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 שדקומ הז ןויליג

ןאינמרק לעיו   טרנמייה תראפתל
הכרבל ןרכיז

תינרות תוברת לולסמב תולייח תורומכ ותרשש

:ףלוחה ץיקב תינרות תוברת לש תולייחה תורומה תחפשמ תא ודקפ תונוסא ינש

 ו"נשת רוזחמב התרש ,םילקד הוונ תבשות ,הכרבל הנורכיז ,טרנמייה תראפת
 הדש רפס-תיבב עבטה תנגהל הרבחה לולסמב תינרות תוברתב תלייח הרומכ
 ימלוא תסירקב התפסנ איה הלכו ןתח תחמש תווצמב תקסוע הדועב .הרפע
.התומב התייה 32 תב .יאסרו

 התרש ,ךלפ רפס-תיב תרגוב תימלשורי הרענ ,הכרבל הנורכיז ,ןאינמרק לעי
 ועדגנ הייח .ט"נשת רוזחמב תג תיירקב היילע תטילק לולסמב תלייח הרומכ
.םינש 12 תב איהו הנואתב

 רשא לעיו תראפת לש ןרכיזל "ושדוחב שדוח ידמ" לש הז ןויליג םישידקמ ונא
.ןהימי ביבאב ונתיאמ וחקלנ

!ךורב ןרכיז יהי





ל"ז תראפת לע

úôàøú , áúðå äàäåáä, äìëä îàéúðå àçøé 32 ùðéí î÷ñéîåú , îìàåú òáåøðå áæéëøåðåú åçååéåú îùåúôåú. 

úôàøú àäáä éåúø îëì àú äàøõ , ðåôéä åîñìåìéä åäãáé÷ä àåúðå áàäáä æå.

äééúä ìðå ìáú î÷ñéîä åàåäáú , àçåú ÷ùåáä ìàçéä åàçéåúéä , åîñåøä åàëôúéú îàåã ìçáøéä.

úôàøú ðôèøä áùéà çúåðä , åâí ãáø æä îàåã îùîòåúé òáåøðå.

æéëøä äåìê àéúðå úîéã, áàäáä åâòâåòéí øáéí.

éäé æéëøä áøåê!

                                      

ùôøä, àîà ùì úôàøú ùôøä, àîà ùì úôàøú





ל"ז לעי לע

áàåôï ìà öôåé ð÷áò ìðå îìîòìä ùä÷ùø äàéï ñåôé ùäéä ìðå àéúê úí áàéæùäå àåôï. ä÷ùø äæä áðä 

ëì àçú åàçú îàéúðå.

éåùáåú àðå åðæëøåú áëì äçååéåú åäøâòéí äéôéí ùòáøðå áéçã. äæéëøåðåú îåòìéí îúåê áëé åöçå÷ 

ù÷ùä ìäôøéã áéðéäí.

àéï òáø éù ø÷ äååä - äòöá äåà ëé ìà éäéä òúéã.

îáçéðúðå ëì äçååéåú , äùéçåú , äôâéùåú, èéåìé äùáú , éîé ääåìãú äîùåâòéí , æîæåîé äîðâéðåú , ùéçåú 

äèìôåï åäôéìñåôéí áðå àåúðå.

àìå ìà ø÷ æéëøåðåú òáø àìà çì÷ çé ùîåèáò áðå. äîååú äæä âåøí ìê ìäáéï ëîä éãéãú ðôù äéà çì÷ 

îðôùê.

÷ùä ìðå ìãáø, àê éù ãáøéí áåìèéí ùäí æä  àú åàú æä äí. ëîå äðúéðä åäòæøä ìæåìú áìé çùáåï, 

áöåøä ëðä åàîéúéú ëãáø îåáï îàìéå. úçåùú äàîú, äôùèåú ùáê , äøâéùåú , àäáú äçééí , äçåëîä 

åäèáò äí àú.             

àæ éòì - úåãä ùæëéðå!                                                                                       

çáøåúééê çáøåúééê





ה"עב

םיניינעה ןכות

11      תבט - ולסכ ישדוחב תוערואמו םיכיראת

81      31 'סמ ץראהו םעה ך"נת תשרומ ירתא ןודיח

22     םילשוריב ארקמה תוצרא ןואיזומ ףסואמ - ץפח לכל תע

52          תורוקמב תויח

72         הכירדמל ינויע רמוח

92        הכונח ינידמ - םיניד

13      דגיסה - שוכ דעו ודוהמ לארשי תוליהק יגהנמ

33       הכונחל ץבשת - 421 'סמ תועדומה חול

43          תולועפ

43         הכונח  .א

24         עובשה תשרפ .ב

54       םייובש ןוידפ - הילאוטקא .ג

84         תונמאב הכונח

05         ילוק-רוא רזע רמוח

55        ץבשתלו תודיחל תונורתפ
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ולסכ שדוח
.ןסינ שדוחמ יעישתה שדוחהו ירשת שדוחמ ישילשה שדוחה אוה ולסכ שדוח

.תשק :שדוחה לזמ

 תא םירוביגה םיאנומשחה תשק החצינ הז שדוחב .ןנעב תשקה םיתעל תיארנ ובו םימשגה שדוח אוהש יפל

.םיבייואה

 םיעוריא .1
 הנידמ תמקהו לארשי ץרא תקולח לע הטילחה ם"ואה תרצע - רבמבונב ט"כ - )7491( ח"שת ולסכב ז"י

.תידוהי

 תמחלמ תובקעב ם"ואה תערכהל לארשי ץרא תייעב תא הריבעה הינטירבש רחאל

 תב תדחוימ הדעו ם"ואה לש תיללכה תרצעה התנימ ,ימואלניב ץחל תובקעבו תורתחמה

 שיגהלו הירוב לע היעבה תא קודבל ,םורטסדנאס ידבשה טפושה תושארב ,םירבח 11

 תיברעו תידוהי - תונידמ יתשל לארשי ץרא תקולח לע וטילחה הדעווה ירבח בור .תועצה

.ימואלניב חוקיפב םילשורי תראשהו -

 תועצה תא רשאל תרצעה הטילחה 7491 רבמבונב 92 םויב ם"ואה לש תיללכה תרצעב

 הלבקתה ם"ואה תטלחה .וענמנ תונידמ רשעו ,הדגנ ועיבצה 31 ,הדעב ועיבצה 33 .הדעווה

 תולודגה םירעה תובוחרב תולוחמב ואצי םידוהי ינומהו ,החמש לש תויוצרפתהב ץראב

.ץראב

 ימי השולש לע זירכה "ןוילעה יברעה דעו"ה .םעזב הטלחהה לע וביגה לארשי ץרא ייברע

 חוכב תודגנתהל התסהב הלחה תיברעה תונותיעה ,ם"ואה תטלחה לע האחמב התיבש

 בראמ רשאכ - תיברעה תומילא הלחה רבמבונב 03-ה 'א םויב .תידוהי הנידמ תמקהל

 םינושאר תונברוק השיש .םילשוריל הינתנמ וכרדב היהש ידוהי סובוטוא ףיקתה יברע

.תינחצרה הפקתהב ולפנ תואמצעה תמחלמ לש

תידוהי תוהזל ימואלניבה ןודיחה יפ-לע

תבט - ולסכ ישדוחב תוערואמו םיכיראת 

)םירתאו םיעוריא( 
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 .הכונח - הריפסה ינפל 461  ,ו"צקת 'ג - ולסכב ה"כ

 שדוח םא יולת( תבטב 'ג וא 'ב דע ולסכב ה"כמ ,םימי הנומש ךשמב גוחנ הכונחה גח  

 םינוויה לע וליחו יבכמה הדוהי לש ונוחצינ ןויצל ,)אלמ וא רסח הנש התוא לש ולסכ

.נ"הספל 461 תנשב ולסכב ה"כב ותכונחו שדקמה רוהיט רכזלו םינווייתמהו

 תוריזגה לוטיבל ,םירז דובעשמ הדוהי ץרא לש הרורחשל איבה םיבכמה לש םנוחצינ  

 תירב רוסיא ,תבשה תרימש לש רוסיא( םידוהיה לע )סונפיפא( יעיברה סוכויטנא רזגש

.תיאמצע תידוהי הנידמ לש הנוניכלו שדקמה תיבב הדובעה שודיחל ,)דועו הלימ

 תרונמ תורנ תא קילדהל ולכי אל ,ללוחמה לכיהל םיבכמה וסנכנ רשאכ ,ולסכב ה"כב  

 ךפ קר אצמנ .םינמשה לכ תא ואמיט םינוויהש ינפמ רוהט ןמש ואצמ אל יכ ,שדקמה

 קלד ןמשהו סנ םהל השענו .דחא םויל קיפסהש ,לודגה ןהכה לש ומתוחב דחא רוהט ןמש

 .חבזמה תכונחב "הכונח" םשה רוקמ .):אכ תבש תכסמ ,ילבב דומלת האר( םימי הנומש

.םנוחצינ רחאל ולסכב ה"כב ונח םאבצו םיבכמה :ה"כ ונח - הכונח :םיריבסמה שיו

 אלא ,טלתשהל ןוצר ךותמ קבאמ הז היה אל .ינחור עקר לע התיה םיבכמה לש םתמחלמ  

 סנ רכזל .רז ןוטלש לש הייפכ לכמ רענתהלו םיאלמ תודהי ייח תויחל ןוצר ךותמ קבאמ

.הכונחה תורנ תא םיקילדמ ונא ,גחה לש הזה ינחורה ןפה תא למסמה ,ןמשה ךפ

 תידוהי תוהזל ימואלניבה ןודיחה יפ לע

םירתא .2
 ריע( דודשאל תועיגמ תונושאר תוחפשמ - )6591( ז"ישת 'ג - ולסכב א"כ

.)םיקנעה

 "םיקנעה ריע" ,"דודסא" ,"סוטוזא" תומשה ןיב רשקה המ  

 דודשא ריעל םיסחייתמ ולאה תומשה לכש הלגנ ?"םי דודשא"ו

 .תונושה תופוקתה ךשמב

   

תיארקמה דודשא  

 .הנממ המורד התיהש תמסרופמ תיארקמ ריע לש המשב הארקנ דודשא  

 םיכרד ריצ לע ירושימ חטשב תנכוש שיכל לחנ ךפשב 6591-ב הדסונש תינרדומה ריעה  

 םוקמב תמקוממ ריעה .)מ"ק 52( ןולקשאמו )מ"ק 53( ביבא-לתמ רצק קחרמב ,בושח

.םינש יפלא ינפל םג יביטקרטא היה ךא ,םויכ יזכרמ אוהש
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 ."םיקנעה ריע" התיה ארקמה תפוקתב .םיקיתע םיירצמ םיבתכב הנושארל הרכזנ דודשא  

 .םתלחנל החפסלו השבכל וחילצה אל הדוהי טבש ינבו ,םיתשילפה ידיב הראשנ דודשא

 תויזכרמה םירעה שמחמ תחאכ םיתשילפה ןוטלש תחת דודשא התיה תמיוסמ הפוקת

.ןוגד לאל לכיה הב ומיקה םהו ,םהלש

 ןבא ברקב הבשנש תירבה ןורא תא םיתשילפה ואיבה םג ןאכל יכ רפוסמ לאומש רפסב  

 .םידוהיה ידיל וריזחהל וצלאנ "םילופע" תפגמב וכוהש רחאלו ,)ה ,א לאומש האר( רזעה

 האר( הדוהי ךלמ והיזוע ידיב ףוחה רושימ לכו דודשא השבכנ לארשיב הכולמה ימיב

 םכלמ ןוגרס ימיב ץראה לא םירושאה ושלפ רתוי תרחואמ הפוקתב .)ו ,וכ ,ב םימיה ירבד

.)א ,כ והיעשי(

 ,ח :א סומע ;כ ,הכ והימרי( תולודגה םהירע לעו םיתשילפה לע תושק ורביד הדוהי יאיבנ  

 םילשורי תוסירה תא םיקהל ץראה לא הלוגהמ וישנאו הימחנ אובב .)ו ,וט הירכז ;ט ,ג

 וקיצה ,לארשי יבייוא ןיב ויהש ,היבשותו הלודג ריע דודשא התיה ,הדשה ירעב בשייתהלו

 םידודשאה וטשפתה הימחנ אבש ינפל .)א ,ד הימחנ( םהישעמב םלישכהל ורמאו םילועל

 רפסמ אוהו ,םידוהיה היבשות ברקב וללובתהו םילשוריב ובשייתה םהמ םיברו ץראב

 תידודשא רבדמ יצח םהינבו ...תוידודשא םישנ ובישוה םידוהיה תא יתיאר םהה םימיב"

.)גכ ,גי הימחנ( "םללקאו םמע ביראו ...תידוהי רבדל םיריכמ םניאו

 דודשאב םג םיבר םינווי ובשייתה ,ירחסמה הכרע ללגב ץראל תינוויה הרידחה תישארב  

 הפוקתב זוחמ תריבכ הדמעמ לע הרמש דודשא .הינודקמב ריע םשכ סוטוזא הל וארקו

 הרבע ריעה .יאנומשחה דרמה ימיב םידוהיל וקיצה םינוויה היבשותו תיטסנילהה

 הב הלחה זאמו התוא שבכ יאנומשחה סונקרוה ןנחויש רחאל קר תידוהי הטילשל

 תא הריבעהש תימולש ותוחאל הנתמב דודשא תא קינעה סודרוה .תידוהי תובשייתה

 .ימור רסיק סוטסוגוא לש ותייער ,היוויל ידיל ריעב הטילשה

 ,םי דודשאו ץראה םינפב - םישרפה דודשא ,םיינשל דודשא הקלוח תיטנזיבה הפוקתב  

.םירעה יתשמ הלודגה התיהו ףוחה לע הנכשש

 רוזאב הטילשה לע המחלמה .תובישח רסח רפכל הכפהו התלודגמ ריעה הדרי ןמזה ךשמב  

 .םימלסומל םירצונ ןיב םירמ תוברק הב וכרענ רשאכ ,בלצה יעסמ תפוקתב השדחתה

 דודשא לת לע התנבנש דודסא םשב תיברע הרייע רוזאב תמייק התיה טדנמה תפוקתל דע  

 םלבנ ירצמה אבצהש רחאל ,הרייעה יבשות וחרב תואמצעה תמחלמב .)המודקה דודשא(

 דע רשג"ל ךומס דודשא רוזאמ םירצמה תא הפדהש יתעבג תביטח ידי-לע דודשא רוזאב

."םולה

 םה .חרזמה תוצרא יאצוי םתיברמ ,םישדח םילוע רוזאב בשייתהל ולחה 0591-מ לחה  

 ןב דבוע תמזויב ,6591 תנשב .דודשא ריעה תמקהל סיסב ויהש םינטק םיבושיי ומיקה

 52-ב .ריעה תמקה תא ומזי ,קינצולק פיליפ ,יאקירמא ידוהיו הינתנ תייריע שאר ,ימע
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 הרבעמ ןיעמב ובשייתהש הקירפא ןופצמ ןבור ,תונושאר תוחפשמ 22 ועיגה 6591 רבמבונב

 לארשיב הובגה אוה הב הייסולכואה לודיג בצק .תוריהמב הלדג דודשא .םוקמב המקוהש

 לופיטל דחוימ שגד םע ,ץראב לודגהו ינרדומה למנה תויהל דעויש למנ ,דודשא למנ תוכזב

 .גלשאו םיטפסופ ,רדה ירפ אוציב

 תימרת חוכ תנחת - םילודג םילעפמ לש בר רפסמ םהבו היישעת ירוזא השולש ריעב  

 .תופורתו ןוזמ ,הקיטסלפ ,תכתמו ץע תשורח ילעפמ ,קוקיז יתב ,ץראב תולודגהמ

דודשאב םירתא  

 - סנוי יבנ - םימלסומל שדוקמ רבק ריעה םוחתב םיקיתעה םירתאה ןיב - הנוי הפצמ  

 השמיש רבקה אצמנ הילעש העבגה .איבנה הנוי לש ורבק אוה תונוש תורוסמ יפ לעש

 תיילע עונמל ידכ ףוחה לע ופצ הבש הרטשמ תנחתכ טדנמה תפוקתב םיטירבה תא םג

  .הנוי הפצמ םויכ ארקנ םוקמה .םידוהי םיליפעמ

.הניבלמ הטיש יצע לש ץראב רתויב לודגה זוכירה הב - דודשא אובמ תרומש  

.עבטב לויט - תולודגה תונוידה  

.1745458-80 ,1845458-80 'לט ,תורייתה תקלחמל תונפל ןתינ םיפסונ םיטרפל  

רואל האצוהה ןוחטיבה דרשמ ,רנע באז תכירעב ,"םירע עבראו םישיש לש ןרופיס ,םירע ירופיס" יפ לע

