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ג"סשת ןוויס - "תידוהיה תשרומה שדוח"

 ןוויס שדוחב ומייקתי תידוהיה תוברתהו תשרומה יאשונב םיעוריא לש עפש

.)3002 ינוי-יאמ( ג"סשת

 ,תוימוקמה תויושרה ףותישב ץראה יבחרב םיעוריאה ומייקתי הנש ידמכ

 יזכרמו םינודעומ ,תושרדמו םייתליהק םיזכרמ ,ךוניח תודסומו םינוגרא

.הטילק

 הבחרה תועמשמב תפתושמ דוסי ןבאכ תידוהיה תשרומב וקסעי םיעוריאה

.םייתרבחה םינווגהו םידברה לכל תדעוימו םייחה ימוחת לכל תללוכהו

 תואצרה ,ןויע ימיו םיסנכ לש הכורא הרוש םיללוכה םיעוריא םיננכותמ

 םיעוריאו תידוהי הקיסומל םיטרצנוק ,תוכורעתו םיידומיל םירויס ,םינויזופמיסו

.םייתונמא

 תויזכרמ תויוליעפב "שדוחה" יעוריא תא תוחתופ "םילשורי םוי" תוגיגח

 ןכשמהב .שדוחה לכ ךרואל םילשורי לע תונווגמ תולועפ הנייהת ןכו תוירוזאו

 םירפסה ןוראב קוסיעבו הרות ידומילב תועובש ליל ינוקית תואמ ומייקתי

.ידוהיה

 תידוהיה הריציב עדיה תקמעהל םג תונמדזה תונתונ תוננכותמה תויוליעפה

.םינושה היטביה לע תידוהיה תוברתה םוחתב הרשעהלו היתורודל

 יקלח לכמ תינרות תוברתל תוקלחמה ילהנמ תוליעפל ומתרנ ךכ םשל

 תויוליעפו תוכורעת ,ןויע ימי םימייקמה םינוש תודסומו םינוגרא ןכו ץראה

.ףגאה לש טנרטניאה רתאב תוטרופמה תונווגמ

 רתאו רתא לכב בחרה להקהו הארוה ידבוע ,ךוניח יזכר ,תוברת יליעפ

.תידוהיה תשרומה שדוח יעוריאב ףתתשהל םינמזומ

 דרשמ ,גלפ הקיבצ חקפמל תונפל אנ תויוליעפה לע ףסונ עדימ תלבקל

 ,22 םירשנ יפנכ 'חר ,תינרות תוברתל ףגאה ,טרופסהו תוברתה ךוניחה

.םילשורי

.0731065-20 'סקפ ,3431065-20 'לט

tinarot/li.vog.noitacude.www :ףגאה רתא תבותכ
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ןוויס שדוח
המדקה

 םינומ ונא הליגרה הריפסב וליאו ןסינמ ליחתמש םישדוחה ןיינמב ישילשה אוה ןוויס שדוח ארקמב

.תרבועמ הנש התיה יכ ,ירישעה שדוחה אוה ירה ,ירשתמ

 הרעשהה יפ-לעש ,"ונויס" תירושאה הלימב ורוקמ הז םש - שדוחה תומש

 ארקנ ,רזג תוריפחב אצמנש ירבעה יאלקחה חולב .שמשה טהל תע השוריפ

.יללכ ריצק רמולכ ,"לכ ריצק" שדוחה

 לעו דחאכ םילוקש ויה םהינשש ,ןרהאו וניבר השמל זמר - םימואת :שדוחה לזמ

.הז שדוחב לארשיל הרות הנתינ םהידי

םיעוריא .1
ןוויס שדוח

."הימחנו ארזע" תיילע - )0591( י"שת ןוויסב 'ב

 יצחו הנשמ תוחפ לש הפוקת ךשמב לארשיב םעפ יא ךרענש רתויב לודגה הסטהה עצבמב  

.לארשיל קאריע ידוהימ 000,021-כ וסטוה - 1591 ויתס דע 0591 ביבאמ -

 הריעצה לארשי תנידמ יפלכ תוניוע הניגפהש ,קאריע תלשממש רחאל רשפאתה עצבמה  

 תא בוזעל קאריע ידוהיל הריתה ,ח"שת תנשב לארשי דגנ המחלמב ףתתשה ףא האבצו

 הליחת .םתוניתנ תא תללושו םשוכר תא המירחמ איהש ךות ,תחא הנש ךלהמב ץראה

 ךרדב םייניב תנחתכ ןיסירפקל וסט םהו ,לארשיב תוחנל םיסוטמל םיקאריעה וריתה אל

.לארשיל תורישי תוסיטמ ןיע קאריע המילעה רתוי רחואמ בלשב .לארשיל

 תובברה תיילעמ המכ יפ לודג היהש ,הז עצבמב הצרא התלע לבב תודהי תליהק לכ טעמכ  

.הנש 005,2 ינפל לבבמ הימחנו ארזע ימיב

רואל האצוה ןוחטבה דרשמ ,רואנ יכדרמ ,"05 לע 05" יפ לע

זומת-ןוויס ישדוחב תוערואמו םיכיראת 

)םירתאו םיעוריא( 
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 תרגסמב םירבע םירטוש - )םיבושייה תרטשמ( םירטונה ידודג דוסיי - )6391( ו"צרת ןוויסב 'ה

 ט"צרת-ו"צרת תוערואמ ץורפ םע .לארשי-ץראב טדנמה תלשממ לש הרטשמה תוחוכ

 ןגרואמה בושייה תוגיהנמ .ידוהיה בושייה לש יתנגהה ךרעמה תשלוח הפשחנ ,63.4.91-ב

 תא ריזחהלו רדס טילשהל םיכרדה תחא יכ םייטירבה תונוטלשה םע המכסהל העיגה

 תא החתפ תיטירבה הרטשמהו ,רוטיש ידיקפתל םידוהי סויג איה ונכ לע ןוחטיבה

 ת ּורט ֹונה :םירושימ ינשב זכרתה הלועפה ףותישל סיסבה .םידוהי םירטושל היתורוש

 )םיריפאג םשב זא וארקנש( םירטונה תביטח .טייגניו דרוא לש תודחוימה הלילה תוגולפו

 ודיוצו הרטשמ ידמ ושבל םירטונה .וזמ וז לדבנ חרואב ולעפש תוצובק המכל הגלפתה

 .תונוטלשה םעטמ םירדנטו םיניירושמ ,קשנב

 הנתינ 7391-ב רורטה לג תושדחתה םע םלוא ,תימוקמ םירטונה תוליעפ התיה הליחת  

 תורישה .םיסוס לע םיבוכר םהשכ וא תוינוכמב ,םיכרדבו תודשב עונל תושרה םהל

 לע ןגהל תלוכיו ןויסינ ,יאבצ עדי םהל הנקיהו םיריעצ יפלאל הקוסעת איצמה הרטשמב

 ישנא וספת ןמזה תצורמב .הלבגה אללו האווסה אלל ,רתיהב ושענ םינומיאה .םהיבושיי

 יפ-לע ולעפו םיבראמ ונגריא ,הרימשה תא וזכיר ,םירטונה ברקב דוקיפ תודמע הנגהה

       הלעמל וסייגתה היינשה םלועה תמחלמ תפוקתב .תונוטלשה םע תחא הצעב םתמזוי

.יטירבה אבצה תורושל םירטונ 000,5-מ

 .לארשי תרטשמ תא ושייאו םייאבצ םידיקפת םירטונה ואלימ לארשי תנידמ תמקה םע  

.םירטונה תודיחיב םירוחב 000,02-מ הלעמל ותריש כ"הסב

ןמרוורב-הזבג תירונ תכירעב ,"תונויצה תודלותב םיכרע רחבמ" יפ לע

.קאריעב ימוטאה רוכה תא דימשה ילארשיה ריוואה ליח - )1891( א"משת ןוויסב 'ה

 אל תפרצ תרצותמ רוכב יניערג קשנ חותיפב הקסע ,ןייסוח םאדס לש ותגהנהב קאריע  

 ןיעידומ תוחוד ועבק 1891 ץיק תליחתב .הרורב התיה לארשיל הנכסה .דדגבמ קחרה

 ןיגב םחנמ לש ותגהנהב ,לארשי תלשממ .לועפל רוכה ליחתי רצק ןמז ךות יכ םיילארשי

 .רבדה תא עונמל הטילחה

 לש ם"כמהמ קומחל ונסייט וחילצה ,קאריע-ןאריא תמחלמ עצמאב ,תזעונ הלועפב  

 יחרזא סטמ לש הווסמב קאריע לש יריוואה חטשה ךותל רודחלו תויברעה תונידמה

 הלועפה .)ל"ז( ןומר ןליא הנשמ ףולא היה הלועפב םיפתתשמה ןיב .רוכה תא דימשהלו

.לארשי לע זא המייאש תיקאריעה תיניערגה תלוכיה תא תינמז תוחפל הלסיח

 תאצל ישילשה שדוחב וניבר השמ ידי-לע לארשי םעל 'ד תרות ןתמ דמעמ - תועובשה גח - ןוויסב 'ו

.םירצמ ץראמ לארשי ינב

 םעל 'ד תולגתה תעש ,וניתודלותב רתויב תערכמהו תשדוקמה העשה יהוז םעה תרוסמב  
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 תוברל הרותה תווצמ לכ .םימעב ונלרוגו ונתוברת ,ונדוחיי תותימצל ובצוע ןאכ .םלש

 .יניס רה דמעמב קר בייחמ ףקות תרוסמה יפל ולביק הרות ןתמ םדוק ונתינ רבכש ןתוא

 תוכלה ,דומלת ,הנשמ ,ארקמ ןכלו "הפ לעבש הרות" םג הנתינ בתכבש הרותה דצב

 האפ ימלשורי( יניסמ השמל רמאנ רבכ ,תורוהל דיתע קיתו דימלתש המ וליפאו ,תודגאו

 ןתמ גחכ םג תרוסמב דחייתנ ,םירוכיבה םויכ רידת עיפומ ארקמבש ,תועובשה גח .)ד:ב

 .ךלמה דוד דלונ ובש םויכ םגו הרותה

.היפויתא ידוהי רורחש - המלש עצבמ - )1991( א"נשת ןוויסב ב"י

 םיחרזאה תמחלמ תורבגתה תובקעב .ץרפמה תמחלמ רחאל רצק ןמז השחרתה תוליעפה  

 םידרומה יכ ששח היהו ,הבבא-סידא הריבב םידוהי לש םיבר םיפלא וזכרתה ,היפויתאב

 תונכוסהו לארשי תלשממ וטילחה ,ךכיפל .הל ךומסה הפועתה למנ תאו ריעה תא ושבכי

."המלש עצבמ" םשה תא לביקש עצבמ ,תסטומ היילע לש הלועפ םוזיל תידוהיה

 ,עצבמה תעב .םילוע ףלא 41-מ רתוי לארשיל ואיבהש ,תוסיט 63 העציב תיריווא תבכר  

.םילארשי םיתווצ ידי לע הבבא-סידא לש הפועתה למנ להונ ,תופוצר תועש 63 ךשמנש

 םויה .שפנ חוקיפ ימעטמ לארשיל תישארה תונברה רושיאב תבשב להנתה "המלש עצבמ"  

.דיתעב תולעל םידמועש הרומשאלפה ינב םיפלא המכ היפויתאב וראשנ

"המלש עצבמ"ב ץראל ךרדב סוטמב
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.)ג"לש( לילגה םולש עצבמ לחה - )2891( ב"משת ןוויסב ג"י

 ,ןופצה יבושייב שוכרבו שפנב תונשנו תורזוח תועיגפו ןונבלב ף"שא לש ותומצעתה בקע  

 ריהמ תויהל רומא היהש עצבמה .םילבחמה יסיסב תא ףוקתל לארשי תלשממ הטילחה

 תא חירכהל ידכ תאז ,ןונבל תריב ,תורייב ירעשל דע ועיגה ל"הצ ילייחו בחרתהו ךראתה

.חטשה תא בוזעל םיירוסה תוחוכה תאו ף"שא

 התלעה ןונבל קמועב תיאבצה התוחכונב םדא ייחב המליש לארשיש דבכה ריחמה  

.רוזאב לארשי לש התיהש יבגל תירוביצ תקולחמ

 קר הריתוהו ןונבל חטש תיברמ יוניפ לארשי המילשה )5891( ב"משת ןוויסב ז"יב  

 ןוגריא תופקתה דגנ )ל"דצ( ןונבל םורד אבצ םע הלועפ ףותיש היה הב ,ןוחטיב תעוצר

 .ןופצה לובג לע הללאבזיחה

 םקמלו ןונבל תא בוזעל הטילחה קרב דוהא תושארב לארשי תלשממ )0002( ס"שת תנשב  

 םע םילשהל ובריס היכמותו הללאבזיח ,םנמא .ימואלניבה לובגה לע ל"הצ תוחוכ תא

.הדבועה

."רקד" תללוצה הרתוא - )9991( ט"נשת ןוויסב ג"י

 ,3491-5491 םינשה ןיב היינשה םלועה תמחלמ תפוקתב הינטירבב התנבנש ,תללוצה  

 ץופיש הרבע תללוצה ."רקד" םשה תא הלביקו 5691 ינויב ילארשיה םיה ליחל הרבעוה

 הילגנאבש 'תומסטרופ למנמ האצי 8691 ראוניב 9-בו הב תוכרעמה לכ תחבשה ךות יללכ

.הפיחב תיבה למנל

 תללוצה דקפממ ושקיב ,ןנכותמהמ םדקומ ךיראתב עיגהל תדמוע תללוצהש ץראב עדונשכ  

 ןנכותש םינפה תלבק סקט תא "לקלקל" אל ידכ ןוכיתה םיב םימי רפסמ גילפהל ךישמהל

.הרובע

רקד תללוצה                     
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 שדוח אל זאמ .8691 ראוניב 52-ל 42-ה ןיבש הלילב םייקתה תללוצה םע ןורחאה רשקה  

.המע רשקה

 המלש ףולאה ,ישארה יאבצה ברהו ,הדובא "רקד" תללוצה הזרכוה 8691 סראמב 6-ב  

 ךרענ יאבצ הבכשא סקט .םירדענה תווצה ישנא 96-ל הריטפ תודועת קיפנה ,)ל"ז( ןרוג

 ."ןינת" ,ל"הצ לש הנושארה תללוצהו "ופי" תתחשמה תופתתשהב םי בלב םימחולל

 םיה ליח ידי-לע םידקת רסח ףקיהב וכשמנ םישופיחה ,תאז םע .לבא םוי זרכוה הנידמב

.םיימואלניב תוחוכו ילארשיה

 תיעקרקב רקד תללוצה הרתוא ,המלענש רחאל הנש תחאו םישולש ,9991 יאמב 82 םויב  

.לארשי יפוחמ מ"ק 005-כ םיתרכל ןיסירפק ןיב םיה

 הטיישש רחוס תיינואש רחאל העבט "רקד"ה יכ הכרעהה דואמ תקזחתמ םיה ליחב  

.הבר המצועב גגושב הב העגפ רוזאב

 ינב לשמ רתוי הלודג התיה םירוהה רוד לש תושגרתהה תללוצה רותיא םע יכ חינהל שי  

 שופיח יצמאמל למס ,ונלוכ רובע ומכ ,םרובע םג הווהמ "רקד" םשהש תורמל ,רעונה

.םירדענה רותיאל דע ,םינש ךרואל ,םיאלנ יתלב

.רמתב היילעה - )2881( ב"מרת ןוויסב ד"י

 הקיזה המצמטצה תע התוא דע םא .ןמית ידוהי תודלותב שדח ףד תחתופ 2881 תנש  

 תוילעבו ,תויחישמ תועונתב ,הלואגה יפוסיכב ,רבעה לש ראפה תונורכזב לארשי-ץראל

.לארשי-ץראל ןמית ידוהי לש תינומהה םתיילע הליחתמ ךליאו הנש התואמ ,םידיחי

 לע ןמית השבכנו הבש ןכל םדוק םינש רשע .ןמיתמ תינומהה היילעל םיעינמ המכ ויה  

 םירשקה ורבגו ,תחא הירפמיא תרגסמב תוצראה יתש תונותנ ויה התעמ .היכרות ידי

 הברה הנק דלישטור יכ ןמיתב הטשפש העומשל םג יאדו התיה תרכינ העפשה .ןהיניב

 םלועה תוצופת לכב רשא םידוהיל ךלמה תאמ הנותנ תושרה יכו לארשי-ץראב תומוקמ

.לארשי-ץראב בשייתהלו אובל

 תדובעל תועקרק םש הנק םילשוריב ובשומ םוקמ רשא ,דלישטורש העומשה הצופנ ןמיתב  

 ומק תאז העומש ךמס לע .ןמיתמ םיאבה םילועל םולשת אלל התוא רסומ אוהו המדאה

.םילשוריל םהימעפ ומשו ןמית ןופצו אענצמ תוחפשמ האמכ

 .המוצע תושגרתהו לודג החמש אענצ תליהק ברקב וררוע םיעסונה לש םהיתורגיא  

 םהיתב תא רוכמל וליחתה םישנא ,לכ יפב םויה תחישל התיה לארשי-ץראל העיסנה

 ןמ םינוק ואצמנ אל םיתבל .ךרדה תואצוהל ףסכ גישהל ידכ ,ריחמ תינימשב םהילכו

 עבורב ואצמנש ןוויכ ,םתונקל וצפח אל םימלסומה .םידוהיה ןמ אל ףא םימלסומה

 העיסנה סומלוב יכ םתונקל וברס םידוהיה וליאו םימלסומה יתבמ קוחר היהש ידוהיה

 תא הילע ושרדו ,הלואגה תנש תא ב"מרת תנשב ואר ןמית ידוהימ םיבר .םלוכ תא זחא
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 יפוליחב ב"מרת איה "רמתב" ירהש ,)ט ,ז םירישה ריש( "רמתב הלעא יתרמא" קוספה

