
 

 ד"סב

 ול ךדי תא חתפת חתפ

 .ינעל סחיב תוקסועה םירבד שמוחב תווצמה תא דמלנ וז הדיחיב

 

 הדימל תונווכמ תולאש

  ?םירבד שמוחב םיינעל תוביוחמב תורושקה תווצמה ןהמ

  ?ץראל הסינכה תארקל שרדנה ,ולא תווצמב ףסונה רואיבה והמ

 ?הלא תווצממ ונרודל דומלל לכונש םיחנמה תונורקעה םהמ

 

 2 ....................................... תווצמה דומילל םיחנמ תונורקע :אובמ

 4 ........................... )אי-א ,וט קרפ( האוולהו הקדצ ,םיפסכ תטימש

 11 ........................................................ )חי-בי ,וט קרפ( הקנעה

 15 ............ )גי-י ,ו ,דכ קרפ( ןוכשמ ינד )אכ-כ ,גכ קרפ( תיביר רוסיא

 20 ................................................... )וט-די ,דכ קרפ( רכש תנלה

 24 ............................................... )בכ-טי ,דכ קרפ( םיינע תונתמ

)ל"חי 5 ידימלתל הבוח( םיאיבנב םיינעה יפלכ תוביוחמה :בחר רשקה

 ....................................................................................... 26 

 

  



2 

 

םירבד  

 

 תווצמה דומילל םיחנמ תונורקע :אובמ

 החיתפ

 - תוניחבה ןמ םעה תא ןיכמ השמ .ץראל הסינכה ינפל ונבר השמ לש ומואנ אוה םירבד שמוח

 םהייחש םושמ תיחרכה וזה הנכהה .וינפב םידמוע םהש יונישה תארקל תישעמו תיכרע ,תינומא

 רדסב תוכרעמל דעו )הקוסעת ,ןוזמ( ימוימויה טושפה םויקה ןמ :םיבר םינבומב תונתשהל םידמוע

 יסִנ םויקל וימי לכ לגרוהש ,רבדמה רוד .)ץוחו םינפ תוינידמ ,אבצ ,תומרה לכב הגהנה( ימואל לדוג

 םירגתא םע דדומתהל דמוע ,'ה רבד תא תורישי איבהש דחא גיהנמ ביבסו ינחור זכרמ ביבס םייחלו

 .םישדח

 לע םויקה ססבתה רבדמב :רבדמה ייחמ יתוהמ ןפואב םינוש לארשי ץראב םייחה ילכלכה םוחתב

 אל .ה"בקב תולתה תא העדותב שירשהו ,יאלפ ןפואב םוי ידימ ןתינ ןוזמה .)רקבו ןאצ לעו( ןמה

 הישעל םאתהב רכתשהלו ,סנרפלו דובעל שרדנ םדאה לארשי ץראב .לומגת ןיבל הישע ןיב רשק היה

 ."ודי םצועו וחוכ"ב החלצהה תא תולתלו ה"בקה תא חוכשל לולעו ,ותסנרפל יארחא םדאה .ולש

 תודמעמ לש םתורצווה :"יעבט" םויקל  יסינ םויקמ רבעמה לש תפסונ האצותל בל םישנ םלוא

 דחא לכ הב לארשי ץראב הווש ןפואב םלוכל ןתינ ןמה רבדמבש דועב .םיינעו םירישע -םיילכלכ

 תא םייקל םיחילצמ םניאש םתוא יפלכ תוברע תולגל ךרוצהו ,םעב תודמעמ ורצווי ותסנרפל גאוד

  .לדג םמצע

 םיינעה יפלכ תוביוחמה תא םיחנמה תונורקעה תרדגה :אובמ

  :הקדצב תולעמ הנומש תא ארקנ ולא תונורקע דומלל ידכ

 :)י קרפ( ם"במרב םיינע תונתמ תוכלה

   :וזמ הלעמל וז ,הקדצב שי תולעמ הנומש ]ז[

 וא ,האוולה וא הנתמ ול ןתונו ,ךמש לארשי ידיב קיזחמה הז - הנממ הלעמל ןיאש הלודג הלעמ

 ;לואשי אלו תוירבל ךרטצי אלש דע ודי תא קזחל ידכ ,הכאלמ ול איצממ וא ,תופתוש ומע השוע

 .ךרטציו לופיי אלש וב קזחה רמולכ ,)הל ,הכ ארקיו( "ךמע יחו בשותו רג ,וב תקזחהו" רמאנ הז לעו

 הוצמ וז ירהש ,חקל יממ ינעה עדי אלו ,ןתנ ימל עדי אלו ,םיינעל הקדצ ןתונה - הזמ תוחפ ]ח[

 םיבוט ינב םיינעהו יאשחב הב ןינתונ םיקידצה ויהש ,שדקמב התייהש םיאשח תכשל ןוגכ :המשל

 לש הפוק ךותל םדא ןתיי אלו ;הקדצ לש הפוק ךותל ןתונה - הזל בורקו .יאשחב הנממ ןיסנרפתמ

 .ןוידרת ןב היננח 'רכ הרושכ הב גוהנל עדויו םכחו ןמאנ הנוממהש עדוי ןכ םא אלא ,הקדצ

 ןיכלוה ויהש םימכחה ילודג ןוגכ :חקל יממ ינעה עדי אלו ,ןתיי ימל ןתונה עדיש - הזמ תוחפ ]ט[

 ןינוממה ןיא םא ,איה הבוט הלעמו ,תושעל יואר הזכו .םיינעה יחתפב תועמה ןיכילשמו ,רתסב

 .הרושכ ןיגהונ הקדצב
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 תועמה םיררוצ ויהש םימכחה ילודג ןוגכ :ןתונה עדי אלו ,לטנ יממ ינעה עדיש - הזמ תוחפ ]י[

 .השוב ןהל היהי אלש ידכ ,ןילטונו םיינעה ןיאבו ,ןהירוחאל ןילישפמו ןהינידסב

 .לאשיש םדוק ,ודיב ינעל ןתייש - הזמ תוחפ ]אי[

  .לואשיש רחא ול ןתייש - הזמ תוחפ ]בי[

  .תופי םינפ רבסב ,יוארה ןמ תוחפ ול ןתייש - הזמ תוחפ ]גי[

   .בצעב ול ןתייש - הזמ תוחפ ]די[

 תניתנל תונוש םיכרד רידגהו התוא גריד אלא ,תחא השקמ לאכ הקדצ תווצמל סחייתה אל ם"במרה

  .תוחפ תויוארו רתוי תויואר - הקדצ

  :םיאבה תונורקעה תא הלעמ וירבד דומיל

 םילימב( .ינעה לש ידיימה ומויקל תעייסמה הקדצ לע הפידע ינעה לש ומוקישל האיבמה הקדצ .א

 )גד תתל רשאמ גודל דמלל ףידע ,תורחא

  .השוב ונממ עונמל לדתשהלו ינעה לש ודובכ לע רומשל ונתוא הכירדמ הרותה .ב

 תאצל ,ןתונה םדאה לש וכוניחל םג ךרע שי אלא ,הבושח ינעה יפלכ האצותה קר אל הקדצ תניתנב .ג

 .רחאל גואדלו רצה ומלועמ

 הרותה תראבמ ,ותסנרפל םדא לש ותוירחאל רבעמהו ץראל הסינכה ינפל עגר ,םירבד שמוחב

 ןבומב הקדצ ןתמב קפתסהל אל ונתוא הכירדמ הרותה .הקדצ תוכלה לש אשונה תא הביחרמו

 ,)א ןורקיע( ךורא חווטל הבישח :רתוי םיקומעה םידברה לא קימעהל אלא ,הלש )יפסכה=( ינכטה

 תינויח וז הכרדה  .)'ג ןורקיע( תויתפכאלו תוברעל ךוניח ,)'ב ןורקיע( םיישפנה םיטביהל תוסחייתה

 ןזואמו יואר סחי תרציימ איה ףסונב ,תיתרבח תוירדילוסל האיבמ איה - תישאר :םימעט ינשמ

  .יטרפ שוכר תריבצ יבגל

 

 הרשעה

 :תונורקעה תשולש תא םיריבסמו םיביחרמה תורוקמ

 ןייטשנטכיל ןורהא ברה ,הבש דסח יפל אלא תמלתשמ הקדצ ןיא

  ןמקורד םייח ברה ,דובכ ךרד היהיש

 תרופ ינב ר"ד ,תמקשמ הקדצו תמייקמ הקדצ

 

  :הרומל

 .הקדצב תולעמה הנומש תא ריכהל םישרדנ  םניא ךא תונורקעה תא ריכהל םיכרצ םידימלתה

 ןוידה תועצמאבו ,תויופידעה ירדסב ןויד םייקל ידכ ם"במרה לש וירבדב שמתשהל םיעיצמ ונחנא

 .תונורקעה תא ןיבהלו רידגהל

 .תונושה תווצמב םתוא םשייל תעדלו תונורקעה תא ןיבהל איה םידימלתה ןמ הייפיצה
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 )אי-א ,וט קרפ( האוולהו הקדצ ,םיפסכ תטימש

 האוולהו הקדצ ,םיפסכ תטימש

 לע .יעבטה קדצל תדגונמ הרואכלש הווצמ איה ,האוולהה תווצמל הכומסה ,תובוח תטימש תווצמ

 .לבגומ ןמזל ול ןתינש ףסכה תא בישהל שרדנ הוולהו ,ופסכ תא לבקל יאכז הוולַמה ,יעבטה קדצה יפ

 .ינעה םע דסח םייקל ליבשב ןידב ול עיגמה ףסכה לע רתוול םדאהמ תשרוד הרותה ךא

 ודמל ל"זח .םיפסכה תטימש ןיד תא המילשמה האוולהה תווצמ תא וז הווצמ לא הכימסה הרותה

  .הקדצה יניד תא הלא םיקוספמ

 )רתויב ההובגה הגרדמה ןמ הקדצ האוולהב האר ם"במרה יכ רוכזנ( 

 )ו"ט קרפ םירבד( םיפסכ תטימש

 ֹאל ּוהֵעֵרְּב הֶּׁשַי רֶׁשֲא ֹודָי הֵּׁשַמ לַעַּב לָּכ טֹומָׁש הָּטִמְּׁשַה רַבְּד הֶזְו ב :הָּטִמְׁש הֶׂשֲעַּת םיִנָׁש עַבֶׁש ץֵּקִמ א

 :ָךֶדָי טֵמְׁשַּת ָךיִחָא תֶא ָךְל הֶיְהִי רֶׁשֲאַו ׂשֹּגִּת יִרְכָּנַה תֶא ג :'הַל הָּטִמְׁש אָרָק יִּכ ויִחָא תֶאְו ּוהֵעֵר תֶא ׂשֹּגִי

 קַר ה :ּהָּתְׁשִרְל הָלֲחַנ ָךְל ןֵתֹנ ָךיֶֹהלֱא 'ה רֶׁשֲא ץֶרָאָּב 'ה ָךְכֶרָבְי ְךֵרָב יִּכ ןֹויְבֶא ָךְּב הֶיְהִי ֹאל יִּכ סֶפֶא ד

ּזַה הָוְצִּמַה לָּכ תֶא תֹוׂשֲעַל רֹמְׁשִל ָךיֶֹהלֱא 'ה לֹוקְּב עַמְׁשִּת ַעֹומָׁש םִא  יִּכ ו :םֹּויַה ָךְּוַצְמ יִכֹנָא רֶׁשֲא תאֹ

 ֹאל ָךְבּו םיִּבַר םִיֹוגְּב ָּתְלַׁשָמּו טֹבֲעַת ֹאל הָּתַאְו םיִּבַר םִיֹוּג ָּתְטַבֲעַהְו ְךָל רֶּבִּד רֶׁשֲאַּכ ָךְכַרֵּב ָךיֶֹהלֱא 'ה

  :ּולֹׁשְמִי

 :הרומל

 :םיקוספה תאירק ךותמ תולועה תולאשב ןיחבנ ,םינשרפה לא היינפה ינפל

 ינפל םילימה תא ריבסהל שי ?)ב( "והערב השי רשא ודי השמ לעב לכ טומש" םילימה לש ןנבומ המ

  םיטרפה תא דומלל םיליחתמש

 תדמלנה הטימשה תדחייתמ המב - הטימשה לע ונדמל )הכ ארקיו ,גכ תומש( םימדוק םישמוחב

  ?ץראל םיסנכנה רודל םידחוימה םישגדה םהמ ?הפ

 ךכ לכ ךירצמ הווצמב ביכרמ הזיא - )ו-ד( הכרבל תוחטבה םה הטימשב םינדה םיקוספה ןמ תיצחמ

