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לולא שדוח
המדקה

 וב רמול םיגהונו הבושת יגהנמ םיגוהנ וב שדוח והז .ןסינמ םישדוחה ןיינמל ישישה שדוחה אוה לולא שדוח

 תוליחתמ זנכשא תודעו ,הנשה שאר ברע דעו לולא שדוח שאר תרחממ םיליחתמ חרזמה תודע ינב ,תוחילס

.הנשה שאר ינפלש עובשב תוחילס רמול

הלותב :שדוחה לזמ

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

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

 םיעוריא
.היינשה םלועה תמחלמ הצרפ - )9391( ט"צרת לולאב ז"י

 וזירכה םיימוי רובעכ .ןילופל הינמרג תשילפב היינשה םלועה תמחלמ הצרפ הז םויב  

 תודהי לש האושה תונש ויה המחלמה תונש שש .הינמרג לע המחלמ תפרצו הינטירב

.הפוריא

 תורישל םיבדנתמ" לש יצרא דקפימ לע וזירכה ימואלה דעווהו תידוהיה תונכוסה  

.ודקפתה םידוהי 000,631-כ ."תדלומה

 תרגסמב םחלייש ידוהי חוכ המחלמב ףתשל הינטירבל העיצה תונכוסה המחלמה ךשמב  

 תרשל םיבדנתמה תוכז לע ךשוממ קבאמ הלהינ תונכוסה .הבריס הינטירב .יטירבה אבצה

 תודיחיב וא תויטירב תויעוצקמ תודיחיב םיבדנתמה בור וטלקנ זא דע .המחלמב םידוהיכ

 ליח תודיחי םיקהל המיכסה הינטירב ,ףוסבל .םיברעו םידוהי לש תוברועמ םיתוריש

 .תוידוהי םילגר

."םימואתה ילדגמ" ןוסאל םינש עברא - )1002.9.11( א"סשת לולאב ג"כ

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

.םדא ינב יפלא ופסינ הב ,ישפוחה םלועה למס

ירשת-לולא ישדוחב תוערואמו םיכיראת 

)םירתאו םיעוריא( 
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.וגיהנמו הדיעק-לא ןוגרא תמזויב ,םיימאלסיא רוריט ינוגריא לש הפקתמ התייה וז  

 םינוגריאה דגנ המחלמל האצי היצילאוק שארב תירבה-תוצרא .ררועתה ישפוחה םלועה  

.םהיכמותו

 םע דחי ,רבעשל יקאריעה ןדורה ,ןייסוח םאדאס תא דוכלל וחילצה היצילאוקה תוחוכ  

 ידיקפתב םישמשמ ,שדח יתקוח רטשמ תמקהב םיקאריעל ורזע םה .ויכמותמ םיבר

 הדיעק-לא ןוגריאו הירוס ,ןאריא םלוא .הנידמה תא בצייל ם"ואה תרזעב םיסנמו רוטיש

.היצילאוקה לש םיגשיהה לכ תא דפרטל םיסנמ

 חרזמהמ תיברעמ תוברת לעב "שלופ" לכ קיחרהל איה ויתופקתהב הדיעק-לא תרטמ  

 הדיעק-לאל שי ךא ,רוזאב תירבה-תוצרא לש החילשכ תבשחנ לארשי תנידמ .ןוכיתה

 תספות לארשי תנידמו ,לארשי תאנשב יוור םודקה םאלסיאה .ונב םחליהל תופסונ תוביס

.תימאלסיא הטילשב םינש תואמ ךשמב היהש חטש

 .תומוקמ דועבו ךייש-א םראשב םגו ןודנולב םג עגפ הדיעק-לא ןוגריא הנורחאל  

.ומצע לע ןגהל ידכ לעפיו תשעתי יברעמה םלועהש איה ונתווקת  

ירשת שדוח
המדקה

 ישדוחל ןושארה שדוחה הליגרה הריפסב וליאו ,ןסינמ םישדוחה ןיינמל יעיבשה שדוחה אוה ירשת שדוח

.הנשה

 םיינזאמב םילקושו םדאה לש וישעמ יפל ולוכ םלועה לכ ןודנ הז שדוחבש יפל - םיינזאמ :שדוחה לזמ

.תונווע דגנכ תויוכז

 םיעוריא
.םלוע יאב לכל ןידה םוי - הנשה שאר - ירשתב 'ב-'א

 םינכמה שי ."הבושת ימי תרשע" םיארקנ םירופיכה םוי דע הנשה שארמ םימיה תרשע  

 "ונגח םויל הסכב רפוש שדוחב ועקת" קוספה יפ לע "רושעל הסכ ןיב" הפוקתה תא

.)ד ,אפ םילהת(

.הילדג םוצ - ירשתב 'ג

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

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

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

.ץראב הכולמה שודיחל הווקתה תא ררועל ךכ



7

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

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

 וחרבו לבב ךלמ תמקנמ וששח ץראב םידוהיה ,חצרה תובקיעב .והילדג תא חוצרל

 םיכלמ האר ,םיטרפ רתיל( הממוש הרתונ ץראהו הטילפה תיראש הרזפתנ ךכו ,םירצמל

.)חכ-וכ ,הכ:ב

.םירופיכה םוי - ירשתב 'י

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

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

 :ריבסמ )גיש הווצמ( ךוניחה רפס .תינחור תולעתה םשל יוניע אלא יוניע םשל יוניע

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

."וב תונעתהל וניווטצנ ןכלו הבושת ידי לע םיאטחה לע

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

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

.הדועמ

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

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

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

 תוחוכ וחילצה - םיילארשיה םיבצומה וק בורב תירצמה הזיחאה ףא לע - םורדה תיזחב

 תירצמ הימרא רתכלו הלעתל ברעממ לודג חטש םירצמב שובכל ,הלעתה תא תוצחל ל"הצ

.הל חרזממ המלש

 הפקתהבש העתפהה לשב לצב ומשוה ,םמצעלשכ םילודג ,םיילארשיה םיגשיהה  

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

 תדעו( תונקסמ חכונל רקיעבו ,המחלמה ירחא .םייובש 003-ו םיעוצפ 005,7 ,םיגורה

.תינידמהו תיאבצה תרמצב םילודג םייוניש ולח ,)טנרגא טפושה תושארב הריקח

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

.בגנב םיבושיי רשע דחא תמקה - )6491( ז"שת ירשתב א"י

.בגנב םיבושיי רשע דחא עקרקה לע ולע םירופיכה םוי יאצומב  

 םיבושיי םיקהל רסאש ,יטירבה ןוטלשה דגנ ידוהיה בושייה לש קבאמה ימי הלא ויה  

.ץראב םיבר םירוזאב םישדח
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 ימוחתב ללכנ אל בגנה ,6491 תנשמ ץראה תקולחל ידיירג ןוסירומ תינכות יפל  

 בגנב תובשייתהה תא ביחרהל בושייה תודסומ וטילחה הבוגתב .תידוהיה הנידמה

 עצבמל .חטשב תודבוע רוצילו

 תמייקה ןרקה םיפתוש ויה

 ,תידוהיה תונכוסה ,לארשיל

."תורוקמ" תרבחו "הנגה"ה

 תחא תא תולעהל תינכותה  

 המדוק תודוקנה הרשע

 םימ רגאמ יוליגמ האצותכ

 .רוזאב לודג יעקרק-תת

 תובקיעב ,םימה וק ןונכית

 תטלחה לע עיפשה ,יוליגה

 ץיקב ,"וקסנוא" ם"ואה תדעו

 ימוחתב בגנה תא לולכל ,7491

 ףרח תידוהיה הנידמה

 ברע תונידמ תודגנתה

 רצק ןמז .תיטירבה הלשממהו

 תמחלמ הצרפ ךכ רחא

 תביטח םע דחיו רורחשה

 הלאה םיבושייה ודמע בגנה

 ועבק ,השעמלו ,םיברעה לומ

.בגנה לרוג תא

 ,םורד רפכ ויה םיבושייה א"י  

 ,םירצח ,םירוא ,םירינ ,יראב

 ,לבוש ,בגנה רמשמ ,םיטבנ

.ןואלגו המוקת ,המדק

 תמקה תפוקת לע דומלל ידכ םע רינ ץוביקב בגנה ןוחטיבו םימה ןואיזומב רקבל יאדכ  

 לש תורוניצ ינש הילא וסנכוהש ק"ממ 000,1 תב הכירבב ןכוש ןואיזומה .םיבושייה א"י

 הכירבה תוריק לע .תראומ הקרזמ היתחתמו תיכוכז תפצר םתיתחתב .יצראה ליבומה

 רבסה םירקבמה םילבקמ תוינזוא תרזעבו ,בגנב תובשייתהה תישאר תפוקתמ םימולצת

 ,תואמצעה תמחלמב בגנה ןוחטיב :הלא םיאשונ גיצמ ילוק רוא ןויזיח .םיגצומה לע

.דיתעבו הווהב ,רבעב בגנה ,בגנב תובשייתההו םימה

.8199086-80 ןופלטב ירוצ ןסינל תונפל ןתינ םיטרפל  
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.יבשב לפנ דרא ןור טוונה - הנש 91 ינפל - )6891( ז"משת ירשתב ג"י

 "םוטנפ" סוטמ לפוה ןודיצל םורדמ ריוואה ליח תצצפהב  

 ליצהל חילצה ל"הצ .חונצל וחילצה טוונהו סייטה .ילארשי

 ןוגריא ידיב הבשנ דרא ןור טוונה ךא בייואה ידימ סייטה תא

 הלביק דרא ןור לש ותחפשמ 7891 תנשב .יעישה "למא"

 ןורש עודי .ויתובקע ומלענ זאמו ןור לש םוליצו םיבתכמ

 .ינאריד הפטסומ ידי לע םינאריא םילבחמ תוחוכל רכמנ

 לארשי םינשה ךשמבו ינאריד תא ופטח םיילארשי תוחוכ

 ורדעה תועדומ תא ררועלו דרא לש ומוקמ תא תולגל התסינ

 אשמה שדחתה ,הלשממה לע ץחלמ האצותכ .םלועבו ץראב

.ולרוגל תוחכוה לכ ולבקתה אל ךא ,גרהנ דרא ןורש םינעוט םיברעה .וררחשל ןתמו

.תוכוסה גח - ירשתב א"כ-ו"ט

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

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

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

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

:ךכ לע תועד המכ ל"זחל  

.רבדמב לארשי ינב לע ונגהש דובכה יננע רכזל ןה תוכוסה  -

 םיסינ םהל ועריאו ,העורז אל ץראב רבדמב לארשי ינב וכלה םירצממ םתאיציב  -

 ןגהל תוכוסב ובשיו ,רבד ורסח אלו ולב אל םהידגב ,םימ ראב ,וילש ,ןמ - םיידימת

.)"חמקה דכ" יפ לע( ריוואה גזמ יאנתמ םהילע

 ידכ ,ץראה תא ושבכש תעב לארשי ינב ובשי ןהבש תוכוס ןה תוכוסהש םיריבסמה שי -

 אלא ,בקעיו קחצי ,םהרבא וניתובא זאמ ץראב םיבשוי ונא ןיאש תורודה הזב ועדיש

.ץראה תא ונל ןתנו םירצממ ונאיצוה ה"בקה

)םיחאל די ,"תוכוסה גח" יפ לע(

.הרות תחמשו תרצע ינימש - ירשתב ב"כ

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

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

.םכתדירפ ילע השק יכ דחא םוי דוע ימע ורצע

 תחמש" םשה .)א"ע:אל הליגמ( "ןורחא בוט םוי" םשב הז גח עדונ דומלתה תפוקתב  
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 רבחתנש( "לארשי-ץרא ינבו חרזמ ישנא ןיבש םיקוליח" רפסב הנושארל עיפומ "הרות

 םייסל לבב ינב לש גהנמב רושק הז גח .)תיעיבשה האמה לש היינשה תיצחמב הארנכ

 םינש שולש ךשמב האירקה תא ומייס לארשי ץראב( הנש לכ רוביצב הרותה תאירק תא

.)יצחו

 םוי"ו "רפסה םוי" :וללה תומשה תא הז גחל םיאצומ ונא םינואגה תפוקת ףוסב  

."םויסה

ינויצ ידוהי ךוניחל תפתושמה תושרה תאצוהב ,יתמרה המלש תאמ ,"תירבעה ןושלה יארב לארשי יגח" יפ לע

.ד"יה יבאז םעבחר לש וחצריה םוי - )1002( ב"סשת ירשתב 'ל

 ץרא .לודג לארשי-ץרא בהוא היה ד"יה יבאז םעבחר  

 היה ץראל ותבהאל ףסונב .היבחרמו היחטש לכ לע לארשי

 תיב" לש ומש בסוה יגיגח סקטב הנורחאלו "רפס שיא"

 רש ,יבאז םעבחר לש ומשל ןג תמר תייריע לש "ארקמה

.רבעשל תורייתה

 םמלועל הרותה ירופיס םלוע תא ברקל דעונ ארקמה תיב  

 הליעפ ךרדב םהילע םתוא בבחלו ,םידימלתה לש

 ינגב םידימלת םנה םוקמה לש דעיה להק .תיתייווחו

 ינרות-יתכלממהו יתד-יתכלממה ,יתכלממה ךוניחב ג-א תותיכו תוריעצ תוביטח ,הבוח

 הרותה ירופיס תא םיווח םידימלתה .ץראה יבחר לכבו זכרמהו ביבא-לת זוחמב

 הרואפת ,תושופחת ,םינגנ ,םינקחש תרזעב .המודקה תושחרתהב םיליעפ םיפתתשמכ

 םראל רזעילא עסמ ,םהרבא להוא ,"חנ תבית" לא ןמזה תרהנמב םידליה םירזוח הרואתו

...דועו לא תיבב בקעי םולח ,םיירהנ

 םימשו ,ליגלו המרל םימאתומה הרות יקחשמ תנדסב םידימלתה םיפתתשמ ,ךכ לע ףסונ  

 ןיב רשג שמשמ םיידוחייה וינכת לע ארקמה תיב .תיתייווחו תיתריצי הדימל לע שגד

 סיסב ,םייח תרותכ - ך"נתהש הדבועה תא ףקשמ אוה .ץראב תונושה תויסולכואה

 .םלוכל ףתושמ בלה תניבלו םדאה תבהאל

 זכרמה .יבאז םעבחר תשרומל זכרמ תמקהל קוח רשוא )5002( ה"סשת זומת שדוחב  

 ץרא רקוחכ יבאז לש ולעופ תא חיצני ףסונבו ןויכראו היירפס ,החצנה רתא לולכי םקויש

.היתוקיתעו לארשי

.li.gro.idnag.www ל"ז יבאז םעבחר לע םיפסונ םיטרפל  
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 םירתא
.)ןורקע( היתב תרכזמ

 תודלותב םיבושח םישיא ינשל הרושק ןורקע לש הירוטסיהה  

 ברהו עודיה בידנה ,דלישטור-הד דנומדא ןורבה - לארשי-ץרא

.רבילהומ לאומש

 ריקע רפכה לש ומשכ ןורקע הבשומה לש ןושארה המש  

.ןורבה לש ומא ש"ע ,היתב תרכזמל הנוש ,ךומסה

 התמקה תא .הנושארה ןורבה תבשומ התייה היתב תרכזמ  

 ןומימב 3881 תנשב המקוה איה .רבילהומ לאומש ברה םזי

.וידיקפ ידי לע הלהונו ןורבה

.לארשי הווקמב תפסונ תומלתשה ורבעש ןילופמ יאלקח ןויסינ ילעב ויה הידסיימ  

 ודביעו ךומסה ריקע רפכב םירבגה וררוגתה ,היינב תונוישר תלבקב םיבוכיע ללגב  

 םיתבה תיינבל דע ,הנשל בורק ךשמב ל"וחב וראשנ םידליהו םישנה .םהיתומדא תא

 ךרואל בכיע םינאמו'תועה תונוטלשה ידי לע לטוהש םירוגמל היינבה רוסיא .םינושארה

.הבשומה לש החותיפו התיינב תא םינש

 לכל .תוחפשמ עברא וררוגתה המרזק לכב ."תומרזק" םינוכמה םיתבב ורג םינושארה  

 הנוילעהו םייחה ילעבל הנותחתה המוקה .תומוק יתש ןיב רצ "חתנ" היה החפשמ

 .השק היווח התייה ךכמ םיעבונה םיבובזהו תוחירה םע תותפר לעמ םירוגמה .םירוגמל

 םימ ויה אל תובר םינש .תוירוחאה תורצחב ורתלוא ולא ,ויה אל םיתורישו חבטמ

 הצקבש ראבהמ םילכימב וא םיילדב ,םייח ילעב יבג לע הרושמב ואבוה םה .תומרזקב

.םיידי תליטנו הייתשל וקיפסה ישוקבו ,הבשומה

 הטימשה יקבאמב דחוימב יוטיב ידיל אבש רבד ,תווצמו הרות ירמוש ויה םינורקעה  

.ו"נרתו ט"מרת םינשב ולהינש םיעדונה

 םורגל לולע היה התכלהכ הווצמה םויק .הטימש תנש התייה )8881-9881( ט"מרת תנש  

.םישק םיאנתב ומויק לע קבאנה עונצה יתובשייתהה לעפמה לוסיחל

 יתשב דרמ ידממ שבל ךוסכסה .הטימשב דובעל ובריס םיאלקחה בור .השק חוכיו לחה  

.התכלהכ הטימש םויקו םידיקפה ידי לע קשמה לוהינ ךשמהל המכסה-יא .תויגוס

 םוקמל וקיתעה םה .םלמעב הכרב תוארל ולחה ,הדילמ םירכיא ויהש ,היתב תרכזמ ישנא  

 אשידק הרבח ,םילוח רוקיב ,הלכ תסנכה ,םידסח תולימג ומכ ,הלוגהמ רפכה תודסומ תא

.דועו

 עייס שדחה דיקפה .א"קי תרבחל לארשי ץראב ויניינע תא ןורבה ריבעה 0091 תנשב  

.ץראב הנושארה תירבעה הבלחמה התייהש הבלחמ םיקהל םינורקעל
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 הכזש רבד ,הביבסה ייברע לש הריכש הדובעב ורזענ ,ןקדזהל ולחהשמו םירכיאל חוורשמ  

.תירבע הדובעל ופיטהש היינשה היילעה ישנא לש השק תרוקיבל

 הבשומה לש הימי תישארב רבכ .ךוניחה אשונל היתב תרכזמ ישנא ונתנ הבר תובישח  

.ימואל ןויבצ תלעב ךוניח תכרעמ לע הב ודיפקה

 רוסחממ ,בושייה ינב רתי ומכ ,ןורקע ישנא ולבס הנושארה םלועה תמחלמ ץורפב  

.יכרותה אבצל וסייוג  הישנאמ םידחא ,יכרותה ןוטלשה לש תויולכנתהו

 .הביבסה יבושיי תנגהו התנגהל היתב תרכזמ ינב ועייס 6391-9391 םינשב יברעה דרמב  

 םייברעה םירפכה תעבש .הז הנגה ךרעמב בושח םוקמ השמיש ,ךרדה םא לע התויהב

.םישוחנ םירכיא לש רפכ םהינפלש םעדויב בושייל לכנתהל וזעה אל םיכומסה

 םילשוריל תולועה תוריישל תונגראתה סיסב הבשומה השמיש תואמצעה תמחלמב  

.ןורטל תוברק יעוצפל הדש םילוח תיבכו הרוצנה

 .םישישהו םישימחה תונשב היילעה ילג תטילק דע ןטק בושיי הראשנ היתב תרכזמ  

 היישעתב תקסעומ הייסולכואה תיברמ םויהו יאלקחה הנויבצ טעמתנ התובחרתה םע

.םיתורישו

.תימוקמ הצעומ לש דמעמ הבשומה הלביק 2591-ב  

 

    àúøéí áîæëøú áúéä

 áéú äëðñú 

 ááé÷åøå äàçøåï ùì äáøåï áàøõ áùðú 5291 ùàìå äàåøçéí îä éá÷ùå îàøçéäí áîúðä, àðùé 

îæëøú áúéä ñéôøå ëé áðééï áéú 

äëðñú äéùï ðñã÷ åäí îá÷ùéí 

áéú ëðñú çãù. ðáçø äî÷åí 

äâáåä áéåúø áîåùáä, åùí ðáðä 

äáéú äçãù. áéú äëðñú äæä 

äéä ìà ø÷ îøëæ ãúé. îàçåøé 

àøåï ä÷åãù äéä ñìé÷ - îçáåà 

ðù÷ áìúé çå÷é ùì ä"äâðä" 

- åáîìçîú äòöîàåú äéä áå 

áéú çåìéí ùãä ìôöåòé ÷øáåú 

ìèøåï. áàåìí äúôéìä îöåé àøåï 

ä÷åãù äî÷åøé áï ìîòìä îîàä 

ùðä ùäåòáø ìëàï îáéú äëðñú 

äøàùåï.



