
טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמ

תינרות תוברתל ףגאה

ושדוחב שדוח ידמ
רגרבניו הירא :ךרוע

ו"סשתה רדא - 661 ןויליג



  ,רגרבניו הירא ברה ,םינשושרה הליש ,בילטוג םהרבא ר"ד ,ןוסנורהא הכלמ ,דעיבא והילא ברה :תכרעמה ירבח

לבות הנח ,ינאיס החמש ,האנ ןב לאונמע ר"ד ,רזע ןועמש ,יקסבוקירטס הירא ר"ד ,יסלברט לזמ

"רחש הנשוש" וידוטס :הקיפרגו רדס,הפיטע בוציע

טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמ ,םימוסרפה תקלחמ  :רואל האצוה

טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמ ,תינרות תוברתל ףגאה ,רגרבניו הירא ברה   :םיבתכמל תבותכ

 46459 םילשורי ,22 םירשנ יפנכ 'חר                                

tinarot/li.vog.noitacude.www :תינרות תוברתל ףגאה לש טנרטניאה רתא  

תורומש תויוכזה לכ ©                              

ןויליגה תשודק לע רומשל אנ

ו"סשתה רדא ,םילשורי

 



ה"עב

םיניינעה ןכות

5       רדא שדוחב תוערואמו םיכיראת

31        01 'סמ םירתאה ךרדב

71          הכירדמל ינויע רמוח

91        םירופ ינידמ - םיניד

32         תודע יגהנמ

52      רדא שדוחל ץבשת - 841 'סמ תועדומה חול

62      ב קלח - היבלסוגי ידוהי - לארשי תוליהק ספיספ

92          תולועפ

92         םירופ  .א

53      "לודגה הרומה" י"שר לש ותריטפל הנש 009 .ב

63         עובשה תשרפ .ג

04        רמתה - ץראה תרמיזמ

34         די תוכאלמ

74          רזע רמוח

94        רדא שדוחל ץבשתל תונורתפ

94        רעונל עובשה תשרפל תונורתפ





5

רדא

 אוה ירה ירשתמ םינומ ונאש הליגרה הריפסב וליאו ,ןסינמ םישדוחה ןיינמל רשע-םינשה שדוחה אוה רדא

.ישישה שדוחה

שדוחה םש

 ותועמשמש "ורדא" תירושאה הלימב ורוקמ .לבבמ הלעוה םיירבעה םישדוחה ראש תומשכ רדא םשה

 שי .ןנועמו רדוק םשה תועמשמ תרחא העד יפל .תונרגה תא וב םיניכמש שדוח םשה לש ושרדמו "ןרוג"

 ישדוחב שדוח ךל ןיאו ץראה עבטב הז שדוח רדהנ ןכש ,"רדה" תירבעב הלימהמ רדא םשה תא םישרפמה

.רדא רשאמ רתוי וב העובט החמשהש הנשה

 םיגדב .םימגאבו תורהנב םיגדה םיברו םירפ הז שדוחב יכ ,םיגד אוה רדא לש ולזמ - םיגד - שדוחה לזמ

 ערה ןיע ןיא רדא שדוחב דלונש ימש ורמא ןאכמו ,תטלוש ערה-ןיע ןיא

 םהב תטלוש ךכיפל ,האור ןיעמ םיסוכמ םנִהו םיב םייח םיגדהו ;וב תטלוש

 הרמאנ ךכיפל .הכרבה וב הרוש ןיעה ןמ יומסה רבד לכש - הבורמ הכרב

 - דג הווש תויתוא ךופיהב גד - דועו .םיארבנה ראשב אלו םיגדב הכרב

.בוט לזמ ןושל אוהש

 ורמא ל"זחו .םינפ וב ריאמ לזמהשו ,ךרובמ שדוח אוה רדא שדוחש אצוי

 ןכש ,רדא שדוחל רבדה החדי - יוג םע םירבדו ןיד וא טפשמ ול שיש ימש

.ןידב וחילציו - לארשי לש םלזמ אוה בוטו אירב הז שדוחב

ףואלרסו רתסא יפ לע

םיעוריא
.םילקשה לע םיזירכמ ויה םייק היה שדקמה תיבש ןמזב - רדאב א

 תרבועמ הנשבו( שדקמה תיב יכרוצ תשיכרל םתמורת תא ואיבה לארשי ץראב םידוהיה  

.)ב רדאב םיזירכמ ויה

רדא שדוחב תוערואמו םיכיראת 

)םירתאו םיעוריא( 
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 ןעמל לוגיר תמשאב םלוע רסאמל ב"הראב ןודינ דראלופ )ןתנו'ג( ןתנוהי - )7891( ז"משת רדאב ג

.לארשי

 טסילנאכ דבעש ינקירמא ידוהי אוה ,דראלופ ןתנוהי  
 עצמאב .ינקירמאה םיה ליח לש ןיעידומה תורישב
 םימרוגש דראלופ הליג ,)3891-4891 םינשב( 08-ה תונש
 םיענומ ב"הראב ימואלה ןוחטיבה ךרעמב םימיוסמ
.לארשי לש הנוחטיבל ינויחה עדימ ןווכמב

 ,תונידמה יתש ןיב 3891-מ תונבהה רכזימל םאתהב  
 .הז ינויח עדימל תיקוח הניחבמ תיאכז התייה לארשי
 ,תיניערגה המיחלה תולוכי וללכנ לארשימ ענמנש עדימב
 ,ןאריאו בול ,קאריע ,הירוס לש תימיכהו תיגולויבה
 חותיפ לע עדימ ןכו ,לארשי דגנכ שמשל הרטמב וחתופש
 תופקתימ לעו הלא תונידמ ידי לע םייטסילאב םיליט
.תויחרזא תוילארשי תורטמ דגנכ תוננכותמה רורט

 עדימ ריבעה דראלופו ילארשיה ןוחטיבה יתורישו דראלופ ןיב רשק רצונ רבד לש ופוסב  
.לארשיל תורישי הז בושח

 לש ןתשירד יפ לע .טפשמ ול ךרענ אל ךא תירבה-תוצראב רצענו ספתנ דראלופ ןתנוי  
 תולשממה יתשמ הכסחש ,ןועיט תקסיעל ענכנ אוה לארשי תלשממ לשו ב"הרא תלשממ
.ןהיתשל הבר הכובמ ובוחב אשונה רקיו בכרומ ,ךורא יטפשמ ךילהת

 םע אלמ ןפואב הלועפ ףתישו ,ןועיטה תקסיעב ותובייחתה תא אלימ דראלופ ןתנוהי  
 לע וררחשל אלש הצלמה םע םלוע רסאמ דראלופ לע רזגנ ,תאז תורמל .העיבתה
 תלשממ ןיבל דראלופ ןיב םכוס הילע ןועיטה תקסיע לש הטוב הרפה ,םלועל יאנת
.תירבה-תוצרא

 תרחא הרכה .ןויצ ריסאכ וב ריכהל לארשי תלשמממ שקיב דראלופ ןתנוהי ,הנורחאל  
 טוקנל לכות הנידמה ןכוסכ וב הריכמ התייה הלשממה םאש ילארשי ןכוסכ ןתניהל הלוכי
 .םלועה תומוא לע דבכ ץחל הליעפמ התייה םייובש יפוליח תועצמאב .ורורחישל םידעצב
 ןבומכו ,הילייחו הינכוס רורחיש ןעמל לכה התשע לארשי םימדוק םירקמבש ונדמל ירה
.ול ןתינש המכ לכ ואלכב רקבמ היה רירגשהש

 יאנתב הלקה ןעמל הלעפ אל הנידמהו דראלופ ןתנוהי לש ותניחבמ ןיציקה לכ ולכש רחאל  
 לש םיירטנמוה םילוקישמ תוחפל לעפת הנידמה יכ הווקתה ביבש רתונ ןיידע ,ורסאמ
 ,ץראב ןאכ ותוא הארנש יוכיס היה זאו ןויצ ריסאכ וב ריכתו הדות תרכה לש ,קדצ
.צ"גב ידי לע וז ותשקב תייחד ללגב ,התדבתנ הווקת םג ךא .ותנידמ חרזאו ררוחשמ

.דראלופ תרקפהב תקסועש "חטשב עוצפ" םשב הגצה התלעוה הנורחאל  

 הווקתב .רסמ עדימ הזיאו שגפנ ימ םע ,הנידמל דראלופ לש ותמורת תא תראתמ הגצהה  
.ורורחשל קבאמל עייסת הגצההש

.gro.drallopeerf.www רתאב האר םיפסונ םיטרפל  
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.ונבר השמ לש ותריטפו ותדלוה םוי - רדאב ז

 אל םתרובק םוקמ רשאו תדלומה ןעמל םילפונל ןורכיז םויכ תונברה ידי לע עבקנ הז םוי  

.עדונ

 תומל הצר אל השמש רחאל יכ םירפסמ ונבר השמ לש ותריטפ תא םיראתמה םישרדמה  

 הכב ה"בקה ,וינפמ סנ ןטשהו ותימהל וצר אל םיכאלמה ,ופוגמ תאצל התצר אל המשנהו

 ה"בקה השעש הז םוי .ותרובקב קסעתנ ומצע ה"בקהו הקישנב ותמשנ לטנו וקשנ ,וילע

 דסחה ילמוג ,"אשידק הרבחה" םויכ לארשי תודע בורב לבקתנ השמ םע תמא לש דסח

 םיתמה ןמ הליחמ שקבל ןימלעה יתבל תאצלו תונעתהל םיגהונ םה רדאב 'זב .תמא לש

.הווצמ תדועסל סנכתהל ברעבו

.תוישרפה עברא ןיבמ היינשה - רוכז תשרפ - הוצת תשרפ - רדאב אי

 תשרפ תא ןושארב םיארוק .הרות ירפס ינש הרותה תאירקל םיאיצומ תבשב ,הנשה  

 .)טי-זי :הכ םירבד( אצת יכ תשרפ ףוסב תדחוימה האירקה תא םיארוק ינשבו עובשה

 אתדמה ןב ןמה ,עודיכ .היישעל הריכז םידקהל שיש ועבק ל"זחש םושמ רחבנ הז עטק

 החמ" תא המישגה וינב תרשע םע דחי ותיילת .קלמע ךלמ גגאל רישי אצאצ היה ,יגגאה

.)די :זי תומש( "קלמע רכז תא החמא

.רתסא תינעת - רדאב גי

 רדאב גי םויב םידוהיה ולהקנ רתסאו יכדרמ ימיב יכ ,םיבכוכה תאצ דע רקובה ןמ םימצ  

 ןכו .הריזגה תא לטבל 'ה םרזעיש םימחר שקבל םיכירצ ויהו םשפנ לע דומעלו םחליהל

 השמ תגהנהב ,רבדמב קלמע םע םתמחלמ תעב ומצ לארשי ינבש ,תורוקמב אתכמסא שי

.ונבר

  ןיפקומד םירופ - םירופ ןשוש - רדאב וט .תוזרפד םירופ - רדאב די

 ארזע ימיב ןויצ תביש ןיבל ןושארה שדקמה תיב ןברוח ןיבש הפוקתב עריא םירופ סנ  

 תדדונ המוא לש םעט ;הרמ תולג םעט םועטל לארשי תסנכ הליחתה םהה םימיב .הימחנו

 םירז לוע תאשונ ,תדבעושמ המוא לש םעט ;הלגר תחת הקצומ תדלומ תמדא ןיאש

.תוירכונ תומצעמ תתרשמו

 .לארשי תוצופת לכב וגהנ ךכו ,סרפב םידוהיל ועריאש םיעוריאה יפל ועבקנ םירופה ימי  

 :םיגשומה ועבטנ ןאכמ .וב וט-ב וא רדא די םויב םירופה גח עבקנ ,רתסא תליגמב רפוסמכ

 עשוהי תומימ המוח תופקומה םירעל איה הנווכהו ,"ןיפקומד םירופ"ו "תוזרפד םירופ"

 לע םילשורי תא תולעהל ידכו הברח זא התיהש לארשי-ץראל דובכ קולחל ידכ ,ןונ ןב

.ונתחמש שאר
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.תוישרפה עברא ןיבמ תישילשה השרפה - הרפ תשרפ - אשת יכ תשרפ - רדאב חי