  ?תוכרבו תוחטבה הברה

 )"תטבעהו" ,"השמ לעב" :האוולה תוראתמה תונושה םילימל בל םישנ(

 םינשרפב ןויע

 :]ב[ י"שר

 :השמ לעב לכ לש ודי תא טומש - ודי השמ לעב לכ טומש
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 :]ד[ י"שר

 םישוע םתאש ןמזב אלא ,ןויבא לדחי אל יכ )אי קוספ( רמוא אוה ןלהלו - ןויבא ךב היהי אל יכ ספא

 .םכב םינויבא םוקמ לש ונוצר םישוע םתא ןיאשכו ,םכב אלו םירחאב םינויבא ,םוקמ לש ונוצר

   :רבד לכל באת אוהש ןויבא ןושלו ... - ןויבא

 )אי קוספל םיעיגמשכ וא ןאכ ודמלל ןתינ .אי קוספל ד קוספ ןיבש הריתסל סחייתמ י"שר(

 :הקמעה

  :םיפסכ תטימשל תועקרק תטימש תווצמ ןיבש תולתה

 :ו"ט םירבד ןמפוה צ"דר

 

  תועקרק תטימש תווצמב היולת םיפסכ תטימש תווצמ יכ קפס ןיא"

 ףוסב אלא הפי וחוכ ןיא הז קומינו  ,ויתובוח תא םלשל ותלוכיב ןיא ,הנשה רצק אלש ינעה ןכש

  ".התליחתבכ ןיאש המ ,הנשה

 םינשרפה ןמ דחא לכ יפ לע "ץקמ" גשומה תנבה  :ל"חי 5 ידימלתל - תפסונ תונשרפ

 :]א[ ע"באר

 להקה' ,דעהו  .)אי ,ט ליעל( יתשריפ רשאכ ,הנשה תליחתב - הטימש השעת םינש עבש ץקמ םעטו

 .]תיעיבשה הנשה תליחתב התייה ע"באר תעדלש ,להקה תווצמ=[ )בי אל ןלהל( 'םעה תא

 :]א[ ן"במר

 רמאי ,םיפסכ תטימשב אלא בותכה רבדי אלו ,עבשה ףוסב "ץקמ" )בכק ירפס( וניתובר תעד לעו"

 ):חכ ןיכרע( ורמא ךכלו ,ודי השמ לעב לכ טומשיש הטמש ושעת םכל םינמנה םינש עבש לכ ףוסמ

 רורב אוה וטושפכ בותכה ןושל יכ יל הארי טשפה ךרד לעו ]...[ .הפוסב אלא תטמשמ תיעיבש ןיאש

 תטימשבו .אוהה רפסמה ףוס אוהש עבשה תנש "םינש עבש ץק" ןכ םא ]...[ ףוס אוה ץק יכ ,ןקותמו

 "...הלעמל יתשריפ רשאכ רבדמ בותכה ץראה

 :הווצמה ימעט לע ןויד םייקנ

 ןיבו ורבחל םדא ןיב  ,ה"בקל םדא ןיבש רשקב המוקמלו הווצמה תבשחמל וסחייתה םיבר םיבתוכ

 תמרוג ,םדאה לש ותנומא תא תקזחמ לארשי ץראב קר תמייקתמה הטימשה תווצמ .ומצעל םדא

 .םיסכנו שוכר תריבצבו רמוח ייחב קר עוקשל אלש תרזועו יח אוה הב הרבחה םע ושוכרמ קולחל ול

  .וצראב לארשי םע לש ינחורה ומלוע תיינבב בושח ךבדנ הטימש תווצמ הווהמ הז ןפואב

   .םינוויכ ינש ןאכ עיצנ
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 אקווד ואל ,הרומה תריחב פ"ע( םיפסכ תטימש תווצמ םעט ןיינעב תחא העד דמלל שי :היחנה

 .)ןאכ  תועצומה תועדה ךותמ

 :)א ,זס םימות( 'טפשמ ןשוח'ל ושוריפב – ץישבייא ןתנוי יבר .א

 לככ םירגו ץראה לע לצכ וימי רשא ילארשיה שיא עדי ,הדי לעו הב שי םעטו וז הווצמ םוצע המו..."

 םיניינקה ץוביקב קוסעל ישונא תומילש אל יכ עדיו ואולמו ץראה 'הלו תובא יתב יסירא ויתובא

 אלו ופסכ ילילא םדא ךילשי רשא ,'הל ןוצר תנש ,תיעיבש תנש ,איהו ]...[ םירמח םירמח ףוסאלו

 הרבע םויב ןוה ליעוי אלו םולכ בשחנ ףסכ ןיא זא יכ שוכרהו םוקיה אוה ונידי ישעמל וניקלא רמאי

]...[ 

 רחוס תוינאכ הרוחסב תוברהלו ןתמו אשמ קסעב יאדמ רתוי ועקתשנ אלש לארשיל המרג וז הווצמו

 ויחאב שיא תאוולה ךירצ וזל יכ ,םיכחמ הרוחסב הברמה לכ אלו ]...[ הלילו םוי ןמז וב תולבלו

 הטימשה רות עיגהב יכ ,ל"נה הווצמ קיזחהב רשפא יא הזו ןמזל ןמזמ והערב שיא השונ תויהלו

 .ובוח לכמ יקנ אצייו השונה טמשי

 ]...[םלשה דבועל תואנו יוארכ תוקפתסה תדימב קיזחהל ונילע הבוח היה ןכ םאו

 'ה תכרבו ותשי םידותע בלחמו וממחתי םישבכ זגמ ,ןאצ יעור ,ןוה לא ונפ אל וניתובא ויה רשאכו

 קבדנ אל המל וז הווצמ ןכ םאו .םדא ינב תולובחת לכ אוושו לטונ ונוצרבו ןתונ ונוצרב ,רישעת איה

 ".החמשהו תוקיבדה תילכתב הב

 :י קרפ תיעיבש לע "ה"יא ןיע"ב קוק ה"יארה .ב

 ]...[ בוחה תטימש לש תירקיעה תילכתה"

 ]...[ םיינעה לע םירישעה תטילש ילגרל ץבקתמש דבכ רתויה לועה תא ריסהל

 ,וריבחל בוח ומצע לע שיגריש ימ בלב תעבטומ היהת תודבעהו העינכהש

 ." 'הולמ שיאל הול דבע'

 :"ץראה תבש"ל המדקהב

 !ץראלו המואל איה תחרכומ ןותבש תנש"

 ,הדורו שגונ ןיאב ,הולשו טקש תנש

 ,עוגרמו ןויווש תנש ," 'הל הטימש ארק יכ ויחא תאו והער תא שוגי אל"

 ,דסחב םייח לכלכמה יקולאה רשויה לא התבחרהב המשנה תוטשפתה

 ,תינדפק תוכז אלו םיוסמ יטרפ שוכר ןיא

 .ופאב המשנ רשא לכ לע ררוש יקולא םולשו

 ,הלכאל םכל ץראה תבש התיהו'

 ,ךמע םירגה ךבשותו ךריכשלו ךתמאלו ךדבעלו ךל

   "...'לוכאל התאובת לכ היהת ךצראב רשא היחלו ךתמהבלו
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 האוולהו הקדצ

 ָךְבָבְל תֶא ץֵּמַאְת ֹאל ְךָל ןֵתֹנ ָךיֶֹהלֱא 'ה רֶׁשֲא ָךְצְרַאְּב ָךיֶרָעְׁש דַחַאְּב ָךיֶחַא דַחַאֵמ ןֹויְבֶא ָךְב הֶיְהִי יִּכ ז

 רֶׁשֲא ֹורֹסְחַמ יֵּד ּוּנֶטיִבֲעַּת טֵבֲעַהְו ֹול ָךְדָי תֶא חַּתְפִּת ַחֹתָפ יִּכ ח :ןֹויְבֶאָה ָךיִחָאֵמ ָךְדָי תֶא ץֹּפְקִת ֹאלְו

ּיִלְב ָךְבָבְל םִע רָבָד הֶיְהִי ןֶּפ ָךְל רֶמָּׁשִה ט :ֹול רַסְחֶי  הָעָרְו הָּטִמְּׁשַה תַנְׁש עַבֶּׁשַה תַנְׁש הָבְרָק רֹמאֵל לַעַ

 ָךְבָבְל עַרֵי ֹאלְו ֹול ןֵּתִּת ןֹותָנ י :אְטֵח ָךְב הָיָהְו 'ה לֶא ָךיֶלָע אָרָקְו ֹול ןֵּתִת ֹאלְו ןֹויְבֶאָה ָךיִחָאְּב ָךְניֵע

ּזַה רָבָּדַה לַלְגִּב יִּכ ֹול ָךְּתִתְּב  ןֹויְבֶא לַּדְחֶי ֹאל יִּכ אי :ָךֶדָי חַלְׁשִמ לֹכְבּו ָךֶׂשֲעַמ לָכְּב ָךיֶֹהלֱא 'ה ָךְכֶרָבְי הֶ

ּיִנֲעַּל ָךיִחָאְל ָךְדָי תֶא חַּתְפִּת ַחֹתָּפ רֹמאֵל ָךְּוַצְמ יִכֹנָא ןֵּכ לַע ץֶרָאָה בֶרֶּקִמ   :ָךֶצְרַאְּב ָךְנֹיְבֶאְלּו ָךֶ

 הרומל

 .םהמ תולועה תולאשב ןיחבנו םיקוספה תא ארקנ

 ).ך"נת דומילב הבושח תונמוימ המצע איה תולאש לואשל תלוכיה .ןלוכל בישהל םיבייחתמ ונניא(

 ?"ול רסחי רשא ורוסחמ יד" הרדגהב ללכנ המו ,אי-ז םיקוספבש הווצמה יהמ ●

 ?הניתנה תדימ לעו האוולה וא הקדצ תניתנ ךרד לע הרותה ונתוא תדמלמ המ ●

 ?הילא תיוולנה החטבהה יהמו ,הרהזאה יהמ ●

 "לעילב" הרומחה הלימל הרותה תקקזנ עודמו ,ט קוספבש הרהזאב ךרוצה רצונ עודמ ●

 ?)תחדינה ריע ןיינעב ,גי קרפב העיפוהש(

 ?)האוולהו םיפסכ תטימש( וז הדיחיב תווצמה יתש ןיבש הקיזה יהמ ●

 ?אי קוספל ד קוספ ןיבש סחיה והמ ●

  .הווצמה תנבה לא ונתוא וברקיש תונויער תולעהלו םיקוספב קיידל הסננ

 םינשרפב ןויע

 תווצמל רוקמה םה הלא םיקוספ םלוא ,הקדצב אלו האוולהב קסוע םיקוספה טשפ :בל םישנ

 .הקדצה

 תא דמלל רחב בותכה יכ ןיינעמ .עבשה תנשל הברִקה ללגב ינעל תתל ששחה תא םיראתמ םיקוספה

 לש וירבדל רוקמה תא ןאכ תוארל לכונש ןכתייו ,האוולה לש רשקה ךותמ אקווד הקדצ תווצמ

   .רתויב הלועמה הקדצכ תופתושה וא האוולהה תא גרידש ם"במרה

  :]ח[ י"שר

 )'ךשוממ הווה' הנוכמש המל המודב יוויצל סחייתמ י"שר( םימעפ המכ וליפא - חתפת חתפ

 עבראב שמשמ יכ - וט ,חי תישארב  י"שרב ןייע :הרומל[ :אלא ןושלב שמשמ יכ ירה - חתפת חתפ יכ
 ]תונושל

 :האוולהב ול ןת ,הנתמב הצר אל םא - ונטיבעת טבעהו

 :ורישעהל הווצמ התא ]ןיאו=[ יאו - ורוסחמ יד

 :וינפל ץורל דבעו וילע בוכרל סוס וליפא - ול רסחי רשא
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 :]י[ י"שר

 :)ךשוממ הווהל סחייתמ י"שר( םימעפ האמ וליפא - ול ןתת ןותנ

 ,הקדצ תתלו רוזחל שי - הקדצה תווצמ ירדג רוריב אוה י"שר לש וישוריפל ףתושמה הנכמה :הרומל

 ךא ינעה תא רישעהל הווצמ ןיא ,האוולה לש הביטנרטלא ול עיצהלו ינעה לש ובוריסמ עתריהל אל

  .םייביטקייבוסה ויכרצב בשחתהל שי

 :]ז[ י"שר

 :תרחא ריע יינעל םימדוק ךריע יינע - ךירעש

 :)תושר( הקמעהל

 רזעילא ברה ,הכלה ינינפ ,)יתכלהה םייוטיבו ז קוספמ םידמלנה תונורקע( הקדצב המידק רדס

