יכ .2

    .םיישדוחכ ינפל תבשה 

הקבר   דחא םויב המייקתהש האובנ .3

.םימי המכב המייקתהש האובנו 

חלשיו תשרפ

רפסמ   םישנאו םילקש םיִנָשל ףתושמה .1

םינטק    השרפה לע י"שרב םיטירפ .2

.אבו ברקה הכונחל זמרכ 

לכה   החוראה רחאל תובית תיישילש .3

  .הרותב חלשיו דעו הרש ייחמ 

בשיו תשרפ
רמתו הקבר    תונווכ ,ההז השעמ ,תויומד יתש .1

  ...טעמכ ההז האצותו 

והיעשי    "הזוח"ל תותוא שש .2

 "השמ תרשמ"ל תוא תוחפ 

.ינענכל תוא תוחפו "איבנ"ל תוא תוחפ 

ינימש תשרפ   .םיקשמה רש לש ומולחב ףועה והזיא .3

ץקמ תשרפ
רכנ     םירתוסו םיכומס .1

.םיהז םישרשבו 
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תוקד 3   הערפ לש ויתומולחש ונל ןינמ .2

.העש עברמ תוחפ וכשמנ 

הרמז    םיילארשי-ץרא םיריש קר .3

.םיווצמ ונחנא ךכ 

שגיו תשרפ
דיחי ןושל      ףסויל שי המ .1

םיבר ןושל   "שגיו"ב םיברו "ץקמ"ב דיחי 

םיפכפכ 2 - םיפכפכ     והנשמו ךלמה .2

.םיפכפכב םימוד 

בוי    השרפב ןבל תויתוא שולש .3

אבצ רש תוא תפסותב 

עשילאל בא תוא תפסותב 

.הברקה ידכ ךות תמ תוא תפסותבו 

יחיו תשרפ
תוא    םאהו באה ,קידצה .1

םהבש הוושה דצהו 

.םהל ףסונש רבדב 

השנמו םירפא    םידמצ העבראב .2

ינשה רחבנו ,ןושארה לספנ 

.יעיברהו ישילשה דמצה ונתשרפבו 

ימלת    המהבל םדא וכפה .3

.הרותה ןרק תא ולעהו 

תומש תשרפ
ת"ת  "רדייח"ב םיללותשמ םידימלתה ונתשרפמ .1

"רדייסב" אקווד הזו 
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ע"וש    ול םיקלח העברא .2

השרפה לע ארמגב םהמ דחא 

!הרטפהב דחא דועו 

וָו = סרק    ,םויה םג ונל שי ןכיה .3

.דחא סרק ....ב השיש 

אראו תשרפ
ג"נ םיחספ   הנושארה הדימהמ הדמלש היישילשה .1

.היינשה הכמל 

ףשכמ    ןדוסב אצמנ םירצמב היה .2

.ןקותמ תוניפסבו 

םוצעו בר השק   הפל דומצו בלל דומצ השרפב גשומ .3

.אצוי תוכמ עבראב םגו 

,קנרפ באז תאמ ,"יעושעש ךתרות" רפסה ךותמ תודיחה

0065198-250 'לטב םיטרפ ,םירפסה תויונחב גישהל ןתינ      

)ןויליגה ףוסב תונורתפ(
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ןוסנורהא ןח תב תאמ

הכונחל הריצי - לוח תורנ .1
.ליג לכב הצובק לכל המיאתמש תוליעפ .תונוש תורוצבו םילדגב תורנ ןיכהל עיצנ הכונחה גח דובכל

 

:דויצו םירמוח

לוח םע הרעק �

הריפחל ןטק ילכ �

תויליתפ �

דרשמ תוכיס �

)הריציל תויונחב שוכרל ןתינ( הוועש יתיתפ וא םינשי תורנ �

םיטושפ םורכילופ יעבצ �

שומישב וניאש ןשי ריס וא הקיר םירומיש תספוק �

תילמשח הריכ וא זג לש םייריכ �

.טושיקל 'וכו םישבוימ םיחרפ ,תכתמ תוכיתח ,םינבא ,םיפדצ ,חרק תויבוקב שמתשהל רשפא �

 :הנכה

 המוגה .לוחב המוג םירפוח םיידיב וא ילכ תרזעב .חל היהי לוחהש םיגאוד ,לוח םע הרעק םיחקול �

 רוציל םיצור םא רחא ילכ וא תנצנצב רזעיהל םג ןתינ .הבוטה ןוימדה דיכ תונוש תורוצב תויהל הלוכי

.רמגומה רנה לש ותרוצ היהת המוגה תרוצ .תירטמיס המוג

 יתיתפב םישמתשמ םא( ריסה וא םירומישה תספוק ךותל םיסינכמו תוכיתחל תורנה תא םירבוש �

.)ילכה לא תורישי םתוא םיסינכמ הוועש

 !תויווכל םורגל הלוכי המח הוועש !!בל ומיש .הסמנ הוועשהש דע ךומנ םוח לע םייריכה לע םיממחמ �

!רגובמ תחגשה אלל הז בלש תושעל ןיא

 ךותל בברעתמו סמנ עבצהש דע םמחל םיכישממו עבצ לש הכיתח םיפיסומ תסמומה הוועשה לא �

.הוועשה

די תוכאלמ
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 תמוג תיתחתב הכיסה תא םיחינמ .דרשמ תכיס הלש דחא הצקל םירבחמו ליתפ לש הכיתח םיחקול �

.הילעמ ץבצביש ךכ המוגה קמועמ ךורא רתוי היהי ליתפהש בל םישל שי .לוחה

.הוועשה ךותב "עבטי" אל ליתפהש בל ומיש .המוגה ךות לא םיכפוש המחה הוועשה תא �

.ירמגל השקתמו תררקתמ הוועשהש דע העשכ םיכחמ �

.לוחה תויראשמ רטפיהל ידכ םימ םע הרעקל םיסינכמ .לוחה ךותמ רנה תא םיצלחמ �

 :תופסוהו ןוויגל תויורשפא

 רנה רשאכו הוועשה תא המינפ םיכפושש ינפל תוכתמ וא םינבאו םיפדצ לוחה תמוג ידיצב חינהל ןתינ �

.ביבסמ ותוא םיטשקמ םה ןכומ

 המוגה לא התוא םיכפושש ירחא הוועשה ךות לא סינכהל איה רנה תא טשקל תפסונ ךרד - ררוחמ רנ �

.תונוש תורוצב םירוח ורצוויי חרקה תויבוק ויה םהבש תומוקמב ןכומ היהי רנהשכ .חרק תויבוק

 עבצ סמהל הספוק לכב ,תונוש תואספוק רפסמב הוועש סמהל איה תפסונ תורשפא - םיינועבצ תורנ 

.)היבוברעב וא וז יבג לע וז תובכשב( רנה ותואב םינוש םיעבצ בלשל זאו רחא

 תקלדה תעשב םחיר תא וציפיש םיינחיר םינמש תסמומה הוועשה ךותל לוהמל ןתינ - םיינחיר תורנ �

.רנה



50

תבטב הרשעל תוליעפ - ילש שדקמה תיב .2
 שדקמה תיב לע תוליעפ בלשל ןתינ .םילשורי לע רוצמה תליחת תא ןייצמה םוצ םוי אוה תבטב הרשע

.שדקמה תיב לש ורויצ לש ישיא ספדה םע תוצלוח ןיכהל הפוסבו ותועמשמו

 :דויצו םירמוח

 תויונחב תוטושפ תוצלוח תונקל וא ותיבמ איבהל דלי לכמ שקבל רשפא .תוטושפ וקירט תוצלוח �

.)!רתוימ הז רתוי ואיצות לא( הצלוחל םילקש העבשב לעפמ

םינבל םיפדו תספדמ םע בשחמ �

ןיטנפרט �

.ןפג רמצ �

 :הנכה

 ונוימדב רייטצמ אוהש יפכ "שדקמה תיב" תא בשחמב הטושפ רויצ תנכותב רייצל דלי לכל םינתונ �

.)אשונב תוכרדהו תויוליעפ רבעש רחאל(

.)ךופה( יאר בתכ אצי בתכה הצלוחה לא רבעמבש ןוויכ הנומתל בתכ ףיסוהל אל יוצר �

.הליגר תספדמב םיסיפדמ הנומתה תא �

.הצלוחה יפלכ חנומ וידהש ךכ ,ךופה ספדומה ףדה תא הילע םיחינמו הצלוחה תא םיחתומ �

 ןיאו החותמ תחנומ הצלוחהש בל םישל שי .ףדה לכ לע םיריבעמו ןיטנפרטב ןפג רמצ תכיתח םיגיפסמ �

.הרורב אצת הנומתהש ידכ דבב םילפק

 ףאו דבוע תמאב הז ןכ ןכ .שובייל תוכחל קר רתונ זאו הצלוחה דב לא רבוע וידהמ קלח הזה בלשב �

!!תוסיבכב דימע
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ילוק-רוא רמוח

הכונח
)תינרותה תיגוגדפה היזכרמב םייוצמה( ואידיו יטרס

 ימוליצב טרסב עיפומ םיבכמה תמחלמ רופיס - 42 ,)א( 722 ,).ר.כ( 003 -  )ב"טחו ידוסי( - תורנה רואל �
.)הרוהנ תקפהב( תירהמאה הפשב טרסה לש דחא קתוע -היצמינאה תטישב םירויצ

 םינידה ;הכונח תורנ תקלדהב אטבתמ סנה םוסרפ :הכונח - 52 ,).ר.כ(  381 - )ידוסי( אסינ ימוסרפ �
.)"ןנעו תשק" הרדסהמ( גחב םירושקה םיגהנמהו

.)"ןנעו תשק" הרדסהמ( הכונחה גח לש ירוטסיהה עקרה - 52 ,).ר.כ( 381 - )ידוסי( - םיאנומשחה �

 תפוקתמ "תושדחל טבמ" לש תינוימד הרודהמ - 435 ,923 - )ידוסי-לע( - רבעה לא טבמ - הכונח �
.םיאנומשחה

 קוינק םרוי רפוסהו ןונ ןב לאוי ברה תופתתשהב ןויד - 635 - )ידוסי-לע( - ימואל גחו יתד גח - הכונח �
.)"םינפ םיעבש" הרדסהמ(

� wohS akunaH )הכונחל "םוסמוס בוחר" תנוכתמב תינכת - 142 - )ךרה ליגה( - )תילגנא.

 תא ,הדגאו הירוטסיה לש בולישב ,ראתמה ,היצמינא טרס - 093 ,)ר( 371 ,03 - )םיליגה לכ( - תורוא �
.תורודל היחקלו הכונח רופיס

.)רשג תקפהב( )ר( 205 - םיבכמה �

 לש תירבל םנב תא סינכהל םא ותשאל לעב ןיב חוכיו טרסה עקרב - )ר( 535 ,)גנא( 66 - ינימשה םויה �
.וניבא םהרבא

.תידוהיה תונכוסה תקפהב ,ןיליפת ,הזוזמ ,רפוש ,הכונח ,תורשכ ,תבש - )ר( 391 - תווצמו םיגח �

.)"םיחוציפ" תינכתמ( הכונחל תידוהיה הרובגה אשונב - 932 - ןודיח �

� akunaH - 287 )םירישו םיגהנמ ,םיניד - הכונחה גח לש ירוטסיהה עקרה - )תילגנא.

.)"דמחנ רפרפ" תרדסמ( - 978 - הכונח �

.)"דמחנ רפרפ" תרדסמ( קילדמ גח - 288 - הכונח �

.םידלי יריש - 889 - ריבס הלאירא םע חמש הכונח �

 תא רפסמ לאירא הענ לש תובוב ןורטאית - 7111 - םיאנומשחה תפוקתב דלי - הירזע לש ןמשה דכ �

.גורתא ינפלוא - םיאנומשחה תפוקתב דלי לש ורופיס

רזע רמוח
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הכונחל תשרב םירתאל םירושיק

 ףגאה רתא האר

mth.hakunhc/learsiyegahc/tehseralmirevah/tinarot/stinu/smcnoitacude/li.vog.noitacude.smc//:ptth