 עובשה תשרפב םיארוק ןושארב .הרות ירפס ינש הרותה תאירקל םיאיצומ ,תבשב ,הנשה  

 תראתמ וז השרפב .)א:טי רבדמב( תקוח תשרפב תדחוימה האירקה תא םיארוק ינשבו

 ימ לכ .המודא הרפ לש הרפא תועצמאב תמ תאמוטמ תורהטיהל ךרדה תא הרותה

 יניד לע עידוהל ךרוצ היה ןכל .חספה ןברוק תיישעמ היה לוספ תמ תאמוטב אמטנש

.חתפב דמועה חספה גחל תונכההמ קלחכ ,הרפ תשרפב םילולכה ,הרהטו האמוט

.לארשיב לחה קוינאימד טפשמ - )6891( ו"משת רדאב בכ

 לפנ ,היינשה םלועה תמחלמב יסורה אבצב תרישש ינייארקוא ,קוינאימד )ןו'ג( ןאוויא  

 ב"הראל עיגה 1591 תנשב .םתורישב לעפו ינמרגה אבצל ףרטצה ןכמ רחאלו ינמרגה יבשב

 לש םרבעב הריקחב ב"הרא החתפשכ .תינקירמא תוחרזא לביקו םש עקתשה ,טילפכ

 .קוינאימד תא הרתיא תוצעומה-תירבמ עדימ תרזעבו םש םיררוגתמה המחלמ יעשופ

 אוה .הסינכ תרשא שקיבו ב"הראל רגיה רשאכ ורבע יבגל םיטרפב רקיש אוהש הלגתה

 יופצ היה אוהו תינקירמאה ותוחרזא תא הלטיב ב"הרא .וז הריבע ןיגב ןידל דמעוה

 הנחמב םידוהי דגנ עציבש םיעשפ לע תויודע ודגנ ורבטצנ לארשי תנידמבו רחאמ .שוריגל

 תורישב ויעשפ לע ןידל ודימעהל ידכ הילא ותרגסה תא לארשי השקיב ,הקנילברט תוומה

.םינמרגה

 םהירזועבו םיצאנב ןיד תיישעל קוחה יפ-לע לארשיב ןידל קוינאימד דמעוה ותרגסה רחאל  

 ינב דגנ המחלמ יעשפו ,תושונאה ,ידוהיה םעה דגנ םיעשפב םשאנ אוה .0591 תנשמ

 וב ,הקנילברט הנחמב ושענש העווזה ישעמב וקלח תא טריפ םושיאה בתכ .םיפדרנ םדא

.םינעוצ 0002-כו םידוהי ףלא 078-ל בורק ודמשוה

 םיבלשה לכב יזכרמו ליעפ קלח היה תוומה יאתל זג קפיסש עונמה ליעפמכ ,םשאנל  

 דגנ .תיטסידסה ותאנהל םידדוב םידוהיב גרהו עגפ ,ללעתה םג אוהו םידוהי לוסיח לש

.תודועתו םיכמסמ ןכו הקנילברט הנחמ ילוצינ לש תויודע ויה םשאנה

 04 ,ןאוויא תא תוהזל םנורכיזב קפס ליטהלו םידעה תונמיהמ תא ףוקתל התסינ הנגהה  

 העונתל ותופרטצה לע הדיעמה הדועתהש חיכוהל הנגהה התסינ ןכ .השעמה רחאל הנש

 רקיע .ףויז השעמ התייה ,"יקינוורט תדועת"כ העודיהו תוצעומה תירבמ עיגהש תיצאנה

.רחא םדא אלא ,הנוכש יפכ ,"םויאה ןאוויא" וניא קוינאימדש התייה הנגהה לש התנעט

 ש"מי ןמכייא טפשמל הוושוהש וטפשמ .7891 ראורבפב ןידל ןאכ דמעוה קוינאימד  

.היזיוולטבו וידרב רדושו הבר הדוהתל הכז ,ןכל םדוק םינש 52 םייקתהש

 רועריעה .ןוילעה טפשמה תיבל רעריעו היילתב תוומל קוינאימד ןודנ 8891 לירפאב  

 ידכ ,היסורל עבותה אצי 1991 ץיקב .קוספל השקתה טפשמה תיבו ,רכינ ןמז ךשמתה

 תא טפשמה תיב הכיז 3991 ילויבו טפשמה שדחתה ובושב .שדח תויאר רמוח איבהל

 ךא ,הטלחהה לע ורעריע םיחרזא רפסמ .ץראהמ ושרגל הרוהו קפסה תמחמ קוינאימד

.לתופמו ךורא טפשמל ץקה אבו קוינאימד שרוג 3991 רבמטפסב 12-בו ,החדנ רועריעה
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 דוע ועידוהו ,לארשיב קוינאימד לש ויוכיזמ ומשרתה אל תינקירמאה טפשמה תויושר  

 לש יוכיזה תורמלו םינשה ךלהמב ורבטצהש תוברה תויארה רואל יכ ,םיעשתה תונשב

 ןוטלש תעב המחלמ יעשפב ברועמ היה קוינאימדש קפס ןיא ,ילארשיה טפשמה תיב

 שרוג אוה ה"סשת תנש ףוסב ןכבו ,ב"הראמ ושוריג תא בייח רבדהו יצאנה רטשמה

.הנייארקואל

םולשה יאב וגרהנש תודימלתה עבשל ןורכיז םוי - )7991( ז"נשת רדאב בכ

 ,ןדרי חטשבש םיירהנ תעלבומל שמש תיבבש "טסריפ" רפס תיב לש יתנש לויט תרגסמב  

 תודימלת עבש וגרהנ ,גרבנטור סחנפ הנבש חוכה תנחת לש ברחה לעפמהמ קחרה אל

.ינדרי לייח ידיב ועצפנ תודימלת שמח דועו הרומו

 ינפב ודמע ,םירצמל לארשי ןיבש הלאמ הברהב םיבוטל ובשחנש ,ןדרי-לארשי יסחי  

 קפתסה אל ןייסוח ךלמהו ,חצרה תא תופירחב תונגל רהימ ינדריה הכולמה תיב .הסירק

 רכזל .תולוכשה תוחפשמה עבש לצא םימוחנת רוקיבל עיגה ןפוד אצוי דעצבו ,יוניגב

 ןורכיזה ןג תא ."ופטקנש םיחרפה תעבג" הנוכמה החצנה רתא םיירהנב ךנחנ תונבה עבש

 .דחואמ בקעי תודשאמ ינועמש הנרוא הרציו הבציע

 לכ .םיחרפה - תונבה תומש םשארב רשא ,םיפורש םיפנע םע םודא ץע עזג ובש תוילמסה  

.םינוש םיניממ םיסוטפילקא ביבסמ רעיב םיפיסומ הנש

.תוישרפה עברא ןיבמ תיעיברה השרפה - שדוחה תשרפ - ידוקפ-להקיו תשרפ - רדאב ה"כ

 ירפס ינש םיאיצומ הרותה תאירקל .ןסינ שדוח הב םיכרבמש תבשב הלח וז תבש הנשה  

 תשרפב תדחוימה האירקה תא םיארוק ינשבו עובשה תשרפ תא םיארוק ןושארב .הרות

 תראותמ .הנשה ישדוחל ןושארו שאר אוה ןסינ שדוחש ,רכזומ הב ,)ב ,י תומש( אב

.תורודל ותועמשמו חספה ןברק תנכה השרפב
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םירתא
ןיגב םחנמ תשרומ זכרמ

 יתכלממה החצנהה לעפמ אוה ןיגב םחנמ תשרומ זכרמ  

 םילעופ זכרמב .לארשי תנידמ לש ישישה הלשממה שארל

 ולעופו וייחב םיקסועה היירפסו ןויכרא

 עויסו עדימ רוקמ םיווהמו ןיגב לש

 ימי וב םימייקתמ .םידימלתלו םירקוחל

 אבצ ,רפס יתבל תיכוניח תוליעפו ןויע

 םוירוטידואב םינוש םינוגריאו הרטשמו

 טקיורפ .תואצרההו םיסנכה תומלואבו

 דומיל בלשמה "הריעצ תסנכ" אוה דחוימ

 םזירטנמלרפהו היטרקומדה יכרע לע

 רוקיב האישש תדחוימ היווח םע דחי

 .זכרמב םייקתמה םכסמ םויו תסנכב

 איה זכרמב תוליעפה לש תרתוכה תלוג

 תרפסמה ,תיתייווח הגוצת ,ןואיזומה

 תודלותב םיבושחה םיקרפה דחא תא

 רקבמה תא סינכמ ןואיזומה .הנידמה

 יטירפ ,םירוזחיש ללוכה ןמזב עסמל

 ,םיזחמומו םיירטנמוקוד םיטרס ,רוקמ

 הרואת ,םייביטקארטניא עיגמ יכסמ

 םירקבמה .ףטוע לוק ספו תיטמרד

 שגפימב ,"םיעוריאב ףתתשהל" םינמזומ

 תודלי - ןיגב לש םינושה וייח יקרפ םע

 ל"צאה דקפמכ ויתונש ,ןילופב םירוענו

 ותנוהכ תפוקתו ,היציזופואה גיהנמכו

 תמייתסמ הגוצתה .הלשממה שארכ

.וירחא ריתוה ןיגב םחנמש תשרומב

 םייקתמ 00:91 העשב ישימח םוי ידמ  

 תשרפ אשונב להקל חותפ רועיש זכרמב

.ןמדוג הכימ ר"דה םע עובשה

.0202565-20 :תונמזהו םירוריבל ןופלט  
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 הינתנב ראבה תיב רתא    

áéú äáàø äåà ùøéã ìçååú ôøãñ äâãåã, ùäúîçä áâéãåì 

äãøéí. äçååä äå÷îä á-7291 òì éãé çîéùä ùåúôéí îäàøõ 

åîçå"ì, ëåìí åúé÷é äâãåãéí äòáøééí àùø ëîùåçøøé 

îìçîú äòåìí äøàùåðä äöìéçå ì÷áì æéëéåï îäðöéá äòìéåï 

ìøëåù àú ä÷ø÷ò.

äâãåã äòáøé - éçéãåú ùì ìåçîéí òáøééí ùäúðãáå ìöáà 

äáøéèé áîìçîú äòåìí äøàùåðä ëãé ìäéìçí áùí òí 

éùøàì. äåâé äøòéåï åîáöòéå äéå æàá æ'áåèéðñ÷é åéåñó 

èøåîôìãåø ùøàå áâãåãéí äòáøééí âøòéï ìöáà òáøé åâåøí 

îñééò ìñéìå÷ äúåøëéí îï äàøõ.

ðéúï ìòøåê áé÷åø á"áéú äâãåãéí" áîåùá àáéçéì, ðúðéä-öôåï, 

èì' 2122288-90. 

òã ÷åí äîãéðä ùéîùå äçååä åäôøãñéí ëáñéñ ìôòåìåú 

ä"äâðä". áñåó ùðåú ä-04 öåøó ùèç äçååä ìúçåí äîåðéöéôìé 

ùì äòéø ðúðéä åùèçé äôøãñéí ðîëøå ìáðééú ùëåðåú îâåøéí. îéáðä áéú äáàø, òãåú ìéîéä 

äøàùåðéí ùì ðúðéä ùå÷í áñéåò ëñôé òéæáåðä ùì âá' òìéæä ÷øîøîï ìáéú âøåñîï,  ùðîðúä 

òì ðàîðé äîåòöä ìùéîåø îéáðéí åàúøé äúééùáåú, òéøééú ðúðéä åçáøú "î÷åøåú". 

äáàø äøàùåðä - ðçôøä òì 

éãé îùä ù÷ã, ëåøä áàøåú 

îôúç-ú÷ååä. á-21 áôáøåàø 9291 

îáùø îùä ù÷ã: "îðúðéä äððé 

îáùø ùîöàðå îéí... ëðøàä îéí 

èåáéí". ùéùä éîéí ìàçø îëï, 

äâéòå îîñçä )ëôø úáåø( çîùú 

äîúééùáéí äøàùåðéí åçøùå àú 

äçøéù äøàùåï. ùáåòåú îñôø àçøé 

ëï äâéòå îúééùáéí ðåñôéí, áî÷åí 

äçìå ðéöðéí ùì ééùåá éäåãé çãù.
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    úòøåëåú ÷áò áàúø

éîé áøàùéú

� ìîé úåãä ìîé áøëä - ìòáåãä åìîìàëä: ôøðñåú äéùåá: ç÷ìàåú, éäìåîéí, úééøåú.

� àðé áðéúé áéú áàøõ éùøàì - çôöéí åëìéí äîúòãéí àú àåøç äçééí áøàùéú ääúééùáåú 

ááéú åáùãä.

� ìçåó äéí òéøé ùåëðú - çéðåê, úøáåú, ñôåøè, úééøåú, áèçåï åäòôìä.

� "îöàðå îéí" - ùàéáú îéí îáàø ùì ôòí.

ôòéìåú

� áé÷åø àéùé àå ÷áåöúé îìååä áäãøëä.

� áé÷åø åäãøëú ëéúåú áéú äñôø òì ôé ðåùàéí ùåðéí.

� úéàèøåï îúðãáéí äîòìä úîåðåú îøàùéú ðúðéä.

� ñøè î÷åøé ùöåìí áàåúí äéîéí "éîé áøàùéú".

� éîé òéåï, äøöàåú, øá ùéç åëå'.

� äáé÷åøéí áúùìåí.

ìôøèéí áèì' 0499238-90
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2

?
1

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

 חילצמה - סרפב הכזי .רדא שדוח ףוס דע תכרעמל חולשלו םיינש וא דחא טפשמ בותכל ,תואבה תולאשה

.תודיח שולש רותפל

 ,תוכמס לש תונוש תוגרדב ,םידבע הבש תואיצמב .ןמה לש םגו יכדרמ לש םליצב ,רדא שדוחב ונא       
.תונערופ "תצק" םג ללוחל םילוכי

 

 וריאשה ,םהילדחמ וא ,םהישעמ םהבש םיפדב אנ לעלענ 
.תואצות

 וחבט הפ וחבט .םינש תואמ הנומשכ ינפל ועיגה םה ונצראל 
 םיימינפ תוחוכ יקבאמ .תאזה ץראה ןב לש ומשב לכהו םש
 לודג רצבמ .ונצרא ןופצב קוריו הפי םוקמל דודנל םהל ומרג
 ,וירבד יפל ,םיאיבנה ןורחא לש וידבע ,לבא ,ומיקה )!ומש המ(

 .היה ךכו ,וכעל ורוסי םירוצנהש םכסוה ףוסבלו ,םהילע ורצ
 לוריטב ונחיו וכעמ ועסיו ,וכעב ואצמ אל םה הבהא לש ףדוע
 הנומאה ידבעל הרק קוידב המו ?םוריכתה .הירטסואב רשא
???וללה

 זחא הבכרמה תוכשומ תא חינהשכו ,היה אל אוה ריהז גהנ 
 ילב )!המש המ( תסכרופמ תרבגב עגפ וליפאו ,גרהו גרה ,ברחב
 ינפל הרק הזו ,הנש םישולשכ ןוטלשה תוכשומב זחא .השוב
 ימ( היזחא תאו םרוי תא וליפא .הנש תואמ הנומשו םייפלאכ
 הז אוה ימ .רצק הריצק ךילהתב בוט ולוכש םלועל חלש )?םה
 ??הה ,אוה הז יאו

 לע הדמעש תעב ,הקיפסה דוע ליעל ונרכזהש תרבגה ,בגא 
 אל לבא( רירמ-יצח ,ינצחש-יצח ךויחב ,ול רמול ,ןוקלבה
 ."!?וינודא גרוה .......םולשה" :)הוורפ

.רופיסה רובג ,דבעהו םיכלמה יוהיזב ורזע אנא 

?? 01 'סמ - םירתאה ךרדב             
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3
 - "ךולמי יכ דבע" ,םעפ ונרמא םא .המידק םינש תואמ המכו המכ ץופקנו 

 .תאז שיחמי ונלש-ונצראב אוה םג רושקה ,אבה רופיסה 

,זקוקב םתוא וטקיל ."םישכרנה" :איה םמש תועמשמ 

 .םייאבצ םינומיא לש תזכורמ תפסותב יביסנטניא יתד ךוניח ולביק םה  

 .ןוטלשה תולעמב וספיט הגרדהבו טאל !ךיא דועו ,ומחל םה 

 .םהלש ראותה םש תא החיצנמ ,הנש 052-כ תב התיה איהו ,םנוטלש תפוקת וליפא 

 ,הזה רופיסל ךייש ,קוקרב ,דומחה םשה וליפא .םהמ והשימ םשב בוקנל ועדתה 

!סרביב :השקבב ?דחא דוע םיצור 

  

האנ-ןב לאונמע  ר"ד    

  

 

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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8 'סמ םירתאה ךרדב ןודיחל תונורתפ

