
 

 

 
ב״פשת ףרוח  

היפוסוליפב תורגב תניחב  
ץיבודוג ימר ר״ד  

381-040 :ןולאש סמ  
 

 תואבה תלאשה יתשמ תחאב םיפיעסה לכ לע ונע"!׳א קלח

 טנאקו םוי#"!

 #"םייטתניס םיקוספו םייטילנא םיקוספ ןיב הנחבהה תא ומיגדהו וריבסה#"א

 #"״הביס שי רבד לכל״#$קוספל סחיב טנאק לשו םוי לש םהיתודמע תא וריבסה#"ב

 םכתבושתב וסחייתה#%״םוי לש גלזמה תא םקיע״ טנאקש הנעטה תא המיגדמ טנאק תדמע דציכו ״םוי לש גלזמה״ והמ#"ג

 #"״ירוירפא&יטתניס״ גשומל

 #"וקמנ#%היפוסוליפה תא םוי ליבוה הילא ״הירורעש״המ ונתוא תצלחמ טנאק תסיפת#'ןםכתעדל#'םאה#"ד

#

 ץינביילו טראקד#")
 $-סנגמ תאצוה#'רוא#$םוגרת#',*&+* מ״ע#'תונויגה#'טראקד( אבה עטקה תא וארק

 תוננובתהב םייולתה םיעדמה ראש לכו#'האופרה#'הנוכתה#'הקיסיפהש רמאנ םא#'ונתנקסמב העטנ אל ילוא ןכ לע״
 םניאש הז ןיממ םיעדמה ראשו הירטמואיגה#'ןובשחה וליאו#.תואדו&ירסוחמו דאמ םה םיקפוסמ#'םיבכרומה םירבדב
 והשמ םיליכמ#'ואל םאו עבטב םיאצמנ םה םא הברה גואדל אלב#'דאמ םייללכו דאמ םיטושפ םירבדב אלא םיקסוע
 דימת ןתי שלש רפסמה לשו םיתש רפסמה לש רוביחה#'ןשי ינא םא ןיב#'רע ינא םא ןיב יכ#"קפסב לטומ&יתלבו יאדו
&לכ תויולג תותימאב שיש שושחל םוקמ ןיא#'ינמודו#.תועלצ עבראמ רתוי םלועל ויהי אל עובירלו#'שמח רפסמה תא
 "תואדו&יא וא תורקש םושמ ךכ

 ינחיטבהל לכוי ימ ךא#"יננהש ומכ יתוא השעו ארבש#' לוכי#&לכ םיהלא שיש וז העדב רבכמ ינא קיזחמ ןכ&יפ&לע&ףא
#'םוקמ םוש#'לדוג םוש#'תינבת םוש#'טשפתמ ףוג םוש#'םימש םוש#'ץרא םוש אהת אלש ןפואב לעפ אל הז לאש
 ינאש יפכמ רחא ןפואב אצמנ הז לכש ללכ יל המדנ אהי אלו#'וללה םירבדה לכ לש תושגרהה יב הנייהת הז לכ םעשו
%ותוא האור

#
 םתוא םיעדוי םהש םירובס םהש םירבדב וליפאו#'םיעוט םירחאהש םימעפל ןד ינאש םשכ#'ןכ לע רתי



 

 

#'עובירה תועלצ תא הנמא וא#'שלשו םיתש רבחאש םעפ לכ העוט אהאש לאה הצרש רשפא םג ךכ#'הרומג תואדוב
 המורמ אהאש לאה הצר אל ילוא ךא#"הזמ לק רבד תומדל ונל רשפא םא#'רתוי דוע לק אוהש המ#&רבדב ןודא וא
 ודיב יושע אהאש ובוט תא רתוס הז היה וליא#'םלוא#"לכמ הלענ ןפואב בוט אוהש וילע םירמוא ירהש#'הז חרואב
 ןכ&יפ&לע&ףאו#.םימעפל העוט אהאש השריש הז םג ובוטל המ&תדמב דגנתמ היה זא#&יכ#'דימת העוט אהאש ןפואב
 ״"השרמ אוה תאז תאש#'רבדב קפס ליטהל יל רשפא&יא