 דמלמ

 ?הקדצ תתל ימל םדא עבקי דציכ ,םיבורמ םיינעה יכרצ :הלאש

 ,ה( האוולהה תווצמב ונדמלש תונורקעה םתוא םהו ,המידקה רדסב םנשי תונורקע השולש :הבושת

 .)גי ,אי תוכלה

 Wיֶרָעְׁש דַחַאְּב Wיֶחַא דַחַאֵמ ןֹויְבֶא Wְב הֶיְהִי יִּכ" :)ז ,וט םירבד( קוספב םיזומר תונורקעה תשולש

 ןורקיעה ."ןֹויְבֶאָה Wיִחָאֵמ Wְדָי תֶא ץֹּפְקִת ֹאלְו Wְבָבְל תֶא ץֵּמַאְת ֹאל ,`ָל ןֵתֹנ Wיֶהֹולֱא 'ה רֶׁשֲא Wְצְרַאְּב

 םידקהל שי ןכל ,םידקהל שי – הרזעל ךרצנ רתוי ונייה ,ןויבא רתויה תא ,"ןֹויְבֶא" אוה ןושארה

 :ינשה ןורקיעה .םיטיהרל ךרצנה ינפ לע שובלל ךרצנה תאו ,שובלל ךרצנה ינפ לע ןוזמל ךרצנה

 םינב ,םילודג םינבל םימדוק םירוה ןכל .םידקהל ךירצ – Wיֶחַא רתוי בשחנש ימ תא ,"Wיֶחַא דַחַאֵמ"

 דַחַאְּב" :ישילשה ןורקיעה .םידוד ינבל םימדוק םידודו ,םידודל םימדוק םיחא ,םיחאל םימדוק

 ןושארה ןורקיעה ,תונורקע ינש ןיב תושגנתה שישכ .תרחא ריע יינעל םימדוק ךריע יינע ,"Wיֶרָעְׁש

 לארשי ץרא יינעש ,קוספהמ ונדמל הכלה דוע .)גי ,ה ליעל ראבתהש יפכ( ישילשל ינשהו ,ינשל םדוק

 .)ג ,אנר ע"וש( "`ָל ןֵתֹנ Wיֶהֹולֱא 'ה רֶׁשֲא Wְצְרַאְּב" :רמאנש ,ץראל ץוח יינעל םימדוק

 ,הבריק תבשחנ תינויער הבריק ןכו .ומידקהל שיש בורקכ בשחנ בוט רבח םגש ,ףיסוהל ךירצ דוע

 םהידומיל תונשב םיבשחנ תובישיה ידימלתמ םיברש ינפמ ,תובישיל םורתל הצורה םדא ןכלו

 תפקשהמ תוקוחרה תובישי ינפ לע ומלוע תפקשהל תובורקש תובישי םידקיש יואר ,םיינעכ הבישיב

 .ומלוע

 רשאכ ,לשמל .הנממ רוסל ןיא יזאו ,תצרחנו הרורב הכלהה תכרדה םהבש םיבצמ שיש ןייצל בושח

 ןכו .חאה תא םידקהל שיש רורב ,המוד ילכלכ בצמב םהינשו ,הקדצל םיקוקז דודה ןב םגו חאה םג

 רשאכ לבא .םדוק דודה ןבש רורב ,בערב עווגל דמוע דודה ןב וליאו ,הרזעל תצק קוקז חאה רשאכ

 ,תצרחנ הניא הכלהה תכרדה הזב ,לודג וניא םהיניב לדבהה לבא ,חאהמ רתוי הרזעל קוקז דודה ןב

 השק תובר םימעפש תעדל ךירצ ללככו .ףידעהל ימ תא ומצעב טילחהל םדא לכ ךירצ הזכ הרקמבו

 ךירצ וללה םירקמה לכבו .הזמ הז דואמ םינוש םהיכרוצו םישנאהש ינפמ ,ךרצנ רתוי ימ עובקל

 םדא םע ץעייתהל ךירצ ,ןוכנ טילחהל ידכש םימעפו ,וביל תייטנו ותעד לוקיש יפ לע טילחהל םדאה

 .םכח

 :)תושר( הקמעהל

 ףיטקוסעת רתא ,םיטפשמ תשרפ ,האוולה לע הפידע הקדצ םאה ,ןומיר יבצ ףסוי ברה
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 ל"חי 5 ידימלתל הבוח תאירק

 תאירק( ל"צז ילארשי לואש ברה לש וירבדב ןייענ ,ולא תווצמ לש יתרבחה ךרעב קימעהל ידכ

   :)ל"חי 5 ידימלתל הבוח איה רמאמה

 ןיינקה ןותבש איה ץראה תבש .יתורבחה )טביהה=) טקפסאה הוצמב ונינפל טלבתמ ,תישאר"

 ךבשותלו ךריכשלו ךתמאלו ךדבעלו ךל הלכאל םכל ץראה תבש התיהו' :וז הנשב .ירפ לכמ יטרפה

 םילטובמו םילטב םה ירה ,םיידמעמ םידוגינ ומקו וצצ השעמה תונש תשש ךשמב םא .'ךמע םירגה

 ףא םייתורבחה םידוגינה ,רגל רשאמ רתוי חרזאל ,דבעל רשאמ רתוי ןודאל תוכז ןיא  .וז הנש יפלכ

 ףאו ,וז הנש ךשמל םיגומנ וליאכ ,םיילכלכה תודמעמה ילדבה םע דבב דב ליגרכ םיחתפתמ םה

 תידוסיו הקומע המכ דע הארנ םיפסכה תטימש תוצמ תא הזל ףרצנ םאו .דיתעה יפלכ םיהקומ

 דיב רבטצהל לוכי היהש ,םיפסכ םוכס ותוא םג ירה ,וז הוצמ ידי לע .הז חטשב הוצמה תעפשה

 לוכי וניא ,םיקומע םיידמעמו םיילכלכ םילדבה רוצילו ,תינרציהו תיקשמה החלצהה םע ,תחא

 .םימי ךרואל הזכ בצמב ראשיהל

 העשב םהל קוקזש והשימ שיש דועב םיכפוה הל ןיאש ןבאכ םיפסכ תריצא תרסוא הרותה ,תישאר

 הרסא תיבירה ירה ,לומגת לכ אלל תושעיהל הכירצ וז האוולהו ,ול םתוולהל דמועו התא הווצמ  .וז

 הנהו ,הרותה הקפתסה אל דבלב הזב ךא .םידעהו הוולה לע תורהזא המכבו ןידה רמוח לכב הרות

 אל רשא תובוחה לכ הדי לעש ,םיפסכה תטמשה תוצמ האב ,לוביה רקפהו עקרק תטימש םע דחי

 .הייבג תוכז םהב ןיאו םיעקופ הטימשה תנש ףוס דע ובגינ

 ששח תמחמ תוולהלמ ענמנה תא הריהזה דציכ ,וז הוצמל רשקב הרותה ייוטיב וניניעב םיאלפנ המו

 ,םישעמ יפלכ קר יוצמה ,רתויב רומחה יוטיבב וז תוגהנתה הנכמ איה .בוחה וילא רוזחי אלש ,הז

 הברק רמאל לעילב ךבבל םע רבד היהי ןפ ךל רמשה' ,'לעילב רבד' -םכסומו טלוב םהב הנוגמה רשא

 לע הלעי יכ אוה 'לעילב רבד...' .'ול ןתת אלו ןויבאה ךיחאב ךניע הערו הטימשה תנש עבשה תנש

 ךתעידי תורמל ,האולה ןתמ תעשב בל בוטו םינפ רואמ ךממ תעבות )הרותה( איה ,הז רבד ךבבל

 .דוביאל ךלת איהש

 לע רשאמ תוחפ אל ,הבש הרהזאה ףקות רחאל ,וז הוצמ םויק לע רומשי רשא ,הרותה ךרדב ךלוהה

 לטבת ,תומילא יעצמא תטיקנ ילבמו טקש חרואב רשא ,המלש תיתורבח הכפהמ עצבי ,תרחא הוצמ

 תטבחתמ ךכ לכ םויה דעו זאמ תישונאה הרבחה רשא םייתורבחהו םיילכלכה םידוגינה תא די יחמב

 לכל רשא בצמב ,ולוכ םעה לש הריציהו הדובעה ךלהמ בוש ליחתמ הטימשה תנש םייתסה םע .םהב

 לעפומ תויהל לוכי וניא םיפסכ תטימש לש יעצמאהו ,ךכב יד ןיא םאו .םיעצמאה םתוא טעמכ דחא

 וראשנ ןיידע םש ,תועקרק תשיכרב ועקשוהש םיפסכ יפלכ אל לבא ,ןיעב אצמנה ןוממ יפלכ אלא

 האב ,ול םרכמל ץלאנ רשא ינשה ןיבל ,תועקרק ודיב זכרל חילצה רשא דחאה ןיב םיטלוב םידוגינ

 זכרתהל ולכי ןדי לע רשא תוקסעה לכו .ותחפשמ לאו ותזוחא לא דחא לכ רזוחו לבויה תוצמ

 דמוע בושו תולטובמו תולטב ,הלדלדיהש היסולכואה לש תרחא הבכש תמועל תחא דיב תועקרק

 .שדחמ ףדה תא ליחתהל ןכומ ,ויתובא תלחנ לע דחא לכ

 לש הלא תווצמב הליכשה רשא הרותה חוכ אוה בר המ ,'ורבחל םדא ןיב' תניחבב הווצמה ונל ירה

 רשא ,רישעו ינע ןיב םיסחיה רדסה ,הרבחב םידוגינה תייעב ןורתפ תא הנקב טישוהל לבויו הטימש

                                                                                                                                       "...אצומ אלל הזב םיטבלתמ הלכלכה ימכח לכ
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 ןונמא לש תרבוח ךותב עיפומ רמאמה .ך"שת םילשורי ,"הנשה תאצב" ;ךותב ,ילארשי לואש ברה(

 .) הטימשה תווצמ לע אריפש

 :םיילכלכ םירעפ םוצמצל תיתשת דחי תווהמה תווצמ שמח לש תכרעמ ונינפל שרופ ילארשי ברה

 תיביר תחיקל רוסיא ]5[ לבוי ]4[ םיפסכ תטימש ]3[ האוולה ]2[ הטימש  ]1[

 ?וזב וז תויולת ןה ךרד וזיאב ●

 ?"רישעו ינע ןיב םיסחיה רדסה"ל ןהמ תחא לכ לש התמורת המ ●

 ילארשי לואש ברה ירבד

 הקדצו האוולה ,הטימש תווצמ דומיל םוכיסל

  :הרומל

 :האבה הלאשה ביבס ןויד םייקנ ,ולא תווצמ דומיל םוכיסב

 )ינעה דובכ ,םוקיש לומ םויק ,הניתנה תובישח( ונבצהש תונורקעה תשולש םיאטבתמ ןפוא הזיאב

  ?האוולהו הקדצ ,םיפסכ תטימש תווצמב

 ?ץראל הסינכה ברע הלא תווצמ ראבלו שיגדהל ךרוצ שי עודמ

  םוכיס תמישמל העצה
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 )חי-בי ,וט קרפ( הקנעה

 הקנעה תווצמ

ּיִרְבִעָה ֹוא יִרְבִעָה ָךיִחָא ָךְל רֵכָּמִי יִּכ בי   :ְךָּמִעֵמ יִׁשְפָח ּוּנֶחְּלַׁשְּת תִעיִבְּׁשַה הָנָּׁשַבּו םיִנָׁש ׁשֵׁש ָךְדָבֲעַו הָ

ּיִמּו ָךְנְרָּגִמּו ָךְנאֹּצִמ ֹול קיִנֲעַּת קיֵנֲעַה די  :םָקיֵר ּוּנֶחְּלַׁשְת ֹאל ְךָּמִעֵמ יִׁשְפָח ּוּנֶחְּלַׁשְת יִכְו גי  רֶׁשֲא ָךֶבְקִ

ּיַו םִיַרְצִמ ץֶרֶאְּב ָתיִיָה דֶבֶע יִּכ ָּתְרַכָזְו וט  :ֹול ןֶּתִּת ָךיֶֹהלֱא 'ה ָךְכַרֵּב  ָךְּוַצְמ יִכֹנָא ןֵּכ לַע ָךיֶֹהלֱא 'ה ָךְּדְפִ

