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םיעוריא
רדא

 התלגתה ותחגשה - רד .דחוימהו דיחיה ,דחאה אוהש ה"בקה - 'א .רד - א ועמשמ רדא :שדוחה םש

.הז שדוחב יוטיב ידיל האב הרידאה 'ה תלודג - רידא - ןושלמ וא .ונילע הז שדוחב

.ןסינ שדוחמ רשע-םינשה שדוחהו ירשת שדוחמ ישישה שדוחה אוה רדא שדוח

 ןיא םיגדב .םימגאבו תורהנב םיגדה םיברו םירפ הז שדוחב יכ ,םיגד אוה רדא לש ולזמ :םיגד לזמ

 םיב םייח םיגדהו ;וב תטלוש ערה ןיע ןיא רדא שדוחב דלונש ימש ורמא ןאכמו ,תטלוש ערה-ןיע

 וב הרוש ןיעה ןמ יומסה רבד לכש - הבורמ הכרב םהב תטלוש ךכיפל ,האור ןיעמ םיסוכמ םנהו

 אוהש - דג הווש תויתוא ךופיהב גד - דועו .םיארבנה ראשב אלו םיגדב הכרב הרמאנ ךכיפל .הכרבה

.בוט לזמ ןושל

 ןיד וא טפשמ ול שיש ימש ורמא ל"זחו .םינפ וב ריאמ לזמהשו ,ךרובמ שדוח אוה רדא שדוחש אצוי

 וחילציו - לארשי לש םלזמ אוה בוטו אירב הז שדוחב ןכש ,רדא שדוחל רבדה החדי - יוג םע םירבדו

.ןידב

ףואלרסו רתסא יפ לע

.םילקשה לע םיזירכמ ויה םייק היה שדקמה תיבש ןמזב - רדאב 'א

 תבוטל לוגיר תמשאב םלוע רסאמל ב"הראב ןודינ דראלופ )ןתנו'ג( ןתנוי - )7891( ז"משת רדאב 'ג

.לארשי

 ילארשיה יובשל רושקה לכב להקה תעדב תמיוסמ תוררועתה הלח הנורחאה הפוקתב  

 םירוספורפ העברא ,םינש 61 ינפל ורסאמ זאמ הנושארל עיפוה דראלופ .רתויב קיתוה

 ולפטש תולילע ןהו ןדוסי תועטב דראלופ דגנ תומשאהש ךכ לע לשממל ובתכ םימסרופמ

.וילע

 םיסרגנוקה זכרמב הנשה הכרענש תירבה תוצראב םיינויצה םינוגראה לש הדיעווה תעב  

.ורורחיש ןעמל שיא 0006-כ וניגפה םילשוריב המואה יניינבב

 .gro.drallop nahtanoj.www רתאב ורקב דראלופ ןתנוי לע רתוי דומלל ידכ  

רדא שדוחב תוערואמו םיכיראת 

)םירתאו םיעוריא( 
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.רוחשה םיב העבט "המורטס" םילועה תיינוא - )2491( ב"שת רדאב 'ז

 וצלוא םירבג :תושק םש ולבס םידוהיהו תיצאנ העפשה תחת היה הינמורב ןוטלשה  

.בוהצ יאלט דונעל וחרכוה םהו לזגנ םידוהיה שוכר לכ ,היפכ תדובע דובעל

."המורטס" הינואה תא ונק וז הרטמלו לארשי-ץראל תולעל וטילחה םיבר םידוהי  

 םיעסונה תא ורצע םינמורה סכמה ידיקפ :תעזעזמה השרפה הלחה למנל תבכרב םעיגהב  

 תיראש תא םילועהמ ולזגו ודדש תרוקיב לש הווסמבו ,תבכרה ךותב םימי העברא

.םשוכר

 עיגהל היה רקיעה .ךכמ ומלעתה לארשי-ץראל םעיגה עגר לע ומלח רשא םילועה ךא  

!תדלומל

 התנבנ רשא ,דואמ הנשי הינוא התיה "המורטס" - וששחו ודרחנ הינואל ףוס ףוס םתולעב  

 תניפס התיה איה .תורהנב רקב תלבוה היה ירקיעה הדיקפתו ,ןכל םדוק הנש םינומש

 תואמ עבש היה םיעסונה רפסמ .דבלב שיא םירשעו האמל םוקמ הב היהו הנטק תורהנ

.העשתו םישיש

.םצראל ,םיחטבמ ףוחל עיגהל ידכ בצמ לכב גילפהל םינכומ ויה םידוהיה ךא  

 יעונמ ולקלקתה רצק ןמז רחאל .תינמור רמשמ תניפס הינואה תא התוויל הליחתב  

 .רשקה ירישכמ םג ולקלקתה הנהו הרזעל האירק רדשל הינואה הקיפסה קר .הינואה

.היכרותל םתוא הררג םולשת תרומתו םתרזעל האב רמשמה תיינוא

 םייכרותה תונוטלשה .לזא ןוזמה יאלמו הייתש ימ ורתונ אל יכ ,בר היה לבסה היכרותב  

.תוקבדימ תולחמ וצרפ זאו הינואה לע רגסה וליטה

 המורטס ילועש החטבה םהמ לבקל וסינו יטירבה ןוטלשה ישארל בושייה יגיצנ ונפ ץראב  

!ףקות לכב וברס םיטירבה .ץראל וסנכיי

 ץראב .הנשל שיא םיפלא תשולש - הצרא םילועה רפסמב הסכימ התיה הפוקת התואב  

!וברס םיטירבה ךא ,וז הסכיממ קלחל ובשחיי המורטס יעסונ יכ םיטירבהמ ושקיב

.אטשוק למנמ הינואה תא וחלשי יכ ועידוה היכרות תונוטלש  

 )יטירבה ןוטלשה םעטמ ץראה לע הנוממה( ןוילעה ביצנל ץראב םידוהיה ונפ תופיחדב  

 ונפו וננחתה םידוהיה .העיבט תנכסב היהת ,רעוסה םיל הינואה אצת םא יכ וריבסהו

.בר לבס רבכ ורבעש לכה ירסחו םיללמואה םיליפעמה תא ליציש ידכ ונופצמל

 !ץראל וסנכיי אל "המורטס" יליפעמ :םהלשב םיטירבה ךא  

.סנב ולצינ שיא םישיש קרו העבט הינואה - ערא יופצה ןוסאה  

 תרגסמב ועיפוה ץראב םינותיעה יפד לכ ךא ,ןוסאה םוסרפ תא וענמ םיטירבה הליחתב  

:ןוסאה לע וזמר ך"נתהמ םיקוספו הרוחש

.)הנוי( "ורבע ילע ךילגו ךירבשמ לכ ,ינבבוסי רהנו םימי בבלב הלוצמ ינכילשת"  
 "ימע תב יללח תא הלילו םמוי הכבאו העמד רוקמ יניעו םימ ישאר ןתי ימ"  

.)והימרי(
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 תיב תונבל ,תידוהי הנידמ םיקהל ךירצ :התיה וז השרפמ תוירקיעה תונקסמה תחא  

.תדלומב םידוהיל

ןדריה תעקב תיתדה הצעומה ,תותד יניינעל דרשמה "תרשרשה תכשמנ דוע" יפ לע

 םויכ לארשיל תישארה תונברה ידי-לע עבקנ הז םוי .ונבר השמ לש ותריטפו ותדלוה םוי - רדאב 'ז