 #%טראקד אצמנ ינקפסה ךלהמה לש בלש בלש הזיאב .א

 "ינקפסה ןועיטה ךלהמב הדיקפת תאו הלא תואקספב ןועטל טראקד שקבמ התוא הנעטה תא וריבסה .ב

 מ״ע#'סנגמ תאצוה#'רוא#$םוגרת#'ץינבייל#'השדחה הטישה( ץינבייל לש ״היגולודנומ״ה ךותמ אבה אבה עטקה תא ואריק
#$-ו״מ ףיעס#'+/&//

#
 ותריחבב תויולת ןהירה#'לאב תויולת תויחצנה תותמאהש רחאמש#'םידחא לש םתמגוד יפ לע#'ךשפנב המדת תא םלוא״
 ןנורקעש#'תוירקמה תותימאה יבגל אלא ןוכנ רבדה ןיא#"הארופ רמ וירחאו טרקיד#'הארנכ#'הב קיזחהש העד#'ונוצרבו
##"״ימינפ אשומ ול ןהו ולכשב קרו ךא תויולת תויחרכהה תותמאהש דועב#'רתויב בוטה תריחב וא האיה אוה

 #"הלעמל הקסיפב טראקד ךלהמל הבושת ץינבייל ירבדב תוהזל וסנ#"ג

#>;:%#0123#451678#49הלא תואקספב םהירבדמ הלוע וזש יפכ#'ץינבייל לש וזו טראקד לש לאה תסיפת ןיב לדבהה והמ#"ד
=35#13<>'#?@A<B'#0<#439C#70?#D;1#906E63#5@>B#D??#<3;F1G#03<3% 

#
#

 

 :תואבה תולאשה יתש ןיבמ תחאב םיפיעסה לכ לע ונע :ינש קלח
 

 םוי#"*

 #$םיאבה םיעטקה תא ואריק

 $-ונלש תואדיאה רוקמ לע( ׳א ףיעס#'׳א קלח#'םדאה עבט תכסמ#'םוי
 
 הלא ינש ןיב לדבהה#"תואדיאו םימשר םהל ארקאש#'םינחבומ םיגוס ינשל תוקלחנ םדאה חור לש תוסיפתה לכ״

 תוסנכנש תוסיפתל#"ונתעדותל וא ונתבשחמל םירדוחו חורב םתוח םיעבוט םהה בש תויחהו המצועה תגרדב אטבתמ

 תושגרה#'תושוחתה לכ תא ללוכ ינא הזה םשבו ; ״םימשר״ םשב אורקל לכונ רתויב םילודגה תופיקתבו חוכב

 וא הבישחב הלא לש תויוהדה תויומדל ןווכתמ ינא ״תואדיא״ב#"שפנב הנושארל םיעיפומ םהשכ ונלש םישוגירהו

 ןמ ץוחו#'עגממו הייארמ תולבקתמה הלאמ ץוח#'תיחכונה םירבדה תאצרה תררועמש תוסיפתה לכ#&המגודל#'הליכשב

 הנחבהה תא ריבסהל ידכ םילימ ריבכהל ךרוצ ןיאש ןימאמ ינא#"ררועל הלולע האצרההש הקעומה ןמ וא האנהה



 

 

 יכ םא#'ןהלש תוחישה תומרה ןיב ןיחבהל לק#"הבישחל השגרה ןיב לדבהה תא ומצעמ תולקב סופתי דחא לכ#"תאזה

 לש דואמ רקעוס שוגיר לכב וא#'ןועגיש#'תחדק#'הניש תעשב#'לשמל#"וז דואמ וברקתי ןה םידחוימ םירקמבש רשפא

 ונניאש דע ךכ לכ םישלחו םייוהד ונימשרש םימעפל הרוקדגנמו; ונימשרל תוברקתמ ונלש תואידיאהש שי#'שפנה

 ״"Hונלש תואדיאה ןיבו םניב ןיחבהל םילוכי

 
 $-ןוימידה לשו ןורכיזה לש תואדיאה לע( ׳ג ףיעס
 
 תושעל לוכי אוה תאז תאו; האידיא רותב הב עיפומו ךכ רחא רזוח חורה ינפל םעפ חכנש םשור יכ דמלמ ןויסינה״

 ןיבש והשמ אוהו#'ולש הנושארה תוינויחהמ תרכינ הדימ וב תרמשנ השדחה ותעפוהבשכ#'תחאה#$תונוש םיכרד יתשב