ּזַה רָבָּדַה תֶא   :ְךָּמִע ֹול בֹוט יִּכ ָךֶתיֵּב תֶאְו ָךְבֵהֲא יִּכ ְךָּמִעֵמ אֵצֵא ֹאל ָךיֶלֵא רַמאֹי יִּכ הָיָהְו זט  :םֹּויַה הֶ

 הֶׁשְקִי ֹאל חי  :ןֵּכ הֶׂשֲעַּת ָךְתָמֲאַל ףַאְו םָלֹוע דֶבֶע ָךְל הָיָהְו תֶלֶּדַבּו ֹונְזָאְב הָּתַתָנְו ַעֵצְרַּמַה תֶא ָּתְחַקָלְו זי

 רֶׁשֲא לֹכְּב ָךיֶֹהלֱא 'ה ָךְכַרֵבּו םיִנָׁש ׁשֵׁש ָךְדָבֲע ריִכָׂש רַכְׂש הֶנְׁשִמ יִּכ ְךָּמִעֵמ יִׁשְפָח ֹותֹא ָךֲחֵּלַׁשְּב ָךֶניֵעְב

   :הֶׂשֲעַּת

 .אקווד םיינעל רישי ןפואב םיסחייתמ םניא ירבע דבעב םינדה םיקוספה ,הרואכל

 וכויש לע תודמלמ תודבעל םדא רכמנ ןייטעבש תוביסהש םושמ וז דומיל תדיחיב תללכנ הווצמה

 .ילכלכה

   ."היבא הרכמש הנטק" ,"ותבינגב והורכמ" :הלא תוביס ראתמ בי קוספל ושוריפב י"שר

 יפ לע תשדוחמ הווצמו תראובמ הווצמ ןיב לדבהה תא םידימלתל ריכזהלו רוזחל םוקמה ןאכ

  .ן"במרה

 

  :הרומל

  :לשמל ,תולאש לאשנו בטיה םיקוספה תא ארקנ ,םינשרפה דומילל היינפה ינפל

 ?)הכ ארקיו ,אכ תומש( םימדוקה םישמוחבש ירבע דבע ינידל סחיב וז הווצמ תשדחמ המ ●

  ?ץראל הסינכה ברע אקווד הז שודיח לש ומוקמ עודמו

 ,י קוספ-ישגרה ןפל תוסחייתהל בל  ומיש( וט קרפב היתומדוקלו וז הווצמל ףתושמ המ ●

 ?)חי קוספ

 ןמ תעבונה היישעה יהמו ,רוכזל ןודאה ךירצ קוידב המ - "םירצמב תייה דבע יכ תרכזו" ●

 ?הזה יפיצפסה ןורכיזה

  ? 'םלוע' והמ  ?"םלוע דבע" יוטיבב הרותה הטקנ עודמ ●

 םינשרפב ןויע

 :]בי[ י"שר

  .רבדמ בותכה ותבנגב ןיד תיב והורכמש ,םירחא ידי לע - ךל רכמי יכ

 .רבדמ בותכה ןיד תיב והורכמבו ,ירבע דבע הנקת יכ )ב ,אכ תומש( רמאנ רבכ ירהו
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  :ןאכ ושדחתנש םירבד ינש ינפמ אלא

 .ששב אצת איה ףא ,הירבעה וא בותכש דחא

 ,התבנגב אלו ותבנגב רמאנש ,התבנגב תרכמנ השאה ןיאש ,ןיד תיב הורכמש אלו

 .אצת ןינמיס איבתש םדוק םינש שש ואצי םאש ןאכ דמלו ,היבא הרכמש הנטקב אלא

 :קינעת קינעה )די קוספ( ןאכ שדיח דועו

  :]די[ י"שר

  ?דבלב ולא אלא יל ןיא לוכי - ךבקימו ךנרגמו ךנאצמ

  .ךארוב ךכרבש המ לכמ ,ךכרב רשא :רמול דומלת

  ?ולא ורמאנ המלו

 .תודרפ ואצי ,הכרב ללכב אוהש לכ ףא הכרב ללכב םהש םידחוימ ולא המ

 :]וט[ י"שר

 התא ףא ,םיה תזיבו םירצמ תזיבמ  ]תינש יתקנעה=[ ךל יתינשו יתקנעהו - תייה דבע יכ תרכזו

 :ול הנשו קנעה

 :]זי[ י"שר

  ?ועמשמכ לוכי - םלוע דבע

  .ובושת ותחפשמ לא שיאו ותזחא לא שיא םתבשו )י ,הכ ארקיו( רמול דומלת

 :לבוי לש ומלוע אלא ,הז ןיאש תדמל אה

  :דבלב ל"חי 5 ידימלתל

 :]זי[ י"שר

  .הל קנעה - ןכ השעת ךתמאל ףאו

 ?התוא בותכה הושה העיצרל ףא לוכי

  ,דבעה רמאי רומא םאו :)ה ,אכ תומש( רמול דומלת

 :תעצרנ המא ןיאו ,עצרנ דבע

 

  .ב"כק םירבד ירפסב עיפומה הכלהה שרדמ תא טטצמ י"שר :הרומל

 :הכלה ישרדמל ינייפואה הנבמל  ונתעד ןתינ

 ?……לוכי הלימב תחתופ הלאשה .תיתכלה תורשפא תילעומ הב הלאשב חתופ הכלהה שרדמ
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 בור יפ לעש קוספ תטטצמו )ל"ת( רמול דומלת םילימב תחתופה הבושת העיפומ הלאשה רחאל דימ

 .לוכי הלימב התלעוהש תיתכלהה העצהה תא לוספל אב

  .תיתכלהה הנקסמה שרופמב העיפומ ליעל י"שר שוריפב ומכ ,םיתיעל

 :ונינפלש שרדמבו
 ?העיצר ןידב םג דבעל הווש המאה םאה - ?התוא בותכה הושה העיצרל ףא לוכי

 שקבל יאשר רכז דבע קרש חיכומה קוספ ",דבעה רמאי רומא םאו" :)ה ,אכ תומש( רמול דומלת

 תעצרנ הניא המאו עצרנ דבע קר אליממו דבעכ וינודא תיבב ראשיהל

  .הנקסמה תגצה - :תעצרנ המא ןיאו ,עצרנ דבע

 הקנעה תווצמו היירבע המא יניד לש תיתרבחה תועמשמה

  :הרומל

 תולועה תונבותהו תולאשה ביבס ןויד םייקי אלא ,תורוקמה תגצהב קפתסי אל הרומהש יוצר

  .ןוידה ףוסב גיצהל ןתינ תורוקמה תא  .ולא תורוקממ

 שירפ סומע 'פורפ – ונימי תואיצמ לומ קוחה .1

 .שממ העפשה לע רבדל ןתינ ןאכו ,ונייחב םג ףקת קוחבש שודיחה ,לטב תודבעה דסומש יפ לע ףא

 לע הז ןיד םשייש ןושארה .ותדובע םויס םע דבועל ןירוטיפ ייוציפ םולשת השעמל אוה הקנעהה ןיד

 ,חקל ףסויו םכח שמשי הזה ןמזב ףא ,םוקמ לכמו" :בתכש ,ךוניחה רפס לעב ,עודיה לככ ,אוה ריכש

 וכרב רשאמ ומעמ ותאצב ול קינעיש ,טעומ וליפא וא הבורמ ןמז ודבעו לארשי ינבמ דחא רכש םאש

 187."תירסומ הבוח" ,הצלמה לש רדגב ולצא איה ריכשל וז הקנעה ,תאז םע .)בפת הווצמ( "םשה

 ןורקע לע תוכמתסה'ה תא ןייצמ )751-750 ,ירבעה טפשמה( ןולא ?הבוח םג הב תוארל ןתינה

 תא םיינברה ןידה-יתב ושע ןתועצמאבש ,םיכרד שולשמ תחאכ "ךוניחה רפס תובקעב ,הקנעהה

 :ןידה יקספמ דחאב רמאנ ךכו .הבוחל ןירוטיפה ייוציפ

 הרותה תנווכש לילעב םיאור ...ירבע דבעל תתל םיביוחמש הקנעה איה םייוציפ ימולשתל רוקמה

 אל ולצא ותדובע תא ותביזע םעש ,לעופה רובע רחמ תגאד גאדיש דיבעמה לע הבוח ליטהל התיה

 דיבעמה לע הבוח ,דבוע לעופ םא תע לכבו ןמז לכבש ךוניחה ךמתסה תאזלו ,תוקיר םידיב ראשי

 .ומיעמ ותאצ רחאל םג ול גואדל

-תיב ילתוכ ןיב םג םידומ הרותבש הקנעהה וצמ ינרדומה ןירוטיפה ייוציפ ןיד לש ותקיני תדבועב

 הקנעהה תבוחב ץוענ ורוקמ הלא םייוציפ ןויער" :גרבליז השמ טפושה ירבד המגודל ואבויו ,טפשמה

 ןולא םחנמ .)275 'מע ,ה ךרכ ,ןיד יקספ ,סיניפס תרבח דגנ ןוספלוו ,25/50 א"ע( "...הרותב הבותכה

 – ג"כשת ןירוטיפ ייוציפ קוח" ארקנה ,ילארשיה קוחה לע )105 'עה ,103 ,ירבעה טפשמה( ריעמ

 ןושלה עבטמ לע רומשל ידכ ,'ןירוטיפ יקנעמ קוח' םשב קוחל אורקל היה יוארה ןמ ןאכ ףא" :"1963

 ."תירוקמה

 קנעמ" אוה ,)קרפה-תת תרתוככ ותוא ונטקנ ןכלו( הרותה קוחל רתוי דוע בורק המודמכו ,ףסונ חנומ

 וידעצ תישארל ילכלכ סיסב ול רשפאל ידכ יאבצה ותוריש םותב לייחה לבקמש קנעמ – "רורחשה

 .םייחרזאה םייחב
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 יפכ ,םיחוורב דבועה ףותיש ןויער .א :ונימי תואיצמב קוחל אוצמל ןתינש םימושיי ינש דוע ריכזנ

 קיספמש ימל תואלמג םולשת .ב ;)די קוספל רואיבב ליעל רכזנכ( ם"במר תעד תא םשל ריבסהש

 .םיוסמ ליגל ועיגה לשב דובעל

  .שירפ סומע 'פורפ :רבחמ ,הרותה יקוחב הדובעה  :ךותמ

 ?הקנעה תווצמבש ירסומה דוסיה והמ ●

 םות רחאל םג דבועל )דיבעמה םג ל"זח ןושלבו( ןודאה תוירחא לע הרותה לש הרימאה יהמ ●
 ?הדובעה תפוקת

  ?םויכ ףקתה ילארשיה קוחל הקנעה תווצמ הלגלגתה ךרד וזיאב ●

 ץיבוקרב בד ברה .2

 לש גהונ חוור ,עובק ילכלכ סיסב אלל תוחפשמ לצאו ,הקיתעה תעב תילכלכ-תיתרבחה תואיצמב"

 החפשמה לש ילכלכה הבצמב הלקה :םיירקיע םידעי ינש תגשה םשל ,המאל הריעצ הרענ תריכמ

 .הדימא החפשמ לש התיבב תבה לש הבצמ סוסיבו

 סיסבב תדמועש ,דובעשה ןמ םדאה תלואג דוסי תא תללושכ תיארנ וז השרפ ,הנושאר תולכתסהב

 םילצנמ ,ןודאו אבא ,םירבג ינש וב דסומל ינרות רושיא ןכתייה .םירצמ תאיציב ארובה יוליג תנבות

 ?תישיאה םתבוט םשל הריעצ הרוחב לש התדובע ךרע תא

 תאצכ אצת אל" :הרורחש ןפואב אוה הרותה לש ירקיעה הקוסיע ,תודבעל הרכמנש תב לש הרקמב  

 תיעיבשה הנשה דע דובעש לש בצמב תב ריאשהל רוסא :ךשמהב תשרפתמ הז יוטיב תנווכ ."םידבעה

 "התיינק" תילכת תא ךופהיש וא :םילולסמ ינשמ דחאב רוחבל בייח ןודאה .םירבג םידבע ומכ

 בצמ תריצי תבוחש ועבק ל"זח ,עודיכ .התוא ררחשיש וא רבד לכל תינקת תושיא יסחי לש תכרעמל

 תרוסמב הרסמנ וז הכלהש ןכתיי .תבה לש תישיאה התורגבתה תפוקתב הלח רורחשה וא תושיאה

 עונמל :השרפה תמגמ תא ירמגל תמאות הכלהה ,ךכ וא ךכ .ל"זח לש שודיח הווהמ איהש וא הפ לע