.עודי אל םתרובק םוקמשו תדלומה ןעמל םילפונל ןורכיזה

.ינטיל עצבמ - )8791( ח"לשת )'א( רדאב 'ח

 ןונבלמ העיגהש םיניטסלפ םילבחמ תיילוחש רחאל ,8791 סרמב לחה ינטיל עצבמ  

 ברקבו ,המורד ותוא התנפה ,הנופצ ףוחה שיבכב עסנש םילייטמ סובוטוא לע הטלתשה

 םילארשי 53 וגרהנ תולילג תמוצ דיל ץוליחהו העיסנה תעב םילבחמה םע חתפתהש

.ועצפנ תורשעו

 תוחוכו ,ןונבלב םילבחמה תיתשת דגנ לועפל ל"הצל הרוה ןיגב םחנמ הלשממה שאר  

 וגרהנ םילבחמ תואמ .םילבחמה ידיב טלשנ איהה תעבש ,ןונבל-םורדל וסנכנ םילודג

 רצונ ןונבל-םורדב תוירצונה תועלבומה ןיב .ןונבל חטש קמועל ,הנופצ וטלמנ םיפלאו

.הז ץרא לבחב םרוזה ינטילה רהנ םש-לע ארקנ עצבמה .יתשבי רשק

 השולש חטשב והש תוחוכה .ןונבל-םורד תא תונפל ל"הצל הארק ןוחטיבה תצעומ  

 חוכ .ל"יפינוי ארקנה ,ם"ואה לש םוריח-חוכ רוזאב םקמתה םתביזע םעו ,םישדוח

 ,8791 זאמ ןונבל-םורדב הנוח ,תונוש תוצראמ םילייח לש םידודג רפסממ בכרומה ,הז

.הנש יצח ידמ ןוחטיבה תצעומ ידי-לע ךראומ ןונבל-םורדב לועפלו ראשיהל ולש טדנמהו

 םימיה תשולש ןב םוצה רכזל םיבכוכה תאצ רחאל דע רקובה ןמ םימצ .רתסא תינעת - רדאב א"י

 ימחר ררועל ידכ ,היתורענ םעו התא דחי םייקל הריבה ןשוש ידוהי לכל רתסא הארקש

 הקדצל תועבטמ םינתונ החנמ תליפת רחאל .דמשה תריזגמ ידוהיה םעה תא ליצהל םימש

.לקשה תיצחמל רכז

 .היריבל הלודגה היילעה - )6491( ו"שת רדאב א"י

 דגנ לארשי-ץראב ידוהיה בושייה לש קבאמב םיאישה דחא התיה היריבל הלודגה היילעה  

 ועבק םיטירבה .ידוהיה בושייב דואמ ועגפ הז רפס לש ויתוארוה .9391 תנשמ ןבלה רפסה

 הקלחלו הליבגהל שי ןכלו "ףוס הל ןיאש תידוהי היילע ינפמ דחופ" יברעה בושייה יכ

 שילשל עיגת תידוהיה הייסולכואה רשאכ הלא םינש רחאל .םינש שמחל ,תוסכמ יפל

 וסינ םיבר םידוהיש ןמזב העבקנ וז הרזג .ירמגל היילעה קספות םישילש ינשל תיברעהו
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 יכ תיטירבה הלשממה העבק תועקרק תיינקל רשקב .הפוריאב םירוקעה תונחממ טלמהל

.םידוהיה ידיל עקרק ריבעהל ןיא םיבר םירוזאב

 ידוהיה בושייה תא קזחל רשפא יא תובשייתהה תא ביחרהל תורשפאה ילבו היילע אלל  

?תידוהיה הנידמה תמקה תא ןנכתלו

 העבראו םירשע ורסא םיטירבהש ירחא םייעובש ךרענ היריבל לודגה היילעה עצבמ  

 .ה"שת תבט ג"כב התונבל וליחתהש זאמ ,היריב תדוצמב ורגש ח"מלפהמ םיריעצ

 ץראב בושייהו היריב תא ספת יטירבה אבצה .לארשי-ץראב בושיי תמקה - היה "םאטח"

."!רתוול רוסא ידוהי בושיי לע" :עבק אלא ענכנ אל

 ,יח-לתל תינומהה היילעה םוי ,רדאב א"י םויב .היעטה תינכת התלע הנגהה תדקפמב  

 לש הווסמבו םירגובמו םיריעצ לש םירבגומ תוחוכ וזכור ,רודלפמורט ףסוי לש ורבקל

 בושיי תדוקנ תוריהמב ומיקי םש .היריב תומדא לא םתוא "בינגהל" ןנכות יח-לתל היילע

 רודלפמורט ףסוי רוביגה תארשהב ןתינ - "םדיג עצבמ" - הלועפל םשה .'ב היריב - השדח

 ,התלוח ,רחשה-תלייא :זוכירה תודוקנל ועיגה שיא םיפלא תשולש .תחאה עורזה לעב

 םהל וליג זוכירה תדוקנב קרו הלודגה הנוכתה המ ועדי אל םיפלאה .םיתיז-ןיעו םיינחמ

.דוסה תא

 ,תורדג וחתמנ ,םינבא רדגו תולצחמ יפירצ ,םילהוא ומקוה דימ היריבל ועיגה רשאכ  

.יגיגח העיטנ סקט ךרענו תובתכ ולתנ ,לארשי ילגד ופנוה

 םיבשייתמה תא ענכשל ןויסינ השענ .היריבל יטירבה אבצה עיגה םיירהצה-רחא תועשב  

 םיניירושמ ,םיחתותב שומח יטירבה אבצה עיגה ברעב .וברס םה ךא םוקמה תא תונפל

 ודמצנ קר םה הנגהה תדקפממ הארוה יפ לע .קשנב םידיוצמ ויה אל היריב ישנא .םיקנטו

 תולקמב תוירזכאב וכיה םיטירבה .הרידא הרישב "הווקתה" תא ורשו עקרקל הביכשב

 תמדא לע ולע םיקנטהו םיניירושמה .םהילגרבו םהידיב תורוחבהו םירוחבה תא ובחסו

 .םיפלאה למע תא וסרה תחא תבבו היריב

 תפצב וראשנ היריבל םדוק םוי וליפעה רשא םישנא תואמ .הרתיו אל "הנגה"ה תדקפמ  

 סרהב קסע ןיידע יטירבה אבצהש ןמזב םיעלסה ןיב ורתתסהו וסנוכ םה .הניפ שארו

 המקוה ,רדאב ב"יל רוא ,הלילה ךשמבו הדוקנה לע ולע אבצה קלתסהב דימ .םוקמה

 ומקוה ,שדחמ ובכרוה םיפירצה יקלח ,סורהה הנחמה םקוש רקובב .תישילשב היריב

.זכרמב ססונתה לארשי לגדו םינבא רדג המקוה בוש ,םילהוא

 תא רובשל ידכ םוקמה לע רצ רשא ,יטירבה אבצה םג בצייתה 'ג היריב יבשייתמ דגנכ  

 ,ומייק היריבל תפצ ןיב יחרכהה רשקה תא .הביבסהמ םיברע לש תויפונכ םגו םיבשותה

.תפצ ידלי ,תונכתסה ךות

 השישו םירשע םוקמב ריאשהל ומיכסהו םיטירבה וענכנ ינשקע קבאמ ימי העברא רחאל  

.השדחה הדוקנה חותיפ םשל שיא

ןדריה תעקב תיתדה הצעומה ,תותד יניינעל דרשמה "תרשרשה תכשמנ דוע" יפ לע
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 תאירקל םיאיצומ תבשב .תוישרפה עברא ןיבמ היינשה - רוכז תשרפ - הוצת תשרפ - רדאב ג"י