)תינרותה תיגוגדפה הייזכרמב תויוצמה( לוק תוטלק

.םיאנומשחה דרמ -   0402

.םילשורי תא שבוכ יבכמה הדוהי -  5212 ,1902

.עוקתל םילשורימ -   2902

.תירהמאב לארשי יגח תרוסמ - לארשיל היפויתאמ -   7622

 דומלת תקפהב )ם"במרה פ"ע( שדקמב םוי םוי תדובע רואית - הרונמב השעמ -   1622

הלחנ הרות                                

5822   -  - namdeirF eibbeD srednoW & selcariM

.םידליל םיריש תזורחמ - הכונח יריש -   2932

)תינרותה תיגוגדפה היזכרמב תויוצמה( תויפוקש

)ךוניחה דרשמ( - תויכונח

הכונחה גח - 6003

.)ןבודר באז( לארשי תוליהקב הכונח  - 7003

.)ןבודר באז( םיאנומשחה תפוקתו ןווי ןוטלש תחת לארשי ץרא - 9203

תטלק + תויפוקש

.)ןורימ ןתנ ילעפמ ,טונג תקפהב( הכונח -  4103
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היכונחה ץבשתל תונורתפ!

 ;הדלי )22 ;וב )12 ;רת )02 ;ני )91 ;אש )71 ;םש )51 ;חפ )31 ;שח )11 ;ךז )01 ;הז )8 ;בס )6 ;קמ )4 ;חב )2 :ןזואמב

 )83 ;ךה )73 ;טע )63 ;וו )53 ;ופ )43 ;ןה )33 ;זר )13 ;לת )03 ;שי )92 ;בי )82 ;ות )72 ;ןמ )62 ;ער )52 ;ןר )42 ;םנח )32

 ;הינגפס )55 ;דימתה רנ )45 ;םה )25 ;ונ )15 ;שד )94 ;הבהל )64 ;תפ )44 ;המ )34 ;יו )24 ;זפ )14 ;ךר )04 ;הב )93 ;ןת

 )87 ;םיסינה לע )77 ;סו )67 ;הכנח ימד )07 ;םיחפט ג )56 ;כש )46 ;וח )36 ;רמ )26 ;חס )06 ;וו )95 ;םד )75 ;וד )65

 )001 ;הפ היה לודג סנ )99 ;דגא )69 ;ןכדש )29 ;חבזמ )09 ;עפש )78 ;דיפל )38 ;ימ )18 ;יכ )08 ;םיאנומשח )97 ;רב

.ךיזב )211 ;ידוהי )111 ;ער )901 ;חא )801 ;חכ )701 ;בהל )501 ;שא )401 ;םת )201 ;רב )101 ;ןויטבמסה רהנ

 )11 ;רהז )01 ;ללה )9 ;תיז )8 ;השוב )7 ;ןוביבס )6 ;ןברק )5 ;והיתיתמ )4 ;הכונח )3 ;שדקמה תיב )2 ;ךפ )1 :ךנואמב

 ;תת )54 ;הפ )44 ;בהז )23 ;סוכויטנא )81 ;ןועמש )71 ;רוצ זועמ )61 ;ףורש )51 ;היכונח )41 ;רפרפ )31 ;ןמש )21 ;הנח

 )76 ;יט )66 ;ןג )56 ;םתוח )36 ;רדח )16 ;יבכמ )85 ;יומד )65 ;להומ )35 ;ןש )05 ;גד )94 ;סה )84 ;סדה )74 ;יל )64

 )68 ;וי )58 ;דפ )48 ;גל )38 ;ןוי )28 ;ןהכ )08 ;זוב )87 ;ןה )57 ;וכ )47 ;םנ )37 ;שח )27 ;חי )17 ;םי )96 ;יח )86 ;ספ

 ;חלמ )301 ;תיב )101 ;יד )89 ;טג )79 ;בא )69 ;סנ )59 ;הכ )49 ;רד )39 ;הש )29 ;רוב )19 ;ףע )98 ;יד )88 ;יש )78 ;לד

.יע )011 ;יא )801 ;הכ )701 ;זרב )601 ;וחא )401

תורתוכב עובשה תשרפל תונורתפ
אציו תשרפ

 רגי" תוביתה דמצ תאו ."םוגרת דחאו ארקמ םיינש השרפה אורקל םדא בייחו" )תובית ישאר( - "תומש הלאו" .1

 תא תוביתה יתשב םייקל ירשפא יתלב - ןכלו .תימראב רבכ םה יכ ,םגרתל רשפא יא ,ונתשרפ ךותמ "אתודהש

."תומש הלאו"ב זמורמה

 בקעי חרביו"ב הליחתמש הרטפהב תבשה םגו םיישדוחכ ינפל היה הזו ה"ר רחאל תארקנ לארשי הבוש תרטפה .2

