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ולסכ שדוח
המדקה

.ןסינ שדוחמ יעישתה שדוחהו ירשת שדוחמ ישילשה שדוחה אוה ולסכ שדוח

 םש לע "שקל חרי" ארקנ אוה רזג חולב .)רטמל( תלחות השוריפש לסכ הלימב הארנכ םשה לש ורוקמ

.תרחואמה העירזה

.תשק :שדוחה לזמ

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

.םיבייואה

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

.תידוהי הנידמ

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

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

 ץרא תקולח לע וטילחה הדעווה ירבח בור .תועצה שיגהלו הירוב לע היעבה תא קודבל

.ימואלניב חוקיפב םילשורי תראשהו - תיברעו תידוהי - תונידמ יתשל לארשי

 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

.תידוהי הנידמ תמקהל

תידוהי תוהזל ימואלניבה ןודיחה יפ-לע

תבט-ולסכ ישדוחב תוערואמו םיכיראת 

)םירתאו םיעוריא( 



6

.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
.שמש תיב דוסיי - ולסכ

"òëùéå ãáø àéï ìäëéø

òì äîùìè éåùáú òéø"

îúåê äùéø "äéå æîðéí"

 קרוש לחנ לש םימה )עקב ןיעמ( רעפמל םורדמ ,הדוהי תלפשו הדוהי ירה לובגב ריע  

.םילשורי לאו הדוהי ירה לא בושח םיכרד שגפמבו

.םיה ינפ לעמ 'מ 413 לש הבוגל תאשנתמה העבג לע ןכוש בושייה  

 בל לא הברעמ הדוהי ירהמ תדרויש ,הנותמ העבג תחולש הצק לע אצמנ קיתעה לתה  

.ףוחה רושימל אצומו רהה לא םיינויח םירבעמכ ושמישש ,םיירופ םיקמע תכרעמ

 שמש-תיב - תומשב ארקמב תרכזנ .הדוהי ץראב תובושחהו תוקיתעה םירעה תחא  

 = סרח( )הל ,א םיטפוש( סרח רה םע התוא םיהזמה שיו ,)אמ ,טי עשוהי( שמש-ריעו

.)חי ,די םיטפוש "...הסרחה אֹבי םרטב יעיבשה םויב ריעה ישנא ול ורמאיו" .שמש

 זמרמ ןמשש תורחא םירעל המודב ,שמשה ןחלופל םוקמ התויהמ עבונ המשש ןכתיי  

.וחיריו חרי תיב - םימשה ימרג לש ןחלופל
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 ,הדוהיל הרבע ,הכולמה תישארב ,רתוי תרחואמ הפוקתב .ןד טבש תלחנב התיה ריעה  

 .םיתשילפהו לארשי ןיבש לובגה לע השלח שמש תיב .םייול ריעכ השדקוהו

 ,וניגב וקלש רחאלו ,המחלמל אצוהש תירבה ןורא תא םיתשילפה ובש תומחלמה תחאב  

.ישמשה תיב עשוהי הדשל עיגה אוהו הלגע לע והוריזחה

 םתחמשו הלודג הכמ םהב הכיה 'ה ךא ,'הל םיחבזו תולוע ולעה ,וחמש שמש תיב ישנא  

.)ד ,ו ,'א לאומש( לבאל הכפה

 םיזילמ ויהש ידי לע - ?שמש תיב ישנא וקל עודמ :םילאוש ל"זחו הומת היה הז שנוע  

 םיחתפ המכ הילע רזחמ היה ,םהמ דחא לש תלוגנרת הדבא וליא :ה"בקה רמא .ןוראב

 הבר תישארב( !וב םיחיגשמ םתא ןיאו םישדוח העבש םיתשילפ הדשב ינוראו ,הבישהל

.)ד ,דנ

 בצינה לש ורוזאב שמש תיב התיה ,ךלמה המלש ימיב ,םירוזא רשע-םינשל ץראה תקולחב  

.)ט-ז ,ד ,'א םיכלמ( הנשב שדוח ,ותיבו ךלמה תא לכלכ בצינ לכ .רקד-ןב

 רפסב רפוסש יפכ ,לארשיו הדוהי תוכלממ ןיב המחלמ הללוחתה שמש תיב תודשב  

 שפת ...הדוהי ךלמ והיצמא תאו ,ולהאל שיא וסוניו לארשי ינפל הדוהי ףגניו" :םיכלמ

.)גי-אי ,די ,'ב םיכלמ( "םילשורי אביו שמש תיבב לארשי ךלמ שאוהי

 ,חכ ,'ב םימיה ירבד( שמש תיב תא ודכלו הלפשה ירעב וטשפ םיתשילפה ךלמה זחא ימיב  

.)חי

 הדמע זאמו הריפסה ינפל 685 תנשב ,םילשוריל םכרדב ,םילבבה ידי לע הברחנ שמש תיב  

.הנברוחב

 רזנמ הב םקוה תישימחה האמב .הדוהיב ןטק בושיי התיה דומלתהו הנשמה תפוקתב  

.חרוא ירבועל הינסכא םג שמישש לודג

 םשה לש לק יונישב לתל וארק םיברעה .סנסניע שובישב הארקנ הרשע-םיתשה האמהמ  

.סמַש ןיע - םודקה

 רהל דודשא ןיבש בחרמה לע טלשש ירצמה אבצה לש טלשמ הב היה רורחשה תמחלמב  

 וזו ףוחה לש וז ,ירצמה אבצה לש ויתועורז יתש ןיב רשקה קתונ "באוי" עצבמב .ןורבח

 ובש ,"ףתושמה טלשמה" הב בצינ עצבמה ךלהמב .לחר תמר דע העיגהש ,ןורבח רה לש

 רבוטקואב ,"רהה" עצבמב .וזמ וז 'מ 06 לש קחרמב תוירצמו תוילארשי תודמע ורפחנ

  ּו $ַאו סְמַ  �-א ןיֵע ,ול םיכומסה םייברעה םירפכה תאו טלשמה תא ח"מלפה שבכ ,8491

.ןורבח רה תואובמב ורצבתהש םיירצמה תוחוכה תא רתיכ ךכבו ,ראַזיֵמלא

 הנידמה םוק םעו ,םידוהיה ואבש דע ,שוטנו םמוש שמש תיב לת היה םיבר תורוד ךשמב  

.םודקה המשב הארקנש השדח ריע ודיצב ודסי

 התברקבו ,בוטרה הבשומה - דחא ירבע בושיי קר רוזאה לכב היה הנידמה תמקה דע  

.םיבר םייברע םירפכ



8

 אוה .ושטונל וצלאנ ויבשייתמו הלודג הנכסב ןותנ דדובמה בושייה היה המחלמה תרעסב  

.םיברעה ידיב דוסיה דע סרהנ

 תנשמו ,תפרצמ רקיעב ,החוורה תוצראמ םילוע שמש תיבל ועיגה םינורחאה םירושעב  

.םימעה רבח תונידממ םיבר םילוע 0991

 %08-כו ,םינש 12-ל תחתמ אוה היבשותמ %05-כ לש םליג .הריעצ ריע איה שמש תיב  

.04 ליגל תחתמ םנה ,םהמ

.רובגת ירועישו הרשעה ידומיל ריעבו ,ךוניחה םוחתב הברה העיקשמ הייריעה  

 ,ההובג הלכשה תורגסמו ,"לטניא" תרבח םע ףותישב ידוחיי ידוסי-לע רפס תיב םוקמב  

 םימלתשמ םיבר םיבשותו ,תואטיסרבינוא לש תונוש תוחולשו החותפה הטיסרבינואכ

 .ןהב

-כ ינוריעה טופישה חטשל ופסונ .יתרבחו ילכלכ גושגשו חותיפ תפונתב אצמנ בושייה  

.שמש תיב תמר ומכ ,םינבנו ונבנ םישדח םימלש םירוזאו םנוד 000,83

.0202 תנשב 000,051-ל עיגהל הרומאו םיבשות 000,06-כ םויה הנומ הייסולכואה  

  

  àúøéí áàæåø áéú ùîù

  éòø äðùéà

  éòø äðùéà îùúøò òì âáòåú äùôìä äâáåää, îãøåí ìëáéù äâáåøä äîçáø 

áéï öåîú ùîùåï ìöåîú ðçùåï. ÷÷"ì ðèòä ëàï éòø âãåì, äîùúøò òì ôðé 

000,11 ãåðí. çì÷ îîðå, éòø äðùéà, îðöéç àú æëøå ùì çééí åéöîï, ðùéàä 

äøàùåï ùì îãéðú éùøàì. áìá äéòø îúðùà øëñ öøòä, äöåôä òì îéùåø 

äçåó, ùôìú éäåãä åäøé éäåãä. æäå îçåæ ìéãúå ùì ùîùåï, äâéáåø äî÷øàé, 

ùðåìã áúì öøòä ùáìá äéòø - åéöà îëàï ìäìçí áôìùúéí. ñåã çéðå ùì éòø 

äðùéà áùéìåá ùì öîçéä èáòéú, àúøéí àøëéàåìåâééí, ð÷åãåú úöôéú åôéñåì 

ñáéáúé. àú äéòø çåöä "ãøê äôñìéí", ùáä äöéáä ÷÷"ì ìàåøê ë-01 ÷"î 

ôñìéí, ùéöøå àîðéí éùøàìééí, îâåùé àáï ùñéô÷ä ìäí ÷÷"ì. éöéøåú àçãåú 

îãâéùåú àú äùúìáåúï áðåó, åàçøåú àú òáøå ùì äàæåø.

  úì áéú ùîù )úì à-øåîéìä( 

  î÷åîä ùì áéú ùîù äî÷øàéú áúì àéðå îùåîø àê ðéúï ìäáçéï áå áéñåãåú 

ùì îáðéí. áú÷åôä äëðòðéú äîàåçøú äéúä òéø îùâùâú ù÷ééîä éçñé îñçø 

òí àøöåú ùëðåú. áçôéøåú ùðòøëå áúì ðîöàå ùøéãéí åîîöàéí îï äú÷åôä 

äëðòðéú åîï äú÷åôä äéùøàìéú - ùøéãé çåîåú, çåøáåú áðééðéí, ùøéãé î÷ãù, 

ëìé ôåìçï, ëìé ðù÷, ëìé çøñ, çåúîåú, ëúåáåú, áúé áã åâúåú.
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  îòøú äúàåîéí

  ë-4 ÷"î îãøåí- îæøç ìáéú ùîù áúåê ðçì äîòøä. î÷åø äùí áàâãä 

òîîéú äîñôøú ëé àéùä ò÷øä éìãä úàåîéí àçøé ùøçöä áîéí ùð÷åå 

áîòøä.

  úì öøòä

  î÷åîå ùì äëôø äòúé÷ åäúð"ëé öøòä. áî÷åí ùøéãéí îú÷åôåú ÷ãåîåú åâí 

îîöàéí çãùéí ëâåï, ùúé îöáåú ÷áø çãùåú ùì ùîùåï åîðåç àáéå.

  îòøú ùåø÷ 

  îòøú ðèéôéí áäøé éäåãä, áéï áéú ùîù ìðñ äøéí, ðëììú áùîåøú îòøú ùåø÷ 

äîëåðä âí ùîåøú îòøú àáùìåí, äâãåìä åäéôä áîòøåú äðèéôéí ùðúâìå òã 

ëä áàøõ.

  àðãøèä ìçèéáú "äøàì" - ááéú ä÷áøåú äöáàé á÷øééú òðáéí

  ááéú ÷áøåú æä ÷áåøéí çééìéí øáéí îçèéáú "äøàì" ùìçîå åðôìå áñáéáä, 

áéðéäí â'éîé - àäøåï ùîé, ùàáéå - äöééø îðçí ùîé úëðï àðãøèä ìäðöçú áðå 

åçáøéå.

  áéú ä÷áøåú ä÷èï åäîøùéí ðîöà îéîéï ìëðéñä ì÷éáåõ åáé÷åø áå äåà çååéä 

îøâùú åîøåîîú.

 'סקפ ,3/2489099-20 'לט ,הייריעה רבוד ,הירא-רוג הדוהיל תונפל רשפא םיפסונ םיטרפל  

3499099-20.