13

áéú äô÷éãåú - ùùéîù àú ô÷éãé äáøåï, àçã îùùú äáúéí äøàùåðéí ùäå÷îå áîåùáä 

åðåòã ìùîù îùøã ìô÷éãéí. àçã îçãøé äáéú ùéîù âï éìãéí åëéúú áéú ñôø. áú÷åôú 

äîðãè ùëðä áå úçðä ùì îùèøú äééùåáéí äòáøééí åáîìçîú äùçøåø äåú÷ï òì ââå 

îåú÷ï àéúåú ì÷ùø òí äééùåáéí äñîåëéí. îàæ ùðú 7891 äåñá äáðééï ìîåæéàåï äîåùáä.

áéú äòìîéï - îåì äëðéñä ìáéú äòìîéï îöåé "äàåäì" ùì äøá ùîåàì îåäìéáø 

)4281-8981(, îâãåìé äøáðéí áøåñéä åîðäéâ äæøí äãúé áçåááé öéåï. äøá îåäìéáø ùðîðä 

òí î÷éîé äååòã äàåãéñàé åîæëøú îùä îåðèéôéåøé, éæí àú ä÷îú îæëøú áúéä åäéä øáí 

ùì îééñãé äîåùáä. òì ùîå ð÷øàú çååú âï ùîåàì, ééùåá áú ùì çãøä. òöîåúéå äåòìå 

àøöä áñåó ùðú 1991 åðèîðå áîéáðä çãù ùðáðä ëäòú÷ ì"àåäì" ùááéàìéñèå÷ ôåìéï, ùí 

ð÷áø îåäìéáø ìøàùåðä, ëîòè îàä ùðä ìôðé ëï.

áéú îù÷ äáøåï

ðáðä áùðú 2981 ëîøëæ äîéðäì äîù÷é ùì ô÷éãåú äáøåï äî÷åîéú. äåà ðåòã ìùéîåùéí 

àçãéí - îçñðéí, àåøååä åîúáï îøëæééí - ìöã îùøãéí åîâåøéí ùì äîãøéëéí äç÷ìàééí. 

ëîåäå äå÷îå îéáðé îù÷ áøáåú îîåùáåú äáøåï, àáì ëéåí æäå äáéú äùîåø åäéôä áéåúø 

îáéðéäí.

äîãøùä ìîåøùú äöéåðåú, ùáôé÷åç äàâó ìúøáåú úåøðéú, î÷ééîú ñéåøéí îâååðéí áîæëøú 

áúéä åáàæåøéí àçøéí, ëâåï éîé øàùéú äöéåðåú, ðåôé äëøîì åäâìáåò, áò÷áåú äî÷åøåú, 

àúøé îåøùú ÷øá. ìôøèéí ðåñôéí áèì' 4300439-80.

áéáìéåâøôéä

ñéôåøé îåùáåú - îæëøú áúéä - æ' òðø )òåøê(, îùøã äáèçåï ääåöàä ìàåø.

ìëå åðìëä - ñéåøéí áîåùáåú äòìééä äøàùåðä - øï àäøåðñåï, áäåöàú éã áï öáé.

          äãøëú ÷áåöú çééìéí 

     áñéåø ùì îãøùú äöéåðåú
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"ñåã ëì äúåøä äåà ùìåí åàäáä"

)äøá ùîåàì îåäìéáø(

ì÷øàú çåãù àìåì åäéîéí äðåøàéí

îöéòä äîãøùä ìîåøùú äöéåðåú áîæëøú áúéä, ñéåø 

àìåìé ÷öú àçø...

áò÷áåú äâáåøä, äùìåí åäàîú ùì øàùåðé îæëøú 

áúéä.

áîäìê äñéåø ðìê ìàåø ãîåúí åîéãåúéäí ùì øàùåðé 

äîåùáä -

éøàé ä' ìîàåã

éåãòé àãîä îðòåøéäí

àðùé ùìåí åàçååä

åëï ðôñò ìàåø ãîåúå äîéåçãú øáú äôòìéí ùì äøá 

ùîåàì îåäìéáø,

çåìí åéåæí ä÷îú äîåùáä, àìéä äåòìå òöîåúéå åð÷áøå 

áàãîúä.

ëì æàú áñéåø çååééúé, îùîòåúé åáòé÷ø... àìåìé...

ðùîç ìùîåò åìäùîéò òì ëì àìä åëîåáï òì òåã...

öååú äîãøùä ìîåøùú äöéåðåú, îæëøú áúéä

èì' 4300439-80, 2/1840998-250 )àñðú, òðú(
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???
3
2

1

האנ-ןב לאונמע  ר"ד

 ירשת-לולא םישדוחל ,ןיפיקעב וא תורישי ,םירושקה םירתאהו םישיאה ,םיעוריאה תא תוהזל אנ

 ףוס דע תכרעמל חולשלו םתובישח לע םיינש וא טפשמ בותכל ,תואבה תודיחה/תולאשה לכב םיזמורמה

.תודיחה לכ תא רותפל חילצמה סרפב הכזי .ירשת שדוח

 ,תארקל םיכלוה ונאו ונירוחאמ רבכ םיקבדה תשמחמ העברא

 תאו ,המינפ ץיצהל ונמצעל השרנ םכתושרבו ."הכרבה תאזו"

?וניניע תולגמ ימ

 ...תדמולמ ינאש רמא דחא איבנ !!ילע םיבתוכש המ ונימאת אל

 "תולבק םע" רוביג ...ינומכ היפיפי םירצמש רמא רחא איבנ

 ןושארה רפסבו ,שורחל וליפא תלגוסמ ינאש רמא ,ותרובג לע

 ,ןמאיי אל ...תירטמואיג הרוצ תלעב ינאש ילע ובתכ ארקמב

 וז איה ינא םיטפוש תשרפב לבא ,אלימ ??טרפה תעניצ ןכיה

 קדצ הז .םייתש לע םיכלוהה ושעש תולווע לע םלשל הכירצש

!?הז

 היה אוה .והשמ-יגארט ףוס לעב החפשמ בורק יל היה ,בגא

 הארנכ ןלאמש ,ריעצ רוחב הזיא אבש דע ,אקוד ,אירב שיא

 ןאל - ךתוחו דח השעמ השעו ,ולש םימשה תארי תא לצינ

!?ונעגה

 רפסב םיבושיי שי .תרבדמ ינא רבכ םא ,דחא בגא דועו

 ועדתה !!סוחיי הזיא ,יתחפשמ ינב תומש םיאשונה םירפסה

?םה ימ

7 'סמ - םירתאה ךרדב
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4

7

6

5

 ,םכלש תוישונאה תושלוחהמ םלעתהל הלכי אל "אצת יכ" תשרפ

 ,וחאב עברא לע תוכלוה עבש םג תורדהתמ יל דחוימה ןויפיאב .ילא םג הסחייתהו

 ,התכז םגו ,השגינש ,יידמל ינוחמצ ירבעה המשש ,המלעה םג

םיאדודהש הבשחש ,דואמ הבוהא השיא םג ,הריבה ריעב "זרכימ"ב

 דמחנ-אל היה הלעבש השיא םגו ...אלש הל ררבתהו ,רוזעל םילגוסמ

 .ןלציל אנמחר ,בל ףקתהמ תמו

!!ההא ,יבשב הליפמ םג לבא ,ןוכנ ,תלפונ ינא םכתשרפב

 ,שמש תכמ ללגב דימ ותמ אל םיבלצנהו !ךיא דועו ,ובלצ - םיאמורה

.ךוראו יטיא תוומ הז היהו ,םושנל תורשפא רסוחמ ותמ םה .םד דוביאמ וא

 ,ךילהתה תא טרפל םיענ אלו ,םישנא ועיקוה ,םוחרה בלה ילעב - םירושאה

.רצק אל ירמגל היה הסיסגה ךילהת ןאכ םג לבא

 .ךכ השענ ןכא םא תועדה תוקולחו ,תאז תושעל הווצמ ,השק עוריאב ,השמ

 ,הארונ תושישתבו חתרומ בלב ,הלילו םמוי הדקש ,השיא

.היריקי רשבב וסגני אל הדשה תייחו םימשה ףועש

 הלאב וליפאו ,םיכילהה רוציק לע הווצמ ונתשרפב הרותה לבא

 ."אובת יכ" תשרפ אובתו הלעת ??רבודמ המב "םהל העיגה"ש

 .םירפסה רפס יבחר לכב ינואצמת םיימעפ קר

 .ףוע-ץרש הזיא םתס קר ,החילס ,ינאש םינעוט םירקוחה

 !!יתבלענ ,בלה-לע-די .היעשי תאובנב םג ותוא םיאצומש

 ,םיבר ןושלבו תויא ותואב שממ ,ימשש ללגב

 .םיבר הכ לש םבילל רבדמה רפס לע םימתוחה ןיב תויהל הכז

??ינא ימ .םימ ירוציב ספתיהל השלוח ול שיש ,יל שי החפשמ בורק דועו

 תורוש שי 'ל קרפב ."םיבצנ" תשרפב ונילגר ויה תובצינ

 .תושדוחמ תווקתו הבהא לש תוריש ןהש

 ,ונלש ,הבואכה ,ונצראב .בושו בוש תרזוחה החנמ הלימ ןהב שי

...לשמל .םמשב יוצמ הז לעופש םיבושיי המכ שי

 .הירהנ דיל ןכושה קיתוו יפותיש בשומ )1

 .ןומרא הבש ריעמ קוחר אל ןורמושב יתליהק בושיי )2

.עודי איבנ לש תב םשכ ,ןומרחה תואובמב ןכושה בשומ )3
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.עודי השרפ םשכ ומשש בגנה ןופצב בשומ )4

.ןורשה םורדב ירפכ בושיי )5

.ןויצע שוג בלב יתליהק בושיי )6

 םימ"חאה לש תומשה םא .אנ "וניזאה" ,םתומשב ובקינ אנא

 .וטולק-ילקב הבושתה תא ועדת םכל םינבומ םיאבה

 ונתוא בייחמ תואנה יוליגה .ןבזש ובנ ,ןדארז-ובנ ,רצאנדכ-ובנ

 ,םירוגמה תבותכ םהש ללגב ,םיימש ומוש ,לבא .םוכע והשמ םהב שיש ןייצל

 .חרי ,חרי תיב ,)וחירי אלו( וחרי :לשמל ,עגנה השפ ונלש ונצראב םג

 .הזה סעמיצל תכייש ןארמוק םשה תועמשמ םגש ,ףיסונ ןירדהמל

 .)שקבתמה סומינב( םילאוש םתא ,ונתשרפלו הפ רומאה לכל המ

 ,ץראה לש היפונ תא והכ אלש ויניעב עלובו אוה דמוע הזכ רה לע ןכבו

 .ףתושמה הנכמל ךייש אל ונלש רההש ןעטיש ימ שי ,ןכא .תוללממ ויתפשו

 ,רבדמב רפסב אורקל אנ לאוה :תשקבתמה הוונעב ,שחלנ קר ונאו

!!ושוריפ תאו בותכה תא ,הל קוספב בל קרפב

.ומל ריעשמ חרזו - אב יניסמ 'ה :ב תוארל בוש הכזנש !!ןאכ דע

!הבוט הנש

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

5 'סמ "םירתאה ךרדב" ןודיחל תונורתפ

איבנה והימרי .1

 והימרי היה ולש תונערופה תואובנ לשב ."ןימינב ץראב תותנעב םינהכה ןמ" היה והיקלח ןב והימרי 

 לכ םע .םינהוכהו םירשה ,ךלמה ללוכ ,ולוכ םעה ידי לעו ותחפשמ ינב ידי לע - וייח לכ ףדרנו אונש

 תירבה תא םילשורי ירישע ורפה רשאכ .ויפבש תמאה תאובנלו 'הל ןמאנ ,ןתיאו ביצי ראשנ ,תאז

 החכותב ךכ לע ביגה איבנה ,םידבעל וכפהו בוחל ודבעתשהש םעה ינב רורחשל םעה םע והיקדצ תרכש

 ןב והילדג חצר תובקיעב ,לבבל הלג אלו ,ץראב והימרי ראשנ שדקמהו םילשורי ןברוח רחאל .השק

 ורזוע םע ,םירצמל והימרי חרב ,הטילפה תיראש לע ביצנכ שמשל רצאנדכובנ ידי לע הנומש ,םקיחא

.םיעודי םניא ותומ ןמזו ותומ םוקמ .הירנ-ןב ךורב

                                                                   :תובושתה חולשמל תבותכה

"ושדוחב שדוח ידמ" תכרעמ

 תינרות תוברתל ףגאה

 טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמ

22 םירשנ יפנכ 'חר

                                                       46459 םילשורי
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שנס הנח .2

 זאו 1491 דע הדמל ללהנב יאלקחה רפסה תיבב .ץראל התלע 0491 תנשבו ,הירגנוהב הדלונ שנס הנח 

 תוקידבו םינחבמ הרבע 3491-ב .הירסיק דיל םי תודש ץוביק תא ונבש םיריעצ תצובקל הפרטצה

 ףתתשהל תנמ לע הפוריא תמדא לע חונצל התייה םתמישמש םינחנצ תצובקל תבדנתמכ הלבקתהו

 ךא ,ירגנוהה לובגה דיל ,היטאורקב הירבח םע הנח החנצ 4491 סרמב .םידוהי תלצה ןעמל קבאמב

.32 תב איהשכ ,4491 רבמבונב 7-ב גרוהל האצוהו התנוע ,הספתנ הירגנוהל לובגה תא התצחש רחאל

 רמגיי אלש ,ילא ,ילא" :תוחתופה ויתולימש ,"הירסיקל הכילה" אוה שנס הנח לש םסרופמה הריש 

."םלועל

 הרכזל םקוה ,םרכ-לוט הינתנ שיבכ לע ןורשה חרזמב אצמנש ,הנח די ץוביק - המש לע ארקנש בושיי 

.0591-ב

ריאי ןב רזעלא .3

 ,תיאנקה תכה לש דסיימה היה היקזח( ילילגה היקזח לש ותלשושמ ןורחאה היה ריאי ןב רזעלא 

 דגנ םימחולה ישארמו )םיאנקה שארכ ןהכה רזעלא ןב סחנפ תא וארש ,םינהכ תחפשממ היהש ןכתייו

 ,לארשי-ץרא ידוהי לש תוריחה תמחלמ תא ימורה אבצה אכידש ירחא .לודגה דרמה ימיב םיאמורה

 רצבמ - דחא רצבמ דוע קר םידוהיה ידיב רתונ - םיחרזאו םילייח תובבר גרהו םירצבמה לכ תא שבכ

 סניכ ,תענמנ יתלב הדצמ תליפנש רורב היה ךשוממ רוצמ רחאלשכ .ריאי ןב רזעלא דקיפ וילע - הדצמ

 ריהזמ םואנ םהינפב אשנו - דליו השיא ,שיא םישישו תואמ עשת - הדצמ ישנא לכ תא ריאי  ןב רזעלא

 יניגמ וחלש הריפסל 37 תנש חספ ברעב ,ךכו .תודבעתשה ינפ לע ףידע תוומה יכ םענכשל ,ביהלמו

.תוריחל קבאמהו תידוהיה הדימעה לש למסל וכפהו םשפנב די הדצמ

ןוירוג ןב דוד .4

 הריקחה תדעו ינפב ,םישקה תוערואמה ימיב ,7491 תנשב ןוירוג ןב דוד אשנ טטוצמה םואנה תא 

 בצמל עקרה תא רוקחתש ,)פ"וקסנוא( תדחוימ הדעו תמקה לע .ם"ואה םעטמ לארשי ץראל החלשנש

 לירפאב ם"ואה לש תיללכה תרצעה לש דחוימה בשומב טלחוה ,ןורתיפ לע ץילמתו לארשי-ץראב

 הרקיב 7491 ילוי-ינויב .ם"ואל לארשי-ץרא תייעב תא ריבעהל הינטירב תלשממ תטלחה רחאל ,7491

 הנידמ תמקה לע ם"ואה תטלחה הלבקתה 7491 רבמבונב ט"כב היתונקסמ סיסב לעו ,ץראב הדעווה

.לארשי-ץראב תידוהי

5 'סמ "םירתאה ךרדב" ןודיחל םירתופה תומש
ןויצל ןושאר - ןייטשלוב לאירא

לאומש תעבג - ןיבור סומע

תובוחר - לבות תידוהי

.הנומצע - דרי היל
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...םלוע לש ונובשחב ...'ד יכרד תואלפנ
 ףטחנש רחאל ,האמה תישארב ,לארשי-ץראל היסורמ ילגר דדנש היסור חרזא רקי ידוהי ,ןורהא םכח

...ותד לע וריבעהל ושקיבש ראצה ילייח ידי לע

.י"בשר ןויצ דיל ,ןורימב ונכשמ עבקו שדוקה ץראל עיגה םיקחרממ םיברה וידודנב

 ללכל ויתוליפתב דימתה .וכרדכ ,שפנ תוריסמבו תונמאנב ןאצה תא קיזחהל ומצע לע לביק םינש

 תוירבה לע היה בוהא ,ךרצנ לכל השידקהש ותרוכשממ התשמו לכאמב םוקמה יחרואל ביטיהו לארשי

.תחאכ הארימו הבהאמ 'ד דבוע

 היה השק .השק ותלחמו תפצב םילוח תיבב זפשוא ,ןורהא םכח ןיקזה רשאכ ,ילילגה ףסוי 'ר רפסמ

 אל שיא ךא ,ומולשב לואשלו ורקבל ואב םיבר .השק היה ...הטימל קתורמ היה יכ ,ודעסל םילוח תיבל זא

 .אלמ ףסכב וליפא לופיטל וחקל

...לאוג ול ןיאו היה דדוב

 םילוח רוקיב תווצמ םייקו תוכורא בשי ,וילא רשקנו ותוא האר ,םילוח תיבב ל"צז ץג ברה רקיב םעפ

 רדח ול הצקוה ...םירבגה ותוא ודעס ןאכ .בשומב ותיבל ואיבהל ותשא תעד לעו טילחה ףוסבל .התכלהכ

.םימש םשל דסח .הבר תוריסמב וב ולפיטו דרפנ

 ריכזהו ותאווצו ויכירכת רמשש ,תפצ לש ברה תא שקיב .ברק וציקש ןורהא םכח שיגרה תועובש ברע

 ,ןיי והומיעטהו שודיק ושע ,ותטימל ךומס וללפתה גחה סורפב .י"בשרל ךומס ןורימב רבק ומצעל ןיכה יכ

 האצי הווצמ ךותמו השודקבו ...ןיפרטצמ םלוכו 'עמש תאירק' למלימ ,ןורימ ןוויכל ושאר הנפה ךכ רחא

.שודקה םויב הרהטב ותמשנ

 ודובכ םושמ .הלודג המשנ - ותמשנ יוליעל םיליהת ומילשהו תועובש ליל ןוקית וכישמה םיללפתמה

 ךומס ותרובק ,"םש רבקתו םירמ תמתו" ץג ברה רמא ,ויתודימב ןהכה ןורהאל המדש ,ןורהא םכח לש

 ןנכותמכ םש ,ןורימל ותטימ ואשנש ךומסה הינחיר רפכמ םיסקר'צ ןימזה .תמה תא ןילהל אלש ,ותומל