.תויתוא

 לע ורבע תושק תויונערופ .שפנ 051-כ התנמש הרייש ןמיתמ האצי ב"מרת ןוושח שדוחב  

 םיפוצר םיישדוח ךשמב םילועה ואלכנ ןמז ותואב הצרפש ערילוחה תלחמ ללגב .וז הרייש

 םהב ליפהו םחוכ תא הליכ הלפשה לש טהולה םוחה .הדידוח לש המי ףוחב רגסהב

 תואלתו םירוסי לש םישדוח הרשע רחא ב"מרת זומתב קרו ,לזא טעומה םפסכ .םיללח

.םצפח זוחמל ועיגה

 תורעמב ורגש םהיניב ויהו ,רתויב םישק רויד יאנתב םילשוריב ובשייתה ב"מרת ילוע  

.תיבה רהל תיחרזמ ,חולישה רפכבש םיכוכבו

."הנלטלא"ה תשרפ םויס - )8491( ח"שת ןוויסב ו"ט

 התיהש רתויב הבואכ השרפ תמייסמ ,)ימואל יאבצ ןוגרא( ל"צא ןוגרא לש ורופיס תא  

 ירחא ,8491 ינוי שדוחב עריא רבדה .תונושה תורתחמה ןיב חותמה רבעה לש האצות

 ותואב .תואמצעה תמחלמב הנושארה הגופהה הפקותל הסנכנ רשאכו הנידמה תזרכה

 לעש ,)יקסניטוב'ז באז לש יתורפסה ויוניכ היה הז( "הנלטלא" הינאה הצרא העיגה ןמז

 .םיבדנתמ 008-כו לודג קשנ ןעטמ הנופיס

  שאר םע םכסה לע םתח ,ןיגב םחנמ ל"צאה דקפמש רחאל רצק ןמז העיגה הינאה  

 תינמזה הלשממה .דלונ התע הזש ל"הצל וישנא תופרטצהל ןוירוג ןב דוד ,הלשממה

 .םילשוריב ןוגריאה ימחולל רבעוי קשנהמ קלחש ךכ לע דמע ל"צא ךא ,קשנה תא העבת

 ,ל"הצ תודיחי םע תומיע רחאלו ,ןיקתיו רפכ ףוחב הלחה הקירפה .המיכסה אל הלשממה

 עייסל ואבו םהיתודיחימ וקרע ל"הצב ל"צאה ישנאמ קלח .ביבא-לתל הינאה הקמח

 הדמע שדוחה תב הנידמהו ח"מלפ תוחוכ שיחה ל"כטמה .ביבא-לת ףוחב םהירבחל

 ובריס םה ךא ,קשנה תא רוסמל ל"צאהמ בוש עבת ןוירוג-ןב .םיחרזא תמחלמ ינפב

 הקידצמ אבצהו בושייה תומלש יכ טילחה ןוירוג-ןב .הינאה תא זיגפהל הארוה הנתינו

 ךכבו ביגהל אל וישנאל הרוה ןיגב .תושפנ ןדבוא ךות העבוט "הנלטלאה"ו ותוינידמ תא

 .םיחרזא תמחלמ עונמל

"הנלטלא" לש ףורשה הדלש לומ ביבא-לת ףוחב םיצחרתמ 
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 .הז םימד ערואמ םרגש עצפה תא אפרלו םיחאה תאנש תא תוחמל ידכ תובר םינש ושרדנ  

.תועטב הרונ "הנלטלא" לע הרונש זגפהש הליג ,ותריטפ ינפל םינש המכ ,ל"ז ןולא לאגי

םירתא .2
.בגנה זכרמב ןומר הפצמ חותיפה תרייע דוסיי םוי - )6591( ז"טשת ןוויסב ו"ט

 לע הפוצה בגנה רה רוזא בלב ינוריע בושיי אוה ןומר הפצמ  

 םקוממ בושייה .ומש ןאכמו ןומר שתכמ לש יברעמ-ןופצה ותפש

 מ"ק 58 קחרמב תליא-רקוב הדש-עבש-ראב 04 רפסמ שיבכ לע

.תליאל תינופצ מ"ק 051-כו עבש-ראבל תימורד

 ריווא - חונ וב םילקאהו םיה ינפ לעמ 'מ 009-כ בושייה הבוג  

 םימי עפש םע ףרוחו דחוימב םח וניאש ץיק ,הנשה תומי לכ שבי

.שמש יפוטש

 לש ותליחת .ןומר שתכמב הביצח ביטרפואוקכ 6591 תנשב ותישארב םקוה בושייה  

 וכרד ללסנש רחאל חתפתה בושייה .ןומר שתכמ ילעפמל םידבוע הנחמב היה בושייה

 תריגס ויתובקעבו תליאל הברעה שיבכ תלילס םע הרצענ ותוחתפתהו תליאל שיבכה

 ל"הצ תוכרעיהו 9791 תנשב ןדריו םירצמ םע םולשה ימכסה תובקעב .שתכמה ילעפמ

 ךא ,םוקמב אבצ ישנא ובשייתה הליחתב ןכאו .בוש חתפתהל בושייה לחה בגנב שדחמ

.תוביצי רסוחמ לבס בושייה בושו הנופצ ענ אבצה בורו "לילגה םולש" עצבמ לחהשמ

 לע ךמתסהל תורשפא לכ הענמ ץראה זכרממ לודג קחרמב אצמנ ןומר הפצמש הדבועה  

.בושייב הסנרפ תורוקמ תוריצי הבייחו תירוזא הקוסעת

 %52 ךסב הבטה הנתינ הב ןומר הפצמל תדחוימ הנקת הניקתה הלשממה 7891 תנשב  

 ישנא לש רתוי הכורא היהשל המרג תיתועמשמה הסנכהה תפסות .הסנכה סמב החנה

 .בושייה ייחב ובלתשהו אבצהמ רורחשה רחאל ףא וראשנ תובר תוחפשמו םוקמב אבצה

 הפצמ תייסולכוא הלפכוה םימעה רבח תוצראמ לודגה היילעה לג םע ,םיעשתה תונשב

 תיסאלק חותיפ תרייעמ הכיפה לש ךילהת רבע ןומר הפצמ .ססבתהל לחה בושייהו ןומר

 ךוניח תכרעמו רבדמה תוריית לע ססבתמה ההובג םייח תוכיא לעב ססות יתליהק בושייל

 ,ןנכתל הרטמב הצואת הספתו הכלה הליהקה לש תוברועמהו תופתושה .ההובג המרב

 ילבמ םהמ סנרפתמו ויבאשמ לע רמושש ,אמייק-רב בושייכ ןומר הפצמ תא תונבלו חתפל

 לכבש ףא הביצחל םוקמכ םינשה לכ ספתנ ןומר שתכמ ,המגודל .םתוא לסחלו עוגפל

 םילעפמהש רחאל ,הנידמה ידי לע ודסבוסו ודיספה )םייתלשממ ויהש( םילעפמה םינשה

 בצמה תרזחה ,תובצחמה לש םוקיש עצבתמ םויכ .ושטננו ורגסנ םה תויטרפ םיידיל ורבע

 ךלהמב םיעיגמ םישנא יפלא תואמ .דומילו םילויט רתאכ שתכמב שומישו ותומדקל
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 ,םיפי'ג יגהנ ,םילויט יכירדמכ תורייתהמ םיסנרפתמ םיבר םיבשות .םוקמב רקבל הנשה

.דועו הריציו תונמוא תואנדס ,חטש תוחורא ,גנילפנס יכירדמ

 - יתוריית םיבכוכ הפצמ אוה היינש המגוד  

 תמקה תא ורשפיא הרואתמ םייקנה םימשה

 םיבכוכ הפצמ .יאטיסרבינואה םיבכוכה הפצמ

 רקבל הנשב םישנא יפלא תואמל רשפאי יתוריית

 וזחי םוקמב ורקבי רשא םירייתו םילייטמ .וב

 ונולי ,ללכושמ םוירטנלפב ללח יטרסב ,םיבכוכב

 ורקבי וירחאו רוקיבה ינפלש םויבו םוקמב

.םיפסונ תוריית ירתאב

 יתביבסה חותיפלו היחמצל ,היינבה יעבצל ,היינבה ירמוחל םירושקה ןונכתה תונורקע  

.ויבאשמו ותביבס לע רמושה ידוחיי בושייל ןומר הפצמ תא וכפהי

 יבושיי לש םימה תכירצ בקע ךא ,ןראפ לחנב תורוקמ ינקתממ םימ ךרצ בושייה רבעב  

 הצק תא הווהמ ןומר הפצמו הברעל ןראפ תביאש תא תורוקמ תרבח הקיתעה ,הברעה

 וימימ רשא םיכפש רוהיט ןוכמ בושייב םקוי םייתנש ךותב .תרניכהמ יצראה ליבומה

 לדגל םירשפאמ וב המדאה גוסו םוקמב םילקאהש רבתסה .ןייל םימרכ תייקשהל ורבעוי

.ץראב רתויב םייתוכיאה ןייה יבנע תא

 

 :רתאב וא 7755956-80 'לט ,)ןויכראב( המיסל תונפל שי ןומר הפצמ לע םיפסונ םיטרפל  

li.inum.nomar-epztim.www

םיבכוכה הפצמ

למג רה תיפצת
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זומת שדוח

.ןסינמ םינומ ונאש םישדוחה ןיינמב יעיברה אוה זומת שדוח

 םהה תורודל עודי ןחלופ - המודקה ותארוהו ;לבבמ לארשי םע הלע םישדוחה ראש תומשכ זומת םשה

.ז ּו ?ַ <ַה תֶא ת ֹו >ַבְמ ת ֹובְׁשֹי םיִׁשָ !ַה םָׁש הֵ !ִהְו :)ח לאקזחי( בותככ

 םימשב םיטלושה םיבכוכה תצובק תומד איה ךכש .ןטרס :שדוחה לש ולזמ

 םוחה ינפמ הז שדוחב םיברתמ םימה ינטרס םג .ןטרס תרוצל המוד ,הז שדוחב

.הלא םימיב טלושה

 ,םה הנכס לש םימי ,וירחאלש בא שדוח ןכו זומת ימיש ,שודקה רהזב בותכ

."הנמיה לצנהל הכוזש שיאה ירשא" - םימיה םתואב םלועב תטלוש הערהו

  

 .הבטנא עצבמ - ןתנוהי עצבמ - )6791( ו"לשת זומתב 'ה

 תודלותב תולודגה תומרדה תחא השחרתה 6791 ילוי שדוח תליחתו ינוי שדוח ףוסב  

 ופטח "ןיתשלפ רורחשל תיממעה תיזחה"מ םילבחמ .היתולובגמ קחרה יכ םא ,לארשי

 .הדנגואבש הבטנאל והוסיטהו ,םילארשי האממ רתוי ובו "סנרפ רייא" תרבח לש סוטמ

 וררחושי אל םא םחצורל ומייא םיפטוחה ,םיעסונה ראשמ ודרפוה םידוהיהש רחאל

.הינמרגבו לארשיב םיאולכה םיטסירורט םיעברא

 ,םיפטוחה םע ןתמו אשמ להנל הנכומ לארשיש םינפ תדמעהו תובר תויוטבלתה רחאל  

.לארשימ מ"ק 000,4 קחרמב םיפוטחה תא ררחשל ל"הצל לארשי תלשממ התרוה

 קזב עצבמב ררחישו 6791 ילויב 4-ל רוא הבטנאב תחנ ל"הצ תוחוכ לש לודג סטומ חוכ  

 דקפמ ,)ל"ז( והינתנ ןתנוהי ףולא-ןגס גרהנ ןכו וגרהנ םיפוטחה ןמ השולש .םיפוטחה תא

 .עצבמה הנוכמ ומש לעש הדשב חוכה

 הירוטסיהב רתויב תוקירבמהו תוזעונה תוטישפה תחאל תבשחנ הבטנא לע הטישפה  

.תיאבצה

רואל האצוה ןוחטבה דרשמ ,רואנ יכדרמ ,"05 לע 05" יפ-לע

 "םירצמה ןיב" לבא ימי לש הפוקת תלחתה אוה זומתב רשע העבש - )תרוסמה יפ-לע( - זומתב ז"י

 יפל הדע לכ .לבא יגהנמ םיגהונו שדקמה יתב ינש לש םנברוח לע םילבאתמ ונא הבש

.רוביצ תינעת םויל עבקנ הז םוי .הגהנמ

:)ו"כ( תינעת תכסמב ילבב דומלתב אבוהש יפכ םויב וב וניתובאל ועריא םירבד השימח  

 וידיב תירבה תוחולו יניס רהמ השמ דרי הרותב בותכה יפ-לע - תוחולה ורבתשנ .א

 'דמ שקיבו םתוא רבישו תוחולה תא וידימ ךילשה זא ,בהז לגע השע םעהש אצמו
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 םוי םיעברא רחאל דריו לולא ח"רב בוש הלע השמ .םהישעמ לע לארשי ינבל חולסל

.םירופיכה םויב -

 בער ריעב וררש םילשורי לע רוצמה ןמזב דומלתב רפוסמה יפ-לע - דימתה לטוב .ב

.דימתה ןברקל םישבכ ואצמנ אלו רוסחמו

 ערקש ימור ליח ידי-לע םידוהיה דגנ תורגתה השעמ - הרותה תא סומוטסופא ףרש .ג

.שאב ותוא ףרשו הרות רפס

 תמחלמ תעב םינוויה ידי-לע םידוהיה דגנ תורגתה השעמ - לכיהב םלצ דמעוה .ד

.שדקמה תיבב סואז לש לספ ודימעהשכ ,םיאנומשחה

 תיבב םיאמורה ידי-לע היתואובמ וצרפנו םילשורי תומוח ועקבוה - ריעה העקבוה .ה

.לארשי תוכלמ לש הציקו םילשורי לש הנברוח לחה זאמ .ינש

.םלועה תומוא ידיסחמ גרבנילוו לואר לש ותומ לע העדוה העיגה - )7491( ז"שת זומתב ט"כ

 ,ידווש טמולפיד ,םלועה תומוא ידיסחמ ,גרבנילוו לואר  

 000,33 לש םתלצה ןעמל ותוליעפב עדונ ,תסחוימ החפשממ

 .האושה תפותמ הירגנוה ידוהימ

 לש םיתבב םידוהי טלק וכותבש "ימואלניב וטיג" דסיי אוה  

 ונתנש "גרבנילוו ינוכרד" קליח אוה ףסונב .תוילרטינ תונידמ

 דעצמ"ל ףרטצה אוה רתיה ןיב .םהיקיזחמל תידווש תוסח

 תופורת ,לכוא םידעוצל קלחל ידכ טספדוב ידוהי לש "תוומה

.םידגבו

 .ויתובקע ומלענ זאמו םיסורה ידיב רסאנ גרבנילוו הירגנוה לש יסורה שוביכה םע  

 םינעוטש שי ךא .הבקסומבש הקנייבול רהוסה תיבב רטפנש 7491-ב ועידוה םיסורה

.םיעבשה תונשב דוע רהוסה תיבב והוארש

.ורכיזל לוב קפנוה ןכ ומכ .םינוגראו תובוחר תומשב ומש חצנוה לארשיב   

םירתא .2
.בג ןיע ץוביק דוסיי - )7391 ילויב 7( ז"צרת זומתב ח"כ

.חמצ תמוצל חרזמ ןופצמ מ"ק 01-כ ,תרניכ םי לש יחרזמה ףוחב ץוביק אוה בג ןיע  

 יברע רפכ ,)רבעמה וא הבקִנה( בגנ-א וא ביֵקנ-א םוקמה לש יברעה ומשמ - םשה רוקמ  

 ישנא ויה וידסיימ .7391-ב דסונ בג ןיע .ץוביקל ךומסב תואמצעה תמחלמ דע ןכשש

 תרשכהב הירבח תצקמ וקסע 6391 זאמו ,תויטלבה תוצראהמו הינמרגמ "םלתב" תצובק
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 ינב םילועל בושיי םוקמב םיקהל הנווכתהש ,"תרניכ תמדיק" תרבח רובע בג-ןיע תומדא

