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 ,ינומרה יוויל אלל רוקמב םיעיפומ םיוותה .1958 תנשב סדיורב לש ויריש ץבוקב םסרופ הז ריש

 ."תוקבדב" עצבל הארוהה םע

 ותאירקו ,)1924( "דבועה רעונה תורדתסה" ידסייממ היה ,1923 תנשב ץראל הלע סדיורב םהרבא

 ומכ ריש בתכש אוה אלפ אל ,ךכ םא .המסיסלו למסל הכפה )1929( "!םולשלו הנגהל ,הדובעל"

  ."ןיעידומ לא אובת יכ"

 

 "ןיעידומ לא אובת יכ"ל םיוולמ םירושיק
 תשרמזב הנזאה

 

 תשרמזב רישה יוותל תשרמזב רישה תולימ

 

 :תורוש הנומשב רישה בתכנ רוקמב

 ןיעידומ לא אובת יכ

 ןיערג םש תאבהו

 ןיערגה תנמטו

 .ןיעידומ לש הממשב

    ןיערגה הז תוכזבו

 ןיעידומב שחרתי

 ןיערגה סנ ,הכרב סנ

 .ןיעידומ רה חרפיו

 

 .ןיע :זורחה ותוא עיפומ טפשמ לכ ףוסבשכ םינוש םיטפשמ הנומש רישל

 .םימעפ לש בר רפסמ תורזוח ןהו – ןיערגו ןיעידומ ןה תובושחה םילימה יתש

 .םולשו הנגה ,ץראה שוביכו הרובג ,וצראל ידוהיה םעה לש ובוש תא תלמסמ ןיעידומ הלימה

 .הממשה שוביכ ,ץראה תחרפה תא תלמסמ ןיערג הלימה

 

 םידבוע רעונ ינב ידי לע לארשי ץראב 1924 תנשב המקוה רעונה תעונת :דבועה רעונה תורדתסה

 םולשלו הנגהל ,הדובעל" איה העונתה תמסיס .םהיתויוכז לעו םתדובע לע ןגהל תנמ לע ודגאתהש

 ,םזילאיצוס ,תונויצ :םיבושחה העונתה יכרע תעברא תא תאטבמ וז המסיס ."םשגהו הלע –

 בתכנש ,סדייורב םהרבא "דבועה רעונה ררושמ" לש ריש ךותמ החוקל איה .היטרקומדו םולש

 .םיקסוע ונא וב רישה תביתכ לע העיפשמ וז המסיסש הארנ ונחנא .1929 תוערואמ רחאל

 

 .דועו אתידומ ,תיעדומ רה ,םיעידומ ,ןיעדומ ,תיעידומ ,ןיעידומ :ןיעידומ ריעה תומש

 



 ורבקנ ובו ,םיאנומשחה דרמ ץרפ וב םוקמה ,םיאנומשחה תחפשמ לש םתדלומ ריע התיה ןיעידומ

 האמב ,ןיעידומב הבשי יאנומשחה ןועמש ןב ןנחוי ןב והיתתמ לש ותחפשמ  .ויחאו יבכמה הדוהי

 אבש ינוויה דיקפה תא והיתתמ גרה הכלהמב תושגנתה השחרתה םש ,הריפסה ינפל היינשה

 דרמ רכזל .דרמה לחה ךכ - םירהה לא וחרב וינבו והיתתמ .םילילאל חובזל םהילע תופכל

 .הכונחה גח תרוסמב עבקנ םיאנומשחה

 רה חרפיו ,המדא תדובע - ןיערג םש ןומטת ,היילע - ןיעידומ לא אובת .רופיס - רסמ ריבעמ רישה

 תינויצה םלועה תסיפת ןיב שיגפמ רישה .םייצולח םיינויצ םירסמ ;הממשה תחרפה - ןיעידומ

 .םיבכמה דרמ תפוקת – וצראב ידוהיה םעה לש יאורהה רבעה ןיבל ,שדח םלוע הנובה

 

 לע הווצמ סדיורב םהרבא – לופכ אוה ןאכ רסמה :"ןיערג םש תנמטו ןיעידומ לא אובת יכ"

 ןיב בוליש ןאכ שי ."ןיערג םש תנמטו" :ונממ תויפיצה ןהמ שיגדמ םג אוה .ןיעידומל עיגהל ארוקה