הימחנמ הבשומה דוסיי - )2091( ג"סרת ולסכב ה"כ

 איהו ןדריה קמעב תובשייתהה תצולחכ הדסונ הימחנמ הבשומה  

 .ןופצב תידוהיה תובשייתהב הדוהת בר יצולח קרפ הווהמ

 המדא לע ,ןדריה לש תיברעמה ותדגל ךומסב תנכוש הבשומה  

.דלישטור ןורבה יפסכב השכרנש

 לש יברעה ומשכ ,"הימחלמ" היה הבשומה לש ןושארה המש  

 ,םחה םילקאה ללגב ,םוחה םֵא - "םחלא םוא" ושוריפש ,םוקמה

.םיאודבה ברקב יוצמה ,"םחלמ" יטרפ םש וא
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 .דואמ השק התיה הילא השיגהו חדינ םוקמב הבשומה התיה תונושארה היתונשב  

.םיבר תונברק ובג ךרדב םיברעה וחינהש םיבראמ

 תושוחה ןמ ורבע הימחנמ יבשותו םינושארה םיתבה לש םתיינב הלחה 3091 תנשב  

 דחא בוחר - "בורח רפכ" לש ןונגסב ונבנ הבשומה יתב .עבק ינבמל ובשייתה ןכותבש

 ירוחאמו ,בוחרה לא התנפש הניג התיה םיתבה תיזחב .םיתב לש תורוש םידדצה ינשבו

 .תדבועמ המדא תקלח התיה המוחל רבעמ .ןוחטב ימעטמ המוח תפקומ ,קשמ רצח תיבה

.ץראב םהיתובשומב םינמרגה םירלפמטה יתבל םתרוצב ומד םיתבה

 לעפמ רובע םלג ירמוח ורכ הבצחמב .הסנרפ רוקמ וויה הביבסב ולגתנש סבג תורצוא  

 .הפיח דיל "רשנ" לש טלמה

 ,הימחנמ לומ ןדריה קיפאב למשחה תנחת תא םיקה ,גרבנטור סחנפ - "םיירהנמ ןקזה"  

.רוזאה לכלו םוקמה יבשותל הדובע אוה ףא קפיסו

 תודשל םימ וקפיסו למשחב וענוהש םימ ינוכמב הבשומה הרשעתה לעפמל הברקהמ  

.ןיחלשה

 וז הנשמ קרו ,םיידוהי םירמושב רוסחמ ללגב ,םיחטבאמכ םיאודב וקיסעה 9091 דע  

.)הווקת חתפבו בקעי ןורכזב םג ןכ ומכ( וז הרטמל "רמושה" ישנא ולבקתה

 םחנמ לש ודובכל ,הימחנמל הימחלמ לש המש ףלחוה הנושארה םלועה תמחלמ ירחא  

 עיפשת וז הווחמש הווקת ךותמו ,הפוקת התואב יטירבה ןוילעה ביצנה לש ויבא ,לאומס

.רוזאב ררשש עורגה ינוחטבה בצמה תא רפשל בוטה םנוצר לעו יטירבה ןוטלשה סחי לע

 ,ט"פרת תנשב דחוימב ,תיולכנתהה ורבג ,רימחה ינוחטבה בצמהו הברה רזע אל הז רבד  

.ץראה לכב דואמ השק הנש התיהש

 הרשע לש תפסות ורשפיא ךכבו םהיתומדאמ קלח לע םירכיאה ורתיו םירשעה תונש ףוסב  

 םיציב ,תוקרי ילודיג ופסונ ,הזירא תיב הנבנ ,םיסדרפ ועטינ בושייה תבחרה םע .בא יתב

.דועו

 ףרטצהל )הלבוהל תירבע תודיחי( ל"עי יאצוי ושקיב היינשה םלועה תמחלמ רחאל  

 ,תאז וענמ תויגולואידיא תושיג ילדבהו תואמצעה תמחלמ ץורפ םלוא ,הבשומל

.םורדב רודגיבא בשומ תא ומיקהו ובזע םישקבמהו

 המחלמה רחאל ,הילא הרזחה .הבשומה ןמ תונפתהל םיבשותה וצלאנ תואמצעה תמחלמב  

.םיכשמתמ םירבשמב הוולמ התיה

 איה םויה .ברע תונידממו הקירפא ןופצמ ,הפוריא חרזממ םיבר םילוע הטלק הימחנמ  

.תחלצומ תיתרבח היצרגטניאב תנייפואמ ,תגשגשמו תחרופ הבשומ
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  äîåæéàåï

  îåæéàåï áéú äøàùåðéí ùåëï ááéú äøåôà )áéú 

âéìéåú(, äáðééï äöéáåøé äøàùåï ùðáðä áîðçîéä 

åùéîù áîùê òùøåú ùðéí ëáéú øåôà åîøôàä 

öîåãä. áéú äøåôà ðôúç áùðú 8891 ëîåæéàåï 

ìúåìãåú äøôåàä áøàùéú äîàä ä-02 åìúåìãåú 

îðçîéä. äîåæéàåï îãâéù áîéåçã àú äàîöòéí 

äøôåàééí ùäåôòìå àæ áàæåø. äîøôàä ùéøúä 

àú úåùáé äàæåø, éäåãéí åìà éäåãéí, åëï àú 

çìåöé ãâðéä åëðøú áøàùéú ãøëí. áîåæéàåï ðéúï 

ìøàåú ëéöã äúîåããå òí áòéåú øôåàéåú áëìéí 

äôùåèéí ùòîãå àæ ìøùåú äòåñ÷éí áî÷öåò, 

åìùîåò äøöàä äîùååä áéï äøôåàä äèáòéú 

ùì ôòí ìøôåàä äèáòéú áú éîéðå. 

  äîáðä äåà áéú àáï ðàä òí ââ øòôéí áñâðåï öøôúé, åáå 4 çãøé úöåâä åàåìí øçá 

éãééí: çãø äëðéñä îöéâ àú àáé äééùåá, äðãéá äéãåò, äáøåï øåèùéìã, åàú äøå÷ç î÷ñ 

âéìéåú ùâø ááéú æä åòì ùîå ð÷øà äîåæéàåï. áçãø äùðé áéú îø÷çú îøàùéú äîàä, 

òì öéåãå åøéäåèå. çãø ðåñó îãâéí çãø èéôåìéí ááéú çåìéí, åáå ëìéí åîëùéøé øôåàä 

îàåúí éîéí, åàôéìå çå÷ï åëåñåú øåç.

  áàåìí äâãåì ôéðåú ùåðåú: ôéðä îäååé äîåùáä áúçåí äòáåãä åäçéðåê, åáä ãâí ùì 

ëéúä åùì âåøï, åù÷åôéåú îçéé äøàùåðéí; ôéðú äéåìãú, áä îå÷øï çæéåï àåø-÷åìé äîöéâ 

áéú îï äòáø åáå éåìãú åîééìãú øëåáä òì ñåñ àáéø äðçìöú ìòæøúä; ôéðú äùîéøä 

åäáèçåï îöéâä àú äðåùà áîñîëéí åáúöìåîéí. äôéðä äàçøåðä îñôøú òì øàùéú 

ääúééùáåú åòì ùéðåé ùí äîåùáä îîìçîéä ìîðçîéä. ñøè åéãéàå îöéâ àú îôòì 

äçùîì áðäøééí.

  ìéìãéí îåâù çéãåï àì÷èøåðé òì úåìãåú äøôåàä åëï ù÷åôéåú ùðéúï ìäôòéìï á÷öá 

àéùé. áî÷åí äôòìåú øáåú ìúìîéãéí á÷áåöåú îàåøâðåú áúéàåí îøàù. ìôøèéí 

áèìôåï 9101576-40.

היפרגוילביב 

.לארשיב םירתאה לכו םיבושייה לכ - הפמ הידפולקיצנא �

.יאנליו באז תאמ ,לארשי ץרא תעידיל הידפולקיצנא - לאירא �

.רתכ תאצוהב ,לויט ילולסמ - הידפולקיצנא - שדח לארשי ךירדמ �

.רואל האצוה ןוחטבה דרשמ ,רנע באז ,םירע ירופיס �

îåæéàåï áéú äøåôà åáéú øàùåðéí
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תבט שדוח
.ןסינמ ירישעה שדוחהו ירשת שדוחמ יעיברה שדוחה אוה תבט שדוח

.םימשגה תמחמ ץובב העיקשו העיבט ןושלמ םשה לש ורוקמ

 תודשהש רחאל ,הערמל םיידגה םיאצוי ובש םושמ ידג לזמה ארקנ תידוהיה תרוסמה יפל :שדוחה לזמ

.םימשגה תובקעב םיקירומ

 םיעוריא .1
.ץקמ תשרפ ק"בש - 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

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

 םיכלמ( "ץראה םעל םחל היה אלו ריעב בערה קזחיו - שדוחל העשתב והיקדצ ךלמל

 רמאנש ינפמ ,ותוחדל ןיאו םויב וב ןינעתמ תבש ברעב תבטב הרשע לח םא .)ג-א הכ ,ב

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

."יתחמש שאר לע םילשורי תא הלעא אל םא" בותכ

 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  

.תינוויל הרותה םוגרת - "םיעבשה םוגרת" - תבטב 'ח

 ךרד לע המודק תרוסמ תאבומ "סאיטסירא תרגיא"ב .םודק ידוהי םוגרת אוה ודוסיב  

 היהש ,)ס"הנפל היינשה האמה( סופלדאליפ ימלת ךלמה םוגרתה תא םזי היפלו ורוביח

 תא ונעמל םגרתל םיחמומ וילא חלשיש םילשוריב לודגה ןהכל הנפ אוה .םירפס בבוח
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 אלו םיתב םינשו םיעבשב םבישוהו םינקז םינשו םיעבש וילא חלש הלה .תינוויל הרותה

 השמ תרות יל ומגרת :םהל רמאו דחאו דחא לכ לצא סנכנו ,םסניכ המ לע םהל הליג

 םימכחב לתהל בשחש ןכתיי ?והערמ שיא םימכחה תדרפהב ותנווכ התיה המ .םכבר

.םינוש םימוגרת םיעבש לבקיש הייפצה ךותמ

 ידוהיש ןייצל יואר .דחא םוגרתל ומיכסהו דחאו דחא לכ בלב הצע ה"בקה ןתנו סנ עריא  

 החונ התיה אל םימכחה תעד .םתליהקב עריאש סנה תא םויה דע םיגגוח הירדנסכלא

 אלש - לגעה וב השענש םויכ לארשיל השקה םויה היה" םדידלו תינוויל הרותה םוגרתמ

 תכסמ ,ילבב דומלתב ןייע( )ז ,א םירפוס תכסמ( "הכרוצ לכ םגרתהל הלוכי הרותה התיה

 םה ןכ ומכ .תינוויה ינפמ החדיתש תירבעה ןושלל וששח םימכחהש םג ןכתיי .)'ט הליגמ

 .הרבגו הכלהש תיטסינלהה תוברתה םע שגפמה ןמ וששח

 םידוהי ,תאז םע .םילילאה ידבוע ןיב דיחי לאב הנומאה הטשפתנ םוגרתהמ האצותכ  

 ןמו תירבעה ןושלה ןמ תוקתנתה ןאכ התיה .הז םוגרת ךותמ קר הרותב קוסעל ולחה

.הפ-לעבש הרותה

.אתא תיירק דוסיי - )6291( ו"פרת תבטב 'כ

 מ"ק 41-כ ,ןותחתה לילגה ירה ילגרל ,ןולובז קמעב תאצמנ אתא תיירק  

.הפיחל חרזממ

 תיירקו אתא רפכ - דחי ורבוחש םיבושיי ינש תומש ףוריצ אוה המש  

.ןימינב

 ריעה םע וא לָאְשִמ ריעה םע םודקה בושייה תא תוהזל עצוה רבעב  

.)וכ ,טי עשוהי( רשא טבש תלחנב רשא דעמע

 ףסוי יבתכב רכזנה ,"אתרפכ" םוקמה היה ןאכ יכ םירבוסה שי .אצמנ םרט יפוס יוהיז  

.והיתתמ-ןב

 תוכייש ויה ויתומדא .תוריאממה תוציבה ךותב ןכש ,חדינו ןטק םיסירא רפכ ,אתרפכ  

 לאערזי קמעב תופסונ תובר תומדא ויה הידיבש ,תינונבל-תירצונה קוסרוס תחפשמל

.לארשי-ץראב םירחא תומוקמבו

 םילוע תוצובק רובע תומדאה תא "תינקירמא ןויצ תייליהק" תרבח השכר 5291 תנשב  

.םייאלקח םיקשמ ומיקהו םוקמב ובשייתה םקלח .ןילופמ םייתד

 רובעכ .שטינ םוקמהו םיברע םיערופ ידי-לע בושייה ףקתוה )9291( ט"פרת תוערואמב  

.שדחמ והונבו ורזח הנש

 ארקנש יפכ ,"הטע רפכ" םשה תא םבושייל רשאל תומשה תדעוומ ושקיב םיבשייתמה  

 ,עיגה ,אב - השוריפ תימראב "אתא"ש הריבסהב הדגנתה הדעווה .םירושע ינש ךשמב

 ."אתא רפכ"ל בסוה בושייה םש .רפכה לא אוביש לזמל ןמיס והזו

 םידגב .יקאח ידגבל הלודג ליטסקט תיישעת רלומ ןיישעתה םוקמב םיקה 4391 תנשב  

 קפיס לעפמה .הנידמה לש תונושארה היתונשבו טדנמה תפוקתב הנפואה איש ויה ולא

 עיצה םוקמב רקיבש ןונגע י"ש .םיפסונ םילעפמ ויתובקעב ךשמו םוקמה יבשותל הסנרפ
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 תובית ישאר - ונצרא תרצות םיגירא - לעפמה םשל םג ךפהש - אתא - םשל ולשמ שוריפ

.אתא

.ץראב םילעפמה לודגל היהו לעפמה בחרתה היינשה םלועה תמחלמ תפוקתב  

 רבעש םערפשל שדח שיבכ ללסנ ,ושבוי קמעה תוציב .בשומב בצמה רפתשה 03-ה תונשב  

 זכרמל ךפה רפכה ,ךומסב םישדח םיבושיי ומקוה ,הפיחל ותוא רביחו םוקמל ךומס

.רפתשה ילכלכה ובצמו בושח

 עצבמ"ל תונכהבו ןנחוי תמר ביבס תוברקב תואמצעה תמחלמב ופתתשה אתא רפכ יבשות  

 .לילגה רורחשל "לקד

.ותביבסב תורבעמ שולשב ונכוש ולאו םילודג היילע ילג רפכה טלק 05-ה תונשב  

 9691 תנשב .אתא תיירק - ימשרה םמשו ןימינב תיירק םע אתא רפכ דחוא 5691 תנשב  

.ריע לש דמעמ אתא תיירק הלביק

 יסנרפו ךוניחה דרשמ .הייריעה לש תופידעה רדסב יזכרמ םוקמ םיספות ךוניחה יאשונ  

 תיגולונכט הללכמ - תידוסי-לעה תיכוניחה הסיפתב ךפהמ ומזי םיימוקמה ךוניחה

 רשפאתו םיינוכיתה רפסה יתב תא תרשת תויונמואו תרושקת ,םיעדמ ידומילל

 .ההובג הלכשהל דסומ תכרדהב תוידוחיי תוינכתמ תונהיל םהידימלתל

 לש הרשעהו הכימתל ,עויסל םידחוימ םיטקיורפ םילעופ ךוניחה תכרעמ דצל  

.םידימלתה

  àúøéí áàæåø

  áéú ôéùø - ð÷øà òì ùí éäåùò ôéùø, 

îåëúàø ëôø òèä ùâø áî÷åí áùðåúéä 

äøàùåðåú ùì äîåùáä. áî÷åí îåæéàåï 

ìúåìãåú ÷øééú àúà åáå âí àøëéåï åîøëæéä 

ôãâåâéú. 