 היולת איה ובש הנממ רגובמ רבגל דבעושמ התדובע חוכ ובש בצמב הריעצ הרוחב לש ינימ לוצינ

 .ללכו ללכ תרגובמ השאב הזכ דובעש לש בצמ ןכתי אל ,וז השרפב ל"זח תנבה יפל .המויקל

 םידמימ לעב שודיח ךכב הרותה העבק ל"זח תפוקת דעו ארקמה תפוקתמש תואיצמה עקר לע 

 .םיירוטסיה

 ץיבוקרב בוד ברה ?דיבעמ-דבוע יסחיל לדומ שמשל םילוכי תודבע יניד םנמאה :ךותמ

 ?ךרד וזיאבו ,היירבע המא תווצמב הרותה תננוגמ ימ לע ●

  הווצמה דומיל םוכיסל

 :הדיחיה תחיתפב ונסחייתה םהילאש םייתרבחה תונורקעה תא ורכז

 .)ןתונה רובעב( הניתנה תובישח .א

 ?ינעה לש ומוקיש וא ינעה לש ומויק .ב

 .ינעה לש ודובכ לע הרימש .ג

 ?םירבד שמוחב ראותמ אוהש יפכ ירבע דבע ןידב ולא תונורקע םימייקתמ ןפוא הזיאב
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  )גי-י ,ו ,דכ קרפ( ןוכשמ ינד )אכ-כ ,גכ קרפ( תיביר רוסיא

 )אכ-כ ,גכ קרפ( תיביר רוסיא

 ְךיִּׁשַת ֹאל ָךיִחָאְלּו ְךיִּׁשַת יִרְכָּנַל אכ :ְךָּׁשִי רֶׁשֲא רָבָּד לָּכ ְךֶׁשֶנ לֶכֹא ְךֶׁשֶנ ףֶסֶּכ ְךֶׁשֶנ ָךיִחָאְל ְךיִּׁשַת ֹאל כ

 :ּהָּתְׁשִרְל הָּמָׁש אָב הָּתַא רֶׁשֲא ץֶרָאָה לַע ָךֶדָי חַלְׁשִמ לֹכְּב ָךיֶֹהלֱא 'ה ָךְכֶרָבְי ןַעַמְל

 .תיביר תחיקל תרסאנ האוולה תווצממ קלחכ

 קרפב ונדמלש האוולה תווצמל בושנ םא םלוא ,ינע אקווד אוה הוולהש תנייצמ הניא הרותה ןאכ םג

 :הרותב עיפומש יפכ הוולה לש ויפואב רכזינ ,וט

 ּוּנֶטיִבֲעַּת טֵבֲעַהְו ֹול ָךְדָי תֶא חַּתְפִּת ַחֹתָפ יִּכ .ןֹויְבֶאָה ָךיִחָאֵמ ָךְדָי תֶא ץֹּפְקִת ֹאלְו ָךְבָבְל תֶא ץֵּמַאְת ֹאל"

 ".)ח ז ,וט( ֹול רַסְחֶי רֶׁשֲא ֹורֹסְחַמ יֵּד

 תיטקדיד היחנה

  :םיבותכה יטרפב ןנובתנו םיקוספל סחייתנ תישאר

 ?םיקוספב ורכזנ ךשנ יגוס ולא  ."ךשנ" הלימה תועמשמ תא ררבנ ●

    .הווצמה םויקבש ישוקה לע ךכמ דומלל לכונ - הווצמל הוולתמה רכשה תחטבהל בל םישנ ●

 התוא הרסא עודמ ?תיבירה תחיקל ירוחאמש ילכלכה וא ישונאה ןויגיהה והמ :לאשנ ●

   ?הרותה

 ?ךשנ והמ

 ):דכ ,ב"כ תומשל( י"שר

 ץבצבמ אוה םואתפו ,שיגרמ וניאו ולגרב הנטק הרובח ךשונש ,שחנ תכישנכ אוהש תיביר -  ךשנ

 ,ודקדוק דע חפונו

 .הברה ןוממ ורסחמו הלוע תיברהש דע רכינ וניאו שיגרמ וניא - תיביר ךכ

 תראובמ הווצמכ תיביר רוסיא – ן"במר

 :האוולה לע תיביר תחקל הרותה תרסוא ארקיוו תומש םישמוחב

 )דכ ,ב"כ תומש( "ְךֶׁשֶנ ויָלָע ןּומיִׂשְת ֹאל הֶׁשֹנְּכ ֹול הֶיְהִת ֹאל ְךָּמִע יִנָעֶה תֶא יִּמַע תֶא הֶוְלַּת ףֶסֶּכ םִא"

 ָתאֵרָיְו תיִּבְרַתְו ְךֶׁשֶנ ֹוּתִאֵמ חַּקִּת לַא .ְךָּמִע יַחָו בָׁשֹותְו רֵּג ֹוּב ָּתְקַזֱחֶהְו ְךָּמִע ֹודָי הָטָמּו ָךיִחָא ְךּומָי יִכְו"
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-הל ,ה"כ ארקיו( ".ָךֶלְכָא ןֵּתִת ֹאל תיִּבְרַמְבּו ְךֶׁשֶנְּב ֹול ןֵּתִת ֹאל ָךְּפְסַּכ תֶא .ְךָּמִע ָךיִחָא יֵחְו ָךיֶֹהלֱאֵמ

 )זל

 ?ארקיובו תומשב םיעיפומה םייוויצה ינפ לע ,םירבד שמוחב הרותה לש רואיבה תפסות יהמ

 :אכ-כ םיקוספב ג"כ קרפ םירבד שמוחב בותכב ןייענ

 ףֶסֶּכ ְךֶׁשֶנ ָךיִחָאְל ְךיִּׁשַת ֹאל }כ{

 לֶכֹא ְךֶׁשֶנ     

 :ְךָּׁשִי רֶׁשֲא רָבָּד לָּכ ְךֶׁשֶנ     

 ְךיִּׁשַת ֹאל ָךיִחָאְלּו ְךיִּׁשַת יִרְכָּנַל }אכ{

 ּהָּתְׁשִרְל הָּמָׁש אָב הָּתַא רֶׁשֲא ץֶרָאָה לַע ָךֶדָי חַלְׁשִמ לֹכְּב ָךיֶֹהלֱא 'ה ָךְכֶרָבְי ןַעַמְל       

 :םירבד רפסב תוראבתמה תוכלה שולש שיש ריבסמ ן"במר

 .םירואיבה תשולש תא ל"חי 5 ידימלתו ,ינשה רואיבה תא תעדל םיכירצ ל"חי 3 ידימלת :הרומל

 אכ-כ ,ג"כ םירבד ן"במר

 .תראובמ הוצמ וז םג - "ךיחאל ךישת אל"

 )ומצעל קיזהל=( קוזל אוה הצר םאש תונוממ יניד לכב ןכ ןיאש המ ,הוולל םג הרהזא ןאכב ףיסוי

 .הוולה םג וב ריהזי הזה אטחה תוליגר ינפמ לבא ,יאשר ויסכנב

 יוג לזג' )ב גיק ק"ב( ורמאש ומכ הבנגבו לזגב ןכ ריכזה אלו ,רתומ ירכנה תיביר היהיש ןאכב ראיבו

 ומכ ,דסחהו הווחאה דצמ אלא רסאנ אל םנוצרבו םהינש תעדל השענ אוהש תיבירה לבא .'רוסא

 רבד היהי ןפ ךל רמשה" )ט ,ו"ט ליעל( רמאש ומכו ,"ךומכ ךערל תבהאו" )חי ,ט"י ארקיו( הווצש

 רשאכ ויחא םע השעי םימחרו דסח יכ - "ךיהלא 'ה ךכרבי ןעמל" רמא ןכ לעו ." 'וגו לעילב ךבבל םע

 ריכזי אל בותכה יכ ,הכרב ול עבקו ...םיחאב דסח הטימשה ןכו .הקדצל ול בשחתו תיביר אלב ונוולי

 ...האנואבו הבנגבו לזגב אל ,םידסחבו הקדצב קר הכרבה

  ...םיולנה ראשו ןינבה ינבאב וליפא - "ךשי רשא רבד לכ" דוע ראיבו

 .הוולמה לע קר אלו הוולה לע םג לח רוסיאהש שדחמ םירבד רפס ?רוסיאה לח ימ לע .1

 רתומ ירכונה ןמ וליאו לארשי ינב ןיב האוולה לע קר לח תיביר רוסיא ?תיביר תחקל רוסא יממ .2

 םיימינפה הווחאהו דסחהמ עבונ תיביר רוסיאש אוה ךכל קומינה .תיביר תחקל )יוויצ ןיא יכ-םא(

 ירה תיבירב תוולהלו תוולל םידדצה ןיב המכסה שי םא ירכנל ידוהי ןיבש םיסחיב ךא ,לארשי םעב

 לש הבוחהמו הווחאהמ איה םג תעבונה םיפסכ תטימש תווצמל המוד רבדה .הפקת וז המכסהש

 ןוצרב םייולת םניא רחאה שוכרב העיגפל םיעגונה םירוסיא ,תאז תמועל ."ךומכ ךערל תבהאו"

 ןיב םג םיסחיה תכרעמ לכ םיבייחמ םה ןכלו )לזגו הבינג ירוסיא ומכ( םידדצה ינש ןיבש בוטה

 תווצמל תידוחיי ,תיבירמ תוענמיה לע תחטבומה 'ה תכרבש ריבסמו ףיסומ ן"במר .ירכונל לארשי

 .תיסיסב תירסומ הבוח ןהש תווצמב העיפומ אלו ,דסחו הווחא תואטבמה
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 לכ לע אלא ,םילכאמ וא ףסכ תאוולה לע קר אל תיביר תחקל רוסא ?תיבירב תחקל רוסא המ .3

 .ןינבל םינבא תאוולה :לשמל ,םיצפח לש וליפא האוולה

 תיביר תוכלהל אובמ ,רלסקיפ דהוא ברה :הבחרהל

 תיביר רוסיאל )םיפסכו תועקרק( הטימשה תווצמ ןיב ןוימד יווק :הקמעה

 םלוא ,םיפסכ תטימש תבוחבו תיביר רוסיאב "ורבחל םדא ןיב" לש תועמשמה תא שיגדה ן"במר

  ."םוקמל םדא ןיב" לש תועמשמ םג שי

 :לבויהו עקרקה תטימש תווצמב םייזכרמה תונויערה דחאל המלשה הווהמ םיפסכ תטימש

 יוטיב ידיל האב לבויב עקרקה תרזחו תועקרקה רקפהב םא .ונשוכר לע ןודא ה"בקהש הזרכהה

 ה"בקהש הדבועה יוטיב ידיל האב תובוחה תטמשהבש ירה ,וניתועקרק לע ןודא ה"בקהש הדבועה

 ןמזב" :לבויה ןיבל לבויהו עקרקה תטימש ןיבש תיתכלהה תולתה תא ןיבהל ןתינ ךכ .ונפסכ לע ןודא

 .)א"ע ול ןיטיג( "םיפסכ טמשמ תא עקרק טמשמ התאש

 :שריה ר"שר בתוכש יפכ ,המוד ןויער אטבמ תיבירה רוסיא םג

 םג הרמוח התואב תרסוא התיה אל ןכ ילמלאש ,יטפשמ לוועכ תיבירה תא תספות הרותה ןיא"

 ןודא אוה 'הש זירכמ הז רוסיא אלא .ידוהיה גוחל קר לבגומ היה אל תיביר רוסיאו ,תיביר םלשל

 ".וניתומדא לע 'ה ןוטלש םימישגמ לבויו עקרק תטימשש ךרדכ ,לטלטימה ונשוכר לכל

 תפקוע ךרד האצמנ וללה תווצמה יתשל .הזה ןמזב לעופב ןמויק יאב םג אוה תווצמה ןיב ןוימדה

 רתיה"ה תועצמאב תיביר רוסיאו ,לובזורפה תועצמאב םיפסכ תטימש :ןלוטיבל לעופב האיבהש

 ."אקסיע

 תווצמהש הדבועה :תפקועה ךרדה האצמנ ולא תווצמב אקווד עודמ ןיבהל ןתינ ליעל רומאה רואל

 אלשמו ,ההובג תינחור המר הכירצמ תיטפשמה הניחבה ןמ שרדנל רבעמ תוגהנתה תובייחמ וללה

 תנש רחאל בוחה תטמשה ןכו תיביר תליטנ אלב ףסכ תאוולה .ןמויקב בר ישוק רצונ וז המרל ועיגה