 .הינמרגמ ינוניבה דמעמה

.לארשיל תמייקה ןרקה ידי לע ושכרנ תומדאה ,הרבחה לש לגרה תטישפ בקע  

 תואטיסרבינואהמ ושרוגש םיינויצ-םיידוהי םיטנדוטס תצובק ץראל העיגה 4391 תנשב  

 .הדוהי תלחנב ונגראתהו ,הינמרגב

 םיטירבה ןיב הלועפ ףותיש לש םימיו "לדגמו המוח" לש תובשייתהה ימי ויה םימיה  

 העדיש ,"תידוהיה תונכוס"ה לש תינידמה הקלחמה .יברעה דרמה דגנ קבאמב םידוהיל

 לע תולעהלו השעמ תושעל שיש הטילחה ,ץראה תקולח תינכת לש בורקה המוסריפ לע

 רתסהב הנגרוא ךכ .הקולחה לע הטלחהה םוסרפ ינפל דוע םיבושיי רתויש המכ עקרקה

.בג ןיע לש עקרקה לע היילעה

 םוקמב ,תושק ויה ןוחטיבה תויעב :תונוש תויעבב ולקתנ בג ןיעב םיבשייתמה ינושאר  

 תודובעב וקסע ץוביקה ירבח .הרומח התיה רוידה תקוצמ .סופיט תפיגמ הללותשה

 לש םיתבב תיב קשמ דעו ,חלמה םיב גלשאה לעפמ ,םיירהנב למשחה לעפממ ,תונוש

 תויומכ ואיבהש )חרזמה תוחור( תויקרשה םע דדומתהל םהילע היה .םידימא םיניירבט

 ברעמה תוחורו  תרניכב המחנ םהל התיה ךא ,דבכ םוחו םיפירצל ורדחש ,לוח לש תולודג

 םידליה יתבו םינושארה םיתבה ונבנ .םוקמל םינושארה וחפיטש הבהאהו ץיקה ירהצב

.ולדג

 היה םירבחל .םיה ןמ תויחל הייפיצה תא הררוע תרניכה תפש לע בג ןיע ץוביק תמקה  

 ירבע גייד לש השדח תרוסמ םג התיהו םיגייד ויה םינומדקה תרניכה יבשות יכ רורב

 םיביטרפואוקו הדובעה ידודג ישנא לצא הכשמנו הירבטו תפצ ישנא לצא הלחהש ,תרניכב

.ןוצרו עדי ,דויצב ךרוצ היה ,הקיפסה אל תרוסמה םלוא .םיידוהי םיגייד לש

 ,םיבר םיאקיסומ הללכ תינמרגה היילעהו הינמרגמ ואב ץוביקה ידסייממ םיברש ןוויכ  

 םיטרצנוק ומייקתה הליחתב .םירבחה לכ תא הבייחש המרונל הקיסומל הבהאה הכפה

.םלועה ינמא בטימ תא חראמו םויה דע םייקתמש הקיסומל יתנשה לביטספל וכפהש

 הלרוג תא תדדובמה בג ןיע אשית המחלמ היהת םאש רורב היה תואמצעה תמחלמ ינפל  

 ךשמנ ןמזה לכ לבא ,תרתחמב קשנ רגאנ ,ךשוממ רוצמל תוקדקודמ תונכה וכרענ .דבל

.םינכשה םע ןתמו אשמ

 ,םתינכת יפל .ןדריה קמע תא ףוקתל םיירוסה תוחוכה ונפ תואמצעה תמחלמ תליחתב  

 בג ןיע התיה ,קמעה שוביכמ האצותכ .ברק אלל םהידיל לופיל הכירצ התיה בג ןיעש הארנ

 ץוביקה היה בג ןיע ץוביק .תוריס תועצמאב קר םייקתה התיא רשקהו םישדוח 11 רוצמב

 חוכו וישנא ושבכ ףא ןורחאה םויבו ,המחלמה ימיב ומצע לע ןגה ומצע תוחוכבש ידיחיה

 .ךומסה אתיסוס רה תא ל"הצ לש
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 לע דבכ לבאבו קשמה לש תוטטומתהב ,ץוביקה יניינב לש לודג סרהב המייתסה המחלמה  

.הכרעמב ולפנש םירבחה

 תשש תמחלמ דע .זרופמ חטש היהי בג ןיע רוזא יכ עבקנ הירוס םע קשנה תתיבש םכסהב  

.הירוס אבצ לש תוזגפהמו תופילצמ רוזאה ידבוע ולבס םימיה

 ידיב וטשוהש טיישה תוניפסב ,תוריית לש תיניצר הלועפ הליחתה םישישה תונש עצמאב  

.םתוצירחב ועדונש ,בג ןיע ירבח ,םינפס תרובח

 ץוביקה זא דע .הצקה לא הצקה ןמ בג ןיע לש הלרוג תא התניש םימיה תשש תמחלמ  

 ךשמל רפחתהל ץוביקה ץלאנ הנש לכ .םירוסה םיעלקמהו םיחתותה ימויא תחת יח

 המחלמה רחאל רסוה םויאה ךא ,םיטלקמבו תודמעב ,תולעתה ךותב תולילו םימי המכ

.קחרתה לובגהש

 הריאשה הצובק לכ .תיניטלהו תיזכרמה הקירמאמ רעונ תועונת לש םיניערג טלק בג ןיע  

.ןווגמ ץוביקכ בג ןיע תא ונב םלוכו ,הרבחב םשור

"בג ןיע" ץוביקמ תוארמ
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  àúøéí áòéï âá

  îåæéàåï áéú äòåâðéí - ìúåìãåú äãééâ áëéðøú åáå àåñó àøëéàåìåâé åàâó äîå÷ãù 

ìúåìãåú äãééâ áëðøú áæîï äçãù.

  úì òéï âá )ç'éøáú àì òàùÆ÷( - ðçùôå áå ùøéãé òéø - îöåãä éùøàìéú ùäå÷îä áîàä 

ä-01 ìôðä"ñ åçøáä áîñò úâìú ôìàñø îìê àùåø á-237 ìôðä"ñ. áéï äçôéøåú áî÷åí 

äúâìå î÷ãù îùôçúé, ëúåáú áàøîéú, åëìé çøñ äîòéãéí òì ÷ùøé îñçø ùðéäìå 

úåùáé äî÷åí òí ñåøéä å÷ôøéñéï áòáø.

  àðãøèú äàí åäéìã - ùì äôñìú çðä àåøìá, ìæëø äðåôìéí áîìçîåú éùøàì.

  ìôøèéí ðåñôéí: îøëæ îá÷øéí áòéï âá, èì' 0308566-40

  

 :היפרגוילביב  

 האצוה ןוחטבה דרשמ ,רנע באז תכירעב ,םיצוביק םיעברא לש םרופיס - םיצוביק ירופיס  

.רואל
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???
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1

2

האנ-ןב לאונמע  ר"ד

 לכב םיזמורמה ןוויס שדוחל ,ןיפיקעב וא תורישי ,םירושקה םיגשומהו םירתאה ,םישיאה תא תוהזל אנ

 הכזי .ןוויס שדוח ףוס דע תכרעמל חולשלו םתובישח לע םיינש וא טפשמ בותכל ,תואבה תודיחה/תולאשה

.תודיחה 7 ךותמ 6 רותפל חילצמה סרפב

.םעפ ונרש ךכ ...םירוטע ונישאר - וניפתכ לע ונילס 

ונילסב שי המ טטחנו הבה ,םכמ אתוטמב ,ןכלו 

!ונישארב אצמנ המו 

 שמרח לחהמ ,ךל רֹפסת תֹעֻבש העבש" :ביתכ יאה אל יכו 

?"תועֻבש העבש רֹפסל לחת המקב 

 !ךרדל אנ אצנ 

.רורחשה תמחלמ תליחתב תורייש ווילש ,םירטונ ויה םה 

 םתוא חבט ,םתוא הבש ,םעצפ ,םפיקה יברע ןומה 

 ,םרכזל הבצוה הבצמ .םהיתופוגב ללעתהו 

 .םהמ דחא חיצנה רפס םגו ,םמש לע םקוה בושיי 

 .קוספב תרכזואמ )בושייה( ימש תיצחמ :שופיחה דודיעל זמר 

.ןויצל ןושארל ינא ךומס 

  
.ינא ימ ועדת אל םא ,בלעא תמאבו .קוספב קלח יל םג 

 לובגכ המלש תוכלמ ימיב .ינוריכה תובאה רבכ ירהש 

 ?ייתודלותמ םיטרפ דוע .ינוריכזה תידוהיה תובשייתהה 

 .םיאודבה "תריב"כ יתנבנ הנש האמכ ינפל 

.ינשבכל וסינש םילייח 002,1-כ ולפנש זאמ ופלח שמחו םינומש 

.יתשבכנ ,םילגרה תשולשמ דחאב ,םינש עבראו םישימח ינפל 

,"הניתֹד הכלנ םירמֹא יתעמש יכ" .ליעל רכזנה ונקוספב רשוקמה בושיי דוע 

 ןאכ םיבשוי םויה ,םיאל"חנ ןאכל וכלה הנש 12-כ ינפל .ן-מ-ז-מ היה הזו 

...תינלבח תוליעפמ םילבוסה ,םיחרזא 

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

7

6

5

,ונתאשנ םילג ינפ לע ץראה תבהא תבהלש ,ונא האושה תובהל ידירש 

 ץוצינ תא וביכ אל הלא לכ .ונוליבוה ןיסירפקלו ונורצע ותוכלמ דוה תוינא 

 ונומיקה ץוביק ,עבש ראבל תג תיירק ןיב ,ןאכו ונבש "ריעצה רמושה" 

.ריצקה רחאל הילאמ החמצש האובתה - חיפס :ונפצה וניתורוק תא ירוקמה ומשבש 

.ליעלד קוספב תרשוקמ תחאהש םילימ יתש ןב אוהו ונמש הנוש םויכ 

.בותכ םג בותכ ."םכתא רגה רגלו םכל היהי - דחא טפשמו תחא הרות" 

?תובשה קוח .הנש םירשעו האמ ינפל ?יתמ ,זקווקה ןמ הצרא ונאב ונא 

,לבא .ונא םיבר אל .ונתפש הרזומ .ונא םיברע-אל-םימלסומ !אלו אל 

םישרפמה שי .ונא םג םיאשונ דבכה וריחמו הנידמה לש הנוחטב לטנב 

.החסמל ונא םיבורק .קוספ ותואמ החוקלה הלימב ונרפכ םש תא 

.י"חלה תורושב ונבלתשהו הקירפא ןופצמ ונילע ?ונתוא רכוז ללכב ימ 

 השק תואיצמה .םילשוריל םגו המדאל םיבורק תויהל וניצרו ונררחתשה 

 ונבושייל ןתינש חיטבמה םשה ףא לע .ונלשכו - וניסינ .םולחה ןמ התיה 

 הדיחיל סיסבל ונרתא ךפה ךכ רחא .ונורטיעש םינאתב הרושקה הדבועה ןויצל 

 תרכומש ,תיאלקח הווח ןאכ היוצמ םויה .ריעצה ל"הצב תדחוימ דואמ 

.בלו ןיע בבושמ הבש ןייעמהו ,םוקמל היהש יברעה םשב רתוי 

 ותואמ רזגנה ,םש ותואל סחייתמה ףסונ זמר םכל ירה ,םתרבגתה םרט םא 

 ,קמעב םיבושיי לש שוגל ירפכה זכרמה אוה ינא .הלעמל טטוצש קוספ 

 שיו ןדע ןג לש וחתפ אוהש םירמוא שי .הזע תקולחמב יורש ומוקימש 

 ,ןכבו ?זמר דועל םיקוקז .םונהיג לש וחתפ אוהש טהלב םירובסה 

...ץראב תויולתה תווצמ ובו ,םלועב רתויב לודגה אתיירבה ףד הלגתנ יתברקב 

 

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



22

91 'סמ ץראהו םעה ך"נת תשרומ ירתא ןודיחל תונורתפ!

הנס השמ ר"ד .1

ארזע-ןבא םהרבא 'ר .2

וניבר השמ .3

םיכרותה ידיב הנושארה םלועה תמחלמב ביבא-לת יבשות שוריג .4

ליחיבא ץוביק ,םיירבעה םידודגה .5

ןמרתלא ןתנ .6

לוכשא יול .7

 רעונה רפכ .11 ;לוכשא לחנ .01 ;םניה הניה ןויצל ןושאר .9 ;ןמה .8 :ימירופה ןודיחל תונורתפ
."הסדה" םילוח תיב .41 ;שורית בשומ .31 ;יכדרמ די .21 ;םיסדה

:91 'סמ ןודיחב םיכוזה
 )לא-תבו זרילא ,ןרק ,ןעשמ בשומ ,תולייח תורומ תווצ( םילשורי - יול ןרק .1

תובוחר - לבות תידוהי .2

לאומש תעבג - ןיבור סומע .3

הרפע - ץ"כ ליגיבא .4

לא-תיב - תרופ-ןב םענ .5

תובוחר - ןצינ ףסוי .6

ביבא-לת - בילטוג םהרבא ר"ד .7

רתאה תניפ

 םשה .םיבשומה תעונתל ךייתשמ .הינתנל ןופצמ מ"ק 4-כ ,רפח קמעבש ןורשב םידבוע בשומ :ליחיבא

 .הנושארה םלועה תמחלמב ירבעה דודגה יררחושמ ידיב "ףלאה תובשייתה" תרגסמב 2391-ב דסונ .ילמס

 רעונל הלועפ תרגסמ וקפיס םה ,םהב ולתש תוינידמה תויפיצה תא ואלימ אל םיירבעה םידודגהש תורמל

 .םידחא םיבושייל םיניערג ויהו בושייה לש ןגמה חוכ תיינבב הבושח הילוח ושמיש ,השק הפוקתב ידוהיה

 ןופלטב םיפסונ םיטרפל .)ל"הצ ןואיזוממ קלח אוהש תוברת תיבו ןואיזומ( "םידודגה תיב" םוקמב

2122288-90.
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תועובשה גחל

שדוקה ירפס תשודק .1
 ובתכנש הרותה ירפס :םתשודקב הגרדה שי ,דובכב םהילא סחייתהל שיו םישודק םנה שדוקה יבתכ לכ

 ורמאנש םיבותכה םינורחאו האובנב ולבקתהש םיאיבנה ירבד םהירחא .רתויב םישודקה - הרובגה יפמ

.הפ-לעבש הרותה לש םיבותכה םירפסה םהירחא .שדוקה חורב

 ןמ תחא הלימ וליפא ,תונשל לוכי וניא איבנ :בותכה ןמ רבד תונשל רוסיאה לע םג העיפשמ וז הגרדה

.איבנ ירבד לע קולחל םילוכי םניא דומלתה ימכח .הרותה

 "םינורחא"ה .ודגנ שרפל הרותב לודגל תושר ןיא דומלתה תמיתח רחאל :הז ללכ בחרוה תורודה ךשמב

 בשחתהל וילע ,םדאה לש הרותב תולדגהו המכחה תמר תורמל ."םינושאר"ה לע קולחל םילוכי םניא

.הכלהב וימדוקב

 םדאה ,היצולובאב ןימאמה ,ינוליחה םלועב םייח תמכח תאטבמ אלא ,יתכלה ךרוצ קר אל איה וז העיבק

 ,םתסה ןמ ,םידלי הלבקהבו ,תורודה תרשרשב וימדוק לע הלוע ינרדומה םדאהו ןמזה לכ םיכחמו חתפתמ

.םהירוה לע םילוע

 הדיגסמו ת ּורמָל תייצל בוריסמ תעבונש היכרנאלו הרבחה תסירקל ונרודב םידע ונא

.םיילכש םיגשיהל

 ההובג תוכמסל תויצ עיבמ ונממ שודק תוחפ רפסל תחתמ חנומש שדוק רפס םירמש םדא

.רתוי

 ונאש ןוכנ .יניס-רה דמעמב חכנש םיקנעה רודמ רתויו רתוי םיקחרתמ ונא רוד לכב

 אל ולא לכ ךא ,המוצע תיגולונכטו תיעדמ תומדקתהל םידעו םיבשחמב םישמתשמ

 ,ונצפח תוזוחמל רתוי הבר תולקבו רתוי רהמ םיעיגמ ונא .המכח רתוי ונל וקינעה

.ונלשמ רתוי ררובמו רורב היה ,ונימדוק לש םהייח דועייו םהיתורטמ לבא

 ,התשודק לש תונושה תומרב ונתרכה ידי-לע ,הרותל םינתונ ונאש דובכה

 ונניא .ונתגשהל רבעמ אוה םימדוקה תורודה לש הרותה תנבהש ונל ריהבמ

.הילע תונבל אלא םתעד תא לטבל םילוכי

"םירשי תליסמ" רפסל יקסרווט םהרבא ר"ד ברה לש ושוריפ יפ-לע

הכירדמל ינויע רמוח 
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הרותבש חוכה .2
 תא השמל ןתי אלש ה"בקה תא ענכשל וסינ תרשה יכאלמ םורמל השמ הלעש העשב :יול ןב עשוהי יבר רמא

 םיכאלמל אלו לארשי ינבל תדעוימ הרותהש ןעט השמו .םדא ינבל המיאתמ הניא הרותהש הנעטב הרותה

 ודבעתשה אלו םירצמל ודרי אל םיכאלמהו ,"םירצמ ץראמ ךיתאצוה רשא ךיקולא 'ד יכנא" :הב בותכ יכ