  ìôøèéí ðåñôéí àôùø ìôðåú ìøçì ìéôùéõ, 

îðäìú äîåæéàåï "áéú ôéùø", èì' 7020448-40

  âáòú äîùèøä - á÷öä äöôåðé ùì äééùåá, 

ùåëï áéú äñôø äàøöé ìùåèøéí åìéãå ðéöáú 

àðãøèä ìæëø çììé îùèøú éùøàì.

 

áéú ôéùø

äéùéáä äîðöéçä áùîä àú äùø æáåìåï äîø æ"ì
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.הלוחה םגא שוביי לעפמ ליחתמ - )1591( י"שת תבטב ה"כ

 יקבאמ לש הריזל תיגטרטסאה ותובישח ללגב ,הלוחה רוזא שמיש הירוטסיהה ךשמב  

 םיכולממה ןוטלש תחת תונלשרו החנזה לש םינש תואמבו .רוזאב הטילשל תומצעמ

.תחדקו תוציב חטשל הלוחה רוזא ךפה םינאמתועהו

 םכסהל םאתהב םיתפרצה ידיל הלוח קמע רבעוה ,םיטירבה ידי לע ץראה שוביכ ירחא  

 ןיב הלוחב הטילשה לע קבאמה לחה ךא ,תויפוריאה המכסהה תומצעמ ןיב םדקומ

 ,יח-לת לע הפקתהה םג הכרענ וללה תומוהמה תעב .םיימוקמה םיאודבל םיתפרצה

 ןיב לובגה יניינע רדסה תעשב .אושל היה אל םנברק .וירבחו רודלפמורט ףסוי ולפנ הב

 .לארשי ץרא לע יטירבה טדנמה חטשל הלוטמ דע הלוח-קמע ףרוצ םילגנאל םיתפרצה

.דואמ יטיא הז רוזאב תידוהיה תובשייתהה בצק היה טדנמה ימיב םג םלוא

 000,14( הלוחה חטש שובייל ןויכיזה תשיכר םע ,4391-ב קר לח רוזאב ישממה יונישה  

 ןרקה .)םיכרותה ידימ 4191-ב ותוא הלביקש( םיינונבל םיברע לש הצובק ידימ )םנוד

 תועקרקה תיינק לש תזרוזמ הלועפב הלחה ,ןויכיזה תא הלביק רשא לארשיל תמייקה

 ט"צרת-ו"צרת תוערואמ ימי לש םיישקה ףא לע .ןבושייו ןויכיזה רוזאל תוכומסה

 ,םיבושיי 71 הנידמה תזרכהל דע הלוחה רוזאב ודסונ יטירבה "ןבלה רפס"ה תוינידמו

.ןופצב הנפדו ןד דעו םורדמ הלוחה תפש לעש התלוחמ לחה

 םלוא ,םינונבלהו םירוסה ידי-לע הלא רפס יבושיי ופקתוה תואמצעה תמחלמ ימיב  

.וב ונתטילש החטבוהו ולוכ לילגה שבכנ "םריח" עצבמב .ופדהנ תופקתהה

 ,םירוסה לש תוערפהה ףא לע ,8591-ב םייתסנש זוקינהו שובייה לעפמב לחוה 1591 תנשב  

 לארשיל ןתונ שובייה יכ תונעטב ם"ואה לש ןוחטבה תצעומ לא תוינפו שא תוירקת

.םייאבצ תונורתי

 תויורשפא ורצוויי ,תובשייתהל תומדאה תרשכהו קמעה שוביי םעש הייפיצ התיה  

 ןמ קר אל ומלענ וביבס הלודגה הציבהו ןטקה הלוחה םגא ,םינש ורבע .תובר תויאלקח

 יאש ללכ םיעדוי םניא הארנכ ץראה יבשות בור .יתרבחה ןורכזה ןמ וליפא אלא ,ףונה

 .זופח השעמ השענש הרכהל ועיגה טא טא .הציבו םגא הפיהו דבועמה קמעב ויה םעפ

 תמדאבו םייתביבס םיעגפמ רצי שובייה .תואלקחל בוט וניא שבוימה חטשהש ררבתה

 עבט תרומש יכ ,וניבה תורוד ינש רחאל .ץיק ידמ תופירש הברה וצרפ הפושחה לובכה

 שדחה יוליגה תובקעב .היהש המ תמועל רוויח לצ אלא הניא תיתוכאלמ הכירב םע הריעז

 םואתפו הציב םעפ היהש ,"ןומגאה" ףסונ חטש הנטקה הלוחה תרומשל ןופצמ ופיצה בוש

 םירופיצ ועיגה .דעל הדובא הבשחנש "הדובאה היחמצ"ה חורפלו חומצל בוש וליחתה

 םגאה תא הנינרה השדח הריש .יתוריית םסקל ךפהנ דובאה םגאהו ךבסה תויחו םיגדו

.שדחתמה
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???
1

2

האנ-ןב לאונמע  ר"ד  

 לכב םיזמורמה ולסכ שדוחל ,ןיפיקעב וא תורישי ,םירושקה םירתאהו םישיאה תא תוהזל אנ

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

.סרפב הכזי תודיחה לכ תא רותפל חילצמה

??ונשדוחב שדח המ 

!אדבוע הווה ידידב לבא !םיענ אל 

:היה ךכ ,היהש השעמו 

 ךרדל סומלוקה אצי ,םימולש תרגיא רגשל יתדמע 

...תכלמ רצע עתפלו 

 ומצע תא עדי אל אוהו ,ימצע תא יתלאש ,הפ הרוק המ 

.הכובממ

,ימוקמו ימש ןוגכ ןילימ המכ ןהל וטברוש רבכ ירהש 

 !ןמאי אלו ...שדוח שאר ,ןילימה תביתכ המייתסנשכ התעו 

 :רוצע םעזב השחיל איה לבא לוק-תבב ןיחיגשמ ןיא ,םנמא 

 ,רחא לוק ול הבגתמ התמועלו !!יע-יש-תה ,יע-יש-תה 

 רבדמ הז דוע !!ער-ז ,ער-ז :רמואו רשבמ 

!!ול-סיכ ,ול-סיכ :רמאיו ןעיו ישילשה אוביו 

:הקעז חור רצוקבו לוקה תב השירחה אל 

 'םנינמל' קר לכה ךסב התא !ףוצח ידכא קותש 

 .לארשי ינומא ימולש להקב ךמוקמ ןיאו 

 ,ונלש תסנכה תמרל דע טעמכ םילילצה ולע-ואג ךכו 

 .האילפו ההימת ילוכ ינאו 

 םיבורק שופיחל רודמל יתינפ ךכו ליאוה 

?עדוי ימ ,ריכמ ימ :חסונה הזב לואשל ינצעי אוהו 

 

 הסוחיי אוה המ ,יע-יש-תה :תשחלמה לוקה תב 

?ןושארה אוה ימ זא ,יע-יש-תה איה םאו ?האב ןכיהמו 

 

32  ‘סמ ץראהו םעה ך"נת תשרומ ירתא ןודיח
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אוה המו אוה ימ הבגתמה לוקה 

 אוה ולש דעהש ונל ושחל רבד יעדוי תורוקמ(  

 ,לתב רגש ,סונימ-סולפ ,הנש םיפלא תשולשכ ןב 

 - ללכב קורי וניאש - קרי םש לע יורקה ,ךחוגמ רבכ תמאב הזו 

 ורמאו ופיסוה םג תורוקמה( המדאב ול חמוצה 

 .)רזעילא אבסה םע 'לקאת' םעפ הזה קריל היה יכ 

?ללכב ,ןיינעל ךייש אוה המו רבודמ לת הזיאב 

 

ונוניבה לוק תבהמ ?הזה ישילשה ןאכ השוע המ 

 ,רייגתהל ברסמש 'דכא' םשב םוקממ שדח הלוע וא אוהש 

 ?ול-סיכ הזה רזומה ומש תועמשמ המ .םנינמל ,ותחפשמ םשש וא 

 ,םירשכ םידע ינש הזה סופיטל שיש ונלש ןריקחתל רמא םינפ יניינעל רשה 

...הנש תואמ שמחו םייפלאכ ינפל היה הז לבא ,ןאכ םיניינעב לגר םגו די םהל התיהש 

.תושדח תודבוע ולגתנ אל רקוח רודישב םג ,בגא 

,ירשפא עדימ לכ ונל וקפסו ,אנ ועישוה אנא ,רבדנ המו רמאנ המ 

.קספיי ונסומלוק םע ונסומלופש תנמ לע ,ליעלד תולאשל םאתהב 

 

 

   

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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!
22 'סמ ץראהו םעה ך"נת תשרומ ירתא ןודיחל תונורתפ
.עבש-ראבל םרודמ בגנה רהב אצמנה םחורי בושייה .1

 .תמסרופמה קשיש תמישרב עיפומ םגו ,ינופצה בגנב דדנש הדוהי טבשמ בא תיב םש לע תארקנ םחורי 

 המוחו םינבמ לש םידירש םיאצמנ בושייה תברקב .תובר תורומת רבעש חותיפ תרייע אוה בושייה

.המודק ריע םש התיהש םידיעמ הארנה יפכש םיקיתע

.בגנהו ימורדה ףוחה רושימ לובגב אצמנה המחור ץוביק .2

םכיתוחאלו ימע םכיחאל ורמא" עשוה רפסב קוספמ אב ומש 

.ריעצה רמושה לש ץוביק אוה .2191 תנשב ותישאר ."המחור 

."המחור תעבג ,"המחור תונורתב" עבט תרומש ץוביקה תברקב 

 .ןאש תיבל םורדמ ןורמושו הדוהיב בשומ - הלוחמ רפכ .3

 תדוקנל ןושארה .םימיה תשש תמחלמ רחאל הנש םקוה 

 יכינח ידי לע דסונ .ע"שיבו ןדריה תעקבב תובשייתהה 

 הצובק ונממ השרפ בשומל בושייה תכיפה םע ,אביקע ינב 

 ארקנ תודוקנה יתש לש ןמש .הלוחמ תומדש תא הדסיו 

.רוזאב התיהש ,"הלוחמ לבא" םש לע 

.יחרזמה ןוילעה לילגב ץוביק - היכלמ .4

 ינש תיב ןברוח ירחאש ,םינהכ תחפשמ ש"ע םודקה םשה 

 ומשב רמתשה םשה .םוקמב הבשייתהו םילשורימ הרקע 

 ח"שת תנשב דסונ ץוביקה .ויתומדאבש שוטנה יברעה רפכ לש 

 לומ ןופצה לובג לע ןגמ ץוביקה .ח"מלפ יררחושמ ידיב 

.הללאבזיחה

 ,עושיכלמ רה לע עובלגה םורדב בושיי - עושיכלמ .5

 ומע לפנש ,ךלמה לואש לש ונב עושיכלמ ש"ע יורקה 

 .ל"חנ תוזחאה לש הדוסימ .םיתשילפב המחלמב ויחא םעו 

.םימסמ הלימגל דקומ אוה םויכ 

 ,דלישטור ןימינב ןורבה לש ויבא ש"ע - בקעי ןורכיז .6

 בידנה ידי לע וכמתנש תונושארה תובשומה תחא .סמיי'ג בקעי 

.דלישטור ןימינב דנומדא ןורבה עודיה

.הירכז איבנה לש ותרובק םוקמ והז תימלסומה תרוסמה יפל .הדוהי תלפשב ןכושה בשומ -  הירכז .7

 ומכ םורדב תינויצ-תימואלה תודהיה לש םידחא םיבושיי הכותב תללוכ - ריפש תירוזא הצעומ .8

.דועו אריפש זכרמ ,םירוצ ןיע ,קחצי תואושמ

 עוקת תיארקמה ריעה לש המש תא תרמשמ תשדחתמה עוקת .םוקמב דלונ סומע איבנה - עוקת .9

 דוד תא ענכשתש עוקתמ המכח השיא חקל באוי .תיארקמה ריעה - עוקת יברעה רפכל בורק תמקוממו

 םהש םושמ" המכח שי עוקת ישנאבש רמא ןנחוי יבר ,םעבחר ידי לע הרצוב ריעה .םולשבא תא בישהל

."ןמשב םיליגר

:22 'סמ ןודיחב םיכוזה

          .הלוחמ תומדש - דוד תירחשו רורדרומ .1

.לאילמג תיב - ולש רמתו םהרבא ר"ד .2

.תובוחר - לבות תידוהי .3

4

5

8

2

36

7

9

1

.תרפא - ןומלס הירא .4

.תובוחר - ןצינ ףסוי .5
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הכונח יסינמ

 ואוב ורמא .לארשי לע דוס ומירעהש ,הז ארקמ בייחתנ םינוויה ימיב :רפוסמ הכונח השעמ שרדמב

 ול השועש לארשי ןב לכ ורזגו ודמע .ונלש הרז הדובעב ונימאיו םהיקולאב וטעביש דע תורזג םהילע שדחנו

 ול ןיאש תיב לכש ,תושר אלו דובכ לארשיל היהי אלש ידכ ?המל ךכ לכו .ברחב רקדי וחתפל רגסמ וא חירב

.הלילב ןיבו םויב ןיב ,סנכנ סנכיל הצורה לכו .תועינצ אלו ,דובכ ול ןיא תלד

 ןיבנג ליבשב ,תותשל אלו לוכאל אל ןילוכי ויה אלו ,םהיתב תותלד לכ ולטיבו ודמע ,ךכ לארשי וארש ןויכ

.םינש שולש וז הרזגב ודמעו .הליל אלו םוי אל םהיניעב הניש ןיאור אלו ,םינווי יצירפו ןיטסילו

 ,תרחא הרזג םהילע ורזגו ודמע ,ער רבד םושב םהמ דחא לשכנ אלו ,הרזגב לארשי ודמעש םינווי וארש ןויכ