.ול ןכוהש םוקמב ןמטנ

 תא םילעמ םויה דעו םוקמב םוצע םשור ריתוה - השעמה רופיסו רתסנה קידצה ,שיאה לש ומושיר

.םולחב תולגתהו םיסינ ישעמ ול םיסחוימו ,ומשב וארקנש בשומה ידלי ורכז

?'ד יכרד תורתסנ

רזע ןועמש

הכירדמל ינויע רמוח 
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םדאה דצמ שפנ ןובשח לש רצותכ תודימה ןוקית

 בטיה ןוחבל .הנשה םויס םע ,םיארונה םימיה תארקל דחוימבו םוי לכב שפנ ןובשח ךורעל רבדה אוה יעבט

 ,ורבחל םדא ןיבש ןוגהה סחיה ,ידכב אל .םוקמל םדא ןיבו ורבחל םדא ןיבש תודימל סחיב ונישעמ תא

 :יכ השיגדמ ,)ט ,ח(  אמוי תכסמב הנשמה ,ןכאו .םוקמל םדא ןיבש ןוגהה סחיל רובעי לב יאנת הווהמ

 דע רפכמ םירופיכה םוי ןיא - ורבחל םדא ןיבש תוריבע ,רפכמ םירופיכה םוי - םוקמל םדא ןיבש תוריבע"

 לע יוציפ לש ןבומב ,ימשג םג תויהל לוכי הזו ,ינחור סויפ לש תועמשמב אוה יוצירה ."ורבח תא הצריש

.םהשלכ םיקזנ

 חור ייח םייח רשא םיימשבש םיכאלמל דוגינב ,ןכש ,שיגרו בכרומ דואמ אוה ורבחל םדא ןיבש סחיה

 ףאו ינשהמ עגפיהל םיטונו דואמ םיינרמוח הזה םלועב םדאה ינב ונא ,םינוילעה תומלועב ,תוימשג ילוטנ

 םוקמ לכמ איה העיגפה לבא ,יפואה יפל םדאל םדאמ הנתשמו תילאודיבידניא איה העיגפה תמר .וב עוגפל

 דועב .םוקמל םדאה לש םלוה אל סחי ןוקיתב ,הרואכל העיתפמה תולקבש ימוהתה לדבהה ,ןאכמ .העיגפ

 יוטיב ידיל האב ,תישעמ הניחבמ תלוזב העיגפה ,ותמועל ,בכרומ דואמ אוה תוירבה ןיב סחיה ןוקיתש

 םיגהנתמ םישנאש ,םיתיעל הרוק וננובאדל .ילטנמ רעפ לש האצותכ תוירבה ןיב הנבה יא לש רצותכ רקיעב

 אלא ,םיבשוח תמאבש המ תא רמולו ףואשל שי וילאש תונֵ Bה וטומ תא םימשיימ םניא רשאכ ,רשויב אלש

 הבשחמה תא הריתסמה ,תונֵ B הב ןיאש הרימא - )ב ,גיק םיחספ תכסמ( "בלב דחאו הפב דחא" :םיטקונ

 םלוא .התימאל תמאב קרו ךא קובדלו םיניקת םייח ןעמל יתימא רוהט תויהל ,םדאה לע .בלבש תיתימאה

.תויעבהו תונבהה יא ןאכמו ,וזכ תואיצמה דימת אל ,רומאכ וננובאדל

 םלוא .תונבה יאל עיגהל אלש תנמ לע ,תוילילשה תועפותה תא עונמל איה ,ןבומכ הליחתכלמ הפיאשה

 לע הטרח עיבהל ,ותוצרלו וסייפל וילע ,ורבחב עגפש ימ .השעמ רחאל דבעידב רבכ קוסעל םיצלאנ ונא עגרכ

 .תושעיהל ךירצ היה אלש המ תא השעש ךכל עדומ אוה רשאכ ,הנשיי אל רבדה יכ החטבה ףוריצב ,והשעמ

 .החילסה תשקבבש ידוסיה ביכרמה הזו ,עוגפה םדאה ינפב ומצע שייבמו עגופה ליפשמ ,הטרחה תעבהב

 החילסל ותשקב תא לבקמו בלה לכמ ול לחומו חלוס אוה רשאכ ,עגופה תטרח תא לבקל עוגפה לע ,הז דגנכ

 ,תאז תמועל םלוא .ורבחל םדאה ןיבש ימשג-ירמוחה רושימב םירבדה ינפ םה ךכ .בלה לכמ איה ףאש

 םיקולא ירהש ,דיתעל הווהב הלבקו רבעה לע הטרחה הקיפסמ ,םוקמל םדאה ןיבש יאליע-ינחורה רושימב

 יתוהמו ינשדח לדבה השעמל וניה ,םירושימה ינש ןיב לדבהה .תומדא ילע םדאה לכמ בגשנ ,םיימשבש

 הכלה ,רתוי תכבוסמו תבכרומ איה ,תיאליע-תיקולאה המרהמ התוחנה תישונאה המרה ,ירהש .ויתוביסנל

.הקיטקרפל הירואיתה ןיבש רבעמב ,השעמל

 הלילשה ןמ קחרתהל ,תוירבה ןיבש תוגהנתהבש תודימה לע דובעל ,דחאו דחא לכל דואמ ץלמומ ,הליחתכל

 תועצמאב ,תודימה תריבשב ישעמ יוטיב ידיל אב ,יטקרפ-ילאידיא ןפואב תודימה ןוקית .בויחה לא ףואשלו

 ,תוירבה ןיב םולש תנכשהב ,תויבויחל תדמתמ הפיאש ךותמ ,זגרתהל תוחפו סועכל תוחפ :תונלבוסו קופיא

 1-ה האמה תליחתו ס"הנפל 1-ה האמה ףוס( ינשה תיבה תפוקתב לארשי ימכח ילודגמ ,ןקזה ללה ירבדכ

 בהוא ,םולש ףדורו םולש בהוא :ןרהא לש וידימלתמ ]היהת=[ יֵוֱה" :)בי ,א( תובא תכסמב אבומכ ,)הריפסל

."הרותל ןברקמו תוירבה תא
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 בלבש החילסה םע דחי תלוזה סויפ לש תובישחה תא ,שגדהו רוזח ל"זח ושיגדה ,םלועמו זאמ תורודה לכב

 תוירמוחב ,רומאכ הצוענ תיזכרמה הביסה .רבדה השענ ידכב אל .עגפנ-עגופ סחיב ,הרישיהו ההובגה המרב

 ןוקית תרזעב םלועה ןוקית איה תילאדיאה הפיאשה .היוצר אלו תילילש תוגהנתהל ותוא האיבמה םדאה

 לש הארוהכ שיגדה ,ליעל והונרכזהש ןקזה ללה רבכ .תוקולחמו תונבה יאל עיגהל אלש תנמ לע ,תודימה

 םישאת לא ,ןודת לא - "ומוקמל עיגתש דע ךרבח תא ןודת לא" :)ד ,ב( תובא תכסמב אבומכ ,הבוט הצע

 לש תובישחה תא לארשי ילודג אופא ושיגדה ,הרקמב אל .ובצמב ךמצע תא דימעהל תיסינ םרטב ךרבח תא

 ,לארשי לש ןבר ,לודגה רשנה ,לשמל ם"במרה ירה .ימשג-ינחורה רושימב ,ורבחל םדא ןיב החילסהו סויפה

 אשונב האר ,)31-ה האמה תליחת - 21-ה האמה( דרפסבש הבודרוקמ ,םינושארה ילודגמ ,םיקנעה קנע

 .תווצמה לככ השעמל הכלה תישעמ תיתכלה הווצמ ,הליחמו החילס ,הטרח ,יודיוומ בכרומה הבושתה

 רפסב הרות הנשמ - הקזחה ד"יה ילטנמונומה יתכלהה ורוביחב הבושתה אשונ תא ם"במרה ללכ ,ךכיפל

 ןקתל ידכ יוארו םלוה שפנ ןובשח תכירעב םיברה יוכיז ןעמל דעונ הז לכ !םיקרפ הרשע ול דחייו עדמה

.םוקמל םדא ןיבו ורבחל םדא ןיב תודימה תא רפשלו

בילטוג םהרבא ר"ד 

לכרל בהוא ינא

 טטחל גנעמ הז ,ןיינעמ הז ,םיענ הז .םעפ ידמ לבא ,םויה לכ אל ?תצק לכרל אל המל .לכרל בהוא ינא

 םיצור המ .ףסכ תולוע ןהמ תוברו ,םייחב תואנה הברה ךכ לכ ןיא .ןרקסמ הז .תלוזה לש םייחב תצק

 לע הדות ריסא תויהל ילע ,הברדא !?םילענו םיליעומ ,םייניצר םירבדב ברע דע רקובמ קוסע היהאש ?ינממ

.יל םיעיצמ םייחהש גנועל תונמדזהה

 םירבד םישועה םישנא ,יתעדל ,שי .לכרל בהוא ינא ,רוציקב .העיגרמ וז תוליעפו ץוחל שח ינא םימעפל

.הז םימת קוסיע לע רסייתהל ךירצ אל ינאו עורג יכה אל ינא .םירומיהו היזיוולטב הייפצ :רתוי םיעורג

 - םירומיהב ,היזיוולטב יכ ,ימצע תא ענכשל חילצמ אל ינאש תודוהל בייח ינא לבא ,יכותב תופוכת ההות

 םירופרפ יל שיו ,יל םירמוא ,"םירחא רעצמ התא" .יל עירפמ הז .םירחאל קיזמ ינא הפו ,ימצעל קיזמ ינא

.ןטבב

 לגנו'ג םה םייחה ,םלוכל םיקיזמ םלוכ ,םייחב .םירחאל קיזמ ינא םא ךכב המ ,בשוח ינא בושו

 םיגולויבמ יתעמש .ןיוורד רמא ךכ - ,חצנמ ,קזחש ימ ?ילע רובגל םירחאל תתל המל .רבג םילאד לכו

 ןיא יל !?םיקפרמ ךירצ אל הדובעהו רחסמה םלועב יכו .תודרשיהל ילכ איה תוליכרש םיינויצולובא

 םיקבאמב דחוימב בוט הז .ריתסהל המ ול ןיאש ימ לש קשנה ,ילש קשנה הז ,יפב שמתשא זא ,םיקפרמ

 איה תוליכרו ילע םיטלתשמ םה םג ,רבד לש ופוסב .הרושה ןמ חרזא ינאו חוכ שי םיאקיטילופל .םייטילופ

 ילעב לצא תובטהו םירוטיפ ,םייתרבח םירעפ ,םיבר םיתוויע שי .הטילשהו חוכה תוכרעמ תחת רותחל ךרד

.ימצע תא יתענכיש .יד !תעדל תוכז יל שי !דואמ תישומיש !תוליכרה יחת .םדגנ םחליהל יכרד וזו - חוכה

 הלא אל - ךלש קסע םניא םירחא לש םיישיא םיניינע .תויטרפל תוכז שי םדאל" :יל שחול ןטק לוק לבא

 םא  .םירחא לש םיניינע םניא הלא" :ול בישמ ינאו ."םדא ינב םתס לש הלא אל ןכש לכו םיאקיטילופ לש

 ןיבהל יל רזוע הז .םדאה לש ועבטו ותוגהנתה לע ייתועידי ביחרהל בהוא ינא .ילש ןיינע הז ,יתוא ןיינעמ הז
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 ךתיירפסב םיש .עדמ ירפס דמל זא ,ךכ לע דואמ חמש ינא" :יל בישמ ןטקה לוקהו ."ונתביבסב הרוק המ

."תלוזה לש תויטרפב טטחל םוקמב

 שי םשו הפש ןוכנ .םלועב םלש וניא םדא םושו רבד םוש אליממ .ימצע תא םחנמ ינא ,בוט ,בוט

 .שיש ינמודמכ לבא תונורתיה םתוא םה המ יתחכש רבכ .היתונורתי תא ואר לבא תוליכרב םינטק תונורסח

.תוליכר רסוא וניא קוחהש הדבוע

 ינניא ,יתוא בייחמ הז ןיא לבא - היפכ תדובעו תולג ידי לע הביד יאיצומ תושק ושינעה םיאמורה םנמא

 .ךכ לע םידיפקמ םניא םיבר םייתדש בל יתמש לבא ,"ליכר ךלת לא" ותרותב בתכ ונבר השמ םג .יאמור

.הז יביבחתב ךישמא ינא םג ןכל

 ,םירחאל השעת לא ,ךילע אונשש המ .םירחא לע לכרת לא זא ,ךילע ולכריש הצור ךניא יאדו !עגר לבא

 ,לכרל לק :רוכז .ךילע תעדל תוכז שי תלוזל םג זא ,תלוזה לע תעדל תוכז שי ךל םא .ללה ידוהיה םכחה רמא

 םג םא השעת בוט ןכל !תועשר םתס איה .הנממ רטפיהל דואמ השקו ,תוליכרל אשומ תויהל ביאכמ לבא

 ותוא םא םג ,םייטילופה ךיבירי תא םיצימשמה םינותיע םרחה !ךיניע םותס ,ךינזוא םותס .הל בישקת אל

!?עישרהל ךתראפת וזה .ךלש יטילופה וקה תא תרשמ ןותיע

 וילע ולכריש הצור וניא תלוזהש ןכתיי :ימצעל יתנעט ,ילע בוהאה קוסיעה תא ליצהל ןורחא ןויסינב

 ףידע ינוצר ירובעו ,ונוצרו שיא שיא ,ףידעהל שי ימ לש ונוצר - איה הלאשה לכ .לכרל הצור ןכ ינא לבא

 לש הז וא םידבעה לעב לש הז :םיבישחמ ימ לש ונוצר תא ירה .תוטש יתרמאש בל יתמש דימ ךא .ונוצרמ

?ןברקה לש הז וא סנאה לש הז ,דבעה

.יתלביק ,רדסב

 רתוי שומיש םהל יתאצמ .ןוחריס תוברהל ידכ - ייניעב וא יינזואב ,יטעב וא יפב רתוי שמתשא אל

 .בוט רתוי תמאב .ויתולעמ תוארלו תלוזה תבהא תוברהל :ןינרמ

רניבא המלש ברה יפ לע
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םיארונה םימיה ינידמ .א
.תוחילסהו םימחרה שדוח אוה לולא שדוח

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

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

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

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

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

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

.הבושת ימי תרשע ףוס ,םירופיכה

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

.)דועו הבוט הנשל םילוחיאו תוכרב ,ךילשת ,רפוש תעיקת

םירופיכה םוי

 שיגרמ הז םויב ."ןותבש תבש" הנוכמש יפכ לארשי םעב רתויב שדוקמהו שודקה םויה אוה םירופיכה םוי

 תוליפתב תסנכה-תיבב םיהוש םויה תיברמו הכאלממ תבוש ולוכ םעה .לארשי םע לש ודוחיי תא ידוהי לכ

.םינונחתבו

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

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

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

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

םיארונה םימיה ינידמ .א
.תוחילסהו םימחרה שדוח אוה לולא שדוח

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

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

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

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

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

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

.הבושת ימי תרשע ףוס ,םירופיכה

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

.)דועו הבוט הנשל םילוחיאו תוכרב ,ךילשת ,רפוש תעיקת

םירופיכה םוי

 שיגרמ הז םויב ."ןותבש תבש" הנוכמש יפכ לארשי םעב רתויב שדוקמהו שודקה םויה אוה םירופיכה םוי

 תוליפתב תסנכה-תיבב םיהוש םויה תיברמו הכאלממ תבוש ולוכ םעה .לארשי םע לש ודוחיי תא ידוהי לכ

.םינונחתבו

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

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

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

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

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

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

2.75 ךרעב( םיחפט העבש לע םיחפט העבשמ תוחפ אל  X 2.75 07 וא ,)האנ ח"אר יפ לע( )מ"ס X 07 

.)שיא ןוזחה יפ לע( מ"ס

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

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

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

.םיצע יפנעב םישמתשמ ללכ ךרדב

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

.לארשי-ץרא

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

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

."הכוסב בשיל" תכרב

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

.)ורודת ןיעכ ,"ובשת" ,םימי תעבש ובשת

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

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

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

 לע( מ"ס 04 וא )האנ ח"אר יפ לע( מ"ס 7.23 תוחפל תויהל הכירצ בלולה לש ותרדש .ןימי דיב בלולבו

.תוברעהו םיסדהה הצקמ חפט ההובג תויהל הכירצ בלולה לש ותרדשו )שיא ןוזחה יפ

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

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

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

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

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

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

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

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

.הלודג החמשב םיטויפ םירמואו םירשו םידקור הפקה לכבו

 .הרות תחמש לילב הרותב אורקל םיגהונ שי �

 םידליה לכ תא ףאו רוביצה לכ תא םילעמו "הכרבה תאזו" תשרפ םיארוק תירחשב הרותה תאירקב �

.)"םירענה לכ"( הרותה לע ךרבל

 ארקנ ליחתמהו "הרות ןתח" ארקנ םייסמה .הרותה תא ליחתהלו םייסל הליהקה ידבוכמל םיארוק �

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

.רוכזי תליפתב תומשנה תא םיריכזמ ףסומה תליפת ינפל .הרותה

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

.גחה ימי תא ןייפיאש תודחאה חור תא ךישמהל ידכ גחה יאצומב תוינש תופקה תושעל םיגהונה שי �

תונוש תודעב הרות תחמש יגהנממ
.)תורֵפו תויגוע( הקיתמ ירבד םיפיקמה לע קורזל םיגהונ ויה וקורמ ידוהי - םיקתממ תקירז �

.םיטישכתו תועבט ,םיפיעצ הרותה ירפס לע םישל וגהנ םישנה �

 .קותמ תפונ םע ןמושב בורכ לוכאל וגהנ הרות תחמש לילב �

.תודעה ןורא לע ויה םיבורכהש הרותל זמר - בורכ תליכא 

 םיפוצ תפונו שבדמ םיקותמ הרות ירבד" רמאנש ומכ ,הרותל רכז ןכ םג שי בורכה וב לשבתהש תפונ 

.)רתויב םיקותמה ףוצ ינימ(

 ,םיביהרמ םידברמבו םיחיטשב תסנכה תיב תא הרות תחמש דובכל םיטשקמ ויה ןאטסינגפא ידוהי �

 תורֵפה תא םירכומ םויה יאצומבו תופקה עבש םיפיקמ םתואש הרותה ירפס ביבס תורֵפ םירדסמ

 םה יכו הלחמ לכ םהב אפרל הלאה םישודקה תורֵפל תולוגס שיש םירמוא ויה יכ להקל וללה

.םינוקל הבוט הסנרפ םיחיטבמ

.תועובשה גחבו הרות תחמשב תסנכה תיבב םיבשע חוטשל וגהנ םירצמ ידוהי �

."תישארב ןתח" םגו "הרות ןתח" םג אוהו דחא ןתח קר שי ןמית ידוהי ברקב �

 ךרדה ךרוא לכל .ותיבל תסנכה תיבמ להקה ןקז תא םיוולמ םהשכ תופקהה םימייסמ ןי'צוק ידוהי �

 וליאכ ,תרוסמה לגד אשונ ותויהו םימי תוכיראל הכזש ימל הביחו הצרעה םיעיבמה םיריש םיעקוב

.הדעה ינקז תומדב תמייקו איה היח אלא ,לכיהב הרוגס הלילח הרותה ןיא להקה רמוא
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541 'סמ תועדומה חול

םינשושרה הליש  /   ירשת יגחל ץבשת

:לאמשל ןימימ - ןזואמב

 ךרד אצויכ אטובמה רבד )41 ;ןמיס )31 ;יארקמ םיכלמ ךילממו טפוש )11 ;ןורשב בשומ )9 ;)2( רופיכ םוילו הנשה שארל יוניכ )2

 ;םיזיעב רכזה )22 ;הברעב ץוביק )12 ;בר ךרוצ )91 ;)'א תור תליגמ( ךלמה דוד לש ותנקזו ךלמילא תשא )71 ;קיפסמ )61 ;ףאה ללח

 תימראב ,ךכ םיבשחנ הנשה-שאר ימי ינש )92 ;)'ט לאינד( תימראב הדש )72 ;תופועה לש הפועתה רביא )52 ;הנשה תונועמ תחא )42

