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 ןיבר םויל םיריש

 

 אובמ

 

 ואיבה ,ןדבואהו באכה ,םעזה ,םלהה תושגר .ץראב רוביצה תא המהדתב הכיה ןיבר קחצי חצר

 אל םה םלוא חצרה תובקעב ובתכנ םיבר םיריש .םהיתושגר תא אטבל םיררושמה יבוט תא

 .ונחלוה

 ויהו השדח תועמשמ ולביק םיבר םיריש םלוא ,ןיבר קחצי חצר תובקעב רמז יריש ורבוח אל

 םיינש גיצנ וז תוליעפב .ורכזל "לבוח בר" םשב םיקסיד ינש ודגואו ותומד םע 'םיהוזמ םיריש'ל

 :קסידב םיעיפומש םירישהמ

 וקשרפ לאומש :ןחל ירוג םייח :םילמ דאוו לא באב

 רצלז יבוד :ןחל  וזמג יסוי :םילמ  לתכה

 

 תמחלמ ,תואמצעה תמחלמ( ןיבר קחצי לש וייחב 'תויתועמשמ תונחת' םינייצמ ולא םיריש ינש

 .)ל"כטמר -םימיה תשש

 :םיאבה םירבדה םיגצומ םירישה ןמ דחא לכ רובע

 ירוטסיה עקר •

 םתביתכ תוביסנ לע עדימ •

 רישב םיגצומה םיעוריאל וסחי לע רוא םיכפושה ןיבר קחצי לש םימואנ ךותמ תואבומ •

 הקיסומו ןכות תויוליעפל תועצה •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 דאוו לא באב
 ירוג םייח :םילימ

 וקשרפ לאומש :ןחל

 

.א

 .ןבאה דיל בצינ ,רבוע ינא הפ

 .םיסכרו םיעלס ,רוחש טלפסא שיבכ

 תבשונ םי חור ,דרוי טא ברע

 .ריסחמ תיב רבעמ ןושאר בכוכ רוא

 

 ,דאוו לא באב

 ,וניתומש תא אנ רוכז חצנל

 .ריעה לא ךרדב וצרפ תורייש

 .וניתמ םילטומ ךרדה ידיצב

 .יער ומכ קתוש לזרבה דלש

 

 .תרפועו תפז שמשב ופצש הפ

 .םיניכסו שאב תוליל ורבע הפ

 ,תראפתו בצע דחיב םינכוש הפ

 .םינומלא לש םשו ךורח ןיירושמ

 

 ,דאוו לא באב

 ,וניתומש תא אנ רוכז חצנל

 .ריעה לא ךרדב וצרפ תורייש

 .וניתמ םילטומ ךרדה ידיצב

 .יער ומכ קתוש לזרבה דלש

 

 שרח שרח ןאכ רבוע ,ךלוה ינאו

 .דחא דחא םתוא רכוז ינאו

 שרטו םיקוצ לע דחי ונמחל ןאכ

 .תחא החפשמ דחי ונייה ןאכ

 

 ,דאוו לא באב

 ,וניתומש תא אנ רוכז חצנל

 .ריעה לא ךרדב וצרפ תורייש

 .וניתמ םילטומ ךרדה ידיצב

 .יער ומכ קתוש לזרבה דלש

 

 ,הנחרפת תופקרו אובי ביבא םוי

 .דרומבו רהב תינלכ םדוא

 ונכלהש ךרדב ךלי רשא הז

 .דאוו לא באב ונתוא ,ונתוא חכשי לא

 