 ןויכ .לארשי יקולאב קלח ול ןיאש וינרק לע קוקחי ,הש וא רוש ול שיש לארשימ םדא לכ :לוק וריבעהו

 הרוהט ןיב ןתמהב ורכמו ודמע ,וניקולאב רופכנש םולשו סח ורמא ,לודג רעצ ורעטצנ ךכ לארשי ועמשש

.םילגרב ןיכלהמ לארשי ויהו ,האמט ןיבו

 םיסנכנו ,םיאב םירוהט תופוע ינימ לכו םילייאהו םייבצה ויהו .וז הרזגב ואצמת החוור ,ה"בקה םהל רמא

 חבש ןינתונו ,רשב ןילכואו ןיטחושו ,ןתוא ןיספותו לארשי ןיאבו .תותלד אלב ויהש יפל ,לארשי לש םהיתבל

 הדיצ לכ התיה ךאיה ,םיתבל תותלד ויה וליאש .הבוטל וניבייוא תצע ךפהש אוה ךורב :ורמאו ,ה"בקהל

.הדיצ םכל יתנמיז ינא ףא ,יב םתרפכ אלו ידובכ לע םתסח םתא ,ה"בקה םבישה !?ונילצא תסנכנ

 לכו ,ברחב רקדי הליבטל תכלוה ותשאש ימ לכ ,ורזגו ודמע ,וז הרזגב לארשי ודמעש םינוויה וארש ןויכו

.םידבעל הינבו ,השאל ול איה ירה התוא האורה

 תולבוט םהישנ ויהו ,ותיב ךותב ןייעמ ןהמ דחאו דחא לכל חתפו .םכתא רהטא ינא ,ה"בקה םהל רמא

."העושיה ינייעממ ןוששב םימ םתבאשו" הז ארקמ םהילע םייקתנו .םהיתב ךותב

 הלכ סנכית אלש ,הרוכעו הרמ הרזג םהילע ורזגו ודמע ,םהיתורזגב ןישיגרמ לארשי ןיאש םינווי וארש ןויכ

.םישדוח הנומשו םינש שולש הזה רבדב וגהנו ,אוהה םוקמבש ןומגהה לצא אלא התפוחמ ןושארה הלילב

 םוי עיגהש ןויכ ,ומש היה רזעלאו ,יאנומשח ןבל תאשינש ,לודג ןהכ והיתתמ תב לש השעמ אבש דע

 וארש ןויכ ,הלש ןוריפרופ הערקו ,וז לע וז היפכ הקפסו ,ןויריפא לעמ והיתתמ תב הנח הדמע ,התחמש

 ייחא ינועמש םהל הרמא .הגרהל הילע ודמעו ,םהידגב וערקו ,עקרקב םהינפ ונתנו ,ושייבתנ ךכ היחא

 םיאנקתמ םתא ןיאו ,יב םיאנקתמ םתא ירה ,הרבע םוש ילב םיקידצ ינפל יתדמעש ליבשב םא המו ,יידודו

 ואניקו ,םינש אלא ויה אלש ,הניד יחא יולו ןועמשמ דומלל םכל שי אלה !יב ללועתהל לרע דיב ינרסמל

 לע םכנוחטב ומיש .םמילכה אלו 'ה םרזעו ,םוקמ לש ודוחיי לע םשפנ ורסמו ,םכשכ ךרכ וגרהו םתוחאל

 ךמש תשודק לע סוח ונילע סוחת אל םא !ע"שבר ,הרמאו היכבב היפ החתפו ,םכתא רוזעי אוהו םוקמה

.ונתמקנ םויה םוקנו ,ונילע ארקנש לודגה

הכירדמל ינויע רמוח 

הכונחל תוארפרפ
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 חקנו ואוב ורמאו ,הזמ הז הצע ולטנ !השענ המ הצע לוטינו ואוב ,ורמאו היחא ואנקתנ העש התואב

 וניארו ,וניבאמ לודג לארשי לכב ןיאו !לודג ןהכ תב ונתוחא ול רמאנו ,לודגה ךלמה לצא הנכילונו וניתוחא

 ליחתנו ,אצנו והגרהנו וילע ונסנכנו ,וניתומכ לודג אוהש ךלמה םע אלא ,ןומגהה םע וניתוחא ןילת אלש

 העושי םוקמה השעי ןכ ,הלודג העושת ה"בקה םהל השעו .ונבגשיו ונרזעי םשהו ,וירשבו וידבעב ךכ רחא

.הלא ונימיב

ןוחצינה םוי

 ,םהיביוא תלפמ לע וחמשי אל םה ,לארשיב ןכ אל ,ןוחצינ גחל םהיביוא תלפמ םוי תא םישוע םימעה לכ

 םדאש ירה ."ךבל לגי לא ולשכבו חמשת לא ךביוא לופנב" ,)דכ ילשמ( רמאש ומכו .הז לע החמשב וגוחי אלו

 השע וב יכ - תוצמה גח - חספב רכזנ אל ןכלו ...'ד יניעב הער החמשש םושמ ,וביוא לופנב חמש וניא הלענ

.םירצממ לארשי ינב תא 'ד איצוה יכ אלא ,םיטפש םירצמב

 ירשהו םיגיהנמהש םושמ ,ותרהטו 'ד תיב ךוניחו ,תיז ןמש תקלדה ידי לע ,הכונח סנ תא םינייצמ ךכלו

 המחלמ תולובחתבש ורמאי אמש החגשהה תששוח התיהו ,םיאנומשחה םילודגה םינהוכה ויה תואבצ

 השע םיקולא די יכ ועדי ןעמל ,םינהוכל אלא עודי וניא רשא לכיהב תפומו תוא החגשה ןהל התארה .וחצינ

.עבטה ןמ הלעמל יסינ ךרד םיחגשומ םהו ,תאז

הרותה לע ושוריפב קסניוודמ ןהכה החמש ריאמ ברה ,"המכח ךשמ" יפ לע

חורה תרובגו ףוגה תרובג

...וירירשו וחוכל ויתולילו וימי שידקהש ,ב"הראב ידוהי ףרגאתמב השעמ 

...'רחא' ידוהי האר יכ ,הבושת לש 'ץוצינ' וב סנכנ םעפ 

הרות לש המלועב ומצע עיקשהל לחהו לכה בזע זאמ 

?רזומ ,םיעונענב דומלל ?ותעד הפרטנ אמש ,ויבא להבנ 

?תראופמ הריירק בזעש ,ןבה אצמ המ ,םמותשה 

.םירוה דוביכ תווצמב דיפקה ןבהו ,ןבה תוגהנתהל לגרתה באה - םימי ופלח 

 קחצ ?דומלת יתוא דמלת ילוא ,ךרע הב שי דמול התאש הרותש ינא האור ינב ,באה רמא עתפל 

?הזכ ליגב דמלת ךיאו דומלתב הפשה תא ללכ ןיבמ ךניא ירה ,רשפא יא !אבא :רמאו ןבה

 הנש ךשמבו ...שליִשו הָנָש ...הישוריפו הלימב הלימ ודמלל לחה !תאז לכבו ,שקעתה באהו 

!דחא ףד ...דמל המימת

 רשאכ םישוע םויס !אבא רמאו ןבה קחצ !תכסמ םויס תביסמ העונצ השקב ונבמ שקבמ באהו 

?עמש ימ ,דחא ףד !תלחתה קר התאו ,םימייסמ
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 םלוכ וכזי !ךיבא תווצמכ השע :בישה דימו )ל"ז( ןיטשנייפ השמ 'ר ןואגה תא לאשו ןבה ךלה 

.וז הביסמל אובא ינא ףאו ךיבא לש וז הווצמב

 באה תוכזב לכהו ןושאר ילכמ לארשי תרות לש םוצעה החוכבו השרדב ברה ךיראה ...היה ךכו 

...ףדהו

 תוכז ונדמל ןאכ ,לארשיל תובר תיוכז !יתובר ועד :רמאו ברה םק ...ומע לא באה ףסאנ תרחמל 

!דחא ףדב ומלוע הנוק שי - השדח

רזע ןועמש תאמ
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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

.העש 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

 םיניד 
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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 תוינגפוסו תוביבל םילכוא ןכ ומכ .תידוהי השעמל רכז בלח ילכאמ לוכאל םיגהונ .טי

.ןמשה ךפ סנל
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תויכונח ילוב - םיריאמ םילוב

הכונח - לארשי יגח תרדס

 ףסכה תועבטמ ומכו תואמצעל למס הווהמ םייתוברת םייתרבח םירשקה לעב תרושקת יעצמא ,לובה

.תינידמ תואמצעל למס הווהמ אוה

 תועיפומ ,תינוויה תוימשגה לע תידוהיה חורה לש הנוחצנ תאו ,ןמשה ךפ סנ תא תולמסמה ,תויכונח

.ב"לשת 2791 תנשב העיפוהש הכונח ילוב תרדסב

   !דבלב םתוארל אל

 ורצונ ןתשולש ,םילשוריב לארשי ןואיזומב ןלוכ תואצמנ תונומתבש םילובב תועיפומה תויכונחה

 לובב היכונחה :סובולגה לש םינוש םירוזאב יכ םא )71-81 ,חי-זי תואמ( השדחה תעה תישארב

 הרוקמ ,הנורחאהו ןילופב הרוקמ 'גא 52.0 וכרעש לובבש וז ,וקורמב הרוקמ 'גא 21.0 וכרעש

.הינמרגב

ימוקמ בוציע םע ידוהי  גתומ

 ,דראל ךשמה ,זילפו ןבא סרחמ ,תויכונח וניכה םהמ םירמוחה ונתשה ירוטסיהה ןמזה תצורמב

 ,דואמ הבחרתה תומייקה תויכונחה תשק םג בחר אוה םירמוחה ןווגמ רשאכ ,ונימיב .ףסכו הניסרח

!!לוב - שדוח לכ 

עלס תעפי תאמ
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 םירמוחמ תוננגה תוניכמש תויכונח ןתוא תא םיריכמ ונלוכ( רבד לכמ תויכונח תוארל ןתינ רבכו

)'וכו רקלק ,םיקקפ ןוגכ רזוח שומישב

 העפשה ידוהיה השודקה שימשתב תבלשמ 'גא 21.0 וכרעש  לובב העיפומה - תיאקורמה היכונחה

 ולו הילתל וז היכונח םג הדעונ ,דרפס ידוהי  לש תויכונחה תיברמכ .תימלסומ-תיברע תילכירדא

 .יחמצ רוטיעב טשוקמ הילת ווב ןוילעה הקלחב תדיוצמ איה ןכלו הבצהל

 חרזמב ורצונש תורחא תובר תויכונחל המודב 'גא 52.0 וכרעש לובב העיפומה - תינלופה היכונחה

 םיאבצ ,תוירא תוגוז ןוגכ חמוצהו יחה םלועמ םיחוקלה םיטושיקב תרטועמ  וז היכונח םג ,הפוריא

 הדעונ איהו "םיילגר" שי וז היכונחל ,תיאקורמה היכונחל דוגינב .ןמשה דכ תא םיתפולה םירופיצו

 היה לבוקמ ,םירקוחה תעדל ,היכונחב םישמש ינש לש םמויק אוה ,וז היכונחל ידוחיי טרפ .הבצהל

.תבש תורנ תקלדהב ,תוטומפכ םישמשב שמתשהל

 תרונמ" ונה וז היכונח לש המש 'גא 07.0 וכרעש לובב העיפומה - "תיקייה" ,תינמרגה היכונחה

 יתבב קילדהל וגהנ הלודג הפוקז הרונמבש אוה הליגר היכונח ןיבל הניב לדבההו  "הפוקז הכונח

 הבצועש הביסה וזש ןכתיו שדוקה ןוראל ךומס ,תסנכה תיבב עובק ןפואב הדמע הרונמה .תסנכ

.סוטיט רעשב הראותש יפכ שדקמה תיב תרונמל המודב ,יסאלק ןפואב

 תוטעמ "תופוקז תורונמ" ורמתשנ ,םייתד-םייתונמואה היתורצוא סרהו הפוריא תודהי ןברוח םע

 .האושב ולצינש ,דבלב

 םע לש רואה גח ,הכונחה גחל למס ,"תופוקז תורונמ" דימעהל היה גוהנ הנידמה לש היתונש תישארב

  …ץוביקבו בשומב ,ריעב רוביצ יניינב לע םג אלא תסנכ יתב תותיזחב קר אל לארשי

  

 

èéô ìîãøéëä!

äëéðé òí äúìîéãéí çðåëéä, àùø úàôééï áòéèåøéä àú îåöàí ùì 

äúìîéãéí.

äúáåððé ááåìéí, åùéîé ìá ìùåðé äòéöåáé )÷ååéí "ð÷ééí" éåúø áçðåëéä 

îâøîðéä åîñåìñìéí éåúø áçðåëéä îîøå÷å(.