 תבשה ,"םיימעפ הז ונבש התע יכ" - ןכלו ,"ךיקולא 'ה דע לארשי הבוש" תא עצמאב םיארוק ונא "םרא הדש

.םיישדוחכ ינפלו

 םג לכשא המל ,םשמ ךיתחקלו יתחלשו ול תישע רשא תא חכשו ךממ ךיחא ףא בוש דע..." :ה"מ ,ז"כ תודלות .3

 :ג"מ קוספ ,הקבר הרמא דוע .המייקתנ הקבר יפמ הקרזנש האובנהש ב"י הטוסב 'מגב אבומו ."דחא םוי םכינש

 המייקתה וז האובנ םגו ,"םידחא םימי ומע תבשיו .הנרח יחא ןבל לא ךל חרב םוקו ילוקב עמש ינב התעו"

 "התוא ותבהאב םידחא םימיכ ויניעב ויהיו" רמאנ ירהש הנש 02 ןבל לצא בשי בקעיש וליפא ,תיקלח תוחפל

 לביק אוהש בקעיל ררבתהשכ ןכמ רחאלש חינהל שיש ירה תונושארה םינשה עבש יבגל קר רמאנ הזש יפ לע ףאו

 "םידחא םימי ומע תבשיו" לש וז האובנ םג ןכלו לחר תבהאמ םידחא םימיכ םינש עבש דבע בוש אוה האל תא

!םימי המכב המייקתהש האובנו דחא םויב המייקתהש האובנ - ןכלו .המייקתנ איה ףא

חלשיו תשרפ

 לקש תואמ עברא" :"הרש ייח"בו .)ךל ךל( "הנש תואמ עברא םתוא וניעו םודבעו" רמאנ םירתבה ןיב תירבב .1

 ךתארקל ךלוה םגו ושע לא ךיחא לא ונאב רמאל בקעי לא םיכאלמה ובושיו" :"חלשיו"בו ;"רחוסל רבוע ףסכ

.004 :אוה ףתושמה - ןכלו ."ומע שיע תואמ עבראו

 הכונחה גח זכרמב דמוע "ןטק ךפ"ו .םהילע רזחו םינטק םיכפ חכש ,בקעי רתויו ה"ד י"שרב ,ה"כ ,ב"ל חלשיו .2
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 הכונחל זמרכ ,השרפה לע י"שרב םיטירפ - ןכלו .ןטק ךפ לומ םינטק םיכפ ."חלשיו" תבש רחאל דימת לחש!

.)הכלמ באוי לש ןויער לע תססבתמ הדיחה( אבו ברקה

 םהרבא וניתובא וכרבתנש ומכ ונל רשא לכ תאו ונתוא :)ןוזמה תכרב ךותמ( החוראה רחאל תובית תיישילש .3

 תא ךרב 'הו" )הרש ייח( םהרבאב רמאנש .לֹ & - בקעיו ,לֹ &ִמ קחצי ,לֹ &ַ % םהרבא ,לכ לכמ לכב בקעיו קחצי

 יל שי יכו םיקלא יננח יכ" )חלשיו( רמאנ בקעיבו ,"לֹ &ִמ לַכֹאָו יל אֵביו" )תודלות( רמאנ קחציבו ."לֹ &ַ % םהרבא

!החותמ "חלשיו" דע "הרש ייח"מ ,לכ-לכמ-לכב :החוראה רחאל תובית תיישילש - ןכלו ."לֹ &

בשיו תשרפ

 הקבר :תונוש תונווכ ."ףלעתתו ףיעצב סכתו" ,"סכתתו ףיעצה חקתו" :ההז השעמ .רמתו הקבר :תויומד יתש .1

 .םימואתל התכז רמתו םימואתל התכז הקבר :ההז האצות .התוא ההזי אל הדוהיש ידכ רמתו ,תועינצ ימעטמ

.םיקידצ ינש - םימואתו ,)עשר דחאו קידצ דחא( םימות :טעמכ

 :ינענכל תוא תוחפ .עשרה :איבנל תוא תוחפ .עשוהי :"השמ תרשמ"ל תוא תוחפ .והיעשי :הזוחל תויתוא שש .2