 ,דאוו לא באב

 ,וניתומש תא אנ רוכז חצנל

 .ריעה לא ךרדב וצרפ תורייש

 .וניתמ םילטומ ךרדה ידיצב

 יער ומכ קתוש לזרבה דלש

 רישל ירוטסיה עקר - דאו לא באב

-ץראב תיברע הנידמו תידוהי הנידמ תמקה לע ,1947 רבמבונב 29 -ב ם"ואה תטלחה רחא םוי

-ץראב יברעה בושייה ןיב המחלמה הלהנתה ןושארה בלשב .תואמצעה תמחלמ הלחה ,לארשי

 ."םיכרדה לע המחלמה" הנוכמ הז בלש .ירבעה בושייה ןיבל, ם"ואה תעצהל דגנתהש , לארשי

-לא-באב( איגה רעשב הרבעש  םילשוריל ביבא-לת ןיב ךרדה התייה ,תויזכרמה םיכרדה תחא

 ובשי םייברעה םירפכה .דבלב םיביתנ ינש ןב רצו לתופמ שיבכ וז ךרד התייה םימי םתואב .)דאוו

 וסינש תוריישב עוגפל ולכי ךכ .הב השענהו ךרדה לע הטילש םהל רשפא רבדהו םירהה ישאר לע

 לארה עצבמו ןושחנ עצבמ :םילודג םיעצבמ ינש רחאל קר .הרוצנה םילשורי לא ךרדה תא ץורפל

  .ריעה לא ךרדה החתפנ

 םישקה תוברקל םיבשחנו םיבר תונברק ובג ,םירמו םישק ויה  םילשוריל ךרדה לע תוברקה

 .תואמצעה תמחלמב רתויב
 

 ןיבר קחצי ירבדמ
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 םילשוריל ךרדה לע תוברקה תא ריכזהל ןוכנל ןיבר קחצי אצמ תונוש תויונמדזהב

 )1994 ילויב 26 ,ינקירמאה סרגנוקה ,ןדרי םע םולשה םכסה לע המיתחה תארקל(

 .ידוהיה םעה לש ובלו לארשי תנידמ תריב ,םילשוריל רזוח ינא רחמ      
 םה הלא .םימליאו ,םירק ,םימחופמ תכתמ ידלש םיחנומ םילשוריל הלועה ךרדה ידיצב

 ששו םיעברא ינפל המחלמב הרוצנה םילשוריל ולעש תופורתה ,ןוזמה ,בכרה תורייש ידירש
 .םינש
 לכ ,םימחולה יער רובעו ,ירובע .הדגאמ קלחו הרובג רופיס והז לארשי יחרזאמ םיבר רובע
 םישנאה תא םויה הז היה וליאכ רכוז ינא .רמ ןורכיז איה םילשוריל ךרדב הרק לזרב תסיפ
 ינא ןיידע .םהלש באכה תוקעז ינזאב תודהדהמ ןיידע .הלאה תכתמה ידלשב ויהש םיריעצה
 טקשה ,תוומה תממד יתוא הוולמ ןיידעו ,םהיתופוגמ לזואה םדה תא יחור יניעב האור

 יפלא ,םילשוריל הלועה ךרדב ,רחמ ...המחלמב םדקפמ יתייה .םתוא רכוז ינא .ירחאש
 רחמ .ריעה לא ועיגה אלש הלא ,םידולחה םיניירושמה יקלח תא הבהאב ופטעי םיחרפ
 ."תכתמה ידלשמ ונילא םולש וכייחי םיחרפ יפלא

 
 )1995 יאמב 29 ,םילשורי םוי תארקל , לארשי תסנכ(

 ידלש ןורכיז תא ונמע םיאשונ ונא םויה םג .םימחול תואמ ולפנ הל ביבס םירהבו םילשוריב     
 דאוו-לא-באבב תורעובה תויאשמה תא ,ריסחמ תיב לומ תופורשה תוינוכמה      

 
 )1995 רבוטקואב 25 ,ןוטגנישוו ,םילשוריל הנש3,000 תוגיגח תחיתפ (

 רוקהו ,ילש םיתמה םירבחה לש םירופאה םהינפ איה .ריעה לא ךרדה איה ילש םילשורי
 ךרדה דצב  םינרואה לצב םידולחה םיניירושמה לש ברוצה

   

 

 :תויוליעפל העצה

 