.הערפל

?םיכאלמה ובשח םצעב המ :הלאשה תלאשנ

 ונבר השמש דנרפ רכששי ברה ריבסמ ,אלא .םירצמב ויה אל םעפ ףאש ועדיו ,ןושארה רבדה תא ועדי אלה

 ט"מב ועקש ,םירצמב םידבע ויה םה יכ ,)םיכאלמה אלו( הרותל םיקוקז ויה לארשי ינבש שיגדהל הצר

.םיכאלמה תגרדמל עיגהלו תולעתהל ידכ םהל תינויח התיה הרותהו האמוט ירעש

"תולג לצב המוקת" - זומתל רייא ןיב .3

"םירשנ יפנכ לע"

.םיחאה ריעצ ,ןויצ לש ותחפשמ הרד ןמית ץראב לד תיבב

.םיחקפו םימונצ ,תופיו תולודג םייניעב םימותח םלוכ

.הלואגל לחיימו םויה לכ םיליהת יקרפ ןנשמ ,רוהנ יגס ,םבס

?ןויצל הלענ יתמ !ינב ןויצ :ודכנ תא לאש עתפל

 האור ינא ,תומותסה יניעב יכ !ינב עד ,ףיסוהו בורקמ הריכה וליאכ לארשי-ץרא חבשב רפסמ אוהו

 אוהשכו ...שדקמה םוקמו םילשורי שדוקה ריע הנהו ןורמוש ירה ,ןדריה ,למרכה הנה .שדוקה ץרא תא

...היתוריפ קתמ שח ןויצו ןיחבושמ היתוריפו שבדו בלח תבז ץרא .תורהוזו תוריאמ וינפ רפסמ

.וז הכושח תולג הארא אלש ,יניע רואמ לטנש ,לאה ימע השע הבוט ...ףיסוה עתפל

 ,וב רעוג ובסו !עדא אל ?הלענ ךיאו !הרהמב ?ןויצל הלענ יתמ !ןויצ :בסה לאוש בושו

."םירשנ יפנכ לא םכתא אשאו" ?שרופמ ארקמ תחכש םולכ

!לאוג ןויצל אובי םשמ .המיימשה טבה

?ונתוא אשי ךיא ?רשנה אובי יתמ .םורמל טיבהל ןויצ קיספה אל זאמ

 ,עצמאב יבסו ינא .תינש ףנכב ויתויחא 3-ו אמא .תחא ףנכב ויחא 3-ו אבא :וחורב ןיימד

...בושו ךולה עסמה אהי ךכו

.לארשי-ץראמ אב חילש הנהו תסנכ תיבל םכרדב ובס דיב ןויצ קיזחה דחא םוי

 ונעיגהו ונמייקו ונייחהש ךורב" םלוכ וחתפ דחא שיאכו !םכתלואג ןמז עיגה ,ןמית ינב יחא :רמאו םק

..."הזה ןמזל

!!המהמתיש יפ לע ףאו .םימלוחכ ונייה ...!אב רשנה אבס ,ןויצ ארק !תחונ סוטמה

רזע ןועמש 
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תועובשה גח ינידמ
 וב םיבירקמ ויה שדקמה ןמזבש אוה םעטהו שדוחב ב"י דע ןוויס שדוח שארמ ןונחת םירמוא ןיא .1

 תועובשה גח םדוק םימי השולש - הלבגהה ימי תשולש .החמש ימי םיארקנ םהו םידחוימ תונברק

.הרות ןתמ םוי לש ודובכל םיננוכתמ

 ונא ,ןילישבת בוריע תיישע ידי-לע קר תבש ךרוצל בוט םוימ לכוא ןיכהל םיאשר ונאש ןוויכמ ,הנשה .2

 ,תופאל ונל רתומ זאו )ונל ןבומש חסונב( תדחוימ הכרב םיכרבמו םילישבת ינש גחה ברעב םיניכמ

.תבשל בוט םוימ וניכרצ לכ תושעלו רנ קילדהל ,ןימטהל ,לשבל

 עבש" :הרותב בותכש ומכ ,םימלש ויהי הריפסה ימיש ידכ תיברע תליפתב תצק םירחאמ גחה לילב .3

 םירמוג תרחממ .םילגרה ראשב ומכ שודיקב "ונייחהש" תכרב םירמוא ."הנייהת תומימת תותבש

.ללהה תא

 :םימעט המכמ הרותה דומילב הלילה לכ םיר ֹוענ תויהל םיגהונ .4

 .םתנשמ םתוא ריעהל םיכירצ ויהש הרות ןתמ תעשב לארשי ינב ומגפש םגפה ןקתל ידכ  .א

 ול בטומ הליפתב בטיה ןווכל לכוי אלו םנמנתי הלילה לכ רע היהי םאש ששוחש ימ לבא

.הלולצ הבשחמב ללפתהל לכויש ידכ ןושיל בכשיו הלילב תרחואמ העש דע דמליש

 דומילב םיקסוע ונאש לככו .הרותה תופיקת תא חיכוהל אב תועובשה לילב דומילה  .ב

.)תמא תפש( ףסונ דומילל ןואמיצב םישיגרמ ונא ,הרותה

:םימעט המכמ בלח ילכאמ לוכאל גהנמ שי ןכו לארשיל הרות וב הנתינש הז םויב חומשל הווצמ .5

.)אי:ד םירישה ריש( "ךנושל תחת בלחו שבד" קוספה יפ-לע שבדו בלחל הלשמנש הרותל למס .א

 ךכ ,וילע קר םייקתמש קוניתה ומכ ,דחאכ אמצה תאו בערה תא קפסמש דיחיה ןוזמה אוה בלח .ב

.)םעונ ירמא( םדאה לש תיתוברתהו תינחורה "הנוזתה" לכ תא תללוכ איה הרותה

 הטיחשה לע ווטצנ הרות ןתמב .תופרטו תואמט תומהב לוכאל לארשיל רתומ היה הרות ןתמ דע .ג

 דע םהב ושמתשהש ,םיירשבה םילכב שומישה םהילע רסאנ ךכ םושמ ,םירוסאה םילכאמה לעו

 ,בלח ילכאמ לוכאל לארשי וצלאנ ןכ לע )ופ תבש( היה תבש יכ ולכי אל םילכה תא ליעגהל ...הכ

.הרות ןתמ םויב םתליכא רכזל ךכ ונגהנמ ףאו

 םיניד 
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 ירפס תא םירטעמה שיו( םיתבבו תסנכה-תיבב תועובשה גחב םיבשע חוטשל םיגהונש םימעטה ןיבמ .6

:)םינשושב הרותה

.)לעוהל דמלמ( "הב םיקיזחמל איה םייח ץע" קוספה יפ-לע ץעל הלושמ הרותה .א

.)םהרבא ןגמ( ןליאה תוריפ לע ןינודינ תרצעבש ,םיצעה לש םמולשל ללפתהל ונל ריכזהל ידכ .ב

.יניס-רה דמעמל רכזכ .ג

 ישודיח( ףוס ינקו םיבשע ןיב רואיב םישדוח 'ג רחאל םוי ותואב םשוהש וניבר השמל רכזכ .ד

.)ש"ירה

.םירוכיב ,תועובש ,תרצע :גחה לש ויתומשמ אוה ןוקירטונב "בשע" .ה

.םילעו םידרו ,םינשוש ,םיחרפ ינימ לכב םתוא םירטעמ ויהש םירוכיבל רכז ןכו .ו

 "םימשב םלועה לכ אלמתנ ,ה"בקה יפמ אציש רובידו רוביד לכ" :ל"זח ירבדל זמר ,םימשב .ז

.)תבש תכסמ(

 סדרפב ץיצהו ךלמה אב םימי רחאל ,עוטנ סדרפ ול היהש ךלמל לשמ :שרדמב רמאנה יפ-לע ןכו .ח

 ליבשב ךלמה רמא .דרו לש תחא הנשוש וב וארו וצצקל םיצצק איבה .םיחוח אלמ אצמנו

.)הבר ארקיו יפ-לע( ולוכ םלועה לכ לצני הרותה תוכזב ךכ .סדרפה לכ לצינ וז הנשוש

 רואה לע םיכמוס ונאש תוארהל ידכ תונולחה לע ריינ ירזגממ קרי וקיבדה הפוריא תוליהקב .ט

 .ינוציחה רואב ךרוצ ןיאו הרותבש ימינפה

:םימעט המכמ תועובשה גחב תור תליגמ אורקל םיגהונ .7

 תליחתב עריא תור תליגמב רפוסמה השעמה .א

.םירועשה ריצק תפוקת

 איבנה לאומש ידי-לע הבתכנ תור תליגמש יפל .ב

 דלונש ךלמה דוד לש דבוכמה סוחיה תוארהל

.תועובשב רטפנו

 ,טקל תווצמ ךירעהל םידמול ונא תור תליגממ .ג

.)םיינעל תונתמ( האפו החכש

 יפנכ תחת תור לש התסינכ הליגמב תרכזומ .ד

 תחת וסנכנ לארשי ינבש ךכל המגוד תאזו הניכשה

.יניס רה דמעמב הז םויב הניכשה יפנכ

 ךכ ,םיבר דסח ייוליג שי תור תליגמבש םשכ .ה

.םיאורבה ןב דסח תיישעב הרקיע הרותה

ראפה ןוכמ תאצוהב ,"תועובשה גח סדרפ" יפ-לע

תועובשה גחל הבותכ
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שוכ דעו ודוהמ לארשי תוליהק יגהנמ

 קוספ ףוס - 'ד קלח - לארשיב )סרפ( ןאריא ידוהי
 ,לארשי הדסונ זאמ ןאריאמ היילעה ילג תובקעב ,שיא 000,03-כ ץראב ןאריא ילוע ונמ הנידמה םוק דע

 ועיגהש םידוהיה תובבר .שפנ 000,051-מ רתוי לע דמוע אוה םויהו ,הברהב ןאריא ילוע לש םרפסמ לדג

 םיאנת םע דדומתהל םהילע היה .רתויב םישק הטילק ילבח ורבעו תורבעמב ורזופ תינומהה היילעב הנה

 תאו םהב םילגרומ ויהש תוברתה יללכ תא ועזעז םהמ םיבר לצא רשא םייתרבחו םייתוברת ,םייתביבס

 םהירכועב התיה ,תיסרפה תלוז ,יהשלכ תפסונ הפש תעידי יא םג .ולדג םהיכרב לעש הנומאה תודוסי

.ןויצ תבהאל ולכי אל םילושכמה לכ םלוא .דואמ םהילע הדיבכהו

 םהו ,םילועה לש תימואלהו תישיאה םתמוק תא הפקז לארשי תנידמב ןירוח-ינב םיחרזא םתויה תדבוע

 לארשיב ןאריא יאצוי וכז ינוריעה םרבע ףא לע .לארשי תנידמב הריציו היישע ייחב הרהמב ובלתשה

.תיאלקחה תובשייתהה םוחתב םידבכנ םיגשיהל

 ,םיררושמ ,םיכנחמ ,םינבר ואצי םברקמ .לארשיב םייחה ירזגמ לכב ןאריא יאצוי ובלתשה ןמזה ךשמב

 תוכרעמב םילפונה ןיב ףאו ,לארשי תומחלמ לכב ופתתשה סרפ ילוע .םש ישנאו םירקוח ,םינמא ,םירפוס

 חוכה ידקומב םג .רחסמה חטשב ןאריא ידוהי םיטלוב ילכלכה םוחתב .םקלח ערגנ אל תדלומה ןעמל

.דועו תונושה תוגלפמב ,תורדתסהב ,תסנכב ,הלשממב :ןאריא תודהי לש םיגיצנ אצמנ םייטילופה

 ולא םינוגרא .םויכ םג םיליעפ םהו 91-ה האמה ףוס זאמ ומקוה ןאריא יאצוי לש םייתדע םינוגרא

 ינוגרא םג .תיסרפה הפשב םינותיע רואל םיאיצומ ראשה ןיבו ,םילועה לש תיתרבח הטילקל רקיעב םיגאוד

 ןאריאמ םילוע לש םתטילקל תובר םיעייסמ םישימחה תונש ףוסב הנושארל ומקש םייסרפ םיטנדוטס

.ההובג הלכשהל תודסומב םידמולה

"חרזמה תוצראב תונויצה תודלותל תורוקמ רחבמ" יפ לע

 ,רטע ןועמש :ךרע םילקש-הקנק רתסא :הבתכ  ,עקר רמוח - ןאריא

םייגוגדפה םיזכרמה ,תוברתהו ךוניחה דרשמ
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ùáåòåú

éäåãé ôøñ ÷åøàéí ìçâ äùáåòåú áùí "îåãÆä âB ì" )ùéáåù î"îåòã âåì", )ëìåîø çâ äôøçéí, 

îùåí ùáéåí æä î÷ùèéí àú äùåìçðåú áôøçéí øéçðééí(. ìñòåãú äçâ îëéðéí ãééñåú 

îúå÷åú, ëîå "çÂìB åà-ëB îÇà" - ãééñú úîøéí òùåéä îñåìú, úîøéí, ùîï åñåëø, àå "çÂìB àá 

a ÈøÀðÀâ" - ãééñú àåøæ äòùåéä îàåøæ èçåï, ùîï, îéí, ñåëø åîéðé úáìéï.

áùåá áòì-äáéú îáéú äëðñú äåà îáøê àú àùúå ááøëú: "ñÇàã ñÈàì a ÀàÄéï ñÈàìÈàÄé ëe á 

a ÀøÈñÄéã" )=úæëä ìîàä ùðéí èåáåú ëàìå(, åäéà òåðä: "ùåîà äí öã ñàì áàéï ñàìàé ëåá 

áøñéã" )=âí àúí, úæëå ìîàä ùðéí èåáåú ëàìå(. ìàçø ä÷éãåù îáøëéí òì ôéøåú äòåðä 

äîåöâéí òì äùåìçï, )åìôðé äâùú ñòåãú äçâ ðùîòéí ùéøä åôéåè îôé øàù äîùôçä.

ìàçø äñòåãä äåìê áòì-äáéú òí áðéå äâãåìéí àì ä"éùéáä" ùðòøëú àöì îé ùîú 

òìéå àçã îáðé äîùôçä, áééçåã àá àå àí, àå ááéú äëðñú. äìéìä äæä îå÷ãù ëåìå 

ììéîåã äîåáà áñôø "÷øéàé îåòã" åàùø ëåìì úçéìä åñåó ùì ëì ôøùä ùáúåøä åáëì 

ñôø îñôøé ðáéàéí åëúåáéí, ëùø÷ îâéìú øåú ð÷øàú áùìîåúä. àçã ä"îe ìàéí" îúçéì 

á÷øéàä, åàçøéå ÷åøàéí éúø äðåëçéí ìôé äúåø, ôø÷ ôø÷. àçøé ÷øéàú äúð"ê ÷åøàéí øàùé 

ôø÷éí îëì ùéùä ñãøé äîùðä åàãøà øáä åæåèà, åîñééîéí á÷øéàú ñôø úäìéí. áéï 

÷øéàú ëì ñôø åñôø ùáúäìéí îâéùéí ôéøåú åùëø ìáøëä, ìòéìåé ðùîú äðôèø. ëëìåú 

ëì äáøëåú ÷í ä"îe ìà" òì øâìéå åàúå äîñåáéí, åäåà àåîø "äùëáä" ìòéìåé ðùîú äðôèø. 

ìôðé ääùëáä àåîøéí ÷ãéù. ìàçø ñéåí ä"éùéáä" îæãøæ ä÷äì ììëú ìáéú äëðñú, ìúôéìú 

äçâ. àéï ðòéîä îéåçãú ìúôéìä æå, îìáã ì"ëúåáåú" åì"àæäøåú".