 תדחוימה האירקה תא ינשבו עובשה תשרפ תא ןושארב םיארוק .הרות ירפס ינש הרותה

 םידקהל שיש ועבק ל"זחש םושמ רחבנ הז עטק .)טי-זי :הכ םירבד( אצת יכ תשרפ ףוסב

 ותיילת .קלמע ךלמ גגאל רישי אצאצ היה ,יגגאה אתדמה ןב ןמה ,עודיכ .היישעל הריכז

.)די :זי תומש( "קלמע רכז תא החמא החמ" תא המישגה וינב תרשע םע דחי

 תביש ןיבל ןושארה שדקמה ןברוח ןיבש הפוקתב עריא םירופ סנ .)תוזרפד( םירופה גח - רדאב ד"י

 םעט ;הרמ תולג םעט םועטל לארשי תסנכ הליחתה םהה םימיב .הימחנו ארזע ימיב ןויצ

 תאשונ ,תדבעושמ המוא לש םעט ;הלגר תחת תקצומ תדלומ תמדא ןיאו תדדונ המוא לש

.תוירכנ תומצעמ תתרשמו םירז לוע

 .לארשי תוצופת לכב וגהנ ךכו ,סרפב םידוהיל ועריאש םיעוריאה יפל ועבקנ םירופה ימי  

 ועבטנ ןאכמ .וב ו"טב וא רדא ד"י םויב םירופה גח עבקנ ,רתסא תליגמב רפוסמכ

 המוח תופקומה םירעל איה הנווכהו ,"ןיפקומד םירופ"ו "תוזרפד םירופ" :םיגשומה

 תא תולעהל ידכו הברח זא התיהש לארשי-ץראל דובכ קולחל ידכ ,ןונ ןב עשוהי תומימ

 .רדאב ו"טב םירופה גח תא םויה םימייקמ ,םילשוריב ןכלו ,ונתחמש שאר לע םילשורי

 וא עשוהי תומימ תמייק התיה המוחה םא קפס שי ךא ,הקיתע המוח תופקומה םירעב

 ללגב ,רדאב ו"טו ד"י - םימיה ינשב םירופה גח תא םיגגוח ,ןאש-תיבו הירבט ומכ ,אל

.קפָסה

.ןיפקומד םירופ - םירופ ןשוש - רדאב ו"ט

 םיאיצומ ,תבשב .תוישרפה עברא ןיבמ תישילשה השרפה - הרפ תשרפ - אשת יכ תשרפ - רדאב 'כ

 תא םיארוק ינשבו עובשה תשרפב םיארוק ןושארב .הרות ירפס ינש הרותה תאירקל

 ךרדה תא הרותה תראתמ וז השרפב .)א:טי רבדמב( תקוח תשרפב תדחוימה האירקה

 תמ תאמוטב אמטנש ימ לכ .המודא הרפ לש הרפא תועצמאב תמ תאמוטמ תורהטיהל

 םילולכה ,הרהטו האמוט יניד לע עידוהל ךרוצ היה ןכל .חספה ןברק תיישעמ היה לוספ

.חתפב דמועה חספה גחל תונכההמ קלחכ ,"הרפ" תשרפב

םולשה יאב וגרהנש תודימלתה עבשל ןורכיז םוי - )7991( ז"נשת רדאב ב"כ

 ,ןדרי חטשבש םיירהנ תעלבומל שמש תיבבש "טסריפ" רפס-תיב לש יתנש לויט תרגסמב  

 תודימלת עבש וגרהנ ,גרבנטור סחנפ הנבש חוכה תנחת לש ברחה לעפמהמ קחרה אל

.ינדרי לייח ידיב ועצפנ תודימלת שמח דועו הרומו

 ינפב ודמע ,םירצמל לארשי ןיבש הלאמ הברהב םיבוטל ובשחנש ,ןדרי-לארשי יסחי  

  קפתסה אל ןייסוח ךלמהו ,חצרה תא תופירחב תונגל רהימ ינדריה הכולמה תיב .הסירק
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 עבש רכזל .תולוכשה תוחפשמה עבש לצא םימוחנת רוקיבל עיגה ןפוד אצוי דעצבו ,יוניגב

 ."ופטקנש םיחרפה תעבג" הנוכמה החצנה רתא םיירהנב ךנחנ תונבה

 וז תבש .תוישרפה עברא ןיבמ תיעיברה השרפה - שדוחה תשרפ - ידוקפ-להקיו תשרפ - רדאב ז"כ

 םיארוק .הרות ירפס ינש הרותה תאירקל םיאיצומ .ןסינ שדוח הב םיכרבמש תבשב הלח

 הב ,)א ,בי תומש( אב תשרפב תדחוימה האירקה תא ינשבו עובשה תשרפ תא ןושארב

 חספה ןברק תנכה השרפב תראותמ .הנשה ישדוחל ןושארו שאר אוה ןסינ שדוחש ,רכזומ

.תורודל ותועמשמו

םירתא
.הלופע בושייה דסונ - )5291( ה"פרת רדא

 לארשי-ץרא לש רהה תרדש תא קלחמה עקב אוה לאערזי קמע  

 תעקבל )הפיח ץרפמ( ףוחה רושימ ןיב רבחמה רודזורפ רצויו

 תולצפתמ יפרגואיגה ובצמ ללגב .)ןאש תיב קמע( ןדריה

 ןונבללו וכעל ודיגממ ךרדה ןהבו תוינויח םיכרד המכ קמעב

 ןדריה רבע ןופצ לא ןאש תיבו ןינ'ג ךרד ודיגממ ביתנהו

 לודגה ףוצרה יאלקחה חטשה אוה לאערזי קמע .הירוסו

 םייאלקח םיבושייו )הלופע( תחא ריע ובו לארשי-ץרא ןופצב

.וביבסמ םיזכרתמה

 .המש רוקמ יבגל תורעשה המכ םימייק .לאערזי קמע לש ובל בלב תמקוממ הלופע ריעה  

 .הלופע תמקה דע םוקמב ןכשש ,הלופ-לא רפכה לש ומשמ אב םשה רוקמש םינעוטה שי

.םיירצמ תורוקמבו ך"נתב רכזנש הדוצמ ושוריפש לפוע ןשלמ רזגנ םשהש לבוקמ

הירוטסיהבו ארקמב הלופע   

 ץראה שוביכ ינפל תורוד ,המודק הפוקתב הבושיי לע םידיעמ המוחתב ואצמנש םידירשה  

.לארשי ינב ידיב

 תפוקתב .רכששי טבש לש ותלחנ םוחתב הלופע רוזא היה םיטבשל ץראה תקולח ימיב  

 לש התמחלמ הלהנתה הב .הלופע לש הרוזאב םיבושח תוערואמ וערא לארשיב םיטפושה

 ןועדג לש המחלמה וז הביבסב הללוחתה הרצק הפוקת רובעכ .םינענכב האיבנה הרובד

 םנחמ היה הבורקה הרומה תעבג ירוחאמ .רבדמה יבחרממ ושלפש םיניידמב טפושה

 הקירבמה הקיטקטה תובקעבו הלודגה םתלפמ תא ולחנ התביבסבו םיניידמה לש לודגה

 לע הבתכ האר( המזוי ילעב םישנא לש תועמשמב "םינועדג" יוטיבה רצונ טפושה לש

.)ךשמהב םינועדגה
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 ללוחתה םיבורקה עובלגה ירהב .לאערזי קמע בל לא םיתשלפה ושלפ לואש תוכלמ ףוסב  