 :ןכות תויוליעפ - דאו לא באב

 ?םילשוריל ךרדה לע תוברקה רישב םיראותמ דציכ .1

 ?םתומ לע רעצהו םימחולה תרובג תא ררושמה אטבמ דציכ .2

 ?וגרהנש וירבחל ררושמה חיטבמ המ   .3   
 ?םילשוריל ךרדב םימחולה תחצנה לע ךל עודי המ   .4   
 ןורכיזה םויב ,תוברקה יכיראת םיקוקח םהילעו םינבא ,תוינוכמה ידלש ,ךרדה יצרופל הטרדנאה(

 םיחינמו הנידמה ילגדב םיפטוע תוינוכמה ידלש תא ,םוקמב הרכזא סקט םייקתמ ל"הצ יללחל

  .)םירז םהילע

  :ליעל םיאבומה ןיבר קחצי ירבד תא וארק .5    

 ןיבר קחצי לע םילשוריל ךרדה תצירפ  תוברק ועיפשה דציכ

 

 

 :הקיסומב תויוליעפ – דאוו לא באב

 הקיסומו טסקט ןיב יתעבהו יתרבה ,ינבמ רשק
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 :םיאבה םירבדה תא ולג הנזאה ךמס לעו ינוקרי הפי לש העוציבב רישל וניזאה

    http://www.youtube.com/watch?v=6z0VMAiUTmU 

 

  :ילקיסומ הנבמ

 ילקיסומ קלח רשאכ .הניגנמב קלח תגציימ תוא לכ ,טסקטה ףוגב ןייוצמ ילקיסומה הנבמה

  .תוא התואב ןיוצמ אוה רזוח

 תרזוח )(A+B םיקלח ינשמ תבכרומה תחא הדיחי רשאכ )יפורטס( יתרזח הנבמ לעב אוה רישה

 ףוגב העצוב םיילקיסומ םיטפשמל םיקלחהמ דחא לכ לש תימינפ הקולח .םימעפ עברא

  .דבלב הנושארה הדיחיב טסקטה
 

a   ןבאה דיל בצינ ,רבוע ינא הפ. 

b   םיסכרו םיעלס ,רוחש טלפסא שיבכ. 

c   תבשונ םי חור ,דרוי טא ברע 

d   ריסחמ תיב רבעמ ןושאר בכוכ רוא. 
 

e  דאוו לא באב, 

 ,וניתומש תא אנ רוכז חצנל     

f   ריעה לא ךרדב וצרפ תורייש. 

g  וניתמ םילטומ ךרדה ידיצב. 

h  יער ומכ קתוש לזרבה דלש. 

e  דאו לא באב  

  וניתומש תא אנ רוכז חצנל     

i    ריעה לא ךרדב דאו לא באב 
 

 .תרפועו תפז שמשב ופצש הפ         

 .םיניכסו שאב תוליל ורבע הפ         

 ,תראפתו בצע דחיב םינכוש הפ         

 .םינומלא לש םשו ךורח ןיירושמ          

 

 ,דאוו לא באב          

 ...וניתומש תא אנ רוכז חצנל          
 

 שרח שרח ןאכ רבוע ,ךלוה ינאו         

 .דחא דחא םתוא רכוז ינאו         

 שרטו םיקוצ לע דחי ונמחל ןאכ         

 .תחא החפשמ דחי ונייה ןאכ         
 

 ,דאוו לא באב          

 ,וניתומש תא אנ רוכז חצנל          

                     

 ,הנחרפת תופקרו אובי ביבא םוי          

 .דרומבו רהב תינלכ םדוא         

 ונכלהש ךרדב ךלי רשא הז         

 .דאוו לא באב ונתוא ,ונתוא חכשי לא         
 

 ,דאוו לא באב          

 ,וניתומש תא אנ רוכז חצנל          

                     

 