ëéååï ùîï äñúí äçåîøéí äòåîãéí ìøùåúê àéðí ôìéæ àå ëñó, ðéúï 

ëîåáï ìöééø àú äçðåëéåú áäúàîä. 
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לארשי תוליהק ספיספ

.הבוטל םידשכ ץרא הזה םוקמה ןמ יתחלש רשא הדוהי תולג תא ריכא ןכ הלאה תובוטה םינאתכ לארשי יקולא 'ד רמא הכ

ה:דכ והימרי

'א קלח - לבב תודהי - ןדריה רהנל לקדיחה רהנמ

 לבבל ורזח ויאצאצ ,ןרח ךרד ןענכ ץראל עיגה םשמ ,לבב לדגמ תיינבב ףתתשה וניבא םהרבא :ם"במרה יפל

.ןושאר תיב ןברוח ירחא

 םיימואל םייח וחתיפ ,הלוגב םילודגה םיידוהיה םיצוביקה ןושאר תא ומיקהש הלא ויה לבב ידוהי

 םלועה יבחרב םיפסונ םיידוהי םיצוביקל למסו המגוד ושמיש ךכבו ,םהל אל המדא לע ףקיה יברו םייאמצע

.תיחרזמה הפוריא תודהי וא דרפס תודהי :ומכ

ינחור זכרמכ לבב תודהי

 שיר"( "הלוגה ישאר" וארקנ וישארו שפנ ןויליממ הלעמל הנמ הלוגב רתויב לודגה ידוהיה זכרמה ,ותעשב

 התיה תינחורה הגהנהה .םייטילופה םיגיהנמהו תונוטלשה יפלכ לבב תודהי לש םיגיצנה ויה םה .) "אתולג

.תישישה האמה זאמ ,)"בקעי ןואג תבישי שאר" לש רוציק( "םינואג"ה ידיב

לבב תודהי לש התמורת

 ףתוש היהו הרצ תעב ול עייס ,לארשי ץראב ידוהיה בושייל ורובטב רושק היה לבבב ידוהיה רוביצה

 ושמיש םג ךא ,ידומיל דסומ ויה לבב תובישי .םלועב תורחאה תוצופתה תא קזחל ץראב בושייה יצמאמל

 םילודגה םימכחה ןיב הנשמה לע םינוידמ רצונ ילבבה דומלתה .םינידו תוכלה קספש םימכחל דעו תיב

.םיארומא םינוכמ דומלתה ימכח .רתויב

 - וחכתשי ןפ ששחמ - םיארומאה ירבד תכירעב לחהו )253-724( ישא בר םק םיארומאה לש ישישה רודב

 בתכנש ,רודיסה תא םג הרצי לבב תודהי .005 תנשל ךומס ישא ברו אניבר ידי לע םתחנ ילבבה דומלתהו

.לארשי תוליהק לכב ץופנו ,ןואג םרמע ברה ידי לע תיעישתה האמב

 .הרותל ימלוע זכרמ התבישי התוויה זאו תיקנע תימלסיא תופילחל זכרמ דאדגב התיה םינואגה תפוקתב

.הכלהה תשרומ לש לזרב ןאצ יסכנ תווהמ םהיתובושתו לבב ינואגל תולאש וצירה תוצופתה לכמ

ינאיס החמש תאמ
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דומלתה תפוקתב לבבב ידוהיה זכרמה

11-61 תואמ - העיקשה

 תבישי" הספת ןמוקמ תאו ארוסו אתידבמופ תובישי ורגסנ ,)8301 תנשב( ןואג יאה בר תומ רחאל רצק ןמז

 תא וגצייו הבישיה תא וגיהנהש "םינואגה" וספת ומוקמ תאו לטוב "הלוגה שאר" לש ודמעמ ."בקעי ןואג

.םינשה ךשמב רערעתה םדמעמ םג ךא ,תונוטלשה ינפב םידוהיה

 דע ,םינאמתועה ,םיסרפה ,םילוגנומה :דיל דימ םימעפ המכ לבב ץרא הרבע ,71-ה האמהו 31-ה האמה ןיב

.8361-7191 תנשב םיכרותה ןוטלשל הרזחש

ינאמתועה ןוטלשה תפוקת

 הירפמיאה ימוחתב ידוהיה בושייה ןיבו )קאריע( לבב ידוהי ןיב םיצימא םירשק ורצונ וז ןוטלש תפוקתב

 םיר"דש לש םירוקיב לע תויודע שיו ושדחתה לארשי-ץראב ידוהיה בושייה םע םירשקה .תינאמתועה

.קאריע ידוהי תוליהקל לארשי ץראמ )ןנברד םיחילש(

 םה ,ןכש ,קאריע ידוהי לש םהייחב תכל תוקיחרמ תורומת ולח ,02-ה האמה תליחתו 91-ה האמה תיצחמב

 .)9681( ץאוס תלעת החתפנ תע התואב .קוחרה חרזמלו ודוהל קאריע ןיבש רחסמה ירשקב ליעפ קלח ולטנ

 יתב תשר תועצמאב קאריעל הרדח תיברעמ העפשהו הילגנא םע רחסמ ירשק קאריע הרצי םינשה תצורמב

.)םירבח לארשי לכ - ח"יכ( "סנאילא" תרבח לש רפסה
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.6881 תנשב תונבל "סנאילא" רפס תיב ףאו ,דאדגבב ןושארה "סנאילא" רפס תיב םקוה 4681 תנשב

יטירבה טדנמה תפוקת

 איה ףא הפרטצה תינאמתועה הכלממה .קאריעב םיעוזעזל האיבה )4191( הנושארה םלועה תמחלמ

 ךומסו םיטירבה ידיל קאריע הלפנ 7191 תנשב .התירב תולעבבו הינטירבב המחלנו הפוריא זכרמ תונידמל

.םידוהי יתב וזזבו דאדגבמ קלח םיכרותה םילייחה ופרש םתסינכל

 הנידמ תמקה לע טלחוה הבו תיטירב הדיעו ריהקב הסנכתה 1291-בו ,רופלב תרהצה המסרופ 7191-ב

 לאקזחי( רצואה רשכ ידוהי הנימ אוה .זא'גיחמ לצייפ רימאה תושארב ,"קאריע" םשב תינכולמ תיברע

 ץראב )9291( ט"פרת תוערפ תובקעב .טאנסב דחאו טנמלרפב םיבשומ העברא םידוהיל ביצקה ףאו )ןושש

 םימואלה רבחל הלבקתה קאריעו יטירבה טדנמה םת 2391-ב .קאריעב םידוהי דגנ התסה הלחה ,לארשי

.תיאמצע הנידמכ

דאדגבב 1491 תוערפ תונגב לארשי-ץראב ל"צא לש זורכ
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תיברעה תונמואלה לצב םידוהיה

 זאו ,קאריעל ועיגה ויחילשו ינמרגה הלומעתה רש ,סלבג .ןוטלשל הלע יזאג ונבו לצייפ ךלמה תמ 3391-ב

 ,תברקתמ האוש לע ודיעה "ףפמק ןיימ" רלטיה לש ורפס תעפוה .קאריעב תיצאנ הלומעת תצפהב לחוה

 םהיתויוכז ,דואמ ערוה םידוהיה בצמ ."ןיטסלפ תלצהל יברעה דעווה" םק קאריעב !העיגה איה ןכאו

 םח קשנ קלוח ,םידוהיה דגנ התסהו הצאנ ירבד ורמאנ וידרה ירודישב .ונועו ואלכנ םיברו םהמ וללשנ

 עויסב ומקוה "רעונה תוגולפ"ו "לזרבה רמשמ" רעונה ינוגראו ,םיהובגהו םיינוכיתה רפסה-יתב ידימלתל

.קאריעב םיצאנה

 ילע דישאר הלשממה שאר לש ותושארב ,םייצאנ-ורפ םילנולוק העברא וזירכה 1491 יאמב ,א"שת תנשב

 תועובשה גח לש ןושאר םויב .הריזגה עורמ ולצינש םידוהיה ורבס ,דרמה לשכנשכו .דרמ לע ,ינאליכ-לא

 זא ךרענ עיתפמב ךא ,)ןומע תברל וחרבש( ותיילמפו רצועה לש ובושל הייפיצב ,תובוחרל םידוהיה ואצי

 םישנ ,םירבג וחבטנ ,םישנ וסנאנ וכלהמבו םימימת םיימוי ךשמנ אוה ."דוהרפ"ה - םידוהיב השק םורגופ

 ינוגרא ומקוה היתובקעבש הנפמ תדוקנ ושמיש ולא תוערפ .םהלש קסעה יתבו םידוהיה יתב וזזבנ ,ףטו

.לארשי ץראל היילעל תינויצ תוררועתה המקו םיידוהי הנגה

.קאריעב םידוהיה לש הטילפה תיראש בצמו ורבישו םולחה ,תינויצה תוליעפה ינצינ לע ,אבה ןויליגב
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431 ‘סמ תועדומה חול

הכונחל ץבשת

:ןזואמ

 םינבה דחא )11 ;עצמא )9 ;רדה ,ראפ ,יפוי )8 ;הארי ,דחפ )7 ;םיבכמה ורתתסה הב )4 ;'ה םיל-אב ךומכ ימ )1

 ךיראת )71 ;)ת"ר( ןהכ יתפש )61 ;ןווי ינב )51 ;!יובאו יוא )41 ;)הלחתהל ףוסהמ( םינבה דחא )31 ;)הלחתהל ףוסהמ(

 ןומזפ )82 ;שירחה ,םלאנ ,קתש )62 ;ןברוק גוס ,_ _ _ע )22 ;בוטר )12 ;רכז ףוגל זמור יוניכ )91 ;ןתסוב )81 ;ולסכב

 )93 ;הכותב )63 ;חמש )33 ;םייק ,אצמנ )23 ;טומ )03 ;)דיחי( הכונחב םהב םיקחשמ )92 ;)הקלדהה תעב( הכונחל

 )44 ;)הלחתהל ףוסהמ( םינבה דחא )24 ;תילקיזומה תואה )14 ;םיבר לומ )04 ;)הלחתהל ףוסהמ( תילקיזומה תואה

 !רכה )84 ;חקל )74 ;)הלחתהל ףוסהמ( םשונ ,ונשי ,םייק )64 ;)הלחתהל ףוסהמ( תועדה תחא יפל תורנ תקלדה ןמז

.דואמ ןקז )05 ;תורנ םיקילדמ םיבכוכה לש ...תעשב )94 ;!עדותה

:ךנואמ

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

 לכ )81 ;הבושתהמ קלח ,ןמיס )31 ;רכשמ הקשמ )21 ;רחבנ ,גיצנ )01 ;תודימה חותיפ ,תוגהנתה תיינקה )7 ;הכונחה

 )52 ;רונ ,הקובא )42 ;תויתוא לובלבב ללה )32 ;הווצמ השוע... )02 ;ל"וחבו ץראב ןוביבסה לע תובותכש תויתואה

 ותרזעב )43 ;ןווי ןב )23 ;יעיבשה םויה )13 ;םיבכמה ןמזב םידליה םהב וקחש )92 ;םשוב )72 ;הזה ןמזב ...םימיב

.המדרה ריש )54 ;םייח רסוח )34 ;רשע ירתב איבנ םש )83 ;תיבה יוקינל ילכ )53 ;תורנה תא םיקילדמ

יעדמ ינרות ןוכית ,"הירומ" יפ-לע

ןויליגה ףוסב תונורתפ האר

 43 53
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ירבעה חולה .א 

1.ùéîåù áúàøéëéí òáøééí

םיצ"דמו רעונ :דעיה תייסולכוא

 :תורטמ

.םיירבע םיכיראתב שומישה תובישחב וריכי םיכינחה .1

.ירבעה םתדיל ךיראת תאו וב םיבושח םיכיראת ,ירבעה םישדוחה ןיינמ תא וריכי םיכינחה .2

.םיירבעה םתדיל יכיראת תא איבהל םיכינחהמ שארמ שקבל שי

:תוליעפה ךלהמ

 וא/ו תואסיכ לע עצבל רשפא( יזעולה םתדיל יכיראת יפל בוצק ןמזב ורדתסי םיכינחה :החיתפ .1

 התואב אל םיכינחה םא( ירבעה םתדיל ךיראת יפל םעפה ךא ,בוש רדתסהל ושקבתי .)תוצובק יתשב

 וחכווי הארנכו ,ךבתסהל ולחי הארנכ םיכינחה הז בלשב .)םינשה יפל םג רדתסהל םהילע ,ליג תבכש

.יזעולל ההז ירבעה רדסהש הלגת הכירדמהש

 דוע הז בלשב בושח ?יזעולה ךיראתב םישמתשמ ונא המל ,רבד ותוא הז םא :הלאש הנפת הכירדמה .2

.םתיא דחי תוהתל קר אלא ,תונעל אל

 דחא( םילוטסירב 2 םייולת ריקה לע .תוצובק יתשל תקלחתמ הצובקה :שדוחל גח תמאתה ץורימ .3

 ינשה לעו םייזעולה םישדוחה םיבותכ דחא לע ,םישדוחה 21-ל קלוחמ לוטסירב לכ .)הצובק לכל

 וילעו גח םש םע היסיטרכ לבקמ רוטב ןושאר לכ ,רוטב תדמוע הצובק לכ .םיירבעה םישדוחה

.ירבעה חולה לע תויועט קחשמה ףוסב ןקתל בושח .שדוחל ומיאתהל

תולועפ
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 ןבומכ ?חספ לש קיודמה יזעולה ךיראתה המ ?לירפאב אצי דימת חספ :םיכינחה םע ןודת הכירדמה .4

 דרוסבא .ירבעה הנשה חול ביבס בבוס ידוהיה ונייח לגעמ לכש הריהבמה המגוד קר היה חספ .ןיאש

.ירבעה הנשה חולב שמתשהלו ריכהל ונילע ,םידוהיכ ןכל .לירפאב גוחנ חספש רוכזל

 שדוחה םש םע לוטסירב תינימש לבקת הצובק לכ .םיירבעה םתדיל ישדוח יפל וקלחתי םיכינחה .5

 תא ףיסוהל הצובק לכ לע .דרפנ ףד לע שדוחה יעוריא ופרוציו )הנשה חולמ ףד =( םימיל ותקולחו

!וב שמתשהלו ותולתל ץלמומש ירבע הנש חול רצווי ךכ .םתדלוה ימיו םיעוריאה יכיראת

,תינרות תוברתל ףגאה ,"ירבעה חולה" הגנו תיור ,תרפא תולייחה ובתכ

תולייח תורומ תרשכהל זכרמ ,תידוהי תוהזל תיתרבח תוברועמל - המולא 

 ולסכ
וכ

הכ ולסכ
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הכונח .ב 

1.çðåëä áøéáåò

.וינידו תורושקה תויומדה ,ויגהנמ ,ויגשומ ,גחה רופיס תא ריכהל :הלועפה תרטמ

:םיעצמא

עובירב הכונח חול �

ףסכ תועבטמ 9-ו בהז תועבטמ 9 - תועבטמ �

פייט �

תומישמל הריש יעטק ינשה דצבו עקרל םיריש ץבקמ דחא דצב .הכונח יריש תטלק �

.דלוקוש תועבטמ �

:הלועפה ךלהמ

."ףסכה תועבטמ תצובק"ו "בהזה תועבטמ תצובק"ב ןתוא םינכמו םייתשל הצובקה תא םיקלחמ �

:הכונחל רושקש רחא אשונ םושר ,חולה לע תצבשמ לכב �

רואבש םירפסמה �

תויומד �

הכונח ינידו םיגהנמ �

שלושמה טוחה ,םילימה ךותבש רואה - ןושל יעושעש �

םירייואמ םייוטיב �

םיריש �

.חולל תוצבשמ 9 כ"הס

 תא הכזת הב החלצהש המישמ עצבל וא הלאש לע תונעל הצובקה לע .תצבשמ תרחוב הרותב הצובק לכ

         קחשמב ומכ ,תועבטמ ףצר תרצויש וז - תחצנמה הצובקה .תצבשמ התוא לע קבדויש עבטמב הצובקה

X /O.