  

היפרגוילביב  

.יאנליו באז ר"ד ,לארשי ץראל הידפולקיצנא - לאירא  �  

  .רואל האצוהה ןוחטיבה דרשמ - רתאו םוקמ לכ  �  

םיה תפשל בורק ,יחרזמ ןונגסב "םודאה תיבה"
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תבט שדוח
.ןסינמ ירישעה שדוחהו ירשת שדוחמ יעיברה שדוחה אוה תבט שדוח

.הערמל םיידגה םיאצוי ובש םושמ ידג לזמה ארקנ תידוהיה תרוסמה יפל :שדוחה לזמ

 םיעוריא .1
 .הכונח תאז - הכונחד 'ח - תבטב 'ב

 תשרפ תא םוי ותואב םימייסמש ינפמ "הכונח תאז" ארקנ הכונח לש ןורחאה םויה  

 הכונחב ןירוקש םעטהו ."ותוא חשמה םויב חבזמה תכנח תאז" הב םיארוקו םיאישנה

 יפלש םושמ אוה ,ןסינב םהיתונברק תא ובירקה םיאישנהש יפ לע ףא ,םיאישנה תשרפב

 הזב שיו הכונח סנ הרק וב םויה אוה ,ולסכב ה"כ םויב ןכשמה תכאלמ המלשנ הלבקה

.)אתקיספהמ ד"פרת ןמיס רוט( ןכשמה תכונחל זמר

.םוצ םוי - יללכה שידקה םוי - תבטב 'י

 הנשב יהיו" רמאנש ומכ ןושארה תיבה ןברוח ינפל םילשורי לע רוצמה ליחתה הז םויב  

 וליח לכו אוה ,לבב ךלמ רצאנדכובנ אב שדוחל רושעב ירישעה שדוחב ,וכלמל תיעישתה

 ךלמל הרשע יתשע דע רוצמב ריעה אבתו ;ביבס קיד הילע ונביו הילע ןחיו םילשורי לע

 .)ג-א הכ ,ב םיכלמ( "ץראה םעל םחל היה אלו ריעב בערה קזחיו - שדוחל העשתב והיקדצ

 םויה םצעב" רמאנש ינפמ ,ותוחדל ןיאו םויב וב ןינעתמ תבש ברעב תבטב הרשע לח םא

 םא" בותכ יכ תבטב הרשעב לח םא ,ןתח לש התשמה ימי תעבשמ דחא החוד םגו "הזה

."יתחמש שאר לע םילשורי תא הלעא אל

 שידקה םוי"כ הז םוי לארשיל תישארה תונברה העבק הנידמה לש הנוניכ ימי תישארב  

 המשנ רנ םיקילדמ הז םויב .המויאה האושב םתתימ םוי עדונ אלש םיללחל "יללכה

.תונברקה תומשנ יוליעל תוינשמ םידמולו

.םיבכוכה תאצ דע רקובב םכשהמ םינעתמ תבטב הרשעב  

.לארשי ץראל וקורמ ידוהי תלפעה - "זוגא" תניפס לש התעיבט - )1691( א"כשת תבטב ג"כ

 ןיבהל לקנ הז עקר לע .לארשי ץראל וקורמ ידוהי לש הקזח הקיז התיה תורודה ךשמב  

.תואה ןתניהב וקורמ תליהקמ היילעה תפונת תא

 םיבר םידוהי .יניטסלפה ךוסכסב תוילרטינ לע רומשל בייחתה ישימחה דמחומ ךלמה  

 ןיב רומג ןויווש לע ותזרכהו ךלמה לש חונה וסחי לע םכמתסהב וקורמב ראשיהל ורחב

 ערוה אלש דבלב וז אל )6591( וקורמ לש התואמצע תלבק םע ןכאו .םימלסומל םידוהי
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 םלוא .לשממב תוריכב תורשמ יולימל הדותעכ םנרק התלע ףא אלא םידוהיה לש םבצמ

.םידוהיה לש םניח רס טא טא

  

ñôéðú àâåæ
"àâåæ äéúä ñôéðú îòôéìéí ÷èðä, ùôòìä ë-21 ùðä ìàçø ùääòôìä ìàøõ äñúééîä 

ìîòùä. äéà ùèä áéï çåó ùåîí áîøå÷å ìðîì âéáøìèø, åäåáéìä îãé ôòí òùøåú 

òåìéí, ùùìèåðåú îøå÷å àñøå òì éöéàúí 

ìéùøàì. áéðåàø 1691 èáòä äñôéðä áéí 

ñåòø. àøáòéí åùìåùä éäåãéí, åëï îìååä 

îèòí "äîñâøú" - âåó éäåãé ùàéøâï àú 

ääòôìä - èáòå. øá äçåáì äñôøãé 

åâéñå ðîùå îï äéí åîìç ñôøãé èáò.

äàñåï ùôê àåø òì øöåðí äòæ ùì éäåãé 

îøå÷å ìòìåú ìéùøàì, òì àó àéñåø äùìèåðåú áàøöí. ìàçø äàñåï úáòå ðöéâéí ùì éäåãé 

îøå÷å, áúîéëú éùøàì, âåøîéí éäåãééí áòåìí åëï àøöåú-äáøéú åöøôú, ëé úéðúï øùåú ìàìä 

îéäåãé îøå÷å äøåöéí ìöàú - ìòùåú ëï. úåê îñôø ùáåòåú, åìàçø îñôø îòìåú åîåøãåú 

áðåùà, äãáø ñåëí. ÷øåá ìååãàé ùâí òìééúå ìùìèåï ùì äîìê äçãù, çñï äùðé, ñééòä.

îáéï 44 äèáåòéí äéäåãéí äúâìå 32 âåôåú åäï ð÷áøå áîøå÷å. á-2991 äåòìå àøåðåú äðñôéí àøöä 

åð÷áøå áéùøàì.

  

:םיאבה דומילה ירמוחב רזעיהל ןתינ  

.הרבסהה זכרמ תאצוהב ,"וקורמ ידוהי - ךמע תא עד" �

 ןוחטבה דרשמ ,רואנ יכדרמ ,ח"נשת-ח"שת ךרד ינויצו םיעוריא םייתאמ - 05 לע 05   �

.רואל האצוה

.המלענ "רקד" תללוצה - )8691( ח"כשת תבטב ד"כ

 תודלותב תושקה תוישרפה תחאל תבשחנ 8691 תליחתב "רקד" תללוצה לש התומלעיה

.לארשי תנידמו ל"הצ

 9-ב הפיחל תומסטרופמ הכרדב האציו םיצופיש הרבע ,הינטירבב התנבנש ,תללוצה

 הכישמהו ראוניב 51-ב רטלרביגב הנגע איה .תווצ ישנא 96 ויה הנופיס לע .8691ראוניב

 עיגהל תדמוע תללוצהש ץראב עדונשכ .ןוכיתה םיב םינומיא תכרוע איהש ךות ,החרזמ
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 םיב םימי רפסמ גילפהל ךישמהל תללוצה דקפממ ושקיב ןנכותמהמ םדקומ ךיראתב

 תללוצה .המלענ תללוצהו הרובע וננכיתש םינפה תלבק סקט תא "לקלקל" אל ידכ ןוכיתה

 העבט רקדה יכ הכרעהה דואמ תקזחתמ םיה ליחב .)9991( ט"נשת ןויסב ג"יב הרתוא

 תחא המויסל האב "רקד"ה לש הרותיא םע .הב העגפ רוזאב הטיישש רחוס תיינאש רחאל

.ל"הצב רתויב תולודגה תומולעתהמ

 רותיאל דע ,םינש ךרואל םיאלנ יתלבה םיצמאמה תא ונלוכ רובע למסמ "רקד" םשה

.לצרה רהבש יאבצה תורבקה תיבב תאצמנ "רקד"ה תווצ רכזל הטרדנא .םירדענה

"רקד" תללוצה לש הלמס"רקד" תללוצה

 תיבב "רקד"ה רכזל הטרדנא

 לצרה רהב יאבצה תורבקה

םילשוריב
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???

1

2

האנ-ןב לאונמע ר"ד

 םיזמורמה תבט-ולסכ ישדוחל ןיפיקעב וא תורישי םירושקה םיעוריאהו םישיאה ,םיבושייה תא תוהזל אנ

 םתובישח לע םיינש וא טפשמ בותכל ,תמליאה הפמב בושייה תא רתאל תוסנלו ,תואבה תודיח/תולאשב

.תודיחה לכ תא רותפל חילצמה סרפב הכזי .תבט שדוח ףוס דע תכרעמל חולשלו

הקירמאל הניארקואמ ועיגה ירוה 

.תלחגב קיזחה לכה ףא לעש "םיפוטחה" ןמ היה םהיבא 

.יתדמל םירומל רנימסב םגו יתלדג ,הקירמא תולגב ,םש 

.יתילע הנש םינומש ינפל ונלש-ונצראל 

יתרזח הלוגל הנידמה תדיל ילבח תעשב 

.יתצביק הנעמל םיראלוד ינוילימו 

יתחלשנ הארונ הקוצמב תולגל 

.יתאשנ ימע "ףוטחה" לש תלחגה תאו 

יתינב םילוע יפלאל גג תרוק 

?ינא ימ  .יתלשכ - ילרוג עגרבש תולגל בוצע המו 

 עבק ןוכיש היהש ,בוטר ,חל ,יתדלונ קרי לש "םי"ב 

.םישותיה תוחפשמל 

.םחר אלל יב וגרהו וכיה וללה םיקיתווה םיריידה 

 .םקלח תא "ומרת" הביבסבש םיאודבה םג 

 עיגא םינש רשע דועב לכה ףא לעו תאז לכבו 

." 'ה דבע" לש וליגל 

,)קוריה( יעבצ לע דיעמ ימש וליפא :אמיכחל אזימרו 

 .ןורשה לש ינופצה והצקב ינא תנכושו                         

31  ‘סמ ץראהו םעה ך"נת תשרומ ירתא ןודיח
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4

3

9

8

5

6

7

.המחנ תעו המחלמ תע 

,ינא עשתו םיעשת תב קרו יתמדוקמ ינא הריעצ 

?ינריכהל אב ימ הרשע עשת תב יתייהשכו 

!הדוהיל ןושארה ןוילעה ביצנה 

,ימש יתיניש ודילומ-ויבא דובכלו ודובכל 

.ךכ לע זמור ליעלד ןושארה טפשמהו 

 ןירטמוליק רסירת ינא היוצמ :ןכבו ?השק 

.הירבט לש המורדמ 

 שדחה ימשב םגו ןשיה ימשב תמויסה :פיט דועו 

   .תמויס התוא הניה 

:וביל קמועמ רשש יממ קוחר אל ונייח ונא 

.ברעמ ףוסב ינאו - חרזמב יבל 

.ונא םג ךכו - תפסכנה ונצראל תולעל הסינ אוה 

ונילע םק םיה לבא וניסינ ,ןכא 

ונעגה אל וב ונבלש םוקמלו 

.ונעטקנ הנש 04 ינפלו ונייה 24 

 ונתניפס-ונתריס םש וליפא :זמר 

ןוכיסה רועיש לע דיעמ 

.ונתבהא  ול המרגש 

האמ תב ינא !!ץרא ךרד 

.ץראה ןעמל יתדלונו 

התלואג לש השע-תווצמב 

םידוהי ינוילימ יתיכיזו יתיכז 

תוקוריה יתועבצא תעיבט - פ"זמב ךרוצ ןיא 

!ץראב םוקמ לכב 

לעפו יח הנבלה-היסורבש הז אוה ינא 

)!!לעפו יח :רמול לק המכ( 

יתקצי םיידוהי םייחל המצע ברו שדח יוטיב 

יתנבוה אל יכ :רמוא הטעמה ןושלב 

.יתרסאנו - הברה יל "גאד"ש ימ היה ןכלו 

יתררחושו - יתארק רצימה ןמ 

.וב החמשנו הליגנש םויה אוה הזו 

היסורמ יתילע ינא םג !דואמ םיענ 

 תובר יתלעפו הדיתעבו הב יתנמאה 
התכפהמב

תגרוח-םאל הכפה היסור-אמא לבא 

יתעגה תמא-תדלומלו הרוכמ ינאו 

ןושארה "רמאיו"ה שומימב יתקסע ןאכ 

 םינותחתלו םינוילעל ודרפוהש תאו 
יתסייג

.יתיחש דומלתה םיב תאז לכ םע 

.יתרטפנ הנש 85 ינפל 

םיירהנ = רהנ + רהנ :זמר 

"יתונצחש" לע שארמ יל אנ וחלס 

;הנק - וניבא םהרבא :ןכבו 

  ;הנק - וניבא בקעי               

.הנק - ונכלמ דוד   

.יתינקו יתינק ,יתינק - ינא םגו   

!?"רועיש" םהב שיה ,םנוד ןוילימ 

ירבק תזוחאו ,יתרטפנ 65 יפל :זמר 

...שודק רתאל ,המ םושמ ,הכפה 

,תומוקע תוברח ירגוח ,םילועמ םישרפ 

 דעו לגר ףכמ ,יקזוק שובלב םישובל 
....שאר

 התיה תאז לבא !?המ ,ןמאי אל 

,ואבש םייתד םישדח םילוע תצובק 

.ץראב בשייתהל )!ןכ ,ןכ( םבר םע 

"הקולחה" יפסכב !אלו אל ?ךכב ונייד 

 :םב עגנ ימו .תעגל ובא אל 

.יכרותה אבצה ,הבראה ,תרוצבה 

בושיי םייק ,לכה תורמלו ןכ יפ לע ףאו 

.29-ה ןב הז 

 ,הלמרל ךומס אוה יוצמ :זומרנו 

 הרושק הנושארה ,ומשב םילימ יתש :דועו 
 םימב

 תובאמ דחא םש ,םבר םשכ ,היינשהו 
!המואה



20

10

.בהזה תלוגב דלונש הז אוה ינא ?ינוריכתה 

 ,בוט ידוהי ךוניח יתלביק יתודליב 

;הב יתנייטצהו הטיסרבינואב םידומילב יתכשמה 

.תואטיסרבינואב ףורגיאה ףולא יתייה םג תפסותכו 

.יתנייטצה הב םגו תיאבצה הימדקאב יתדמל 

.תיצאנה היחב םחליהל יתבדנתה .ר"ד םגו ד"וע יתייה 

ייח חרואל הרק המו זוכירה תונחמב יתיארש המ לעו 

י"אב ומחלנ יחא רוציקב ,רבדל רתוימ ןכמ רחאל 

.םתא תויהל יתאב ,תונקתהו קוחה ףא לע ,ינאו 

 .יתעגה ףולא תגרדלו יתעייס ןאכ 

.יתגרהנ םילשורי ירהב תועטבש בוצע המ 

.ימש חצנומ הנש 24 ינפל הז שדוחב םקוהש בושייב 

.תורו זעוב לש םאצאצ לש ומשכ יטרפה ימש :זמר 

 

  

 

li.vog.noitacude@tinarot-tubrat :ינורטקלאה ראודה תועצמאב וא

                                                                   :תובושתה חולשמל תבותכה

"ושדוחב שדוח ידמ" תכרעמ

 תינרות תוברתל ףגאה

 ךוניחה דרשמ

22 םירשנ יפנכ 'חר

                                                       46459 םילשורי
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!
21 'סמ ץראהו םעה ך"נת תשרומ ירתא ןודיחל תונורתפ

)יח שיא ןב( דדגבמ םייח ףסוי ברה .1

ללהנ .2

דורח ןיע .3

הימחנ .4

יולה הדוהי 'ר .5

הדש קחצי .6

בלסרבמ ןמחנ יבר .7

)אנליומ ןואגה( אנליומ והילא ברה .8

יעלקלא יח הדוהי ברה .9

רטנ "לרק" קחצי .01

:21 'סמ ןודיחב םיכוזה
תובוחר - ןצינ ףסוי .1

לאילמג תיב - ולש םהרבא ר"ד .2

 תולעמ - למרכ היעמש .3

 