."אסומ יבנ" אוה ללמה עפשב רתתסמה םוקמה

.הקירפאו הפוריא ,היסא תושביה שולש ןיב יתשבי ןיבה רשגה איה לארשי ץרא - תושבי ןיב רשגה �

.םימשבה ךרד וארק םינושה היפיעס לע ךרדל �

.םיה ךרד איה תרחאה ךרדה �

.רחסמב הקוסיעו ןענכ ץרא היה לארשי-ץרא לש ןשיה םשה �

.ךלמה דוד אוה לארשי יכלמל ןושארהו דחאה �

.רוצ ךלמ םריח אוה ינופצה ןכשה �

.ךלמה המלש אוה ול ךומסה ןכשה �

.םישנ 0001 - תובר ויה םהו ודגנכ רזע התייהש אבש תכלמ ידי לע יתכלממ רוקיבל הכז ךלמה המלש �

.סודרוה אוה הככ-הככ אוה ולש סוחייהש ךלמה �

 םירחא תומוקמ דועו םיקה סודרוהש שדקמה תיב אוה םימכחה וריכזהש רתויב האנה ןיינבה �
.ושדוחש

.לטנרקו סופיק - םיאנומשחה ירצבמ 2 ושדוח ןכו טלק ידאו רוזאב ףרוח תונומרא ושדוח �

.לודגה יאנבה ראותה תא לביק ןללגב �

.ירוזא זכרמ וא/ו רחסמ םוקמ לש דמעמ לארשי ץראל ומרג הזה ןויפיאה לש םיחוורה �

ינשה רפסב רבכ ונאו

.תשדוקמהו תמסרופמה ונבר השמ איה העודיה תוישיאה �

.םימלסומל םג אלא םידוהיה תשרומב קר אל �

.הב רבקיהל הכז אלו הב רקיב אל ,ץראב דלונ אל ונבר השמ �

.םחל תיב איה ,דוד - ינומדאה לש ותדלוה ריע �

.הרייגתנש היבאומה תור לש אצאצ היה �

.ינממ הקדצ רמת לע רמאש ,הדוהי אוה ולש לדחמב םע לבק הדוהש הז �

.הדוהי רבדמב )חלתשמה ריעשל םג הז רוזא םירשקמה שי( הינקרוה תעקב איה ,וזה העקבב ,ןכ �

.רכוסה ךרד - וחירי - םירמתה ריעל םילשורימ תישארה ךרדב �

.םימלסומה לש הפ לעב הרות - תידחב עיפומה רופיס יפ לע וזה ךרדה דצל �
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.דמחומ והז - קקוחמ אוהש זירכהש שיאה רמא �

.ונבר השמ - ןושארה קקוחמה תקלח ךרדה דצב םש יכ �

 תולוחכ םייניע ול ויהש סרבייב יכולממה ןאטלוסה היה הווש היה אל ויניע יתש עבצש שיאה אוביו �
.ויניעמ תחאב ןבל םזנו

.ץרמנ איבצמו טילש תגרדמל דבעמ ךפה סרבייב ןאטלוסה �

.םירצונה לש םירזנמו םינבלצ םירצבמ תחיש/סרהש �

.קקוחמה וניהש ונבר השמ תשרומ לע לופונומ לבקל וצרש �

.)ונבר השמ לש ותרובק םוקמ עודי אל( ?ןומט אל ?ןומט ןושארה �

 ביבאב חספה גח תא םהל וצמיאו ונבר השמ תשרומ לש םייקוחה הישרוי םהש םינעוט םימלסומה �
 ועבקנ םה יכ הרעשהה תא הלעמ גחה תכירעל יותיעה .םימי העבש ךשמב אסומ יבנב ותוא םיגגוח םהו
.ביבאב םה ףא ומייקתהש םילשוריב תירצונה אחספה תוגיגחל דגנ לקשמכ

.ןדרי ךלמל ךפהש הללאדבע אוה רבדמה ןמ םכחה רימאה �

.םיטירבהמ - "םינמלטנ'גה"מ הנתמב הלודג הלחנ לביק �

.הינטירב - עודיה יאהמ �

 הלעמ שיבכל ןימימ יוצמה ,םלסיאה תרוסמב ונבר השמ - אסומ לש ראופמ רבק אוה אסומ יבנ �
 ןוסכא ירדח ,דגסמ ,רבק רדח ללוכ אסומ יבנ םחתמה .הינקרוה תעקבב הדוהי רבדמ ךרד םימודא
.םיניילצל םיבר

.אלגית רזנמ ונייהד ,אלגית רוד ןכו אלגית ןייעמ שי אסומ יבנל ךומסב �

 ץראב ויהש םיטירבה תוחוכל הנווכה .06 'סמ היזיווידה לש אלמו לודג ןסחמל שודקה םוקמה ךופהיו �
 ידיב התייה אסומ יבנ רתאה לע הטילשה םימיה תשש תמחלמ רחאל .םהלש סיסבל רתאה תא וכפהו

.םידוהיה

 

8 'סמ "םירתאה ךרדב" ןודיחב הכוזה םש
ןומיר תיב ץוביק - ןזאו יגח
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שעמבו ןוזחב תוינחורל תוימשגמ - םירופ סנ
 הריבה ןשושב תידוהיה הליהקה םויק וביטו ץראל ץוחב ודוסיש לארשי יגחב דיחיה גחה אוה םירופה גח

 לארשי םע תלצה לע ךרבתי 'הל הידוה ותילכתש ,ןנברדמ גח אוה ,הז יארקמ-רתב גח .םייוגה ןיב ,סרפבש

 לע .)ךליאו ג קרפ( רתסא תליגמ ךרואל ראותמכ םידוהיה ררוצ יגגאה ןמה דצמ ,תיזיפ-תימשג הדמשהמ

 תויהל םהילע םייקל" :)בכ-אכ ,ט( הליגמבש ידוהיה יכדרמ תנקתב תוימשגה תא זא םישיגדמ ונא ,ןכ

 םהב וחנ רשא םימיכ .הנשו הנש לכב וב רשע השמח םוי תאו רדא שדוחל רשע העברא םוי תא םישוע

 התשמ ימי םתוא תושעל בוט םויל לבאמו החמשל ןוגימ םהל ךפהנ רשא שדוחהו םהיבייואמ םידוהיה

."םינויבאל תונתמו והערל שיא תונמ חולשמו החמשו

 םדבאל םידוהיה לע בשח םידוהיה לכ ררוצ יגגאה אתדמה ןב ןמה" :)דכ קוספ( ךשמהב םש רמאנש יפכ

 םימיל וארק ןכ לע" :)וכ קוספ( ךשמהבו ."םדבאלו )המוהמ םהילע איבהל( םמוהל לרוגה אוה - ר ּופ ליפהו

 םירופל "םיסינה לע" תליפתב הצממו עלוק ריצקתב םיעיפומ ןויערהו תילכתה ."רופה םש לע םירופ הלאה

 ןמה םהילע דמעשכ הריבה ןשושב רתסאו יכדרמ ימיב" :תוליפתה יניקתמ הלודגה תסנכ ישנא וניקתהש

 רשע השולשב ,דחא םויב םישנו ףט ,ןקז דעו רענמ ,םידוהיה לכ תא דבאלו גורהל ,דימשהל שקיב ,עשרה

 ותבשחמ תא תלקלקו ותצע תא תכפה םיברה ךימחרב התאו ,זובל םללשו רדא שדוח אוה רשע םינש שדוחל

 ןכ לע ."לודגה ךמשל הדונו אלפו סנ םהמע תישעו ץעה לע וינב תאו ותוא ולתו ושארב ולומג ול תובשהו

 לבא תרצוי האנשהש ,הליגמה ןמ םיאור .הליגמב יכדרמ תנקתכ תוימשגה תא רומאכ םישיגדמ ונא םירופב

 ,חצנ ייחו גושגיש ,בל תחמש תואיבמ ,ללכה תבוטל תולועפ ןהש תלוזל הגאדהו תוריסמה וליאו ,ןברוחו

.ינחור ןויביצ תלבקמ תוימשגה רשאכ

 ןשערהו הכונחב ןוביבסה - םירופו הכונח - ןנברדמ םיגחה ינש תא םינייפאמ ,םייממע קחשמ ילכ ינש

 יתוהמ לדבה שי ,םלוא .םריצ לע םיבבותסמו םיענ םהינש ,םיפתושמ םינויפיא םיקחשמה ינשל .םירופב

 ,תורודה לכ ךרואל .הטמלמ םיבבוסמ ןשערה תא ,הלעמלמ םיבבוסמ ןוביבסה תאש דועב .הזיחאה םוקמב

 תמועל ןשערה .)ל"וחב "םש"ו לארשי ץראב( הפ היה לודג סנ :סנל םינמיס ידוהיה םעב ןוביבסה למסמ

 ,הליגמה תאירקב ורוכזיא תעב ןמה לש ומש תייחמב לוק עימשהל ותילכתש שער רצוי ילכ אוה ןוביבסה

 תוימשג לש םינויפיא ילובמיס ןפואב תוארל רשפא ,םייממעה םיקחשמה ינשב .ןידעו ידילוס ידוהי ןפואב

 הפיאשה .ןותחת תוחנ לומיס איה תוימשגה ,ןוילע יאליע לומיס הווהמה תוינחורה תמועל .תוינחורו

 המיזמה ןמ תינחורה הלצהה לע 'הל םידומ ונא ובש הכונחה גחב .תוינחורה איה תודהיב תילאידיאה

 תא םיבבוסמ ונא ,"ךנוצר יקוחמ םריבעהלו ךתרות םחיכשהל" :הכונחל "םיסינה לע"ב אבומכ תינוויה

 ונא ובש ,תאז תמועל םירופה גחב .תיאליע איהו הובגמ ,הלעמלמ האב העפשהה יכ הלעמלמ ןוביבסה

הכירדמל ינויע רמוח 
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 .תוחנ רבד איה תוימשגה רשאכ תוימשג לש שער םירצויו ןשערב םישיערמ ונא ,תימשגה הלצהה לע םידומ

 לש תיחולחלב םלוהה ידוהיה ןויביצה תא תוימשגל תתל ידכב ,תוינחורב תוימשגה תא לֶ Fָתְל שיש ןבומכ

 ,אופא שיחממ םירופ סנ .הווצמ לש החמש ךותמ השעמל הכלה םישענ םינושה גחה יגהנמ לכ ,ןכלו ,תודהי

.שעמו ןוזח תועצמאב תוינחור לש תיאליע הגרדל תוימשגה תא תולעהל ןתינ דציכ

בילטוג םהרבא ר"ד

"החמשב ןיברמ רדא סנכנשמ"

םידעומו םיגחב רתויבו הנשה לכ ,החמשב תויהל הלודג הוצמ

 בוטבו החמשב ץר היה הווצמ לכלו לומל ןמזומ היהש ,םילשוריב רכומו עודי להומב היהש השעמו

...תוימינפ ךותמ ,בבל

 תיב דע וילגר תתיכ שישיה .םיכסהו וצחל ...השקתמו ןקז היה אוה ךא ...תבשב הלימל ןמזוה םעפ

.רומאה תסנכה

 העומש אמש ?ל"ר ,הרק המ ...המדאב םשאר ,םושלש לומתכ םניא ,םישנאה ינפ הארו וביבס טיבה

!ל ּומל אוה ןמזוה אלש עגפנ קוניתה לש דודה ...אבר אבס רמא םידליה דחא ?הבוט אל

!המידק תוכז ול יכ ,דודל תתל ,ןנחתה החמשב דימ

!ןוצרב יילכ תא וחק !םילכ ןיא שדחה להומל ךא .ומיכסה

.םולשב ומוקמ לע אב לכהו

 הל רפיס אוה ,הנטק היעב ךא ...ולצנתהו ותשאל ורסמ .ונניא שיאהו וילכ ריזחהל ואב ןושאר םויב

?יל רקיש םולכ ,הממותשה ,םהירבד העמש רשאכ ...חמשמו רדהנ היה תירבה סקטש

 עדוי .אלפנ היה ,יתרקיש אל ללכו ללכ ,דימ הנע ?תבשב תירבה היה ךיא בוש הלאש ,ותיבל אב

...החמשו החמש קר ,ןובליעו רעצ לש קבא היה אלש דיעי תומולעת

ףסוי ןב ןועמש תאמ
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םירופ ינידמ
הליגמה תאירק

 םילטבמש ,ךכ ידכ דע הבושח הליגמה תאירק .םישנו םירבג - הליגמה תאירק תא עומשל םיבייח לכה

 ידכ ,רוביצב םויבו הלילב הליגמה תא אורקל איה הווצמה רקיע .התוא עומשלו אובל ידכ הרות דומלת

.שדקמה תיבב ונתנש ,לקשה תיצחמל רכז הקדצ םינתונ האירקה ינפל .)אסינ ימוסריפ( סנה םסרפתיש

:ןה הליגמה תאירק ינפל תורמאנה תוכרבה

."הליגמ ארקמ לע ונוויצו ויתווצמב ונשדיק רשא" �

."הזה ןמזב םהה םימיב וניתובאל םיסינ השעש" �

."הזה ןמזל ונעיגהו ונמייקו ונייחהש" �

)החמשו התשמ( הדועס

 ידכ םיפתתשמ הברה םעו םויב התושעל שי .הדועסב תוברהל הווצמו האנ גח תדועס םיניכמ םירופ םויב

.החמשה תא לידגהלו תוברהל

והערל שיא תונמ חולשמ

 יתש דחא םדאל תוחפל חולשל הווצמ ."תוערו החמש תוברהל" הדעונ איהו ,השיאו שיא םיבייח וז הווצמב

.חילש ידי-לעו םויב חולשל גהנמה .דימ הליכאל םייוארה םילכאמ ינימ לש תונמ

םינויבאל תונתמ

 תתל שי .םיינעה בל תא חמשל ידכ ,)גחה ירחא אלו הלילב אלו( םירופה םויב םינויבאל תונתמ תתל הבוח

.םינויבא ינשל תונתמ יתש

 הדועסהמ רתוי הבושח איהו - םינויבאל תונתמ תווצמב איה רתויב הלודגה החמשהש רמוא ם"במרה

 אוה התושו לכואו ורצח תותלד לעונש ימ לבא" :ךכ רמוא אוה בוט םוי תוכלהב .תונמ חולשממו המצע

."וסרכ תחמש אלא הווצמ תחמש וז ןיא שפנ ירמו םיינעל ליכאמ וניאו ותשאו וינבו

 םיניד 
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הרותה תאירק

 חלשב תשרפ ףוסב קלמעב המחלמה לע םיארוק םירופ םויב .רוכז תשרפ םיארוק םירופ ינפלש תבשב