 םהינחמ לכ תא םיתשלפ וצבקיו" רפוסמ ארקמב .וינבו ךלמה ופסינ ובש לודגה ברקה

 וז קפא תחא הרבס יפל .)א:טכ ,א לאומש( "לאערזיב רשא ןיעב םינוח לארשיו הקפא

.עובלגה ירה הלעמב המורד רתוי התיה וז קפאש הארנכ לבא ,הלופע םוקמב

 תורוקממ לפע וא רפע אוה ,לארשיב הכולמה תפוקתב ארקמב רכזנה לפוע ותוא יכ ןכתיי  

 תונתמ המרעב לביקש איבנה עשילא לש ורענ ,יזחיג לע רפוסמ םיכלמ רפסב .םירצמה

 דקפיו םדימ חקיו לפעה לא אביו ...םידגב תופילח יתשו ףסכ םירככ" ימראה ןמענמ

 הארנ םלוא .לדגמ םתס אוה לפועהש לבוקמ ,םנמא .)הכ-גכ:ה ,ב םיכלמ( ..."תיבב

 לפועה .יברעה הלופ-לא םשב רמתשהש בושייה היה הזש דיעמ "תיבב דקפיו" רובידהש

 - לדגמ הנושארל הב םקוה ךכיפלו םיכרד תשרפ לע הנכש ונימיב הלופע ומכ ,םדק ימיב

 חתפתה הזה לפועה ביבס .ןהב העונתה לע תיפצתלו םיכרדה לעו םוקמה לע הנגהל לפוע

.ומשב ארקנש בושיי

 ןוטלשב התיהש ,ץראה לא 9971 תנשב םייתפרצה ויתואבצ שארב ןואילופנ תשילפ תעב  

 ללוחתה רובת רה לומ לא הלופע לש הרוזאב .הלופע רושימב טקשה קספוה ,םיכרותה

 לארשי ץראב תפרצ לש ידיחיה ןוחצנה .םיכרותל ןואילופנ לש ואבצ ןיב לודג ברק

 .םיכרותב התמחלמב

 םימילש הריבה קשמד לא הפיחמ לזרבה תליסמל הנחת הלופעב התנבנ 5091 תנשב  

."קמעה תבכר" ארקית

 יברעה רפכל הכומס העבג לע םידדוב םידוהי ולע הנושארה םלועה תמחלמ ץורפ ברעב  

.לאערזי קמעב ןושארה ידוהיה בושייה ,היבחרמ ץוביקל דוסיה תא וחינהו הלופ-לא

 לא המורד השדח הליסמ הללסנ הנממ יכ ,הלופעב הנחתה תובישח התבר ןמז ותואב  

 ךישמהל לזרבה תליסמ הרומא התיה תינכתב .םרכ-לוטו םכש םירעה לאו )ןינ'ג( םינג-ןיע

.םילשורי דע

 הבצמל תודוה בר יאבצ ךרע הלופעל היה 8191-6191 םינשב ,הנושארה םלועה תמחלמב  

 ואצי ונממ הפועת הדשו ינמרגו יכרות אבצ תונחמ ומקוה הלופעב .דחוימה יפרגואיגה

.םירצממ ושלפש םיטירבב םתמחלמב יניס רבדמו בגנה ןוויכל םיסייט

 לע הבר תוריהמב וידודג ומדקתה - םורדה תיזחב עוקבל חילצה יטירבה אבצהש רחאל  

 - הבורקה ודיגמב ברק םותב .לאערזי קמע לא ןוריע תעקב ךרד ונפו הנופצ ןורשה ינפ

.הלופע לא יטירבה רוטה םדקתה

 הלופ-לא וליאו לאערזי-קמעב הלודגה תידוהיה תובשייתהה הליחתה המחלמה ירחא  

 םישיבכב רסוח בקע .תבכר תנחתכ ותובישח לכ .םיברע םיסירא לש ןטק רפכ הראשנ

.רוזאב ידעלב הרובחתה יעצמאכ תבכרה השמיש תוינוכמו
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 .ןונבלמ הרישע תירצונ תיברע החפשמ ,קוסרוס תחפשמל תכייש התיה הלופע לש התמדא  