 ונא ותועצמאבש רשוכה#"הרוהט האדיא השענו#'ירמגל תאזה תוינויחה תא דבאמ אוהשכ#'תרחאהו; האידיאל םשור

 תואידיאש ןושאר טבממ רורב#"ןוימד ארקנ רחאה רשוכהו ןורכז ארקנ ןושארה ןפואב ונלש םימשרה לע םירזוח

 הברה םינחבומ םיעבצב ויאשומ תא רייצמ ןושארה רשוכהשו#'ןוימדה לש הלאמ רתוי הברה תוקזחו תויח ןורכיזה

 וליאו#'חורב חורה תא הפיצמ ולש האידיאה רבעה ןמ עוריאב םירכזנ ונאשכ#"ןורחאה תא םישמשמה הלא לכמ רתוי

 לדבה אופא ןאכ שי#"ןמז ךרואל העובקו הביצי הב קיזחהל ישוקב ךא הלוכי חורהו#'הפרו היוהד הסיפתה ןוימדב

 ןורכיה תואידיא אלש יפ לע ףאש ונייהד#'תוחפ אל רורב#'ףסונ לדבה ןהניב שי#"Hתואידיאה ינימ ינש ןיב ישחומ

 םימשרהש ירחא אלא חורב עיפוהל תולוכי#&תויוהדה תואידיאה אלו תויחה תואידיאה אל#&ןוימדה תואידיא אלו

#'ועידי ןבומב#'ןורכיזה וליאו#'םיירוקמה םימשרה לש הרוצלו רדסל ךופכ וניא ןוימדה#'ךרד ןהל וללס ןהלש םימאותה

 םיאשומה הבש תירוקמה הרוצה תא רמשמ ןורכיזהש רורב#"Hםייוניש ךורעל וחוכב ןיאו תאזה הניחבה ןמ לובכ

 והשלכ םגפמ וא יוקלימ תעבונ הייטסה#'רבעה ןמ והשמב םירכזנ ונחנאשכ הנממ םיטוס ונחנאש םעפ לכבשו#'ול וגצוה

#"ןמוקימ לעו ןהלש רדסה לע אלא#'תוטושפה תואידיאה לע אל רומשל אוה ןורכיזה לש ודיקפת רקיע#Hהזה רשוכב

 אלו החרטה תא ונמצעמ ךוסחל ונל רתומש#'הזה ןורקיעב תוכמות ךכ לכ תובר תויתרגשו תוימוימוי תועופת#&הרצקב

  ״"דוע וילע בכעתהל

 

 #%תואדיאל םימשר ןיב ןיחבהל םוי עיצמ דציכ .א

 %ןורכיזה לש הלאו ןוימיד לש תואדיאה ןיב ןיחבהל םוי עיצמ דציכ .ב

#'תואדיאהו םימשרה#"א#$תואבה תוירוגטקה ןיב ןיחבהל ידכ םוי שמתשמ םהב םינויפיא יגוס ינש ןיב חתמ תוהזל וסנ .ג

 %םוי לש ותסיפת םע רתוי בוט בשייתמ םהניבמ הזיא#"ןורכיזהו ןוימידה תואדיא#"ב

##%ןורכיזהו ןוימידה ימשר לע אלו ןורכיזהו ןוימידה תואדיא לע םוי רבדמ עודמ .ד

#

 



 

 

 שומישה#'העונת תולבגה תלטה#$םינוש םיעצמאב טוקנל הנידמה תא ליבוה הנורוקה ףיגנ תוטשפתה תא רוצעל ץמאמה#",

 $ונעו#-ןאכ תורכזומ ןניאש הלאכ ללוכ( תולבגההמ תחא ורחב#"םינסחתמ אלה לע תופסונ#תולבגה תלטהו קוריה ותב

#תויטילנא תונעט#'התקדצה דוסיב תוחנומה תויריפמא תוחנה ןיב ןיחבהל ודפקה#"הלבגהה תבוטל םילוקיש חסנל#וסנ#"א

#'תיגולוטנואדה הסיפתה ןוגכ#'ונדמל ןתוא תויתא תוסיפת לע ססבתהל וסנ#"הב שומישב םיכמותה םייתאIםייכרע םילוקישו