 םיכינחהש עדיה ךכו תובושת רתוי ונתנייו תולאש רתוי ולאשייש ידכ - םימעפ רפסמ יוצרו ,קחשל רשפא

.לדגי - ולבקי

.דלוקוש תועבטמ - הכונח ימד םיקלחמ הלועפה ףוסב

םימודא הלעמב ידוהיה ךוניחה תקמעהל התומע ,"הרוא הלעמ" יפ לע

33
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רואבש םירפסמה 

.הכונחה גחל רפסמה ןיב רשקה המ דיגהל םכילע .רפסמ עיפומ תורנה שארב

תובושת

.הכונחה גח ךשמב םיקילדמש תורנה רפסמ  -  44

.הינב תעבשו הנח  -  7

.הכונח ימי תנומש  -  8

.לודג ןהכ והיתתמ ינב רפסמ  -  5

.הכונח לש ןורחאה הלילב םיקילדמש תורנ רפסמ  -  9

.ןושארה הלילב םיכרבמש תוכרבה רפסמ   -  3

.ולסכב הכ - הכונח לש ךיראתה   -  52

תודהיה יכרע תקמעהל שמש תיב תשרדמ יפ לע

תויומד

"החמש םינבה םא" רמאנ יילע

.הכוב םאו םא לכ ילש רופיסהמו

יינב תעבש תא וגרה םינוויה

.ייתועורז ןיב ויהשכ םימחר אלל

םינבה תומ רחאל ,יתתמ ןורבשמ ינאו

)הנח(   ?ינא ימ   .םיברב םימש םש שודיק לע

.ליחתה לכה תאש הז אוה ינא

.ליחנהל יתיצר םינוויה תד תאו ,םילשורי תא יתשבכשכ

תוריזג יתרזג ,שדקמה תא יתאמט

.תורמהל טילחה יפ תאש ימ לכ תא יתגרהו

,תוירזכאב יתפדר םידוהיה םידרומה תא

)סוכויטנא(  ?ינא ימ  .תושיחנב סיבהל יתוא וחילצה םה ךא

�

�
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,יאנומשח תיבמ ,ינא ןקז ןהכ

.יינב תשמח ויה םיצימאו םיקידצ

םילילאל הווחתשהש ןוויתמה תא יתגרה

.םידרומה גיהנמל יתכפה ךכ תובקעבו

,יתארק המצעב "יילא 'הל ימ"

)והיתתמ(  ?ינא ימ  .יתפחס קבאמל יירחא םידוהי ינומהו

יאנומשחה והיתתמ לש ורוכב ונב ינא

- י"בכמ - יתארקנ ותזרכה םש לעו

יבא תומ ירחא םידרומה תא יתגהנה

)יבכמה הדוהי( ?ינא ימ  .איבה לודג דובכ ,םידוהיה לכל ינוחצינו

,הדוהי תוחאו ינא והיתתמ לש ותב

.הפי דואמ הרוחב םג ינא ,וז דבלמו

,יתאב ינוויה רשה להוא לא

ויתקשה ןייבו הניבג ימעטמב ותוא יתלכאה

, )תידוהי( ?ינא ימ  .יתגרה ותוא ולש וברח ידי לע ,םדרנשכו

.רוביג םחולו ,ינא והיתתמ לש ונב

.רובשל םתוא יתיצר ,יתמחלנ םינוויב

,יתיצר גורהל םינוויה אבצ דקפמ תא

.יתרקד יברחב בשי וילע ליפה תא ןכל

תמו ליפהמ לפנ אבצה דקפמ

)רזעלא(  ?ינא ימ  .תעה התואב יתצחמנ ליפל תחתמ ינאו

הכונח ינידו םיגהנמ

)éîéï(  ?הכונח תורנ קילדהל םיליחתמ דצ הזיאמ .1

)áøàùéú, ÷åøáðåú ðùéàéí, ìà ÷åøàéí( :תויורשפא 3 תתל רשפא - ?ןושאר םויב הרותב םיארוק המ .2

)åãí ðøåú çðåëä, àçø ëê ðøåú ùáú÷( ?הכונח לש ישיש םויב הקלדהה רדס המ .3

)åãí äáãìä, àçø ëê ðøåú çðåëä÷( ?תבש יאצומב הקלדהה רדס המ .4

)òì äðñéí( ?ןוזמה תכרבבו הליפתב הכונחב םיפיסומ תדחוימ הכרב וזיא .5

)áøåê... ìäãìé÷ ðø çðåëä, ùòùä ðñéí. ùäçééðå - áéåí äøàùåï( ?היכונח םיקילדמשכ םיכרבמ המ .6

�
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)òì àãï äçìåï ìôøñí àú äðñ, àå áôúç äáéú îåì äîæåæä( ?היכונחה תא םיחינמ ןכיה .7

)áöã ùîðâã äîæåæä, ùðäéä îå÷ôéí áîöååú( ?עודמו היכונחה תא םיחינמ תיבה חתפ לש דצ הזיאב .8

)ìà çùåá - ëåìí ëùøéí( ?םישמתשמ ליתפ הזיאב בושח םאה .9

)ç ðøåú åäìëä ëáéú äìì( ?הכונח לש םיישרדמה תוביתה ישאר םהמ .01

)ðñ âãåì äéä ùí( ?ל"וחב ןוביבסה לע תועיפומ תויתוא הזיא .11

)ëï - äï çì÷ îäðñ( ?הכונח תורנ תקלדהב תובייח םישנ םג םאה .21

)îéã áöàú äëåëáéí( ?תורנ םיקילדמ יתמ .31

)ìà( ?הרשכ - דיחא הבוגב םידמוע םניא היתורנש היכונח םאה .41

)ìæëø ðñ ôê äùîï( ?םינגוטמ םילכאמ םילכוא עודמ .51

)ìôøñí àú ðéöçåï äîëáéí åðñ ôê äùîï( ?הכונחה גח עבקנ עודמ .61

)çöé ùòä îöàú äëåëáéí( ?קולדל תורנה לע ,תוחפל ןמז המכ .71

ןושל יעושעש

םילימה ךותבש רואה

)àåøçä(  םילמג תרייש .א

)àåøæ(   םיניסה לע בוהאה לכאמה .ב

)àåøååä(   סוסה לש ותיב .ג

)àåøï(   םייטחמ םילע לעב ץע .ד

)éàåø(   ןטקה השמ תא ושמ ונממ רהנה .ה

)àåøâðå(   הציפל דחוימ םעט ףיסומה ןילבת .ו

)àåøç(   ונתיבל אבש םדא .ז

)àåøâ(   םיטוחמ םיגירא/םידב השועה םדא .ח

)àåøâï(   םינבלו םירוחש םידילק לעב ןטק הניגנ ילכ .ט

תודהיה יכרע תקמעהל שמש תיב תשרדמ יפ לע

שלושמה טוחה

 יניינעל רושק םהמ דחא תוחפלש םירכומ ןושל יפוריצ לבקתו תואבה םילמה שולשל תפתושמ הלימ אצמ

.אמויד

)áéú(    שרדמ - רפס - ללה .א

)áéú(   יאמש - שדקמ - יאנומשח .ב

)éäåãä(   ןורמוש - יבכמ - הריט .ג

)ðñ(   יולג - םוסרפ- הפק .ד

�
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)çðåëä(   סנ - חבזמ - תיב .ה

)ðø(   דימת - הכונח - המשנ .ו

)ùîï(   םיגד - ךפ - תיז .ז

)îëáé(   ביבא-לת - רפכ - הדוהי .ח

)âãåì(   סנ - תבש - ןהכ .ט

)öåø(   ותבצחמ - ולשמ - תיב .י

תוגספ ,רמייהלפ הירא תאמ ,"ךיגחב תלאשו ,ךדגיו ךנב לאש" יפ לע

� םירייואמ םייוטיב

1. ä
2. ç=ä

+ å

4. ã=ä
3. ç=÷

1. ù 

�2. ÷=ä ø
3. ë=ä 

4. á è=ú 5. ä- 

)תפדרנ הלימ(
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םירייואמ םייוטיבל תובושת

 ונל ןיאו )4 ;קושה ןמ לגר הלכתש דע... )3 ;סנה ותואב ויה ןה ףאש... )2 ;םה שדוק וללה תורנה )1

 .םהב שמתשהל תושר

� 1. çå=ò 2. ÷ 3. -À -Æ - ___

4.
5. åøä

6. ä 

1. åÀù=àé 2. àé ú 

4.

  + ú 
5. å=ä 

ידוהיה ךוניחה תקמעהל זכרמ ,"לוכשא ילחנ" יפ לע



39
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.שי יל הייכונח .6
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.ךכ-לכ הפי גח - הכונח .8
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יכרותה םעה דגנ 

םימי השולשל קיפסה בלחה דכ 

.םיגגוח ונחנא ןכלו 

�
.שרגל ךשוח ונאב .9

.ללמי ימ .01

.ןטק דכ .11

.הקובאו סנ המירנ הבה .21

.ברקתמ אוה הנה הכונחה גח .31

.ןוביבסה בבוס .41

.וללה תורנה .51

.םיסנה לע .61

39



40

 2.éåîðå ùì ôìéè
 לש םתסינכ תעב םילשוריב בשיש םדא לש ןמוי חירבהל חילצה יבכמה הדוהי לש םינכוסהמ דחא

 םיקלחה תא רזחשל תוסנל אנ .המחלמה תמחמ שאב וכרחנ ןמויהמ םיקלח .שדקמה תיבל םינוויה

.ןמויבש םירסחה

         _________וסינכה ה ,�ראב שודק יכה וקמל .ותוא יאמטמו שדקמה תיבל ינוויה יסנכנ שממ הז עגרב

 לש תמתוחה תא הילע שיש ,רוהטה �משה ע __________ ה .תוא �יכהל ימי הנומש חקולש ינמשה

 הלאה ינוויהש זאמ .�מזה לכ קולדל הכירצש הרונמה________ ונל �יא וישכעו ,ורבשו וצפינ ה ,לודגה �הכה

 .תבש רומשל ונל ישרמ אל הו ,________לוכאל ונתוא יחירכמ ה .תורצ קר ונל ישוע ה �ראל ועיגה

 ,הרות דומלל _________ ינוויה .התוא וגרהי ,התוא וספתי או_________ ליבשב אבחתהל הכירצ ילש אמא

ינוויהשכו_________ תורעמל יסנכנ ונחנא !?ישוע ונחנא המ יעדוי תא ,המ ימכח רתוי ונחנא ,לבא 

הב יקחשמ ונחנא וליאכ ,ינוביבס יאיצומו_________ תחתמ ירפסה תא יאיבחמ ונחנא ,יברקתמ 

       .�מזה לכ

 לש �למה ,סוכויטנא .ינב העבש הל ויה_________ ,ילש הנכש ,לשמל .יבוצע ירופיס הברה שי_________

 וילע הוויצ סוכוייטנא_________אל אוה .לספל תווחתשהל רוכבה �בה לע הוויצו ,וילא תוא �ימזה ,_________

.ותוא גרה אוה זאו ,יכסה אל אוה �א ,בוש

 אוה �כו_________ סוכויטנא זא_________ אוה גו ,לספל תווחתשהל וילע הוויצו ,ינשה �בל ארק סוכויטנא

יכסה אל �בומכ ,דליה_________ ול רמאו ,רתויב �טקה ,יעיבשה �בל עיגה אוהש דע ,ינבה לכל השע.                       

                        ._________ תא ול ירהל דליל רמאו ,לספה ינפל התוא קרז ,ועבצאמ תעבט איצוה אוהו

 ,הבוצע �כ לכ התיה הנח .ותוא ג גרה סוכויטנא זאו_________ �כלו ,תאז �יבהו כח היה �טקה דליה

.                      _________ איה זא ינב העבש הדביא איה דחא ויב

 ,הרעמב וא טלקמב הז תא תושעל �ירצ לבא_________ תושעל יכירצ ונחנאו ,דוד �ב יל דלונ      _________

 �הכ שי ,ילשורי דיל  _________ ריעבש ,לודג דחא לזמ ונל שי .תושעל ונילע ירסוא ינוויה הז תא ג יכ

 דרמה תא יגיהנמ ה .ילודג ירוביג ה      _________ ,ינב השימח ול שיו והיתיתמ שב לודג

                      אל ינוויהשו לארשי עמ חכשת אל       _________ יגאודו ינוויב

הל תפכיא אל                  תושעלו ינוויה ומכ תויהל ימיכסמש עב ישלח ישנא המכ שי 

הל יארוק ,ריזח לוכאלו לספל תווחתשהל _________.