2

3
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סקטא רורד תאמ

םודקה חרזמבו ארקמב תובצמ
 לע ןמש קציו הבצמ התוא םשיו ויתשארמ םש רשא ןבאה תא חקיו רקבב בקעי םכשיו"  

)טי-חי ,חכ תישארב(  "… לא תיב אוהה םוקמה םש תא ארקיו .השאר

 ומכ ,תישארב רפס לש וכשמהב ןייעמה .תובצמ תמקה לש גהונה ארקמב עיפומ הב הנושארה םעפה יהוז

 לש וז הבצמ .תונתשמ תוביסנבו םינוש תומוקמב תומקומה תובצמב לקתנו בש ,ך"נתב םיפסונ םירפסב םג

 ריעהמ םולשב םימיה ןמ םויב בושיו הדימב םיהולאה תיבל םוקמה תא ךופהל רדנ רדנש תעב המקוה בקעי

 .)ומ-אמ ,זכ תישארב( השיא ול אוצמל שקיב םשו ושע לש ומעזמ טלמנ םשל ,ןרח

 תאו רדנה תופקת תא ישחומ ןפואב אטבל ואב ,השאר לע ןמשה תקיציו הבצמה תמקה יכ אופא הארנ

 .ומייקל בקעי לש ותנווכ תוניצר

 תפסונ תונמדזה בקעיל התרקנ ,ויתובקעב קלוד ןבל ונתוח רשאכ ,ןענכ ץראל הרזח וכרדב ,ןכמ רחאל םינש

.הבצמ םיקהל

 .הבצמ המיריו ןבא בקעי חקיו .ךניבו יניב דעל היהו התאו ינא תירב התרכנ הכל התעו"  

 ןבל ול ארקיו .לגה לע םש ולכאיו לג ושעיו םינבא וחקיו םינבא וטקל ויחאל בקעי רמאיו

)חמ-דמ ,אל תישארב( ".דעלג ול ארק בקעיו אתודהש רגי

 הגשוהש המכסהל תודעה תא חיצנהל האב ,הל ךומסב םינבאה לגו הבצמ לש םתמקה ,בותכה שיגדמש יפכ

:ףסונ רבסה יוצמ ךשמהב םיאבה םיקוספב לבא .םישיאה ינש ןיב

 הדעו הזה לגה דע .ךניבו יניב יתירי רשא הבצמה הנהו הזה לגה הנה בקעיל ןבל רמאיו"  

 תאו הזה לגה תא ילא רובעת אל התא םאו הזה לגה תא ךילא רובעא אל ינא םא הבצמה

)בנ-אנ ,םש( ".הערל תאזה הבצמה

 תובצמ תועצמאב תולחנ לש ןלובג ןומיס .ילאירוטירט לובג ןומיס - ףסונ דיקפת היה וז הבצמלש רבתסמ

 הלאכ לובג תובצמ רקיעב תועודיו ,םודקה חרזמב תונוש תויוברתב לבוקמ גהונ היה ןהילעב לע ודיעהש

.ס"הנפל ינשה ףלאה עצמאב לבב תכלמממ

ץפח לכל תע 

םילשורי ,ארקמה תוצרא ןואיזומ ףסואמ
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.ידמל תוגונ תוביסנב םעפהו תפסונ הבצמ םיקהל בקעיל ןמדזמ וייח ךשמהב

 תבצמ איה התרבק לע הבצמ בקעי בציו .םחל תיב איה התרפא ךרדב רבקתו לחר תמתו"  

)כ-טי ,דל תישארב( ".םויה דע לחר תרובק

 תאו ותומ עוריא תא ,םדא לש ומש תא רכזאל האבה ,הבצמ גשומה לש וננושלב רוגשה שומישה ןבומכ והז

 ןיב רשקל בל םישל ןיינעמו .וייחב דוע ומצע תא חיצנהל םולשבא רחב המוד ןפואב .ותרובק םוקמ ןויצ

 .םיאצאצו )ארקמה ןושלב הבצמל הליבקמה איה 'די'( הבצמ ,ןורכיז

 ריכזה רובעב ןב יל ןיא רמא יכ ךלמה קמעב רשא תבצמ תא ויחב ול בציו חקל םולשבאו"  

.)חי ,חי 'ב לאומש( ."הזה םויה דע םולשבא די הל ארקיו ומש לע תבצמל ארקו ימש

 תויטילופ תופיאש ילעב םישיא לש םתייטנ תרכזנ וב ארקמב דיחיה הרקמה הניא "םולשבא די" תיישרפ

.םתורמל ןותנה חטש והז יכ ודיעי רשא תובצמ םיקהל תוקהבומ

:'ד רבד תא ול רמול ידכ לואש תא לאומש שפיח ,קלמע לע ןוחצינה רחאל

)בי ,וט 'א לאומש( ."די ול ביצמ הנהו הלמרכה לואש אב רמאל לאומשל דגיו…"  

 ,לואש לש הלחנהמ קחורמה רוזא ,ןורבח רה לש םייחרזמ-םורדה וילופישב אצמנ ןאכ רכזנה למרכ בושייה

  לש םגהנמכ ,ברקב ןוחצינה תובקעב )הבצמה( דיה תא ביצה לואשש הארנ .ןופצמש ןימינב טבש םוחתב

 תוריק ,תובצמ לע וקקחנש תובותכב םהיתונוחצינו םהיגשה ,םהילעפמ תא חיצנהל הקיתעה תעה יכלמ

.םירחא םיצפחו םינבמ

רושא ךלמ 'ב ןוגרס לש תבותכ תאשונ )הלטסא( הבצמ רבש

 תבותכב .תודתיה בתכב תידכאה ןושלב הבותכ הבצמה לע תבותכה

 ברעמל ,רושא ךלמ ,'ב ןוגרס לש ועסמ ךלהמב ושחרתהש םיעוריא םירכזנ

 שארב .רוזאב ץרפש יללכ דרמ יוכיד םשל ,ס"הנפל 027 תנשב הירפמיאה

 תופסונ תוכלממ קלח וב ולטנו ,הירוס ןופצבש ,תמח תכלממ הדמע דרמה

 אכוד דרמה .עשוה ךלמ הבש לארשי תכלממ ללוכ ,לארשי ץרא - הירוסב

 היבשותו לארשי תכלממ הלסוח ףא ךכמ אצוי לעופכו תיסחי תוריהמב

 ראשה ןיב הריכזמ תבותכה .)ו-א  ,זי 'ב םיכלמ הוושה( החרזמ ולגוה

 ,ירושאה אבצה תורושל םפוריצו תמח אבצמ םימחול לש םתיילגה תא

 הארנ .תמחל שנועכ ולגוהו ןוגרסב ודרמש רושא ינב לש םתיילגה תא ןכו

 ,'ב ןוגרס לש ועסמ רחאל לארשי ץרא - הירוס רוזאב הבצוה הבצמה יכ

 .ברקב ונוחצנ תחצנהל
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 ,גי דל תומש ,דכ גכ תומש( הרותב םיפסונה םירפסה תעברא ךותמ השולשב םיעיפומה םינוש םירוכזאב

 הבצמה תרכזנ הלא םיבותכב .ןתמקהו תובצמל דואמ הנוש תוסחייתה הנשי ,)ה ז םירבד ,א וכ ארקיו

 השיפתה תא םיאטבמ הלא םיבותכ .ןענכב ילילאה ןחלופה ינממס םלוכ ,לספלו הרשאל ,חבזמל תוכימסב

 םהב היוצמו ןהילא הוולנה ןחלופה תאו תובצמה לש ןמויק תא תללושה תילארשיה תיטסיאתונומה

 .ןענכ ימע לש םנחלופב קבאמה תרגסמב ,ןתוא דימשהלו  ץתנל השירדה

 חוור תובצמה ןחלופ יכ רורב ,תובצמה ןיינעל שורדו רוזח ארקמה לש ותושרדיה תדבוע םצעמ ,תאז םע

 תוצרמנ ולעפש ,)די ,גכ ,םש( והישאי ונינו )ד ,חי 'ב םיכלמ( והיקזח םיכלמה לש םהימי דע תוחפל ,לארשיב

.ולוסיחל

לא ינפל דגוס םדא תראתמה )הלטסא( הבצמ

 הילעו תלזב ןבאמ היושע ,הירוס ןופצב האצמנש ,וז הבצמ

 .רוש לע בצינה לא ינפל דגוסה םדא תראתמה הנומת הקוקח

 ושאר לע .ברחב רוגחו הלמש שובל ןקוזמ רבגכ ראותמ לאה

 ודיו תמרומ תינמיה ודי .המחה לגלג וילעש םיינרק רתכ

 קהבומ למס ,רושה .הטמ םג הארנכו תעבט תזחוא תילאמשה

 הוולמכ שמשמ ,םודקה חרזמה תויוברתב ןוירפו המצוע לש

 יזכרמ דיקפת אלימ רושה .ולש "הרובחתה ילכ"כו לאה לש

 םילגעה לש יזכרמה םמוקמ ןבומכ רוכזו ינענכה ןחלופב

 ,בי 'א םיכלמ( לא תיבבו ןדב טבנ ןב םעברי םיקהש םישדקמב

 שובל ,לאל סחיב תיתועמשמ הנטק ותומדש ,רבגה .)טכ-חכ

 תמרומ תינמיה ודי רשאכ חטשמ יבג לע דמועו הכורא הלמש

 יתונמאה ןונגסב הקוקח הבצמה .לאה יפלכ הדיגס תוחמב

 תיעישתה האמב הירוס ןופצ רוזאל ינייפואה ,יתיח-ואינה

 ןונגסה תעפשה םג הב תרכינ ךא ,ס"הנפל תינימשה האמהו

 .לאה תומד רואיתב דחוימב ,ירושאה
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 םיטסקטמ  ויתוחרואו ויפוא לע טעמ דומלל הסננו וניתורוקמב רכזנה םייח לעב ריכנ ,הז רודמב

.םישדחמ םגו םימודק

...בלכה ינפכ רודה ינפ
 שיאמל ונושל בלכ ץרחי אל לארשי ינב לכלו" - םדאה לש בוטה ודידי הנושארל רכזנ )ז ,אי( תומש רפסב

 אל וברקב רשא לארשי םע לע היתוכלשהו תורוכב תכמ תא םיקוספה רואיתב עיפומ קוספה "...המהב דעו

.חובנל וזעי אל םיבלכה םגו שיא קזניי

 ,)ל ,בכ תומש( "ותוא ןוכילשת בלכל" :בותכה רמואו הפירט רשב תליכא הרסאנ ,תומש רפס ךשמהב

 לארשי ינבל ונושל ץרח אלש םושמו ,הירב לכ רכש חפקמ ה"בקה ןיאש ךדמלל" :רמואו י"שר ףיסומו

."הפירטה רשב ,ורכש לבקי - תורוכב תכמ תעב

 יכ ךדבע המ" :יאנג יוניככ בלכה רכזנ לאומש רפסב םיימעפ ,ארקמב בלכה רכזנ דבלב בויחל אל ,םלוא

 ,ךלמה דוד תא דובכ תאריב ןתנוהי ןב תשוביפמ לאוש .)ח ,ט ,ב לאומש( "?ינומכ רשא תמה בלכה לא תינפ

.דימת ךלמה ןחלוש לע דעסי ,ןתנוהי ויבא רובעב יכ ול חיטבמה

 .ךלמה דוד תא הירוצ-ןב ישיבא לאוש .)ט ,זט ,ב לאומש( "?ךלמה ינודא תא הזה תמה בלכה ללקי המל"

.ושאר תא ריסאו ינא אצא ,ךללקל )ארג ןב יעמש( הזה תמה בלכל ,ול ןתת עודמ

 שייבתמ וניא ןבה ,בלכה ינפכ רודה ינפ" :):טמ הטוס ,ילבב( דומלתב בלכה עיפומ ,לארשי םע ללכל יומידכ

."םימשבש וניבא לע - ןעשיהל ונל שי המ לעו ,ויבאמ

 ויתונוכת תא וריכה וניתובא יכ הלוע תורוקמהמ ,דומלתב תופסונ םימעפו ארקמב םימעפ 03-כ רכזנ בלכה

:בלכה לש תוטלובה

.)גיק םיחספ( "אבלכ הב חבנ אלו... )ריע( אתמב רוגת אל" :הרימשב רוזעל ותלוכיו ותונריע .1

.):אל םיחספ( "וירחא שפחל לוכי בלכה ןיאש לכ" :הדימ הנקכ רכוה ולש חתופמה חירה שוח .2

 רמשמ היהש - "תוא" = בלכה - )וט ,ג תישארב( ...תוא ןיקל 'ד םשיו" :וילעבל בלכה לש ותונמאנ .3

.)רזעילא יברד יקרפ( םימשה ףועמו הדשה תייחמ ורמשמ אוה לבה לש ונאצ

 םידיקפת אלמל בלכה תא ורישכה - גהנומ תויהל ותייטנו םידחה וישוח ,תודחוימה ויתונוכת יכ קפס ןיא

.םינוש

תורוקמב תויח 

עלס תעפי
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ëìáéí áàøõ éùøàì áòéãï äîåãøðé
òí äúçãùåú äééùåá äéäåãé áàøõ, áúçéìú äîàä ä-91 îùîùéí äëìáéí ìøòééä åìùîéøä, åìàçø 

îëï ëáðé ìååéä î÷åáìéí.

äòøáéí, úåùáé äàøõ äúééçñå )åòãééï îúééçñéí( ìëìá ëàì çéä èîàä äàñåøä áîâò.

á-7891 äçæé÷å ìîòìä î-000,031 áúé àá ìôçåú ëìá áéú àçã, åîñôøí ùì áòìé äëìáéí îúøáä 

á÷öá ùì ë-%5 ìùðä. áîäìê äùðéí áäí îùîùéí äëìáéí áéùøàì ìùîéøä, îøòä, ðçééä åáòé÷ø 

ëçéåú îçîã, äå÷îå îåòãåðéí åàâåãåú ìëìáðåú, àâåãåú öòø áòìé-çééí, ôðñéåðéí ìëìáéí åúòøåëåú 

åòåã.

ëìá ëðòðé, ëìá éùøàìé!