 תויושע תובולע תותקב וביבסו הדובעה ילהנמ יכרוצל דחוימ תיב הלופעב התנב איה

.םישק םיאנתב ודבעש םייברעה םיסיראל רמוח

 םיקהל העצה העיפוה לאערזי-קמעב תיאלקחה תובשייתהה תישאר רחא תודחא םינש  

 םידבועה תריב" - הביבסב םייאלקח םיבושייל ינוריע זכרמ שמשתש "קמעה תרייע" תא

 םירומיש תיישעת ,תיביטרפואוק היישעת םקות הבו ,"ןופצה לש ביבא לת" - "קמעב

 לש ןויצ תייליהק השכר ןתמו אשמ םותב .ךוניחו תוברת ינבמ ןכו תימוקמ תרצותמ

 .וביבס המדאה תאו הלופע ןטקה רפכה תא תויטרפ תורבח דועו תירבה תוצרא ינויצ

 ול וארקו שדחה םבושייל דוסיה תא וחינה אטילו ןילופמ םבור ,םידוהיה םיבשייתמה

.לאערזי ריע - הלופע םשב

:תובר תוביסמ תונושארה היתונשב תובר הלבס הלופע  

 םירומאש הרשכה יצוביק םע דחי םיבשייתמה ינושאר הלופעל ועיגה 5291 ףרוחב .א

 הבר התיה םיבשייתמל המרגנש הבזכאה .ריעה לש תיתשתה תדובע תא תושעל ויה

 לעו קמעה ריע לש התראפתו הלדוג לע הלוגב ולביקש םירדהנה םירואיתה רחאל

 שיבכ אל םהיניע דגנל ואצמ אל ךא ,הבש עוגרמהו יונ תוניפ ...םיירחסמה היזכרמ

 ,ושרגמ תא םיתעל אצמ אל ריעה ילושב שרגמ הנקש ימ ,ץע וא ליבש אל ,ךרד אלו

 הזכרמב האלמתהו ריעה הכלה ךכו ,וילא ךרד אלל וא ,םימ אלל ושרגמ תא אצמ וא

 .םיפירצב

 קמעב תדבועה תובשייתהה ישנא ברקב הררוע לאערזי קמע בלב ריע םיקהל הנווכה .ב

 םה ףסונב .םירחא תודוסי לע דסוויהל תבייח וזכ ריעש ונעטו ,הבר תוגייתסה

.הפיח ריעה תא שילחתש לאערזי קמעב השדח ריע תיינבל ודגנתה

 דומעל םילוכי ויה אל םינוקה תירבה תוצראבו ןילופב תוילכלכ תויעבמ האצותכ .ג

 תיתשתה תודובעשכ וטטומתה תודסיימה תורבחה ךכמ האצותכו םימולשתה ירדסב

 .בושייה תא תובר תוחפשמ ובזע ,וקספוה םוקמב ירקיעה הקוסעתה רוקמ ,ןיינבהו

.םייונפה םישרגמה תא השכר לארשיל תמייקה ןרקה

 ,תישימחה היילעה ישנא תובשייתה תובקעב הייסולכואב לודיג לח 0391 תנש עצמאב 

 .םייתלשממ םיתוריש הב וחתפנו זוחמ ריע לש דמעמ הלופע הלביק ףא 7391 תנשבו

 רחא ינוריע בושיי לכמ רתוי יטיא בצקב החתפתה הלופע טדנמה תפוקתב ,תאז םע

 היילעהמ האצותכ הנידמה םוק רחאל קר שממ הלחה החותיפב הצאהו .ץראב

 הרומה תעבג ילופיש לע .הדיל ומקוהש תורבעמה לא םיבר םילוע תמרזהו תינומהה

.םישדח בושיי ילבח וחתופ הבשומה ביבסו תיליע הלופע המקוה



13

.ריע לש דמעמ הלופעל קנעוה 3791 תנשב 

 היפויתאמ םילוע יפלא הלופע הטלק 09-הו 08-ה תונש לש םילודגה היילעה ילגב 

.םימעה רבח תונידממו

.תואיצמל ךפה ףוס ףוסש םולח הז היה הלופע יקיתוול 

רנע באז תאמ ,"םירע ירופיס"מ תוחוקל תונומתה

:תורוקמ
.יאנליו באז ,לארשי ץרא תעידיל הידפולקיצנא - לאירא �
.רואל האצוהו יופמ הפמ ,לארשיב םירתאה לכו םיבושייה לכ - הפמ הידפולקיצנא �
.רתכ תאצוהב ,םילויט ילולסמ הידפולקיצנא - שדחה לארשי ךירדמ �
 האצוהה ןוחטבה דרשמ ,רנע באז ךרוע ,םירע עבראו םישיש לש ןרופיס - םירע ירופיס �

 .רואל

li.inum.alufa.www :ותבותכש רתאב אוצמל רשפא הלופע לע םיפסונ םיטרפ

ריעה םורדב לודגה תסנכה תיב הייריעה תיב                          
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  ä"âãòåðéí"

æëø ä÷øá áéï äùåôè âãòåï ìîãééðéí ðùúîø áúåãòä äìàåîéú ùì òí éùøàì éåúø 

îðéöçåðåú øáéí àçøéí ùáå îðáà éùòéäå äðáéà ùòí éùøàì éùúçøø îòåì àùåø "ëé àú òì 

ñáìå åàú îèä ùëîå ùáè äðâù áå äçúú ëéåí îãéï )éùòéä è:â(, åáîæîåø úäìéí àåîø ãåã 

äîìê "òùä ìäí ëîãéï ëñéñøà ëéáéï áðçì ÷éùåï ðùîãå áòéï ãàø.... ùéúîå ðãéáîå ëòøá 

åëæàá åëæáç åëöìîðò )úäìéí ôâ: éà-éá(.

ãîåúå ùì âãòåï äùôéòä åòéöáä àú îåøùú ä÷øá ùì ìåçîéí áðé æîððå.

öòéøé æëøåï éò÷á ä÷éîå á-3191 àâåãä çùàéú ëãé ìäâï òì øëåùí å÷øàå ìòöîí 

"äâãòåðéí".

ëîå ëï, ÷áåöú äàìçåèàéí ùäôòéìä àú îòøëú ä÷ùø áú÷åôú ääòôìä ëåðúä âí ëï 

"âãòåðéí".

äîô÷ã ùäìê áò÷áåúéå ùì âãòåï äéä äàðâìé ö'øìñ 

àåøã åéðâééè )"äéãéã"(. áîäìê äîøã äòøáé )îàåøòåú 

6391-9391( äéä îåèì òì äáøéèéí ìäâï òì ÷ï äðôè 

îòéøà÷ ìáúé äæé÷å÷ áçéôä, ùòáø áòî÷ éæøòàì. 

äîô÷ã åéðâééè, ðåöøé àãå÷ ùäúð"ê äéä ðø ìøâìéå 

äòøéõ àú ôòåìåúéå ùì âãòåï åàó àéîõ àåúï áùéèåú 

äìçéîä ùìå ëâåï, ôìåâåú ìéìä. éçéãåú ÷åîðãå îéåçãåú 

ùðåòãå ìîìçîä áëðåôéåú äòøáéåú. äôìåâåú ðéäìå 

÷øáåú ìà ùâøúééí ðâã äòøáéí åæëå ìäöìçä øáä. 

äìåçîä äîéåçãú äæàú ùéîùä ãåâîä ìòéöåá ãîåú 

ùì ìåçîéí åîô÷ãéí.

תרנכ תאצוהב ,ןורוד הילג ,"ך"נתה םע לייטל" יפ לע                                                                       

טייגניו דרוא
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 êéøàúä òåøéàä

 ùåøåùçàì 3 äðùá úåëìîä éãé÷ôì ,íéøùì äúùî íåé 180 êùîá

 .àáöä éùðàìå

 äøéáä ïùåù éáùåú ìëì äúùî íéîé 7 êùîá

 .éúùå úçãäå

 ùåøåùçàì 7 äðùá àìù êìîä ìà äç÷ìð øúñà :úáè ùãåçá

 .äëìîì äúðîúðå äðåöøá

 ùåøåùçàì 12 äðùá ãâð äãîùä úéðëú ïéëä ïîä :ïñéð úéùàøá

 .øãàá â"é - ãòåî úòéá÷ì øåô ìéôäå ,íéãåäéä

 ïñéðá â"é .íñøåôå øùåà äãîùää ÷åç

 ïñéðá æ"è-ã"é äøéáä ïùåù éãåäéå éëãøî - øúñà úéðòú

 .íéîö

 ïñéðá æ"è .õò ïéëä ïîä .ïîäå êìîä íò øúñà äúùî

 ïñéðá æ"é .äìåãâì äìò éëãøî .êìîä úðù äããð äìéìá

 .åúééìúå ïîä úìôî .øúñà ìù éðùä äúùîä

 ïåéñá â"ë ìëì íéøôñ - íéãåäéä úåððåâúä ÷åç

 .íäéáéåàá åî÷ðé íéãåäéäù úåðéãîä

(ïëî øçàìù äðùá) øãàá â"é ãâð äøåáâá åððåâúä ñøô úðéãîá íéãåäéä

 .íäéáéåà

 :äøéáä ïùåùáå ,íéâåøä 75,000 :ñøô éáçøá

 .ïîä éðá úøùò íùàøáå íéâåøä 500

 øãàá ã"é ïùåùá .íéãåäéì ïåçöéð úâéâç ñøô úåðéãîá

 .äðâä úåìåòô åëùîð äøéáä

 .åìúéð ïîä éðá .íéôñåð íéâåøä 300

 øãàá å"è .ïåçöéðä ñð úçîù äøéáä ïùåùá

 