,דרמב יאנומשחל �רטצהל �ורל בייח ינא וישכע
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3.òãåú îñôøåú
 ,ןוביבס ,תורנ ,תידוהי ,ןמש :ןוגכ הכונחל םירושקה םצע תומש םימושר םהילעש םיקתפ ןיכהל שי

.הספוק ךותל םסינכהלו 'וכו תסנכ תיב ,הריש ,היכונח ,דרמ ,הרובג ,סנ ,בלח ילכאמ ,הכונח ימד

 וא החפשמ רופיס רפסל םתועצמאבו הספוקהמ םיקתפ השולש ףולשל ורותב ךינח לכמ שקבל רשפא

.הכונחל רושקה רצק ירוקמ רופיס

.ךינחה ידי לע םילצונמה םיקתפה רפסמ יפ לע דוקינה

 4.îòåìí äîùéîåú
.םינוש םיאשונב תולטמ שי םינקה לכב .םינק הנומש םע לגילופמ תיקנע היכונח היולת ריקה לע

 הרונה הבוט הרוצב התוא םיעצבמ רשאכ .הלאשמה תא עצבלו הנקב רוחבל הרותב הצובק לכ לע

.תקלדנ

:תומישמל תונויער

 םישנא שוג רצונש דע הובגה ךינחה ביבס בבותסהל ,ךומנל הובגהמ םיכינח לש הרוש רוציל  .1

.םיימעפ תוחפל ותוא םיבבוסמו "קוצי ןוביבס"כ הארנה

.הכונחל םירושקה םיאשונהמ דחאמ רצק ריש רבחל ןתינ  .2

.הלשממה תושרל ץרה יבכמה הדוהי רובע טקלפ וא תוריש רידשת ןיכהל  .3

.דרמה תעב ןיעידומ ריעה לע ינוימד רואית רפסל  .4

.םינוויה דגנ דרמל ףרטצהל םירבח דדועל ידכ תוקד 5 לש םואנ  .5

.הכונח ירופיס תויומדמ תחא לש המליד לע הרצק הזחמה  .6

.ותוא הלגמש ןהכל ןמשה ךפ ןב חיש-וד תנכה  .7

.לארשי תפמ לע םיאנומשחה תומחלמ ירתא רותיא  .8

.עשרה סוכויטנא םע ןויאר  .9
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יללכה שידקה םוי - תבטב הרשע .ג

םיענ הטרב / אטיל תוברעב - תידוהי תוהז

 בוצע והשמש ,רבע תובקע םתוא לא ,םשל תרשא לש התעיסנ תארקל תיבב הזחא תדחוימ תושגרתה

 הל התייה ,הינב לכ לע המא תחפשמ לכ דעל המלענו התפסינ םש ילואש םוקמה לא האיצי .םהב זונג

 ,שדח ןוכרד ,תרגוב הרענ לש ןושאר ןוכרד :טקשב התשענ השקה עסמה תארקל תונגראתהה .תועמשמ

 :זראנו ןכוה לודגהו לוחכה לימרתה .םושר ראודב התיבה עיגה ,תכייחמ תרשא לש תינועבצ הנומת םע

.ןיתממו ןכומ ,אצמנ לכה ,ןכ ,ליעמ ,גורס עבוכ ,תופפכ

 לש תועמדו םיקוביח ,תוקישנב דרפיהל ךירצ רבכו הפועתה הדש לא תרשא תא וויל לכהו םויה עיגה     

 תוגרדמה לע התלע תרשאש ינפל עגר "!!ילצלצתו יבתכתו המיענ הסיטו ךמצע לע ירמשת ,הבוט העיסנ"

 םיטמוקמ ויתוניפ ,יוהד ןורפס הסיכמ אמא האיצוה ,ץראל-ץוחל םיאצויה םלוא לא התוא וחקיש תוענה

 ,ךתא הז תא יחק ,יחק" .התב לש הדיב ותוא המש תדעורו תשגרנ דיב .היה דואמ ןטק .שומיש בורמ

 הכירדמה הארק תוגרדמה הלעממ ...יתרבעש םירוסיה לכב ילש עמקה היה הז .בטיה ותוא ירמש .יתרשא

.הסיטל רבכ בצייתהל םיבייח - זרדזהל תרשאל

 ץרא לא םגו ןילופ ץרא לא עסנ .הז היה ןטק םילהת רפס .תרשא םע דחיב ריעזה ןורפסה אופיא עסנ     

 םינש ינפל רוא האר םש ,םידוהיה תנוכש הצקב דמעש ידוהי סופד תיבב ,הנליו תארקנש ריעב ,םש .אטיל

 רפס תא האר הווארה ןולחבו ,סופד תיב ותוא דיל היבא רבע תרשא לש המא לש התדלוה םויב .תובר

 ךכ רחא .הלש תירכל תחתמ חנוה ,הליחתב .תרשא לש רפסה הז היה זאמו ותוא הנק .ריעזה םילהתה

 .המע דימת היה

 הריקחל םירוהה תא וחקלו ,ויה ופטסג ישנא יכ ,רוחש םישובל םינמרג םילייח ואב עתפל ובש םויב םג    

 ודרפוה םידליה .וטגה לא םידוהיה םינכשה לכ םע דחיב התוא וליבוה ךכ רחא .םלועל דוע ורזח אלו

 .האופקה המדאב תוחוש רופחל ךרפ תדובעל תובאהו תשורחה תיבב הדובעל וחלשנ תוהמאה .םירוההמ

 .תוחלקמל תורושב ודמעוה םירחאה לכ .םיינמרגה םילייחה לש םיתרשמכ ושמיש םירגובמה םידליה

...תופרשמו םיזג יאת םא יכ תוחלקמ אל הלא ויהו !תוחלקמל רהמ ,םילייחה ורמא ,םייקנ תויהל םיבייח

 לא .הכלה רשא לכ לא המע דעצ ,הלענ ךותב האיבחה תרשא לש המאש ןטקה םיליהתה רפסו     

 םויש ןיחצמה ףירצה לאו חולד קרמל רותה לא ,רופכבו גלשב םירדסמה לא ,וטיגה לא וליבוהש תורושה

 וחלשנ םלוכ יכ קיר - תרחמלו הריעז שגרד תניפ לע םוקמ היה אלש דע םוקמ ספא דע אלמ דחא

...תופרשמל

 התעו .הלצינ ךכו ףירצה לש ונויקנל גואדל הילע לטוה .הקזחו הרימת ,האנ הדלי התייהש היה הלזמ     

 דעל הדבאש םאה תודלי תא אוצמל ,םישרושה תא אוצמל ,ארונה רבעה לא תעסונ הלש התב ,התב

.רופכה תוברעב

 ןיאה התושגרתה תא .התווח רשא תא ןופלטה תוחישב אלו תיבה לא היבתכמב תרשא הרפיס אל     
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 דע .הלגת םא המאל דואמ ביאכת ,ביאכת יכ העדי.הבלב קומע הניפצה באכהו קומעה רעצה תא ,תיפוס

 ידוהיה עבורה לא ועיגהו םיירוטסיה םירתאב ורקיב ,ריעב ורייס םה .הנליול העיגה הצובקהש םוי ותואל

 ךכ רחאו ורייסי .דחי תונב שמח-עברא לש תונטק תוצובקל וגלפתה ,םירצה תובוחרה ללגב ,ןאכ .קיתעה

.םשרתהלו טטושל העש קיפסמ .רכיכב ושגפי

 תובורא ,םימקועמ םיפער תוגג ,םינשי ןבא יתב .רצו ןשי בוחר לא היתורבח םע תרשא העיגה הככו     

 ןולח םע תונח ,םואתפו .םשו הפ הינע תלוכמ איצוהל תויונח םהב ןיאש טעמכ ,תורצח .תוריחשמ תוקיתע

 תוארל וברקתה תוינרקס ."רואל האצוה תיב" :תירבעב טלש ,הנה לבא .ולוכ טעמכ קבאמ םותס הוואר

 םע שישק ,הובג שיא .תקרוח ,הקיתע ,הרוחש סופד תנוכמ :יביטימירפ תצק .סופד תיב והז ,ןכא .תאז המ

 ףד יבג לע ףד ,םיטלפנ תוריינ-תוריינ .קנאנו קרוח לגלג לש תידי בבוסמ .הנוכמ התוא דיל דמוע ,ןבל ןקז

 הפ ארוק ימ .תירבע סיפדמו .סופד תיב :אלפ ןכא :האילפב וטיבהו תונחל וסנכנ !תירבע ...םהילע בותכו

 ,הא" :שידיאב רמאו ירט סופד חיר חירמ ספדומ ףד תרשאל טישומ ,תולוכתה ויניעב ךייחמ ,שיאהו ?תירבע

"?!םיאקירמא םתא !אורקל תעדוי אלש חטב

 רהמ שיחו .הפשה תא תורבוד וליפאו תירבע תוארוק םג תוארוק לארשימ תוריעצה תורייתה ךא    

 לבא .האושב ול הדבא החפשמה לכ ,ןכא "רפיס תיכ"נת תירבעב אוהו ,תחלוק תירבעב החיש תחתפתמ

 םוקמ וליפא .האושב הפסנ סופדה תיב לעב םג .ופסינ םישודק ןאצ ,םלוכ םה .רזח דבל .ידיחי .רזח אוה

 רחאו ,םייוניעו לבס רבע רצענ אוה .ותמ דחאכ םלוכ .ותחפשמל עריא המ אל םגו ...שיא עדי אל ותרובק

!!ראשנ אל דחא ידוהי .קיר לכה - רזחשכו ,תורעיל חרב ךכ

    



44

 סיפדמו סופדה תיב תא חתפ :םוי לכב םתמקנ םקונ ,הלודגה ריעה תודהי לכמ רתונש ידיחיה םותיה ,אוהו

 תאז המ ,הנהו ןוצר היהי ...םהב ןייעיו דמליו ארקיש ימ אצמי ,ןכ ,אצמי ,םשה רוזעי .שדוק ירפס .תירבעב

 ,הרות ודמל ...םידוהי םידלי הברה ךכ לכ ןאכ ויה םעפש הזה בוחרב תושוע המ ?לארשי ץראמ תודלי -

...םיליהת וארק ,תסנכ יתב ,תובישי ,שרדמ תיב

 לש רפס הז ,אבס ,הארת" .הכאלמה לעבל התארהו המא לש ןטקה םיליהתה רפס תא תרשא האיצוה     

"...ןמז הברה ינפל ?ןכ םג ותוא תספדהש אוה התא הרקמב ילוא .ילש אמא

 הלהבנו הששח .תושגרתהב דערנ ולוכו ובל לא ותוא ץמיא .הדימ ריעזה רפסה תא ןקזה ךשמ קרבכ     

 הטפטפש ללגב !הנממ ותוא ףטח עגושמ יצח ןקזש ?המאל רמאת המ .הרפס הנממ חקלנ :הרענה ןגוהכ

 ?הכירדמה תא קיעזתש ילוא - השארב וקירבה תובשחמ ףלא !!!הזכש רקי רפס ול תוארהל תוטש ירבד

...דחא ףאל םלועמ ותוא התארה אל ירה - הלש ללכב רפסהש חיכות ךיאו .וישכע התוא אצמת הפיאו

 :למלמ ישוקבו ףלעתהל דמועכ וניבלה וינפ .תודעור וידיו הנשיה סופדה תנוכמ לא ובגב ןעשנ ןקזהו     

 קשינ "!ילש הל'האל ,הל'האל ,ילא ,יוה .יל ירקשת לא ?םיליהתה רפס ימ לש ,הדלי ,תרמא ימ לש ,ימ לש"

 רפסה הז ,ינודא ,ךל יתרמא" :תרמואו תרזוח הגאדמ קונח לוקב רשאו .דלי ףטלמכ ותוא ףטילו רפסה תא

 יל ריזחת .יל ןימאמ אל התא םא הלש םשה םש ןושארה ףדב םושר םג .הלש עמקה הז .ילש אמא לש

 :התארקל תועורז חתפ עתפל שיאהו "!!ןודא ,הרזח ותוא יל ןת .העיסנל ותוא יל הנתנ קר "!!השקבב !ותוא

 המוד תא - דימ יתיאר אל ךיא ,הלש תבה תא !!היח לארשיב איה !!היח הל'האל !היח איה ,לאל חבשה ,ןכ"

"!!ילש הדכנה ,הדכנ !םימ תופיט יתש ומכ הל

 המותס היולג העיגה קר .ןיא םיבתכמו .התיבה הלצלצ אל תרשאש ןמז הברה :ואלפתה םירוהה     

 תוארתהל .הפועתה הדשב יל וכח .העתפה היהת אמאל .ברעב ששב ישימח םויב םיעיגמ" :קרבמכ

 תא ראתי ימו .םישרושה תא האצמש ,האצמש הזכ רבד בותכל וא ןופלטב רפסל רשפא דציכ יכ "!הרהמב

 תוברעבש תפותהמ לצינש דוא .הנטק הדלי לש לענב אבחוהש ןטנטק םיליהת רפס ותוא איבהש החמשה

.אטיל

"םידליל הפוצה" יפ לע
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םשו דיל לבויה תנש ןויצל םיעוריא

 ,רבעה תא םירכוז" רסמה תא םיאטבמה םיעוריאו םיטקיורפ ,תויוליעפ םשו די םייקי לבויה תנשב

."דיתעה תא םיחיטבמ

 השמ הנידמה אישנ דמעמב יתכלממ החיתפ ברע :לבויה תנש תא וחתפ םיירקיע םיעוריא השולש

 תלבקו בצק השמ הנידמה אישנ ןכשמב ןורכיזה תליגמ לע המיתח ,ןורש לאירא הלשממה שארו בצק

 רצואה רש דמעמב "םשו די דיתעל חצנה ןרק" תמקה לע הזרכו םשו די לש םיכמותלו םימרותל םינפ

.והינתנ ןימינב

 םיבידנה ריק ,םינזיטרפה רופצמ ,רפסה זכרמ :םשו די רתאב םינבמ המכ וכנחנ רבמטפס שדוחב