 ותבישי תא ,תופסותה ילעב ילודגמ ,סירפמ לאיחי 'ר םיקה הב ,יברעמה-לילגב ריע )43 ;ןיי תיישע םוקמ )23 ;קידצ ,םימת )13 ;)2(

 )04 ;העילבה-תיבמ ןוזמה רבעמ רוניצ )83 ;המדאב שרחנש ץירח )63 ;)4421( דומלתה תפרש תרזג תובקעב ץראל הלעש רחאל

 הדידמל חותמ טוח )34 ;)ג"י 'ב םימיה ירבד( הדוהי ךלמ היבאו לארשי ךלמ םעברי ימיב איבנ )24 ;)ז"ט ילשמ( םעונ ,תומיענ

 הקיסיפב ןושארה לבונ סרפב הכז ותילגת לע ,ומש לע היורקה הנירקה הלגמ ,)5481-3291( ינמרג יאקיסיפ )44 ;)ד"מ והיעשי(

 תכסמ( )2( לארשי םע לש ויוניכ )25 ;זעלב הדוספר )05 ;ינרות דומיל-דסומ )84 ;תונברוק תברקהל השמישש המהב )74 ;)1091(

.):גכ ןיטיג

:הטמל הלעמלמ - ךנואמב

 'ה קרפ ,תובא תכסמ( הנשמה יפל ןיאושינה ליג )2 ;)'ח 'א םיכלמ ,מ"כ( ירשת שדוח לש ירבעה ומש םגו המואה תובאל יוניכ )1

 שדוחב תורמאנה תוליפת )8 ;זוריז תלימ )7 ;המחלמ יצ )6 ;ימיכ לבז )5 ;תולכתסה )4 ;תישארב שמוחב השרפ )3 ;)א"כ הנשמ

 עטק )81 ;המולהמ ,הכמ )51 ;)'ב 'ב םיכלמ( ןדריה לע איבנה והילא הכיה הז שובלב )21 ;גיהנמל יוניכ )01 ;םיארונה םימיבו לולא

 תולוקמ דחא )32 ;הלבקב תוריפסה רשעמ תחא )22 ;)ז"י והימרי( )2( שדקמה-תיבל יוניכ )02 ;הנשה שארב תרמאנה ףסומ תליפתמ

 שרח ,שחל )73 ;)א"כ רבדמב( באומ יהולא )53 ;תותירכ-בתכ )33 ;רבח )03 ;ללח )82 ;רועה לע םתכ ,ץיק-תרהב )62 ;רפושה

 םירופיכה-םויב שפנה לע תישענה הלועפ ,רוסיי )24 ;שדקמל הנתמ )14 ;הנשה-שארב שדוקב שמשמ ,לייא-ןרק )93 ;)'ד םיטפוש(

 ומיקה הב םירצמב ריע )05 ;)'ל תישארב( תקוש )84 ;גיס )64 ;הניק ,דפסמ )54 ;)'ט 'א לאומש( ךלמה לואש יבא )34 ;)ג"כ ארקיו(

.)'א םיטפוש( הלודג ריע דיל ןכושה בושייל יוניכ )25 ;שדקמ הידוהי

ןויליגה ףוסב תונורתפ האר
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לארשי תוליהק ספיספ

ינאיס החמש תאמ

ןושאר קלח - םירצמ ידוהי
 יטבש ואצי םשמ  .יהשלכ תידוהי הלוג לש היתודלות ןיבמ רתויב תוכוראה ןה םירצמ ידוהי תליהק תודלות

 אל םירצמב תידוהיה תוחכונהש ,תויודעה יפ לע ,הארנ םלוא .ס"הנפל 31-ה האמב דועייה ץראל לארשי

 ,םירצונה תריפס ינפל תיעיבשה האמב רבכ יכ םידמלמ םיקיתע םיסוריפפ .םינשה לכ ךרואל טעמכ הקספ

 ודקפוהש תויאבצ תודיחי רותב םוקמל ועיגה םה .הדוהי טבש ינב ביִי ריעב ובשי הדוהי ךלמ השנמ תפוקתב

 ,םינוויה ןוטלש ימיב םג ךשמנ ,םידוהיה לש הז דיקפת .ימורדה לובגה וק תרימש לע ירצמה ןוטלשה םעטמ

.ס"הנפל תישישה האמב לחה ,םיסרפה ןוטלש תפוקתב םגו ,ס"הנפל תיעיברה האמב לחה

 ויה ,דחי םיחרזאהו םילייחה .רחסמב וקסעש םיחרזא םידוהי םג םוקמב ובשייתה םינשה ןתוא ךלהמב

 שדקמה תיב ,ךכל תודע .ידוהיה םהייח חרוא לע תונדפקב ורמשו תוחפשמ ומיקה ,םיתבו תומדא ילעב

 .)םירצונה תריפסל 114 תנשב ברח שדקמה תיב( תוחנמו תולוע ולעה וחבזמ לע רשא ,ביִיב ראופמה

 ינשה ימלת ,ונב .הדוהי ץראמ םיבר םייובש םירצמל ואבוה )נ"הספל 323-382( ןושארה ימלת ןמזב

  .םתונמאנ תא חיטבהל ידכ םתוא חפיטו םהלשמ םיבושייב םתוא בישוה ,הלא םייובש ררחיש ,)סופלדליפ(

 ןילופורטמה זא התייהש ,הירדנסכלא ידוהי תליהק .)םיעבשה םוגרת( תינוויל הרותה המגרות תאזה תעב

.רתויב הבושח הליהקל התשענ ,םירצמב

 יזכרמ תסנכ תיב םייק היה תאזה הליהקבש ררבתמ ,)אנ ףד הכוס תכסמ( ילבבה דומלתב ,תודעה יפ לע

 הארנכ היה םרפסמש ,םינקז לש הגהנה התייה הליהקל .םידוהי לש בר רפסמ תריש רשא ,רתויב ראופמ

 התייה םירצמ לע םתעפשהו תויונמואו תוכאלמ ילעב ויה םהיניב .לארשי ץראב ןירדהנסה ירבח רפסמכ

  .תדבוכמו הבר

 םלועב םירועמ ,םהיניבש םירישעה דוחייבו ,םירצמ ידוהי ויה תימורה הפוקתבו תיטסינלהה הפוקתב

 חפיט ,ידוהי םייח חרוא לע הוואגבו תויבקעב רמש ,םידוהיה לש עירכמה םבור לבא ,יטסינלהה תוברתה

.ותרותלו לארשי םעל ןמאנ ומצע תא הארו ימונוטוא יתליהק ןוגריא

 ירצמה ןהכה לש וימי זאמ החתפתה ,םירצמב םידוהיה לש תינחורהו תירמוחה םתחלצהל ליבקמב

 תפוקתב הכשמנ תאז תרוסמ .ףקיה תבחר האנש תורפסב האטבתהש ,תחתופמ תימשיטנא תרוסמ ,וטנמ

.נ"הפסל 83 תנשב םידוהיה דגנ םינוויה לש המילא תוצרפתה היפנכב האיבה ףאו ,םימורה

  .םימלצ םהב ודימעהו תסנכ יתב ולליח ,שוכר וזזב ,םיבר םידוהי וחצר ,םיידוהיה םיעברל ולכנתה םינוויה

 דמע תחלשמה שארב .רסיקה לש ותרזע תא שקבל ידכ ,אמורל העסנש תחלשמ םידוהיה ונימ ,םהל רמב

 תשובב םתוא חליש ,הלוגילק רסיקה .ינורדנסכלאה )ןוליפ( הידידי םסרופמה ידוהיה ףוסוליפהו םכחה
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 תנשב( םהב םידורה םינוויה דגנ  וממוקתה  הירדנסכלאב םידוהיה רשאכ .ןורינ רסיקה ימיב הרק ךכ .םינפ

.הירדנסכלא ידוהימ ףלא םישימח וגרהו תוממוקתהה תא ואכיד אמור תונויגל ,)66

 םיאמורה לש םתוברעתה קר .סוניירט רסיקה ימיב ,נ"הפסל 511-711 םינשב ץרפ םידוהיה לש ףסונ דרמ

.הכורא הפוקת ךשמב הששואתה אל הנממש השק הכמ םירצמ תליהקב תוכהלו דרמה תא אכדל החילצה

 הכישמהש הליהקה לבא ,תיעיברה האמהמ קר םיעיפומ ,הירדנסכלאב םידוהי תליהק םויק לע םירוכזיא

 תא בוזעל ווטצנ םהו הירדנסכלא ידוהיב םורגופ ךרענ ,514 תנשב .רתויב תמצמוצמ התייה ,םייקתהל

  .ריעה ימוחת

  .)936-246( םירצמ לש ימלסומה שוביכה םע לח םירצמב םידוהיה לש ףקיהבו דמעמב יתועמשמ יוניש

 םינפואב ,ולבגוהו םיסימ םלשל ווטצנ םידוהיה .תוסח ינב תויהל וכפה םידוהיה ,םאלסיאה ןוטלש תחת

 ,הליפת יתב םיקהל ,םיהובג םיניינב תונבל ,תיתלשממה תודיקפב תרשל םהילע רסאנ .)רמע יֵאנת( םינוש

 דצמ הבר תונלבוסמ לעופב םידוהיה ונהנ ,תאז םע .דועו םימלסומ אלכ םתוא והזיש םידגב שובלל

.ןוטלשה

 ידוהי וזכרתה השעמל ךכ .הב ובשייתה םידוהיהמ םיבר ,ריהק איה אלה ,הרהקלא ריעה תוחתפתה םע

 קר  .ריהק איה - "םירצמ"ו ,הידנסכלא איה - "ןומא אנ" :תירבעב וארקנש ,תוישארה םירעה יתשב םירצמ

 ולגתנ ,תע התואב םידוהיה לש םהייח יבגל םיטרפ .סולינה ךרואלו אתלדה דיל םירפכב ויח םהמ םיטעמ

.רטכש ןמלז המלש ידי לע 6981-ב התלגתנ רשא תיריהקה הזינגב ופשחנו

 תורצוא ולגתנ הזינגב .288 תנשב הנבנש ,"ארזע" תסנכה תיב לש גגה תיילעב האצמנ תיריהקה הזינגה

 לש םינווי םימוגרת ,אריס ןב רפס לש ובור :ןוגכ םיכמסמו תוירוטסיה תודועת ,תידוהי תורפס לש םיבר

 ,הזינגה יטירפ לש םימולצתו 'גדירבמייק תטיסרבינואב זכורמ רמוחה בור .דועו םיקיתע םיטויפ ,ארקמה

 .םילשורי םר-תעבגב תירבעה הטיסרבינואב הזינגה ןוכמב םיאצמנ

 דמעמה .םייפכ ידבועו הכאלמ ילעב ,םירישע םירחוסו םינייד ,םיאפור :הללכ םירצמב תידוהיה הרבחה

 םיטלובה םישיאה דחא .רוביצה תורישב תובדנתההו תינרות הלכשה ,יתחפשמ סוחיי יפל םג עבקנ יתרבחה

.םויפלא זוחמב 288 תנשב דלונ רשא ,)ג"סר( ןואג הידעס בר אוה וז הפוקתב רתויב

 תרותבו תיללכ היפוסוליפב ,םיינרות םידומילב קסע אוה .םירצמב ורבע ג"סר לש ותוריעצו ותורחב ימי

 תוגיהנמל והורישכה רשא ,ןפוד יאצוי תונורשיכבו תדחוימהו הפיקתה ותוישיאב וגזמתנ הלא .ןושלה

 םיארקה לומ םייתכלהה םיחוכיווב ולקשמ בור תא ליטה ןואג הידעס בר .ידוהיה םלועה לכב תידיתע

 םעה לכ ברקב לבב ימכח תטיש הלבקתה ,ותוכזב .םישדח םינוויכל תימלועה תודהיה תא ליבוה ,השעמלו

 ןואג הידעס בר רבע ,ןמזה תצורמב .הרמתשנ םוי-םויה ייחב תועבוקה תויגוסה לכב לארשי םע תודחאו

.ארוס תבישי שארל היהו "ןואג" תרשמל הנמתנ םש ,לבבל

 תיתוברתהו תינחורה ,תיתדה תוליעפל תיתשת וויהש תוריצי רפסמ ,וייח תונש תצורמב רביח ג"סר

 ,תירבעה ןושלה רקחב ,היפוסוליפה םוחתב תוריצי םיללוכ ותריצי ימוחת .ונימי דעו זאמ תידוהיה

.הליפתה רודיס בוציעבו ארקמה תונשרפב
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 לש הינב יריכבמ ,לבבב ימויפלא ףסוי ןב ןואג הידעס בר רטפנ ,דבלב הנש םישיש ןב ותויהב ,249 תנשב

  .לארשי תוברת לש חורה יקנעמו םירצמ תודהי

 אוה .)5311-4021 ם"במרה( ןומימ ןב השמ יבר ותוליעפ תא לחה םירצמ ידוהי ברקבו ,בר ןמז רבע אל

 ריעב םירצמב בשייתה ףוסבלו וקורמל רבע ,ימלסומה יוכידה בקע התוא בזעו ,דרפסבש הבודרוקב דלונ

  .טאטסופלא

 תא לעופב גיהנה ,ירשפא טביה לכב תודהיה תא רישעה ,ותריטפל הנש 008 ונייצ הרבעש הנשבש ,ם"במרה

 ירוביח ןיב ."השמכ םק אל השמ דע השממ" יכ ,רמאנ וילעו ,םהייח ירדס לכ לע עיפשהו םירצמ ידוהי

  .דועו הנשמה שוריפ ,םיכובנ הרומ ,הרות הנשמ :ם"במרה

 ערוה ,םיכולממה ידי לע םירצמ שוביכ םע ,םלוא .םהרבא ונבל הגהנהה הרבע ,ם"במרה לש ותומ רחאל

 תוצוחב םתוא ופקתו ,31-51 תואמב םידוהיה לע תושק תוריזג ורזג םיכולממה .םידוהיה לש םבצמ

 .ריהק

 אצמ ריהקב יכ ,רפסמ לארשי ץראל וכרדב 1841-ב םירצמב רבעש )הנשמה שרפמ( ארונטרבמ הידבוע יבר

 םג .םירצמל דרפסמ ועיגהש םיסונא תוחפשמ 05-כ םגו םינבר ,םיארק םהיניב ,םידוהי לש תוחפשמ 007-כ

 לש םייתליהקהו םייתוברתה םייחל תובר ופיסוה רשא םיבר םילוג םשל ועיגה ,)2941( דרפס שוריג רחאל

.םירצמ ידוהי

 םיכרותה םיטילשהש ןוויכמ ,תיתוברתו תיתרבח החירפמ ונהנ ינמ'תועה ןוטלשה תחת םירצמ ידוהי

.םידוהיה םיניתנה יפלכ בל בחורו תונלבוס וליג ,51-ה האמה יהלשב םירצמ תא ושבכש ,םינמ'תועה

 םיקיתווה םידוהיה ,ןאצומ יפ לע תודגואמ תוצובקכ ויחו םינוש תומוקממ ואב םירצמ ידוהיש ףא

 תרשמל ידוהי ונימ םינמ'תועה םיטילשה .תפתושמ תיצרא הגהנה ומייק ,דרפס ילוגו םיברגומה ,םירצמב

 ,ישאר בר לעפ ודיצל ."יבל'צ" ראותל הכזו םידוהיה ללכ גיהנמל תויהל ךפה הלהו םירצמב רצואה רש

  .תידוהיה הליהקל םיעגונה םייטפשמהו םייתכלהה םימוחתה ותוירחאבש

 )ז"בדרה( הרמז יבא ןב דוד יבר ומכ ,דחי םג הלבקו הכלה ילעב ויה ,וז הפוקתב םיעודיה םינברה ןיב

 יבר יקולאה - י"ראה( אירול קחצי םשב םילשורי דילי רוחב היה ןיוצמה םדימלת .יזנכשא לאלצב יברו

 לע ודוד תזוחאב דדובתהו הלבקה תרותב הקמעהב י"ראה קסע ,הלגנה תרות םוחתב ויגשיה דצב .)קחצי

 ,םיצירעמ גוח ץבקתה וביבס .תפצב בשייתהו לארשי ץראל הלע 53 ןב היהשכ .ריהק דיל ,סולינה זכרמב יא

 שודקה י"ראה .ריעה תא הדקפש הפיגמב רטפנ אוה )2751( יצחו םייתנש רובעכ ,םלוא .הרותב רודה ילודגמ

  .וידימלתו א"רגה לע ןהו ט"שעבה תודיסח לע ןה ,תיאתבשה העונתה לע ןה ,עיפשה

 ,השעמל ,הנותנ התייה םירצמו תינמ'תועה הירפמיאה לש יזכרמה ןוטלשה שלחנ 81-הו 71-ה האמב

 םינוממה ,בורלש אלא ,רצואה רשל ידוהי תונמל וכישמה םנמאש ,םיימוקמה םיטילשה לש םתורמל

.גרוהל ואצוה

 ,תילכלכ הניחבמ הדרי תאז בקעש ,תידוהיה הליהקה ינב לע הערל ועיפשה ,הלא םיטילש לש םהישעמ

 .תיתוברתו תיתרבח

 לע טלתשה ףוסבל .היסומלרדנא תפוקתל איבהו ,)8971( הלוכ ץראה תא עזעיז םירצמב ןואילופנ לש ועסמ
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 ,להנימב היצזינרדומ הלח תאז המגמ תובקיעבו םירצמב םייחה ירדסב תורומת םזיש ,ילע דמחומ םירצמ

.התלכלכו םירצמ לוהינב תויברעמה הפוריא תונידמ תוברועמל האיבה תאז המגמ .םיתורישבו ךוניחב

 הינטירב הטלש 2881-בו תימלועה הלכלכב םירצמ לש התובישח תא התלעה 9681-ב ץאוס תלעת תחיתפ

 וכז םהו םירצמל םיבר םידוהי ךשמ ילכלכה חותיפה .הנש םישימחמ הלעמל ךשמנש ןוטלש ,םירצמ לע

  .תוביצילו תילכלכ החירפב וז הפוקתב

  .הירדנסכלאבו ריהקב רקיעב ובשיש ,שיא 0006-כ םירצמב םידוהיה רפסמ היה 91-ה האמה תיצחמב

.םידוהי 000,03-מ רתוי םש ויה 7091 תנשבו םידוהי 000,52-מ הלעמל הב ויח האמה ףוס תארקל

 תועוצקמב וקסע םירחא ,ורשעתה םידוהי רפסמ .תואקנבהו הרובחתה ,היישעתה חותיפל ומרת םידוהיה

 )םירבח לארשי לכ( ח"יכ ןוגכ םיבר רפס יתב ודסיי תידוהיה הליהקה ינב .תודיקפב - ןבלה ןוראווצה

.תונבל ךוניח תודסומו

 םיריעצה לש תוברקתההו ,)רקיעב ןוכיתה חרזמה ןגא( םירצמל תורחא תוצראמ םידוהי לש הריגהה

 תוגיהנמה .םירצמ ידוהי לש תיתרוסמה הגהנהה ינפב םישק םירגתא ודימעה ,הפוקתה לש יפוריאה םלועל

 הירדנסכלאב תולודגה תוליהקה  .תושדחתה לשו הרות לש םירגתאל תונעיהל תיתכלה ךרד השפיח תינברה

 האציש תינויצה הרושבה .םיאפוריאה םיסופדה תא תופקשמה תושדח תורגסמב לועפל וליחתה ,ריהקבו

.אבה קרפב ךכ לעו ,םירצמ ידוהי לש תוחתפתהה ןוויכ תא תונשל הדיתע ,לזאבמ

  :היפרגוילביב

.םילשורי ,תוברתהו  ךוניחה דרשמ  .הרבסהה זכרמ ,םירצמ ידוהי .)2891( יבצ ,רהוז �

הירדנסכלאב לודגה תסנכה תיב
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ירשת יגח .א

1. æää àú äîåùâ
 :הנכה

 תא ןיריבעמ הקדצו הליפת ,הבושת ,החמש ,רוגינס השענ רוגיטק ןיא( ירשת יגח יגשומ לע םיקתפ םיניכמ