.)זט-ח:זי תומש(

ןוזמה תכרבבו הליפתב םיסנה לע תפסוה

 הרשע הנומש תליפתב םירמוא .ללה תרימאכ תבשחנ הליגמה תאירקש ינפמ ללה םירמוא ןיא םירופב

.)וילע האדוההו םירופ סנ רופיס אוה ונכות( םיסנה לע ןוזמה תכרבבו האדוהה תכרבב

 ,השקב ךרדב ,ינושל רוצנ ייקולא םדוק רמול בוט( רוזחל ךירצ וניא הליפתב םיסנה לע רמול חכשש ימ

 ימיב ךכ-רחא רמואו .הזה ןמזב םהה םימיב וניתובאל השעש ומכ תואלפנו םיסינ ונל השעי אוה ןמחרה

 )'וכו ךמש בוטה 'ה התא ךורב( 'ה םש רמא אלש ןמז לכ םידומ תכרבב רכזנ םא לבא .)'וכו רתסאו יכדרמ

.רוזחל ךירצ

 לעו ץראה לע 'ה התא ךורב( 'ה םש רמאש רחאל דע רכזנ אלו ,ןוזמה תכרבב םיסנה לע רמול חכשש ימ

 םיסינ ונל השעי אוה ןמחרה רמאי ,'וכו חישמה תומיל ונכזי אוה ןמחרה ינפל לבא ,רזוח וניא )ןוזמה

.הזה ןמזב םהה םימיב וניתובאל השעש ומכ תואלפנו

 תינעתו דפסה רוסיא

.םירופבו הכונחב )תורכזאבו תויוולהב םידפסה תאשל( דופסל רוסא הכלהה יפ-לע
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םירוכישה תדגה

 ,ןילכוא ונא םעפו הכאלמב ןיקסוע ונא םעפ םימיה לכבש ?םימיה לכמ הזה םויה הנתשנ המ
 .היתשו הליכא ולוכ הזה םויה

 .ןיי ולוכ הזה םויה ,ןיי ילב רכיש וא םימ םיתוש ונא םימיה לכבש
 .םיכלמ תדועס ילב לארשיב תוחפ ןיא הזה םויה ,דעסי שונא בבל םחל םימיה לכבש
 םיאבוסו םיללוז ונלוכ הזה םויה ,ןואמיצל םיתושו עבוש ידכ םילכוא ונא םימיה לכבש

.םירוכישו

 םילכוא ויהש קובקב יברו ןרכש יברו ןרמח יברו אבס אניי יברו ןרגרג יברב השעמ
 .םדיב םסוכו ןחלושה תחת ולפנש דע .םירכתשמ ויהו הלילה לכו םויה לכ םירופ תדועסב םיתושו
.תירחש לש תפ ןמז עיגה ,וניתובר" :ורמאו .הז לע הז םיללוגתמ םהידימלת םואצמ תרחמלו

 תדועס השעיתש יתיכז ןכלו םירופ-תחמשב יתחמש רבכ ירה :יתפוטנה קובקב יבר רמא
 לבאמ החמשל ןוגימ" :רמאנש ,אבס אניי ןב השרדש דע .תוליל השולשו םימי השולש םירופ
 ותשת לאו ולכאת לאו ילע ומוצו" :רמאנש ומכ ,תוליל השולשו םימי השולש ןוגי המ ."בוט םויל
 לבאמו" :רמאנש .םימי העבש :רמוא ןרגרג יבר .בוט םוי תחמש ןכ ,"םויו הליל םימי השולש
 דע םיתושו םילכוא אלא םולכ םירמוא םניא םימכחו .םימי העבשמ תוחפ תולבא ןיאו "בוט םויל
.חישמה תומי

 ונל בוט אלה ?הלילו םמוי קוסעל םיטפשמהו םיקוחהו תודעה המ ?רמוא אוה המ םכח
 .התשמה תיב לא תכל וא רשבה ריס לע תבש
.ןמוקממ חספה דע ןירטפינ ןיא - :ול רומא התא ףאו

 אלו "םכל" ?יכדרמ אלו ןמה אל םתיאר אל רשא םכל םירופ תחמש המ - ?רמוא אוה המ הטוש
 הז לכו ,ול רומאו ויניש תא ההקה התא ףאו הליגמב רפכ ללכה ןמ ומצע תא איצוהש יפלו :ול
 .הלתנ היה םש היה וליא .ול אלו יל הוש ונניא
 תונהיל םיכוז הב םיקסעתמה לכו איה םירופ תדועס :וילא תרמאו ?תאז המ - ?רמוא אוה המ םת
.ןתיול לש הדועסמ
 תא הדמלו" :רמאנו ,"והאלמאו ךיפ בחרה" :רמאנש הפה תא ול חתפ תא תותשל עדוי וניאשו
."םהיפב המיש לארשי ינב
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:וילע םוקמל תובוט תולעמ המכ
ונייד - היתחת רתסא הכלמה הכלמ אלו יתשו הגרהנ וליא
ונייד - התשמה לא ןמה תא הארק אלו רתסא הכלמ וליא
ונייד - ךלמה תנש הדדנ אלו ןמה תא רתסא הארק וליא
ונייד - רצחה לא ןמה אב אלו ךלמה תנש הדדנ וליא
ונייד - סוסה לע יכדרמ תא ביכרה אלו רצחה לא ןמה אב וליא
ונייד - הטימה לע לפנ אלו יכדרמ תא ביכרה וליא
ונייד - הנוברח רביד אלו הטימה לע לפנ וליא
ונייד - םהיבא םע ןמה ינב ולתינ אלו הנוברח רביד וליא
ונייד - םיאנושב המקנ )ת(שענ אלו יכדרמל םשוכר ןתינ וליא
ונייד - םירופ ימי ועבקנ אלו םיאנושב המקנ )ת(שענ וליא
ונייד - החמשו התשמ תושעל ונווטצנ אלו םירופ ימי ועבקנ וליא

 ולאו ,ותבוח ידי אצי אל םירופב םירבד השולש השע אלש לכ :רמוא היה לאיקחצ ןבר
.דוקרו התשו לוכא :ןה

 רשאכו" :רמאנש ,הריבה ןשושב היה אוה וליאכ ומצע תא תוארל םדא בייח רודו רוד לכב
 ונחנא ףא אלא ,ןמה ידימ ולצינ םדבל םרוד ינבו רתסאו יכדרמ אלו "םערז לעו םשפנ לע ומייק
."רובעי אלו םהילע םיוולנה לכ לעו םערז לעו םהילע םידוהיה ולביקו ומייק" :רמאנש

2551 ביש ,האיציניו סופד ,"םירוכיש לילל הדגה" יפ לע
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לרוג אוה רופ

 םיקחשמ םניאש הלא ףא - םיפלק וא היבוק יקחשמב םיקחשמ הלילה לכ ךשמב - הראכוב ידוהי

 רמאנש המל רכז ,םהב קחשל איה "הווצמ" ףאו רתומ הלילה .הנשה תומי לכ ךרואל םיפלק יקחשמב

 ,ל"ר םידוהיה תא דימשהל ףסכ רכיכ םיפלא תרשע לוקשל שקיבש - ןמהב המקנ יהוז ."רופ ליפה" הליגמב

.ותלפמל רכז היבוקה קחשמב לרוג אוה ,רופ םיליפמ ונא ןאכו

.םינוש םיכרצמו םילכ לע תולרגה - תונוש תורוצב - תוכרענ ויה םירופב - הבר'ג ידוהי

שבד

 עובשב ,גחה תארקל הבר הייפאב רקיעב תאטבתמו דואמ הלודג םירופ תארקל הנוכתה - הראכוב ידוהי

 םילכאמ םג םיניכמ .ןמה תא תלמסמה םדא תרוצב הפאמ ינימ - הַצְל ֹוק תוניכמ םישנה .םירופ וב לחש

 .)"ןמה ינזוא" ןיעמ ,תעלד וא רזגב אלוממ שלושמ הפאמ( ק'ציֵב ,הסומס ,הריפשוד םילכואו..." :םיקותמ

 השאו - הכלמה רתסא - השא ידי לע םג השענ סנהש רחאמ ,םירופל הקיתמ ינימב תוברהל םיגהונ

.שבד = הירטמיגב

סנ םע סנ

 תגוע ,"ד ֹורְקאַמ" - שבדב תולובטו תונגוטמ תוגוע םירופ תארקל הפוא תיבה תרקע - היסינות ידוהי

 תוגועה ןמ םירמוש םג .ןזואל תומודו ןמצע לע תולגלוגמ תפ לש תועוצר ,"הָלְבִד" םירמת תאלוממ תלוס

.סנ םע סנ רשקל ידכ ,םירופב ןתוא םילכואו הכונחל ופאנש

ןמה תכולהת

 םידגבמ היושע תומד( ןמה תומד תא הכולהתב םיאשונ םידליה ויה רוכז תבשב רבכ - היסינות ידוהי

 םידליה דחא היה ובש םייזכרמה תומוקמל ,ידוהיה עבורה תובוחרב )הקנולא יבג לע תאשינה םיאלוממ

 ויהשכו ,םיניערג ויה וילועבגבש םיוסמ חמצ םידליה ואשנ הכולהתב .)"ןמה תבכשה"( ןמה לע השרד אשונ

.שער םישועו הצוחה םיצפוק םיניערגה ויה םתוא םיצחול

 תודע יגהנמ 
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 םיבכורו םידוהיה תובוחרב םיבבוס ויה םירענהש םירופ םויב םירצמב היה םודק גהנמ - םירצמ ידוהי

 רשא שיאל השעי הככ וינפל ארקיו ריעה בוחרב והבכריו" הליגמב רמאנש המ רכזל ,למג וא סוס ,רומח לע

."ורקיב ץפח ךלמה

קלמע תייחמ

 תעימשל עירפמ היה רבדהש רחאמו ,ןמה הלימה תעמשה ןמזב שיערהל םיגהונ ויה - םירצמ ידוהי

 ארוקו רזוחו ,שערה םויס דע קתוש היה ץ"שה םש ,ןמה ינב תרשע תאירק ןמזב קר ןכ תושעל וגהנ הליגמה

.הלימב הלימ הליגמה תאירק תא ועמש לוכהש חטבומ היה ךכו ,תחא המישנב "תרשע" דע "שיא"מ

 ערה ןמה" םילימל עיגמ רשאכ ,הליגמבש ןמה תלימ לע ועבצאב הכמ ארוקהש וגהנ בול ירעב - בול ידוהי

 אצי יכדרמו" ,"הנוברח רמאיו" ,"אוהה הלילב ,"ידוהי שיא" םיקוספל הליגמה ארוק עיגמ רשאכו ,"הזה

.םייפכ םיללפתמה לכ םיאחומ ,"החמשו הרוא התיה םידוהיל" ,"ךלמה ינפלמ

"םיגהנמ טוקלי" יפ לע
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841 'סמ תועדומה חול

רדא שדוחל ץבשת
 ט-ב תואמצעה תמחלמב השבכנ ,תימורד ריע )1 :ןזואמב
 ידרפס רייצ )8 ;רדא שדוח לש ולזמ )4 ;)9491( ט"שת רדאב
 דרבה תכמ תעב הרועשה התייה ךכ )01 ;)3981-3891(
 םיממעה תעבשמ דחא )51 ;הליגמב ךלמ )21 ;)ט תומש(

 ;)ז םירבד( הילא לארשי-ינב תסינכ ינפל ןענכ ץראב ובשיש
 תירוזאה הצעומל ךייתשמ ,שמש-תיב ריעה דיל בשומ )71
 ול שיש )91 ;בוט-םוי )81 ;)0591-ב םקוה( הדוהי הטמ
 ,םלע )32 ;םיתיזמ קפומה לזונ )22 ;טיט ,ץוב )12 ;הברה
 ,העקב )62 ;ל"הצ לש םיל"כטמרה דחא )52 ;ריעצ שיא
 בושייו הפצמ )72 ;)דל םירבד( םירה ןיב רצ רבעמ םוקמ
 ןילבת )82 ;)6491( ו"שת רדאב אי-ב דסונ ,ןוילעה-לילגב
 רתסא תליגמ( חילש )03 ;ירבעה תיבפלאב תוא )92 ;הפקל
 ;הניגנמ )63 ;הליגמה עשר )43 ;םילזונל רוע-קש )23 ;)ג
 ,תולבה )24 ;בר להק ,רוביצ )14 ;רדאב ו"ט לש וראות )83
 ךינח )74 ;םרגוליק ףלא )54 ;הדובע-תמהב )34 ;תויוטש
 ןישודיקל םיכרדה תחא )84 ;ז"עלב ,יאבצ רפס-תיבב
 ,8821-4431( ארקמה ןשרפו ףוסוליפ )94 ;).ב ןישודיק(
 םיכוזה ןיב ,ימואלניב סרפ ומש-לע ,ידבש ןעדמ )05 ;)ת"ר
 )15 ;)0791(          ל"שת רדאב אי-ב רטפנש ילארשי רפוס וב
 ףולא לש ויוניכ )45 ;ןוריט ,ריעצל יוניכ )25 ;דלונש קונית
 ט-ב "וידה לגד" תא )שרשר םוא( תליאב ףינה רשא ,ל"הצב
 ;ןוכיתה-םיב יוצמ ,גד לש גוס )55 ;)9491( ט"שת רדאב
 ,הניק )95 ;החוראב תושגומה תונמהו ןוזמה תמישר )75
 תרגסמב דסונ ,יברעמה-לילגב ץוביק )06 ;)ב לאקזחי( לבא
 )16 ;)8391( ח"צרת ב רדאב חי-ב "לדגמו המוח" יבושי

 .הובג המדא-שוג ,יפרגואיג גשומ

 ,רבעב לארשי תלשממ-שאר )8 ;ילקיסומ ות )7 ;תוביטר וב ןיאש )6 ;תוריהי )5 ;לייח )3 ;דחופ )2 ;םי תפקומ השבי )1 :ךנואמב
 ,)0881-0291( לארשי רוביג )9 ;)2991( ב"נשת רדאב ד-ב רטפנ ,)9791( ט"לשת רדאב זכ-ב םירצמ םע םולשה םכסה לע םתח רשא
 תפוקתב ינמרג זוכיר הנחמ )11 ;הנומש-תיירק ריעה תארקנ םמש לע ,)0291( פ"רת רדאב אי-ב ךנואמ 61 לע ברקב וירבח 7 םע גרהנ