 ןוכמב ןמיינ םש לע רקחמל הרדתקה ךנחית דוע .רקחמהו הלהנהה ןיינב לש שדוחמה הנבמהו

.םשו דיל םישימחה תנש ילוב וקפנוהו האושה רקחל ימואל-ןיבה

 טקיורפה םלשוי 4002 ביבאב .םשו די לש שדחה האובמה ןיינב תחיתפ סקט ךרענ רבוטקוא שדוחב

 לכמ םישנאל עיצי טקיורפה .םשו די לש טנרטניאה רתאל םיפסנה תומש רגאמ תאלעה לש רידאה

 .םישדח דע יפד םתיבמ ףיסוהל םג ולכוי םה ותועצמאבו ,םינותנה דסמל השיג םלועה יבחר

 ישאר דמעמב םלועהמו ץראהמ םהיתוחפשמ ינבלו האושה ילוצינל הרקוה ברע ךרעיי 4002 ץיקב

 תרתוכב ימואל-ןיב ךוניח סוניכ טסוגואב ךורעי האושה תארוהל יזכרמה רפסה תיב .הנידמה

 האושה תארוהל תימואל-ןיבה רפסא תינכת עויסב ךרעיי סוניכה ."דיתעה רודל האושה תארוה"

.תויכוניח תומזי - םינרואו

 סוניכ האושה רקחל ימואל-ןיבה ןוכמה ךורעי רבמבונבו ,שדחה ינואזומה לולכמה ךנחיי 4002 ויתסב

."םידוהי אלו םידוהי םירקוח :ימואלה ןורכיזהו האושה רקח" תרתוכב ימואל-ןיב יעדמ

05-ה תנש ןויצל םילוב

 םילוב ינש לארשיב יאלובה תורישה קיפנה םשו דיל הנש םישימח לגרל

 יאלט וילעו יבוד תנומת יאבג לאגי בציעש "יבודה לוב"ב .םידחוימ

 .האושה תונברק לש םרכזו םמש תחצנהל שמשמה דע ףד עקרבו ,בוהצ

 הכורעתהמ בצעמה באש לובה בוציעב יבודב שומישל ןויערה תא

 הבו ,םשו דיב תונמאה ןואיזומב תגצומה "םייתודלי םיקחשמ ןיא"

 הירוה םע החרב ומעו האושה תפוקתב הדליל ךייש היהש יבוד גצומ

.ריביסל הינווליסנרטמ
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 .המוקתו האוש םיאשונה םיבלושמ לשא ריאמ בציעש "תומשה לוב"ב

 ריעב גאסה תשורח תיבב םידוהי הייפכ ידבוע לש תומש תמישר לובב

 וחילצהש ימו ,ורונ םבור - )םשו די ןויכראמ( ןילופב הניימק-וקסי'זרקס

 תבכרה יספ .הקנילברטב הדמשהל חלשנש טרופסנרטל ופרוצ דורשל

 םיכפהנ םהו ,לובב םה םג הדמשהה תונחמל םידוהיה תעסהל ושמישש

 ושרדנש בוהצה יאלטה .לארשי תנידמ לגד לש םילוכתה םיספל וב

 לוחכה דוד ןגמל ךפהנ םיצאנה וצ יפ לע האושה תפוקתב דונעל םידוהיה

 .לארשי תנידמ לש

םשו דיל לבויה תנשל דחוימ ןויליג ,"דיתעה תא םיחיטבמ רבעה תא םירכוז" יפ לע
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עובשה תשרפ .ד    

םיחקלו תוישעמ .1

תודלות תשרפ

 חוכה ,ץמואה םג םילוכי ךאיה ,םמצע תא לואשל ומידקה וליא ,ושע שפנל רודחל הקברו קחצי וקימעה וליא

 היה אל דיתעלש "רוביגה" זא יכ ,'ה תדובעל םכש תוטהל הלא לכ םילוכי ךאיה - ושע שפנב םימודרה תושימגהו

 םימואת םיחא םיראשנ ויה ,תונושה םהיתויטנ לכ לע ,ושעו בקעי .תמאב " 'ה ינפל רוביג"ל אלא ,"דיצ רוביג"ל ךפוה

 יופצ היה יוניש הזיא עדוי ימו ;בקעי לש וחור םע תירב תתרוכ ושע לש וברח התיה תישארמ דוע ;םהייח ךרדבו םחורב

 ,תוארל לכה ועתפוה ,םירבגל ויהו םירענה ולדגשמ קר ,"םירענה ולדגיו" :היה ןכ אל ךא .ךכ ידי לע םימיה תורוקל

.םהישעמב םידגונמו םעבטב םינוש הכ ויה ,ודמלו וכנחתנ ,ולדגתנ דחיו ,ואצי דחא םחרמ רשא הלא יכ

תישארב רפסל ושוריפב שריה לאפר ןושמש ברה יפ לע

?וישע תא ךנחל הקברו קחצי ולכי ךתעדל ךיא ,שריה ברה תובקעב �

אציו תשרפ

 םעפ .דומלל וילא םיאב םהש ינפל ,םוש ולכאי אלש וידימלתמ שקיבו ,םוש לש חיר לבוס היה אל אישנה הדוהי יבר

!אציי םוש לכאש ימ :רמאו םוש חיר )אישנה הדוהי 'ר( חירה רועישה עצמאב

 'ר שגפ תרחמל .וירחא םה ףא וכלה ,אצי )םידימלתה יריחבמ היהנש( אייח 'רש םירחאה ואר ,אציו אייח 'ר םק

 יתלכא אל :הנע ?אבאל רעצ תמרגו םוש תלכא עודמ :ותוא לאשו אייח 'ר תא ,אישנה הדוהי 'ר לש ונב ,ןועמש

.םוש לכאש דימלת ותואמ השוב ענמיתו ימיע םלוכ ואציש ידכ קר יתאצי ,םוש

)ינושל דוביעב( אי ןירדהנס תכסמ" יפ לע

?עטקב תוזמורמה התוגהנתה תא תונייפאמה לחר לש היפוא תונוכת ויה המ �
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חלשיו תשרפ

 םהיניב ובר זראהו ףוסה הנק .)ב"ע כ ,תינעת( "זראכ השק אהי לאו )ףוס( הנקכ ךר םדא אהי םלועל :וניתובר ונש"

 עמש ףוסה הנק .חור בשמ לכ ינפב ףפוכתמ אוהש לע ףוסה הנקל געל זראה .רתוי ןתיא דמועו רתוי קזח םהמ ימ

 ויפנע תא ףקז תיזה ץע .ושרש לע דמוע ראשנו - ץראל דע ףפוכתה ,דדונתה ףוסה הנק .הזע הרעס האב הנהו .קתשו

"רבשנו חורה דגנכ ,הואגב

סופוזיא ילשממ רופיסו כ תינעת תכסמ יפ-לע

:אי ,הע הבר תישארב

 םימעפ הנומש "ינודא" ושעל תארקו ךמצע תלפשה התא :ה"בקה ול רמא "ינודא" ושעל בקעי ארקש העש התואב

 ךלמ רשא םיכלמה הלאו" )טל ,ול תישארב( רמאנש ,ךינבל םדוק םיכלמ הנומש )ושע לש( וינבמ דימעמ ינא ,ךייח -

."לארשי ינבל ךלמ ךולמ  ינפל םודא ץראב

אי ,הע ,הבר תישארב" יפ לע

?םיעטקה ןיב הריתסה תא ריבסהל ןתינ דציכ �

בשיו תשרפ

 .וייח תואלתל "ןיזאהל" הלק העשל ותוא חירכה וחדקא ימויאבש ,ךלהב ךרדב לקתנ םדא ,ב"הראב םינש המכ ינפל

 תועובש הז" רמאו ןיזאהל ותוא ץליאו וילע םייאש לע "ןברקה" ינפב לצנתה אוה ,וינפל ובל רמ תא ךפשש רחאל

.יל תבשקהש לע הבר הדות ."יתוניחתל העש אל דחא ףא לבא םדא ינב ינפל יבל תא חותפל יתיסינש

ןיקסילפ ברה ,"ךומכ ךערל תבהאו"ו יפ לע

 ?קידצה ףסוי ךרבתה הבש יפוא תנוכת יהמ �

ץקמ תשרפ

 הכזתו " 'דב חטבי"ש ול הנע ברה ."דובכב" סנרפתהל ידכ ףסכ קיפסמ ול ןיאש הנעטב ובר לצא םדא רקיב םעפ

 ברה םע חחושש זאמש ןעטו ברה לש ותיבל בש אוה שדוח רחאל .בל בוטו חמש ברה תיבמ אצי םדאה .רלוד ףלאל

.רשעתנ אל

.יאדווב הנע שיאה ?רלוד ףלא ךל ןתיש ה"בקב תחטב םאה ובר ותוא לאש

.רלוד ףלא םוקמב הז םוכסב קפתסת :ול רמאו וסיכבש רלודה 005 תא ול עיצה ברה

 תחטב ןכ םאש ,ה"בקב ןוחטב ךבלב ןיאש תוארל יתחכונ התע הזש םדאל ברה רמא .סוסיה אלל דימ םיכסה שיאה

.ךל יתחטבהש רלוד ףלא לש חוורה לע רתוומ תייה אל ,'דב

"ךומכ ךערל תבהאו" יפ לע

 ?השרפל עטקה רושק המב �
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שגיו תשרפ

?וילע הכלשוהש ןבאה לע "סעוכ" היה םדאה םאה

.םלועב הרותה תפקשה וז

ץיבובל םחורי ברה ,"הרות תעד" יפ לע

?ויחאל ותוהז תא הליגש תעב ףסוי לש ומלוע תפקשהל עטקה רושק דציכ �

יחיו תשרפ

 יל חונ .תמאה תא חכשת לא דסח בורמ :רמוא אוה ךא .ירשפאה ראפה לכב ויבא תא רובקי ףסוי יכ הפי עדוי בקעי

 לבקתמ הז היה .םירצמב ינרבקת אנ לא :השקבה לע איה תירקיעה השגדהה .םירצמב רבקאשמ ללכ רבקא אלש

 םירצמו הערפש ,ןיינעה לכמ הארנ ךא .תיגיגח העבשהב ךרוצ היהיש דע השק הכ ונניא וז השקב יולימ יכ תעדה לע

 ןענכ ץראל הפוגה תאלעה םצע ךכו ;םירצממ םירגהמו םירזוח ויה ותחפשמו בקעי וליא ,הפי ןיעב תאז םיאור ויה אל

 תדלומב הרושק הנדוע השפנבו ,החרזאתה םרט ףסוי תחפשמש לילעב הארמ התיה איה ;בוט םשור השוע התיה אל

.הנשיה

 וזחאיו" חוכ בר המ האר אוה יאדוב ;םירצמב הנש הרשע עבש יח בקעי .רתוי דוע הקומע הביסה יכ הארנ םלוא

 .תולג תוארל ולדח םירצמב םתייהשבו ,סולינב ןדריה תא רימהל ולחה רבכ הנה :וינב לע ותעפשה הבר המ ,"הב

 םתדלומ ץרא לא והואשי אלא ,םירצמב והורבקי לבל תיגיגח הכ תוניצרב םהב ריצפהל תקפסמ הביס וז התיה ןכא

 םג ינוצר ןיא - ינא ,םירצמב תויחל םכתוקתו םכנוצר :םהל רמול ידכ תקפסמ הביס וז התיה .תיתמאהו הנשיה

 "לארשי"כ אלא - ,תישיאו תיטרפ הפקשה תדוקנמ ,"בקעי"כ אל - וז ותלאשמ תא עיבמ אוה ךכיפל .הב רבקיהל

.וינב לש ימואלה םדיתעל הרהזאכ ,ימואלה דועייה אשונכ

תישארב רפסל ושוריפב שריה לאפר ןושמש ברה יפ לע

?וינב תא בקעי ריהזמ הממ �

?ונמז ינב הינמרג ידוהיל שריה ברה לש רסמה והמ �

תומש תשרפ

 ןכו ,והודבכיש ידכ דועו ודובכב אנקי אלש הזל דבכי ןידבכמש ותוא דחאה תא םידבכמו ריעל םיאבש םיקידצ ינש

 םיגהונ ריעה ינב ויהיש ידכ וחבשל דובכ וב גוהנל ךירצ הב שיש םכחו קידצ ותוא םימש ארי הב שיש ריעל אבש םכח

...דובכ וב גהונ היה תושממ וב היה וליא דובכ וב גהנ אל םכח הז אלה ורמאי אלש םימש יאריל םיעמושו דובכ

טנש 'ס ,"םידיסחה רפס" יפ לע

 והבא בר לש ורופיסו "ובלב חמשו ךארו"... די:ד תומש האר( ?עטקה סחייתמ ונבר השמ לש סוסיה הזיאל �

.)מ הטוס תכסמב
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תרוזפתב םירויא .2

שדוחה תוישרפל םירושקה םיגשומו םיקוספ םירתתסמ םיאבה םירויאב

יקספנרט סחנפ תכירעב ,ילארשיה זכרמה "תווצמו הרות" ךותמ 

50

רכמנ
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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( )גנא( 0001 ,)ר( 205 - םיבכמה �

 לש תירבל םנב תא סינכהל םא ותשאל לעב ןיב חוכיו טרסה עקרב - )ר( 535 ,)גנא( 66 - ינימשה םויה �

.וניבא םהרבא

.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 �

רזע רמוח
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הכונחל תשרב םירתאל םירושיק

.tinarot/li.vog.noitacude.www ףגאה רתא האר

)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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!
הכונחל ץבשתל תונורתפ

:ןזואמ

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

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

.שישי )05 ;םתאצ )94 ;עד )84 ;לטנ )74 ;חי )64 ;העיקש )44 ;ןועמש )24 ;ות )14 ;םיטעמ )04 ;תו

:ךנואמ

 ;ש.פ.נ.ה.ג )81 ;זמר )31 ;ןיי )21 ;חכ אב )01 ;ךונח )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 )21 ;הקלדה )02

.שרע )54 ;תומ )34 ;עשוה )83 ;אטאטמ
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