 הקזח הנומא תבייחמ ,"ורבד ישוע חכ ירוביג" תניחבב תויהל םיוולמה תא תבייחמ הטימשה

 .ךכב דומעל ולכי םיטעמ ,םינשה ךלהמב תורודה תדירי םעו ,ונשוכר לכ לע ותונדאבו 'ה תחגשהב

 )גי-י ,ו ,דכ קרפ( ןוכשמ יניד

 רוסיאו )םיפסכ תטימשו( המצע האוולהה תווצמ - םירשקה ינשב ינעל האוולהב ונקסע התע דע

 .תיביר

 תעשב חקלנש ןוכשמל הנווכה ןיא( ןוכשמ ינידב םג תומייק ינעל האוולהל תופסונ תויוסחייתה

  .)םלשל לוכי אל הוולה םא ןוערפה דעומב חקלנש ןוכשמל אלא ,האוולהה

 טֹבֲעַל ֹותיֵּב לֶא אֹבָת ֹאל הָמּואְמ תאַּׁשַמ ָךֲעֵרְב הֶּׁשַת יִּכ י  :לֵבֹח אּוה ׁשֶפֶנ יִּכ בֶכָרָו םִיַחֵר לֹבֲחַי ֹאל ו

 יִנָע ׁשיִא םִאְו בי  :הָצּוחַה טֹובֲעָה תֶא ָךיֶלֵא איִצֹוי ֹוב הֶׁשנ הָּתַא רֶׁשֲא ׁשיִאָהְו דֹמֲעַּת ץּוחַּב אי  :ֹוטֹבֲע

 הֶיְהִּת ָךְלּו ָּךֶכֲרֵבּו ֹותָמְלַׂשְּב בַכָׁשְו ׁשֶמֶּׁשַה אֹובְּכ טֹובֲעָה תֶא ֹול ביִׁשָּת בֵׁשָה גי  :ֹוטֹבֲעַּב בַּכְׁשִת ֹאל אּוה

   :ָךיֶֹהלֱא 'ה יֵנְפִל הָקָדְצ
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 םינשרפב ןויע

 :]ו[ י"שר

 :שפנ לכוא ןהב םישועש םירבדב וננכשמי אל ,ןיד תיבב ובוח לע ונכשמל אב םא - לובחי אל

 :]בי[ י"שר

 :ךלצא וטובעו בכשת אל - וטובעב בכשת אל

 :]גי[ י"שר

 'םיטפשמה הלאו'ב בותכ רבכו ,רקבב והריזחה םוי תוסכ םאו ,אוה הליל תוסכ םא - שמשה אובכ

 :ונחקית שמשה אובכו ול ונבישת םויה לכ ,ול ונבישת שמשה אב דע )הכ ,בכ תומש(

 :הקדצ היהת ךלו םוקמ לכמ ,ךכרבמ וניא םאו - ךכרבו

  :הקמעה

  :הכ קוספ ,בכ תומשל י"שר

 ,םימעפ המכ דע הלבחב ךל לפכ - לובחת לובח

 ןובשחו ןיד תנתונו שמאו שמא לכ ילצא הלוע ךשפנ ירהו ,יל בייח התא המכ :ה"בקה רמא

 ,ךל הריזחמ ינאו ינפל תבייחתמו

  .בשהו לוט בשהו לוט התא ףא

 לארשי תנידמ יקוחב ןוכשמ יניד - הבחרהל

 קר( לעופל האצוה לש ךילה ודגנ ליעפהל ןתינ ,וילע לטומש יפסכ בוח םלשמ וניא םדאשכ ונימיב

 תויורשפאהמ תחא הזה ךילהה תרגסמב .ובוח תא םלשיש ידכ )טפשמה תיבב ןיד קספ תלבק רחאל

 םנשי ,הרותב ןוכשמ ינידל המודב ןאכ םגש אלא ,בייחה לש ושוכר תא לקעת לעופל האצוההש ןה

 יקוחל הרותה לש ןוכשמה יניד ןיב תוושהל ןיינעמ .לקעל רוסא ןילטלטימ וליא תונקתו םיקוח

 )2 ףיעס תא דחוימב האר(  ונימיב לעופל האצוהה

 22 ףיעס 1967-ז"כשת ,לעופל האצוהה קוח 

 :םתוא םילקעמ ןיאש ןילטלטימ הלאו      )א(

 ;םוי םישולש לש הפוקתל ,ומע םירגה ותחפשמ ינבו בייחה תייחמ ידכ לכוא יכרצ  (1)

 ,םירחא תיב ילכו חבטמ ילכ ,לכוא ילכ ,תופורת ,יאופר דויצ ,הטימ ילכ ,תוטימ ,םידגב תוכרעמ  )2(

 .ומע םירגה ותחפשמ ינבלו בייחל םיינויח םיכרצ םה םא לכהו

 .ומע םירגה ותחפשמ ינבלו בייחל השודק ישימשתכ םישורדה םירבד  )3(

 לוכי בייחה ןיא םהידעלבש ,םייח ילעב ןכו ,םירחא ןילטלטימו תונוכמ ,םירישכמ ,םילכ        )4(

 דבלבו ,ותחפשמ ינב תסנרפו ותסנרפ רוקמ םהש ותדובע וא ודי חלשמ ,ותכאלמ ,ועוצקמ םייקל

  .תונקתב עבקנש םוכס לע הלוע וניא ךרעומה םייוושש

 :הרומל הרעה

 ןיא םישנאלש הפוקתב רבודמ .ולא םיקוספמ הלועש הילאירה תא םידימלתה ינפל שיגדהל בושח

 םינש וא דחא דגב שי ינע םדאלש העפותה קיתעה םלועב .)ונימיב לבוקמכ( הפלחהל םיבר םידגב

 .הרידנ אל העפות התייה )הליל דחא דגבו םויל דחא דגב(
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 :"רצוקה בתכמ" - אבה יגולואיכראה אצממב תגצומה הילאירב שמתשהל רשפא הבחרהל

 .והישאי ךלמה לש וימיל םיכראותמה םיסרח ואצמנ ,םיחמלפ ףוחל ךומסב

 ,רצוק לש הנולתכ חנעופ וב בותכהש ,קיתע ירבע בתכב )ןוקרטסוא( בותכ סרח אוה םהבש ןיינעמה

 :בתכמה ןושל הזו .ולש הדובעה להנמ ינפמ קדצל קעוזה ,ינע םוי ריכש

 םסאו ,לכיו ךדבע רוצקיו .םסא רצחב ךדבע היה רצוק ,ךדבע .ודבע רבד תא רשה ינודא עמשי"   

 דגב תא חקיו יבוש ןב והיעשוה אוביו ,םימיכ םסאו וריצק תא ךדבע הליכ רשאכ ,תבש ינפל .םימיכ

 םוחב יתא םירצוקה ,יל ונעי יחא לכו .ךדבע דגב תא חקל םימי הז יריצק תא יתילכ רשאכ .ךדבע

 ."ידגב תא אנ בשה ,התעו !םשאמ יתיקנ ,ןמא יל ונעי יחא ,שמשה

 םיסימה לע חקפמה םהיפל הרותה ירבד תא ריכמ ומצע רצוקהש הארנ ןוקרטסואב בותכה יפל

 ,בכ תומש שמוחב בותכה יפל .בוח דגנכ ידיחיה ודגב תא לקיעש ךכב רוסיא רבע )יבוש ןב היעשוה(

 ֹורֹעְל ֹותָלְמִׂש אוִה ּהָּדַבְל ֹותּוסְכ אוִה יִּכ .ֹול ּוּנֶביִׁשְּת ׁשֶמֶּׁשַה ֹאּב דַע Wֶעֵר תַמְלַׂש לֹּבְחַּת לֹבָח םִא" :וכ-הכ

 Wֲעֵרְב הֶּׁשַת יִּכ" :גי-י ,דכ םירבד שמוחב המודבו ."יִנָא ןּוּנַח יִּכ יִּתְעַמָׁשְו יַלֵא קַעְצִי יִּכ הָיָהְו בָּכְׁשִי הֶּמַּב

 ֹותָמְלַׂשְּב בַכָׁשְו ׁשֶמֶּׁשַה אֹובְּכ טֹובֲעַה תֶא ֹול ביִׁשָּת בֵׁשָה ...ֹוטֹבֲע טֹבֲעַל ֹותיֵּב לֶא ֹאבָת ֹאל הָמּואְמ תאַּׁשַמ

 ."Wיֶהqֱא 'ה יֵנְפִל הָקָדְצ הֶיְהִּת Wְלּו ָּךֶכֲרֵבּו

 רקיעו ,האלומ אלש הדובע תסכמ תובקעב בוח אלא האוולה הפ ןיא :תוהז ןניא תוביסנה ,םנמא

 .םיבותכ םתואל תכייש הז בתכממ תדהדהמה קדצה תעיבת םלוא ,רבד בייח אוה ןיאש איה ותנעט

 יינע ברקב קדצל הרותה תעיבת העודי התייה קידצה הדוהי ךלמ והישאי לש וימיבש תוארל קתרמ

 .לארשי

   :ןוכשמ ינידו תיביר תווצמ םוכיסל

 :הדיחיה תחיתפב ונסחייתה םהילאש תונורקעה לא ורזח

 .)ןתונה רובעב( הניתנה תובישח .א

 ?ינעה לש ומוקיש וא ינעה לש ומויק .ב

 .ינעה לש ודובכ לע הרימש .ג

 ?ךרד וזיאב ?ןוכשמ ינידבו תיביר ןידב יוטיב ידיל םיאב תונורקעה ןמ ולא
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  )וט-די ,דכ קרפ( רכש תנלה

 ֹאלְו ֹורָכְׂש ןֵּתִת ֹומֹויְּב וט :ָךיֶרָעְׁשִּב ָךְצְרַאְּב רֶׁשֲא ָךְרֵּגִמ ֹוא ָךיֶחַאֵמ ןֹויְבֶאְו יִנָע ריִכָׂש קֹׁשֲעַת ֹאל די

  :אְטֵח ָךְב הָיָהְו 'ה לֶא ָךיֶלָע אָרְקִי ֹאלְו ֹוׁשְפַנ תֶא אֵׂשֹנ אּוה ויָלֵאְו אּוה יִנָע יִּכ ׁשֶמֶּׁשַה ויָלָע אֹובָת

 תחסונמ ובש ןפואה ,ילכלכה ובצמב תולת אלל ,קסעומ לכל יאדו עגונ רכש תנלה רוסיאש יפ לע ףא

 .ינע םג אוהש קסעומה לא אקווד ןווכמ םירבד שמוחב הווצמה

  :םיקוספה יטרפל סחייתנ תישאר

  ?גי ,טי ארקיוב ליבקמה רוסיאה לומ וז הווצמ לש המוקמ המ ●

  ?םיקוספב עיפומה הווצמל קומינה והמ ●

 םינשרפב ןויע

 :]די[ י"שר

 אוהש ריכש רכש קושעת אל ןיואל ינשב ןויבאה לע רובעל אלא ,בותכ רבכ אלהו - ריכש קשעת אל

 :ךער תא קושעת אל )גי טי ארקיו( רהזוה רבכ רישעה לעו ,ןויבאו ינע

 :רבד לכל באתה - ןויבא

 :קדצ רג הז - ךרגמ

 :תולבנ לכואה בשות רג הז - ךירעשב

 :םילכו המהב רכש תוברל - ךצראב רשא

 :]וט[ י"שר

 :ןליאב הלתנו שבכב הלע ,תומל ושפנ תא אשונ אוה הזה רכשה לא - ושפנ תא אשונ אוה וילאו

 :ארוקה ידי לע ערפיהל ןירהממש אלא ,םוקמ לכמ - אטח ךב היהו

 :]די[ ן"במר :דבלב ל"חי 5 ידימלתל

 ןכו .םמצע םיריכשמ םירגהו םינויבאהו םיינעהש ,הווהב בותכה רבדי - ןויבאו ינע ריכש קשעת אל

 ,)טי קוספ ןלהל( היהי הנמלאלו םותיל רגל ןכו ,)דכ בכ תומש( ךמע ינעה תא ימע תא הוולת ףסכ םא

 אל ,)ד הכ ןלהל( ושידב רוש םסחת אל ומכ ,הווהב רבדי תומוקמ הברהב ןכו .בורב םיינעה םהש

 .)י בכ ליעל( וידחי רומחבו רושב שרחת

 רתוי ןויבאו ינע ידי לע ערפיל ינא רהממ ,ןויבאו ינע רמאנ המל ןכ םא :ורמא )המק אצת( ירפסבו