äëìá äëðòðé, àùø ôåúç îúåê îàâø ëìáé äôøéä áàøõ äðå ëìá àùø äúîçåúå áùîéøä. âåáäå òã 

06 ñ"î, æðáå îòåáä åùòéø åñâåìåúå äèåáä äðä îñéøåú åæå âí äñéáä ùäåà îùîù ëëìá ðçééä.
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תורוא יסינ
 :הכונחו םירופ ,חספ :םה ולאו ,ונלו וניתובאל ושענש םיסינה םש לע לארשיב םה םיבוט םימי השולש

 היה לארשי ינב לכלו" - חספ :םלועבש ךשוחה תוחוכ לע רואה תוחוכ תורבגתהב ,רואב םירוזש םתשולשו

 ונא וללה תורנה" - הכונח ,)ז"ט ,'ח רתסא( "הרוא התיה םידוהיל" - םירופ ,)ג"כ ,'י תומש( םתובשומב רוא

."םיקילדמ

)קוק ןהכה קחצי םהרבא ברה(

?הכונחב ןוביבסו םירופב ןשער עודמ
 :םירבסה ינש ךכל ?ןוביבסב הכונחבו ,ןשערב אקווד םירופב קחשל םידליה םיגהונ עודמ

 ןוביבסה בוביס שמשמ ,ךכל למסו ,ינחורה וננויבצ לע רומשל ידכ התייה הכונחב ונתמחלמ ,עודיכ  .א

 תידיב וכרד - ןשערה בוביסו ןמה לש ויתורזג דגנ יזיפה ונפוג לע ונמחלנ ,םירופב הז תמועל .הלעמלמ

.הטמלמ

 יבכמה הדוהי בישה סוכויטנא לש ויתורזג דגנכ :הנוש הבוגת המואה ילודג וטקנ םיגחה ינשב .ב

 תובוגתמ תחא לכ דגנכ .ןמה לש ויתורזגל הבוגתב המצו הללפתה רתסא וליאו ,הרעש המחלמב

 תא םיבבוסמ - תיזיפ התייה הבוגתהש - הכונח ימיב :םהיקחשמב םידליה םיקחשמ וניגיהנמ

 ,הלעמ לש םירבדב הקסעש רתסא לש היתוליפת דגנכ וליאו .הפצרה לע - הטמל ללכ ךרדב ןוביבסה

.)ןוביבסכ הפצרה לע אלו( הלעמל ונידיב ןשערה תא םיבבוסמ

)לטנגנל םוחנו רגצמ הנוי ברה ,"םייחה ילגעמב" יפ לע(

"הכונח" םשה תעיבק םעט
."םהיביואמ ה"כב ונח" רמולכ - "הכונח" ולא םימי וארקנ ךכיפלש ,םיסנ ונבר בתכ - םהיביואמ ונח

.)גל רבדמב( "ונחיו ועסיו" קוספה ןושלמ ,המחלמל םתעיסנמ ה"כב ונח :בתכ "שובל"ב - המחלמהמ ונח

 יבר קרפב ןנירמאדכ .חבזמה תכונח םש לע - םשה םעט בתכ א"שרהמ תודגא ישודיחב - חבזמה תכונח

 חבזמ תונבל וכרצוהו ,הרז הדובעל ןווי ישנא וצקישש ,חבזמ ינבא וזנג יאנומשח תיבד ,)ב בנ ו"ע( לאעמשי

.הכונח ארקנ ךכלו ,שדח

הכירדמל ינויע רמוח 
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 ,םשדקל םיכירצ ויהו ,וללחתנ שדקמבש םילכה לכ אלא ,ללחתנ חבזמה קר אלש ובתכש שי :םילכה תכונח

 םש לע "הכונח" הארקנ ךכלו ,םהב דובעל םיליחתמ רשאכ ,םתוא םיכנחמש ידי לע - םישדקתמ םילכו

.םילכה תכונח

)בי שורד ,ףירח ליזייא 'רל 'לחנה יביא'(

הוקתה
 ירה ,תיעבט-לע הילשאכ תיארנ הרמה תואיצמהמ תוצלחיהה תוקת םא םגו ,הוקתה תא דבאל ןיא םלועל

 ןוחצנ .הוקתה תא דבאל ול רוסא ,םדאה בלב תמעופ תמאה דוע לכו ,רוהטה ןוצרה דגנ דמועה רבד ךל ןיא

.חצנל ןימאמה לש ופוס - שאונ הארנ בצמה רשאכ ףא יכ םיאבה תורודל תאז חיכומ םיאנומשחה

)עדיבא תאצוהב ,םהיגהנמו םהיניד ,הכונחה ימי יניינעו יעוריא לכ - "םינמשח ימי" יפ לע(

"רוא הרותו הוצמ רנ"

 ול רפיס רשא תא רומיטלב "לארשי רנ" תבישי שאר ,ל"צז ןמרדור קחצי בקעי יבר לודגה ןואגה חס

:ע"יז םייח ץפחה

 אנדרוהמ )הקמוחנ 'ר( םוחנ 'ר צ"הגה לצא תובורק םיתיעל עוסנל םייח-ץפחה היה גהונ

.שדוקב ויתוכילהו ויתוגהנהמ דומלל - וברו ורומכ םייח ץפחה בישחהו האר ותוא - ל"קוצז

 רבכו תועש המכ ורבע רבכו ,דרי הלילה ,הכונח לילב םוחנ 'ר לצא םייח-ץפחה בשי םעפ

 לש ותייער הרזח תרחואמ העשבו ,תורנה תא קילדמ וניא םוחנ 'ר ןיידעו קושה ןמ לגר התלכ

.הכונחה תורנ תא קילדה זא קרו התיבה םוחנ 'ר

 ידי תאצל הלכי תינברה ירהש ,רבדה רשפל םוחנ 'ר תא לאשו וחורב רצע אל םייח-ץפחה

 המל ךכ םאו ,תמדקומ רתוי העשב - תחכונ אהתש ילבמ הלעב תקלדה תועצמאב התבוח

?הרזח תינברהש דע ותקלדהב ןיתמה

 םושמ םדוק תבש רנ ,הכונח רנל וא תבש רנל ףסכ שי םאש - םוחנ 'ר ובישה - איה הכלה

 ייח שידקהל יל רשפאל ידכ השפנ תרסומ - ריבסהל םוחנ 'ר ךישמה - יתייער .תיב םולש

 יתוא בייחמ "תיב םולש"ה ,הקלדהה תעשב תחכונ תויהל תינהנ איהו ,'ה תדובעו הרות דומילל

.ןמזב הקלדהה לע רתוולו הל תוכחל

)הכלהה לגד ינרות רקחמל ןוכמ תאצוהב ,"הכונח יניד" יפ לע(
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םיניד 

הכונח ינידמ
:ןכלו ,הב רהזיהל םדא ךירצו הביבח הווצמ הכונח רנ תווצמ

 הקלדהה ןמז עיגהשמו ,רחא קוסיע לכב קוסעל ןיא ןבומכו לוכאל ןיא הקלדהה ןמז םדוק העש יצח .א

 .דומלל ןיא

 הנופו ליחתמ ובו לאמש דצמ ךומסה רנ קילדמ ינשב ,ןימי דצמ ינוציקה רנה קילדמ ןושארה הלילב .ב

 .ןימיל

 וליפא הכונח תורנמ תונהילו שמתשהל םיאשר ונא ןיאש ינפמ ,ףסונ רנ ,שמשב קילדהל םיגהונ .ג

.תורנה ראשמ ךומנ וא הובג דומעל בייח שמשה .השודק שימשתל

 אהיש ידכ - חתפה לש לאמש דצב וחינמו" - ץוחבמ םיברה תושרל ךומסה חתפ לע הרונמה חינהל שי .ד

.)עצמאב קילדמהו לאמש דצל היכונחהו ןימי דצל הזוזמ( "תווצמב בבוסמ

.םיברה תושרל הנופה ןולח וא תספרמב וחינמ ,הנוילע המוקב רדש ימ .ה

.םהבוגב םיווש תויהל םיכירצ תורנה .ו

 .תיבב הווצמה רקיע יהוזש םיחפט 'י דע )מ"ס 8 = חפט( םיחפט 'גמ הלעמל היכונחה תא חינהל שי .ז

.המא 02-מ הלעמל אל לבא ,רשכ - עקרקהמ םיחפט 'ימ רתוי םחינה םא ךא

 םעפ םהב וקילדהש תוליתפ .רחבומה ןמ הוצמ תיז ןמשו הכונח רנל םירשכ תוליתפהו םינמשה לכ .ח

 .ףסונ םוי וב קילדהל ןתינ ןמשה רתומב ןכו תרחמל םהב קילדהל רתומ תחא

 )םילשוריב ןוגכ( םימידקמ שי .העש יצח התווצמ ןמז ךשמנו םיבכוכה תאצב קילדהל התווצמ רקיע .ט

 םג ןבומכ .םיבכוכה תאצ רחאל העש יצח קלדתש ןמש קיפסמ ןתיש דבלבו המחה תעיקשב קילדהל

 תוחפל תורנה וקלדיש ךירצ ,םיבכוכה תאצ רחאש העשה יצח רחא וא םיבכוכה תאצ רחא קילדמשכ

.הנש יצח

 )3-ו .םיסנ השעש )2 ;הכונח לש רנ קילדהל )1 תוכרב ךרביו דחיב םיצבוקמ תיבה ינב לכשכ קילדי .י

."ונייחהש" תכרב ףיסוי ןושארה ברעב

 ,םינשי ותיב ינבו הלילב רחואמ דע קילדה אל םאו ,םירע תיבה ינבש ןמז לכ הלילה לכ קילדהל רשפא .אי

.הכרב אלב קילדי
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 םירמוא הקלדהה ירחא .תובת ו"ל וב שיש חסונב "וללה תורנה" רמאי תוחפל דחא רנ קילדיש ירחא .בי

."רוצ זועמ" םירמוא זנכשא תודעבו "ריש רומזמ תוניגנב חצנמל"ו "תיבה תכונח ריש רומזמ"

 רנב ןתי הקלדהב בייחה ןמזה רועיש ,תורנה לכ וקלדיש ידכ ןמש הברה הכונחה תומי לכב ול ןיאש ימ .גי

 .תורנה ראשל קלחי ול ראשנש המו ,הקלדהב בייחה רועישכ ןמש םוי ותואב ףסונה

 הנושארב ,תסנכה תיבב תבש יאצומב לבא .תבשה תורנל םדוק הכונח רנ םיקילדמ דימת תבש ברעב .די

.הכונח רנ םיקילדמ ךכ רחאו הנושארב םילידבמ תיבבו הכונח רנ םיקילדמ

.ןמשב קלח ול הנקמ תיבה לעבש וא הטורפב ףתתשמ תיבה לעב לצא ןסכאתמה חרוא .וט

.ומוקמב קילדהל וחילשכ ותשא תא תונמל לוכי אובל רחאתיש עדויש תיבה לעב .זט

.ןוזמה תכרבבו הליפתב "םיסינה לע" םיפיסומו "ללה" םירמוא הכונח ימי תנומש לכ .זי

.םיאישנה תשרפב םיארוק הכונח ימימ םוי לכב .חי

 רכז ןמשב תונגוטמ תוינגפסו תוביבל םילכוא ןכ ומכ .תידוהי השעמל רכז בלח ילכאמ לוכאל םיגהונ .טי

.ןמשה ךפ סנל
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שוכ דעו ודוהמ לארשי תוליהק יגהנמ

)היוחתשהה םוי( דְגיסה גח
 םיאנתב תויתוברתה םהיתורוסמ תא ורציו ידוהיה םלועה ןמ תורוד ךשמב םיקתונמ ויה היפויתא ידוהי

 ך"נתה ,םיקיתווה םילארשיה ןמ קלח לש תחוורה העדל דוגינב ךא .תודהיה יזכרממ קוחירו דודיב לש

 תורוסמ תא ומייק היפויתא ידוהי ,)תירבעב אלו זעג תפשב יכ םא( היפויתא ידוהי ידיב היה ותומלשב

 היפויתאב גוהנ היהש םיגחה חול ןיבל לבוקמה םיגחה חול ןיב ינושהו ,םהלשמ םיכרדב םינושה םיגחה

 ג"ל ,םירופ ,הכונח( ינש תיב ןברוח ירחא ושדחתהש םיגח ללוכ וניא היפויתא ידוהי לש הנשה חולש אוה

.)תואמצעה םויו ןורכיז ימי ,טבשב ו"ט ,רמועב

 ,היפויתא ידוהי לש תדה ייחב רתויב יתועמשמ םוי אוה דגיסה גח - דגיסה גח לש דחוימה ומוקמ ןאכו

.וז הדע לש םייתדעהו םייתדה תושגרל דקומ דימת הוויה ומויקו

:דגיסה םויק תא ונייצ םידקומ השולש

.'ה םע תירבה דוסיכ ,יניס רהב הרות ןתמ תא ריכזמ דגיסה .1

 הימחנו ארזע רשאכ ,ןויצ תביש ימיב םילשוריל ורזחש םילוגה ידי לע תירבה שודיח תא ריכזמ דגיסה .2

 ריכזהל תונמדזה שמיש דגיסה .תונמאנ תנמא םמע ושעו הרותה תא םהינפב וארק ,םעה תא ופסא

 ףא לע הרותלו תווצמל םינמאנ תויהל ךרוצה תא ,םמע ינב רתימ םיקחורמה ,היפויתא ידוהי תדעל

.ךכב ךורכה לבסה

 הניחתבו םוצב תונפלו תירבל םתונמאנ תא ןיגפהל ,הבושתב רוזחל הדעל תונמדזה שמיש דגיסה .3

.םצראל םריזחיש םימשבש םהיבאל

:ולא תורטמ תריש תורוד ירודמ עובקה םויה רדס

 םוקמל םעיגהב .םעה םהירחאו ,רהה לא הרותה תא םינהוכה ולעה םוצב יורש םעה רשאכ ,רקובב .1

.ך"נתה ןמ םיעטקו תודחוימ תוליפת םינהוכה וארק הילעמו ,המב התנבנ ,הובג

 .)'ט-'ח הימחנ( ןושארה דגיסה רופיסו )כ ,ט"י תומש( יניס דמעמ רופיס תא וללכ םיארקנה םיעטקה .2

.םיליהתו לאינד ,והיעשי ,והימרי ,םיכלמ ,ארזע ירפסמ םירחא הליפת יעטק וארקנ ןכ

.תינרגיתב וא תירהמאב ורבסוהו ומגרות ,זעגב וארקנ םיעטקה .3
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 ךרוצה תא םעל ריכזהל ידכ תאז :ותוא ךריבו םעל לודגה ןהוכה ףיטה ,תוליפתהו האירקה רחאל .4

.םילשוריל רוזחל הכזיש ידכ תווצמל ןמאנ תויהל

 םירישב הוולמה תיגיגח הדועס הכרענו תוליפתה תיבל הרותה רפס סנכוה ,רהב סקטה רחאל .5

.םוצה תא םירבוש זאו ,םידוקירבו

.דמעמה תשודק תא גופסל ידכ רתוי וא םימי 'ג םוקמב והש הדעה ינב .6

 .שדקמה םוקמ לע םשמ תופצל ידכ םילשוריב ביצנה ןומראל הדעה ינב םילוע דגיסה גחב לארשי ץראב

 ,וב םיארוקו שארה לע דובכב )תירואה( הרותה רפס תא םיאשונ ,היפויתאב ומצש ומכ םימצ םישנאה

.יטרפ ןפואב ללפתמ דחא לכו לתוכל םיעיגמ סקטה רחאל .ל"הצ ילייח ןעמלו לארשי ללכ ןעמל םיללפתמ

 תוכזלו רוזאב ראשיהל םוקמב ,סקטה רחאל - היפויתאב םירפכה ייחמ םינושה ,ץראב םיאנתה ללגב

.םוצה תא םירבושו התיבה םירזוח ,םיימוקמהמ םיחרוא תסנכהל

)הידבז ףסוי יפ-לע(

 הגרע לש תיצמת - תולוקו םיעבצ ,תוארמ ,תונורכיז וכותב לפקמה םלש םלוע והז .גח קר ונניא דגיסה

.םילשוריו ןויצ םה וינכת לכש ,םולחו

 הליהקה ייח דקומב .לארשי ץראל היילעל תורוד ךשמב המצע הניכה היפויתאב "לארשי אתיב" תדע

 ,םהייח תא םיפלא ורסמ ובש ,השמ עצבמ תא ריבסהל ןתינ ךכ קר .וז הרידא הפיאשב קוסיעה דמע

 תא וניכהו וכניח םינהוכ לש תורוד .םילשורי - ותירחאש עסמ התייה הרטמה .עדונ אל םתרובק םוקמו

 ,ךנחמ עוריא אוה דגיסה גח ,הז רשקהבו ,הדוסימ תכנחתמו תכנחמ הדע איה לארשי אתיב .עסמל הדעה

 םייתד ,םייכוניח תודוסי וכותב דחאמ גחה .םולחה תומשגתהב ןימאהל ךישמהל תוחוכו הוקת ןתונ ,רהטמ

.האילפ תררועמ ךרדב םיימואלו

 - םעה לש יזכרמה ןוסאה רוקמ ןיבל ,םירופיכה םוי ונמזש ,טרפה לש שפנה ןובשח ןיב רשגמ דגיסה גח

 יואר תויהל ידכש ,תרמוא אצומה תחנה .םינקותמ שונא יסחי רדעה ללגב ידוהיה םעה לע האבש ,תולגה

 אלא ,יתרבחה קדצבו ישיאה םוחתב ימצע ןוקיתב ,םירופיכה םוי לש םוצב יד ןיא ,םילשוריל היילעל

 ,הבושתה לש קזחה רואב םיראומה םימי לש "הריפס" ,םימימת תועובש העבש ךשמב ,עדומב םייקל שי

 בושל ,וז הריפס לש םלשה לגעמה תריגס םע - םישימחה םויבו ,םירופיכה םוי לש הרפכהו ישיאה ןוקיתה