òì-ôé "éì÷åè îðäâéí" îîðäâéäí ùì ùáèé éùøàì, áòøéëú àùø åñøèéì, 

îùøã äçéðåê äúøáåú åäñôåøè, îéðäì äçéðåê äãúé
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231 ‘סמ תועדומה חול

תועובשל ץבשת

 )7 ;ותוא םירפוסו ותוא םיפינמ )6 ;)ךופה( ידוהי אל ,ץראה בשות )4 ;תועובשב הב םיארוקש הליגמ )1 :ןזואמ
 )31 ;תור לש האצומ )21 ;תור לש תנתוחה )9 ;)ט א תור( הניכבתו ןלוק הנאשתו ____ קשתו )8 ;םחל-תיבב "הנוכש"
...ירוכיב )61 ;)העבראהמ םגו( םינימה תעבשמ )41 ;ונממ םייושע תועובשב םילכואש םילכאמ

 )01 ;ימענ לש הלעב )7 ;)רסח ביתכ( תורב זעוב שגפ םש )5 ;תור לש הלעב )3 ;היבאומ )2 ;םינימה תעבשמ )1 :ךנואמ

.םינימה תעבשמ )51 ;ףסונ םודק גהנמ ידי-לע הנמלאה תלואג )31 ;סיגה גהונש םודק גהנמ )11 ;דוד לש אבס

 ,םיס"נתמל הרבחה תאצוהב ,תיתרבח תוליעפל הידפולקיצנא ,"הידפולעפה" תובידאב

תונורחא תועידי ,ל"כשמ תאצוהב

ןויליגה ףוסב תונורתפ האר
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תועובש .א 

1. ôéöåçéí áçøåæéí
:קחשמה תוארוה

 ,םיעוביר םירייוצמ וילעו לוטסירב בצינ תוצובקה ינפל .תוצובק יתש ןיב יתורחת קחשמ אוה םיחוציפ

.רפסמב םיינשו םירשע

.רדס אלבו בברועמב תרחא תוא םושרנ עוביר לכב

 םירבועה םיעובירה לכש ךכ ,ידגנה והצקל לוטסירבה לש דחאה והצקמ לולסמ "שובכל" םירחתמה לע

.םהלש הצובקה עבצ תא ואשי הז לולסמב

 הרותב הצובק לכ .ףצרב ,ילאמשה ודיצל לוטסירבה לש ינמיה ודיצמ ועיגה ןכש הצובקל ןוחצינ לולסמ והז

 הלימ הרידגמ הרדגהה( התוא רותפל העדי םא .וז תואל הרושקה הרדגהה תא תעמוש ,חולב תוא תרחוב

 לש העבצ תא עוביר ותוא לביק ,)הרחבנש תוא התואב

 רותהו עבצ רסח רתונ עובירה ,העדי אל םא .הצובקה

.היינשה הצובקל רבוע

 םיעובירו תויתוא רוחבלו םדקתהל הכישממ הצובקה

 רבוע רותה ,םעפ הלשכנ םא .תעדוי איהש ןמז לכ

.היינשה הצובקל

 אשונב תונווגמו תובר תולאש ךתריחבל :הכירדמל

.תועובש

 ךתצובקב םיכינחה תמרל תולאשה תא םיאתהל ידכ

 .תונוש ישוק תוגרדב תולאש אוצמל שי

 תויבכוכב ונמוסו ב"אה רדס יפל תועיפומ תולאשה

.השק הלאש *** ;תינוניב הלאש ** ;הלק הלאש * :ךכ

תולועפ
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ג

ב

א
םיגגוח ונא תועובש תא וז הנועב *

)àáéá(   םיבהוא ונלוכש הנוע יהוז 
)àäøï(   םירצמ תאיציב לארשי יגיהנממ *
ןועמש יבר לש ונב **

)àìòæø(  ןורמב הרעמב בשי ותיא דחי 
.אצי ץראהמ בער היהשכ **

)àìéîìê(   אצמ ותומ תא באומב 
הרישב םירמוא תועובשב םתוא םיקוספ ***

 )à÷ãîåú(   הרותה תאירק ינפל 

,םילוע םילשורילשכ םיאב וילא *

)áéú äî÷ãù(   םיבירקמ וב ןברוקו 
,םידוקירו הרישב *

)áéëåøéí(  םילוע םילשוריל ,םינגה ירפ םע 
,ונלביק יניס רה לע הרותה תאשכ **

)áø÷éí( .ונעמש םשמ ______ו םימער תולוק 
.השיאל אשנ תור תא אוה **

)áåòæ(   .אצי ךלמה דיוד םהמ 
.תור לש הרופיס שחרתה םש **

)áéú ìçí(  .תועובשב םיארוק התליגמ תא 

,םינימה תעבשמ *

 )âôï(   .םירציימ ןיי הנממ 
,םירבד השולש לע דמוע םלועה *

)âîéìåú çñãéí(    ...ו הדובע ,הרות 
.האובתה תא םיפסוא םשל **

)âåøï(    אצמ תור תא זעוב םש 
,םימיה םיארקנ ךכ ***

)â' éîé ääâáìä( םיננוכתמ ונא םהב הרות ןתמ גח דובכלש 
,םירמתה ףיטק ארקנ ךכ ***

)âãéã(   םינימה תעבשמ דחא 
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ה
ד

ז

ו

,הרשע םה *

)ãéáøåú(   הרות ןתמב ונתינ ונל 
,תועובשה גחב רטפנ *

)ãåéã(  תורוד ירודל ךולמי לארשי לע 
,םייח תוכילה **

)ãéðéí(  םיגהונ ונא םוי םוי םהיפל 

,הברה ותועינצ תוכזב *

)äø ñéðé(    הרותה הנתינ וילעש הכז 
םירמוא התוא הידוה תליפת *

)äìì(  םילגרה תשולשבו שדוח שארב 
,שדקמה םדוקמ םש **

)äø äîåøéä(  שדחמ הנבי ונימיב הרהמב 

הנתינ הרותה וב ךיראתה *

)å' áñéååï(   הנכה ימי תשולש רחאל 
,ונלש הרותב לודג ללכ והז **

)"åàäáú ìøòê ëîåê"(   ונתוא דמיל אביקע 'ר ךכ 
,םיתבה תא טשקל םיגהונ םהב **

)åøãéí( םירפסמ ךכ - אלמ היה יניס רה םהב יכ 

,םינימה תעבשמ *

)æéú(   םישוע םהמ ןמש 
,העודי הכרב **

)æáú çìá åãáù(   הכרבתה לארשי ץרא הב 
םיבייח ויה אלש תורמל םעה ישארמ ויה ***

)æ÷ðéí(   םישישק תויהל 
םיבנעה תלוספ ***

)æâ(   םיניכמ ןייה תאש רחאל 
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ט

ח

כ

י

,םימיעט םילכאמ *

)çìá( םיגהונ ונא תועובשב םתוא לוכאלש 
,םינימה תעבשמ דחא *

)çéèä(   םיפוא םחל ונממש 
,תורבעה הרותב םיארקנ ךכ **

)çèàéí(  תונווע םג םהל אורקל רשפאו 
,הנמלאב הרושקה הווצמ ***

)çìéöä(  השע אל תורל תאז תא לאוגה 
,החמש םשכ ומשש ןברק ***

)çâéâä(  החמשב ברקוה שדקמה תיבב 

,םירצנמ עולק לס *

)èðà(   םירוכיב ואיבה וב 
,תונושארה תולימה ןה המ *

 )"èåá ìé úåøú ôéê"(       תונורחאה תולימה ןה "ףסכו בהז יפלאמ" םא 
,האמוטמ ךפהה **

)èäøä(  הרותה תא לבקל רשפא יא הז ילב 

תועובשה גחב םיטשקמ וב *

)÷éø(   תויסנכה יתב תא 
,לארשי תריב *

)éøåùìéí(   לאוגה אובי םשל 
םילגרה תשולשב תרמאנה הליפת **

)éæëåø(   םיתמה תא םיריכזמ הב 
דיוד לש ויבא ***

)éùé(    דבוע לש ונבו 

,םידבוע םה שדקמב םילשוריב *

)ëåäðéí(   םירוכיב םיאיבמ םהילא 
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ל

נ

מ

,תורבידה תרשעמ *

)"ëáã àú àáéê àú àéîê"(   תובאלו םינבל הרושק 
,ימענ לש הנב **

)ëéìéåï(   תומל וילע רזגנ באומב 

,םיינש םה *

)ìåçåú äáøéú(   םיימעפ השמ איבה םתוא 
,ןורהאו השמ לש םטבש *

)ìåé(   ןוראה תא ואשנ שדקמב 
,תורבידה תרשעמ **

)ìà úøöç(  תויחל םדאה תוכז לע םירמוש 

,וינע אוה םדא לכמ *

)îùä øáéðå(  ויקולאמ הרות איבה ומעל 
,בא הריכזמ ץרא *

)îåàá(  בערה תונשב ימענ הכלה םשל 
,הרותה הלשמנ םהילא *

)îéí(  הרסח תרניכה םהמ הברה 
,םינוש ול םימעט *

)îï(  הנש םיעברא לארשי ולכא ותוא 
,תור לש הלעב **

)îëìåï(   תומל וילע רזגנ באומב 

,הנשה ישדוחל ןושארה שדוחה *

)ðéñï(   הריפסה הליחתמ וב 
 ,לארשי םע ורמא המ *

)"ðòùä åðùîò"( לבקל םיצור םה הרותה תא םא לאש ה"בקה םתואשכ 
,םיתפומו תותוא םה **

)ðéñéí(  ...םיארקנ םה תורחא םילימב וא 
,הרזח םחל תיבל באומ תוברעמ **
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ס

פ

ע

)ðòîé(   הרמ היהי המשש השקיב 
,בדנימע ןב ***

)ðçùåï(  ויאצאצ לע הנמנ ךלמה דיוד 

)ñéðé(   רה םג ךא ,רבדמ אוה *
,םיטושיקב טשוקמ *

)ñì(  םירוכיב םילעמ םילשוריל וב 
,הנשה ישדוחב ישילשה *

)ñéååï(   הנתינ הרותה וב 
)ñôéøä(  םיעבראו העשת ,םימי הב *

,ושע בהזמ לארשי ינב יתוא *

)òâì(  ורבשנ תונושאר תוחול יללגב 
,ונתינ ונל יניס רה לע *

)òùøä(  !?ועדתה - ויה םה תורביד המכ 
,שולש םימעפ םילשוריל **

)òìééä ìøâì(   שורדל םיכלוה 'ה תא 
,האובתל רושקה ןברוק **

)òåîø(   הריפס לש םש םג ךא 
,היבאומה תור לש התמיבי ***

)òøôä(   הבזע ךרדב ימענ תא 

,םילגרל ןושארה *

)ôñç(   םיליחתמ הריפסה תא וב 
,אלמ היה םהב יניס רה *

)ôøçéí(   הצרי אל רז םהמ ימ 
,ריצקה תווצממ הווצמ **

)ôàä(  ריאשהל ךירצ הדשב האובת 
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ק

צ

ש

ר

,הרות ןתמ ןמזב *

)öéôåø(   הצייצ אל איה וליפא 
,הרות אצת םשמ *

 )öéåï(   םילשורי תומשמ דחא 
רמאנ וילעו ,הרותב קסוע *

)÷öãé(    רמתכ חרפיש 

,אבומ אוה שדקמל *

)åøáï÷(  הריבע לע רפכל וא הדות תואכ 
,תואלקחב הנוע **

)öéø÷(  תועובשה גח תא גוחנ וז הפוקתב 
,םיארוק ךכ ריצקה ינפל תדמועש האובתל ***

)îä÷(  םירפוס רמועה תא _______ב שמרחהמ לחה 

,םינימה תעבשמ *

)øéîåï(   םיניערג עפש שי וב 
הרותב קסועש םדא ארקנ ךכ *

)øá(   הכלה ונל קסופו 
,התומח םע האב םחל תיבל באוממ **

)øåú(   אצי ךלמה דיוד הנממ 

,םילגרל ינשה *

)ùáåòåú(   םימייסמ רמועה וב 
םיינעל םחל םיניכמ הנממ *

)ùòåøä(   םינימה תעבשמ איה 
םיגחה םיארקנ ךכ *

)ùìåùú äøâìéí(  םילוע ונא םילשוריל םהבש 
,םיקזח תולוק ונממ ועמשנ יניס רה דמעמב *

)ùåôø( םירופיכה םויו הנשה שארב וב םיעקות 
,השולש םה תועובש ינפל **

)ùìåùú éîé ääâáìä(  הרות ןתמל וננוכתה םהב 
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ת
,רפוש לוקב יניסב הנתינ *

)úåøä(   רמש התוא לארשי םע 
,םיארוק ונא ךכ *

)úøé"â(  תובותכ הרותבש תווצמה רפסמל 
,םינימה תעבשמ *

)úàðä(   םילבד םיניכמ הנממ 
,םירע הלילב תויהל םיגהונ תועובשב **

)úé÷åï ìéì ùáåòåú(  םירמוא תסנכ תיבב ותיאו 
 

2. ðéáéí åáéèåééí ä÷ùåøéí ìçâ äùáåòåú
.םייתשל הצובקה תא קלחל ןתינ גחל םירושקה םייוטיבה תא ונניש םיכינחהש רחאל

.הספוקל םסינכהלו גחל ןיפיקעב וא תורישי םירושקה םייוטיבו םיבינ יסיטרכ שארמ ןיכהל החנמה לע

:קחשמה תוארוה

 ןמז ךות ותצובק ינפל יוטיבה תא שיחמהל וילע .הספוקה ךותמ סיטרכ ורותב ףלוש הצובק לכ לש גיצנ

.תירוקמ הרוצב בוצק

 תודוקנ 6-ב הצובקה הכוז הנוכנ הבושת לכ לע .ותועמשמ תא ריבסהלו יוטיבה/בינה תא תוהזל הצובקה לע

.)םלשומ רבסה ןתמ רובע 3 דועו יוטיבה יוהיז רובע תודוקנ 3(

.תחצנמה איה תודוקנה תיברמ תא תרבוצש הצובקה

תורדגה    םיבינל תואמגוד

.)אי:ד םירישה ריש( םימיענו םיכר םירבד רבדמ  - ינושל תחת בלחו שבד

.)דכ:כ ארקיו( לארשי-ץרא לש היחבשמ   - שבדו בלח תבז

.ךכ רדגומ יפוא רסח םדא   - ירשב אלו יבלח אל

.תואמצעה תמחלמב המחלש הדיחיל םש ,יניס רהל יוניכ    - לארה

.ודומלתב דואמ ףירח שיאל יוניכ   - םירה רקועו יניס

.רודה לודגל יוניכ   - םלוע ירה

.)ב"צ תומבי( רובעי אלו אוה קוח   - רהה תא ןידה בוקי

.םילודג םישנא ןיבש תקולחמב ברעתה - םילודג םירה ןיב ושאר סינכה

.הרותה לש התוינויחל יוניכ  - הב םיקיזחמל איה םייח ץע
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3. áð÷ îéìéí ìùáåòåú - ôòéìåú îñëîú
.ןוכנה רוטב הטמל תומושרה םילימה תא וצבש :'א בלש

.םירחא םיגח לע תומישר הלבטב ץבשל וסנ םילימה ץוביש רחאל :)הנשה יגח ימוכיס( 'ב בלש

 ,ריש םויס ינפל הלבטב םיטרפה תא םילשהל תבייח הצובק לכ .בוצק ןמז ךות תוצובק ןיב תורחתכ ירשפא

.גחה ותואל רושקה ,עקרב ןגנתמש

áð÷ îéìéí:

úàðä, à÷ãîåú, ÷öéø, ùáåòåú, æéú, îâéìú øåú, ùáåòåú îôñç, ôøùú éúøå, âôï, çìá, òöøú, ðòîé, çéèä, 

ùòåøä, îúï-úåøä, ùáú ëìä, úîø )ãáù(, áåòæ, áéëåøéí, âáéðä, øåú, øéîåï, äáàú áéëåøéí, éø÷ ìùáåòåú, 

úé÷åï ìéì ùáåòåú, ãåã äîìê, òøôä, òìééä ìøâì, òåâåú âáéðä, ñôéøú äòåîø, éîé ääâáìä, îùä øáðå, ôéøåú 

åéø÷åú, äìì.

 ,םיס"נתמל הרבחה תאצוהב ,תיתרבח תוליעפל הידפולקיצנא ,"הידפולעפה" תובידאב

תונורחא תועידי ,ל"כשמ תאצוהב

 ˙ÂÓ˘
 ‚Á‰

 È‚‰ ÓÓ
 ‚Á‰

 ÌÈ¯ÙÒÓ
 ÌÈ¯Â˘˜‰
 ‚ÁÏ

 ÌÈËÂÈÙ
 ‚ÁÏ

 ÈÏÎ‡Ó
 ‚Á‰

 ‰‡È¯˜
Í" ˙·

 ˙ÂÈÂÓ„
 ˙Â¯Â˘˜‰
 ‚ÁÏ
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עובשה תשרפ .ב    

ךדגיו ךנב לאש
רמייהלפ הירא תאמ

)י"שרב תואיקב( המלש תמכח

רבדמב תשרפ

?יול ינב הטמ לא שרתו ןתגב תא י"שר "ררוג" המ םשל .1

 ןעוטה ,י"שר ירבד תא בשיית ,ןכ םא ,דציכה ,ןיינמל תפרטצמ השא ןיאש ,הנד תמדקמ ונילע לבוקמ .2
?"ןינמה תא המילשה איהו" תושרופמ

 חכב ןיאש ,יומסה לרוגה ןמ ול אב ,םדאה לע אבו שחרתמש המ לכ יכ הנומא=( תיטסילטאפה השיגל דוגינב .3

 הנומאה לע תתתשומה םדאה לש תישיאה תולדתשהב תודהיה תלגוד ,םימלסומה ונינכש לש )ותונשל םדאה
?יוטיב ידיל הז ןורקיע י"שר איבמ ונתשרפב ןיינע הזיאב .ה"בקב

.הנמית ...ונחי תהק ינב תחפשמ .4

:איה וירבד ךשמהב י"שר תנקסמ ,הנמית םינוחה ןבואר לגד םכל ןיכומסו :י"שר 

.ונכשל בוט קידצל בוט .א 

.ונכשל יואו עשרל יוא .ב 

.התא ימ ךל רמואו ,ךרבח ימ יל רומא .ג 

.ער ןכשמ קחרה .ד 

אשנ תשרפ

 תא י"שר ונדמלמ ונתשרפב ןכיה ."רשעתתש ליבשב  רשע" - "רשעת רשע" קוספה לע ל"זח שרדמ אוה עודי .1
?ינע היהנ - רשעמ שירפמ וניאש ימש - ףסונה ללכה

 תוישרפה יתש וכמסנ הניגבש הדבוע הטוס השא ןיבל הנוהכ תונתמ ןיב םיניינעה רשקי"שרד אבילא ,והמ .2

?וזל וז ולאה

?ןיינמ - ונתשרפב השא לש שאר יוסיכ .3
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 דואמ תחוור תיללכה התחיתפש י"שר לש הרמיא לבקתש ךכ )תוא ןייצמ X לכ( תורסחה תויתואה תא םלשה .4

.וישוריפב

         ןX וXצXX XזX הלXXXXב XXXס XXXXה XXש ,ךל XXXל ?XXXס XXXXל XXזX תXרX הXXXנ  XXל 

XXןי.