.'וגו "עוש ומשו ינענכ שיא תב הדוהי םש אריו" :'ב ,ח"ל ונתשרפב בותככ ,עוש

.ינימש 'רפב ...ףוע לש םש םג אוה "סוכ" ...ו הערפ סוכ עיפומ םיקשמה רש לש ומולחב .3

ץקמ תשרפ

 דחא ךא .ר.כ.נ שרושמ םהינש ,רכנתיו - םריכיו ..."םהילא רכנתיו ,םריכיו ויחא תא ףסוי אריו" :'ז ,ב"מ ץקמ .1

.םיהז םישרשבו םירתוסו םיכומס ןכלו ,'ודכו ירכנ ,רוכינ לש ןבומב ינשהו 'ודכו הרכה ,ריכה לש ןבומב

...העש עברמ תוחפ רמולכ ,תוקד 41 = תוקד עבש + תוקד עבש ,תוקד םילבש עבשו רשב תוקד תורפ עבש .2

 קר ,רמולכ "...ץראה תרמזמ וחק ...ושע תאז אופא ןכ םא ,םהיבא לארשי םהילא רמאיו" :א"י ,ג"מ ץקמ .3

!םיילארשי-ץרא םיריש

שגיו תשרפ

 ףסויל ,רמולכ ."וראוצ לע בהזה דיבר םשיו ...ףסוי די לע התוא ןתיו ...ותעבט תא הערפ רסיו" :ב"מ ,א"מ ץקמ .1

 ויחא ןימינב יֵראְוַצ לע לופיו" :ףסוי לע רמאנ )ד"י ,ה"מ( ונתשרפב תאז תמועל ךא ,וראוצ - דחא ראוצ קר היה

!ויָראָוַצ - דחא ראוצמ רתוי ףסויל שי רבכ ןאכ ."ויָראָוָצ לע הכב ןימינבו

 רחא הז ןהש ןיפכ ינש לכ ןכו .ךומכ ךלמהו ךלמכ התא :ארזע ןבא ."הgרפכ ךומכ יכ ךדבעב ךפא רחי לאו..." .2

 .ףסויכ הערפו הערפכ ףסוי ,הלופכ איה האוושההש י"שרמ עמשמ םג ןכו .הרצק ךרד איהו ,ךמעכ ימעכ ומכ ,הז

.ןיפכ 2-ב - "םיפכפכ"ב םימוד ,)ףסויו הערפ( והנשמו ךלמה - ןכלו

 תא לבקנו 'ה באויל ףיסונ .אבצ-רש אוהש "באוי" לבקתמ ,'א תפסותב בוי .רכששי ינבמ - ב ֹוי :השרפב ןב .3

 .הרז שא ובירקהב רסאנ רשא תא השעש ןרהא ינבמ ,"אוהיבא" תא לבקנו 'א ףיסונ .עשילא לש ויבא ,"היובא"

.אוהיבא-היובא -באוי-בוי - םוכיסלו

יחיו תשרפ

 .הרש-ירש .םהרבא-םרבא .םמשל 'ה תואה הפסונ םתשולשל .הרש איה םאהו םהרבא -באה ,ףסוי אוה קידצה .1

 תחא תוא ול ופיסוה ףסוי ,קחצי ר"א :ו"ל הטוס תכסמב תרמוא ארמגה ךא עודי תוחפ ילוא הז ףסוי יבגלו
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 הוושה דצהו ,םאהו באה קידצה - ןכלו ."םירצמ ץרא לע ותאצב ומש ףסוהיב תודע" א"פ םילהתב רמאנש!

!םהל ףסונש רבדב ,םהבש

 חדוה ,םירקמה תעברא לכבו ,םירפאו השנמו ףסויו ןבואר ,בקעיו ושע ,קחציו לאעמשי :םה םידמצה תעברא .2

 י"שרב ,ונתשרפב םיטרופמ םינורחאה םירקמה ינשו .ינשה ומוקמב אבו ,תרחא וא וז ךרדב ותרוכבמ ןושארה

 "רקי ילכ"ה ירבד לע תססבתמ הדיחה( השנמו םירפאל בקעי תכרב יקוספב אידהל ןכו ,ןבוארל בקעי תכרב לע

.)ץראה ברקב בורל וגדיו ה"דב יחיו תשרפ לע

 ימלתב השעמ :'ט הליגמ ."רוש ורקע םנוצרבו שיא וגרה םפאב יכ" )יולו ןועמשל בקעי תאווצ( :'ו ,ט"מ יחיו .3