.יתרבחהו ישיאה ,יכרעה חתמב היילעו תנקתמ היווח רבעש ביטקלוקכ - םעפה ,םירופיכה םוי תייווח לא

 ,51 'סמ קרפה לע ךוניח ,ןויצל םיפסיכהו תירבה שודיח גח - דגיסה יפ לע

םילוע םידימלת תטילקל הקלחמה ,היילע תטילקל הטמה ,םידומיל תוינכתל ףגאה תאצוהב
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421 ‘סמ תועדומה חול

 הכונחל ץבשת
:ןזואמ

           ;םיבכמה ורתתסה הב )4 ;'ה םיל-אב ךומכ ימ )1

 רביא( עצמא )9 ;רדה ,ראפ ,יפוי )8 ;הארי ,דחפ )7

 ;)עצבמ םש - הלחתהל ףוסהמ( םינבה דחא )11 ;)ףוגב

 )41 ;)בושיי םש - הלחתהל ףוסהמ( םינבה דחא )31

 ;ןוי ינב )51 ;)םיברעה םע םכסה םש( !יובאו יוא

                        ;ןתסוב )81 ;ולסכב ךיראת )71 ;)ת"ר( ןהכ יתפש )61

 ;תב ,הרענ )22 ;בוטר )12 ;'ד השע םויה ____ )91

 תעב( הכונחל ןומזפ )82 ;שירחה ,םלאנ ,קתש )62

 )03 ;)דיחי( הכונחב םהב םיקחשמ )92 ;)הקלדהה

 )73 ;הכותב )63 ;חמש )33 ;םייק ,אצמנ )23 ;טומ

 םיבר )04 ;)הלחתהל ףוסה( תילקיזומה תואה )93 ;דלי

 דחא )24 ;הבא__ איה םילילא תדובע )14 ;__דיב

 )44 ;)לארשי יטבשמ דחא - הלחתהל ףוסהמ( םינבה

 ;)הלחתהל ףוסהמ( תועדה תחא יפל תורנ תקלדה ןמז

 )05 ;תורנ םיקילדמ םיבכוכה לש ___ תעשב )94 !עדותה !רכה )84 ;חקל )74 ;)הלחתהל ףוסהמ( ____ לארשי םע )64

.דואמ ןקז

:ךנואמ

 תומימ םוי לכב ותוא םירמוא )6 ;חכ ,הרובג )5 ;בלח שוגמ ___ )3 ;תועמד וליזה )2 ;םיאנומשחה ןמזב לודג ןהכ )1

 קלח ,ןמיס )31 ;שונא בבל חמשי ___ )21 ;רחבנ ,גיצנ ,השרֻמ )01 ;)גחה םשב זמורמ( תודימה חותיפ )7 ;הכונחה

 ;תויתוא לובלבב ללה )32 ;הווצמ השוע ___ )02 ;ל"וחבו ץראב ןוביבסה לע תובותכש תויתואה לכ )81 ;הבושתהמ

 ןב )23 ;יעיבשה םויה )13 ;םיבכמה ןמזב םידליה םהב וקחש )92 ;םשוב )72 ;הזה ןמזב __ םימיב )52 ;רונ ,הקובא )42

 ;םייח רסוח )34 ;לצינ )83 ;םינוויה ימיב ובירקה הב )63 ;תיבה יוקינל ילכ )53 ;תורנה תא םיקילדמ ותרזעב )43 ;ןוי

המדרה ריש )54

 ,)רבוניש( ואלב לכימ תכירעב ,א קלח ,לארשי ידעומלו הנשה ישדוחל תולעפהו תויוליעפ "שדחו האר הזכ" יפ-לע

תפומ תאצוהב

                           ןויליגה ףוסב תונורתפ האר                                                    
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הכונח

1. äéñèåøéä
.ירוטסיהה רופיסה םע תוהדזהו תורכיה :הרטמ

 :םירזע

.)ב"צמ( גוז לכל להק תעד רקס תלבט �

.הביתכ ילכ �

.)ב"צמ( ירוטסיהה רופיסה ריצקת �

:תוליעפה ךלהמ

'א קלח

.)ךינח + ךנוח( תוגוזל הקולח �

.להקה תעד רקס תלבט תא אלממו ירוטסיהה רופיסה ריצקת תא ארוק גוז לכ �

'ב קלח

.ובתכנש םירבדה תארקה �

.)תוערואמל ךינחהו ךנוחה תבוגת - ה/תא - הלבטה לש ןורחאה רוטב ובתכנש תובוגתה לע ןויד �

תולועפ
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"היה הֹיה"

 הלחה ןווי תוברת .הריפסה ינפל תיעיברה האמב ,הנש תואמ שולשו םייפלאמ רתוי ינפל היה רבדה

 תחת הרמשנ ,)הנידמל זא וארק ךכ( הדוהי ץראב םידוהיה לש תיתדה תוריחה .םלועב טשפתהל

.תוינווי םירעב תפקומ הדוהי ץרא התיה ,תודחא םינש רחאל ,םלוא ."ימלת תיב" םשב ינווי ןוטלש

 

 ינומה .םידוהיה יניעב ןח ואצמ אלש םינורטאתו ינפוג ךוניחל רפס יתב ומקוה םירע הברהב

.םיינוויה םיגהנמה תא ובהא אל הדוהיב םעה

 .תידוהיה תרוסמל תישממ הנכס ןווי תוברתב ואר תרוסמה ירמוש

 םויק לע רסאו הדוהי לע םג ןווי תוברת תא טילשהל הצר אוה ןוטלשל סוכויטנא הלעשכ

.השק שנענ - תווצמ םייקש ימ .תידוהיה תדה תווצמ

 ,ןיעידוממ יאנומשחה ןהכה והיתיתמ רשאכ לחה םינוויב דרמהש רפוסמ "םיאנומשח" רפסב

 אוהו הריזגה תא תופכל אבש ינוויה ןיצקה תא גרה והיתיתמ .םילילא תדובעב ףתתשהל בריס

 .לארשי תד ינמאנמ םיבר םיפרטצמ וילאשכ םירהל חרב

.ץראה לכ ינפ לע תוריהמב טשפתה דרמה

 שארב יבכמה הדוהי ,ונב דמע ,דרמה ץורפ רחאל הנשכ ,יאנומשחה והיתיתמ תומ רחאל

 תוחוכל םיבראמ וביצה םה .ןווי לש לודגה האבצ לע ורבגתה ןטקה ואבצו יבכמה הדוהי .דרמה

 .הלילב עתפ תופיקת ופקתו ביואה

.ותוא וכנחו שדקמה תא ורהיט ,םילשורי תא וישנאו יבכמה הדוהי ושבכ ,ולסכב ה"כ םויב

 דחא םויל הקלדהל ןמש ליכה הז ךפ ,דחא ןמש ךפ קר ואצמ ,שדקמל יאנומשח ינב וסנכנשכ

.דבלב

 שדקמב הקלד הרונמהו סנ עריא

 ,זאמ .םימי הנומש ,היהש ןמשה טעמב

 םימי הנומש הכונח תורנ קילדהל גהנוה

.ולסכב ה"כב הנשב הנש ידמ
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להק תעד רקס

 5 םכינפל .םידוהיה לצא םג תועד יקוליח ,דימת ומכ ,םתסה ןמ ויה םינוויל םידוהיה ןיב שטינש קבאמב

 תובוגת תא םכינפלש הלבטב ונייצ .ביגהל תונותנה תויומדה 5 תושקבתמ םהילע קבאמה ךלהמב םיבלש

.םכל הארנה יפכ תויומדה

םילשורי ,5339 ד"ת ,רעונה תקלחמ ,"הרבחהו רעונה ןעמל םידידי" יפ לע
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2. "÷åì éäåãä" - îùãøéí îäùèç )המחלמ ןמזב תרושקתה תובישח(

.המחלמ ןמזב תרושקתה תובישח תא תיתיווח ךרדב ןיבהל :הרטמה

רגוב ,םייניב :ליג

 תוקד 54 :ןמז

:תיכסתב שומישל רפסמ תויורשפא תומייק :הלעפהה ךלהמ

 ןויד ךרעיי העמשהה תובקעב .םיפתתשמל עמשותש )םיניירק ינש ידי-לע( תטלקומ תמדקומ הטלקה .א

:ומכ תולאשב

?ריבעהל הצור רודישהש םירסמה םהמ � 

?םייתרתחמ םירודיש לש םתובישח יהמ � 

 םיחכונה תא םיקלחמ הנזאהה רחאל .םיכינח השולש ידי-לע שארמ ןכוהש ,תיכסתה לש העמשה .ב

 רפסמ ועבקיי הז ךרוצל .תיכסתל הבוגתכ תוריש רידשת הניכמ הצובק לכו ,תוצובק רפסמל

:ומכ ,םירידשתה ןויפאל םינוירטירק

.תוקד 2 - עובק ןמז ךשמ � 

.ןויערה תוירוקמ � 

.םיפתתשמה לכ בוליש � 

.יתרתחמ רידשתל תוידוחיי � 

םירידשתל םיאשונל תועצה 

.שדקמה-תיבל םיסנכנ םינוויה אבצה ילייח :א הבתכ 

.יבכמה הדוהי ידי-לע חטשב ךירדת :ב הבתכ 

.שדקמה-תיבב םיבכמה :ג הבתכ 

.םירידשתה תא תוצובקה הנגצת תוקד 51 לש הנכה ןמז םותב 

 עיבמש רחא רוסיא תאטבמ הזרכ לכ .תיכסתה תעמשה ינפל רדחה תוריק יבג-לע תוזרכ תיילת .ג

!"תודהיו הרות לש םידומיל דוע ויהי אל" :ומכ ,זורכה

 העיבמ ותעדלש הזרכל תחתמ בשייתי דחא לכ .תוזרכה ןיב םיכינחה ורבעי תיכסתה תעמשה םות םע 

 ,הקיר הזרכ תולתלו דיפקהל שי .תיאמצע הנידמ לש המויק לע עיפשמה ,רתויב רומחה רוסיאה תא

.הצובק תשבגתמ הזרכ לכל תחתמ .תפסונ הדמע הב ףיסוהל היהי ןתינש ידכ

 ןויד ךרעייו ,ותצובק תדמע תא הצובק לכמ גיצנ גיצי ךשמהב .הלש הדמעל תוקמנהה תא הנבת הצובק לכ

.)'א ףיעסב ןוידל תודוקנ( םיפתתשמה לכ וא םיגיצנה ידי-לע תוצובקה לכ ןיב ללוכ
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äúñëéú

÷øééï:  ëàï ÷åì éäåãä îéøåùìéí. äðä äçãùåú îôé àìòæø áï-îúúéäå: ëúáðå áòéø îåñø ëé 

îàæ ëáùå äéååðéí àú äàøõ ðòùä äîöá ÷ùä éåúø åéåúø. àîù äçìéè äîìê àðèéåëåñ 

àôéôðñ òì ëîä çå÷éí çãùéí, åäøé äí ìôðéëí:

ëøåæ:  1.    ìà éäéå òåã ìéîåãéí ùì úåøä åéäãåú.

2.    ëì äçâéâåú äãúéåú - áøéú îéìä, áø-îöååä åçúåðåú éäåãéåú - éåôñ÷å.

3.  ìáéú-äî÷ãù åìëì î÷åí ùì úôéìä éëðéñå ôñìéí ùì àìåäéí æøéí. äéäåãéí 

çééáéí ìúú ëáåã ìôñìéí äàìä.

4.  àñåø ìäçæé÷ àåëì ëùø áîñòãåú.

5.  áñåó ùéãåøé äèìååéæéä ìà éùîéòå òåã àú ùéøé òí éùøàì, àìà àú ääîðåï 

äéååðé.

÷øééï:  ëúáðå äâéò áøâò æä, åàúå ääåãòä äàçøåðä:

ëúá:  çééìé äöáà äéååðé ðëðñéí ìáéú-äî÷ãù! òì ëúôéäí äí ðåùàéí àìåð÷ä, åòìéä ôñì 

âãåì! éäåãéí áòéø àîøå, ùøàå àú äçééìéí éåöàéí îáéú-äî÷ãù åáéãéäí ñôøé úåøä, 

åäí æåø÷éí àåúí ìàù. áøâò æä îîù ðëðñ îô÷ã äöáà äéååðé ì÷åãù-ä÷åãùéí.

÷øééï:  ìà ðñëéí! é÷åí òí éùøàì ìäéìçí éçã áàåéá äéååðé. àðé ÷åøà ìëì äéäåãéí, ù÷éáìå 

òìéäí àú ãú éååï ëéååï ùôçãå, ìçæåø àìéðå åìáåà ìäéìçí!

  )àôùø ìùìá ÷èò îåñé÷ìé(.

  äôñ÷ä

÷øééï:  ôìåâú äìåçîéí äéäåãéí, åáøàùí äî"ô éäåãä äîëáé, äâéòå ìéøåùìéí àçøé-äöäøééí 

îäáñéñ áîåãéòéï. äøîèë"ì îúúéäå çéì÷ àú äàøõ ìàæåøéí, åëì àçã îáðéå - 

àìòæø, éåçðï, éåðúï, ùîòåï åéäåãä - îô÷ã òì àæåø àçø. ðòáåø áùéãåø éùéø ìëúáðå, 

äðîöà áùãä ä÷øá. àìéê öåøéàì.

ëúá:  àðé òåîã òì äø äæéúéí åîñúëì ìëéååï áéú-äî÷ãù. àðé øåàä àú äîëáéí øöéí, 

åáéãéäí ìôéãé àù. àéððé éëåì ìøàåú îä ÷åøä ùí. äàååéø îìà àá÷ åòùï, øòù 

åöò÷åú. àéððé îáéï îä ÷åøä ëàï, çééìéí éåöàéí îäî÷ãù. àìä äéååðéí. äí áåøçéí. 

àðé ìà îàîéï!

)øòùéí. "ñìéçä, ú÷ìä"(.

÷øééï: àðå îöèòøéí òì ääôñ÷ä. ðçæåø àì ëúáðå öåøéàì, äðîöà áùèç.
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ëúá: æäå ùéãåø éùéø îáéú-äî÷ãù. àðé øõ òí äîëáéí. àðçðå ðëðñéí ìî÷ãù äùøåó. äëåì 

ëàï ùáåø åîìåëìê. ëãé ùîï ùáåøéí òì äøöôä. àðçðå øöéí ÷ãéîä. øâò, øâò, àðé 

øåàä ëàï îùäå. îä æä? äîðåøä! îðåøú áéú-äî÷ãù! çééáéí ìäãìé÷ àåúä! äéåí, 

òëùéå! ëåìí îçôùéí ëàï àçøé ÷öú ùîï. éäåãä äîëáé îú÷øá, åáéãå ëã ùîï ÷èï. 

àéððé îàîéï ùæä éñôé÷ àôéìå ìéåí àçã...