ךתולעהב תשרפ

 :ללכ ךרדב( "ורמאי המ" לש ששחה אוה םימיוסמ םישעמל עינמהש י"שר עבוק ונתשרפב םימעפ עברא .1
 ןיינעב תיעיברהו םיננואתמב תישילשה ,ורתיב היינשה ,הרונמב הרושק הנושארה םעפה .)"...ורמאי אלש..."
!ןתוא רתא .םירמ

 שי םאה - תאז לכבו ,דימלתה לש ותלוכיב הנומאהו תונלבסה תונמנ בוט הרומל תויחרכהה תונוכתה ןיב .2
.)ילמיסקמ( יברימ רועיש הלאל

 םייוולה יבגל םג - לידבהל - גהונה היה ךכו ,05 ליג תוביבסב ל"הצב םיאולימ תורישמ םדא ררחתשמ םויכ .3
  ןיב יתועמשמ לדבה םייק תאז לכב .)"דוע דבעי אל הדובעה אבצמ בושי הנש םישימח ןבמו"( ןכשמה תדובעב
?והמ .וללה םירורחשה יגוס ינש

?ןכיה .ונתשרפב י"שר לש שוריפב יוטיב ידיל אב ,ול בוטו עשר - ול ערו קידצ תייגוסב חוכיווה .4

חלש תשרפ
 תא םיארמ ךכ רחאו הליחת תלוספה תא םיארמ םירגתה ךרד ןכש" :י"שר רמוא ונתשרפב ןיינע הזיאב .1

?"חבשה

 תלאשב תולוכסא יתש תומייק ,הזעו ןורמוש ,הדוהי יבושייב רקיעבו תחתפתמה ונצראב םיטעמ אל םיבושייב .2
?ןכיה ,ונתשרפב אתכמסא ךכל םיאצומ םידגנתמה .בושייל ביבסמ ןוחטיב רדג תמקה

 ,המוד השעמב והשימ םתוא םידקה רבכש רבתסמ ךא ,םיקידצ ירבק לע תוחטתשה אוה חוור ידיסח גהנמ .3
?והימ

?תיציצבש םיטוחה תנומש םה המ דגנכ י"שרד אבילא .4

חרק תשרפ
?והמ ,י"שר לש ושוריפ תועצמאב ,םיוסמ בינ דילוה חרק לש םיוסמ יטמרד השעמ .1

 "םיבחסנ" םיניינעה ובש בצמ ,ונייהד ,תבחסה ,ונרעצל ,אוה לארשיב להנימה תכרעמ תא םינייפאמה דחא .2
 ןיינע "בוחסל" ןווכתה ךכבו ,היהשה יסיסכתב םדא טקנ ונתשרפב .ךשוממו לברוסמ לופיט תובקיעב בר ןמז

?ודיב הלע וסיסכת םאהו ,ןיינעה המ ,שיאה ימ .םיוסמ

?הלימב הלימ הילע ונרזח עודמ עדתה ,"אשת יכ" תשרפב הנושלכו הבתככ העיפומ וז הלאש :ארוקל 

?הייסולכואה יפלכ תונוטלשה לש יצוביק שנועמ החונ י"שר לש ותעד םאה .3
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 ,חבזמה לעמ שא הילע תתל ,התחמה תא תחקל ןורהאל השמ רמוא לארשי םע לש ונויליכ תא עונמל ידכ .4
 "םשרימה" תא השמ ריכה ןיינמ ,)אי ,זי רבדמב( הילע רפכל ידכ הדעה לא הרהמ הכילוהלו תרוטק םישל
?הזה

 

תקח תשרפ

 ןיינמ ."תרפכמ םיקידצ תתימ" ןכש ,קידצ רטפנ םהבש םימיב ןונחת תרימא יא אוה םידיסחה ןיב חוור גהנמ .1
?ל"נה תטטוצמה הנקסמה תא י"שר קיסמ

 ולטנ ,תינדיצהמ םנוזמ תא ואיצוה ,הדעסמל םלוכ וסנכנ תוינחה תחאבו ,לויטל ואצי ילארשי תחפשמ ינב .2
 ןחלושה תא בטיה תוקנל וחכש אל ףוסב ,הנורחאו הנושאר הכרב - הבר הנווכב וכריב ףאו ,ןידכו תדכ םיידי

?םתוגהנתה לע "רשע" ןויצ םהל ןתונ היה י"שר םאה .ודעס וילעש

?ןכיהמ - "לוחמלמ ירזכא אהי אלש הליחמ ונממ םישקבמש ימל ןאכמ" .3

 רחאל וליאו ,ותערל םה וליאכ תנייוזמ יתלבה םדאה ןיעל םתעשב תואריהל םייושעה ,םיבצמ םירצונ םעפ ידמ .4
?יוטיב ידיל הז ןורקיע אב ונתשרפב ןכיה .קותמ אצי זעמ ,ה"בקה לש ותחגשה ףקותב יכ ,ררבתמ ןכמ

קלב תשרפ

 תארקל היצילאוקל דחי ורבח םיעוער םיידדה םיסחי תולעב תונידמש ,תחא אל הרק הירוטסיהה ךלהמב .1
 ."ןמה תאנש" ךותמ אלא ,"יכדרמ תבהא" ךותמ אל תאזו ,המחלמל האיצי

?"ןמה"ל לשמנה והימ ,ונתשרפב 

 דמול ,"הלודג וא הנטק תושעל יקלא 'ד יפ לע רבעל לכוא אל בהזו ףסכ ותיב אלמ קלב יל ןתי םא" קוספהמ .2
:י"שר

."םירחא ןוממ דמחמו הבחר ושפנש" ונדמל .א 

."לכה תא הנעי ףסכה" .ב 

?"םימדוק ימ ירבד דימלתה ירבדו ברה ירבד" .ג 

."םישוע םניא טעמ וליפאו הברה םירמוא םיעשר" .ד 

.תסנכה תיבל הסינכה תעשב תרמאנה "בקעי ךילהא ובט המ" הליפתה יבא אוה עשרה םעלב .3

?הטימה לע עמש תאירקל םג םעלב סחייתמ י"שרד אבילא ןיינע הזיאב 

?תולכירדאל טנדוטס לכ בואשל לוכי ,םעלב ירבדב עבומה ןויער הזיא .4

סחנפ תשרפ

.םילשמ י"שר איבמ ונתשרפב םימעפ שולש .1

."ורדע ךותל םיבאז וסנכנש העורל לשמ" - ןושארה 
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."ןיד תיבב תוקולש םישנ יתשל לשמ" - ינשה 

."ולש ןיטלפ חתפל סנכי אלש ונב לע רזגש ךלמל לשמ" - ישילשהו 

.וללה םילשמהמ דחא לכ םלשה 

 )תונויצה םוחתב - זמר( התוישיא תרדאהל וב תולתיהל לודג ןליא י"שר שוריפב שי "השאה רורחשל העונת"ל .2
?ןכיה -

?ויתואצאצלו ףסויל ףתושמ היה "ביבחת" הזיא .3

:דעונ דחפלצ תונב לש ןהיתומש טוריפ לש רדסב יונישה ,י"שר יפל .4

.הילפא תשוחת עונמל .א 

.וזכ וז תולוקש ןלוכש ןייצל .ב 

.תומואת ויה ןלוכש ןייצל .ג 

.הנוכנ הניא הבושת םוש .ד 

)ןויליגה ףוסב תונורתפ האר(

 

42



43

"שיגרמ התא ,שיגרמ ינא"

 הלועפה תורטמ            

."ינאה רסמ" ילכה תא ריכהל �

.םהיניב םיתומיע ענומו םדא ינב ןיב תרושקתה תא רפשמ "ינאה רסמ"ש תועדומל איבהל �

.םיטקילפנוק ןורתפב עייסמ "ינאה רסמ" םהבש םיבצמב תוסנתהל �

.תוקד 09   :הלעפהה ךשמ           

:םירזע

םיפתתשמה רפסמכ - "ינאה רסמ" �

םידיקפתה קחשמב םינקחשה שומישל - רסלק �

ןושאר םידיקפת קחשמל תוארוה �

:הלעפהה ךלהמ

החנמל

.אבה עוריאה תא האילמה ינפב גיצהל ןנוכתהל םיבדנתמ ינשמ שארמ שקב

עוריא סיטרכ

 חקל ידמ רתוי בושחל ילב .ץירעמ אוה התואש הקהלה םש םע רסלק ןדרי לש ונחלוש לע האר לט

 ?הזב יל עגונ התא המל :רמאו ורבעל ץרפתה ןדרי .וב ףדפדל לחהו תושר אלל רסלקה תא לט

 !לכתסהל קר יתיצר !?ןיינע הזמ השוע התא המ :לט ול הנע הבוגתב

שגרב הבשקה .ג                       
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תולאש   

?םכינפלש עוריאב תוגהנתהה תא ןייפאמ המ .1

?עודמ ?םכילע תלבוקמ תאזכ החיש םאה .2

 עוריאה תא עונמל הנניא הרטמה - ?םכינפלש עוריאה םע דדומתהל הנוש ךרד םיריכמ םתא םאה .3

!תודדומתה יכרד עיצהל אלא

החנמל

.ףתתשמ לכל דחא קתוע קלחו ןלהלש "ינאה רסמ" תא םיפתתשמה ינפל גצה

.םירוהו םירומ תכרדהל תללוכ הטיש חתיפ ןודרוג סמות יאקירמאה גולוכיספה

."התאה רסמ דגנכ ינאה רסמ" הטישה תא הניכ אוה

 ולצא הררועתה יכ יולג ןפואב הדומ םדאה ובש ,תוירחא לש יוטיבכ "ינאה רסמ" תא רידגמ ןודרוג

.ותוגהנתהל שיש העפשהה יהמ ,היעבה רוקמ תא הווהמה ,תלוזל ריהבמ אוה .הקוצמ וא היעב

.ויתושגרב עוגפל ילב ותוגהנתה לע הבידא הרוצב תלוזל ריעהל רשפאמה ילכ וניה "ינאה רסמ"

:םיבלש השולש "ינאה רסמ"ל

.תודבועה לש יביטקייבוא רואית :ןושארה בלשה

.ילצא תוררועמ תודבועהש תושגרה רואית - "שיגרמ ינא המ" :ינשה בלשה

.ותוגהנתה תא הנשיש השקבב תלוזל היינפ :ישילשה בלשה

.םדוק גצוהש עוריאל תסחייתמו "ינאה רסמ" לע תססבתמה ,היינפ ךרד ועיצה .1

 ריבעיו ,דבלב תודבועב תודקמתה ךות ,תעגופ וא המילא תוגהנתה ורקיעש עוריא ףד לע ראתי גוז לכ .2

.ודי לעש גוזל ףדה תא

 עוריאה לע חוודל ןנוכתיו "ינאה רסמ" ילכב שומיש ידי לע לביקש היעבה תא רותפל הסני גוז לכ .3

.האילמב

האילמב            

 םיפתתשמה ונחבי עוריא לכב .םיעיצמ םהש תונורתפה לעו םיעוריאה לע וחוודי תוחפל תוגוז השימח �

.םיבלשה תשולש יפ לע "ינאה רסמ" תא
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ןוידל תולאש   

?עודמ ?"ינאה רסמ" תא לגרתל רתוי השק םכל היה עוריא הזיאב .1

?םדאה ינב ןיב תרושקתל "ינאה רסמ" םרות ,םכתעדל ,עודמ .2

?וז הלעפהמ םיחקול םתא המ .3

רעונו הרבח להנימ ,ךוניחה דרשמ תאצוהב ,"םהיניבש המו הבשקה ,גולאיד לע ןוידהו החישה תוברת" יפ-לע
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רמרק הרינ תאמ

תונמאו ך"נת ןיב בולישכ ימוחת-ןיב אשונל המגוד
 ףסונב תונשרפ ריכהלו קימעהל ןתינ ןוכיתהו הביטחה ליגב .שדחמ הנש לכב םידמול תור תליגמ תא

.םייקה טסקטל

.תונמא תוריצי רפסמ םע התוא בלשל ןתינ הליגמה םע דימלתה לש הקימעמ תורכיה רחאל

 םש ןויצ אלל תופסונ תונומת יתשב ןנובתנו ,91-ה האמב הרייוצ רשא הרוד באטסוג לש ותנומת תא שוגפנ

.ותפוקתו רייצה

 הניאש תמיוסמ תונשרפ תונומתב אצמנו הדימב .תיארקמ תונשרפכ אלו תונמא השעמכ תוריציה תא חתננ

.ןיינעה ןמ םלעתנ אלו ךכ לע ריענ ,ונילע תלבוקמ

 קיסעה אוה .ך"נתה םג היה רייאש םירפסה ןיב .םיבר םירפס רייא .2381 תנשב דלונ :הרוד בטסוג

 הטירחה תכאלמ תא ורובע ועציבש טירחת ינמא

 העיפומ ותמיתח .ולש הנכהה ימושיר יפ לע תשוחנב

 דצב ומתח םירזועה םינמאה וליאו לאמש דצב

 - וירויצ .לוסיפבו ןמש רויצב םג קסע הרוד .ןימי

 .וצראב הבר החלצהל וכז אלו םייטמרדו םייטנמור

.3881 תנשב זירפב רטפנ אוה .הפי ורכמנ ןודנולב

 תוארמ - ןבל רוחש - וק ירויצ ,וירויצב וחוכ

 וא תיטמרד הריווא תריציו םייטנמורו םייטוזקא

 לע ססבתה עבטה ירואיתב .אשונל םאתהב הוולש

 רואיתב דקמתה אוה .רשפאה לככ םיקיודמ םינותנ

 ,תועונתה ,תולעופה תויומדה - היטרפ לכ לע הלילעה

 .הרוטקטיכראהו ףונה יטרפ ,םידגבה ילופיק

 בריק ךכו טסקטה ןשרפל היה ותונמא תועצמאב

.ארוקה בלל תורפסה וא ך"נתה תא

תונמאב היבאומה תור
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 תא .4581-ב הרדסה תא רייצל לחה אוה . ך"נתה ירפסל רייצש תונומת תרדיס ךותמ החוקל הנומתה

 ןבא ,ץע יספדה ויה תולבוקמה תוקינכטה הפוקת התואב .יאזירפ ןועובשב םסרפ םינושארה םירויצה

.הפוקת התואב םירפס ירויאל ושמיש תוקינכטה .תשוחנ יטירחתו

 יווק תא ןמאה טרוח וז הקינכטב .תשוחנה טירחת תקינכט איה וירויצב הרוד שמתשה הב הקינכטה

 ךותל רדוח אוה חולה לע וידה תא םיחשומ רשאכ .קד טרח תרזעב תשוחנה חול ינפ לע הריציה לש םושירה

 תרבעהל תמרוג וילע ץחל תלעפהו חולה לא ריינה ןויליג תדמצה .חולה יוקינ רחאל םג םש ראשנו םיצירחה

.תשוחנה חולב הקוקחה הרוצה לש ךופה ספדה לבקתמו ריינה לא םיצירחבש וידה

.הנומתב עקשוה למע המכ וניביו )התוא וסני וליפא ילוא( הקינכטה תא וריכי םידימלתהש בושח

 ואצמי רויצה תא .הבר החלצהל התכז הרדסה .ך"נתה לש תרייואמה הרודהמה רואל האצי - 5681 תנשב

 תאצוה ,הרוד תאמ תונומתב ך"נת( םהיבס וא םהירוה לצא "יניס" תאצוה ידי-לע אציש רפסב םיכינחה

.)89 'מע ,5591 ,ביבא-לת יניס

 םע תור התשעש דסחה ,דחאה .הליגמב םיבוט םישעמ תוראתמה תונומת יתש רייצל רחב תור תליגמב

.הערפה אלל םירצוקה םע טוקלל תורל רשפאמה זעוב לש בוטה השעמה :ינשהו "הב הקבד תורו" :ימענ

."תאזה הרענה ימל ,םירצוקה לע בצינה ורענל זעב רמאיו" ,ה 'ב תור ךותמ ,89 דומעב הנומתל סחייתנ

 שחור - ירוחאה - ינשה וליאו ,דדוב ,עוגר ,טקש ימדקה הקלח .הנומתב תויצאוטיסה יתשב וניחבי םיכינחה

.'וכו םיטבמ ,םירוביד ,תוליעפ

 רשא תא רמולו הנומתב ןנובתהל ךינחל ןתינ הליחת ,ןכל .ורואיתב רייצה קייד םאה תעדל דואמ ונל בושח