 #"׳וכו תונתלעותה

 #"ןםתרחב הב הלבגהה דגנ םילוקיש לע ובושח#'התע#"ב

 #%תינתלעות טבמ תדוקנמ הלבגהה תא קידצהל ןתינ םאה#"ג

 #"וקמנ#%תינאיסלור טבמ תדוקנמ הלבגהה תא קידצהל ןתינ םאה#"ד

 #%תקדצומ ןIםתנד הב הלבגהה#'ןIםכתפקשהל#'םאה#"ה

 

 

 #תואבה תולאשה יתשמ תחאב םיפיעסה לכ לע ונע"!ישילש קלח
 לימו וטסירא .4

 :ונעו םיאבה םיעטקה תא ואריק

 ,ךכ לע אלפתהל ןיאו -םיבשוחש המוד ,םייח םש םייחהמ ןודנ םא ,טושפה ןומהה״ :׳ה קרפ ,תיכמוקינ הקיתא

 םרחבב ,ןומההש רורב םנמא …האנהה ייח ירחא םה םיררגנ ךכ םושמו; גונעתה אוה רשואהו בוטה יכ

 ״.םירומג םידבעכ םיגהנתמ ,םיימהב םייחב

 …לודג רתויה רשואה ןורקע תא וא ,תלעותה תא רסומה דוסיכ תלבקמה הרותה״ :׳ב קרפ ?יהמ תויתלעותה ,לימ

 ןיא םייחהש החנהה תא .רתויב םילענ תופיאשו תושגר ילעב ןיב םגו ,םיבר תובבלב השובכ האנש תררועמ

 םינייצמ ,וילא ףואשלו וב תוצרל רשפאש הנממ בגשנו בוט רבד םוש ןיאשו ,האנהה ןמ הלענ תילכת …םהל

 הפוקתב ןויזב ךרד סורוקיפא ידיסח ולשמנ םהילאש ,םיריזחל קר האיה העדכו ,טלחהב הבעתנו הלפשכ םה

 ״.המודק

#?םיעטקב לימו וטסירא גיצהל םישקבמ התוא הלוספה תירסומה הסיפתה וא ישוקה והמ "0

  ?הז ישוקל בישהלֿ◌לימ לשו וטסירא לש םהיתוסיפת תושקבמ דציכ .ב

  ?רתוי תחלצומ ן/םכל תיארנ תובושתה ןיבמ וזיא .ג

  ?לימ לש וזו וטסירא לש הקיתאה תסיפת ןיב םילדבהה םהמו ןוימידה יווק םהמ .ד

 

 

 

 



 

 

  #סטרקוס לש הנגהה םואנ .6

 ךרדב יתננוגתהש רחאל תומל םינומ ףלא יניעב בוט״#$אJ*#״סטרקוס לש הנגהה םואנ״ ךותמ אבה עטקה תא וארק

 ידכ הלובחת לכב שמתשהל#'המחלמב אלו טפשמב אל םדא לכלו יל רוסא#"איהה הנגהל תודוה תויחל רשאמ תאזה

  ״"תווממ קמחתהל

 #"םירבדה תא רמוא אוהשכ סטרקוס ןותנ וב בצמה תא#וראת .א

 #"וטרפ %״תאזה ךרדב יתננוגתה״ רמוא אוהשכ ןווכתמ סטרקוס המל  .ב

 %תוומהמ קמחתהל ידכ הלובחת לכב שמתשהל םדאל רוסא#'סטרקוס תעדל#'עודמ  .ג

 סטרקוסש איה תאז ןיבהל תחא ךרד#"וב עוגפל םילוכי םה ןיא ךא#'ותוא גורהל ילוא םילוכי ויפדורש ןעוט סטרקוס .ד

 תכלל וב םיקחודה םירחא תוחוכלו יתרבח ץחלל ענכהל רשאמ םייתרוקיבו םייכרע םייח תויחל םדאל ול ףידעש ןעוט

 םייחל תוסחייתה ךות הלאשה לע ונע#%וז הדמע םע#%הIםיכסמ הIתא םאה#"ויכרעל דוגינב וייח תא תויחלו םלתב

##"הלאכ שיו הדימב#'םהב םילעופה םינושה תוחוכלו ןIםכיתוריחבל#'ןIםכלש םיישיאה

 