  :ילקיסומהו יתורפסה הנבמה ןיב המאתה

 ןומזפבו תיבל תיבמ תונתשמ םילימה רשאכ ןומזפ + תיבכ הנבמה רדגומ תיתורפס הניחבמ

 יתורפסהו ילקיסומה הנבמה ןיב המאתה תמייק .רישה לכ ךרואל יוניש אלל תורזוח םילימה

 .)B( ההז הניגנמ םינומזפה לכלו )A( ההז הניגנמ םיתבה לכל רישה לש
 

 

  :הקיסומה תועצמאב תלפכומה תמויס B קלחל

  דאו לא באב"

A 

B 

A 

B 

A 

B 

A 

B 
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  וניתומש תא אנ רוכז חצנל

 דאו לא באב

 "ריעה לא ךרדב

 

 םייתורפסה םיטפשמה תעבראל םיפפוחה םיילקיסומ םיטפשמ העבראמ בכרומ  A קלח

 רשאכ םייתורפסה םיטפשמה תששל םיפפוחה םיילקיסומ םיטפשמ הששמ בכרומ B קלח

 ההז הניגנמו תוהז םילימ ישימחהו ןושארה טפשמל

 

 :לילצו הרבה ןיב סחי   

 .דבלב דחא לילצ םאתומ רישב הרבה לכל :ושוריפש יבליס סחי אוה הרבהל לילצ ןיב סחיה

 

 :רישל הקיסומב תועצמאב הריווא / םילימ "רויצ"

 ?ונכותל רישל הקיסומה המיאתמ םכתעדל םאה םידימלתה תא לואשל יאדכ

          שקבל רשפא .ותעד תא עיבהל דימלת לכ הנימזמה תיתריצי דואמ המישמ איה וזכ המישמ     

 .םתוא "תרייצמ" רישל הקיסומהש םיטפשמו םילימ ןמסל הנזאה ידכ ךות םידימלתהמ     

 

  :עוציבבו רישה לש ותניגנמב םיטלוב םירטמרפ ואובי םידימלתה תובושתב

 הבוג •

 תוריהמ •

 )המצוע( הקימניד •

 לילצ ךשמ •

 רישה תעצבמ לש ילוק ןווג •

 רישה עוציבב םיפתתשמה הניגנה ילכ לש יווילה •

 

  :םירומל הצלמה

 הקיסומה הפיסומ יתעבה רשוע הזיא תולגל ועתפות .םכמצעב המישמה תא ועצבו רישל ובישקה

 המ רידגהל וסנ אלא "תקעוז וא הבוצע הקיסומה" רמול קיפסמ אל ,בל ומיש .רישה לש ונכותל

 הקיסומה לש םינושה םירטמרפב הרוק המ וקדב .תקעוז וא הבוצע תויהל הל םרוג הקיסומב

 )הלעמל ונייוצש םירטמרפ דועו הקימניד ,תוריהמ ,הבוג(

 :ונכותל )יתניגנמ( ידולמה וקה ןיב רשקה תא קודבל ןתינ לשמל

 וליפאו לילצל לילצמ םינטק םידעצמ ןיגוריסל יונב )הניגנמ + הידולמ( ידולמה וקה יללכ ןפואב

 יפלכ וא הלעמ יפלכ לילצל לילצמ תויתועמשמ תוציפק תמועל םימעפ רפסמ לילצ ותוא לע הרזח

 .הטמ יפלכ םיתחונ וא הלעמ יפלכ םיקסונ םילילצה ןהבש תומוקמ םתואב הניחבמ ןזואה .הטמ

 עבומ ינכות ןויער וא טסקטב הלימ וזיאו לילצל לילצמ םיצפוק ידולמה וקב יתמ קודבל וסנ

 .יתורפסה טסקטהו ידולמה וקה ןיב בר רשק שיש ולגת וז הקידבב .םוקמ ותואב

 :רישל ךינורג המלש לש עוציבל רישל ינוקרי הפי לש עוציבה ןיב תוושהל דואמ ץלמומ

  http://www.youtube.com/watch?v=2nddT3NpQqE :רישל ךינורג המלש לש ועוציב
 



 6 

 לתוכה
 וזמג יסוי :םילימ

 רצלז יבוד :ןחל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )1967( םימיה תשש תמחלמ