àéøåòé äîâéìä - îúé�

ñéëåí îàåøòåú äîâéìä - úåê ëãé øéëåæ òðééðéí ñáéá úàøéëéí, äîôåøùéí áîâéìä àå 
äîùúîòéí îúåê äúåëï îàôùø ìðå äáðä ðåñôú åîñåãøú ìäúøçùåéåú ðñ-ôåøéí ùàøòå 
ëùøùøú "î÷øéí èáòééí" áãøê äñúø ôðéí:

äòøä: äúàøéëéí îúééçñéí ìúçéìú ùðä ëçåãù ðéñï ìôé äúåøä.
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האנ-ןב לאונמע  ר"ד

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

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

.תודיחה 21 ךותמ 11 רותפל חילצמה סרפב

!רתסא תליגמ תירוזיא הצעומ = אמ"אמל םיאבה םיכורב 

 לובלב ררוש הפ יכ ,הזה ןמזב דוחייבו רקבל םתאבש הדות
 ,הפיאו ימ ,המ שיניא עדי אלד דע ,ךופהנו אוה לש ורוקיב זאמ
:ןכבו

 רתילו ,םינש ה-ב-ר-ה ינפל היה הזו ,הכונח ינפל םימי המכ
 .לאערזי קמע לובג לע יכונא ץוביק .יתדלונ םינש 87 קויד
 ףא לע ,םירופיכה םוי תמחלמב יתיווח הזע המוארט וליפא
 לש אוהש ,גחב ילע קיעמ המ .ינא ןכוש לובגה ןמ קוחרש
 רשוק רחאה .הליגמב םישיא ילדח המכל יתוא וכדיש ?החמש
 םירבח ישילשה םגו ינשה .עודיה דודה ידיב לכוסש ןכוסמ
 םג לבא ,אלימ ,ושע תאז קר ול .התושה ךלמה לש ןוחבטמב
...םייתש וליפאו תחא תוא ימשל ופיסוהו וזעה

  

 וררג .םכח לש המלש הרשמב ,ןקת לע ,מ"חא ,ינא םג ןכ ,ינא 
 ,קוריה לאערזי קמעב אל יתוא ולתשו הנטקה םכצראל יתוא
 חמצל יתוא וכפה םה - ןמאת אל הפצוחה ...הברעב אלא
 םה םיקינצוביק םהו ליאוה !!לחנ םמצעל וארקו ,הברעב לדגה
.הפצוח .ימש תא שבשל םמצעל ושרה

 תובא ,ייחב יתיאר הברה ....םירצמ ,ןעוצ ינפל יתינבנ םינש עבש
 תוערואמ וליפאו ,םיאצאצ יאצאצו םיאצאצ ,תוהמא םגו
 םימכחה תצעוממ אוה םאש בשוחו הז אב הנהו ...םימד
 סרסל ,ימשב שמתשהל וליפא ,לכה ול רתומ זא יכ ,תיסרפה
.בוטל ותוא ןיריכזמ וליפאש אוה יתוא עגשמש המ .ןהילע ףיסוהל וליפאו ,ויתויתוא רדס

52 ‘סמ ץראהו םעה ך"נת תשרומ ירתא ןודיח
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12
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10

8
7

6

9

.ונמש םג רזגנ ךכמו םימ תורוקמל ךומסה ץראה לש הנופצב ונא בשומ

 דלונ אוהש םיבשוחו ונמש תא םישבשמה שי ,לבא

 ,ןיידע לבסנ הז .תולבויבו ןיטימשב רושקה רפסממ

?המל ?הער הצע ןב ץעל םתוא ורשקיש המל לבא

 .דחאה הצקב ונייה ונאו .ול התיה הירפמיא

 .רעונה תיילע תרגסמב םשמ ונילע יכ תדלומה תמדא לע לותש ונמש םויה

.אקווד ואל ?דיחפמ !תויחה ךלמל םוקמ תברקב ונתוא ונכיש

 ץרא התוא םשמ הנוש תצק םויה ונמש 

.ונאיבהו ונלעהש ימל תודותכ שרפתמ םג אוהו

,ןהמ וינפ ריתסה ןמחרה באהש תוצרא ,ןילופמו הינמורמ ונילע

 .תינש ונילגוהו ונספתנ ,וצראל ונכרד וניסינ

 .ונלובגב עטניהל וניכז ונממ ופא רסשכ קר

 ...הילע תולעבל םינעוטה ידיב ונצראב המקוהש הדיחיה ריעה - לוחה ריעמ קוחר אל

 הכלמה לש המש תא ןה וכותב תלפקמ ונמצעל ונלטנש םשה

.יתלחי ךרבדל ,התא יניגמו... :היהי םלוע לש וכלמש הווקתה תא ןהו

 .'ינומכ השיש דוע קר שי' :בותכ ילש רוקיבה סיטרכב

 ,ומיחרו וליחדב ףיסוא ,ינא םירעשב עודי ונעו ליאוה

 !!ינאש המ הז ,תושעל המ ...רופיסה לכ חמוצ היה אל ידעלבש

 ,לאימרכל בורק לבא'ג הזיא לע ובשי ,הלאה הרבחה ואב

 ...ןילבתכ שמשמה חמצ לש םש הזש ונעטו ,םש םהל וחקל

!ימשמ תחא תוא ךותחל םג וזעה םה ,ןכ ,הא ?ךכ לע םירמוא םתא המ

,העטקומ תיבל ריבאה לש ומוחתב ,ינא ןטק יברע רפכ

 ?יתיינורט המ לעו .לארשי תוכלמ ריעל ןופצמ

 ,דוי תואה תפסותב ,יתוא םיסחיימה שיש ךכ לע

.המודקה העטקומה תלשושב ןורחאה יולתל

 ,ונונעת אנ לא .ונתצעומב םירקי םירקבמ

?המלו המ לעו ,ימ אוה ימ ,אנ ונונע

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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םירופל תוארפרפ

...ידוהי שיא .1

 םהש וריכי אלש ידכו ,ץראה יבשותל תומדיהל ולדתשה לארשימ םיבר ,שורושחא תוכלמ תישארב

 יכדרמ קר .ןיליפתו תיציצב ריעה תוצוחב תכלל וענמנ ,םילוג ינב

 ןכל .םיברב םימש םש ךכב שדיקו ויתויציצ תא המרב אשנ ידוהיה

 יכ ואר לוכה - "הריבה ןשושב היה ידוהי שיא" :הליגמה השיגדה

 ידיל לארשי תא איבה ןמה ימיב לודגה ערואמה .ידוהיכ גהונ אוה

 ךכיפל .םתחפשמ קיחל ורזח םלוכו ,תוללובתהה ןורכישמ תוחכפתה

 תורודה ודמלי ןעמל ,תורודל בתכית רתסא תליגמש ,ונימכח ועבק

.םידוהיל הלצה םוש ןיא תוללובתהב יכ ,םיאבה

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

..."אוה ךופהנו" .2

בוט "חקיל"