 בלב הצע ה"בקה ןתנ ,םכבר השמ תרות יל ובתכ ,דחא לכל רמאו םיתב ב"עב םסינכהו םינקז ב"ע סניכש ךלמה

 שיאמ וניש רמולכ ,סובא ורקע םנוצרבו רוש וגרה םפאב יכ ול ובתכו תחא העדל םלוכ ומיכסהו דחאו דחא לכ

.הרותה ןרק תא ולעהו ,)רושל שיא( המהבל םדא וכפה - ןכלו .םה םיחצור ע"הוא ורמאי אלש ידכ רושל

תומש תשרפ

 תשרפל דע ,תועובש הנמש יפ לע תשרפתמה ,"ת"ת ם"יבבוש" הנוכמה הפוקתה הליחתמ ,תומש ,ונתשרפמ .1

 עמשנ "ת"ת םיבבוש"ו .)הוצתו המורת ,םיטפשמ ,ורתי ,חלשב ,אב ,אראו ,תומש :ת"רב ת"ת ם"יבבוש( הוצת

...!רדייסב אקוד הזו ,רדייחב םיללותשמ םידימלתה ונתשרפמ - ןכלו ...רדייחב םיללותשמ ומכ

 ,יאלמ יבר רמאו :טלק תבש .רזעה-ןבאו טפשמ-ןשוח ,העד-הרוי ,םייח-חרוא :ךורע ןחלושל םיקלח העברא .2

 והיעשי ,םיזנכשאה גהנמכ( תומש תרטפה .וביל לע טפשמה ןשוחל הכז )ןרהא לע( "ובלב חמשו ךארו" רכשב

 םיקלח העברא - ןכלו .הרטפהב העד הרויו ,'מגב טפשמ ןשוח .'וגו "העומש ןיבי ימ תאו העד הרוי ימ תא" :)ז"כ

.הרטפהב דחא דועו השרפה לע ארמגב םהמ דחא ,ול

.)וָו = סרק( דחא סרקב )'ו רמולכ( השיש םויה םג ונל שי - ןכלו ,שש הכרע ,'ו תואו ,וָו הז "סרק" .3

אראו תשרפ

 ןשבכל םשה תשודק לע ןמצע ורסמש הירזעו לאשימ היננח ואר המ ימור שיא סודות שרד וז דוע :גנ םיחספ .1

 ולעו ואבו" םהב ביתכ םשה תשודק לע ןיווצמ ןיאש םיעדרפצ המו ,םיעדרפצמ ןמצעב רמוחו לק ואשנ ?שאה

 ונא ,םח רונתהש העשב ,רמוא יוה ,רונת לצא תויוצמ תוראשמ יתמיא ,"ךיתוראשמבו ךירונתבו 'וגו ךתיבב

 הדימהמ הדמלש )הירזעו לאשימ היננח( הישילשה - ןכלו .המכו המכ תחא לע םשה תשודק לע םיווצמש

.)עדרפצ( היינשה הכמל )תודימ הרשע-שולשמ הנושארה איהש ,רמוחו לק( הנושארה

 ימדקה קלחה אוה ,"םוטרח" שי תוניפסלו "םוטרח" איה ןדוס תריב ,)םירצמ ימוטרח( "םוטרח" היה םירצמב .2

.ןקתומ תוניפסבו ןדוסב אצמנ ,םירצמב היה - ןכלו .הניפסה לש דדוחמהו

 הניכ וניבר השמו ,"הערפ בל דבכ" ,רמאנ הערפ לע .םוצעו בר וא השק לש ןבומב "דבכ" גשומב ןאכ רבודמ .3

 רבד" )ב ;"התיב דבכ בורע אוביו" )א .דבכ ראותל ןה ףא וכז תוכמה רשע ךותמ עבראו."הפ דבכ" ומצע תא

 םגו ,הפל דומצו בלל דומצ השרפב גשומ - ןכלו ."דאמ דבכ ...הבראה לעיו" )ד ;"דאמ דבכ דרב" )ג ;"דאמ דבכ

.אצוי תוכמ עבראב
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םיבכמה תומחלמ תפוקתב לארשי ץרא!

 "םיס"נתמב םירוא" :ךותמ
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