 לתוכה -דבלב דחא ריש ידי-לע תגצוימ םימיה תשש תמחלמ

 

 רישל ירוטסיה עקר - לתוכה

 ,ןדרי ךלמ ןייסוחל רסמ לארשי תלשממ הריבעה ,1967 ינויב 5-ב ,םירצמ דגנ המחלמה ץורפ םע

 ףוקתל התעדב ןיא יכ ןייסוחל הריהבה לארשי תלשממ .לארשי תא ףוקתלמ ענמיהל ול ארוקה

 לע טלתשהו םילשורי תא תושק זיגפה ,שאב ינדריה אבצה חתפ תאז תורמל .הב םחלהלו ןדרי תא

 .תינדריה תיזחב םג ל"הצ ףקת הבוגתב . )ם"ואה חוכ תטילשב היהש םוקמה( ביצנה ןומרא

 רעש ךרד הקיתעה ריעל הצרפו םיתיזה רה תא םינחנצה תביטח השבכ ינויב העבשה רקובב

 לתוכב ושגפנ תוחוכה .תופשאה רעש ךרד םילשורי תביטחמ תוחוכ וצרפ ליבקמב .תויראה

 הבר תושגרתה ררועו ,רתויב םישרמ היה ןוחצינה .הענכנ הקיתעה ריעהו תיבה רהבו יברעמה

 לש תרתוכה תלוגכ הספתנ הקיתעה ריעה לע ל"הצ ילייח תוטלתשה .תוצופתה תודהי ןיבו ץראב

 .המחלמה

 הקיתעה ריעל ל"הצ ילייח תסינכ םע ינויב העבשה םויב םירודישה :ךותמ              

 

 

 

 

 : םימחולה תוחוכה תא הווילש בתכה רדיש הקיתעה ריעל ל"הצ ילייח וסנכנשכ

  לתוכה לומ ןחנצה דמע
  דחא קר ותקלחמ לכמ
  רטוק שי ךא תומד ןיא תוומל יל רמא
  דבלב רטמילימ העשת
 

  עמוד ינניא יל רמא
  םיטבמ ליפשהל בשו

  עדויה םיהולא ילש אבס ךא
  םיתיזה רהב ןאכ רובק
 

 ...תבצעו בוזא לתוכה
 

  לתוכה לומ םירוחשב הדמע
  ר"יחהמ דחא לש ומא
 ןה תוקלודה ירענ יניע יל הרמא
 ריקבש תורנה אלו
 

  תמשור ינניא יל הרמא
 ויקדס ןיב ןומטל קתפ םוש
  שמא קר לתוכל יתתנש המ יכ
 בתכמו םיליממ לודג
 

 ...תבצעו בוזא לתוכה
 

  תבצעו בוזא לתוכה
  םדו תרפוע לתוכה
  ןבא לש בל םע םישנא שי
  םדא בל לע םינבא שי
 

  לתוכה לומ הרענ הדמע
  רטנסו הברק םייתפש
  תוקזח רפושה תועיקת יל הרמא
  רתוי דוע הקיתשה לבא
 

  תיבה רה ןויצ יל הרמא
  תוכזהו לומגה יל הקתש
  םייברע ןיב החצמ לע רהזש המו

  תוכלמ לש ןמגרא היה
 

 ...תבצעו בוזא לתוכה
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 ריעה ךותב ונחנא...תויראה רעש תא םירבוע ונא הז עגרב .ינויב העבשה , םירשעו רשע העשה
 ריעה ךותב םיאצמנ ונא )הכוב( הקיתעה ריעה ,הז המ םיניבמ םתא )יכבמ דעור לוקב( הקיתעה
 די-לע ינאו עגר דוע עגר דוע .לתוכה לא תוגרדמב דרוי ינא הז עגרב... )הכוב( םעפ בוש .הקיתעה
 עגונ ינאו לתוכה והז ,לבא .יתייה אל םלועמ .יתד םדא ינניא ,יתובר...)תושגרתהמ הכוב( .לתוכה
 .יברעמה לתוכה ינבאב
 ,ןייד השמ ,ןוחטיבה רש הקיתעה ריעל וסנכנ ,יברעמה לתוכל ל"הצ ילייח לש םתעגה םע