 )61 ;תולד ,ינוע )41 ;רקוב )31 ;קנרפ הנא דנלוהמ היידוהיה הרענה )5491( ה"שת רדא שדוחב התמ וב ,היינשה םלועה תמחלמ
 פ"רת רדאב אי-ב וירבח 7-ו ךנואמ 9 ברקב ולפנ וב ,דלישטור ןורבה ידיב ושכרנש תומדא לע םקוהש ,ןוילעה-לילגב יאלקח קשמ
 ותבישי תא םיקה ,יעיברה רודב ילבב ארומא )42 ;הלשממב רבח )22 ;הרירב תלימ )02 ;תלוזל הרזע לש שגר ,םימחר )81 ;)0291(
 יושעה רשב )13 ;)א רתסא תליגמ( שורושחא תכלממ הצק )92 ;ארקיו שמוחב השרפ )52 ;ויתויווהב םסרופמ ,אזוחמ ותדלוה ריעב
 רושיא )43 ;)9691( ט"כשת רדאב י-ב רטפנ ,םימיה-תשש תמחלמ תפוקתב ןהיכ ,לארשי לש ישילשה הלשממה שאר )33 ;שאה לע
 ;ונממ הייטס אלל םיוסמ לולסמב העונתל תעצבתמה הלועפ )53 ;):כ םש י"שר ןכו ,:ז אעיצמ אבב( רטש לש ותורשכ לע ןיד תיב
 תובית-ישאר )04 ;םימב גילפה )93 ;)גל השרפ תישארב הבר שרדמ ןכו ,ה תישארב י"שר( לובמה ימיב רצונ ,תרנכל ךומסב רתא )73
 לש ודסיימ )44 ;)2491( ב"שת תנשב ,ה"ע ונבר השמ לש ותריטפ םויב רוחשה-םיב העבטש םיליפעמ תיינא )14 ;תובית-ישאר לש
 לש האצוה וא הלבק לע רושיא-בתכ )84 ;דרפנ )64 ;)0781( ל"רת רדאב די םקוה ,ןושארה ולהנמו לארשי הוקמ יאלקחה רפסה-תיב
 רדס יפל םוי ידמ םהמ דומלל שיש םירפס השולש לש תובית-ישאר )35 ;)אי היעשי( לודג יסרא שחנ לש גוס )25 ;ץפח לש וא ףסכ
 אמית ןב הדוהי ירבד יפל ןיאושינה ליג )65 ;ד"בח תודיסח לש )ל"צז ןוסרואינש קחצי ףסוי יבר( ץ"יירה ר"ומדא עבקש הקולחו
 .רובידה רביא )85 ;)אכ-כ תוינשמ ה קרפ תובא תכסמ(

םינשושרה הליש
                                              ןויליגה ףוסב תונורתפ האר                                                           

.הנשה ךשמב "ושדוחב שדוח ידמ"ב םימסרפמ ונאש םינשושרה הליש תכירעב םיצבשת תרדיסמ ץבשת דוע הזב אבומ
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לארשי תוליהק ספיספ

ב קלח - היבלסוגוי ידוהי
הניבוגצרהו הינסוב

 תישישה האמהמ  .תימורה הירפמיאה ןמזב תויצניבורפ ויה ,הניבוגצרהו הינסוב ,הלא תוזוחמ ינש

 הלא םירוזא ויה ,3641-מ .חרזמה ןמ רקיעב ןהילא הרדח תורצנהש ,תויבאלס תוצראל וכפה ןה  הריפסל

 תוירמוחו תויתרבח תובטה  ונתינ ,הדיצבו תומלסאתה דדוע ינאמ'תועה שוביכה .יכרותה שוביכה תחת

 ,עקרקה לע תולעבה ךשמה יבגל תונורתי ולביק םה .םתד תא ורימהש םיבשותה ויה םיבר .םימלסאתמל

 אצמ ,ירצונה הריפכה םרז .יכרותה םירא'צינאיה ליחל םינבה תחילש ינפמו םידבכה םיסימה ינפמ תוניסח

  .תויסכודותרואהו תוילותקה תוצובקה דגנכ תפתושמ הפשו תירב ןב םאלסיאב

 תטלחה יפ לע ,תירגנוה-ורטסואה הירפמיאל הז ץרא לבח רסמנ  ,םינשה 004 ןב ינאמ'תועה שוביכה םותב

 הינסוב לש ימשר חופיס לע תירגנוה-ורטסואה הירפמיאה הזירכה ,8091 תנשב .8781 תנשמ ןילרב סרגנוק

 תוחיתמ הרצונ ,רבד לש ופוסב .היסורו היברס ,היכרות לש ןתודגנתה תא ררוע הז השעמ .הניבוגצרהל

 ,ובייארסב ירגנוה-ורטסואה רצעה שרוי חצר תובקעב תאזו ,הנושארה םלועה תמחלמ תא 4191-ב התיצהש

.הינסוב תריב

 יקינולסמ םירחוס הלא ויה .ובייארסל םידוהיה ינושאר ועיגה ,םיכרותה ןוטלש תעב ,1451 תנשב

 קר ידוהיה בושייה הנמ ,הליחת .םהיתורוחסל םישדח םיקווש ושקיבש ,היכרות יבחרמ תורחא תוליהקמו

 דרפיהל ,ובייארס יבשות ,םיכרותה ושקיב ,הייסולכואה ברקב םועזה םרפסמ תורמל .תוחפשמ 51 דע 01

  .םידוהיה לעמ

 דירפהל םימלסומה והושקיב ,םש ורוקיב תעב .ובייארסב יכרותה החפ שוואייס רקיב ,18-0851 םינשב

 תוקילד יובירל םתוריהז יאב םימרוגו שער םימיקמ םידוהיהש ,הנעטב םידוהיה ירוגמ ןיבל םהירוגמ ןיב

 יכרותה החפה .םימלש םירוגמ יעבור וליכ םיתיעלש ,דרגלבבו ובייארסב תופירשה ובר וז הפוקתב .רוזאב

 תורצח תמגודכ ,"ןאח טופי'צ" :ארקנש םהלשמ םירוגמ םוקמ םידוהיל הצקהו םימלסומה תשקבל רתענ

 ,וז רצחב תופיפצב ויח תוחפשמ רפסמ .)רצחה ,ו'זיִטרוק-לֵא :וארקנש( הקיתעה םילשוריב םידרפסה

    .ינאמ'תועה רטשמב הטוקנ התיהש תימואל-תיתדה הדרפהה תוינידמל תודע השמישש

 םשובלמ ;קשנ תאשל םהילע רסאנ ;הליפת תומוקמ ןיקתהל רוסיא :םידוהיה לע ולטוה תופסונ תולבגימ

 סוס לע בכרל םהילע היה רוסא ;םימלסומ תוחכונב ףפותשהלו םוקמ תונפל וחרכוה םה ;םיכרותהמ לדבנ

.הענצבו טקשב ללפתהל םהילע היה םגו םימלסומהמ םיהובג ,הלילח ,ויהי אלש ,רומח לע אלא
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 ןוגריאב יוטיב ידיל האבש תילהנימו תיתד הימונוטוא ולביק םידוהיהו תולבגהה ונתומ ןמז רובעכ ,םלוא

.דועו ןיד יתבב ,"הרות ידומלת" תמקהב ,םיסימ תייבגב ,םירדוסמ הליהק ייח

  ,91-ה האמהמ לחה .אטשוקו יקינולס ,דרגלב ,היצנו םע רחסמ ןוישיר םידוהיל קנעוה ,ףסכ תרומת

 ,הינסוב ידוהימ םיברו ,ןוזמ יכרצימבו םישובלמב ורחס םידוהיה .םירצמו הניו םע םג םידוהיה ורחס

 ומיעו האופר עוצקמ .תוחחפו תורלדנס ,תוטייחמ וסנרפתהו םיחמומ הכאלמ ילעב ויה ,ובייארסב רקיעב

.םידוהיה ידיב זכורמ ולוככ ובור היה ,תוחקורה

 הנילייבב ,הקול היינבב ,קינווארטב םג ,תוידוהי תוליהק ומק ,ובייארסב םידוהיה תייליהק לע ףסונב

.דועו

 םיסימה םולשתמ םירוטפ ויה םינורחאה .םיינעל הגאדו הנייטצה ,ובייארסב םידימאה םידוהיה תליהק

 םתקזחה לועב ואשנ םידימאה .םידוהיה ובייוח ובש תלוגלוגה סמ תא םנעמל ומליש הליהקה תודסומו

 תליהקב .ובש ידוהיה בושיילו לארשי ץראב םינוש םילעפמל םג ומרתו הליהקה תודסומ לש םתוליעפו

  .תינדפק תיתדע תעמשמ הרמתשה ובייארס

81-ה האמב וביירסב )ישאב םכחה( ידרפסה ישארה ברה לש ותומד

 וביירס ינבר

 תויחנה ולביק םשמש ,ןווי ,יקינולסבש ינחורה זכרמה תעפשה תחת הדמע ,הניבוגצרהו הינסוב תליהק

 ישאב םכחה תורמל םיפופכ ויהש ,היברסב דרגלב ימכחל םג םה ונפ םימיוסמ םירקמב .תולאשל תובושתו

 רשא ברה  ומכ ,םמצע לשמ םיינחור םיגיהנמ ובייארס ידוהיל ומק ,71-ה האמב רבכ ,םלוא .אטשוקב
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 ןהכה השמ ןב לאכימ ןכו לאפסנרפ לאפרו ךורב ןב לאומש ,ןו'צא'צומ והילאו חילצמ םיחאה וירחאו ןולובז

."קדצ הרומ" רפסה לעב

 "ונרומ" הנוכש ,ודראפ דוד יבר םוקמב ןהיכ 81-ה האמב .ובייארס ידוהי לע החספ אל תואתבשה םג

 ןחלוש"ל וישוריפב םסרפתנש ,וטניפ דוד יבר וז הנוהכב שמיש ךכ רחא .אתפסותלו הנשמל םישוריפ ליחנהו

.תונוטלשה ידי לע ברכ רכוהש ןושארה היה ,הרארפ השמ ."ךורע

.האושב הפסנ רשא ,יול ץירומ ברה - "הינסובב םידרפסה" רפסה רבחמ היה ,ובייארס ינבר ןורחא

.םירשעה האמה תישאר דע ,הינסובב םידוהיה ייח תודלותל ידעלבה רוקמה אוה ,הז ורפס

םייתוחתפתהו םיינבמ םייוניש

.דומלת יתבו הליפת יתב םיקהל ובייארס ידוהיל רתוה ךכו םידוהיל חרזא תויוכז ונתינ 0481 תנשב

 תורשמ תאשל ולכי םה ,תותדה ראש ןיב דמעמל הוושוה םידוהיה לש םדמעמו ,םהיתויוכז ובחרוה 6581-ב

.ב"ויכו אבצבו לשמימב

 היצפיסנמאה תוחור .91-ה האמב ירגנוה-ורטסואה שוביכה םע הליהקב ולח רתוי דוע םיגילפמ םייוניש

 תורעתהל וליחתה םידוהיה .תורודמ תרוסמה םע תושגנתהל ואיבהו הקזוחב ובשנ הלכשהה תשיכרו

 לע דואמ עיפשה ,הלכשהה תמרב היילע לש הז ךילהת .תיברעמה תינמרגה תוברתב םגו תימוקמה תוברתב

 2981 תנשב דסונש הז ןוגריא ."היצנלובנב הל" :םשב ןוגריא ומיקה םישדחה םיליכשמה .הליהקה הנבימ

 ,תיתוברתו תילכלכ ,תירוביצ הניחבמ ,הניבוגצרה-הינסוב ידוהי תא םדקל הרטמל ול םשש ,הקדצ ןוגריאכ

  .ההובג הלכשהלו תיעוצקמ הרשכהל גואדלו

 התייהש ,תימוקמה הליהקה הנבימ תא ונישש ,תירגנוה-ורטסואה הכלממה יבחרמ םידוהי ועיגה רוזאל

 להנימב ,תורשמ ילעבו הלכשה ילעב ויה ,ועיגהש םיזנכשאה םידוהיה .תידרפס עירכמה הבורב

 ריעצה רודה ברקב דוחיא רצונ ,02-ה האמה תישארב םלוא ,תדרפנ הליהקכ ויה הליחת .ירגנוה-ורטסואה

 הדוהי רעונה ןוגריאו אבכוכ רב ,ןויצ ינב :ןוגכ ,םיזנכשא לומ םידרפס םיפתושמ םינוגריא םהל ומקו

.יבכמה

:היפרגוילביב

.6891  ,םילשורי ,ךוניחה דרשמ הרבסהה זכרמ .היבלסוגוי ידוהי .הניד ,ןויצ-ןב ןטק �

ינאיס החמש תאמ
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םירופ .א

1. äùîçä äàîéúéú
.תיתימא החמש יהמ רידגהל :הרטמה

.תוקד 3 ךשמב קוחצל םיכינחהמ שקבל ןתינ �

.'וכו החמש ,ןקרופ ,הלקה - וקחצשכ ושיגרה דציכ םתוא לואשל שי ךכ רחא �

?המשנב והשמ הניש קוחצה םאה �

 תומילא ומכ( םויה םהב םילקתנ ונאש םיבצמב וליפא ,תיתימא החמשל עיגהל ןתינ םיכרד וליאב �

?)םיכרד תונואת ,תולחמ ,םיעוגיפ ,הרבחב

.ל"ז ץיבוניבר יסד לש דחוימה רופיסה תא םהל רפסלו םיכינחה תועצהל תואמגוד םושרל שי �

 יסד םשב הרענ לע אוה רופיסה" .םינש רפסמ ינפל הרקש יתימא רופיס םכל רפסל הצור ינא 

 רפסב עיפומ רופיסה .םילוח תיבב םיימוי םילופיט רובעל הצלאנו השק הלחמב התלחש 'ץיבוניבר

 קסעש "םחנמ ןורכז" ןוגריאב הבדנתה יסד ,התלחמ תורמל .יתימא הנידע תאמ "דימת החמשב"

 ,בקעי לביק דחא רקוב .תוליעפל ףסכ דועל וקקזנו תולודג ויה ןוגריאה תואצוה .םילוח םידליל עויסב

 םה םגש םילוחה תיבב םילוח חמשל םיכירצ ונא ,ברקתמ רדא שדוח" יסדמ ןופלט תוליעפה זכר

 רדא שדוח שארב .ןוגריאל ומרתי םגו וחמשי םישנאו תחמשמ העתפה ןיכנ זא ,רדא שדוח ושיגרי

 תונטק תוירכוסב םיאלמ םיקרזמ ויה םהידיב ,יסד םשארבו םילוחה תיבל םיבדנתמ רפסמ ועיגה