 ,בלבש החילסה ,הקותמו הבוט הנש ,ונתליפתל ןיתממ 'ד ,םשגל תוליפת ,והוונאו יל-א הז ,הריזגה עור

.)דועו הבאושה תיב תחמש ,ןומירכ ונתויוכז ובריש

 .תראשנש הצובקל ירשת יגחל רושקה גשומ רידגמ ךירדמה .רדחהמ אציי ורותב ךינח לכ :הלעפהה ךלהמ

 גצוהש גשומה תא תוהזל ןקחשל עייסל הרטמב )םילימ אלל( גשומה תא ריבעהל תוסנל תשקבתמ הצובקה

.בוצק ןמז ךות וינפל

.תודוקנ תרומת רכמיי זמר לכ .תודוקנה אולמ תא לבקמ םיזמר אלל גשומה תא תוהזל חילצמש ןקחשה

.תודוקנה תיברמ תא רובצל הכוזה ךינחה אוה חצנמה

 תאצל )גיצנ( ךינחב תרחוב הצובקהו תוצובק יתשל םיכינחה תא קלחל שי - הלודג הצובקל קחשמה ןוויגל

.)רחא ךינח םעפ לכ(

.תוריהבב רסמה תרבעהל םאתהב דוקינ תלבקמ גשומה יוהיזב תעייסמה הצובקה

תולועפ
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2. øòéåðåú ìøàéåðåú
 םהל רפסמ אוהו ותוא םיבבודמ םיקירה םילספסה .הרות תחמש ירחא תסנכה תיבב דמוע הרות רפס �

.הגיגחב שיגרה המ

.וזל וז תורמוא ןה המ - ושגפנ השדחה הנשהו הפלחש הנשה �

 ענכשלו םהיתונוכת לע רפסל םיכירצו ןכוד דיל םידמוע )םינימה תעבראמ דחא היהי דלי לכ( םידלי 4 �

.תוכוסל םתוא ונקיש םידליה תא

 ,ריינ תוארשרש( םתכוסב םיאצמנה םירבד לש המישר ןיכת הצובק לכ .תוצובק 3-ל וקלחתי םידליה �

.רתויב תענכשמה הכוסה תא ורחבי םידליה ,)תונומת ,ךכס

.הנשה שאר ליל ינמיס ןיב חיש �

3. ùòùåòé ìùåï ìéøç äàéúðéí

 :הכירדמל

 םיסיטרכ לע םיבותכ םירפסמה .ריק לע ותוא תולתלו םלש לוטסירב לע הרייצל ךילע .הלבט ךינפל

 יברימה תודוקנה רפסמ אוה רפסמה .הלאש הנשי רפסמה ירוחאמ .לוטסירבה לא דרשמ תכיסב םירבוחמה

.הלאשל הבושתה ידי לע לבקל ןתינש

.תודוקנה ברימ תא הרבצש הצובקה איה הכוזה הצובקה .תוצובק יתשל םיכינחה תא קלחל ךילע

 תא )ךיכינח יפל( עובקלו ישוק תגרד יפל ןגווסל ,ןתוא אורקל ךילע .תולאשל תואמגוד ןנשי םיאבה םיפדב

.תולאש ףיסוהל ךילע ןכ ומכ .הלאשל המיאתמש תודוקנה תומכ

32
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:קחשמה ךלהמ

 הצובק םא .ןמז תלבגהב ,רוחאמ הבותכה הלאשה תא לאשתו סיטרכ רוחבל א הצובקמ שקבת הכירדמה

 דוקינ הל םידירומ אל תעדוי הניא איה םאו ב הצובקל תרבוע הלאשהו תודוקנה הל תודרוי תעדוי הניא א

.הבושתה תא רמאי ךירדמהו

תורתסנ הלג

.הנשה שארב הרושקה הלימ לבקתו ךל רמאתש הלימב תויתואה רדס תא ףלחה

תובושת     םיזמר    תולאש

˘‡¯ ‰˘Ô   ˘ÓÂ ˘Ï ‡Á„ ÓÔ ‰ÈÓÈÌ ‰Â¯‡ÈÌ   ¯‡˘ ‰˘‰

Ù¯Â˘   ÎÏÈ ˘ÈÙ‰ ˘Ó˘˙Ó˘ÈÌ ·Â ·˙ÙÈÏ˙ ¯"‰  ˘ÂÙ¯

‰Ú˙È˜   ‰˜ÂÏ ‰ÈÂˆ‡ ÓÎÏÈ ˘ÈÙ‰ ÓÒÂÈÌ   ˙˜ÈÚ‰

˘˙‰ ·Â   Á¯Ë‰ ÚÏ ÁË‡ÈÌ    ˙˘Â·‰

ÁÈÏ Ò˙Â   ÙÈÂËÈÌ ‰‡Ó¯ÈÌ ·ÈÓÈÌ ‰Â¯‡ÈÌ   ÒÏÈÁÂ˙

·Ù˙ÂÁ ·„˘  Ù¯È ÂÂÊÏ ‰‡ÎÏÈÌ ·¯"‰   ˙ÙÂÁ ·„·˘

Ê¯ ÂÁÌ   ˜Â·ı ˙ÙÈÏÂ˙ ÏÁ‚    ÓÁÊÂ¯

‰¯ÚÂ˙   ‡Á„ ‰˜ÂÏÂ˙ ‰˘ÓÚÈÌ ·˙ÙÈÏ˙ ¯"‰  ˙¯ÂÚ‰

˘Ì ¯·È   ‡Á„ ‰˜ÂÏÂ˙ ‰˘ÓÚÈÌ ·˙ÙÈÏ˙ ¯"‰  ˘·¯ÈÌ

˘˙ÈÏÍ   ˘Ì ˙ÙÈÏ‰ ÓÈÂÁ„˙ Ï¯"‰   ˙˘ÏÈÍ
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ןושל יפוריצ

.תפתושמה הלימה

.ןושל-יפוריצ השולש לבקתו תונותנה םילימה שולשל תפתושמה הלימה תא אצמ

תובושתה                                 תולאשה         

  ןושל יפוריצ   תפתושמה הלימה תונותנה םילימה

1. ·¯Î‰       Î¯ËÈÒ ·¯Î‰

 ÒÈÚ‰            Î¯ËÈÒ   Î¯ËÈÒ ÒÈÚ‰

 ·È˜Â¯       Î¯ËÈÒ ·È˜Â¯

2. ˙˘Â·‰      ·ÚÏ ˙˘Â·‰

 Ó˜ˆÂÚ           ·ÚÏ   ·ÚÏ Ó˜ˆÂÚ

 „ÈÔ       ·ÚÏ „ÈÔ

3. ¯‡˘ ‰˘‰      ÓÁÊÂ¯ ¯‡˘ ‰˘‰

 ÎÒÙÈÌ            ÓÁÊÂ¯   ÓÁÊÂ¯ ÎÒÙÈÌ

 „Ì       ÓÁÊÂ¯ „Ì

4. ‡ÈÏ       ˘ÂÙ¯ ‡ÈÏ

 Ó˘ÈÁ            ˘ÂÙ¯   ˘ÂÙ¯ Ó˘ÈÁ

 ÓÏÁÓ‰      ˘ÂÙ¯ ÓÏÁÓ‰

5. Ï·Ô       ·‚„È Ï·Ô

 ˘·˙            ·‚„È   ·‚„È ˘·˙

 Á‚       ·‚„È Á‚

6. ˘ÂÙ¯       ˙˜ÈÚ˙ ˘ÂÙ¯

 ÎÛ            ˙˜ÈÚ˙   ˙˜ÈÚ˙ ÎÛ

 È˙„       ˙˜ÈÚ˙ È˙„

7. ˙˘ÏÈÍ      ˙ÙÈÏ˙ ˙˘ÏÈÍ

 ‰„¯Í            ˙ÙÈÏ˙   ˙ÙÈÏ˙ ‰„¯Í

 ÚÈÏ‰       ˙ÙÈÏ˙ ÚÈÏ‰
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8. ÁˆÂˆ¯‰      ˙¯ÂÚ˙ ÁˆÂˆ¯‰

 ˘ÂÙ¯   ˙¯ÂÚ˙    ˙¯ÂÚ˙ ˘ÂÙ¯

 ÓÏÁÓ‰      ˙¯ÂÚ˙ ÓÏÁÓ‰

9. ÒÙ¯       ·È˙ ÒÙ¯

 „ÈÔ   ·È˙    ·È˙ „ÈÔ

 ËÂ·       ·È˙ ËÂ·

01 ‰ÂÏ„˙       ÈÂÌ ‰ÂÏ„˙

 „ÈÔ   ÈÂÌ    ÈÂÌ „ÈÔ

 ËÂ·       ÈÂÌ ËÂ·

11. ˘ÂÏÁÔ       ÚÂ¯Í ˘ÂÏÁÔ

 „ÈÔ   ÚÂ¯Í    ÚÂ¯Í „ÈÔ

 ÒÙ¯       ÚÂ¯Í ÒÙ¯    

ןושל יפוריצ

.הנשו הבושת ,שאר ,הכרב :םיללוכה ,ןושל יפוריצב קוסענ הנשה שאר דובכל

ןושל יפוריצב הכרבה

רוקמהו תועמשמה                 יוטיבה          

1. Î¯ËÈÒ ·¯Î‰   ‚ÏÂÈ‰ ˘˘ÂÏÁ ‡È˘ Ï¯Ú‰Â Â·‰ ·¯ÎÂ˙

     Â‡ÈÁÂÏÈÌ Ï˘‰ ‰Á„˘‰.

2. ˙·Â‡ ÚÏÈÂ ·¯Î‰   È‰È‰ Ó·Â¯Í.

     ‰Ó˜Â¯: ÚÈ¯Â·ÈÔ Ò‚ Ú"·.

3. ¯‡‰ ÓÊÏ-·¯Î‰   ‰ˆÏÈÁ ·ÓÚ˘ÈÂ.

     ‰Ó˜Â¯: ÙÒÁÈÌ  Ú"·.

4. ‰È‰ ·¯Î‰   ˙‰È‰ Ó·Â¯Í.

     ‰Ó˜Â¯: ·¯‡˘È˙, È·, ·.

5. ˘‡ ·¯Î‰   ·¯ÂÍ ˙‰È‰.

     ‰Ó˜Â¯: „·¯ÈÌ ÎÊ, È·-È‚.

6. ÈÚÓÂ„ ÚÏ ‰·¯Î‰   È‰È‰ Ó·Â¯Í.

     ‰Ó˜Â¯: „·¯ÈÌ ÎÊ, È·-È‚.

35



36

7. ‡ÈÂ ¯Â‡‰ ÒÈÓÔ ·¯Î‰  ‡ÈÂ ÓˆÏÈÁ.

     ‰Ó˜Â¯: ÙÒÁÈÌ  Ú"·.

8. ‡ÈÂ Ó¯‡‰ ÒÈÓÔ ·¯Î‰  ‡ÈÂ Ó˙˜„Ì ·ÓÚ˘ÈÂ.

     ‰Ó˜Â¯: ˙ÂÒÙ˙‡, ˘˜ÏÈÌ  ÎÂ.

9. ÎÂÒ ˘Ï ·¯Î‰   ÎÂÒ ‰ÈÈÔ ˘Ó·¯ÎÈÌ ÚÏÈ‰ ·˜È„Â˘ ‡Â

     ··¯Î˙ ‰ÓÊÂÔ Î˘È˘ ÊÈÓÂÔ.

     ‰Ó˜Â¯: ÒÂË‰ ÏÁ Ú"·.

01. ·¯Î‰ Ï·ËÏ‰   ·¯Î‰ ÓÈÂ˙¯˙; ·¯Î‰ ÚÏ ÓˆÂÂ‰ ˘Ï‡ Ú˘˙‰

     ‰Ó˜Â¯: ¯˘"È, ·¯ÎÂ˙ ‡.

11. ¯‡˘ ‚Ó¯‡   ÎÈÂÈ ÏÓÂÁ Á¯ÈÛ.

21. ¯‡˘ ‚˘¯   ˘ËÁ ‰Óˆ‡ ÓÚ·¯ ÏÓÎ˘ÂÏ Ë·ÚÈ ‡Â ÓÏ‡ÎÂ˙È ˘‰ÎÂÁ ‰˙Â˜Û 

     ‡ÁÊ ·Â Ï‡Á¯ ˘Ú·¯ ‡˙ ‰ÓÎ˘ÂÏ, Â‰ÂÙÎÂ Ï·ÒÈÒ ÓÂˆ˜ 

     Ï‰Ó˘Í ‰‰˙˜Ù‰.  

31. ¯‡˘ ÁÂ„˘   ‰ÈÂÌ ‰¯‡˘ÂÔ ÏÁÂ„˘ )˘ÓÂ˙ È·:·(

41. ¯‡˘ ÎÏ‰ )¯È˘ ÎÏ‰(  ˙Â‡¯Â ˘Ï ¯‡˘ ‰˘Â¯‰ ·˘Â¯˙ ‰ÁÎÓÈÌ ˘„¯˘ ·„·¯È ˙Â¯‰ ÏÙÈ 

     ‰Ó˙ÎÒÈÌ ·È¯ÁÈ ÎÏ‰ )··‡ ·˙¯‡ Î‰(.

51. ‰ÚÏ‰ ÚÏ ¯‡˘ ˘ÓÁ˙Â  ‰ÊÎÈ¯ ·¯‡˘ Â·¯‡˘Â‰ ·ÓÚÓ„ Á‚È‚È ÓÒÂÈÌ 

     ‰Ó˜Â¯: ˙‰ÈÏÈÌ ˜ÏÊ, Â.

61. ‰˘È· ‚ÓÂÏÂ ·¯‡˘Â  ˘ÈÏÌ ÏÂ ÎÓ‚ÈÚ ÏÂ.

     ‰Ó˜Â¯: ÈÂ‡Ï „, Ê

71. Á˘ ·¯‡˘Â   ‰¯‚È˘ Î‡· ·¯‡˘Â.

     ‰Ó˜Â¯: ÚÈ¯Â·ÈÔ „

81. ÚÈÈÂ ·¯‡˘Â   ÓÈÓ¯‰ ÚÏ ‡„Ì ÁÎÌ Â·ÂÔ 

     ‰Ó˜Â¯: ˜‰Ï˙ ·, È„

91. ˜Ùı ·¯‡˘   ‰˘˙„Ï Ï‰ÈÂ˙ ‰¯‡˘ÂÔ, ¯ˆ‰ Ï‰˙·ÏË

     ‰Ó˜Â¯: Ó‚ÈÏ‰ È·

02. ‡ÁÊ ‡˙ ‰Á·Ï ·˘È ¯‡˘ÈÂ  ¯ˆ‰ Ï‰˘È‚ ··˙ ‡Á˙ ˘È „·¯ÈÌ Ó˙‚„ÈÌ Ê‰ ÏÊ‰.

     ‰Ó˜Â¯: ·¯‡˘È˙ ¯·‰ ÏË

12. ‰ÂÈ Ê· Ï‡¯ÈÂ˙ Â‡Ï ˙‰È  ÓÂË· ˘˙‰È‰ ‡Á¯ÂÔ ·ÈÔ ‚„ÂÏÈÌ Ó˘˙‰È‰ ¯‡˘ Â¯‡˘ÂÔ 

 ¯‡˘ Ï˘ÂÚÏÈÌ   ·ÈÔ ˜ËÈÌ ÂÙÁÂ˙È Ú¯Í 

     ‰Ó˜Â¯: ÓÒÎ˙ ‡·Â˙, Ù"„, Ó˘‰ Î.
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ןושל יפוריצכ הבושתה

1. ·ÚÏ ˙˘Â·‰   ÓÈ ˘ÁË‡ ÂÁÊ¯ ÏÓÂË·.

     ‰Ó˜Â¯: ·¯ÎÂ˙ Ï„ Ú"·.

2. ÁÊ¯ ·˙˘Â·‰   ˘· ÏÓÂË·. ‰˙Á¯Ë ÚÏ ÓÚ˘ÈÂ ‰¯ÚÈÌ.

     ‰Ó˜Â¯: „¯ÈÌ Ë, ‚.

3. Ú˘¯˙ ÈÓÈ ˙˘Â·‰  Ú˘¯˙ ‰ÈÓÈÌ Ó¯‡˘ ‰˘‰ ÏÈÂÌ ‰ÎÈÙÂ¯ÈÌ

     ˘·‰Ì ÁÂÊ¯ ‰È‰Â„È ·˙˘Â·‰.

4. ˘Ú¯È ˙˘Â·‰ ÏÚÂÏÌ Ù˙ÂÁÈÌ  ‡„Ì ÈÎÂÏ ÏÁÊÂ¯ ·˙˘Â·‰ ·ÚÏ Ú˙.

     ‰Ó˜Â¯: „·¯ÈÌ ¯·‰ ·.

5. ·Ó˜ÂÌ ˘·ÚÏÈ-˙˘Â·‰ ÚÂÓ„ÈÔ,  ·ÚÏÈ ˙˘Â·‰ Óˆ‡ÈÌ ·ÓÚÏ‰ ÈÂ˙¯ ‚·Â‰‰ ÓÔ ‰ˆ„È˜ÈÌ.

 ˆ„È˜ÈÌ ‚ÓÂ¯ÈÌ ‡ÈÌ ÚÂÓ„ÈÔ  ‰Ó˜Â¯: ·¯ÎÂ˙, Ï„ Ú"·.

6. ˘‡ÏÂ˙ Â˙˘Â·Â˙ )˘Â"˙(  ÒÂ‚ Ú˘È¯ ÂÚÛ ˘Ï ‰ÒÙ¯Â˙ ‰¯·È˙ ˘ÚÈ˜¯Â ˙˘Â·Â˙ ¯·ÈÌ

     ÚÏ ˘‡ÏÂ˙ ˘˘‡ÏÂ ·ÚÈÈÈÌ ˘ÂÈÌ ·‰ÏÎ‰ Â·‡Â¯ÁÂ˙ ‰ÁÈÈÌ.

7. ˙˘Â·‰ ÈˆÁ˙   ˙˘Â·‰ ÓÎ¯Ú˙ ÂÓ˘ÎÚ˙.

     ‰Ó˜Â¯: Ò‰„¯ÈÔ ˜Á.

8. ˙˘Â·˙ ‰ÙÏ‚   „ÁÈ‰ ·˜˘, ˙˘Â·‰ ˘È˘ ·‰ Ó˘ÂÌ „ÁÈ‰.

     ‰Ó˜Â¯: ˙ÏÓÂ„ È¯Â˘ÏÓÈ Ú·Â„‰ Ê¯‰ Ó·:„(.

ןושל יפוריצב הנשה

1. ‰˘‰ ‰‡Ê¯ÁÈ˙   ‰˘‰ ‰ÎÏÏÈ˙ ‰Ó·ÂÒÒ˙ ÚÏ ‰ÓÁÊÂ¯ ˘Ï ˙˜ÂÙÂ˙ ‰˘‰ 

     ‰ÓÂ‰ 563 ÈÓÈÌ, 5 ˘ÚÂ˙, 84 „˜Â˙ Â-64 ˘ÈÂ˙. ‡˙ ÚÂ„Û 

     ‰˘ÚÂ˙ ÓÚÏ Ï-563 ÈÓÈÌ Óˆ¯ÙÈÌ ÎÏ ‡¯·Ú ˘ÈÌ ÏÈÂÌ ‡Á„, 

     ‰Â‡ ‰ÈÂÌ ‰-663 ˘Ï ‰˘‰ ‰ÓÚÂ·¯˙ ·ÈÂÌ ‰-92 ·Ù·¯Â‡¯.

2. ˘‰ ÁÒ¯‰   ˘‰ ˘ÓÒÙ¯ ÈÓÈ‰ 353 )ÓÚÂ·¯˙ - 383 ÈÓÈÌ(. ·˘‰ ÁÒ¯‰

     ‰ÁÂ„˘ÈÌ Ó¯Á˘ÂÂÔ ÂÎÒÏÈÂ ·È 92 ÈÂÌ.

3. ˘‰ ÓÚÂ·¯˙   ‡(  ·ÏÂÁ ‰Ú·¯È - ˘‰ ˘È˘ ·‰ ˘ÏÂ˘‰-Ú˘¯ ÁÂ„˘ÈÌ.