 םיקוספה תא אורקלו ך"נתה תא חותפל שי תינושאר תוסחייתה רחאל .הייחנה תולאש ילבמ בשוח אוה

.הנומתב םיראותמה

 רבגה םע אוה חחושמ ילוא .רענ םע אלו השא תומד םע חחושמו תור לע עיבצמ אוהשכ זעוב הארנ הנומתב

 םיחלושש םיטבמה .תקיודמ הניא היצאוטיסה הרקמ לכב .ותוארל השקו השאה תומד ירוחאמ בצינה

 ,הרז התיהש תור ילוא .תונשרפ לש הדימ תויהל הלוכי הפ .םיינדשח אלא םידהוא םיטבמ םניא םירענה

.םלוכ לע תלבוקמ התיה אל ןיידע ,הירכנ

 איה המב ?השאה הארמ המ :תוחנמ תולאש םתוא לואשל ןתינ םיכינחה םע הנומתה חותינ ידכ ךות

 סחייתהל ןתינ ההובג התיכב ?םיארנ םה דציכ ?הדשב םירחאה םישנאה םה ימ ?הישעמ המ ?השובל

.דועו הפוג תועונת ,הינפ הארמ ,הנומתב אטבתמ אוהש יפכ תור לש היפואל

 .םיטפושה תפוקתב תושובלתה ויה ולא םנמאש ךינחה יאדווב קיסי הנומתב םישנאה שובלל וסחייתהב

 םייברעה ץראה יבשות לש תונומתמ ילוא ?םירחא םירויצב תאז האר ילוא ?ושבל ךכ יכ רייצה עדי ןיינמ

?ותפוקתב

 הוולת איה - הנומתה תא ךינחה הארש עגרב .תישחומה ך"נתב תונמא לש תויעבה תחאב םילקתנ ונא ןאכ

 .תכל דוע קיחרהל לכוי אל ונוימד .'וכו ףונה הארמ ,תשובלתה םע תור תא רשקי אוה .וייח ימי לכב ותוא
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 תאז( םירחא םינמא ירויצל ורויצ תא תוושהלו ,ויניע תואר יפל רייצ רייצהש ריבסהל רתויב בושח ןכלו

.)ךשמהב השענ

 שקיב רייצהש רורב ,הדדוב ,הנומתה תמדקב התויהב .הנומתה יפ לע תור לש התוישיא תא ןוחבל הסננ

 תודמוע תויומדה ראש דועב העירכ תועונתב תראותמ תור ?שמתשה םיעצמא וליאב .התומד תא שיגדהל

 תויומדה ראש .תבצינ איה וילע הדשה חטשמ לע םג ךכו ,תור לש ןוילעה הפוג גלפ לע לפונ רואה .תוענ וא

 תא רתוי דוע השיגדמ ,הצובקב אצמנה זעוב לש דיה תעונת .הצובקל תוכפוה ןה ךכו לגעמ ןיעמ תורצוי

.הרז התויה תדבוע

:ב"ע ג"יק תבשב ארמגה תא ריכזהל הפי ןאכ

 "åëé ãøëå ùì áåòæ ìùàåì áðòøä? à"ø àìòæø: - ãáø çëîä øàä áä, ùúé ùáåìéï ìé÷èä, ùìåùä ìà ìé÷èä )ùëï äãéï: 

ùúé ùéáåìéí ì÷è, ùìåùä àéðï ì÷è(. áîúðéúà úðé: - ãáø öðéòåú øàä áä - òåîãåú )ùéáåìéí òåîãåú äéúä ìå÷èú 

áîöá îòåîã; ðåôìåú - îéåùá )øù"é: ëãé ùìà úùçä(. åéôä äåà äðéñåç áîãøù: )øå"ä ã' ç( åìà äåä çëéí ìä... àìà 

ëéåï ùøàä àåúä ðòéîä åîòùéä ðàéí - äúçéì ùåàì òìéä. ëì äðùéí ùåççåú åîì÷èåú åæå éåùáú åîì÷èú, ëì äðùéí 

îñì÷åú ëìéäï åæå îùìùìú ëìéä )áâãéä(, ëì äðùéí îùç÷åú òí ä÷åöøéí åæå îöðòú òöîä. ëì äðùéí îì÷èåú áéï 

äòîøéí åæå îì÷èú îï ääô÷ø".

 ,התמועל ,עונצ וניא םילבשה תא תאשונ תרחאה השאהש ןפואה ,הנומתה ךותמ הז שרדמ דומלל ןתינ

 אלא ,םישנה ראשכ םירצוקה ראש םע תברעתמ הניא איהו ,םיעונצ הידגב ,תור לש תועונצה היתועונת

.רקפהה ןמ תטקלמו תדדובתמ

?וז השגרהל םרוג המ .תמיוסמ תוחונ יא תרצוי הנומתב הריוואה ,יתעדל

 םינפומה םיטבמה ,ךדיאמ .םירחאה ןמ תדדובתמו המצע ךותב תסנוכמה תור לש הוונעהו תונשייבה ,דחמ

.םיוסמ חתמל םרוג הז לכ ,הרבעל תועיבצמה םיידיה ,הילא

 ןיא תאז תורמל ךא ,יתגרדה ןפואב םייושע לצל רוא ןיב םירבעמהו ךר ןפואב תישענ תויומדה תראה ,םנמא

.יהשלכ החותמה הריוואה לע ,הפחמ רבדה

 לשמ ךורא הלוורש - העונצ השא :איהש ירה הנומתה יפ לע תור לש התוישיא תא ןוחבל הצרנ םא

 תומדה תא הנמאנ תגציימ איה ךכב .תוכרו םעונ תואטבמו תולוגע היתועונת ,הדילש וזמו תרחאה השאה

.המלוע תא התנקו התומח םע דסח התשעש ימ ,הנמאנו בל תבוט ,תיכ"נתה

 תא תשרפמ הניא הנומתב תוננובתהה .)תיניצר הריתס אל( בותכב רמאנל וא הכלהל הריתס ןיא וז הריציב

 דימלתה לש יתונמאהו יטתסאה ןפל הפיסומ איה ןכ ומכ .רסמה תא תקזחמ איה קפס אלל ךא ,בותכה

.ןנובתהל ותוא תדמלמו

 ותנבה לע ןיעדויב אלשו ןיעדויב עיפשתו ןורכיזב טרחת הנומתהש - ןוסנזורו וטוסאק םירמוא - ששח שי"

.הז אשונל תופסונ תונומת גיצנ וז היעב עונמל ידכ ."םיבותכה תא )דימלתה לש(
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 קלחב םידמוע םירוביגה תשולש .השאר תא הליפשמה תור רבעל ודי תא טישומ זעוב הארנ תפסונ הנומתב

 תמשאומכ תיארנ תור .רוחבכ אלא רענכ הארנ וניא רשא רענל דבכנ םוקמ ןתינ הפ .הנומתה לש ימדקה

 םיקוסעה םירצוקה .תורל הדוקפ םינתונכ םיארנ םה .ורענו זעוב הארמב הכימת וא תוכר ןיא .המ רבדב

.געלנ ךויחב השולשה לע םיטיבמ םתכאלמב

 רואיתה תא ול רוחבל ,תונומתב תוננובתהו תורכיה רחאל ,לכוי ולא םירויצ העבראב ןנובתי רשא ךינחה

.העבראה לכמ תבכרומ אהת רשא ולשמ הנומת ול רוציל ילואו ,ותעדל םיאתמה

 תא ראתמה ,וננמז ןב ,יקסבודנס השמ ןמאה לש ןולספ תנומת יתאצמ

 ששח ךותמ ילואו הוונע ךותמ ילוא השאר הליפשמה העונצ תומדכ תור

.והשלכ

.רמאמה תביתכב יל העייסש ןליא-רב תטיסרבינוא ,ביני הכרב ר"דל הדות
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ילוק-רוא רמוח

םיכרעו הפ-לעבש הרות ,תועובשה גח יאשונב
)תינרותה תיגוגדפה היזכרמב םייוצמה( ואידיו תוטלק

.ושומישו ותביתכ ,ותנכה יכרד ,הרותה רפס לש ותובישח - 6 -  )םייניב תביטח( - הרותה תאזו �

.ןשומישו ןתביתכ ,ןתנכה יכרד ,ןתובישח - 7 - )םייניב תביטח( - תוזוזמ לע �

 היזיוולטה( תור תליגמ לש הרופיס - )"ןנעו תשק" תרדסמ( ).ר.כ( 061 ,82 - )ידוסי( - תוכלמ לש המא �

)תיכוניחה

.)תיכוניחה היזיוולטה( תועובשה גח לש ותוינוג-בר - ).ר.כ( 061 ,82 - )ידוסי( - שמרח לחהמ �

.)ילארשיה םיטרסה תוריש( םינימה תעבש לש םתועמשמ - 831 - )ידוסי-לע( - םינימה תעבש �

.םגהנמו תוכוסו תועובש ,חספ - 071 ,)ר(052 - )םיליגה לכ(  - םילגר תשולש �

 םילמסב השודקה ישימשת תא ורטיע םיידוהיה םינמאה - 631 - )ידוסי-לע( - םיידוהי םילמס �

 תולעב תוירטמואיג תורוצ בוליש ךות ,שדקמה ,םילשורי ,ןדע ןג ,האירבה ןויערב םרוקמש םיידוהי

.)ילארשיה םיטרסה תוריש( לארשי םע תודלותל הרושקה תיטסימו תילמס תועמשמ

.)תיכוניחה היזיוולטה( הווצמ תב/רב אשונב - ).ר.כ( 481 - )םייניב תביטח( - תווצמל ונעגה �

.הזחמהב דומלתה תויגוס - 14-74 -  )םייניב תביטח( - ןיזחוא םינש תרדס �

.)תיכוניחה היזיוולטה( י"שר לש ותומדל - 2 - )ידוסי( - י"שר רמוא המו �

.)דעלט( רייוצמ טרס - י"שר לש ותומדל - 009 - )םייניב תביטח( - י"שר �

.הווהבו רבעב הבישיה - 721 - )םייניב תביטח( - הבישיה םלוע �

 דיל ,ןשיה שרדמה תיבב "דימתמ"ה תא ראתמ טרסה - 301 - )ידוסי-לע( - םידימתמ לש םנוגינ �

 לש םידימתמה ,ותמועל .ותריש עקר לעו ,קילאיב נ"ח ותוא הארש יפכ ,ארמגה ףדו רנה ,דומעה

.)הרוהנ( הרות דומיל - איה תחא םתרטמ ךא םתביבסל השיגבו ימינפה םמלועב םינושה ,ונרוד

. 332- )ידוסי-לע( - ורבחל םדא ןיב תווצמו םידעומו םיגח �

רזע רמוח
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 לש ,דסח לש רופיס אוה תור לש הרופיס - 613 - )תירבעב תויבותכ םע תיסור( - )םייניב תביטח( - תור �

.)רשג( לארשי םעלו החפשמל תוריסמ

 ,תיציצ ,הזוזמ ,ןיליפת ,הרות רפס - 612 - )םייניב תביטח( - םוקמל םדא ןיב תווצמו םיידוהי םילמס �

.)תיכוניחה היזיוולטה(  הווצמ תב/רב

.)ר( 991  - לארשי יגח �

.ןתמו אשמ תוכלה - )תודהיב םיגשומ( - ).ר.כ( 161 - )םייניב תביטח( - הנומאב ןתמו אשמ �

.הדיבא תבשה תוכלה - )תודהיב םיגשומ( - ).ר.כ( 161 - )םייניב תביטח( - םבישת בשה �

.)ר( 391 - )םייניב תביטח( - תווצמו םיגח �

 הז םיכלוה םיינש רשאכ קזיה לש םינוש םירקמ תמגדה - 67 - )םייניב תביטח( - הכלהב תויגוס �

.)ןוטלמ זכרמ( )המימוטנפ( הז תארקל

.)"ןיזחוא םינש" תרדסמ תוינכת רחבמ( 142 - דומלתב םיחנומ �

.1301 ,657 - )ןולא יכדרמ ברה םע החיש( - תועובש �

.ימלועה ך"נתה ןודיחו םיחוציפמ תוינכת - )רחבמ( - ך"נת ינודיח �

.הזחמהב - )עובשה תשרפב הרדס( - תישארב ישגפמ �

.ןודנול ןורי - )עובשה תשרפב הרדס( - םינפ םיעבש �

.)ןולא יכדרמ ברה םע עובשה תשרפב םירועיש תרדס( - תישארבמ �

.תודהיב השאה דמעמ - םישנל הרות דומיל - 1301 - )ידוסי-לע( - השא ינשעש �

.)תיללכה היזיוולטה( )ןויד( םישנל הרות דומיל - 299 - )ידוסי-לע( - בוט עובש �

.)"םוסמוס בוחר" תרדסמ( - 639 - )ידוסי( - חספ - תועובש �

.)הלעמ( תומשו תישארב רפס תוישרפמ עובשה תשרפ ינודיח תרדס - )םייניב תביטח( - ש"פב ל"וב �

)תינרותה תיגוגדפה הייזכרמב תויוצמה( לוק תוטלק

.לגרל תוילע - 4102

.תורבידה תרשע שרדמ - 7012

.הרות רפס לש ולוגלג - 6112

?עודמ - םעט ןהל ןיאש תווצמ - 2412

.)תיסורב( ןוגינבו ללמב תועובשה גח - 5622

.)הלחנ ת"ת( הלחנ ירוכב - 9522

.)ל"זח תורוקמ יפ לע( תור תליגמ - 4322
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:ןליא-רב תטיסרבינוא לש עובש תשרפ יפד ךותמ תועובש לע תיינרות םירמאמ �

 ptth //: www . uib . ca . li / HJ / ahsaraP / touvahs / touvahs . lmths

 .תונוש תויוליעפ ללוכו םידליל דחוימב םיאתמ ,תועובשה גחל םילג לש רתא �

 ptth //: www . milag . gro . li / syadiloh / touvahs

 ךוניחה דרשמ לש רצינמרקו רהניש הטמ לש רתאב תועובשל תבשחוממ הביבסב הדימל ירמוח �

 ptth //: www . noitacude . vog . li / etam / touvahs . mth

 .תועובשה גחל רושקה בר רמוח שי "הבחר תיווז םירומ זכרמ" לש רתאב �

 ptth //: www .w- elgna . lilag . 21k . li / oiduts / noigiler / touvahs -1. mth

 לש םינושה םידדצב םיקסועה םיבר םיפד ללוכש תועובש אשונב רתא שי "תימא" תשר לש רתאב �
 .גחה

 ptth //: www . tima . gro . li / migah / touvahs/

 :תועובשל ד"בח לש רתא �

 ptth //: www . dabahc . gro . li / nuye / migahc / touvhs / touvhs . mth

 :תועובשה גחל אנהכ .ז.ש לש םירמאמ

 הריש לש םיריש �

 ptth //: tehserom . oc . li / anahak / 2tinvat . psa ?x= 982 & dok _ tcejbus = 0031 & dok _ mtcejbus = 2231 & gp=

 ה'לרהא לש ורתכ �

ptth //: tehserom . oc . li / anahak / 2tinvat . psa ?x= 882 & dok _ tcejbus = 0031 & dok _ mtcejbus = 2231 & gp=

 "הפיכ" לש רתאב םירמאמ

 תועובשה גח תחמש �

 ptth //: www . apik . oc . li / enizagam / wohs . psa ? di = 103

 תועובשה גחל - עונצהו לודגה בוט םויה �

 ptth //: www . apik . oc . li / enizagam / wohs . psa ? di = 523 

תועובשה גח �

 ptth //: www . apik . oc . li / enizagam / wohs . psa ? di = 182

 תיגיגכ רה �

 ptth //: www . apik . oc . li / enizagam / wohs . psa ? di = 201

lmth.tuamza/li.gro.migahc.www//:ptth :041 'סמ ןויליגב אבה רתאה תא ונללכ אלש לע םילצנתמ ונא

)תירבעב( תועובשה גחל םירושיק רחבמ   
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ךדגיו ךנב לאשל תונורתפ!
רבדמב תשרפ

 הדעה לכ תרמשמ תאו ותרמשמ תא ורמשו .ותא ותרשו ןהכה ןרהא ינפל ותוא תדמעהו יול הטמ תא ברקה .1
.)ז ,ו :ג רבדמב( ןכשמה תדבע תא דבעל דעומ להא ינפל

 ארקמה לכב תרמשמ יורק ותושעל וילע לטומו וילע הנוממ םדאהש יונימ לכ :ותרמשמ תא ורמשו ה"ד י"שר 
 הנוהכ תורמשמ ןכו הוש ךתרמשמו יתרמשמ ןיא אלהו .)ב:גי הליגמ( שרתו ןתגבב רומאש ומכ הנשמה ןושלבו
.היולו

 רשא רמאנש ןטבה ןמ הנמנ תויהל טבש ותוא אוה דומל םולש יברב הדוהי יבר רמא ...הלעמו שדוח ןבמ ה"ד .2
 התאשכש שפנ םיעבשב תינמנו התוא הדלי םירצמ חתפב התסינכ םע )טנ ,וכ ןלהל( םירצמב יולל התוא הדלי