 תומורתו ונתינ "תוקירז"  ."הנטק המורת תרומת החמש תקירז רדא שדוח דובכל" :לוקב וזירכה םהו

 ופייעתה םיבדנתמה ראש התאר הרזחשכ ,ימוי לופיט לבקל ידכ המ ןמזל הבזע יסדו ףסאיהל ולחה

 עגרמ ןכאו ןכודה לא אובלו ךישמהל םישנאל אורקל הלחה החמשבו ץרמב ,תוירכוס דוע וראשנו

."הפי םוכס ףסאנו ורמגנ תוקירזה ןכודל הרזח יסדש

 דמלל החילצה איה םלוא ,הרטפנ איהו התוא העירכה הלחמה ונרעצל "?ףוסב יסדל הרק המ" - 

.םירחא חמשלו חומשל לוכי התא ,הלוח התא םא םגש םיבר םישנא

li.oc.apik.www יפ לע

תולועפ
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 ולש השיגבו ומצע םדאב היולת תיתימאה החמשהש הארמש אבה רצקה עטקה םע הלועפה תא םכסנ

.ומצע בצמב אלו אצמנ אוה וב בצמל

 ,ליסכה תחמש איה וזו ,חיר אלו םעט הב ןיאש החמש שי - החמש ינימ ינש שי רמא ב'צידרבמ קחצי יול יבר
 תעדו םעט בוט לש החמש ךותב יורשה לבא .ומצע תא ןקתל ללכ גאוד וניאו ומצעב ןורסיח םוש שח וניאש
 ועיגהבו ונורסח תא ול אלמיש 'הל הווקמ אוה אלא ,ודעב ךשח םלועה ןיאש יד אלו ,ותיב ףרשנש םדאל המוד
 עיקשמו ךשומ אוהש ןבאו ןבא לכ לעו ,שדחמ ותיב תא תונבל ליחתמ אוה ןוחטיב ידיל הנומאהו הוקתה חוכב
.ןוששו החמש רבגתמה ןייעמכ וב השענ ובל ,וב

זר החמש ,"םיקידצ ירופיס" יפ לע

 

ל"ז ץיבוניבר יסד לש "החמש ילוגיע"
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2. îèáòåú ìùåï îäîâéìä
 רשקלו ןושלה תועבטמ תא תוהזל םיכינחה לע .רתי תייתשמ ולבלבתה תורדגההו הליגמהמ ןושלה תועבטמ

.רתסא תליגמבו םיזמרל תואמגודב רזעיהל ןתינ .הרדגהל ןתוא

)ז:א רתסא( הבחר דיב עפשב   .1    'וכו דומעה דוש .א

)ז:א רתסא( םיבר םיגוסמ   .2     הדמ ילככ .ב

)אי:ג רתסא( ךנוצרל םאתהב   .3    דעו ימח הלצתו עשתכ .ג

)די:ד רתסא( רחא םוקממ רזעינ   .4     התשמב םחנ .ד

)ה:ח רתסא( תינודז הער הבשחמ   .5     חומה שארהו .ה

 )גי:א רתסא( םיטפוש ,םימכח   .6     ךיניב טעובכ .ו

)א:א רתסא( םוצע חטש   .7     עדוי ידידי !ןת .ז

)וט:ד רתסא( ןוכיסה תא ילע חקול ינא   .8    ןוממ ליכשמ ךילמי .ח

)ג:ה רתסא( הצרתש המ לכ ךנעמל השעא   .9   המלרח רוא רצח אוה ומוקמ .ט

)זט:ח רתסא( וגגח םידוהיה .01    דבכא תובידא ריש תא .י

)א:ט רתסא( ןוכנ אוה ךפהה .11     וב םייוקי לוק .אי

 )ח:ז רתסא( ובייחתה .21     ופנכו אוה .בי

:תובושתל םיזמר
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)ןויליגה ףוסב תובושתה(
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3. çéãåï ôåøéîé
             )די:ב רתסא( ?הליגמב הנועה ףוס תריכמל זמר ןכיה .א

  åäðçä ìîãéðåú òùä
       )די:ב רתסא( ?הליגמב שי זג הזיא .זגרשימאו ,זגזפ ,זגרפוס שי ונימיב .ב

 ùòùâæ
            )ז:ד רתסא( ?הליגמב תרכזנ שמוחב הניאש השרפ וזיא .ג

 ôøùú äëñó 
            )טי:ב רתסא( ?ןשושבש לגר רודכה תרחבנ לע ונל עודי המ .ד
 åîøãëé éåùá áùòø

            )ד:ט רתסא( ?רודיש תנחת התייה יכדרמלש ןינמ .ה

 åùîòå äåìê áëì äîãéðåú
)וט:ג רתסא( ?הריבה ןשושב היה יניס רה דמעמש ןינמ .ו

         åäãú ðéúðä áùåùï äáéøä 
)ה:ח רתסא( תורשכ לע דיפקה שורושחא ךלמהש ונל ןינמ .ז

         åëùø äãáø ìôðé äîìê
  )ז:א רתסא( ?שורושחא ימיב בר לש ולדוג היה המ .ח

         åééï îìëåú øá ëéã äîìê
  )וט:ג רתסא( ?הליגמב הלוספ הציר לע רבודמ ןכיה .ט

 åäøöéí éöàå ãçåôéí
   )ג:ג רתסא( יכדרמ גיהנה שובל תנפוא וזיא .י

 ù÷ åàôø éåöò ìøáéí
  ?תווצק שולש ילעב ןמה ינזוא םישוע המל .אי

 îôðé ùàí éäéå áòìé 4 ëðôåú éäéå çééáéí áöéöéú.
)אי:ג תישארב( ?הרותב רכזומ ןמה םאה וז העד יפל .הרותב בותכ אלש רבד ןיאש ל"זח ורמא .בי

 äîï äòõ àùøé öéååúéê 
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4. öéøåôé ìùåï
הרדגההו זמרה תעימש רחאל בינה תא תוהזלו תוסנל שי

   

5. îùôè öéáåøé
...הליגמב ראותמש יפכ ןמה לשו יכדרמ לש דחוימב ,םידדצה לש תוגהנתהה תא ןוחבל :הרטמה

 המשל תועשר הליג ןמה וליאו ,הווחתשה אלו ערכ אל אוהשכ יכדרמ קדצש ךכב םילגרומ ונחנא םנמא

 לעו יכדרמ לש והשעמ לע םירערעמה שי ךא .םידוהיה לכ תא גורהלו דימשהל שקיב אוהשכ

 .ל"זח ידי לע םג ורמאנ םירבדהו .ויתואצות

 םיקומינהו םילוקישה תא - םיעבותו םירוגינס - םידדצה ונחבי ובו "ירוביצ טפשמ" ךורעל םיעיצמ ונא

.השעמ ותוא לש םינושה

המדקה

 אוה ,ותיבל ובושב ,דחא םוי .שורוושחא ימיב הריבה ןשושב יח היה ידוהי שיא :"בצמ רואית" ןתונ החנמה

 בתכה ןגשתפ אצי ךכ לע הבוגתבו .ךלמה לש ורש ,ןמהל תווחתשהל בריס ,ומש יכדרמ ,ידוהי גיהנמש עמוש

 םישנו ףט ,ןקז דעו רענמ םידוהיה לכ תא דבאלו גורהל ,דימשהל" )ןמה - םירשה שאר תצעב( ךלמה ינפלמ

 וינכש םע החישב .דואמ להבנ ןבומכ אוה - "רדא שדוח אוה רשע םינש שדוחל רשע השולשב דחא םויב

:תואבה תולאשה ולע םידוהיה
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?ןמה תא סיעכהלו ךלמה תווצמ לע רובעלו דגנתהל יכדרמ האר המ .א

?םידוהיה ויחא לכ ייח תאו וייח תא ןכסמ אוה הזבש עדי אל םאה .ב

.ותוגהנתה לע ירוביצ טפשמל ידוהיה יכדרמ תא איבהל וטילחה םידוהיה

הכירדמל

.)שארמ בטיה םתדמע תא ןיכהל םיכירצ םיעבותהו םירוגינסה( םיעבות ,םירוגינס ,םיטפוש רוחבל שי

.טפשמה לוהינל םיללכה תא שארמ עובקל יאדכ

:)ותדמעל םימיאתמה םינועיטב רזעיי דצ לכ( םידדצה תונעט לש תואמגוד

 הרז הדובעל הווחתשמ היה ול הווחתשמ היהש ימ לכו ובל לעו וידגב לע םקורמ םלצ ול השע ןמה .1

.)ו ,ז אבר רתסא(

.ןמהל תווחתשהל ךלמה תדוקפל תייצל ובוריסב ידוהיה רוביצה תא ןכיס יכדרמ .2

 זיגרהל ידכ ,וילגר תא םירה ןמה תא ותוארב אוהש אלא ,ןמהל תווחתשהל בריס יכדרמש דבלב וז אל .3

 שמישש ,ולענ תועצמאב ומצע תא רוכמל ץלאנ ןמה ,אבצ ירש ויה םהינששכ ,םעפש ול ריכזהלו ותוא

.):זט הליגמב זמורמה שרדמ האר( הריכמה רטשכ

.ןוטלשה ררופתי םיקוחל תייצי אלו ונוצרכ גהני דחא לכ םא .הנידמב רדסה לעו קוחה לע ןגמ ןמה .4

.ודובכ יפל וניא רבדהו )ןשלב יכדרמ( ןירדהנסה ילודגמ אוה ידוהיה יכדרמ .5

 יבזוע" בותכה יפ לע ,םידוהיה ויחא יניעב םימש םש שדקל ידכ ןמהב תורגתהל יכדרמל היה רתומ .6

 יפ לע( הז ידי לע םשה שדקמ יכדרמ היהש .)ד:חכ ילשמ( "םב ורגתי הרות ירמושו עשר וללהי הרות

.)"שדח רוא" - גארפמ ל"רהמה

?ול הווחתשמ היה יכדרמ םאה ,וידגב לעמ םלצה תא ריסמ היה ןמה םא .7

 ךלמ הינכי םע התלגיה רשא הלוגה םע תויהל ונוצרב ."םילשורימ הלגיה רשא" היה הלוג שאר יכדרמ .8

.השעש השעמה תא ריבסמ הזו ,םייוגה ןיב עמטיהלמ םהילע רומשל ידכ ,הדוהי

.יכדרמ לש ותוגהנתהל רשק ילב םג םדימשהל בשחו םידוהיה תא אנש אליממ ןמה .9

 םגו .וישעל תווחתשהל אלש ,ומא ןטבמ ןימינב טבש אוה דומל .םיווחתשמ םניא ןימינב ערזמ םידוהי .01

 ,ז אבר רתסא( ךלמכ וילא סחייתהל יוארו " 'ד דידי" ארקנו וקלחב הניכש הרשתש תוכזכ בשחנ הז

.)גל חלשיו רבד קמעה( )ט

 לספ השעי רשא שיאה רורא" )זכ םירבד( הרותב ונריהזה וניבר השמ - יכדרמ םהל רמא" :רמא יול 'ר .11

.הרז הדובע ומצע השוע הז עשרו ,"הכסמו
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"לודגה הרומה" י"שר לש ותריטפל הנש 009 .ב

!דומע - יתימאה י"שר
.יתימאה י"שרה תא תוהזל תוסנל םיכינחה לעו יתימאה י"שרכ םמצע תא םיגיצמ םישנא השולש

 יתדבעו הרות יתדמל .תובר תודגא ילע ורפיס .ךלמה דוד לש וערזמ ינאש יילע ורמא .תפרצב יתדלונ �

 .ן"בירהו ם"בשרה ויה יינב ןיב .וב רופחל םודרקכ יתרותב שמתשהל יתיצר אל יכ תוניי רחסמב

.םלועל יתמורתב האג יתייהו הביח ייוניכב יידימלת תא יתיניכ

 יתססיה אלו וינע יתייה .היינע התייה יתחפשמ .ךלמה דוד לש וערזמ ינאש יילע ורמא .תפרצב יתדלונ �

 ןכ םגו י"שר בתכ ותוא וארקש דחוימ בתכב םישוריפו םירפס המכ יתרביח .עדוי יניאש תודוהל

 לצא רקבל הפוריא יבחרב םתיא עוסנל יתבהא תושפוחב .הבישיל םלועה יבחרמ םידימלת יתנמזה

.לארשי ילודג

 .בלה לכב לארשי תא יתבהא .םינב יל ויה אל .ךלמה דוד לש וערזמ ינאש יילע ורמא .תפרצב יתדלונ �

 תורוסמ לע יל ורפיס יידימלת .יתורמל םמצע תא ופפכ לוכה תאז תורמלו הררשהמו דובכהמ יתחרב

.תועוצקמ ינימ לכב תובחר תועידי יל ויה .םולשהו תמאה רחא יתפדר דימת .םישדח םיגהנמו

.י"שר לש תויתימאה תודימה תא םיעטקה ךותמ ןיימל שי תוליעפה םוכיסל

.361-561 'סמ "ושדוחב שדוח ידמ" תורבוחב רזעיהל ןתינ
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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

הבושת       עדוי ימ

המורת תשרפ
)תלעות / תעלות(      תומורתה יגוסמ .1

 תוקפהבש בוטהו 

)םירוכב / םיבורכ(          רובידה ץורע .2

רוקיב םילשוריל םתיאו 

)תכרפ / תרפכ(      ןוראב קלח .3

ןכשמב קלחו 

הוצת תשרפ
)תינדרמ / דימת רנ(    לוחבו תבשב הוצמ .1

לוקב תעמוש אלו 

תעמשנ ןושארה קוספב 

תעמשמ תרסחו 

)רתז / תרז(         הדימ תדיחי השרפב .2

עדונ יסרפ הליגמבו 

)יֵתְש ּו / יתשו(       הליגמב םש .3

השרפב רפסמו 

אשת יכ תשרפ
)הוסמ / הָ ּסומ(      בָרַעב השמ .1

וינפ לע היצארו 

עובשה תשרפ .ג    
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)געל / לגע(          ליפש בר ברע .2