     ·(   ·ÏÂÁ ‰ÎÏÏÈ - ˘‰ ˘·ÁÂ„˘ Ù·¯Â‡¯ ˘Ï‰ 92 ÈÂÌ ·Ó˜ÂÌ 82.

4. ˘‰ ÎÒÈ„¯‰   ˘‰ ˘ÓÒÙ¯ ÈÓÈ‰ 453. ·ÓÚÂ·¯˙ È˘Ì 483 ÈÓÈÌ. 

     Á˘ÂÂÔ ÁÒ¯ )·Ô 92 ÈÓÈÌ(, ÎÒÏÈÂ ÓÏ‡ )·Ô 03 ÈÓÈÌ(.
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5. ˘‰ Ù˘ÂË‰   ‡(  ·ÏÂÁ ‰Ú·¯È - ˘‰ ˘È˘ ·‰ ˘ÈÌ-Ú˘¯ ÁÂ„˘.

     ·(  ·ÏÂÁ ‰ÎÏÏÈ - ˘‰ ˘·ÁÂ„˘ Ù·¯Â‡¯ ˘Ï‰ 82 ÈÂÌ.

6. ˘‰ ˘ÏÈÓ‰   ˘‰ ˘ÓÒÙ¯ ÈÓÈ‰ - 553.

     ·˘‰ ÓÚÂ·¯˙ 583. ·˘‰ ˘ÏÈÓ‰ )ÓÏ‡‰( ‰ÁÂ„˘ÈÌ 

     Ó¯Á˘ÂÔ ÂÎÒÏÂ ·È 03 ÈÂÌ ÎÏ ‡Á„.

7. ˘˙ ÁÓ‰ -   ˘‰ ‰ÓÈÂÒ„˙ ÚÏ ÓÁÊÂ¯ ‰‰˜Ù‰ ˘Ï ‰‡¯ı.

 ˘‰ ˘Ó˘È˙   ÓÒ·È· Ï˘Ó˘, ‰È‡ ‰˘‰ ‰Ë¯ÂÙÈ˙.

8. ˘˙ ‰Ï·‰ -   ‰˘‰ ‰ÓÂÒÏÓÈ˙ ‰ÓÈÂÒ„˙ ¯˜ ÚÏ ÓÁÊÂ¯

 ˘‰ È¯ÁÈ˙   ‰‰˜Ù‰ ˘Ï ‰È¯Á ÓÒ·È· Ï‡¯ı.

9. ˘‰ Ï·‰ ÂÁÓ‰ -  ‰˘‰ ‰‰Â‚‰ ·ÏÂÁ ‰Ú·¯È.

 ˘‰ È¯ÁÈ˙   ÓÁÂ˘·˙ ÏÙÈ ÓÁÊÂ¯ ˆÂ¯˙ ‰È¯Á ÂÏÙÈ

 Â˘Ó˘È˙    ÓÁÊÂ¯ ˆÂ¯Â˙ ‰˘‰.

01. ˘˙ ‡Â¯   ‰Ó¯Á˜ ˘˜¯Ô ‡Â¯ ÚÂ·¯˙ ·Ó˘Í ˘‰ )Î-9 ÂÁˆÈ ·ÈÏÈÂÔ ˜"Ó(.
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4. ñåëä ìàåøê äãåøåú
ו-ג תותיכ :דעיה תייסולכוא

 :תוליעפה תורטמ

.הכוס תיינב תווצמ םייקל תורודה ךרואל םידוהי לש םנוצר לע דומלל

 תשגרהו ןוחטיב הקינעמ תרוסמה לע הרימשה םצע ירה ,תאטבמ הכוסהש תויעראה ףא לעש ןויערה חותיפ

.תוכייש

 :םירמוחו דויצ

.םיירפסמו הקבדה ירמוח ,ןמש יריגו םישוט ,)תיתצובק הדובעל( ןויליג עבר וא וילופ ריינ ,תורפס יעטק

:תוליעפה ךלהמ

א תורשפא

.םירחא הריצי ירמוח וא רויצ ירמוחו הדובעל תויחנה לבקת הצובק לכ .תוצובקב הדובע .1

הצובקל תויחנה

 ארקי דימלת לכש וא המומד האירקב אורקל רשפא .םתוא ואריקו םירופיסה ןמ 2-3 ורחב  .א

.ונממ קלח וא ,דחא רופיס לוקב

.םתארקש רופיס לכל םש ונת  .ב

.רופיסב הלש םינייפאמה יפ לע תרייוצמה הכוס - רויצ לכ זכרמב .םירופיסל תונומת וניכה  .ג

.וזה הכוסל רושקה רצק רופיס בותכל ולדתשה .םויכ הכוסה ינויפיא יפ לע תפסונ הכוס ורייצ  .ד

.םירופיסה דצב התיכב הנגצות תודובעה .2

 םהיניעב ןח אצמש רבד וא ןיינעמ דחא רבד וראתיו ונתנש תומשה תריחב תא וקמני תוצובקה יגיצנ .3

.הדובעה ךילהתב וא רופיסב דחוימב

:החיש .4

?תודובעב יוטיב ידיל אב הז דציכ ?םירופיסה לכל ףתושמה המ �

 שי רופיס לכב .םינתשמ תוביסנהו םוקמה ,ןמזה( ?םילדבהה המ ?רופיסל רופיסמ הנתשמ המ �

 תיינב םע תרתפנ היעבה .תימוקמה וא תירוטסיהה היצאוטיסה ןמ האצותכ תרצונש ,היעב

 ןיב רשקה תא - םהיניב ןויד ידכ ךות - ואצמיו ,תויעבה תא ורידגי םידימלתהש יאדכ .)הכוסה

.הכוסל היעבה ןורתפ
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?ןוכיס וא ישוק םהב היהש םיבצמב תוכוס תונבל ושקעתה םידוהי עודמ �

.םירויצהו םירופיסה לכ ךס - ריקה לעש גצימל םש ורחבי םיכינחה .5

)ןודעומב( ב תורשפא

 רויצ ןויליג עבר לבקת הצובק לכ הריציב הדובעל .דחא רופיסב קוסעת הצובק לכ .תוצובקב הדובע .1

.הריצי ירמוחו

הצובקל תויחנה

?תרתפנ איה דציכו רופיסב תראותמש היעבה המ :םכיניב ונודו רופיסה תא ואריק  .א

.הנורתפלו רופיסבש היעבל יוטיב ונת .הריציה ירמוח תרזעב תוכוס וא הכוס ובצע  .ב

.רופיסל םש ונת  .ג

 רשפא .םשה תריחב תא קמנת הצובקהו רופיסה תא ארקי הצובק לכ לש גיצנ ןודעומה תאילמב .2

.הרחבש םשה תא גיצת הצובקהש ינפל םהלשמ תומש ועיצי םיכינחהש

.)א תורשפאב ליעל רכזומש יפכ( החיש .3

 וילע הרקמ לכב ךא ,ינוימד וא יתימא תויהל לוכי רופיסה ."ונלש הכוסה" - רופיס רבחת הצובק לכ .4

 הכוסה תא וקיבדי וא ורייצי םיכינחה ,רופיס לכל .התיינבל וא הכוסל רושק הנורתפש היעב תולעהל

.ריקה לעש גצימל ופרוצי תודובעהו םירופיסה .המיאתמה

םירופיסה

áùðú 431 ìôðé äñôéøä, áéîé îãéðú äçùîåðàéí òìä éåçðï äåø÷ðåñ òì ëéñà äðùéàåú áéäåãä, áàåúå æîï 

àðèéåëåñ ñéãèñ, îìê ñåøéä äéååðéú, ðìçí áéäåãä. ìàçø ùëáù ëîä òøéí åäçøéá àåúï, äú÷øá ìéøåùìéí. çåîåú 

çæ÷åú äâðå éôä òì äòéø åàðèéåëåñ ìà éëåì äéä ìëáåù àåúä, òì ëï ùí òìéä îöåø. ìåçîé éäåãä ôøöå ëîä ôòîéí 

áìéìåú ãøê äçåîä åâøîå ðæ÷ øá ìçééìé äàåéá. àåìí îñôø äéååðéí äéä øá, åäøòá áòéø äéä âãåì.

éåçðï äåø÷ðåñ, ðùéà äéäåãéí åäëåäï äâãåì, ðéñä ìäåöéà îï äòéø àú ëì äðùéí, äæ÷ðéí åäéìãéí, ùìà ì÷çå çì÷ 

ôòéì áäâðä òì äáéøä, àê àðùé àðèéåëåñ ìà ðúðå ìäí ìòáåø ìî÷åîåú ééùåá àçøéí, åìëï ðàìöå äîñëðéí ìðãåã 

ëîä éîéí îçåõ ìçåîä. òøá çâ äñåëåú äëðéñ àåúí éåçðï äåø÷ðåñ áçæøä ìòéø. éåçðï äåø÷ðåñ äçìéè ìçâåâ àú çâ 

äñåëåú ìîøåú äîöåø åä÷øáåú. äåà ùìç îùìçú ìàðèéåëåñ áá÷ùä ìäëøéæ ùáéúú ðù÷ ìùáòä éîéí, òì îðú 

ùéåëìå ìáðåú ñåëåú åìùáú áäï òã úåí éîé äçâ. äîìê äñåøé, ùäúøâù îàåã îäãàâä ùì äðùéà ìùîçú äòí áçâ, 

ìà æå áìáã ùäñëéí ìîìà àú äá÷ùä, àìà àó ùìç îúðåú ùì çâ ìéøåùìéí. äåà ùìç ÷øáðåú ëãé ùäéäåãéí éåëìå 

ìä÷øéá àåúí òì äîæáç ááéú äî÷ãù ìëáåã çâ äñåëåú.

îòåáã ìôé "ñåëåú, ñôø äîåòãéí", éåí èåá ìåéðñ÷é, äåöàú ãáéø
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.הכוסב תבשל בייח םידליו םירגובמ ,לארשימ םדא לכ הנשמב בותכה יפ לע

 לעמ הרקתה ןמ קלח רבש( הָטִמה יֵ Nַג לע ךֵ Bִסְו הָביִזֲעַמה תא תַחִפו ןקזה יאמש לש ותָלַכ הדליו השעמ"

."ןטקה ליבשב )ךכס חתפה לע חינהו תדלויה תטימ

ח הנשמ ,ב קרפ ,הכוס תכסמ ,דעומ רדס

ëîäìê éåí àå çöé éåí îáâãã - ÷áøå ùì éçæ÷àì, áîãáø, åáéã äéäåãéí äîôúçåú, åñáéá ì÷áø éçæ÷àì çåîä 

åòéø âãåìä åçöø âãåìä, åìçåîä àéï ùòø àìà ùòø ÷èï, åäéäåãéí ôåúçéí äùòø åðëðñéí áå òì éãéäí åòì øâìéäí ëé 

ðîåê äåà.

åáçâ äñåëåú áàéí îëì äàøöåú ùîä, åäôúç îøçéá àú òöîå òã ùðëðñéí áå òí äâîìéí, åáàéí ùí ëùéùéí 

àìó àå ëùîåðéí àìó éäåãéí ìáã îéùîòàìéí, åòåùéí ñåëåú áçöøå ùì ÷áø éçæ÷àì. åàçøé äñåëåú î÷èéï äôúç 

ëáúçéìä.

îúåê: ñéáåá ø' ôúçéä îøâðùáåøâ, ÷ø÷à, ãôåñ éåñó ôé ùòø, 6981(

ðñôø ôä òì éäåãé àçã, îùä ùèééàø, çáø àâåãú éùøàì ááðãéï )îæøç àéøåôä(. áùðú úù"á )2491( áú÷åôú  

äùåàä, âéøùå àåúå ìîçðä òáåãä áùìæéä äòéìéú. ëì àøåçåúéå äéå ø÷ ìçí åîéí. ÷ùä ìúàø ëéöã äçæé÷ îòîã. äåà 

äéä äéçéã ùìà äëéø áîéùîòú äîçðä åìà ÷ééí àåúä. áùòú îô÷ã äáå÷ø äéä òñå÷ áúôéìä.

ôòí ëùòîãðå áúåø ìàçø àøåçú öäøééí, îåëðéí ìçæåø ìòáåãä, âéìéðå ùäåà àéððå. àçøé çéôåùéí øáéí îöàðå 

àåúå áòìééú äââ, éåùá áúåê ñåëä ùáðä ìòöîå )äéîéí éîé çâ äñåëåú äéå( å÷åøà á÷åì àåùôéæéï... äòåðù ù÷éáì òì ëê 

äéä ùáòú éîé îàñø áîøúó ÷ø åçùåê. îæåðå ìçí åîéí. ëì ùáòú éîé äîàñø ÷øà ôø÷é úäìéí á÷åì åñéôø áãéçåú 

òì îô÷ã äîçðä.

îúåê "àðé îàîéï", ôøåô' îøãëé àìéàá, áðãéï áçåøáðä, òéø äîúéí, úù"å, 

äåöàú îåñã äøá ÷å÷ éøåùìéí, î÷åöø åîòåáã

äãáø äéä áùðú 6491, áú÷åôú äîðãè äáøéèé.

òã ìàåúä ùðä ìà äéå úåùáé ëôøðå î÷éîéí ìäí ñåëåú. öòéøéí äééðå, òåáãéí äééðå ëùëéøé éåí, åëùäééðå ùáéí 

îòáåãú äéåí äééðå îîùéëéí ìòáåã ëì àçã áîù÷å. ëùäéä îâéò çâ äñåëåú äééðå àåîøéí: áùðä äáàä éäéä ìðå éåúø 

÷ì, àæ ð÷éí ìðå ñåëåú ìúôàøú. àê áñåëåú ùðú 6491 ìà äéúä îùôçä ùìà ä÷éîä ìä ñåëä ñîåê ìáéúä.

îòùä ùäéä ëê  äéä: äáøéèéí ùìèå àæ áàøõ, åäí äöøå àú öòãéðå ëëì àùø éëìå, àñøå àú äòìééä ìàøõ 

éùøàì, åìà äâðå òìéðå îôðé ùëðéðå äòøáéí. áàåúå æîï äå÷í àøâåï ä"äâðä". äðù÷ ùðøëù äåñúø áééùåáéí áúåê 

"ñÀìÄé÷Äéí". äàðâìéí ðäâå ìòøåê çéôåùéí ëãé ìäçøéí ðù÷ æä.

ìôðé çâ äñåëåú, ùòìéå àðé îñôø, ðòìîå ùìîä, îô÷ã ääâðä áî÷åí, åùðé áçåøéí îëôøðå, òí äîùàéú ùì 

äëôø. ëåìí ùéòøå ëé àí ùìîä ðñò îëàï, áååãàé áòðééðé ä"äâðä" ðñò.
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ááå÷ø ùìôðé çâ äñåëåú çæøå ìëôø ùìåùú äáçåøéí, ëùáîùàéú ùìäí ëîä  ù÷éí îìàéí ðù÷ åúçîåùú. 

àú äðù÷ åäúçîåùú äúëååðå ìäçáéà áñìé÷ ùäëéðå îáòåã éåí áçåìåú ùîçåõ ìëôø. äñìé÷ äéä òùåé çáéåú 

àçãåú, áòåî÷ øá áúåê äàãîä. ùìîä äåáéì àú äîùàéú áãøê äéåøãú ìëôø. ìôúò òöø. "îä ÷øä?" ùàìå ùðé 

äçáøéí, ëùäí îîäøéí ì÷ôåõ îäîùàéú. "äáéèå ùîä!" àîø ùìîä, ëùäåà îöáéò ìòáø äëôø, "îîù òì äñìé÷ 

äúééùáå".

äùðééí ðãäîå. áãéå÷ áî÷åí ùáå äçáéàå àú äçáéåú äúééùáä îçì÷ú çééìéí áøéèéí.

- "ðñúåáá åðùåá òì ò÷áåúéðå", éòöå ìå çáøéå.

- "ìà!" ôñ÷ ùìîä áú÷éôåú, "àí éøàå ùàðå áåøçéí ééöàå îéã ìøãåó àçøéðå. îäøå, òìå!" öéååä ùìîä.

ëùðé ÷éìåîèøéí îï äëôø éùðä çåøùä ÷èðä ùì òöé à÷ìéôèåñ. ùí éøã ùìîä îï äãøê åòöø àú äîùàéú.

- "äàí ëàï ðñúéø àú äðù÷?" ùàìå àú ùìîä ùðé äáçåøéí.

- "ìà!" òðä ùìîä, "äàðâìéí äàìä áàå ìçôù àöìðå ðù÷. äí éçôùå åãàé âí ëàï".

- "ìîä àí ëï òöøú?" ùàìå äùðééí.

- "äøé òøá ñåëåú äéåí", äñáéø ùìîä, "ð÷èåó ìðå ëàï òðôéí - ñëê ìñåëåú, ìäáéà ìëì áðé äëôø".

áøâò äøàùåï ìà äáéðå äùðééí, àåìí ìàçø øâò, ëùøàå àú çéåëå äòøîåîé, äáéðå àú ëååðúå. îéã çúëå äùìåùä 

òðôéí ëëì àùø éëìå, åäòîéñå àåúí òì äîùàéú. áîäéøåú ðåöøä áîùàéú òøéîä âãåìä ùì òðôéí, ùëéñúä ìâîøé 

àú ù÷é äðù÷. ðåãò ìðå, ùäáøéèéí ùîòå ùîùäå òåîã ì÷øåú, åìëï ùìçå îçì÷ä ì÷øáú äëôø ëãé ìò÷åá àçø 

îòùéðå. ëùäâéòå äáçåøéí ìëôø òöøå äçééìéí äáøéèéí àú äîùàéú, äöáéòå òì äîùà ùòìéä åùàìå:

- "îä æä?"

- "òðôéí, ñëê ìñåëåú", äñáéø ìäí ùìîä, "òøá çâ ìðå äéåí, çâ ùáå àðå áåðéí ñåëåú åéåùáéí áäï". äáøéèéí 

ðúðå ìäí ìäîùéê áãøëí.

ëùäâéòä äîùàéú ìîøëæ äëôø åàðùé äëôø ùîòå îä ùäáéàå áä, äí ðáäìå. 

- "ëéöã ðçáéà àú äðù÷, ùòä ùáëì øâò òìåìéí äáøéèéí ìôúåç áçéôåù".

-áúåê äñëê", ôñ÷ ùìîä, "ëì àçã éáðä ñåëä, åáúåê äñëê ðçáéà àú äðù÷..."

ùáåò éîéí ðùàøå äáøéèéí áî÷åí. äí çéôùå áëì øçáé äëôø àçø äðù÷. çôøå áàãîä, âí áçåøùä çéôùå, àê 

àú äðù÷ ìà îöàå. áéåí äàçøåï ùì ñåëåú ÷éôìå àú àåäìéäí åäñúì÷å. òåã áàåúå ìéìä, äåøãðå àú äðù÷ îï äñåëåú 

åäëðñðå àåúå ìîçáåà, ìñìé÷. ëì éùøàì òåùéí ìäí ñåëåú - æëø ìéöéàú îöøéí, åàéìå àðå î÷éîéí îàæ ñåëåú âí 

ìæëø äçéôåù áëôøðå á-6491.