...תפתושמ רצחו תיב דיל תיב .הבר תופיפצב םיבשותה ורד ,םילשוריב תונשיה תונוכשב

 ,השעמ התשעו הזגר ,התיה תינסעכ ,לוממ הנכשה .רצחב הסיבכ התלתש תונכשה תחאב השעמ

.הצרא וכלשוה םידגבהו לבחה תא הכתח

...הפצרב הסיבכה ...היניע וכשחו תיבה תלעב הרזח

.םירבדו רמוא ילב םידגבה תא בוש הסביכ ?השעת המו ?רמאת המ

.תואבל בר חתמב הפצמ לוממ הנכשהו

 התנכש תא הדביכו 'הלימ-תירב"ב םידבכמש "חקיל" תארקנה הגוע החקל םידגבה תלעב וליאו

...תינסעכה

?הז המ ,הלאש זא ?הבוגתה וז ,'הלבלבתה' וזו

!קיפסה הזו "חקיל"ב םידבכמ "םיכתוח" רשאכ גוהנ ונלצא ,תוטשפב תקדצה התנע

...ונחנא םגו הנכשה הדמל 'בוט חקל'

רזע ןועמש

הכירדמל ינויע רמוח 
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םירופ ינידמ .1
הליגמה תאירק

 םילטבמש ,ךכ ידכ דע הבושח הליגמה תאירק .םישנו םירבג - הליגמה תאירק תא עומשל םיבייח לוכה

 ידכ ,רוביצב הלילבו םויב הליגמה תא אורקל איה הווצמה רקיע .התוא עומשלו אובל ידכ הרות דומלת

.שדקמה תיבב ונתנש ,לקשה תיצחמל רכז הקדצ םינתונ האירקה ינפל .)אסינ ימוסרפ( סנה םסרפתיש

:ןה הליגמה תאירק ינפל תורמאנה תוכרבה

."הליגמ ארקמ לע ונוויצו ויתווצמב ונשדק רשא" �

."הזה ןמזב םהה םימיב וניתובאל םיסינ השעש" �

."הזה ןמזל ונעיגהו ונמייקו ונייחהש" �

)החמשו התשמ( הדועס

 ידכ םיפתתשמ הברה םעו םויב התושעל שי .הדועסב תוברהל הווצמו האנ גח תדועס םיניכמ םירופ םויב

.החמשה תא לידגהלו תוברהל

והערל שיא תונמ חולשמ

 יתש דחא םדאל תוחפל חולשל הווצמ ."תוערו החמש תוברהל" הדעונ איהו ,השיאו שיא םיבייח וז הווצמב

.חילש ידי-לעו םויב חולשל גהנמה .דימ הליכאל םייוארה םילכאמ ינימ לש תונמ

םינויבאל תונתמ

 תתל שי .םיינעה בל תא חמשל ידכ ,)גחה ירחא אלו הלילב אלו( םירופה םויב םינויבאל תונתמ תתל הבוח

.םינויבא ינשל תונתמ יתש

 הדועסהמ רתוי הבושח איהו - םינויבאל תונתמ תווצמב איה רתויב הלודגה החמשהש רמוא ם"במרה

 אוה התושו לכואו ורצח תותלד לעונש ימ לבא" :ךכ רמוא אוה בוט םוי תוכלהב .תונמ חולשממו המצע

."וסרכ תחמש אלא הווצמ תחמש וז ןיא שפנ ירמו םיינעל ליכאמ וניאו ותשאו וינבו

 םיניד 
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הרותה תאירק

 חלשב תשרפ ףוסב קלמעב המחלמה לע םיארוק םירופ םויב ."רוכז" תשרפ םיארוק םירופ ינפלש תבשב

.)זט-ח:זי תומש(

ןוזמה תכרבבו הליפתב "םיסנה לע" תפסוה

 "הרשע הנומש" תליפתב םירמוא .ללה תרימאכ תבשחנ הליגמה תאירקש ינפמ ללה םירמוא ןיא םירופב

.)וילע האדוהו םירופ סנ רופיס אוה ונכות( "םיסנה לע" ןוזמה תכרבבו האדוהה תכרבב

 ןמחרה ,השקב ךרדב ,ינושל רוצנ יקלא םדוק רמול בוט( רוזחל ךירצ וניא הליפתב םיסנה לע רמול חכשש ימ

 יכדרמ ימיב ךכ-רחא רמואו .הזה ןמזב םהה םימיב וניתובאל השעש ומכ תואלפנו םיסנ ונל השעי אוה

 ךירצ )'וכו ךמש בוטה 'ד התא ךורב( 'ד םש רמא אלש ןמז לכ םידומ תכרבב רכזנ םא לבא .)'וכו רתסאו

.רוזחל

 ץראה לע 'ד התא ךורב( 'ד םש רמאש רחאל דע רכזנ אלו ,ןוזמה תכרבב "םיסנה לע" רמאל חכשש ימ

 םיסנ ונל השעי אוה ןמחרה רמאי ,'וכו חישמה תומיל ונכזי אוה ןמחרה ינפל לבא ,רזוח וניא )ןוזמה לעו

.'וכו תואלפנו

 תינעתו דפסה רוסיא

.םירופבו הכונחב )תורכזאבו תויוולהב םידפסה תאשל( דופסל רוסא הכלהה יפ-לע
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)קאריע( לבב ידוהי לצא םירופ יגהנמ .2
 םשל םינוש םיקתממ ינימ תיישעב רקיעב תאטבתמ איה .דואמ הלודג םירופה אוב תארקל הנוכתה �

.חבושמ הז ירה תיב תרצות חולשל הברמה לכו ,תיב תרצות תונמ חולשמ

 וגהנ ,ןונ-ןב עשוהי ימיב המוח תופקומ ויה )תורחאו הרצב ,דאדגב( לבב ירע םא ,אוה קפסו ליאוה �

 אלב הליגמה תא םיארוק ויה ינשה םויב .רדאב ו"טו ד"י ימיב ,םימי ינש ךשמב םירופ ןהב גוחל

 אביו" תשרפב םיארוק הרות רפסב .תוכלמו םש ילב םירמוא ויה הנורחאה הכרבה תאו ,הכרב

 .ינש םויב םג ומייק תונמ חולשמו םירופ תדועס ."קלמע

 "אתזיו"ו "ןמה" תומשה תא הקתפב בותכל וגהנו .רכש תייתשבו תובחרב הכרענ םירופ תדועס �

.)ו ,אל ילשמ( "דבואל רכש ונת" :רמאנש המ םייקל ,רכשב םתוא קוחמלו

 אוה .םירופה םויב וב קחשל רתומ ,הנשה תומי ראש ךשמב וב םיקחשמ ןיא םיברש םיפלקה קחשמ �

."ןמה" םשב תילבב תיברעב תארקנ םיפלקבש "ךלמ"ה תונומת ."םירופ לש קחשמ"ל בשחנ

 םינגנמ ,תיבל תיבמ "תרומזתה ילעב" םיבבותסמ ויה הז דגנכ .לבבב גוהנ היה אל תושופחתה גהנמ �

 ןאכ .תיבה לעבמ םהל עיגמה תא הז תרומת םילבקמו ,םתוא םיוולמ בוחרה ידלי רשאכ םינוגינ המכ