 ןמזב( 'םיירבעה םירודישה תשר'ל ןויארב .סיקרנ יזוע ,זכרמה דוקיפ ףולאו ןיבר קחצי ,ל"כטמרה

 )לארשי לוקו ל"הצ ילג – תותשרה ודרוא המחלמה

 :רמא ןיבר קחצי

 שמחו םישימחב םילשוריב ועריאש תוערואמל סחייתהל,וז העשב ,הלא םילמב יתנווכב ןיא
 התועמשמ לכ תא אטבל לגוסמ ינא םא ינקפוסמש, הייווח עגרכ ינא שיגרמ .תונורחאה תועשה
 ןוחטיבה רש םע םויה הסינכהו ,םילשוריב רורחשה תמחלמב יתמחל ,םילשוריב יתדלונ .םילמב
 רתויב הלודגה הרומתה תא ילוא יליבשב האטבמ הקיתעה ריעה לא תויראה-רעש ךרד

 .תונורחאה תועשה שמחו םישימחב השחרתהש
 
 

 ןיבר קחצי ירבדמ

 )1995 יאמב 29 ,םילשורי םויל ,תסנכב הלשממה שאר ירבד (

 ועיגה ובש עגרה הז :לודגה ןוחצינה תא למיסש םימיה-תשש תמחלמב דחא עגר היה
-דמעמהמ םישגרנ ,יברעמה לתוכה ינבא לא ,רוג הטומ לש ודוקיפב ,םינחנצה ינושאר

 .םלועל רוזחי אל םגו היה אל ותומכש
 אל שיאו ותוא ןיכה אל שיא .שארמ ותוא ןנכת אל שיא .הזה עגרה תא םייב אל שיא
 םינחנצה :ולוכ דמעמה תא הנוויכש הנוילעה החגשהה וז התייה וליאכ ,ותארקל ןנוכתה
 הרשע-עשת ירחא לתוכה ינבא ועמשש "אבר הימש שדקתיו לדגתי" תולוק...םיכובה
 ."הווקתה" תרישו ,החמשה תואירקו לבאה תועמד ,הממד תונש
-ךכב קר יתוא וכיז ולו ,ישיא לגעמ תריגס וז התיה ,םוי ותואב ,תישיאה יתניחבמ ,הדוא
 .יל היה יד
 לע דקפל הלודגה תוכזה יל התיה ,תואמצעה תמחלמב ,ןכל םדוק הנש הרשע-עשת
 ומחל תורחא תודיחי לש ל"הצ ימחול םע דחי רשא ,לארה ,ח"מלפה תביטח ימחול
 ריעה תא ררחשל זא ונחלצה אל...םילשורי לע רוצמה תא ורבשו הרוצנה םילשוריב
 הבשנ שדקמה דירש יכ ,היוצח ריעה יכ באכ תשוחתב ונייח םינש ךשמבו ,הקיתעה
 קושה רכיכ" ,תוממוש לתוכה לא ונלש םיכרדה ויה םינש הרשע-עשת .םירז ידיב
 ימענ תררושמה רמאמכ – "הקיתעה ריעב ,תיבה רה תא דקופ ןיאו ,הקיר

 .םדא םיאלמ ריעה תוצוחו המוה קושה רכיכ ,הדחוא םילשורי )וישכע(....רמש
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 :תויוליעפל תועצה

 