 .םדא לכמ

 :ןיואל ינשב וילע רובעל ,קדצ רג הז - ךרגמ ושרדו
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 "הווהב בותכה רביד" )ז ,ה אמק אבב הנשמ( ל"זח ירבדב ללככ רבכ עיפומה ןושלה עבטמל בל םישנ

 רמול התנווכב ןיאו תחוורה תואיצמה ןמ החוקלה אמגודב השמתשה הרותהש איה הז ללכ תועמשמ

 הרסא הרותהש ן"במר ריבסמ - ונינפלש הרקמב .וב תאבומה אמגודה לע קר בוסנ יתכלהה ןוידהש

 אל הרותה .םיינע בור יפ לע ויה הרותה תרבדמ םהילע םיריכשהש םושמ ןויבאו ינע ריכש קושעל

 הנמלאלו םותיל רגל גואדל הווצמ הרותה ןפוא ותואב .ןויבא וניאש ריכש קושעל רתומש רמול האב

 םא םג ינע לכל גואדל שיש ןבומ םלוא ,תוינע בור יפ לע ויה ולא תויסולכוא הרותה תפוקתבש ינפמ

  .הנמלא וא םותי ,רג וניא

 בותכה רביד -  טשפה ךרד לע ."ןויבאו ינע"כ ריכשה רואיתל שוריפ תויורשפא יתש גיצמ ן"במר

 ן"במר איבמ ףסונב .םיינע ויה בור יפ לע םיריכשהש םושמ ןויבאו ינעל תסחייתמ הרותהו הווהב

 םיריכש קשוע לעש זומרל תנמ לע ןויבאו ינע ריכש קשועל שרופמב הרותה הסחייתה ויפ לע שרדמ

  .קשועה תא שינעהל רהממ רמוא הווה ,ערפיהל רהממ ה"בקה ולא

 :]וט[ ן"במר:דבלב ל"חי 5 ידימלתל

 – "ֹוׁשְפַנ-תֶא אֵׂשֹנ אּוה ויָלֵאְו אּוה יִנָע יִּכ ׁשֶמֶּׁשַה ויָלָע אֹובָת ֹאלְו ֹורָכְׂש ןֵּתִת ֹומֹויְּב" )וט(

 יכ ,)גי ,ט"י ארקיו( "רקב דע ךתא ריכש תלועפ ןילת אל" הרותב רמאנש הממ רואיב טשפה ךרד לע

 אב םרט )ותיבל( אצוי אוה ברעלו ,דחא םויב לעופה רוכשל גהנמהו .הווהב רבדל םיבותכה ךרד

 הנקיש ידכ ,שמשה וילע אובת אלשו ,דימ ותכאלמ םילשהב ומויב וערפל בותכה הוציו .שמשה

  .הלילב ולכאיש המ וינבלו ותשאלו ול ורכשב

 ונערפתש וב הנוכה ,"רקב דע ךתא ריכש תלועפ ןילת אל" הרותב רמאש המ יכ ,ןאכב ונתוא דמלי …

 אוה תומיו רקב דע ךתא ורכש ראשיו ותיבל ךלי הנה ,דימ ותכאלממ ותאצב ונערפת אל םאש ,ומויב

 ]...[ הלילב בערב

 ןיד ןאכב ראבל בשו ,םוי ריכשב "רקב דע" הרותב בותכה יכ )ב"ע יק אעיצמ אבב( ושריפ וניתוברו

 .תועש רשע םינש ןוערפל ןמז דחא לכל הנהו ,הליל ריכש

 :ןוכנ םעטב תואנהו ,הלבקב תמאה אוהו

 

  השעמל .םירבדב ןאכ רוסיאה ןיבל ארקיוב רכשה תנלה רוסיא ןיב רעפ ןיא טשפבש ראבמ ן"במר

 ,םוי ריכשב רבודמ םירקמה ינשב .)"תראובמ הווצמ"( ארקיוב בותכה תא ראבמ םירבדב בותכה

  רמול םיאב "רקוב דע ..ןילת אל" בותכה ירבד !העיקשה ינפל הדובעה םוי ףוס דע ול םלשל שיו

  .אטח הזו רקוב דע ולצא ןילי ףסכהש ירה ,העיקשה דע םלשלמ ענמיי תיבה לעב םאש

 ןתת ומויב"( םירבדל )"רקוב דע"( ארקיו ןיבש ןידה חוסינ לדבה תא םיראבמ ל"זח תאז תמועל

 .הליל ריכשב םירבדבו םוי ריכשב הרותה תקסוע ארקיוב .םינוש םירקמ ינש לע דמלמכ  ,)"ורכש

 ל"זח .הלילה לכ וא םויה לכ - רכש םלשל שי םהב םינוש םינמז ינש ל"זח םידמל חוסינה ילדבהמ

 .תועש 12 - רכש תנלה לש הרדג תא םיעבוקו ,הליל ריכשו םוי ריכש ,םיריכש ינשב רבודמש םיקיסמ

 םוי תרחמלש רקובל דע רמוא הווה ותדובע תא םייס זאמ תועשה 12 ךלהמב םלשל שי םוי ריכשל

 ןיב ישעמה לדבהה .תרחמלש העיקשה דע םויה לכ םלשל שי הליל ריכשל ,ןפוא ותואב .הדובעה

 ףוסב דימ טשפה יפל ?םוי ריכש לש ורכש תא םלשל שי יתמ דע :אוה שרדה דומילל טשפה דומיל

 .הדובעה םות רחאל תועש 12 דע וניתובר יפל ,הדובעה םוי
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  - תוניחב יתשמ בושח הז ן"במרב ןויע :הרומל

 יטרפ רועישל הרומל וא ףטרמשל םולשתה ירדג .ונלוכ לש םוי םויה ייחל עגונ רכשה הנלה ןיינע )א

  .ךכ לע דיפקהל שיו ןילת אל ירוסיאב םילולכ

 תיתכלהה האירקה ןיבל טשפה תאירק ןיב לדבהה תא רורב ןפואב םיגדמ ן"במרב הז דומיל )ב

 .השעמל תבייחמה

 לארשי תנידמ יקוחב רכש תנלה ןידו רכשה תנגה קוח :הקמעה

 תנלה" חנומה רכזנ קוחה יפיעסב "רכשה תנגה קוח" שי לארשי תנידמ לש הדובעה יקוחב םויכ םג 

 : םהיניב תוושהל ןיינעמו וניתורוקממ חוקלה "רכש

 רכש תנלה לע עדימ - םידבוע תויוכז

 ,קוחה שרודש יפכ ,וידבועל רכש םלשמ אלש קיסעמ ,תילילפ אלו תיחרזא הריבע איה רכש תנלה

 יפל .הדובעל ןידה תיבב ,יחרזאה רושימב איה הפיכאה םלוא ,רכשה תנגה קוחל דוגינב תאז השוע

 .הדובע שדוח לכ םותב דבועה לש ורכש תא םלשל קיסעמה בייח ,רכשה תנגה קוח

 רכשה ןלוה םהב םירקמב קר תויצקנס עבוק קוחה ךא ,רכש תנלהכ בשחי ,רתוי רחואמ םולשת

 תומוקמ בורבש ךכל הביסה וז .שדוחל ירישעה םויה ירחא דע – רמולכ ,םימי הרשעמ הלעמלב

 ...שדוחל 9 – ב םידבועל תורוכשמ םלשל לבוקמ ,הדובעה

 בשחנ רבכ רוחיא םוי לכ רמולכ  "הדובע שדוח לכ םותב" דימ םלשל דיבעמהמ השירדה ,קוחה יפל

 הרשעמ הלעמלב רכשה ןלוה םהב םירקמב קר תויצקנס עבוק קוחה" תאז םע דחי ,"רכש תנלה"כ

 הארנכ ,םימי הרשע דע ריבס ןמזל ישדוחה םולשתה תא בכעל דיבעמל רשפאמ קוחה רמולכ "םימי

 .וידבועל םולשתה יפסכ ןוגרא ךרוצל

 

 הקמעה

 :ןהכה ם"אר ברה , תוימוקמה תויושרב רכש תנלה ,"תושרב ןיריהז ווה" :ךותמ

 .םירבד רפסבו ארקיו רפסב ,םייזכרמ תומוקמ ינשב רכש תנלה אשונל תוסחייתה תמייק הרותב"

 :רמאנ )גי ,טי( ארקיו רפסב

  :רֶקֹּב-דַע Wְּתִא ריִכָׂש תַּלֻעְּפ ןיִלָת-ֹאל לֹזְגִת ֹאלְו Wֲעֵר-תֶא קֹׁשֲעַת-ֹאל גי

 אוה ופוסבו ,לזגו קשוע ירוסיאב קסוע אוה ןתליחתב .םינוש םיניינע ינש קוספבש הארנ הרואכל

 רורב .רחמה םויל דבוע לש ורכש בכעל ןיא :ךכ וניבהל שי תוטשפבש רכש תנלה רוסיא לע רבדמ

 םיקסוע םהינש :םהבש הוושה דצה לע עיבצהל לקו ,קוספבש םינושה םירוסיאה ןיב רשק ונשיש

 רבכ ובש ,דכ קרפ ,םירבד רפסב קזחתמ םירוסיאה ןיב רשקה .תלוזה לש ונוממ תקזחה ירוסיאב

 :"ריכש קשוע" לע שרופמב רבודמ

  :Wיֶרָעְׁשִּב Wְצְרַאְּב רֶׁשֲא Wְרֵּגִמ ֹוא Wיֶחַאֵמ ןֹויְבֶאְו יִנָע ריִכָׂש קֹׁשֲעַת ֹאל די

 ׁשֶמֶּׁשַה ויָלָע אֹובָת ֹאלְו ֹורָכְׂש ןֵּתִת ֹומֹויְּב וט

  :אְטֵח Wְב הָיָהְו 'ה לֶא Wיֶלָע אָרְקִי-ֹאלְו ֹוׁשְפַנ-תֶא אֵׂשֹנ אּוה ויָלֵאְו אּוה יִנָע יִּכ

 שולשב רבודמש וא ,אוה ןויבאו ינעש ריכש קשוע לע ןאכ םירהזומ ונחנא םאה טבלתהל רשפא

 השוריפ 'רכש תנלה'ש הארנ ךכ ןיבו ךכ ןיב .ןויבא קשועו ,ינע קשוע ,ריכש קשוע :תונוש תורהזא

 )ד"סשת זומת ,קדצ ילגעמב ןולע( ." 'קשוע'
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  ?וז הנבה הדמלנ ונממש ינושלה קוידה והמ ."קשוע" לש גוסכ רדגומ "רכש תנלה"ש הארנ

 ץיבוקרב בוד ברה ,ושפנ תא אשונ אוה וילא יכ :ךותמ

 דבועה רובעש הנבהה לע תתתשומ ךא ,דיבעמה לש ויצוליאב תבשחתמ ריכש רכש תנלה תייגוס"

 .ףסכ קר אל איה תרוכשמה

 םינפה ]...[ תורתוס תמיוסמ הדימבו ,תונוש תוישרפ יתשב עיפומ ריכש רכש תנלה רוסיא ]...[

 ינשמ תבכרומה תחא הלוקלומ ומכ ,תחא תואיצמ לש םייוליג ינש תווהמ תוישרפה יתש לש תונושה

 ]...[ הלש תודחאה תא םיבצעמה םימוטא

 :ןהב םירבדמ ונאש תוישרפה יתש ולא

 קשעת אל" ןכו ;)גכ ,טי ארקיו( "רקב דע ךתא ריכש תלועפ ןילת אל ,לוזגת אלו ךער תא קשעת אל"

 אוה ינע יכ שמשה וילע אובת אלו ורכש ןתת ומויב ,ךירעשב רשא ךרגמ וא ךיחאמ ןויבאו ינע ריכש

 .)וט-די ,דכ םירבד( "אטח ךב היהו 'ה לא ךילע ארקי אלו ,ושפנ תא אשונ אוה וילאו

 איה דיבעמה תבוח .לזגל בורקה גשומ ,קשועה גשומ םע ההוזמ רכשה תנלה :תוישרפב המודה

 תעיקש דע היינשה הישרפבו ,רקובה דע הנושארה היישרפב – ותדובע םויסב דימ דבועל רכש םלשל

 .המחה

 לדבהל )יק ףד( שרדמה יפ לע תסחוימ םלשל בייח דיבעמה הבש ןמזה תדוקנ לש הנושה הרדגהה

 הלילב ותכאלמש דבוע ןיבל ,הלילה ףוס דע ול םלשל שיש ,)"םוי ריכש"( םויב ותכאלמש דבוע ןיבש