תונורחא תועידי ,ל"כשמ תאצוהב ,םיס"נתמל הרבחה ,תיתרבח תוליעפל הידפולקיצנא ,"הידפולעפה" תובידאב

ל"הצ ,ענדגהו ךוניחה ליח ,תיגוגדפ היזכרמ תאצוהב "הכונח" ךותמ ןירג הננר יפ-לע דבוע

  

3. îøëæ òöáéí
.םיבכמה ומחל המ רובע ןיבהל :קחשמה תרטמ

.םהיכמותו םיבכמה תוצובקו םינוויתמה תצובק ,םינוויה תצובק :תוצובק שולשל םיפתתשמה תא קלח

."םיבצע זכרמ"כ שמשמ )םיכינחה ילב וא םע( ךירדמה

 היעבב תונד תוצובקה .היתופקשה יפל הב תלפטמ הצובק לכו )תמיוסמ היעב( "הצצפ" קרוז ךירדמה

 הצובק לכו םלוכ ינפב ןתעד תא תועיבמ תוצובקה .עוריאל תוביגמ ויה דציכו תושוע ויה ןה המ תומכסמו

.היינשה הצובקה ימוכיס לע הביגמ

:המגודל "תוצצפ" תויעב

 .דליה תא ל ּומל םא החפשמה תטבלתמ םימי 8 ול תאלמב .רכז ןב תידוהי החפשמל דלונ בוט לזמב .1

 תא לומלו ןכתסהל תשרוד השאה .הלימה דגנ סוכויטנא תריזג ללגב הלימה תא תוחדל ףידעמ באה

.'ד ןוצר אלמלו וישכע ןבה

 לש ףגא - םיפגא ינשל קלוחי שדקמה תיב .הרשפ עיצמו םינוויל םיבכמה ןיב ךוותל אב דחוימ חילש .2

 םינוייתמה ושרוי וכותבש םינוויל ףגאו םהיתונברוק תא בירקהל םידוהיה ושרוי וכותבש םידוהיה

.םהילילא תא דובעל

 בר ףסכב הלודגה הנוהכב ותרשמ תא הנקש ןוויתמה סואלנמש םינוויתמה ידי-לע העצה התלעוה .3

.לארשי ינידב דיפקהל ליחתי לבא ,ודיקפתב ןהכל ךישמי

 ונתי הרכהה תרומתו ץראב ימור ןוטלשב וריכי םיבכמהש העצה םע יאמורה טנסהמ ריצ עיגה .4

.ץראב תד שפוח םינוויה

 .תובישיבו רפסה-יתבב םידומילה תוינכת תא ונשיש תינוויה הירפמיאה תבוטל שקיב לשממה .5

.ןורטאתו רויצ ,לוסיפ ,הקיסומ :ןווי תוברת ידומיל ועצוי ףילחתכו
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 הדיפמילואב םפתשלו םימורע למעתהל םינכומה טרופסב םינייטצמל תוגלמ עיצמ לשממה .6

.הבורקה

.םהירוה ידי-לע תודהיה תרימש לע לשממל ןישלהל םידליל הנופ ינוויה ןוטלשה .7

4. ñéôåø çâ äçðåëä
.הכונחה גח רופיס לש הנהמ דומיל :הרטמ

 :םירזע

.גחה יגשומ לש תומישר םע םיפד �

.םילוטסירבו םיפד ,הביתכ ילכ �

.9-51 םיאליג :דעיה להק

.תוקד 54-כ :תוליעפה ךשמ

:תוליעפה יבלש

.תוצובקל הקולח �

.םיגשומ תומישר תקולח �

.תוצובק-תתב הכונחה גח רופיס תנכה �

.הלוכ הצובקה ינפב םינושה םירופיסה תגצה �

תוליעפה ךלהמ

.םיפתתשמ 3-01 תונב תוצובקל הצובקה תא םיקלחמ �

.הכונחה גח יגשוממ םיגשומ לש המישר ףדב תלבקמ הצובק לכ �

:)המגודל( םיגשומ תומישר

'א הצובק

 ,םידרומ ,םילילא תונברוק ,"'ה םילאב ךומכ ימ" ,דרמ ,םותח ןמש ךפ ,סוכויטנא תורזג ,סנה םוסרפ

.הרונמ ,םיאנומשחה רורחש

'ב הצובק

 לומ םיטעמ ,שדקמה תרונמ ,לספל תווחתשהל ,םיאנומשח ,חבזמ ,וילסכב ה"כ ,ןוביבס ,הפ היה לודג סנ

."ילא - 'הל ימ" ,םיבר
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'ג הצובק

 תיז ןמש ךפ ,תונוייתה ,םיאנומשחה דרמ ,םיאנומשחה ןוטלש ,שדקמה תיב רורחש ,לארשי ימכח ,םזינלה

.םירוא גח ,סוכויטנא תריזג ,רוהט

.הלביקש םיגשומה לכב שמתשהל תבייח איהשכ הכונחה גח רופיס תא רבחל הצובק לכ לע

.)...תמוסרפ ,הריש ,הזחמה( תדחוימ ךרדב םיפתתשמה ינפב גיצהל שי רופיסה תא

.ןהל רכומ יסיסבה גחה רופיס רשא תוצובקל המיאתמ הלועפה :הרעה

ןמדירפ יטומ ר"ד תלהנהב תידוהיה תונרכוסה לש בושקתו םינכתל זכרמה יפ לע

lmth.lp/akunah/cecruoser/li.gro.de-zjaj/www//:ptth

5. ùéø åöéåø
 רופיסה ףצר יפל םירויצ םיכינחה ורייצי רופיסה ןכותל םימיאתמה םירישהו גחה רופיס דומיל רחאל

.ורייצש הנומת לכל םיאתמ ריש ודימציו ירוטסיהה

6. ÷øàå áùí
.6-01 יאליגל דעוימ

.םושירל ןורפיעו ריינ ,ןוביבס ,תואסיכו ןחלוש :דויצ

:קחשמה ךלהמ

.לופיש דע םיכחמו ןוביבסה תא םיבבוסמ .1

.ןוביבסה ינפ לע העיפומה תואב ליחתמה םוקמ וא םדא םשב םיארוק .2

 םוקמה וא םדאה לש ותובישח תא רצק טפשמב ראתל ךירצ ןושארה ארוקה הדוקנב תוכזל ידכ .3

.ןוביבסה ינפ לע העיפוהש תואב ליחתהש

.תודוקנ יתשב הכוז הכונחל םירושקה ,םוקמ וא םדא ,גשומ עיבהל חילצמה ארוקה .4

 "הכונח יגשומב ןודיח" ןונגסב עבוכמ ,ב ,א תויתוא יקתפ תפילש ידי-לע הלועפה תא ןווגל ןתינ :הרעה

.)911 'סמ ןויליג ,"ושדוחב שדוח ידמ"ב וא ליעלש 4 'סמ הלועפב רזעיהל ןתינ םיגשומל תונויערל(
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עובשה תשרפ .ב    

)תרבוחה ףוסב תונורתפ האר( םידודיחו תודיח

תודלות

?ומש לש יקודקדה שרושב םירושקה בקעי ייחב םיעוריאה ינש םה המ .1

.תאזה ץראב ריפכה ידיסח .2

.ידאווב תכשומ תוזחאיה .3

.םה ונשוכרש ינפמ תוצמ תייפא ךרוצל םהב שמתשהל היה רשפא .4

.הקבר תא וזיגרה ידוסיה רפסה תיב ףוס תודימלת .5

 

אציו

:)הלימ גציימ וק לכ( ןוימדה  כ ירחא רמאנה תא םלשה .1

__________ __________ כ ךערז היהו .א 

__________ __________ כ ומע ונניא הנהו ןבל ינפ תא בקעי אריו .ב 

__________ __________ כ יתנב תא גהנתו יבבל תא בנגתו תישע המ בקעיל ןבל רמאיו .ג 

:ול הדומצו לעופל תמדוק טלחומה רוקמה תרוצ םלוכבש ,םיאבה םיטוטיצה תא םלשה .2

.ךל __________ __________ יל ןתת רשא לכו .א 

....ינב יאדודב _________ __________ יכ אובת ילא רמאתו .ב 

.יהלא תא תבנג המל ךיבא תיבל __________ __________ יכ __________ __________ התעו .ג 

:םיאבה םירפסמה םירכזנ ןיינע הזיאב .3

השולש .א 

עבש .ב 

הרשע .ג 

םירשע .ד 
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.בקעיל 'ד תחטבה תובקעב ד"בחל ילאמשה תא ופרצת .4

.ברו הרומ דילוה דליהו / באה תבוטל הרתיו םעפ .םאה תוכז התיה / םש םינבל אורקל .5

חלשיו

.הנקמל גח שממ התיה םינבמ תמקה .1

.תיתיב הייפאמ .2

.הפ היה אל ןמזוהש דעל - השעמל ּו - הפי ורובידש דע שרוד ןידה רוריב .3

)י"שר( ___________ לו __________ ל _________ ל םירבד השולשל ומצע ןיקתה :םלשה .4

.הלאה תחת המה ונמטנ / אליעלו אליעל רהטיהל ידכ לארשי)ב( ומש ארקייש ינפלו / לא תיב הכאוב היילעה םרט .5

בשיו

?"אנ רכה" ורמאש םיינשה םה ימ .1

.ותערב וריאשהו / ותרבד חכש ,ותלועפל ובושו / ותלואג אובב ותצלמה חיטבה / ותאנה תעשב .2

.רוכבה ןשיי אלו םוני אל .3

 הפ ילוטנ השולש םידע עדתה - תמה תמוי םידע השולש וא םיינש יפ לעש תמאו טושק ירבד הרותב ונא םיארוק .4

)הנומא השעמ( ?הֶפֶדוטואמ השיא וליצהש

?הלש תוביתה ישאר יפל הלימ י"שר שרוד ןכיה .5

 

ץקמ

 םהיתוליבקמ תא אצמ .םהמ םידחא ןלהל .ונתשרפב םייוטיבל םיליבקמה םייוטיב רפסמ םייוצמ רתסא תליגמב .1

:םיינשה ןיב ינויער רשק אוצמל הסנו ,ונתשרפב

...םירשהו ךלמה יניעב רבדה בטייו - אכ ,א רתסא .א 

...הארמ תבוט הרענ לכ תא וצבקיו ותוכלמ תונידמ לכב םידיקפ ךלמה דקפיו - ג ,ב רתסא .ב 

.ןמהל הנתיו ודי לעמ ותעבט תא ךלמה רסיו - י ,ג רתסא .ג 

...וינפל ארקיו ריעה בוחרב והביכריו - אי ,ו רתסא .ד 

 לודגלו ןטקל רצלמה שיגמ / לוכאל םיבשוי ןחלושל ביבסמ .2

"ןובאיתל" םהל שחולו / ןוזמ תונמ תונוש תונמ 

 טירפת יפל ןתינ לכה / טיעמי אלו הברי אל 

 ידמ רתוי הברה הברה / ישכ ןתנ דחאל ךא 

.ונורתפ ול אצמו עגי / ?ונורתי המ ?האר וב המ 
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.הדווזמב אצמנש ףסכ הארמל / הדרחו הגאד האלמתנ ימ בל .3

.ןדוס תריבב םירגה םירצמ .4

.)ץר התא :זמר( טבשב ו"ט יריש בטימ .5

 

שגיו

.רחב הקישנ - םקנ תחת / רכז אל ער םיפדורלו םיבולעל .1

.ודמצנ הקישנו יכב ךותמ םשגפיהב .ודרפנ עורזב בר ןמזש ןבו בא .2

.ןוצר עיבשמ היהי בצמהש ידכ ,דרי תונבל רפסה תיב .3

.הבכרמל םיסוסה תא םותרל השרה אל .4

.ץראל ץוחל ילילשה וסחי תא וניבא בקעי אטיב ןפוד אצוי השעמ הזיאב - י"שרב תואיקב .5

יחיו

.לארשי תודעמ קלח ברקב הזה םויה דע תשממתמו השממתה ונתשרפב תרכזומה הכרב וזיא .1

.לוז ןענכ ץראב םינמזה חול היה םעפ .2

.רומחל לושמה תורדתסהה רבח לש םולשתה .3

.המוחל המהב תכפוה / המוקממ הדוקנ תרבעה .4

ותירחאב לופכ ם"מו / םשה שארב ם"מ תיעיבר .5

)יולה הדוהי 'ר( ותוא ורתפי השישו / ם"מ תיצחמו ם"מ ןובשחו 

תומש

 תכלשה ךותמ "השעת לאו בש" לש ךרדב לועפל ול לאו "תולדתשה"ה תבוח תלטומ םדאה לעש ,ןורקיעה עודי .1

.ונתשרפב רפוסמה םיוסמ עוריא ךותמ הזה ןורקיעה לש ושומימ תא םגדה .החגשהה לע ובהי

.תונמחרל םייוארה הברה םיסולכואמ בושיי תומוקמ .2

.שאב ריאמ סנה לעב .3

?ששוגתה ףא םעפ ןנעמל שש ול תוסיג - שיאה הז ימ .4

 תמחלמב וניבר השמ םג גהנ ךכ היתפמא חנומב שמתשהל םיברמ תיכוניחה היגולוכיספה םוחתב - י"שרב תואיקב .5

 י"שר( רעצב םהמע היהא ינא ףא רעצב ןייורש לארשי רמא ."תסכו רכ לע ול בשי אלו" ןבא לע בשי רשאכ .קלמע

?תוביסנ וליאבו ,והימ ןורקיע ותוא יפ לע גהנש ,רחא והשימ המל םדק ,י"שר לש ודידל .)בי:זי תומשל

תוגספ ,עובשה תשרפב תומיכחמ תודיחו תוחנמ תולאש ,רמייהלפ הירא ,"ךדגיו ךנב לאש" יפ-לע 
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הילאוטקא .ג

םייובש ןוידפ

יובשה ייח
המדקה

 , ידוחיי רופיס היה רפרודסנוא ללהל לבא ,םרופיס תא רפסל ידכ יבשהמ תאצל םיכוז םישנא הברה אל

.יובשה ירגתאו תויעב תא שיחמהל ידכ ךשמהב אבומה ,הנומאו הרובג לש רופיס

‰ÏÏ ‡ÂÒ„Â¯Ù¯, ÈÏÈ„ ˙Ï-‡·È·, ÏÓ„ ·È˘È·˙ ·È-Ú˜È·‡ ·¯Ú‰. ‰Âˆ· ·˜Â ‰˙ÚÏ‰ ·ÓÏÁÓ˙ ÈÂÌ 

‰ÎÈÙÂ¯ÈÌ. Ï‡Á¯ ˘ÈÁ¯Â¯Â Ó‰˘·È ‰Óˆ¯È Ó‰ ÚÏ Ó˜ÈÓÈ ˜È·Âı ˜˘˙ ·¯Ó˙ ‰‚ÂÏÔ, ‰ÂÒÓÍ Ï¯·Â˙ 

ÂÎÈ‰Ô Î¯· ˘Ï ˜È·Âı ·È˙ ¯ÈÓÂÔ. ÒÙ‰ ·˙‡Â˙ „¯ÎÈÌ.

ירצמה יבשהמ םירוהרה
 ˘·˙ ÁÂÏ ‰ÓÂÚ„ ÒÂÎÂ˙ ˙˘Ï"„, È"Ê ·˙˘¯È ˙˘Ï"„, 13 ·‡Â˜ËÂ·¯ 3791. Ú˘¯ ÂÁˆÈ ··Â˜¯. 

‰ÏÏ ÓÙ‰ Ó·ËÂ Ï‡ÁÂ¯. ÓÔ ‰ÓÂˆ· ˘ÏÂ, ÓÂˆ· ‰ÓÊÁ, Ú„ÈÈÔ ÓÈ˙Ó¯ÈÌ ÚÓÂ„È Ú˘Ô. Ê‰Â, Ê‰ ‚Ó¯. 

‰˜¯· ‰‡Á¯ÂÔ... ‰ÏÏ Â˘Ì ÚÓÂ˜Â˙, ÂÓÁÊÈ¯ Ó·ËÂ ˜„ÈÓ‰. ÂÚÎ˘ÈÂ, Ó‰¯‰¯ ‰ÏÏ, Ó‰ È‰È‰ ÚÎ˘ÈÂ? 

ÈÎÂ ‡Â˙Â? ÈÚÂ ‡Â˙Â? Ê‰ ÈÎ‡·? ÂÓ‰ ‚È„ ··È˙, Î˘ÁÊÂ¯? ÂÓ˙È ÁÊÂ¯? 

 ÏÁÓÂ Ú„ ‰ÒÂÛ, Ú„ ˘‰ÙÈ˜Â„ ‡Ó¯ ÏÂ Ï‰ÈÎÚ. ‡ÏÓÏ‡ Ù˜„ ÚÏÈÂ Ó˘‰ „ÈÈÔ, ˘¯ ‰·ÈËÁÂÔ 

·ÚˆÓÂ, Ï‡ ‰ÈÈÂ ÎÚÈÌ. ·ËÂÁ ˘Ï‡. 

 24 ÁÈÈÏÈÌ ‰ÁÏÂ ‡˙ ‰ÓÏÁÓ‰ ‰Â¯‡‰ ‰ÊÂ ·ÓÂˆ· ‰ÓÊÁ. ÁÓÈ˘‰ Ï‡ È˘Â·Â ÓÓ‰ ÏÚÂÏÌ. 12 

ÏÂÁÓÈÌ ÙˆÚÂ, ¯˜ 61 ÁÈÈÏÈÌ, ‰ÏÏ ·ÈÈ‰Ì, Èˆ‡Â ÏÏ‡ Ù‚Ú.