î÷åø áìúé éãåò, î÷åöø åîòåáã

 ,יתכלממה ידוסיה רפסה תיבב םידימלתלו םירומל הדימל ירמוח ,"תוכוס - ירשת יגח" יפ לע 

.רהנש תדעו תצלמה יפ לע םיכורע
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"לודגה הרומה" - י"שר תומל הנש 009 .ב

ליעפה ריקה הארמ
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י"שר ייח
.5011 זומתב ט"כב רטפנו תפרצ ןופצבש שייורט ריעב 0401 תנשב דלונ ,י"שר ,יקחצי המלש יבר

 גוזל .רבד םיעדוי ונא ןיא י"שר לש ותשא לעו שממ לש תועידי ונידיל ועיגה אל י"שר לש םייטרפה וייח לע

 ויה י"שר לש וידכנ .םילודג םימכח ידימלתל ואשינ ,םירמו דבכוי ,ןהמ םייתשו ,תונב עברא וא שולש ודלונ

 ילעב ילודגמ ויה ,)םת ונבר( בקעי 'רו )ם"בשר( לאומש 'ר ,םהמ םיינשו ,םיקהבומ םימכח ידימלת םלוכ

.ותריטפ רחאל תוטעמ םינש תינופצה תפרצ תוליהק תא גיהנהל ולחהו תופסותה

 לש הליהלו בר םוסרפל זא התכזש ,הינמרגבש אצנגמ תבישיב דומלל תפרצמ י"שר אצי 02 ןבכ ותויהב

 הלוג יניע ריאמ"ו "םלועה לודג" ונהיכ י"שרש ,הלוגה רואמ םושרג ונבר הב דמיל וינפל תורוד ינש .רהוז

 לע תערכמ העפשה העדונ וז הפוקתלו ,אזימרוובו אצנגמב י"שר דמל םינש רשעכ ."ןייח ויפמ ונלוכו

.ראופמה יתורפסה ולעפמ לעו ותוישיא

 התנמש הנטק הבישי התייה וז הליחתב .ולשמ שרדמ תיב י"שר םיקה שייורטל ובוש רחאל רצק ןמז

 רפסמ .ונחלוש לע ודעסו י"שר לש ותיבב ורג ,םוקמה ינבמ ויה אלש ,םידימלתה .דבלב םידחא םידימלת

 תפרצ תוליהקב הבושח הדמעו בר םוסריפ י"שר ול שכר רצק ןמז ךותבו ,הגרדהב לדג הבישיב םידימלתה

 סנרפתה י"שר .הינמרגמו תויבלסה תוצראה ןמ ףא םידימלת ואב ותבישי לאו קוחרמל אצי ועמש .תינופצה

 גיהנמ ךא םייטרפה וייחב היה לודג ןתוונע .םימרכ לודיגמ סנרפתהש םירבוסה םירקוח שיו ,רחסממ

.ויתועד לע זועב םחלנה ףיקת ירוביצ

ויתומורת
י"שר םע שמוח
 שמוחב עובק שוריפל היהש - הרותל ושוריפ .תירבעב ספדנש ןושארה רפסה היה ארקמל י"שר לש ושוריפ

 תא וכרד וגפס םיברו ,הרותה תוישרפ תא ורואל וארק םינש תואמ ךשמב .רתויב הלודג הצופתל הכז -

 י"שר שוריפ םע השרפה דומיל היה םיבר תומוקמב .םהב םימולגה םייכוניחה םיכרעה תאו ל"זח ישרדמ

 םיזכרמב ןה ,זנכשא תוליהקב ןה םירחא הלכשה תודסומבו רדחב דמולה ידוהי דלי לכמ תלבוקמ השירדל

.םירחא

 תאירקב "םוגרת דחאו ארקמ םיינש" תאירק לש הבוח ידי אצוי םדאש הכלהל קספנ ךורע ןחלושבו רוטב

 הכ היתורודל תידוהיה תוברתה לע םתעפשהש םירוביחה םיטעמ .סולקנוא םוגרת םוקמב י"שר שוריפ

.ארקמל י"שר שוריפכ הלודג

 הזכרמבש הלוכסא ,תפרצב טשפה תלוכסא תוחתפתה לע שוריפה לש הלודגה ותעפשה הבושח דחוימב

 םג .םיבר םישוריפ ובתכנ י"שר שוריפל .יצנגלבמ רזעילא 'רו רוש רוכב ףסוי 'ר ,ם"בשר ,ארק ףסוי 'ר ודמע

.י"שר לש וישוריפב ןיינע וליג םירצונ םידמולמ

 .תורודל דומילה לעו ןויעה לע ותעפשהבו ותמרב י"שר לש הז לא הוושיש שוריפ בתכנ אל דומלתה תונשרפב

 םע .ןלוכ תא ילואו ילבבה דומלתה תותכסממ תובר שריפ י"שר .זפב אלוסי אל יטקלאידהו ינשרפה וכרע

.קפסב תלטומ הנדוע םרבחמ תוהז - םירחאו ,ולש םניא ול םיסחוימה םיספדנה םישוריפה תצקמ ,תאז
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ת"וש
 ,יתכלה רמוח ןהבו ,ודרש ויתובושתמ תואמ .םייניבה ימיב לארשי ימכח ןיבש םיבישמה ילודגמ היה י"שר

 .בר יתוברתו ירוטסיה

 עיבה ,םילודג םימכח ידימלתל בישה םא .םמולשב שורדלו םילאושה לש םחבשב ךיראהל ליגר היה י"שר

 הביח ןושלב לאושה תא הניכ םיתיעל .תויבבלב םכריב - הנע םידימלתל םאו ,וילא היינפה לע האילפ

."יחא" וא "יביבח"

םיטויפ
 ותומד תרכהל ןה ,הבר ויטויפ תובישח .םיטויפ תביתכב םג י"שר קסע ונמזב תפרצו זנכשא ימכח בורכ

 תאו םידוהיה תופידר תא י"שר ראית ולש "תוחילס"ב .רודה ותוא ינב לש םהיתושוחת תרכהל ןה ,ולש

 תוריסמ תאו םדגנ תוילכלכה תושיגנה תא ,םייוזיבו םתלפשה תא ,הלואגל םהייוואמ תא ,םהיבואכמ

 ןיא ךא ,ו"נתת תנשב ןושארה בלצה עסמ לש תוערפב םג םירושק וירואיתש ןכתיי .הרותה דומיל לע םשפנ

 רבכ וב וקסע הינמרגו תפרצ ימכחש ,הז יתורפס רנא'ז .םיטויפ שוריפב םג קסע י"שר .הרורב החכוה ךכל

 ןושאר ךרע םימודקה םינטייפלו טויפל וסחיי ובש ,ושרדמ תיבב אקווד הריהמ החירפל הכז ,י"שר  ינפל

 .הלעמב

 ,יזנכשא-ידוהיה זכרמל ץוחמש םייתורפס תורוקמבו תוידוהי תויתוברת תושרומב ןיינעתהלמ לדח אל י"שר

.םינוש םידימלתמו םירבחמ בתכבו הפ לעב תורוסמ לביק י"שר .ןויטנזיבבו דרפסב ,סנבורפב דחוימבו

 םג תיקלטיאהו תידרפסה ,תילבבה ,תיזנכשאה :תונושה תויתוברתה תושרומה לא י"שר לש ותקיז

 ושרדמ תיב תא םינייפאמה םיבושחה םיווקה דחא והז .ינחורה ומלוע תאו ויתורוקמ תא ורישעה ןה

 .שייורטב

י"שר בתכ
 )ךרעב הנש 005 ינפל( סופדה תאצמה זאמ ,םירפסה בורב ספדנ דומלתלו ך"נל ,הרותל "שר לש ושוריפ
."י"שר בתכ" וניפב תוארקנה תודחוימ תויתואב ,ונימי דעו

 תורוצמ תחא אלא וז ןיא .וב שמתשהש ןושארה היה אל אוהו ,ואיצמהש אוה י"שר אל ,הז דחוימ בתכ
.'וכו תונובשח ,תורטש ,תורגיאב הביתכ ךרוצל םייניבה ימיב וניתובא הב ושמתשהש ,בתכה

?י"שר לש ומש לע ארקיהל הז בתכ הכז המ םוש לע

 ושוריפ םהילא הוולנ ,תירבעב םג דומלתהו ך"נתה ירפס תא סיפדהל וליחתהו סופדה תאצמה התלגתנשמ
 תינבתב תויתוא םיסיפדמה וקצי י"שר לש ושוריפ ןיבו דומלתה וא ך"נתה חסונ ןיב לידבהל ידכ .י"שר לש
 יפב הז בתכ לש ומש הזו ולא תויתואב י"שר שוריפ ספדנ זאמ .הז בתכב ושמתשהו ך"נתה תינבתמ הנוש
."י"שר בתכ" :םויה דע םעה

.סרטנוקה תארקנ וז סופד תרוצ .יארקמה טסקטה תא הוולמ וניא אוהשכ דרפנב םג ספדוה י"שר שוריפ
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 ,רואל םיאיצומ ,רימתל תורומש תויוכזה לכ © ."שוריפה ,בתכה ,שיאה :י"שר" דימלתל תרבוחה ךותמ

םילשורי

 לוב
 009 תואלמב קפנוהש

הנש
 ותריטפל 

ר לש
י"ש

 לוב
תואלמב ,5002 ,תפרצב קפנוהש

 009 
 ותריטפל הנש

ר לש
י"ש

תויתוא תלבט

בתכ תויתואי"שר בתכירושא בתכקיתע ירבע בתכ

בתכ תויתואי"שר בתכירושא בתכקיתע ירבע בתכ
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ץראה תרמיזמ

ןומירה
 הנשה שאר ינממסמ דחאכ תויהל רחבנ ןומיר .הנש לכ םיחתופ ונא אבט אנמיסב - "ןומירכ וניתויוכז ובריש"

 .ןכ ינפל רבכ אלא הנשה שארב ליחתמ וניא ןומירה לש ורופיס .הבוט הנשל זמרמכ

 תיז ץרא ,ןומירו הנאתו ןפגו הרועשו הטיח ץרא" לארשי ץרא םהב החבתשנש תוריפהמ דחא אוה ןומירה

.)ח:ח םירבד( "שבדו ןמש

 הפיצ םיפקומ םהיערזש םילודג תוריפו םימודא םיחרפ לעב רישנו ןטק ץע ,ץראה יבחרב לדג ןומירה

.הקותמ וא הצמצמח תיסיסע

.ץעה ירפ ארוב ותכרב .)ה"ה ,ג"פ הכוס ,ימלשורי( "רדה וצע ןיאו רדה וירפ ןומירה"

 אבומ ,םודאה ועבצו יסיסעה ומעטו ורדה ,ויפוי תוכזבו םירישה רישב םימעפ רפסמ רכזנ ןומירה

.השיאל שיא ןיב םיער תבהאכ ארובה תבהא ןיבל לארשי םע תבהא ןיב הרופאטמכ

תונמאב ןומירה

 ,)ז:ה םירבד( "...הנומת לכ לספ ךל השעת אל" יוויצה ללגב תידוהי תונמאב טושיק יעצמאכ שמיש ןומירה

 יליעמב ,תוכורפ יטושיקב טרפב םינימה תעבשבו ללכב חמוצה ןמ םיביטומב ושמתשה םיידוהי םינמוא ןכל

 שדקמה רוטיעב שומיש וב השענ ןומירה לש הפיה וירפ תרוצ תוכזב ,הרות רפסל םינומיר ,הרות רפס

 תא ורטיע המלש שדקמב .)דל:חכ תומש( "ןומירו בהז ןומעפ" וטשוק רשא הנוהכה ידגבב םיאור ונא .וילכו

.)חי:ז ,א םיכלמ( בהז ינומיר תואמ עבראב םידומעה

םימגתפו םיבינב ןומירה

 לש וכות תא םיאלממה םיניערג אלמ ירפהש ומכ ,םיבוט םישעמבו תווצמב שודגו אלמ - ןומירכ אלמ

.ןומירכ תווצמ םיאלמ היהנש הנשה שארב םיכרבמ ונא .ןומירה

 םירמואו ,םיקידצ לארשי ךמע לכש דימת רמא ה"ע ךלמה דוד - ןומירכ תווצמ םיאלמ ךבש םינקיר וליפא

 וצנה" רדחב םידימלתכ תורושב םירדוסמ ןומירה לש ויניערג .קידצ ארקנ לארשיב יחש ידוהי לכ םג

.םינומירה יניערגכ תורוש תורוש םיבשויו הרותב םיקסועו םיבשויש תוקוניתה ולא "םינומירה
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.םיעדוי ונא ןיא םתלועפ תא רשא ןיעידומה ישנאל הנווכה - ןומירכ תודוסו םירתכ אלמ התא

 תא ,היובא-ןב עשילא לש ותרותמ קיפה רשא ריאמ יברב רבודמ - קרז ותפילקו לכא וכות - אצמ ןומיר

.)וט ,הגיגח ,ילבב( ילילשה רבדה ךותמ בוטהו בויחה

םדאה תלעותל ויתולוגסו ןומירה

 תנכהל ,יח אוהשכ לכאמל שמשמ ןומירה ירפ

 ותפילקמ הקבא תנכהלו זיכרת תנכהל ,ץימ

.השביה

 תנכהלו םילישבת לוביתל םינומיר זיכרת - ןילבת

.תסורח

 ובירקה רשאכ שדקמה תיב ןמזב - םידופיש

 םידופישכ ןומירה יפנעב ושמתשה תונברק

 םניא ןומירה יפנעש תוכזב תאזו ,ןברקה תיילצל

.םימ הברה םיליכמ

 ךקשא" הבהא הקשמל בשחנ - םינומיר סיסע

 ,דשה ןטרסל תומרוגה ףוגה ךותב תולועפ אכדמ הז הקשמ .)ב:ח םירישה ריש( "ינומיר סיסעמ - חקֶרה ןיימ

.הימקול - רועה ןטרס

 המודא הניחל ןווג תפסוהו םיחיטש ,תורוע תעיבצל ירפה תפילק השמיש סינותבו וקורמב ,סרפב - העיבצ

.רעישל

 לופיטל הלוגס יהוזו ןומירה הת וא םימה תא םיתושו םיחיתרמו םישביימ ירפה תפילק תא - םייעמ תולחמ

.הפה תפיטש תועצמאב םייכינח תקלדב לופיטו םייעמהמ םיטיזרפ תקחרהו הירטנזידב

 םימי רפסמל םיהשמו תיז ןמשב התוא םיבברעמו הקבא ירפה לש הפילקהמ םיניכמ - םירוחטב לופיט

.עוגפה םוקמה לע םיחרומו

.ןומיר ץימ םיתוש - תוליחבו תואקה

 יניערג תא םילכוא - בל תולחמו םיקרוע תשרט תעינמו םדה ילכ לע הרימש ,הרמ יצימ רתי ,םוח תדרוה

.אדירפ םייורקה ירפה

.םימי השולשכ ךשמב םויב םימעפ רפסמ םיתושו ןומירה ץע תפילק תא םיחיתרמ - םיעלותב לופיט

.עוגפה םוקמה לע םימש הקבאה תא .הקבאל התוא םישתוכו ןומירה תפילק תא םישביימ - םומיד תריצע

 .ןיי תוסוכ יתשל תולוקש םינומיר ץימ תוסוכ יתש .ןומירה ץימ תייתש - םדה ץחלב הדירי

יסלברט לזמ
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עובשה תשרפ .ג    

49

ךליו-םיבצנ תשרפ
םָׁש אל הוצמהו הרותה .1

.םכותב םיבברעמו 

םכלוכ םע דחי םיבצינ .2

.םכל בוטו 

גח תשרפב .3

.גחב העבראו 

וניזאה תשרפ
תפדרנ הלימ החכשל .1

.תפתושמ רימשלו 

השרפב יתרות .2

.ארמגה ןושלו 

לקועמו םוקע .3

.למשחל רוקמו 

הכרבה תאזו תשרפ
לארשי םע .1

.לארשיב רהו 

 בתכנ הרותל יוניכ .2

.בתכב העיפומו 

 "קקוחמ" ונתשרפב .3

.קוקח ןשוחבו 

עובשה תשרפ לע םילימ ןועושעש .א
 תוחפל םיגשומה ינשמ דחא רשאכ ,תויתואה רדס יונישבו תוהז תויתואמ םיבכרומה םיגשומ ינש םישקובמ הדיח לכב
.עובשה תשרפל רושק

םיטפוש תשרפ
 הנוהכה תונתממ .1

אבצב םיתרשמו 

םינייד תשרפ .2

םיבכרומ יתלבו 

.רתונו ...רשעמ .3

אצת יכ תשרפ
,ָהיֶלָע איצוה השרפב .1

.האממ רשעו 

,םתליחתב ריטפמה ירבד .2

.םר לוקב העדוהו 

ראות תפי לש התליחת .3

.ראות תפי לש הפוסו 

אובת יכ תשרפ
ךנזא םיש .1

.הכימש םישתו 

 ךילגר תופכל היהי אל .2

.ךאיבנמ דחאו 

 ךינפל ךבייוא .3

.ךצרא בוטמו 
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תישארב תשרפ
תאזב אנ שקב 'ד .1

.תווצמ םהל םגו 

 ןגה ןמ אצוי .2

.ןגדה יניממו 

 הרידנ הלימ השרפב .3

.הרצמ הלצהו 

קנרפ באז תאמ ,"יעושעש ךתרות" רפסה ךותמ תודיחה

0065198-250 'לטב םיטרפ ,םירפסה תויונחב גישהל ןתינ
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י"שרב ןודיח - רעונל עובשה תשרפ .ב

םיטפוש תשרפ
.התוא תשרלו לארשי ץראב תויחל םיכוז קדצ תטיפש תוכזבש .1

."ףודרת קדצ קדצ" :זמר 

.םימדוקה תורודב םיטפושה לש המרב וניא םא וליפא ןיידל עומשל שיש .2

."םהה םימיב היהי רשא" :זמר 

.הוושב וינפל םינודינהמ דחא לכל סחייתהלו גהנתהל ןיידה לעש .3

."םינפ ריכת אל" :זמר 

.דיתעב היהיש המ רוקחל רוסאש .4

 ."היהת םימת" :זמר 

אצת יכ תשרפ
.הניעטב רזוע אוה םג אשמה לעב םא קר ןועטל םיבייחש .1

."ומע םיקת םקה" :זמר 

.תורומחה תא ןכש לכו תולקה תווצמה תא םייקמש ימל בר רכש שיש .2

."םימי תכראהו ךל בטי ןעמל" :זמר 

.בייח ידי לע הבוחו יאכז ידי לע תוכז ןילגלגמש .3

."ךגגל הקעמ תישעו" :זמר 

.ורבח תא גרוההמ )רומח( השק ורבח תא איטחמהש .4

."םהל ודלוי רשא םינב" :זמר 

אובת יכ תשרפ
.םירחא תוריפמ אלו םינימה תעבש תוריפמ קר םירוכיב איבהל םיבייחש .1

."המדאה ירפ לכ תישארמ תחקלו" :זמר 

.םישדחכ םוי לכב ונילע תויהל םיכירצ הרות ירבדש .2

."ךווצמ ךיקלא 'ד הזה םויה" :זמר 

.הנוכנ אל הרוצב ול ץעיילו םדא לישכהל רוסאש .3

."ךרדב רוויע הגשמ רורא" :זמר 

51
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.םינבא ינימ השולש םינשה ךלהמב ונבו ואשנ לארשי ינבש .4

."תולודג םינבא ךל תומקהו" :זמר 

ךליו-םיבצנ תשרפ
.רבדמב לארשי םע תרכ 'דש תירבל םיבייוחמ ונירחאש תורודה לכו ונא םגש .1

."םכדבל אל" :זמר 

.םהיתורצבו םתולגב לארשי םע היורש הניכשהש .2

."ךתובש תא 'ד בשו" :זמר 

."להקה" דמעמל םינטק איבהל הווצמ שיש .3

."םעה תא להקה" :זמר 

.ירמגל לארשי םעמ חכתשת אל הרותהש .4

."וערז יפמ חכשת אל יכ" :זמר 

וניזאה תשרפ
.תיסחי תונידעבו םימחרב שינעמ 'ד תיפוסניאה ותרובג תורמלש .1

."ולעפ םימת רוצה" :זמר 

.םיעשרל וליפא רכש םלשמ 'דש .2

."לווע ןיאו הנומא ל-א" :זמר 

.הרזגנ רבכש תורמל הריזג לטבל רשפאש .3

."ירצל םקנ בישא" :זמר 

.לארשי ץרא תמדא תלואגל הרושק לארשי םע תלואגש .4

."ומע ותמדא רפכו" :זמר 

הכרבה תאזו תשרפ
.םידחואמ םה רשאכ לארשיב ותניכש הרשמ 'הש .1

."ךלמ ןורושיב יהיו" :זמר 

.למ ןכ יול טבש הנכסה ינפמ רבדמב םהינב ולמ אל לארשי ינבש תורמלש .2

."ורוצני ךתירבו" :זמר 

.םינוויה דגנ םיאנומשחה תמחלמ תא שדוקה חורב האר השמש .3

."וימק םינתמ ץחמ" :זמר 
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.םהישעמל קייודמ םאתהב לארשיל עיגי ימלועה ילכלכה עפשהש .4