 תוישרפה יתש ןיב המאתה ההזמ שרדמה ,רמולכ .םויה ףוס דע ול םלשל שיש ,)"הליל ריכש"(

  .םולשתה תבוחל גואדל הממי יצח דיבעמל שי – וז הדוקנב

 לש דמעמל ההז דמעמב אצמנש ימ רמולכ ,"ךער" הנוכמ דבועה ארקיו רפסב :תוישרפה ןיב הנושה

 שומימ םשל תילכלכ תוליעפב םיפתתשמה םיינש ,קושב םיווש לש אוה םהיניב סחיה .ודיבעמ

 ,"ריכש" טושפ ןפואב הנוכמ דבועה ןכ לע .ידדה ןפואב בייחמה הזוח םהיניב םימייקמה ,םיסרטניא

 דבועה םירבד רפסב ,תאז תמועל ."לוזגת אל" יוויצה רחאל דימ הרותב תרסאנ ורכשב העיגפהו

 "חא" לא סחיה ."ךירעשב רשא ךרגמ וא ךיחאמ" - ארקמה ףיסומ דועו ,"ןויבאו ינע ריכש" הנוכמ

 הגאד – תירחסמ תוליעפב םיווש ןיבש תיטפשמה הבוחל רבעמ תוסחייתה בייחמ "ןויבאו ינע" לאו

 חוכ ללושמבו שלחב הכימתה תבוח תא דימת ןמסמ "רגה" לא סחיהו – םבצמ לע הלמחו םתסנרפל

 ותרוכשמש תויה – אוה ךורב שודקה תא םג ברעמ םירבד רפסב רכש תנלה רוסיא ,דועו תאז .ילכלכ

 תא אשונ אוה וילא" אלא ,דבועה לש תויטפשמה ויתויוכז תא קר תאטבמ הניא ןויבאהו ינעה לש

 ."וייח יפוסיכב ימויק דבורב רבודמ – "ושפנ

 הזוח לש ישפנ-ירסומה דוסיל םג תוסחייתה תללוכ םירבד שמוחב רכש תנלה תווצמ לש השודיח

 .לעופל קיסעמה ןיבש תורשקתהה

 ?ולא םייוטיבב שומישב הרותה תמגמ יהמו ,הז דוסיב םירושק בותכב םייוטיב ולא

  



24 

 

םירבד  

 

 )בכ-טי ,דכ קרפ( םיינע תונתמ

ּיַל רֵּגַל ֹוּתְחַקְל בּוׁשָת ֹאל הֶדָּׂשַּב רֶמֹע ָּתְחַכָׁשְו ָךֶדָׂשְב ָךְריִצְק רֹצְקִת יִּכ טי  ןַעַמְל הֶיְהִי הָנָמְלַאָלְו םֹותָ

ּיַל רֵּגַל ָךיֶרֲחַא רֵאַפְת ֹאל ָךְתיֵז טֹּבְחַת יִּכ כ :ָךיֶדָי הֵׂשֲעַמ לֹכְּב ָךיֶֹהלֱא 'ה ָךְכֶרָבְי  :הֶיְהִי הָנָמְלַאָלְו םֹותָ

ּיַל רֵּגַל ָךיֶרֲחַא לֵלֹועְת ֹאל ָךְמְרַּכ רֹצְבִת יִּכ אכ  ץֶרֶאְּב ָתיִיָה דֶבֶע יִּכ ָּתְרַכָזְו בכ :הֶיְהִי הָנָמְלַאָלְו םֹותָ

ּזַה רָבָּדַה תֶא תֹוׂשֲעַל ָךְּוַצְמ יִכֹנָא ןֵּכ לַע םִיָרְצִמ  :הֶ

  .םימדוק םישמוחב רבכ ורכזנש םיינעה תונתמ תווצמ תא ריכזמו רזוח םירבד שמוח

  :םהמ תולועה תולאשלו םיקוספל סחייתנ תישאר

 ?ןהמ תחא לכ לע דומלל לכונ המו ,ןאכ תורכזנ תווצמ ולא ●

 הפסונ הווצמ וזיא - )בכ ,גכ ארקיו ;י-ט ,טי ארקיו( םימדוק םישמוחב ורכזנ םיינע תונתמ ●

 ?ןאכ ופסונ םיטרפ ולא ?ןאכ

  ?ץראל הסינכה םרט ןתעפוהב שדחתה המו תווצמה ונשינ המ םשל ●

   ?לבקמה ןיבל ןתונה ןיב רשקה תכרעמ לע ונתוא תודמלמ ןה המ - ךכ ךותמו ●

 אקווד החטבהה תיוולנ עודמ .הכרבל החטבה ללוכ ,החכש תווצמב קסועה ,טי קוספ ●

 ?םיקוספ תדיחי ףוסב העיפומ אלו ,החכש תווצמל

 םינשרפב ןויע

 :]טי[ י"שר

 :החכש וניא וחכשו םייתאס וב שיש רמוע ורמא ןאכמ .שידג אלו - רמוע תחכשו

 :רוצקלמ התצקמ חכשש המק תחכש תוברל - הדשב

 :בושת לבב וניאש ,החכש וניא וינפלש ,החכש וירחאלש ,ורמא ןאכמ - ותחקל בושת אל

 .ןווכתמב השועל רמוחו לק ,ןווכתמב אלש ודיל תאבש יפ לע ףאו - ךכרבי ןעמל

 :הילע ךרבתמ אוה ירה הב סנרפתנו ינע האצמו ודימ עלס הלפנ ,התעמ רומא

 :]כ[ י"שר

 ]ףנע - הראפ[ :ןליאל האפ ןיחינמש ןאכמ .ונממ ותראפת לוטית אל - ראפת אל

 :החכש וז - ךירחא

 :]אכ[ י"שר

 ]ריעצ לוכשא - ללוע[ .הנחקית אל תוללוע וב תאצמ םא - ללועת אל
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 םיינע תונתמב םיקסועה תורוקמה תשולש ןיב האוושה :הקמעה

 :י-ט טי ארקיו

  :טֵּקַלְת ֹאל Wְריִצְק טֶקֶלְו רֹצְקִל Wְדָׂש תַאְּפ הֶּלַכְת ֹאל םֶכְצְרַא ריִצְק תֶא םֶכְרְצֻקְבּו

  :םֶכיֵהqֱא 'ה יִנֲא םָתֹא בֹזֲעַּת רֵּגַלְו יִנָעֶל טֵּקַלְת ֹאל Wְמְרַּכ טֶרֶפּו לֵלֹועְת ֹאל Wְמְרַכְו

 :בכ גכ ארקיו

 בֹזֲעַּת רֵּגַלְו יִנָעֶל טֵּקַלְת ֹאל Wְריִצְק טֶקֶלְו Wֶרְצֻקְּב Wְדָׂש תַאְּפ הֶּלַכְת-ֹאל םֶכְצְרַא ריִצְק-תֶא םֶכְרְצֻקְבּו

  :םֶכיֵהqֱא 'ה יִנֲא םָתֹא

 תווצמ איה םירבד שמוחב תשדחתמה הווצמה יכ הנקסמל הליבומ תורוקמה תשולש ןיב האוושה

 .החכשה

  :'ץיבוביל המחנ השקמ וז הווצמ לע

 ןתניהל הכירצה הרזעה תא תולתל ןכתיי אל ןה .טרפו החכש תווצמ לש תוירקמה ןאכ האילפמ ]...["

 ;םדאה לש ונוצרב היולת הניאש הדיחיה הווצמה איה וזש ,ךכל בל םשויו .החכש לש הרקמב לדל

 רפסב םינויע( "]...[ התושעל לכוי אל ,וביל לכב התושעל םדאה הצרי םא רשא ,הווצמ וז ;ךפיהל

  .)229 'מע ,ו"נשת םילשורי ,םירבד

  :שריה ר"שרה ירבד תא האיבמ 'ץיבוביל המחנ

 :...ריצק תא םכרצוקבו ה"ד ט ,טי ארקיול שריה ר"שר .א

 .םעה יינעל רישי ןפואב םיירמוחה םיכרצה קופיס םתילכת ןיא הלאה םיקוחה"

 .ומרכו והדש לש תוללועו האפו החכש טקל םיינעל בוזעל ביוחמ ומצעב ינעה םג ןה

 ,ריצבהו ריצקה תעשב ףכית לארשיב חרזא לכ ריהזהל םתרטמ הלא םיקוחש רורב

 ,ויפב למע ירפו עבטה תונתמ סוניכ תעשב

 יניינק" םילימה ,תורומח תונכס תורה תוינתוואגה םילימה תא ויפמ איצוהל לולע אוהש העשב

 ,"ילש

 ,וכותב ללוכ הזה "ילש"הש הארוהה תא לעופב םייקל וילע יכ ול ריכזהלו

 ,םיכרצנה לש םהיכרצ תקפסהל גואדל דחאו דחא לכ לע לטומה בויח

 ,ומצע תבוטל קר לומעל וילע ןיא ויפכ עיגיב יכו – ודבל ול םיירפו םלובי ונתנ אל םרכהו הדשה יכו

 ,רתוי וא תוחפ חתופמה הלמחה שגר לש האצות "רגלו ינע"ל הגאדה ןיא 'הל שדוק איהש ץראב יכו

 ,םיינעה ןיבמ םירמרמתמו םישאוימ לש תוממוקתהה תנכס ינפמ דחפה שגר לש וא

 ,שוכרה ילעב לש םהיניינק לע תמייאמה הנכס

 ,םיחקפ וא םינמחר ידיב תדקפומ הניא וז הגאדש

 .תלוכי ילעב הב ובייחתנש בויח איהשו תלוכי יטועמל 'ה תאמ תנתינה תוכזל תכפוה איהש םא יכ

 :טי ,דכ םירבד ,שריה ר"שר .ב

 .'ילש'ה גשומ דגנ ,האחמכ ,דוגינכ תודמוע 'םיינעה תונתמ' "

 ,ךלשכ קרו ךלשכ ולוכ ךמרכו ךדש תואר יתלבל ךתבוח תא תוללועו האפ ךל םיריכזמ םאו

 ,דבלב התא ךתבוטל 'ה תכרבב עבטה ךל חימצהש המ לכב שמתשה יתלבל ןכו

 ...ארימג דע התא ךתבוטל ךיפכ למע לצנל ךילע ןיאש טקלו טרפ ךל םיריכזמ םאו

 ,ךינינקל למעב תורושקה ךיתובשחמ ףאש ךדמלל החכש תווצמ הרותה הפיסומ הנה

 ,התא ךתבוטל קר תונפומ תויהל ןהילע ןיא

 ."םיינעה לש םקלח אהי ,ךיתובשחממ ריצק תעשב םעפ םלענש המו
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 5 ידימלתל הבוח( םיאיבנב םיינעה יפלכ תוביוחמה :בחר רשקה
 )ל"חי

 םיאיבנב םיינעה יפלכ תוביוחמ

 .םיאיבנה ירבדב בושו בוש תרזוח הרבחב םיינעה יפלכ תוביוחמל העיבתה

 :וללה םיקרפה ינש תא דומילל רשקל םישקבתמ ל"חי 5 ידימלת

 )א"י התיכב דמלנ( חנ והיעשי ●

  )איבנב תינכתה תרגסמב ב"י התיכב דמלנ( ה הימחנ ●

  :הרומל

 םידקומה וא םיאשונה ,האובנה וא עוריאה תנבה תמרב םיקרפה תא ריכהל םידימלתה לע

 .ךכל רבעמ אלו ,םיירקיעה

  .םירבד שמוחב ודמלנש תווצמה לש רתוי האלמו המילש הנומת רוציל איה דומילה תרטמ

 

 םייונישה תארקל םעה לש הנכה :םירבד שמוח לש תירקיעה ותמגמל רוזחנ הדיחיה םוכיסל

 םעה הווצמ ץראל הסינכה םע .םהמ םירזגנה םירגתאהו לארשי ץראל הסינכה םע וינפב םידמועה

 .הרבחב םישלחה יפלכ טרפב הלמחהו תידדהה תוברעה ,דסחה יכרע לע תתשומה הרבח תונבל

  .ונייחב ומוקמלו שוכר תריבצל ןוכנה סחיה םג חתפתמ ליבקמב

  ?וז המגמ שומימל תונווכמ חתפת חתפ תדיחיב ונדמלש תווצמה ןפוא הזיאב :לאשנ

 ןיבהל .םירבד רפס לש ותמגמל הדיחיב ודמלנש תווצמהמ תחא לכ ןיב רשקל תעדל דימלתה לע

   .לארשי םעל השמ לש ותכרדה תא ישעמ ןפואב יוטיב ידיל האיבמ הווצמה דציכ

 