 ‰ÏÏ ÎÂ·˘ ‡˙ ÙÈÂ ·˜ËÈÙ˙ ‰‡¯‚ÓÔ ˘Ï ÒÙ¯ ‰˙Â¯‰ ˘‡Â˙Â ‰Â‡ ÏÂ˜Á Ó‰ÓÂˆ·, Ó˙ÁÈÏ 

ÏÙÒÂÚ ÏÚ·¯ ‰ÒÈ¯Â˙ ‰ÓÓ˙ÈÂ˙ ·ÓÈÌ Ï˘·ÂÈÈÌ. Â‰Â‡ Â‰ÒÙ¯ ÎÓÂ ‚ÂÛ ‡Á„, „ÂÓ‰ Î‡ÈÏÂ ÏÙÈ 

‰ÓÁ‰ ‰˜ËÔ Â‰Ú‚ÂÌ ‰ÂÏÍ ÒÙ¯ ˙Â¯‰ ÚÌ ¯‚ÏÈÈÌ.

·‡Á„ Ó‡Â˙Ì ÈÓÈÌ Á˘ÂÎÈÌ ‰·ÁÈÔ ‰ÏÏ, ÎÈ Ó·ÏÈ Ó˘ÈÌ ÓÓÏÓÏÂ˙ ˘Ù˙ÈÂ ÎÏ ‰Ú˙. Ó‰ ÓÏÓÏ? 

Ù¯˜È ˙‰ÏÈÌ, ¯Â·Ì ÎÎÂÏÌ Ù¯˜ÈÌ Ó˙ÂÍ ÙÒÂ˜È „ÊÓ¯‰ ÂÓÙ¯˜ÈÌ ‡Á¯ÈÌ ·˙ÙÈÏ‰, ‰Â‡ ‰ÁÏ 
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Ï‰˙·ÂÔ ·ÚÂÓ˜ ‰Ó‰Â˙ ˘Ï ‰ÓÈÏÈÌ ˘‡Ó¯, Â˘‡ÏÂ˙ ˜˘Â˙ ·ÈÂ˙¯ ÚÏÂ ·ÓÂÁÂ ‰˜Â„Á. ‰¯‰Â¯ÈÂ 

‰Â˜·ÈÌ, ˘ÁÏÁÏÂ Ú„ ˘Â¯˘È Ù˘Â, ‰·È‡Â ‡Â˙Â ÏÓ·ÂÈ Ò˙ÂÌ. ‰Â‡ ‰ÁÏÈË ÏÚ˘Â˙ ÓÚ˘‰: 

Ï‰ÙÒÈ˜ ÏÂÓ¯ Ù¯˜È ˙‰ÏÈÌ. Î·¯ Ï‡ ‰È‰ ·ËÂÁ ˘‡ÂÓÌ È˘ ‡Ó˙ ·ÙÒÂ˜ÈÌ ‡Ï‰. Â‡Ê ‚ÈÏ‰ „·¯ 

ÓÙ˙ÈÚ - Î‡˘¯ ‰ÙÒÈ˜ Ï‰˙ÚÂ˙ ·ÓÁ˘·Â˙ ÚÏ Ó˘ÓÚÂ˙ ‰ÙÒÂ˜ÈÌ, ‰ÁÏ ˘È˙ ÏÓÏÓÏ ‡Â˙Ì.

 ‰‡ÓÂ‰ Â‰·ÈËÁÂÔ ·˜„Â˘ ·¯ÂÍ ‰Â‡, ˘‰˙ÁÊ˜Â ·˜¯·Â ÈÂ˙¯ ÂÈÂ˙¯, ‰ÙÁÈ˙Â ÓÒ·ÏÂ. Ù˘ÂËÂ 

ÎÓ˘ÓÚÂ. ·Ú˙ Á˜È¯Â˙ Â˜˘Â˙, ·Ú˙ ‰˙ÚÏÏÂÈÂ˙ Ï˘ÓÔ, ÚÏ‰ ÏÙ˙Ú ·ÓÁ˘·˙Â ‰ÙÒÂ˜ Ó˙‰ÏÈÌ, 

‰‡Ó¯ ·˙ÙÈÏ˙ ‰"‰ÏÏ": "ÎÏ ‚ÂÈÈÌ Ò··ÂÈ ·˘Ì ‰' ÎÈ ‡ÓÈÏÌ" )‡Î¯È˙Ì(. ‰Â‡ ÁÊ¯ ÚÏ ‰ÙÒÂ˜ 

Â‰¯‰¯ ·ÓÈÏÂ˙ÈÂ, ÂÎÍ ‰˜Ï ÚÏ Ò·ÏÂ, Â„ÈÓ‰ ·Ù˘Â ÎÈ ‰˘ÚÂ˙ ‰˜˘Â˙ ÁÂÏÙÂ˙ Ó‰¯ ÈÂ˙¯.

 ‡Á„ ‰ÙÒÂ˜ÈÌ Ó˙‰ÏÈÌ, ˘„È·¯ ‡ÏÈÂ ·ÓÈÂÁ„, ‰È‰: "‚Ì ÎÈ ‡ÏÍ ·‚È‡ ˆÏÓÂÂ˙ Ï‡ ‡È¯‡ ¯Ú, ÎÈ 

‡˙‰ ÚÓ„È". ÙÒÂ˜ Ê‰ ‰ÈËÈ· Ï˙‡¯ ‡˙ ˙ÁÂ˘˙Â ˘Ì, ·Ï· ‰˙ÂÙ˙.

 ÂÎÍ, ·ÚÂ„Â Ó‰¯‰¯ ·ÈÂ Ï·ÈÔ ÚˆÓÂ, ÂÓÁÊ˜ ‡˙ ¯ÂÁÂ ·˙‡Â ‰˜ËÔ Â‰Ó·Â„„, ˘ÓÚ ÏÙ˙Ú 

„ÙÈ˜Â˙ ·˜È¯ ÂÓÈ˘‰Â ˜Â¯‡ ÏÂ Ó‰˙‡ ‰˘ÎÔ: "‰ÏÏ! ‡˙‰ ˘ÂÓÚ ‡Â˙È?"

‡ÒÂ¯ ‰È‰ Ï‰Ì ·‡ÈÒÂ¯ ÁÓÂ¯ ÂÁ„-Ó˘ÓÚÈ Ï„·¯ ‡È˘ ÚÌ ¯Ú‰Â, ·‡Â˙Â ·Â˜¯ ÒÙ‚ ‰ÏÏ ÓÎÂ˙ ¯ˆÁ, 

Â‰Â‡ ‰Ú„ÈÛ ˘Ï‡ Ï‰Ò˙ÎÔ ·ÒÈ·Â· ÂÒÛ. ‡·Ï, ‰„ÙÈ˜Â˙ Ï‡ ÙÒ˜Â, Â‰˜¯È‡Â˙ ‰Á¯È˘ÈÂ˙ ·˘ÓÂ 

‰Ó˘ÈÎÂ. Ï·ÒÂÛ Ï˜Á ‰ÏÏ ‡˙ ‰ÒÈÎÂÔ Â˘‡Ï ·ÏÁ˘: "ÓÈ Ê‰?"

"ˆÈÙÂÙÂ", ˘ÓÚ ‡˙ ‰˙˘Â·‰.

 Ï‡ ‰È˙‰ ÊÂ ·„ÈÁ‰. ‡ÎÔ, ‰È‰ Ê‰ ÎÈÂÈÂ ˘Ï ‡È˘ ÁÈÏ ‰ÈÌ ˘·ÓÂˆ·. ‰Â‡ ‰È‰ ·ÁÂ¯ ÚÏÈÊ ·‡Â¯Á 

˜·Ú, ‰ÏÈˆÔ ˘Ï ‰ÓÂˆ·. ÎÏ „·¯ ‰ÙÍ Â˘‡ Ï·„ÈÁ‰, ‰ÎÏ ‰È‰ ÓˆÁÈ˜, ˘ÂÌ „·¯ Ï‡ ‰È‰ ¯ˆÈÈ. 

‰Â‡ ÓÚÂÏÌ Ï‡ ‰˙Ú¯· ·ÂÂÈÎÂÁÈÌ ·Â˘‡ÈÌ ‰„˙ÈÈÌ ˘‰˙‰ÏÂ ·ÓÂˆ·, ‰˙¯Á˜ ÓÎÏ „·¯ ˘ÚÏ‰ 

ÓÓÂ ¯ÈÁ ˘Ï ¯ˆÈÂ˙.

 "Ó‰ ‡˙‰ ÚÂ˘‰ ÎÏ ‰ÈÂÌ ·˙‡?" - ˘‡Ï ˆ'ÈÙÂÙÂ.

 "Ó˙ÙÏÏ", ‰˘È· ‰ÏÏ.

 "Ó˙ÙÏÏ?" - ˙Ó‰ ˆ'ÈÙÂÙÂ - "ÎÏ ‰ÈÂÌ Ó˙ÙÏÏ?"

 "ÎÔ", ‰˘È· ‰ÏÏ, "˘ÏÂ˘ ‰˙ÙÈÏÂ˙ ÏÂ˜ÁÂ˙ ÏÈ ÎÓÚË ‡˙ ÎÏ ‰ÈÂÌ".

 "Î‡Ï‰ ˙ÙÈÏÂ˙ ‡¯ÂÎÂ˙?" - ˙Ó‰ ˆ'ÈÙÂÙÂ - "‰¯È ·ÓÊÁ ‡Û ÙÚÌ Ï‡ ‰˙ÙÏÏ˙Ì ÎÏ ‰ÈÂÌ!"

 "Ê‰ Ï‡ ‡Â˙Â „·¯", ‰˘È· ‰ÏÏ, "Ù‰ ‡È Ó˙ÚÓ˜ ·ÎÏ ÓÈÏ‰, ·ÎÏ ‡Â˙, ÓÒ‰ ÏÁ˘Â· ÚÏ ÎÏ 

Ó‰ ˘‡È ‡ÂÓ¯, ‡Ê ‰˙ÙÈÏ‰ Ó˙‡¯Î˙".

‰È˙‰ ˘˙È˜‰ ÓÚ·¯ Ï˜È¯, ÂÏ‡Á¯È‰ ˘ÓÚ ‰ÏÏ ‡˙ ˆ'ÈÙÂÙÂ: "‰ÏÏ, ‡È Ó·˜˘ ÓÓÍ, ‡ÂÏÈ ˙ÂÎÏ 

Ï‰‚È„ ‡˙ ‰˙ÙÈÏ‰ ·˜ÂÏ ¯Ì, Î„È ˘‚Ì ‡È ‡ÂÎÏ ÏÂÓ¯ ‡Â˙‰ ‡Á¯ÈÍ ÓÈÏ‰ ·ÓÈÏ‰?"

 ‰ÏÏ ‰ÁÏ ÏÂÓ¯ "˘ÓÚ È˘¯‡Ï", ˆ'ÈÙÂÙÂ ÁÊ¯ ‡Á¯ÈÂ. ‡ÂÏÌ, ·ÚÂ„Ì Ó˘ÈÌ Ê‡˙, Ù¯ˆÂ Ï˙‡È‰Ì 

˘È ÒÂ‰¯ÈÌ, ˘‰·ÁÈÂ ÎÈ ‰˘ÈÈÌ Ó˘ÂÁÁÈÌ ·ÈÈ‰Ì, ‰Ò˙Ú¯Â ÚÏÈ‰Ì ·ÓÂËÂ˙ Â‰ÈÎÂ ‡Â˙Ì Ú„ ÊÂ· 

„Ì. ÊÚ˜Â˙È‰Ì ÂÈÏÏÂ˙È‰Ì ˘Ï ‰ÏÏ Âˆ'ÈÙÂÙÂ ˘ÓÚÂ ·ÎÏ ‰˙‡ÈÌ ˘ÓÒ·È·, ÂÁ·¯È‰Ì Î‡·Â ÚÏ ÎÈ 

˜ˆ¯‰ È„Ì Ó‰Â˘ÈÚ. Ï‡Á¯ ÓÎÔ Èˆ‡Â ‰ÒÂ‰¯ÈÌ, ˘È ‰ÓÂÎÈÌ ‰˙Ù˙ÏÂ ·Î‡·È‰Ì ÚÂ„ ˘Ú‰ ‡¯ÂÎ‰, 

‰ÏÏ ÎÚÒ ÚÏ ˆ'ÈÙÂÙÂ ˘·‚ÏÏÂ ÁËÛ ‡˙ ‰ÓÎÂ˙, Â‡Ê ÏÙ˙Ú ˘ÓÚ ˘Â· ‡˙ ‰˜ÂÏ ‰ÏÂÁ˘ ÏÂ ÓÚ·¯ 

Ï˜È¯: "‰ÏÏ, Ê‰ ‰È‰ Î„‡È".

"Ó‰ Î„‡È", ‚Á ‰ÏÏ, "‰ÓÎÂ˙ ˘ÁËÙ˙È?"

 "‚Ì ‡È ÁËÙ˙È ÓÎÂ˙ ‡ÈÂÓÂ˙", ‡Ó¯ ˆ'ÈÙÂÙÂ.
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??

 ‰ÏÏ ‰È‰ ÚÏ ÒÛ ˘·È¯‰. ¯ˆ‰ Ï‰ÙÒÈ˜ ‡˙ ÎÏ ‰ÒÈÙÂ¯ ‰Ê‰, ÎÈ ‰ÓÁÈ¯ ‰È‰ ‚·Â‰ Ú„ Ó‡Â„. 

‡·Ï, ÓÈ ˘ÚÓ„ ÚÏ ÎÍ ˘‰‰Ò„¯ ÈÈÓ˘Í ‰È‰ „ÂÂ˜‡ ˆ'ÈÙÂÙÂ. ÊÓÔ Ó‰ ‡Á¯È ‰ÓÎÂ˙ ‰È‰ Ó˙‡Â˘˘, 

„ÂÙ˜ ÚÏ ‰˜È¯, ÓÂ„ÈÚ ˘"Ê‰ ‰È‰ Î„‡È" - Â„Â¯˘ Ï‰Ó˘ÈÍ ·˙ÙÈÏ‰ Â··¯ÎÂ˙.

 Â‰È‰ ‚Ì ‰ÁÈÂÍ. ‡˙ ÁÈÂÍ ‰˙Â„‰ ˘Ï ˆ'ÈÙÂÙÂ ¯‡‰ ‰ÏÏ Ó„È ÈÂÌ, Î‡˘¯ ˘Â·È‰Ì ‰˙È¯Â 

Ï‰Ì Ïˆ‡˙ ‰ÁÂˆ‰, Î„È ÏÚ˘Â˙ ‡˙ ˆ¯ÎÈ‰Ì. ·‡Â˙‰ ‰Ê„ÓÂ˙ ‰Ì ¯‡Â ˜ˆ˙ ‡Â¯, ÂÙ‚˘Â ÁÏ˜ 

ÓÁ·¯È‰Ì. ‡ÒÂ¯ ‰È‰, ÎÓÂ·Ô, Ï‰ÁÏÈÛ ÓÈÏ‰, ‰ÎÏ Ú˘‰ ·¯Èˆ‰, ‡·Ï ‡˙ ‰ÁÈÂÍ ˘Ï ˆ'ÈÙÂÙÂ ‡Û 

ÁÂÓ‰ Ï‡ ÈÎÂÏ‰ ‰È˙‰ Ï‰Ò˙È¯.