."ךאבד ךימיכו" :זמר 

תישארב תשרפ
.םיירוטסיה םירופיס םתס םניא םהו הרטמ שי הרותה ירופיסלש .1

."תישארב" :זמר 

.ונממ םינטקמ וליפא הצע לוטילו וינע תויהל לודגה לע .2

."םדא השענ" :זמר 

.השרחמה תא איצמה חנש .3

."ונמחני הז" :זמר 

.תירבעב םלועה תא ארב 'דש .4

."תאז החקול שיאמ יכ :זמר 

)ןויליגה ףוסב תונורתפ(

יתרפא יכדרמ תאמ ,"השרפ יגיגה" יפ לע
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ןוסנורהא ןח תב תאמ

תונומת לייבומ - תוכוסל הריצי

:דויצו םירמוח

םינוש םיעבצב םילגילופ �

ררוחמ �

יטסלפ קבד �

םיירפסמ �

לבח/םיגייד טוח �

תונוש תורבוחו םינותיעמ תונומת ,תויתחפשמ תונומת �

םיפקש �

קדהמ �

םיינועבצ םיזורח �

הנכהה

 ויהי םינבלמהש בושח .םינוש םיעבצב םילגילופמ םינבלמ השימחכ םירזוג �

.םיווש םילדגב

 ירזגמ הנומת םירצויש וא תונומת יטסלפ קבד תרזעב םיקיבדמ ןבלמ לכ לע �

 תונומת םיקיבדמ אל םהילע לגילופה לע םיילוש םיריאשמ  .םירויצו תונומת

.םינבלמה לכב םישוע ךכ .תרגסמ ראשיתש ידכ

 תנירקו םשג ינפב דימע היהיש םיצור ונחנא הכוסב יולת היהי לייבומהש ןוויכ �

 דימצנ םינבלמה תא .לגילופה ינבלמ לש לדוגב םינבלמ רוזגנ םהמ ,םיפקשב שמתשנ  .הקזח שמש

.ונקבדה םתוא תונומתה תא וסכיש ךכ קדהמ תרזעב םילגילופה לא

 בושח .ןותחתה וקלחבו ןבלמ לכ לש ןוילעה וקלחב םירוח ררוחנ םינכומ םינבלמהש רחאל �

.רשי ןפואב וז לעמ וז תויולת ויהי תונומתהש ידכ םיזכרוממ ויהי םירוחהש

 בלשל ןתינ .)רויאב םגדומש יפכ( ןבלמ לעמ ןבלמ ,םיגיידה טוח תרזעב םינבלמה ןיב רבחנ תעכ �

.ןוויגו טושיקו םיגיידה טוח לע םיינועבצ םיזורח

!!לייבומה תא תולתל ידכ הכוסב םיאתמ םוקמ אוצמל אוה רתונש המ לכ �

די תוכאלמ
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הכוסל םירטועמ הסיבכ יבטא

:דויצו םירמוח

הסיבכ יבטא �

קבד �

םיירפסמ �

םיעבצב לוס �

.דיל אבה לכו םיפדצ ,םירותפכ ,רמצ ,םימסיק ,תוזז םייניע �

הנכהה ןפוא

 תירטמואיג הרוצ ,תומד תויהל הלוכי וז .תמיוסמ הרוצ לוסמ םירזוג �

 לדוגמ הלודג רתוי היהת הרוצהש דיפקהל בושח .רחא רבד לכ וא

.םידדצה לכמ ותוא הסכתש ידכ בטאה

 ךכ קוידב הרוצ התואב תחא דוע םירזוג תחא הרוצ ונרזגש רחאל �

.תוהז תורוצ ינש ונל שיש

 - םינוש םיטנמלא תפסוה ידי לע רישעהלו טשקל ןתינ תורוצה תא �

.רחא רבד לכ וא ,רמצמ רעיש ,תוזז םייניע

 ראשי ינשה דצהו דחא דצ לע ושעיי םיטושיקה לכש דיפקהל בושח �

!קלח

 לומ וז בטאה ידיצ ינש לע תויומדה תא קיבדנ טשקל ונמייסש רחאל �

.וז

 ךכסל ,הכוסה דבל םתוא דימצהלו םינווגמו םיבר םיבטא ןיכהל ןתינ �

 .הפמל וליפאו

ראודה אתל תונומת וא תובוגתו תורעה יל וחלשת םא חמשא

moc.liamtoh@ranehctab
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ילוק-רוא רמוח

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

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

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

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

.םידליה דחא תא בילעמ ךירדמה רשאכ המרדל גוחב םידלי םיסנתמ

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

....םירופיכה םוי

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

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

.דמחנ

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

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

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

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

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

.היתויועמשמו היתוכלה

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

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

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

.ןודנול ןורי תייחנהב ,ןירבוג לכימ תיאמיבה תרפוסה

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

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

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

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

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

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

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

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

ירשת יגחל תשרב םירתאל םירושיק

 :הנשה שאר לע תורוקמ

mth.hanahsaHhsoR/midaom/esoNtorokeM/tinaroT/stinU/SMCnoitacudE/li.vog.noitacude.smc//:ptth

 :תוכוס לע תורוקמ

mth.tokkuS/midaom/esoNtorokeM/tinaroT/stinU/SMCnoitacudE/li.vog.noitacude.smc//:ptth

 :ירשת יגח יאשונב םירחא םירתאל םירושיק

mth.ierhsiTiegahC/learsIyegahC/tehseraLmirevaH/tinaroT/stinU/SMCnoitacudE/li.vog.noitacude.smc//:ptth

)תינרותה תיגוגדפה הייזכרמב תויוצמה( לוק תוטלק

.הטרח - 5102

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

.םיארונה םימיה / רפושה - 1802

.)תוננר( םיטויפ - ןוצר ירעש תע - 3022

.)תוננר( הליפת - ןוצר ירעש תע - 4022
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.םיארונ םימי - יקינולס רוזחמ - 8022

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

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

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

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

.םיארונה םימיה תליפת חסונ - רעש ונל חתפ - 8422

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

.ןוגינבו ללמב םיארונ םימי  - 3622

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

.הטילקו היילעל

.)בול ידוהי( הנשה שאר יטויפ - 8722

.ירשת יגחב רישנ ואוב -  9822

.רמרד והילא ברה - ןיינע רואיב - הנשה שארב םיחתפנ םירפס השולש - לולא - 5532

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

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

 ברה - םולשת הווצמל - לומג הריבעל רואיב - ירפ ילב הווצמ איה הרקיע הריבע - לולא - 6742

.רמרד והילא

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

)תינרותה תיגוגדפה הייזכרמב תויוצמה( תויפוקש

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

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

תרצע ינימשו תוכוסה גח .ב

הכוס תיינב - הריזגל םגד �

)תינרותה תיגוגדפה היזכרמב םייוצמה( ואידיו יטרס

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

.לארשי-ץרא יפונבו עבטב
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.הרשכ הכוס םינוב דציכ - ).ר.כ( 181 ,271 ,).ר.כ( 22 - )ידוסי( ןיזיפשוא

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

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

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

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

.תיחשת לב רוסיא ,םבישת בשה ,הדיבא תבשה

תיסור רבוד )ר( 052 )ידוסי( - םילגר שולש

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

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

.ויגהנמו

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

.839 - תודעה יווהבו תונמאב ירשת שדוח יגח תכורעת

)תינרותה תיגוגדפה הייזכרמב תויוצמה( תויפוקש

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

 .טונג קחצי - 4003 - תוכוס  �

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

)תינרותה תיגוגדפה הייזכרמב תויוצמה( לוק תוטלק

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

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

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

.תיסורב - ןוגינבו ללמב הרות תחמשו תוכוס - 4042 �

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

.רמרד והילא ברה - החמשב הבויח - תרצע ינימש - 9642 �

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

.ןולא יכדרמ ברה לש ורועיש - תוכוסה גח - 6842 �
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ירשת יגח ץבשתל תונורתפ

רעונל עובשה תשרפל תונורתפ
םיטפוש תשרפ

 תוכזבש ונדמלל האב תוכימסה ."ץראה תא תשריו היחת ןעמל" ןכמ רחאל דימו "ףודרת קדצ קדצ" רמאנש .1

."ץראה תא תשריו היחת ןעמל" אוהו קוספה ךשמהל םיכוז קדצה טפשמ

 םימיב היהי רשא" תבתוכ הרותה עודמ "םהה םימיב היהי רשא טפושה לאו... םינהכה לא תאבו" רמאנש .2

 םיניידה לש המרב וניא םא וליפא ךלש רודבש ןיידלו טפושל תכלל ךילעש ןאכמ ?רתוימו עודי רבדה ירה "םהה

.םימדוקה תורודה לש םיטפושהו

 הוושב םינודינה ינשל םינפ ריבסהל וילעש ןאכמ ?"טפשמ הטת אל" רמאנ רבכ ירהו "םינפ ריכת אל" רמאנש .3

.סחי ותואבו

 העידי ךותמו הבהאב ךל הרוקש המ לכ תא לבק ,םלש ושוריפ "םימת" ,"ךיקולא 'ה םע היהת םימת" רמאנש .4

 להונמו חקופמ הרקיש המ לכ ירהש תודיתעה תא שורדל םעט ןיא ןכלו ,הרוקש המ לכ לע חקפמו חיגשמ 'הש

?הרקי המ הנשמ המו בוטל ה"בקה ידי לע

אצת יכ תשרפ

 םע דחי )ןועטל( םיקהל הבוחהש ונדמלל האב איהו הרואכל תרתוימ "ומע" הלימה "ומע םיקת םקה" רמאנש .1

.דצב בשוי אוהשכ אלו אשמה לעב
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 דואמ הלק איהש ןקה חוליש תווצמ םייקמש ימ יכ השיגדמ הרותה ."םימי תכראהו ךל בטי ןעמל" רמאנש .2

 הווצמ םייקי םאש רמוחו לק ןאכמו ,םימי תוכיראו םיבוט םייח לש בר רכשל הכזי )םאה שרגל קר( עוציבל

.םינשו םימי תוכיראו בר רכש לבקיש רתוי השק

 תרתוימ "לפונה" הלימה ."ונממ לפונה לופי יכ ךתיבב םימד םישת אלו ךגגל הקעמ תישעו" הקעמ יבגל רמאנש .3

 .שנועה תא עצבמש ימ היהת לא התא לבא שנעייו לופיש יואר ןכא לפנש םדאהש ונדמלל האב איהו הרואכל

 יאכז אוה רשאכו )קוזינל שנוע עיגמש תורמל( והשימל קזנ םורגי אוהש םימשמ םילגלגמ יאכז אל םדא רשאכו

.)םדא ותואל קזנ עיגמש תורמל( והשימל קזנ םורגי םהב םיבצממ לצינ אוה

 ינומע לבא ,ורייגתהש םיירצמ לש ישילש רוד אוה םא קר תאז תושעל לוכי הידוהי םע ןתחתהל ןיינועמה ירצמ .4

 תויהל םיכירצ ויהש ולא םה םתוא וניעו לארשי ינב תא וגרהש םיירצמה הרואכל ,םלועל םירוסא יבאומו

 םיירצמהמ רתוי רומח םאטח ,באומ תונב םע לארשי םע תא ואיטחה באומו ןומעש ןוויכמ לבא ,םלועל םירוסא

.וגרוההמ רתוי רומח ואיטחמהש ןאכמו םוגרהש

אובת יכ תשרפ

 קלח קר רמולכ ,"תישאר" לכמ אל לבא "תישארמ" םישרוד ל"זחו "המדאה ירפ לכ תישארמ תחקלו" רמאנש .1

 ןיינמו .םינימה תעבש ?םיבייח תוריפ ולאו .תוריפה לכ אלו םירוכיבב םיבייח םינושארה תוריפהמ תישארהמ

."'וכו הרועשו הטיח ץרא" בותכ םג םינימה תעבש יבגלו "ךצראמ איבת רשא" רמאנ ןאכש ןוויכ ?םה קרש

 יפלא ינפל וניתובא ןמזב ונתוא הוויצ ירה ונתוא הווצמ 'ה םויה יכו ."ךווצמ ךיקולא 'ה הזה םויה" רמאנש .2

 םייקמ התאש שיגרהל אלו ךתוא הוויצ 'ה םויה וליאכ םוי לכ שיגרהל ךילעש רמול אב קוספהש ןאכמ ?םינש

.ןשוימ רבד

 רמואה ,)די:טי ארקיו( "םישודק" תשרפב קוספהמ דמלנ הז רבד השעמל ."ךרדב רוויע הגשמ רורא" רמאנש .3

 רוויע( םיוסמ ןיינעב ןיבמ וניאש םדאב אלא שממ רוויעב אקווד ואל ןאכ רבודמו "לושכמ ןתית אל רוויע ינפלו"

 עודיו "ךיקולאמ תאריו" םישודק תשרפב קוספה ךשמהב רמאנש ?ךכ הז ןכאש ןינמו .רוויע ומכ אוהו )אשונב

 האור אל דחא ףאש בשוחו רתסב ילילש השעמ השוע םדאשכ איה הנווכה "ךיקולאמ תאריו" בותכשכ ונל

 ורבחל ער ץעיימש ימב רבודמ ןכלו .יולגב אל רתסב הלשכהב רבודמ "ךיקולאמ תאריו" בותכ ןאכ םאו .ותוא

.ולישכמו

 לגלגב ,ןדריב .םינבא ינימ השולש ויהש ךכ לע םיעיבצמ םיקוספה "תולודג םינבא ךל תומקהו" רמאנ ונתשרפב .4

.עשוהי רפסב רכזנ לכהו לביע רהבו

ךליו-םיבצנ תשרפ

 "םויה ונמע הפ ונניא רשא תאו... ונמע הפ ונשי רשא תא יכ... תאזה תירבה תא תרֹ B יכנא םכדבל אל" רמאנש .1

.תירבל בייוחמ םש היה אלש ימ םג רמולכ

 תולגהמ לארשי תובש םע דחי בש 'הש ןאכמ אלא "בישהו" בותכ תויהל ךירצ היה "ךתובש תא 'ה בשו" רמאנש .2

.םתיא בש אוה םילאגנ םה רשאכו תולגב םתיא אוה רמולכ

 תא ואיבה המ םשל ךא דומללו עומשל ידכ ואב םישנו םישנא ."ףטהו םישנה םישנאה םעה תא להקה" רמאנש .3

.חרוטה לע םהיאיבמל רכש תתל ידכ תאז ?םיניבמ םניאש םינטקה
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 לארשי לכמ חכשית אל הרותה תויולגהו תורצה תורמל רמולכ "וערז יפמ חכשת אל יכ" הרותה יבגל רמאנש .4

.ירמגל

וניזאה תשרפ

 - "םימת" .הרובגו קזוח ןושל - "רוצ" םינוש םיראות ינשב הפ רחוב השמ עודמ ."ולעפ םימת רוצה" רמאנש .1

.תונידעב אלא חוכה אולמב ןתונ אוה ןיא ושנועו ותרובג תא םגש ונדמלל .תונידעו תומימת ןושל

 אלא םיעשרל לווע השוע וניאש איה הנווכהש ןאכמ ?לווע השוע וניאש רמול ךירצ עודמ "הנומא לא" רמאנש .2

.םרכש תא םהל םג םלשמ

 התוא בישהל לוכי ינא ,הרזגנ הריזגה ,שנועה "םקנה" םא םג רמוא 'ה לוכיבכ ."ירצל םקנ בישא" רמאנש .3

.וריזחהל לוכי וניא ריוואב ץחהשכו ץח הרויה םדאכ אלו ,הלטבלו

 ותמדא םג ,םתוא לאגיו ומע תא סייפי 'ה רשאכ ,סויפ ןושלמ - רפיכו ."ומע ותמדא רפכו" רמאנש .4

.תסייפתמ-תרפכתמ

הכרבה תאזו תשרפ

 תניכש( גיהנמ ,ךלמ היהי )לארשיב( ןורושיב "לארשי יטבש דחי םע ישאר ףסאתהב ךלמ ןורושיב יהיו" רמאנש .1

.םעב תודחא שי רשאכ ,רמולכ ,"לארשי יטבש דחי" םה רשאכ )םעה תא הגיהנמה 'ה

 ךתירבו" והמ ןכ םאו םיהז טפשמה יקלח ינש הז קוספב ."ורוצני ךתירבו ךתרמא ורמש יכ" יול טבש לע רמאנש .2

.הנכסה דצמ םמצע ורטפ לארשי רשאכ םג תירב ורמש ןכאש ןאכמ ?"ורוצני

 המחלמל וילע םימקה לש םהינתמש יול טבש תא ךרבמ השמ רמולכ ."וימק םינתמ ץחמ" יול טבש יבגל רמאנש .3

 םאו .המחלמל אצוי היה אלו שדקמב תריש יול טבשש םיעדוי ונאש ןוויכ השק רבדה ךא .חצני אוהו וצחמי

 חורב האר השמו םינוויה דגנ )יול טבשמ ויהש( םיאנומשחה תמחלמב רבודמש ןאכמ ?רבודמ המחלמ וזיאב ןכ

."וימק םינתמ ץחמ" ללפתה ןכ לעו חצנל םהל השק היהיו טעמ ויהי םהש ושדוק

 לכמ לזונש ילכלכ עפש ונייהד ,תוליזנ ושוריפ "ךאבד" ."ךימיב" יולת "ךאבד" ."ךאבד ךימיכו" תבתוכ הרותה .4

 םדאה לש וייח םיארקנש םייתימאה םימיה ?"ךימי" םהמו ,"ךימי"ל םאתהב לארשיל עיגי הזה עפשה ,םלועה

 ושוריפ ,"ךאבד ךימיכו" ןכ לעו ,)םייחל םיבשחנ םניא םימיה ראש( תווצמו הרות םייקמ אוה םהב םימיה םה

 עיגיש םייוגה לש עפשה לש הליזנה היהת ךכ "ךאבד" היהי ךכ תווצמו הרות םתמייקש םימיל ,"ךימי"ל םאתהב

.לארשיל

תישארב תשרפ

.הביס םהל שיש ןמיס ,ובתכנ םה םאו .םירופיסב אלו הנושארה הווצמב ליחתהל הכירצ התיה הרותה .1

 בותכה ענמנ אל תודרל םינימל םוקמ שיו ותריציב והועייס אלש יפ לע ףא .םיבר ןושלב "םדא השענ" רמאנש .2

.ןטקה ןמ תושר לטונו ךלמנ לודגה אהיש הוונע תדימו ץרא ךרד דמללמ

 תאצמה ידי לע תאזו "ךל חימצת רדרדו ץוק" לש הללקה תא ונתיאמ קלסי ,חיני רמולכ ,"ונמחני הז" רמאנש .3

.השרחמה

 שמתשה 'הש ןאכמ ."שיא" רוקמה תלימ ללגב ,"השיא" הל וארק רמולכ ,"תאז החקול שיאמ יכ" רמאנש .4

.תירבעה הפשב
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?עדוי ימ - עובשה תשרפל תונורתפ
םיטפוש תשרפ

םילייח - םייחל .1

םיטושפ - םיטפוש .2

תיראש - תישאר .3

אצת יכ תשרפ

רשעמ - ער םש .1

זורכ - רוכז .2

האונש - האושנ .3

אובת יכ תשרפ

הסכת - תכסה .1

םוחנ - חונמ  .2

םינפג - םיפגנ .3

ךליו-םיבצנ תשרפ

םילברעמ - םיל רבעמ .1

םכירשא - םכישאר .2

תוסוכ - תוכוס .3

וניזאה תשרפ

תִיַש - ישת .1

תימרא - יתרמא .2

עקש - שקע .3

הכרבה תאזו תשרפ

ןוירִׂש - ן ּורֻשי .1

המושר - השרומ .2

םהש - השמ .3

תישארב תשרפ

חונ ינב - יִנ ּונָחְב .1

ןופיש - ןושיפ .2

בגשמ - םגשב .3