ליפשמ קוחצו 

)שבש / ששב(     בכעתה ונתשרפ ןושלב .3

"בברע" בוטה רדסה תאו 

ידוקפ-להקיו תשרפ
)לושחנ / ןחלוש(      ימיימש ילכ .1

ימיימ לפקו 

)תמתוח / תותחמ(          חבזמה ילכמ .2

"חטבאמ" ךמסמו 

)דופיק / ידוקפ(     חיכש ףתוש ונתשרפל .3

חימצמ םיצוקו 

םישמוחב השרפ 

םיצוק םע םייח לעבו 

 ,קנרפ באז תאמ "יעושעש ךתרות" רפסה ךותמ תודיחה

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

המורת תשרפ

:םידמול ןיינמ

 ?ןכשמה ןיינב השעמל הליחתה םירצמל בקעי תדירי םע רבכש .1

.םיטיש יצע :זמר 

?חצמ תוזע לע רפכמ חבזמהש .2

.תשוחנ :זמר 

?ןכשמב היהש ירוקמה ילכל קיודמב םאות תויהל בייח אוה שדקמל ילכ םירציימ םאש .3

.ןכו :זמר 

?םינוש םיינועבצ םינווגב היה שחתה לש ורועש .4

.סולקנוא :זמר 

 ?לספ תושעל רוסאש בותכ ירה םיבורכ תושעל רתומ ךיא :תולאשה תלאש

?ןכיה םיזיע םניאש םיזיע                          

הוצת תשרפ

:םידמול ןיינמ

?'ה ינפל חור תחנ םה תונברקהש .1

.למסו לשמ :זמר 

?)ןכשמ( שדקמל רושקה ןווע ללגב תומל םידיתע ,והיבאו בדנ ,ןרהא ינבש השמל זמר 'הש .2

.ידובכב :זמר 

?ןידו טפשמל רושק היה ןשוחהש .3

.טפשמ ןשוח :זמר 

?לודגה ןהכה שאר לע היה אלשכ םג לארשי יאטח לע רפכמ היה ץיצהש .4

.דימת :זמר 

 )זל:חכ( י"שר בשיימ דציכו ,ץיצה לש והנבמו ומוקמ יבגל תוריתסה םהמ :תולאשה תלאש

 ?ימ דגנכ ימ - םידגב הנומש לומ םידגב העברא                          
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אשת יכ תשרפ

:םידמול ןיינמ

?לארשי יעשופ תא םג הליפתל ףרצלו לבקל שיש .1

.הנבלח :זמר 

?דחיב תרוטקה ינממס לכ תא בברעל שיש .2

.ןפס :זמר 

?ך"נתה ירפס לכב יקב תויהל ךירצ םכח דימלתש .3

.הלכ :זמר 

?ליגר ןפואב םתוא רופסלו םישנא תונמל רוסאש .4

.לקשה תיצחמ :זמר 

.)םישוריפ 3( "ירוחא תא תיארו" השמל רמא רשאכ 'ה ןווכתה המל :תולאשה תלאש

?והימ ,רשעתהו )תורקי םינבא הרכמ - ןוכנ רתוי( "בהז הרכמ" ול וליג םימשמ                          

ידוקפ-להקיו תשרפ

:םידמול ןיינמ

?םיפתוש ויה םירחא םגש תורמל ומש לע יורק ןיינעה ,םיוסמ ןיינעל ומצע רסומש ימש .1

.שעיו :זמר 

?ןוכשמה תא חקל 'ה לארשי ואטחשכו 'ה דיב ןוכשמ ןיעכ ויה שדקמה יתב ינשש .2

.ןכשמ ןכשמה :זמר 

?'ה תדובעל תישונאה תוימשגבו תוירמוחב שמתשהל ןתינש .3

.רויכ :זמר 

?)א:בי תומש יפ לע( 3/9 אלו סרמב 9 :ךכ ובתוכל שי יזעול ךיראת בותכל םיצלאנשכ .4

.שדוחה תשרפ :זמר 

.)םירבסה 3( ושוריפ המ "תואבוצ" יוטיבה ."תואבוצה םישנה" תומורתמ השענ רויכה :תולאשה תלאש

?)ונתשרפב אצמנ( והימ ,םירמ לש ןינה :תרפרפה תניפ

יתרפא יכדרמ תאמ ,"השרפ יגיגה" יפ לע

)ןויליגה ףוסב ןודיחל תונורתפה(
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רמתה

 תויגועה לש ןבור בורלו .תונמ חולשמ תנכהב וב שיש םיברה םישומישה תוכזב רמתה לע בותכל יתרחב

 רשאכ .'ודכו עבעב תויגוע ,תלוס תויגועב ,ןמה ינזואב יולימכ רמתב שומיש השענ גחה דובכל תופאנ רשא

 םימה לא ךלשיו ץע והרויו 'ד לא קעציו" רמת ץעב הרמה ימ תא וקיתמה רבדמב םעסמב ויה לארשי ינב

.ירבדמ - םח םוקמו םיחולמ םימ תברקב לדג רמתה יכ ,)הכ:וט תומש( "...םש םימה וקתמיו

 :רמתל לארשי ולשמנ

 ,לוליהל ,ןיבלול ,הליכאל םירמת אלא תלוספ הב ןיא וז הרמת .קוחר ולצו םיסוקיס אלו םימוקע אל וב ןיא הזה רמתה

)אמ הבר תישארב( תיבה תא םהב תורקל תירוק תעפש ,הרבכל םינסנס ,םילבחל םיביס ,ךוכיסל תוירח

 .םיחילמו םיירבדמ םירוזאב ןכו םדק ימיב לארשי ץראב םיקמעה ירוזא לש םיבושחה לכאמה ינליאמ

 ביבאב חרופ רמתה .םדאה ידי לע םג םיתעלו קבאה תא הציפמה חורה ידי לע הקבאה ךרד תישענ הירפהה

 תומכ םיליכמ תוריפה .דחא לודג ערזו הקותמ תינרשב הפיצ תלעב ,הבנע ארקנ ירפה .ץיקב ויתוריפ לישמו

.רכוס לש הלודג

 "חרפי רמתכ קידצ" רמתל קידצה תא המדמ ררושמהו ןנערו הפי ןליא אוהו רבדמ תואנב לדג רמתה

.)גי ,בצ םילהת(

 תקחרהל הפינמכ ,טושיקל םישמשמו ,םירמת תופכ םיארקנ וילע ,לקד ףסונה ומשש ,הובג ןליא רמתה

.דידג ארקנ םירמת ףיטק .'ודכו םיפפועמ

 רמת לש םינימ 03 םימייק .שבד יוניכה תחת ,ץראה הכרבתה םהב םינימה תעבשמ דחא לע הנמנ רמתה

 ,לוה'גמ רמת ,ידניה רמת ,יתוברת רמת אוה םהבש בושחה .לכאמל םייואר תוריפ םינתונ םהמ םידחא קרו

.'וכו ירמא רמת ,םודא רמת ,בוהצ רמת ,חל רמת

ארקמב רמת

.)ט ,גל רבדמב ;זכ ,וט תומש( "םירמת םיעבשו םימ תוניע הרשע םיתש םשו" �

.)ה ,ד םיטפוש( הרובד רמות תחת תבשוי התיהש רמאנ האיבנה הרובד לע �

.)וט ,גכ ארקיו( )בלול( תוכוסה גחב םילטונה םינימה תעברא ןיב ורכזנ םירמת תופכ �

ץראה תרמיזמ
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.)וט ,ח הימחנ( םירמת ילעב תוכוסה תא וניקתה הימחנ ימיב �

 ,הנ םיחספ( "םויה לכ םילקד ןיביכרמ" היה םהמ דחאו חספ ברעב וחירי ישנא ושע םירבד השיש �

.)ב"ע

 וליאו .רמתה תוריפ יאלמ םילס ינש ויתחתמש ,רמת תרוצ היילעו עבטמ עבט יאנומשחה ןועמש �

.הנוגיב ןויצ תב תלותב הפופש ויתחתמש ,רמת ץע הדוהי לע ןוחצינה עבטמב קקח סונייספסא

םימגתפ

אשנ ףקז - רמת הלימה שוריפ �

ש"צומב לידבמה - רמות לצכ הנפ םוי �

 ב"מרת תנשב ןכלו הלואגה תעל תואכו ןמיסכ םירישה רישבש קוספב ואר םינמיתה - "רמתב הלעא" �

 היילעה התייהו לארשי ץראל ןמיתמ הלודג היילע התייה ,)ב"מרת - רמתב תויתואה רדס יוניש(

.2881 תנשב םייוליבה תיילע ינפל הנושארה

הבוגל אשנתמה רמתל יומיד ןשע תורמית �

.םיעיפשמו קוחרמל םיארנ קידצה השעמ ,חרפי רמתכ קידצ �

םישומיש

.הפקהו התה םע -  ץמח ןבומכ היהש - רכוס םוקמב רמת ולכא חספב וקורמב �

.שבי וא חל לכאנ �

.םירמת ןייו שבד ונממ םיניכמ �

.רבדמה יבשויל בושח ןוזמ שמשמ �

.םילבח םיניכמ עזגה לעמש םיביסמ �

.ץעה תא התיממ בלה תריקעש אלא ,לכאנ לקדה בל �

.ידוה רמת לש ויתוריפמ יושעה קותמ הקשמל יוניכ - ידניה רמת �

:תונוש תולחמל הפורתכ שמיש רמתה

 ,םיממחמ םירמתה :ושוריפו )א"חע 'ע ןיטיג ,ילבב( ןקנפמ אלו ןרשאמ םילשלשמ ,ןעבשמ ןנתשמ ירמת" �

.ותוא םיקנפמ אלו ףוגה תא םיקזחמ ,םילשלשמ ,םיעיבשמ

 ,הער הבשחמ :םירבד השולש תולטבו ןתומכ ןיא םירהצב :"תוער החנמב תופי תיברעו תירחש םירמת" �

.)ב"ע י תובותכ ,ילבב( )םירוחט( תוינותחתו םייעמ ילוחו
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.םיעצפבו בל תולחמב ,ןימ תולחמב ,הביק תולחמב ,הימנאב ,תונוא ןיאב לופיטל בוט �

 יכרדב תולחממ םילבוסל ,הימנא ילוחל תצלמומ ,ארבגה חוכ תא הריבגמ תוריפ תליכא :שומישה ןפוא �

.בל ילוחלו לוכיעה

 תלבקתמה הרשימה תא .םיחתור םימב םתוא םיטלוחו םיחרפה תקבא תא םיפסוא ןימ תולחמל �

.םימ רטילל הקבא ןפוח אוה ןונימה .העשה תיצחמכ וב םיהושו םימח םימ טבמאל םיכפוש

 םיעצפה לע התוא םירזפמו הקבאל םתוא םישתוכ ,ומיחשיש דע ירפה יניערג םילוק :םיעצפל �

.ףאהמ םומיד תריצעל םג הליעי וז הקבא .םיחותפה וא םייתלגומה

ןפיצרמב םיאלוממ םירמתל ןוכתמ

:םירמוחה

.לוה'גמ ןזמ יוצר .םיפיו םילודג םירמת ג"ק 2/1 �

ןאקפ יזוגא 05-06 �

)561 ןויליגב ןוכתמ האר( ימלוג ןפיצרמ �

.)םוכרכ לש הקבא םע תושעל ןתינ ,בוהצ( לכאמ עבצ תופיט המכ �

הנכה

.ןצרחה תא םיקלסמו םיחתופ ,וכרואל ןיכסב רמת לכ םיכתוח �

 עבצל הכזי קלח לכו םיקלח רפסמל תומכה תא קלחל ןתינ( םיידיב השיל ידי לע ןפיצרמ טעמ םיככרמ �

.)רחא

 ,תכרואמ תיטפילא הרוצ תלבקל םיידיב םילגלגמו ןפיצרמ טעמב ותוא םיפטוע ,ןאקפ יצח םיחקול �

 םימשו ןפיצרמה ונממ ץבצביש ךכ רמתה יתפש יתש תא םיקדהמו רמתה ךותב ןפיצרמה תא םיאלממ

.ריינ תורטעב

יסלברט לזמ
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םינפה לע תוכסמ .1
 אל .שפחתהל ףאש הילא תומדל סנכיהל דליל תמרוג הדומח הכסמ

 רוחש עבצב הצלוחו םייסנכמ שובלל רשפא .םישבול המ ךכ לכ בושח

.םישפוחמ ונחנא רבכו תיבב שיש דגב לכ - רחא דיחא עבצ וא

:דויצו םירמוח

 תנכוסמה ,ןוליינ תיקש אל ךא - תונתמ תופיטע( יהשלכ ריינ תיקש �

. )הב קנחיהל םילולעה םיריעצ םידליל

.רמצ תויראש ,םידב תויראש ,םיינועבצ תוריינ �

.תורטקמ הקנמ �

.יטסלפ קבד �

.ןכדש �

.םיירפסמ �

.פייטולס �

:הנכהה ןפוא

.םייניעה םוקמ תא ךרעב םינמסמו שארה לע תיקשה תא םימש �

 ךכ רחא אלמלו יצח וא שארה לע ףוסה דע שבליהל הלוכי תיקשה �

.םייניעה הבוג דע םינותיעב

 םיכינחה תא דמלל שי .םיטוחמ תורעש ,ןקזל ,ףאל תוריינ םירזוג �

.פייטולס וא ןכדש ,קבד תרזעב הכסמל קדהלו ריינה תא לפקל

.םהילע הבוטה ןוימדה דיכ רוציל םיכינחל תתל יאדכ �

 הכסמל םרבחלו םיכורא םישלושמ רוזגל רשפא .תורעש ,ןקז ,םפש :ומכ תוקינכט םיכינחל תוארהל שי �

.קבד ריינ וא תוכיס ,ןכדש תרזעב

די תוכאלמ
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םישפוחמ םינולבב רדחה טושיק .2

:דויצו םירמוח

)רפ ּוסהמ תויראש( םינוטרק �

םינותיע תויראש �

םינוש םיעבצב םינולב �

םיקירבמ תוריינ �

קבד ריינ �

םיקחמנ םניאש םידרול �

 קיטסלפמ תוזז םיניע �

םיירפסמ �

:הנכהה ךילהת

הבע ןוטרקמ תודומצ םיילענ גוז ורזיג �

ןולבה לש רשקה תא סינכהל  עצמאב רוח וררוח �

עובצל רשפא םיילענה תא �

 ,)קבד+םינותיע תוכיתח( ריינ תסיע םהילע תושעל תרחא תורשפא �

.הטמל ןולבה תא ךושמל רזועה

 רשקה תא וסינכה ,םינוש םיעבצבו םינוש םילדגב םינולב וחפנ �

 .קבד ריינ םע וקזחו רוחל

 ריינמ םיעבוכ ןיכהלו םידרול יעבצ םע טשקל רשפא ןולבה תא �

.םשפחלו קירבמ

 רדח םכל ירהו - רדחב םיטיהרה לע םירזפמ םינולבה תא �

.םירופל טשוקמ
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הליגמה תאירק לזאפ .3
.הליגמה תאירק אוהש רקיעה תא םיחכושו םינצילו תוכסמ לע רתוי שגד םימש ונחנא םירופב םיתעל