 :ןכות תויוליעפ - לתוכה

 ?רישב םירבודה תשולש םהימ .1

 ?םהמ דחא לכ יניעב לתוכה לש ותועמשמ המ .2

 ?לתוכה דילש ןחנצה לש ויטבל םהמ .3

 ובתכו 'םילשוריב םימיה תשש תמחלמ' לע ןיבר קחצי ירבד תא וארק .4

   ןיבר קחצי יניעב םילשורי יהמ .א

 יברעמה לתוכל ןיבר קחצי לש וסחי המ .ב
 ,םוכיסה תלאש היהת האבה הלאשה יכ עצומ ,דבלב הז רישב הנד התיכה םא            

 ,ןיבר קחצי ירבד תא ןכו ינויב העבשה םויב םיירבעה םירודישה תשר בתכ ירבד תא וארק .5

    םכתדמע תא וריבסה ?הלא תושגר םע םיהדזמ םתא םאה .א

  יכ עצומ ,םירישה לכב תונדה תוצובקל הקלחנ התיכה םא .ב

 :היהת האילמב םוכיסה תלאש      

            ?וז הסיפת םע םיהדזמ אל/םיהדזמ םתא םאה ,תילארשיה הסיפתב לתוכה לש ומוקמ המ .ג      

 .םכירבד תא וקמנ

 םהינפב וגיצי ןכו תומוחה ירמוש רישל םידימלתה תא ונפי ,הז אשונב ביחרהל םיניינועמה םירומ

 1םיכוב םינחנצה רישה תא

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ךוניחה דרשמ ,תונכשו המיכש םילשורי דומילה רפסב ,דימלתל תולאשב הוולמ  םיכוב םינחנצה רישה 1

 34-32 'מע ,תרבוחה תא הוולמה ל"דמב ןכו  32-31 'מע ,"תולעמ" תאצוה ,םידומיל תוינכתל ףגאה ,תוברתהו
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 :הקיסומב תויוליעפ - לתוכה

 הקיסומו טסקט ןיב יתעבהו יתרבה ,ינבמ רשק –  לתוכה
 

 :םיאבה םירבדה תא ולג הנזאה ךמס לעו ליג הלואג לש העוציבב רישל וניזאה

    http://www.youtube.com/watch?v=6z0VMAiUTmU 
 

  :ילקיסומ הנבמ

 ילקיסומ קלח רשאכ .הניגנמב קלח תגציימ תוא לכ ,טסקטה ףוגב ןייוצמ ילקיסומה הנבמה

  .תוא התואב ןיוצמ אוה רזוח

 םיקלח ינשמ תבכרומה )(A+A'+B תחא הדיחי רשאכ )יפורטס( יתרזח הנבמ לעב אוה רישה

 דחא לכ לש תימינפ הקולח .םימעפ שולש תרזוח ומויסב םייוניש םע םיימעפ רזוח םהמ דחאש

 .דבלב הנושארה הדיחיב טסקטה ףוגב העצוב םיילקיסומ םיטפשמל םיקלחהמ

 

 

a  לתוכה לומ הרענ הדמע  

b   רטנסו הברק םייתפש  

c  תוקזח רפושה תועיקת יל הרמא  

d  רתוי דוע הקיתשה לבא  

 

a  תיבה רה ןויצ יל הרמא  

b  תוכזהו לומגה יל הקתש  

c םייברע ןיב החצמ לע רהזש המו  

e   תוכלמ לש ןמגרא היה  

 

 f  תבצעו בוזא לתוכה  

g  םדו תרפוע לתוכה  

  hןבא לש בל םע םישנא שי  

i  םדא בל לע םינבא שי  

 

  לתוכה לומ ןחנצה דמע

  דחא קר ותקלחמ לכמ

  רטוק שי ךא תומד ןיא תוומל יל רמא

  דבלב רטמילימ העשת

 

 

  עמוד ינניא יל רמא

  םיטבמ ליפשהל בשו

  עדויה םיהולא ילש אבס ךא

  םיתיזה רהב ןאכ רובק

 