 ןהכ היה םהה םימיב" ,'א םיבקמ רפסב עיפומש יפכ ,םיבכמה לש הרובגה ישעמ םוקמכ ןיעידומ

 'ב ,'א םיבקמ( "תיעדומ רהב בשוי אוהו םילשוריב ביריוהי ינבמ ןועמש ןב והיתתמ ומשו לארשיב

  .)גכ טי ארקיו( "הליחת ץע לכ םתעטנו ץראה לא ואובת יכו" :קוספה ןיבו  ,)א

 ןיעידומ רהל אלא ימתס םוקמל אל ךא ,ץראה לא אובי ,ינויצה ץולחה ,ארוקהש הפצמ סדיורב

 אוביש ץולחל הנוממישב הכחמ תירוטסיהה ןיעידומ .ןיערג ןומטי – ץע םש עטייו ,הרובג  למסמה

 הנגה ,הדובע" ,הבושייו ץראה שוביכל למסכ הז םוקמב הממשה תחרפה .שדחמ התוא חירפיו

 .סדיורב לש ותמסיסכ "םולשו

 

 ןחלה ינייפאמ
  2/4  :לקשמ

 הניא םלוסב תישישה הגרדהשכ ילואא סודומ – יעבט רונימ ימ םלוסב ןחלה :סודומ/םלוס

 .רישב העיפומ

 הנונ :דענמ

 :דבלב תחא םעפ םיעיפומש המכו םמצע לע םירזוחה םיכרע המכ םנשי :םיימתיר םיכרע

 

 15 ,14 ,13 ,11 ,10 תוביתב                   

                           

 16 ,12 ,7 ,5 תוביתב                   

 

 6 ,2 ,1 תוביתב                   

 

 8 ,3 תוביתב                   

 

 4 הביתב                   

 

 9 הביתב                   
                     

 17 הביתב                   
 



 :הידולמ

 הילעב הטניווק לש הציפק שי תישילשה הביתב .הלחתהב הנותמ תיתגרדה היילע שי ידולמה וקב

 .)ינשה תיבב( "הז" – ו "לא" הלימב ,יס – ל ימ – מ

 .ינשה תיבב "ומ" הרבהבו "םש" הלימה לע 5-6 תוביתב תאצמנ היילעב הטרווק לש הציפק

 הלימה לע .לוסל )הנושאר הבטקוא( ימ – מ 11 הביתב תאצמנ הדיריב הטסקס לש הציפק

 ."הממש"

 יתשב ,ימ הקינוטה לילצ םה םיבושחה םילילצה .םלוסב ישישה לילצה ,וד לילצב ללכ שומיש ןיא

 ימ םלוסב ישילשה אוהש לוס לילצהו ,הטננימודה לילצ אוה – )9 הבית( יס לילצה ,תובטקואה

 .יעבט רונימ

 

 :טסקט-ןחל רשק
 םילימהמ קלח לע םימעפ רפסמ רזחש ךכב ירוקמה רישה הנבמ תא הניש ,ןרימע לאונמע ,ןיחלמה

 תעב רישה לש הזירחה תא הניש אוה ךכב )!וה אלו !יה בותכ רוקמב( !יה האירקה תא ףיסוה ףאו

  .עוציבה

 .חרפיו ,תוכזבו ,הממשב ,אובת יכ :תורזוחה םילימה

 תא אטבמ לילצה ותוא ."חרפיו"ו "הממש" :םילימב אצמנ רישב הובגה לילצה יכ ןיינעמ

 .חרפיו – ערזה תנימטו ץולחה לש ואוב רחאל בצמה ןיבו ,הממש – יתלחתהה בצמה ןיב תוידוגינה

 .הובג לילצ ידי לע ןיוצמה הממשה שוביכ

 

 תויוליעפל תועצה

  :רישה תא וארק

 ?ןיעידומ ריעה תאצמנ ןכיה •

 ?םיבכמה ויה ימ •

 ?ןיעידומ לש היתומש ויה המ •

 ."ןיע" הרבהב תומייתסמה םילימה תא ופיקה •

 

 :רישל וניזאה

 .םימעפ רפסמ םירזוחה םילימה ףוריצ וא םיטפשמה תא טסקטה ףוגב ונמס •

 .לוגיעב התוא ופיקה ?רישב רתויב הובגה לילצה תא םיאצומ ונא הלימ וזיאב •

 .רישה תא וריש •

 
                                                                                                             

 רואל הרש :הבתכ                                                                                           

 