.ףקש לע וא ,לוטסירב לע ףדה תא םלצלו לזאפה תלבקל יוצרה לדוגל הנומתה תא לידגהל יוצר �

.תותילטה טושיק ,תוצבשמ ,תודוקנ ,םיחרפ ,םיווק ומכ רויצה תא טשקל םידליהמ שקבל �

:תורתוכ

 רקבמ וב תסנכה תיבב שדוקה ןורא לע אצמנה קוספ רשפא( םיאתמ קוספ שדוקה ןוראל ףיסוהל ןתינ �

.םיאתמ רחא קוספ שפחל וא ,)ךינחה

 תרגסמ לגרס תרזעב ןמסלו )תוכרבל םוקמ היהיש הנומתה תא לידגהל( הליגמה תכרב ףיסוהל �

.)לזאפה תא ביכרהל תעייסמ תרגסמה(

 םיווקה תא ןמסלו ףדה תא ךופהל שי םויסב �

.הריזגל

 תוכיתח 05 וא 01 לזאפה תוכיתח לדוג :הרעה

 תלוכיל םאתהב לתופמ וא רשי םא ךותיחה תרוצו

.ךינחה ליגו

ןוסנורהא הכלמ תאמ
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ילוק-רוא רמוח
םירופ
)תינרותה תיגוגדפה היזכרמב םייוצמה( ואידיו יטרס

 "אוה ךופהנו" לש ןויערל יוטיבכ םירופה גח תווצמ - 782 ,32 -  )םייניב תביטחו ידוסי( - אוה ךופהנו �

.)תיכוניח היזיוולט( )"תודהיב םיגשומ" הרדיסהמ(

 יווההו םינידה - םינויבאל תונתמו תונמ חולשמ :םירופ - 782 ,).ר.כ( 851 - )ידוסי( - תונתמו תונמ �

.)תיכוניח היזיוולט( )"ןנעו תשק" הרדיסהמ( וב םירושקה

 םידלי תוגצהב םיבלושמ תונושה תודעב ויגהנמו םירופ תווצמ - 131 - )םייניב תביטח( - םירופה גח �

.)ןייהקש קרב( תובוב ןורטאיתו

 היזיוולט( )"ןיינעלו רצק" הרדיסהמ( םירופ אשונ לע רודיב תינכת - 692  - )םייניב תביטח( - םירופ �

.)תיללכ

 לכב תשמתשמ איה ,סרפ תכלמל תכפוה העודי אלו הריעצ היידוהי השא - )ר(983 - )ידוסי-לע( - רתסא �

 תקפהב( )תירבעב תויבותכ ,תיסור רבוד( הדמשהמו הקוצממ המע תא ץלחל ידכ הלש ץרמהו לכשה

.)רשג

 והמ ?"סליפש םירופ" םהמ ?םירופ תא םיגגוח ךיא - 344 - )ידוסי-לע(  - שורוושחא ימיב קר אל �

 םירמזהו םינקחשה ?"סליפש םירופ" לש םיאשונה ןיבל רתסא תליגמ לש תונויערה ןיב רשקה

.םירשו םיגיצמ

 ירוחאמ רתתסמש המ לע םיחחושמ קורמש אנח 'פורפו ןמרקוצ ריאמ ברה ,דייבש רזעילא 'פורפ 

.)תיכוניח היזיוולט( רתסא תליגמ לש תולהוצה םינפה

.)תיכוניח היזיוולט( )"םיחוציפ" תרדיסמ( רתסא תליגמב ןודיח - 465 - רתסא תליגמ �

 אשונל תורושקה תויעבו םיאשונב ןד לשרגיונ יכדרמ ברה - 206 - )ידוסי-לע( לשרגיונ ברה - האושה �

 רתסא תליגמב םיזמרו ןויצ תבישו האובנה ,םירוסיהו לבסה ,האושהו הנוילע החגשה - האושה

.)מ"עב הנוש תיווזמ תודהי(

 לעו ארקיו תשרפ לע ןולא יכדרמ ברה םע חחושמ איחי ןוד ינב - 466 -  )ידוסי-לע( - רתסא תליגמ �

.)תיכוניח היזיוולט( רתסא תליגמ לע החישה הבסנ )ה"נשת( וצ תשרפ תבשב החישב .רוכז תשרפ

 היזיוולט( )ה"נשת( הננערב אביקע-ינב תבישיב רתסא תליגמ תאירק ביבס יווהה - 666 - רתסא תליגמ �

.)תיללכ

רזע רמוח
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 םינבר לש םימואנ .םהיגהנמו םיגחה יניד רבסה - חספ ,םירופ ,הכונח - 286 - )תירהמאב( לארשי יגח �

.)תינויצה תורדתסהה( גח תוביסמ ,םיסייקו

.)תיכוניח היזיוולט( 688 ,368 - )"דמחנ רפרפ" תרדיסמ( םירופ דדיה �

  תינרות תוברתל ףגאה לש רתאה האר .)תירבעב( םירופל תשרב םירתאל םירושיק
mth.osknil/tinarot/li.vog.noitacude.www

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

)תינרותה תיגוגדפה הייזכרמב תויוצמה( לוק תוטלק

.)םינוגינו םיריש( תורודה לכב םירופ סנ ,החמשב ןיברמ רדא סנכנשמ - 3902

.ב רדאו א רדא - 8012

.תוישרפה עברא - 7312

.םילשורי - דרפס - רתסא תליגמ - ךינבל םתננישו - 4812

.לארשי-ץרא - )הפוריא זכרמ( זנכשא - רתסא תליגמ - ךינבל םתננישו - 5812

.הקנלבזק - וקורמ - רתסא תליגמ - ךינבל םתננישו - 6812

.אענצ - ןמית - רתסא תליגמ - ךינבל םתננישו - 7812

.םירופ יריש - םיפוצה רה תגספ לעמ - 2222

.םירופ - תירהמאב לארשי יגח תרוסמ - לארשיל היפויתאמ - 7622

5822 - srednoW & selcariM ,namdeirF eibbeD

.הליגמ תכסמ - ותבס יתבש ברה תאמ הנשמ ירדס השיש דומילל תטלקומ תינכת - הנשמה - 9822

.תידוהי-תידרפסב יקינולאשמ ילקיסומ הזחמ - רתסא יריש - 3132

.ןסינל םירופ תוכימס םעט - 1432

.לקשה תיצחמ םילקש תשרפ - 6432

."עדי אלד דע ימוסבל שיניא בייח" גשומה רואיב - םירופ - 3532

.קלמע תישאר דגנ לארשי תישאר - רוכז תשרפ - 0632

.תבשב רוכזו קלמעב רוכז - רוכז תשרפ - 1632

.םילגר תחמשמ םירופ תחמש הנוש המב - 4632

.שיאל השעי הככ - 4932

םילשורי ןיא םירופ - 5932

)תינרותה תיגוגדפה היזכרמב תויוצמה( תויפוקש

.)טונג( םירופ גח - 0103

.)ןבודר( לארשי תוליהקב םירופה גח - 1103
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םירופה ץבשתל תונורתפ

רעונל עובשה תשרפל תונורתפ
המורת תשרפ

 םאו םיטיש יצע ןיא רבדמב ."םיטיש יצע" ואיבי ןכשמה תיינב ךרוצלש רבדמב לארשי-ינב תא הווצמ 'ה .1

 אלא ?ןונבלב םרוקמ ירהו םירצמב םהל ויה ןיאמו ,םירצממ ואיבהש רמול םיבייח ?םהל ויה ןכיהמ ןכ

 תא תישעו" בותכ ןכ ומכ .לארשי ץראמ םיצע איבה םירצמל ותדרב רבכו ןכשמ תונבל וכרטצי יכ הפצ בקעיש

.בקעי איבה םתוא םיעודיה םישרקה לע רבודמ אלא ?העידיה 'ה-ב עודמ ,"םישרקה

 ךחצמו" )חמ היעשיב( רמאנש חצמ תוזעל הרושק תשוחנ הלימהו ."תשוחנ ותוא תיפיצו" :בותכ חבזמה יבגל .2

."השוחנ
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 ןכ" בותכ תויהל ךירצ היה "ושעת ןכו וילכ לכ תינבת תאו ןכשמה תינבת תא ךתוא הארמ ינא רשא לככ" רמאנש .3

 ,תורודה לכ ךשמב קוידב הרוצ התואב םילכה תא תושעל שיש איה הנווכה "ןכו" בותכו רחאמ ,)'ו ילב( "ושעת

.שדח םירצימ רשאכ םג

 הלימה לילצ .םיינוגסס תורוע רמולכ "אנוגססד יכשמ" םילימב "םישחת תורוע" םילימה תא םגרתמ סולקנוא .4

 ראפתמו חמש ונייהד "ןושש" - "שש" ןושלמ )תילאמש ןיש םע( "אנוגשש" הלימה לילצ ומכ אוה "אנוגסס"

.ולש םיעבצב

הווצת תשרפ
 הרקמב( תונברוקה תא ופרש ירה ,רובדמ חוחינ חיר הזיא לע ."אוה 'הל השא חוחינ חיר 'הל אוה הלוע" רמאנש .1

 תחנ איה הנווכהו ,למסו לשמב רבודמש ?חוחינ חיר והמ ןכ םא ,םיענ אלו ער חיר שי םיפרוש רשאכו )ליאה הז

.ונוצר תא םישועש ןוויכ 'ה ינפל חור

 םילוכי "ידובכב שדקנו" םילימה ."ידובכב שדקנו לארשי ינבל המש יתדעונו" ןכשמה יבגל השמל רמוא 'ה .2

 'ה שודיק היהיש רמול םג ןתינ ךא ,וב הרשת יתניכש - ידובכש עגרמ שדקתי ןכשמהש רמוא 'הש שרפתהל

 היה הזו אוהיבאו בדנ ןורהא ינב ינש םהש םינהכה םהש ילש םידבוכמה םישנאב - ידובכב ?ךיאו ,)שדקנו(

.זמר

 .תוועמ טפשמ לעו ןידה לוקלק לע רפכמ )1 :םיכרד ינשב טפשמל רושק ןשוחה ."טפשמ ןשוח תישעו" רמאנש .3

 תובושת ולביקו תושעל המ ורריב רמולכ ,טפשמה תא ורריב )וב ויהש םימותהו םירואהו( ןשוחה תועצמאב )2

.תושעל המו ךרד וזיאב תורורב

 וחצמ לע היה דימת ץיצה יכו ,הרזומ דימת הלימה ," 'ה ינפל םהל ןוצרל דימת וחצמ לע היהו" רמאנ ץיצה יבגל .4

 םג דימת תראשנ ץיצה תוכזש רמול םיבייח ןכלו ,שדקמה-תיבב דבעש העשב קר וילע היה ירה ,לודגה ןהכה לש

.לודגה ןהכה לש וחצמ לע הניאשכ

אשת יכ תשרפ

 הנבלחה תא םג סינכהל וניווטצה תרוטקה ינממס ןיב .בוטו ינחיר םשוב םיפידמה םינממס א"י ויה תרוטקב .1

.ונתליפתל ופרצלו ולבקל שי )תוריבע השוע( ער עשרה לש וחירש תורמלש ןאכמ .ער החיר היהש

 הלימהמ דמול י"שר תאזו .בברועמ השוריפ חלוממ הלימה ."שדוק רוהט חלממ ...תרוטק התא תישעו" רמאנש .2

 .םהלש םיטושמה םע םימה תא םיכפהמו םימה תא םיבברעמש ןוויכ םיחלמ םיארקנ םינפסה .)ןפס( חלמ

 הלכ הלימה תא ונל הריכזמ ותולככ הלימה ."ותיא רבדל ותלככ השמ לא ןתיו" רמאנ הרותה תא ןתנ 'ה רשאכ .3

 םכח דימלת לכש ךכ .השמל םנתנ 'הו ך"נתב םירפס 42 שי םג םיטישכת 42 )ג והיעשי יפל( שי הלכלש םשכו

.םתעדלו םלבקל ךירצ אוה םג השמכ תויהל הצורה

 םהב היהי אלו" בותכ ןכמ רחאל דימו לקשה תיצחמ ןתי דחא לכש לארשי ינב תריפס תעבש הווצמ הרותה .4

 תא רופסי השמש התייה לקשה תיצחמ תרטמש ןאכמ .ףגנ היהי לקשה תיצחמ אלל רמולכ "םתוא דוקפב ףגנ

 לוכיו ערה ןיע תטלוש םישנאה תריפסבש ןוויכ .םישנאה תא רופסי אלו .שי םישנא המכ עדי הז יפלו תועבטמה

.דוד ימיב ומכ ףגנ תויהל
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ידוקפ-להקיו תשרפ

 רחאמ תאזו ותוא הנב אוה קרש וליאכ ,"לאלצב שעיו" תבתוכ הרותה ךא ,םיבר םיפתוש ויה ןכשמה תיינבל .1

.ומש לע ןיינעה ארקנ ,ןיינעה לע ושפנ רסמו

 ינש ,םינכשמה ינשל זמר ,ןכשמ הלימה תא םיימעפ תבתוכ הרותה ."תודעה ןכשמ ןכשמה ידוקפ הלא" רמאנש .2

 תא ריזחמ אלש יממ ןוכשמה חקולש ימכ םתוא חקל 'ה ,לארשי ואטחשכו ,ןוכשמכ 'ה דיב ויהש שדקמה יתב

.בוחה

 הירפ ,הבהאל ואיבה ךכבו תורפאתמו תופייתמ ויה ןתועצמאבש תשוחנמ תוארמ ויה םירצמב לארשי תונבל .3

 תא ומרת םישנה יכ ונל תרפסמ הרותהו םלועל לארשי ידלי )תואבצ( תובבר ואב ךכבו ןהילעב םע היברו

 תאז לכב 'הו ,ןכשמב רהטמה ילכה אוהש רויכ תיינב ךרוצל תושיאו תוימשג יניינע לוכיבכ םהב ושענש תוארמה

.השודקל הכפוהלו תוירמוחה תא תחקל רשפאש ןאכמ .המורתה תא לבקל השמל הרוה

 תבתוכ הרותהו .)א ,בי( "םכל הזה שדוחה" תשרפ תא ארקנ ובו ףסונ הרות רפס איצונ "שדוחה" תשרפ תבשב .4

 אורקל ןיא ןכלו 'וכו רייא ינשה ,ןסינ אוה ןושארה שדוחה ונרובע רמולכ ,"אוה ןושאר ...םכל הזה שדוחה"
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