  תבצעו בוזא לתוכה

 ...םדו תרפוע לתוכה

 

  לתוכה לומ םירוחשב הדמע

  ר"יחהמ דחא לש ומא

 ןה תוקלודה ירענ יניע יל הרמא

  ריקבש תורנה אלו

 

  תמשור ינניא יל הרמא

  ויקדס ןיב ןומטל קתפ םוש

  שמא קר לתוכל יתתנש המ יכ

  בתכמו םיליממ לודג

 

  תבצעו בוזא לתוכה

  ...םדו תרפוע לתוכה

 

 

 

 

A 

A' 
 

A 

B 

A' 
 

B 

B 

B 

A 

A' 
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  :ילקיסומהו יתורפסה הנבמה ןיב המאתה

 קייודמב תרזוח תיבה יקלחמ דחא לכל הניגנמה םייתורפס םיקלח ינשל קלוחמ רישב תיב לכ

  .רישה ךרוא לכל ההז הניגנמ ןומזפל .ןורחאה טפשמה טעמל

 ל"נכ .םייתורפסה םיטפשמה תעבראל םיפפוחה םיילקיסומ םיטפשמ העבראמ בכרומ A קלח

 .B  ו  'A קלח יבגל
 

 :לילצו הרבה ןיב סחי   

 .דבלב דחא לילצ םאתומ רישב הרבה לכל :ושוריפש יבליס סחי אוה הרבהל לילצ ןיב סחיה

 

 :רישל הקיסומב תועצמאב הריווא / םילימ "רויצ"

 ?ונכותל רישל הקיסומה המיאתמ םכתעדל םאה םידימלתה תא לואשל יאדכ

          שקבל רשפא .ותעד תא עיבהל דימלת לכ הנימזמה תיתריצי דואמ המישמ איה וזכ המישמ     

 .םתוא "תרייצמ" רישל הקיסומהש םיטפשמו םילימ ןמסל הנזאה ידכ ךות םידימלתהמ     

 

  :עוציבבו רישה לש ותניגנמב םיטלוב םירטמרפ ואובי םידימלתה תובושתב

 הבוג •

 תוריהמ •

 )המצוע( הקימניד •

 לילצ ךשמ •

 רישה תעצבמ לש ילוק ןווג •

 רישה עוציבב םיפתתשמה הניגנה ילכ לש יווילה •

 

  :םירומל הצלמה

 הקיסומה הפיסומ יתעבה רשוע הזיא תולגל ועתפות .םכמצעב המישמה תא ועצבו רישל ובישקה

 המ רידגהל וסנ אלא "תקעוז וא הבוצע הקיסומה" רמול קיפסמ אל ,בל ומיש .רישה לש ונכותל

 הקיסומה לש םינושה םירטמרפב הרוק המ וקדב .תקעוז וא הבוצע תויהל הל םרוג הקיסומב

 )הלעמל ונייוצש םירטמרפ דועו הקימניד ,תוריהמ ,הבוג(

 : 'A  קלחו A  קלח לש תמויסה ןיב לדבהה תא קודבל ןתינ לשמל

 לכ לש םימויסב םינכתה םהמ ?וז היילע תמרוג השחת וזיאל .הלוע ידולמ וקב םייתסמ 'A  קלח

 .הז קלחב םיעבומה םינכתה ןיבו ידולמה וקב היילעה ןיב רשקה תא קודבל וסנ ?'A יקלח

 

 ליג הלואג ידי לע רישה עוציב תא תוושהל ןתינ ,רישל םינוש םיעוציב ןיב תוושהל דואמ ץלמומ

 :םיאבה םיעוציבה ינשמ דחאל

 =OG6FI2WBe8-http://www.youtube.com/watch?v :רישל הזח הרפע לש העוציב

 http://www.youtube.com/watch?v=vB45kybOP68  :רישל םורדה דמצ לש םעוציב

 