.)וט ,ג רבדמב( ןינמה תא המילשה איהו דחא רסח םיעבש אלא םאצמת אל םנובשח הנומ

.הוצ רשאכ 'ד יפ לע השמ םתא דקפיו .3

 .םהיקנוי ןינמ תעדל םהילהא ךותלו םלוכ יתבל סנכנ ינא ךאיה ה"בקה ינפל השמ רמא :'ד יפ לע ה"ד י"שר 
 תמדקמ הניכשהו להואה חתפ לע דמעו השמ ךלה .ילש תא השעא ינאו ךלש תא התא השע ה"בקה ול רמא
.)זט ,ג רבדמב( 'ד יפ לע רמאנ ךכל הז להאב שי תוקונית ךכו ךכ תרמואו להאה ןמ האצוי לוק תבו וינפל

.)טכ ,ג רבדמב( ונכשל יואו עשרל יוא  .ב .4

 

אשנ תשרפ
 ויהי ול ןנתונ וניאו ויתורשעמ בכעמש ימ הדגא שרדמו ...ויהי ול וישדק תא שיאו ]ישילשה[ ה"ד ,י"שר .1

.)י ,ה רבדמב( תושעל הדומל התיהש הרשעמ דחא אלא השוע והדש ןיאש ףוס תורשעמה

 בכעמ התא םא )י קוספ( ויהי ול וישדק תא שיאו ןיינעה ןמ הלעמל בותכ המ :ותשא הטשת יכ שיא שיא ה"ד .2
.)בי ,ה רבדמב( הטוסה תא ול איבהל ולצא אובל ךרטצתש ךייח ןהכה תונתמ

.'וכו השאה שאר תא ערפו 'ד ינפל השאה תא ןהכה דימעהו .3

 ,ה רבדמב( ןהל יאנג שארה יוליגש לארשי תונבל ןאכמ התוזבל ידכ הרעש תעילק תא רתוס ערפו ה"ד י"שר 
.)חי

 ומצע דיזי הלוקלקב הטוס האורה לכש ךל רמול הטוס תשרפל ריזנ תשרפ הכמסנ המל שירפי :אלפי יכ ה"ד     .4
.)ףואינ ידיל איבמ אוהש( ןייה ןמ

ךתולעהב תשרפ

 ,ח רבדמב( תורנה תעבש וריאי הרונמה ינפ לומ לא תורנה תא ךתלעהב וילא תרמאו ןרהא לא רבד .א     .1
.)ב

 השולש ןכו ןהבש תוליתפה יעצמאה לומל םינופ םייחרזמה השולש :...תורנה תעבש וריאי ה"ד י"שר
.ךירצ אוה הרואל ורמאי אלש ידכ יעצמאה לומל תוליתפה ישאר םייברעמה
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.)אל ,י רבדמב( םיניעל ונל תייהו רבדמב ונתנח תעדי ןכ לע יכ ונתא בזעת אנ לא רמאיו .ב

 וישכע ץראב קלח םירגל שיש היה רובס הביחמ ורתי רייגתנ אל ורמאי אלש :...בזעת אנ לא ה"ד י"שר
.ול ךלהו םחינה קלח םהל ןיאש הארש

.)בכ ,אי רבדמב( םהל ףסאי םיה יגד לכ תא םא םהל אצמו םהל טחשי רקבו ןאצה .ג

 םירועש רוכ לוט רומחל םירמוא הז אוה ךחבש יכו ...וגרהיש ידכ :םהל טחשי רקבו ןאצה ה"ד י"שר
 ודבאי םהיניעב רצקת 'ד דיש ךיניעב בוטה ידי הרצקש ורמאי ןתא אל םאו ה"בקה ובישה .ךשאר ךותחנו

...תחא העש וליפא םהינפל הרצק ידי יהת לאו םהב אצויכ האמו םה

.)גי ,בי רבדמב( הל אנ אפר אנ לא רמאל 'ד לא השמ קעציו .ד

 הרצב הנותנ ותוחא םירמוא לארשי ויהי אלש הליפתב השמ ךיראה אל המ ינפמ  :הל אנ אפר ה"ד י"שר
 לבא הליפתב ךיראמ אוה ותוחא ליבשב לארשי ורמאי אלש :רחא רבד הליפתב הברמו דמוע אוהו

.הליפתב ךיראמ וניא ונליבשב

.)דכ ,ח רבדמב( דעומ להא תדבעב אבצ ,אבצל אובי הלעמו הנש םירשעו שמח ןבמ םיולל רשא תאז !ןכ .2

 שמחו םירשע ןבמ דציכ אה )ג ,ד ליעל( הנש םישלש ןבמ רמוא רחא םוקמבו :...םירשעו שמח ןבמ ה"ד י"שר 
 ותנשמב הפי ןמיס האר אלש דימלתל ןאכמ ,דבוע םישולש ןבו םינש שמח דמולו הדובע תוכלה דומלל אב

.האור וניא בוש םינש שמחב

 דבעי אלו" :ןכשמה תדובעמ ןיטולחל קתנתמ הלעמו 05-ה ןב יולה ןיא ,טלחומ אוה ל"הצמ רורחשהש דועב .3
 הוחא םע ויחא תא תרשו והזו תולגע ןועטלו רישלו םירעש תליענל אוה רזוח לבא ףתכב אשמ תדובע - "דוע
.)וכ ,ח קרפל י"שר( ומוגרתכ

.)כ ,אי רבדמב( 'וכו 'ד תא םתסאמ יכ ןעי ארזל םכל היהו םכפאמ אצי רשא דע םימי שדח דע .4

 רשבה רמוא אוה םיעשרבו האצוי ןתמשנ ךכ רחאו ןהיתוטמ לע ןיצמתמש םירשכב וז :םימי שדח דע ה"ד י"שר 
 ןירעטצמו םילכוא םיעשרה ףוליח היונש אתליכמב לבא ירפסב היונש איה ךכ )גל קוספ ןלהל( םהינש ןיב ונדוע
.םהינש ןיב ונדוע רשבה םירשכהו םוי םישלש

חלש תשרפ

.)זי ,גי רבדמב( רהה תא םתילעו בגנב הז ולע םהלא רמאיו ןענכ ץרא תא רותל השמ םתא חלשיו .1

 רחאו הליחת תלוספה תא םיארמ םירגתה ךרד ןכש לארשי ץרא לש תלוספה היה אוה :בגנב הז ולע ה"ד י"שר 
.חבשה תא םיארמ ךכ

.)חי ,גי רבדמב( בר םא אוה טעמה הפרה אוה קזחה הילע בשיה םעה תאו איה המ ץראה תא םתיארו .2

 םירצמ ןעצ ינפל התנבנ םינש עבש ןורבחו קנעה ידילי ימלתו ישש ןמיחא םשו ןורבח דע אביו בגנב ולעיו .3
.)בכ ,גי רבדמב(

.)מ ,וט רבדמב( םכיקלאל םישדק םתייהו יתוצמ לכ תא םתישעו ורכזת ןעמל .4
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 םירצממ ואצישמ לארשי והשש םימי הנומש דגנכ הבש ןיטוח הנומשו )...)אמ קוספ( תלכת ליתפ ה"ד י"שר 

.םיה לע הריש ורמאש דע

חרק תשרפ

 ןב רוצילא םהו ויניכש ןבואר טבשמ ןבור תוארדהנס םישימחו םייתאמ סנכו דמע השע המ :ושוריפ ךשמהב .1
 ליעל( הדעה יאורק הלא רמוא אוה ןלהלו )ב קוספ( דעומ יארק הדע יאישנ רמאנש וב אצויכו וירבחו רואידש
 וא תיציצב תבייח תלכת הלוכש תילט ול ורמא .השמ ינפל ודמעו ואב תלכת ןלוכש תותילט ןשיבלהו .)זט ,א
 הלוכש וז הרטופ תלכת לש דחא טוח רחא ןימ לש תילט רשפא וילע קחשל וליחתה .תבייח ןהל רמא .הרוטפ
.המצע תא רוטפת אל תלכת

 לע[ והשלכ םגפ אלל אוהש ,תילכתב רוהט רבדל וא םדאל יוניכ - "תלכת הלוכש תילט" ,ןכ םא ,אוה בינה 
.)א ,זט רבדמב( הינוריאב הז בינב םישמתשמ בור יפ

 וב רחבי רשא תאו וילא בירקהו שודקה תאו ול רשא תא 'ד עדיו רקב רמאל ותדע לכ לאו חרק לא רבדיו .2
.)ה ,זט רבדמב( וילא בירקי

 אמש תוחדל ןווכתמ היה אוהו וינפל תוארהל ןוכנ אלו ונל אוה תורכש תע התע :'וגו עדיו רקב ה"ד י"שר 

 טקננש ,ההזה סיסכתל בלה תמושת תא תונפהל ידכ "אשת יכ" תשרפבש הלאשה חסונ לע ונרזח .םהב ורזחי
.תויעב רותפל ידכ ,וז השיג םעפ ידמ טוקנל בייח גיהנמש ,הארנ .השמו ןרהא ,םיגיהנמה םיחא ינש ידי לע

 ףצקת הדעה לכ לעו אטחי דחא שיאה רשב לכל תוחורה יקולא ל-א ורמאיו םהינפ לע ולפיו :ןכש הארנ .3
.)בכ ,זט רבדמב(

 תצקמ וילע החרסש םדו רשב ךלמ .םדו רשב תדמכ ךתדמ ןיא ,תובשחמ עדוי :תוחורה יקלא ל-א ה"ד י"שר 
 עדויו תובשחמה לכ תויולג ךינפל התא לבא םלכמ ערפנ סעוכ אוהשכ ךכיפל ,אטוחה ימ עדוי וניא הנידמ
  .אטוחה ימ התא

 תכסמב אתיאדכ הפיגמה רצוע תרוטקהש עיקרל הלעשכ תומה ךאלמ ול רסמ הז זר :םהילע רפכו ה"ד י"שר .4
.תבש

תקח תשרפ
 רבדמב( םש רבקתו םירמ םש תמתו שדקב םעה בשיו ןושארה שדחב ןיצ רבדמ הדעה לכ לארשי ינב ואביו .1

.)א ,כ

 תונברק המ ךל רמול ?המודא הרפ תשרפל םירמ תתימ תשרפ הכמסנ המל )א( םירמ םש תמתו ה"ד י"שר 
.תרפכמ םיקידצ תתימ ףא ןירפכמ

 רשא דע לאמשו ןימי הטנ אל ךלנ ךלמה ךרד ראב ימ התשנ אלו םרכבו הדשב רבענ אל ךצראב אנ הרבענ .2
.)זי ,כ רבדמב( ךלבג רבענ

 לוכאל ןמ ונידיב שיש יפ לע ףא השמ רמא ךכ אלא רמול ךירצ היה תורוב ימ :ראב ימ התשנ אל ה"ד י"שר 
 ודיב שיש יפ לע ףא יאנסכאל ןאכמ .םכתאנהל םימו לכוא םכמ הנקנ אלא ונממ התשנ אל תותשל ראבו
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.וזיפשוא תא תונהל ידכ ינונחה ןמ הנקי לוכאל

.החפשמה ינבל ידמ הובג היה "רשע" ןויצה רבד לש ומוכיסב 

 דעב השמ ללפתיו שחנה תא ונילעמ רסיו 'ד לא ללפתה ךבו 'דב ונרבד יכ ונאטח ורמאיו השמ לא םעה אביו .3
.)ז ,אכ רבדמב( םעה

.לוחמלמ ירזכא אהי אלש הליחמ ונממ םישקבמש ימל ןאכמ :השמ ללפתיו ה"ד י"שר 

 ןמ תאצל המחלמה ישנא לכ בלב ןתנ ריעו ריע לכ לע רוצל תאז לכ ינב לע חירטמ ינא אמ ה"בקה רמא .4
 אלא םש ןיא יכ םדגנל דמוע ןיאו םירעה לא לארשי וכלה םשמו ולפנ םשו דחא םוקמל םלכ וצבקתנו תורייעה
.ףטו םישנ

קלב תשרפ
 ךלמ רופצ ןב קלבו הדשה קרי תא רושה ךחלכ וניתביבס לכ תא להקה וכחלי התע ןידמ ינקז לא באומ רמאיו .1

.איהה תעב באומל

 תישארב( באומ הדשב ןידמ תא הכמה רמאנש הז תא הז םיאנוש ויה םלועמ אלהו :ןידמ ינקז לא ה"ד י"שר 
.םהיניב םולש ושע לארשי לש ןתארימ אלא המחלמל באומ לע ןידמ ואבש )הל ,ול

.לארשי םע אופיא אוה "ןמה"ל לשמנה 

.)חי ,בכ רבדמב( םירחא ןוממ דמחמו הבחר ושפנש ונדמל .א .2

.)דכ ,גכ רבדמב( התשי םיללח םדו ףרט לכאי דע בכשי אל אשנתי יראכו םוקי איבלכ םע ןה .3

 לע עמש תא ארוק דציכ ופרטל אבה קיזמ לכ לבחמו לכוא אוהש דע ותטימ לע הלילב :בכשי אל ה"ד י"שר 
.םיללח םליפמו םתומחלמ םחלנו םרמוש ה"בקה םקיזהל סייגו הנחמ אב םוקמה דיב וחור דיקפמו ותטימ

.)ה ,דכ רבדמב( לארשי ךיתנכשמ בקעי ךילהא ובט המ .4

.הז לומ הז ןינווכמ םניאש םהיחתפ הארש לע :ךילהא ובט המ ה"ד י"שר 

סחנפ תשרפ

.)א ,וכ רבדמב( רמאל ןהכה ןרהא ןב רזעלא לאו השמ לא 'ד רמאיו הפגמה ירחא יהיו .א     .1

 עדיל ןתוא הנומ אוהו ןהב וגרהו ורדע ךותל םיבאז וסנכנש העורל לשמ :הפגמה ירחא יהיו ה"ד י"שר
.תורתונה ןיינמ

.)גי ,זכ רבדמב( ךיחא ןרהא ףסאנ רשאכ התא םג ךימע לא תפסאנו התא התיארו .ב

 לע הריזג הרזגנש יפל םנחרוס בתכ םתתימ בתכש םוקמ לכב :...ךיחא ןרהא ףסאנ רשאכ ה"ד י"שר
 ןמ אוה ףא ורמאי אלש ונחרוס בתכיש השמ שקיב ךכל ונימאה אלש ןוועב רבדמב תומל רבדמה רוד
.היה םירממה

 םוקמ לכב ןאכ ףא .'וכו תיעיבש יגפ הלכא תחאו הלקלק תחא .ןיד תיבב תוקולש םישנ יתשל לשמ
.דבלב וז אלא םהב התיה אלש עידוהל ןנחרוס ריכזה ןתתימ ריכזהש
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.לארשי ינבל יתתנ רשא ץראה תא הארו הזה םירבעה רה לא הלע השמ לא 'ד רמאיו .ג

 ינבו דג ינב תלחנל  השמ סנכנש ןוויכ רחא רבד ...ןאכל הכמסנ המל :םירבעה רה לא הלע ה"ד י"שר
 סנכנ ולש ןיטלפ חתפל סנכי אלש ונב לע רזגש ךלמל לשמ ירדנ יל רתוהש המודמכ רמאו חמש ןבואר
 ןאכמ ינב ול רמא ןוטיקל סנכיל אבש ןוויכ וירחא אוהו ןילקרטל וירחא אוהו רצחל וירחא אוהו רעשל
.סנכיל רוסא התא ךליאו

.)דס ,וכ רבדמב( יניס רבדמב לארשי ינב תא ודקפ רשא ןהכה ןרהאו השמ ידוקפמ שיא היה אל הלאבו .2

 תא תובבחמ ויה ןהש יפל םילגרמה תריזג הרזגנ אל םישנה לע לבא :'וגו שיא היה אל הלאבו ה"ד י"שר 
 רבדמב( הזוחא ונל הנת תורמוא םישנהו ,)ד ,די רבדמב( המירצמ הבושנו שאר הנתנ םירמוא םישנאה .ץראה
.ןאכל דחפלצ תונב תשרפ הכמסנ ךכל .)ד ,זכ

 ,הלחמ :ויתונב תומש הלאו ףסוי ןב השנמ תחפשמל השנמ ןב ריכמ ןב דעלג ןב רפח ןב דחפלצ תונב הנברקתו .3
.)א ,זכ רבדמב( הצרתו הכלמו הלגחו הענ

 תא בביח ףסוי ךל רמול אלא ,השנמ ןב רמאנ רבכ אלהו רמאנ המל :ףסוי ןב השנמ תחפשמל ה"ד י"שר 
 הזוחא ונל הנת רמאנש ץראה תא ובביח ויתונבו .)הכ ,נ תישארב( 'וגו יתומצע תא םתילעהו רמאנש ץראה
.)ד ,זכ רבדמב(

.א ,זכ רבדמב .4

 תא הניש ךכיפל ,וזב וז תולוקש ןלוכש דיגמ הצרתו הלחמ הנייהתו רמוא אוה ןלהלו הענ הלחמ ה"ד י"שר 
.ןרדס

תוגספ -רמייהלפ הירא תכירעב ,"ךדגיו ךנב לאש" יפ לע  
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תועובש ץבשתל ןורתפ!

çâ ùîç åçåôùä ðòéîä!