)לא תיב תיירפס ,דמח ירפס ,"תונורחא תועידי" תאצוהב ,ןוסלכימ םחנמ תאמ "חזמה בצוממ ללה" יפ-לע(

ùàìåú

?אלכב יתדה לייחל תויתייעבה תוליפתה ןהמ �

 םישיאו ל"זח תויומד ייחב ןייעל יאדכ( ?אלכב ןמזה תא ריבעמ תייה ךיא )ו"ח( יבשב תייה םא �

.)'וכו יקסנרש ןתנ ,גרובנטורמ ם"רהמ ,אביקע יבר ןוגכ ,םיעודי
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רמרק הרינ תאמ

 :םייהנפוא ץירומ לש ותנומתב תוננובתה
)דב לע ןמש - 0881 ,טרופקנרפ( הינמרג הכונח תורנ תקלדה
.2881 תנשב רטפנו הינמרגבש טרופקנרפב יח וייח תיברמ .0081 תנשב דלונ םייהנפוא ץירומ

 דואמ הברהש הפוקתב אקווד ,תידוהיה החפשמה לע ןמש ירויצ תרדיס רצי אוה 0881-ל 5681 םינשה ןיב

.רתוי הובג יתוברתו יעוצקמ ,ילכלכ דמעמל עיגהל ידכ ורצנתה םידוהי

.ל"נה םינשב רייוצ ,"הכונח תורנ תקלדה" רויצה

 תונולח םע ,תחוורמ םירוגמ תרידב ךרענ שגפמה .הכונחה גח ברעב יתחפשמ שגפמ תראתמ הנומתה

 הרונמה ,ירוחאה רדחב ןועשה :ןוילע-ינוניבה דמעמה ינב לש םה הבוציעו הרידב טוהירה .םיננגוסמ תיכוכז

 ןדא לע .ידוחייה בוציעה ילעב תואסיכהו ןחלושה ,היירפסהו תרדוהמה תרגסמה לעב יארה ,תננגוסמה

 ןולחה די לע .החפשמ ןב לכל היכונח שוכרל םיעצמא ויה יכ תוחיכומה תויכונח רפסמ תודמוע ןולחה

 לש הסורא ילואו בסה .תורנ קילדמ אוהש העש ןבה לש ותכרבל םיניזאמו םהידליו םאה ,באה םידמוע

 .הקלדהה םויסל הפצמ וליאכו םיפלק תסיפח תחנומ ןחלושה לע .חשב םיקחשמו םיבשוי תונבה תחא

 רויצה תמדיקב םידליה .םיפלקב םיקחשמו םיחרוא ילואו ,םיפסונ החפשמ ינב םיבשוי ירוחאה רדחב

 ןיעמ לבקנ ,ימדקה רדחב תויומדל ביבסמ וק רייצנ םא .תויומדה לגעמ תא םירגוס םהשכ םיעשעתשמ

.םלוכ תא תרשקמה הספילא

 ויה ןמאה לש ותפוקתב יכ עודי .ןשארל תופנצמ ,םישנהו תופילחב םירבגה .רדוהמ תויומדה לש םשובל

.גח ידגב םישובל םידליהו ,ידמל תרדוהמ םאה לש התפנצמ .םידעומו תותבשל תודחוימ תופנצמ םישנל

 םיכלוה םהו םירורבו םידח םירופאה וינווג ימדקה רדחה .רופא ינווג םה הנומתב םיטלושה םינווגה

 הרואת( ןולחה ןמ ילואו תורנה ןמ ילוא ,רורב וניא רואה רוקמ .ירוחאה רדחל רבעמה תארקל םישטשטמו

 בושח יכ הארנ .ותויולילפאב ראשנה ןקזה דבלמ ,החפשמה ינב לש םשובלו םהינפ לע לפונ רואה .)תינוציח

 םש .תושטשוטמ תויומדה ךא דואמ בר רואה ירוחאה רדחב .רורב ןפואב תויומדה תא תוארהל רייצל

 .הקלדהה תא ומייס רבכ הארנכ

 םאהו ,הוואג טעמב םג ילוא האנהבו קופיסב ,תורנ קילדמה ונב לע טיבמ באה .העוגר הנומתב הריוואה

 וליאו ...הסורא אוה ילוא ,תרטקמ ןשעמה רוחבב תננובתמ תונבה תחא .העמק תרהרוהמ רוחאמ תדמוע

 לוחל שדוק ןיב הקולח ילוא הנשי .וביבסמ השענהמ קתונמ ,וקחשמב עוקש אוהו תוכושח וינפשכ בשוי בסה

תונמאב הכונח
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.ןילוח תריווא וב ירוחאהו גח תריווא הרוש וב ימדקה הקלח .הנומתב

.הכונחה גחב גוהנכ תוקחשמו תובשוי הנומתה לש ירוחאה קלחב תויומדה

 תורעה ףיסוהל םיכינחה תא דדועל יאדכ .הנומתל תורחאו תונוש תויוסחייתה ףיסוהל ןתינ יאדווב

 ויתונויערל "עלקי" ךינחהש תופצל ךירדמל לא .הכרעהבו דובכב םיכינחה תורעהל סחייתהל שי .םהלשמ

.ליעל רמאנל וא

 ןמ תויכונחה לעש םירוטיעה לע םג ןנובתהל יאדכ .הכונחה אשונ תא םתריציב וראת םיבר םילספו םירייצ

 .הכונחה גח לע דומילה ןמ קלחכ םירוטיעלו םירויצל סחייתהל שי .תונושה תופוקתה
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רזע רמוח

ילוק-רוא רמוח

הכונח
)תינרותה תיגוגדפה היזכרמב םייוצמה( ואידיו יטרס

 ימוליצב טרסב עיפומ םיבכמה תמחלמ רופיס - 42 ,)א( 722 ,).ר.כ( 003 -  )ב"טחו ידוסי( - תורנה רואל �

.)הרוהנ תקפהב( תירהמאה הפשב טרסה לש דחא קתוע -היצמינאה תטישב םירויצ

 םינידה ;הכונח תורנ תקלדהב אטבתמ סנה םוסרפ :הכונח - 52 ,).ר.כ(  381 - )ידוסי( אסינ ימוסרפ �

.)"ןנעו תשק" הרדסהמ( גחב םירושקה םיגהנמהו

.)"ןנעו תשק" הרדסהמ( הכונחה גח לש ירוטסיהה עקרה - 52 ,).ר.כ( 381 - )ידוסי( - םיאנומשחה �

 תפוקתמ "תושדחל טבמ" לש תינוימד הרודהמ - 435 ,923 - )ידוסי-לע( - רבעה לא טבמ - הכונח �

.םיאנומשחה

 קוינק םרוי רפוסהו ןונ ןב לאוי ברה תופתתשהב ןויד - 635 - )ידוסי-לע( - ימואל גחו יתד גח - הכונח �

.)"םינפ םיעבש" הרדסהמ(

� wohS akunaH )הכונחל "םוסמוס בוחר" תנוכתמב תינכת - 142 - )ךרה ליגה( - )תילגנא.

 תא ,הדגאו הירוטסיה לש בולישב ,ראתמה ,היצמינא טרס - 093 ,)ר( 371 ,03 - )םיליגה לכ( - תורוא �

.תורודל היחקלו הכונח רופיס

.)רשג תקפהב( )ר( 205 - םיאנומשח �

 םהרבא לש תירבל םנב תא סינכהל םא ותשאל לעב ןיב חוכיו טרסה עקרב - )ר( 535 - ינימשה םויה �

.וניבא

.תידוהיה תונכוסה תקפהב ,ןיליפת ,הזוזמ ,רפוש ,הכונח ,תורשכ ,תבש - )ר( 391 - תווצמו םיגח �

.)"םיחוציפ" תינכתמ( הכונחל תידוהיה הרובגה אשונב - 932 - ןודיח �

.ןולא יכדרמ ברה לש ורועיש - 427 - הכונח �

� akunaH - 287 )םירישו םיגהנמ ,םיניד - הכונחה גח לש ירוטסיהה עקרה - )תילגנא.

.)"דמחנ רפרפ" תרדסמ( - 978 - הכונח �

.)"דמחנ רפרפ" תרדסמ( קילדמ גח - 288 - הכונח �

.םידלי יריש - 889 - ריבס הלאירא םע חמש הכונח �
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)תינרותה תיגוגדפה הייזכרמב תויוצמה( לוק תוטלק

.םיאנומשחה דרמ -   0402

.םילשורי תא שבוכ יבכמה הדוהי -  5212 ,1902

.עוקתל םילשורימ -   2902

.תירהמאב לארשי יגח תרוסמ - לארשיל היפויתאמ -   7622

 דומלת תקפהב )ם"במרה פ"ע( שדקמב םוי םוי תדובע רואית - הרונמב השעמ -   1622

הלחנ הרות                                

5822   -  - namdeirF eibbeD srednoW & selcariM

.םידליל םיריש תזורחמ - הכונח יריש -   2932

)תינרותה תיגוגדפה היזכרמב תויוצמה( תויפוקש

)ךוניחה דרשמ( - תויכונח

הכונחה גח - 6003

.)ןבודר באז( לארשי תוליהקב הכונח  - 7003

.)ןבודר באז( םיאנומשחה תפוקתו ןווי ןוטלש תחת לארשי ץרא - 9203

תטלק + תויפוקש

.)ןורימ ןתנ ילעפמ ,טונג תקפהב( הכונח -  4103
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!
םידודיחו תודיחל תונורתפ
תודלות

.)וכ ,הכ( בקעי ומש ארקיו .וישע בקעב תזחוא ודיו .1

.)ול ,זכ( םיימעפ הז ינבקעיו בקעי ומש ארק יכה רמאיו 

.)זי ,וכ( )רוג = ריפכ( רוג .2

.ררג לחנ .3

.)כ ,וכ ונלש םימ( םימה ונל .4

.)ומ ,זכ( תח תונב .5

אציו

.)די ,חכ( ץראה רפע .א .1

.)ב ,אל( םושלש לומת .ב 

.)וכ ,אל( ברח תויבש .ג 

.)בכ ,חכ( ונרשעא רשע .א .2

.)זט ,ל( ךיתרכש רכש .ב 

.)ל ,אל( התפסכנ ףסכנ ;)ל ,אל( תכלה ךלה .ד-ג 

.)ב ,טכ( הילע םיצבר ןאצ ירדע השלש םש הנהו הדשב ראב הנהו אריו .3

.)דל ,טכ( ...םינב השלש ול יתדלי יכ ילא ישיא הולי םעפה התע רמאתו 

.)ז ,אל( םינמ תרשע יתרכשמ תא ףילחהו יב לתה ןכיבאו )חי ,טכ( הנטקה ךתב לחרב םינש עבש ךדבעא רמאיו 

.)חל ,אל( יתלכא אל ךנאצ יליאו ולכש אל ךיזעו ךילחר ךמע יכנא הנש םירשע הז 

.)די ,חכ( )ןימיל לאמשמ האירקב - ופרצת( תצרפו .4

.)דל ,טכ( השמ - יול .5

חלשיו

.)זי ,גל( )תוכוס = םימכח ןושלב "גח"( תוכוס .1

.)טי ,הל( םחל תיב .2

.)זמ ,אל( דעלג .3

.)ט ,בל( המחלמלו הליפתל ,ןורודל ומצע תא ןיקתה וניבא בקעי וישע תא שגפש ינפל .4

.)י ,ד ,ג ,הל( םימזנהו רכנה יהלא .5
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בשיו

.)בל ,זל( ףסוי יחא .א .1

.)הכ ,חל( רמת .ב 

.)גכ ,מ( םיקשמה רש .2

.)ג ,חל( רע .3

.)וכ-הכ ,חל( הטמהו םיליתפה ,תמתוחה .4

.)ג ,זל( םינידמ םילאעמשי ,םירחוס ,רפיטופ = םיספ )ליחתמה רוביד=( ה"ד .5

ץקמ

1. à. åééèá äãáø áòéðé ôøòä åáòéðé ëì òáãéå )îà, ìæ(.

 á. éòùä ôøòä םידיקפ דקפיו òì äàøõ... לכ תא וצבקיו àëì äùðéí äèåáåú )îà ìã, ìä(.

 â. åéñø ôøòä àú èáòúå îòì éãå åéúï àåúä òì éã éåñó )îà, îá(.

 ã. ותוא בכריו áîøëáú äîùðä àùø ìå וינפל וארקיו àáøê )îà, îâ(.

 ä÷ùø äøòéåðé äîåãâù ááéèåééí äãåîéí äåà äì÷ç äîùåúó, ùäàéøåòéí îúøçùéí àîðí áàåôï èáòé, åáðé 

àãí ñáåøéí, ùäí äí äîâìâìéí àåúí, àê äîöéàåú äéà, ùääùâçä äàìåäéú äéà äîëååðú àú äàéøåòéí ëãé 

ùú÷åí òöú ã'.

.)דל ,גמ( ןימינבל ףסוי .2

.)זכ ,במ( תחתמאב ףסכה .3

.)ח ,אמ( )ןדוס תריב - םוטרח( םירצמ ימוטרח .4

.תויתוא לוכישב - ץר התא זמר ,ירפה רחבמ - הרמז .5

שגיו

.)וט ,המ( ףסוי .1

.)טכ ,ומ( ףסויו בקעי .2

.)זכ ,ומ( )עיבשהל ידכ ,םירצמל - דרי( בקעי תיב .3

.)טכ ,ומ( רסא .4

 רמא הלפכמה תרעמב וקלח ליבשב ושעל ןתנ לכה םרא ןדפב שכרש המ לבא .ןענכ ץראב ושכר רשא ה"ד )ו ,ומ( .5

.ולא תא לוט ול רמאו ירכ ןימכ ףסכו בהז לש ןירובצ ול דימעה ,יל יתירכ רשא והזו יל יאדכ ןניא ץראל הצוח יסכנ
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יחיו

 ךרבמ תבשבש ,םויה דע לבוקמ לארשי תודעמ קלח לצא ...השנמכו םירפאכ םיקלא ךמשי רמאל לארשי ךרבי ךב... .1

.)כ ,חמ( וז הכרבב וידלי תא באה

.)ג ,חמ( )םינמז חול - ז"ול( תויתוא לוכישב )לוז( זול .2

.)וט ,טמ( )םרג רומח רכששיל רשקהב רכזנ( דבוע סמ .3

.)בכ ,טמ( ר ּוש - ר ֹוש .4

י = 01 =  םשה שארב ם"מ תיעיבר - ףסוי .5

פ = 08             ותירחאב לופכ ם"מ     

ס = 06   מ"מה תיצחמו ם"מ ןובשחו                

   ו = 6       הששו     

 

תומש

 המזויב הטקנ דימו ,םירמ ותוחא התהתשה אל "הז םירבעה ידלימ" הרמואב השמ תא הערפ תב התהיז רשאכ .1

.תוירבעה ןמ תקנימ השאל אורקל העיצהב ,הלשמ

.)אי ,א( תונכסמ ירע .2

.)ב ,ג( )תויתוא לוכישב - סנה( הנס .3

 םושרגיו םיערה ואביו ןהיבא ןאצ תוקשהל םיטהרה תא הנאלמתו הנלדתו תונב עבש ןידמ ןהכלו )זי-זט ,ב( השמ .4

.םנאצ תא קשיו ןעשויו השמ םקיו

 .)ב ,ג( לכֻא ונניא הנסהו שאב רעב הנסה הנהו אריו הנסה ךותמ שא תבלב וילא 'ד ךאלמ אריו .5

.)וט ,אצ םילהת( הרצב יכנא ומע םושמ רחא ןליא אלו :הנסה ךותמ ה"ד :י"שר 

תוגספ -רמייהלפ הירא תכירעב ,"ךדגיו ךנב לאש" יפ לע
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!
ולסכ שדוחל ץבשתל תונורתפ

:ןזואמ

 )81 ;הכ )71 ;ך"ש )61 ;םינוי )51 ;יו )41 ;אלעזר )31 ;יונתנ )11 ;בל )9 ;דוה )8 ;תח )7 ;הרעמ )4 ;יבכמ )1

 )73 ;הב )63 ;שש )33 ;שי )23 ;שרק )03 ;ףלק )92 ;וללה תורנה )82 ;םמד )62 ;הלו )22 ;חל )12 ;הז )91 ;ןג

.שישק )05 ;םתאצ )94 ;עד )84 ;לטנ )74 ;חי )64 ;שקיעה )44 ;שמעונ )24 ;ות )14 ;םיטעמ )04 ;תו )93 ;ןב

:ךנואמ

 ;שפנהג )81 ;זמר )31 ;ןיי )21 ;חכ אב )01 ;ךוניח )7 ;םלש ללה )6 ;זוע )5 ;ןנחוי )3 ;וכב )2 ;והיתתמ )1

 )53 ;שמש )43 ;ינוי )23 ;שדק תבש )13 ;ץחו תשק )92 ;רומ )72 ;םהה )52 ;רוא )42 ;להל )32 ;הקלדה )02

.שרע )54 ;תומ )34 ;עשונ )83 ;המב )63 ;אטאטמ

ááøëú ááøëú 
çðåëä ùîç çðåëä ùîç