.םוקמה גהנמכ ,םישפחתמ םלוכ ץראב

 "רדח"לו רפסה תיבל תכלל רפסה יתבבו "םירדח"בש םינטקה םידימלתה וגהנ הנורחאה הפוקתל דע �

 היהו דחוימ םוקמל םתוא סנכמ היה הרומה וא דמלמה .ףות ותא חקול דחא לכשכ ,םירופ ברעב

 ,ודקרו ןמה תומד םהמ םישועו םיצע םיחקול ויה ךכ רחא .ןמהו יכדרמ לש רופיסה תא םהל רפסמ

."ןמה יו" ,"ןמה יו" וקעצו וז תומדל ביבסמ םהיפותב ופפותו ורש

ליטרסו רשא תכירעב ,לארשי יטבש לש םהיגהנממ ,"םיגהנמ טוקלי" יפ לע
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631 ‘סמ תועדומה חול

םירופל "אוה ךופהנ" ץבשת

 ןימיל לאמשמ תובותכ ונינפלש ימירופה ץבשתב םילימהש הביסה וזו "עדי אלד דע" התש ונלש םיצבשתה רבחמ

:םירפסמה םג ונתינ ךכל םאתהבו ,הלעמל הטמלמו

:ןזואמב

 יאור ידמו סרפ ירש תעבשמ דחא )5 ; ב-א תויתואב ,שורוושחא ךלמה ינפ תא םיתרשמה םיסירסה תעבשמ דחא )1

 וניאש ימל יוניכ )71  ;ומש תויתואב לער םע ,ןמה ינב תרשעמ דחא )31 ;יליל ףרוט ףוע )9 ;םדאל בורק ,ךלמה ינפ

 ;רתוימ ךפהה ,)הליגמב( םיבושח םירש )81 ;)רסח ביתכ - ולאמשל ונימי ןיב עדוי וניא הנשה לכב םגו( םירופב שפחתמ

 תשא )42 ;הריפחל ילכ )32 ;םירופב הזכ תויהל הוצמ )22 ;שורוושחא ינפל ךלמש סרפ ךלמ )12 ;הכימת ,הרזע )91

 הובג טומ )13 ;הרשע לש תוחיפ וב השענש רניד עבטמ )92 ;תובית ישארב תובית ישאר )72 ;וכותב )62 ;שורוושחא

 ;ומשב ףס םע ןמה ינב תרשעמ דחא )63 ;וירוהמ לחנ )43 ;אובחמ )33 ;ההובג העבג )23 ;הינאב אצמנ ,)המא 05 ילוא(

 הקשמ )74 ;םירופ ילכאממ )64 ;םישנה רמוש ךלמה סירס )44 ;הנש דועב םייתנש ינפל )14 ;ןמה לש הבוטה ותשא )93

.תונידמ 721-ב רתויב שפיטה ךלמה )94 ;המא 05 הבוגל עיגהש שיאה )84 ;םירופ

:ךנואמב

 םעטמ לשומ )5 ;םינבה תעבראמ דחא אלא,םינבה תרשעמ דחא אל )4 ;לת ,םינבא תמירע )3 ;ףסה ירמושמ דחא )2

 ירמוש ושקיב הז תא )9 ;שורוושחא תשא )8 ;םידוהיה יאנושל םירופב הרקש המ הז )7 ;םיינש )6 ;שורוושחא ךלמה

 ינב תרשעמ דחא )21 ;ליעמה תא אלא ,ןמה תא ולת אל הזכ לע )11 ;עדי אלד דע תווצמ םייק )01 ;ךלמב חולשל ףסה

 ;היארה רביא )02 ;)רסח ביתכ( שורוושחא תדועסב הגצוהש הרקי ןבא )61 ;לודג םימ הוקמ )51 ;לד ,ינע )41 ;ןמה

 רצח תא ופציר הבש הרקי ןבא )62 ;ךלמה ינפ יאור ידמו סרפ ירש תעבשמ דחא )52 ;לד אוה ןמה ינב תרשעמ דחא )32

 )53 ;רהוסה תיבב רמוש )33 ;םירופל עוצעצ )03 ;ןתיבה תניג רצח תא ופציר אל הבש הרקי ןבא )82 ;ךלמה ןתיב תניג

 ,ינא )14 ;שבכ )04 ;גוס )93 ;םי תפקומ השבי )83 ;לער )73 ;הפה תא חותפל שקבמ אפורהשכ םירמוא ךכ )63 ;דוס

.הלחתההמ שממ אל לבא ,ןגשתפ )54 ;דגבה ילוש )34 ;!לבק )24 ;ףוסה דע אל

"ןונבלב םיזראל" יפ לע

ןויליגה ףוסב תונורתפ האר
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הליגמה ילוב

םירופ - לארשי יגח תרדס

 ךותמ םיקוספ םיעיפומ םילובב .דחוימב םיינוגסס םילוב השולש הנומ ,םירופה גח לש םילובה תרדס

.םימיאתמה םיעוריאה הדיפקב םהב םיריוצמו יתלילעה רופיסה לש םייטמרד םיעגר םיראתמה הליגמה

 הפסאנ איהו רחאמ ,םייעוצקמ םילוב ינפסא יניעב םג תוידוחייו ךרע תלעב הנה רתסא תליגמ ילוב תרדס

."ןורכז תינויליג" וא "תרכזמ תינויליג" םינעוצקמה תפשב ארקנה דחוימ ןויליגל

 תנשב הל וקינעהש םש ,"ןורכז תינויליג" וא )יאלובה תורישה ידי לע הל קנעוהש םש( "תרכזמ תינויליג"

 ,יאלוב טירפ איה ,לארשי יאלוב תודחאתה לש תיעוצקמ הדעו םע ףותישב תירבעה ןושלל הימדקאה 1991

.םילוב תוכורעת ומכ םידחוימ םיעוריא ןויצל םעפ ידמ קפנומש

 םיעיפומ עקרה ךותב .םיוסמ עוריאל םירושקה םילוב רפסמ וא לוב עיפומ ,םיילוש תפקומה תינויליגב

.םלשה ןויערה תא םימילשמה םירויצ

 יפסכה םכרע .)6791( ו"לשת תנש רדא שדוח שאר ברע הנושארל ועיפוה ,םירופה תרדס לש םילובה תשולש

 ,םילובה תריכמ הקספוה הנש התוא לש ץיקב .י"ל 6.1-ו י"ל 8.0 ,)תוילארשי תוריל( י"ל 4.0 היה םילובה לש

!!!הרדסהמ םילוב 000,262,5 ורכמנ הנש יצח ךות ,השעמלו

 !!לוב - שדוח לכ 

עלס תעפי
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:ויה םילוב םתוא לע וחצנוהש הליגמה ןמ םיעוריאה

"שורושחא ימיב יהיו" :א:א רתסא תליגמ

"השארב תוכלמ רתכ םשיו" :זי:ב רתסא תליגמ

."ורקיב ץפח ךלמה רשא שיאל השעי הככ" :אי:ו רתסא תליגמ

 ינומה לע ביבחל גחה תא וכפה ,םייתרוסמה גחה ינייפאמל םינשה םע ופסוותהש םיבר םייממע םיטביה

.לארשי תיב

 ידוהי וניא ןרוקמ רשא דואמ תורחואמ תופסות ןנה םיפשנו תוכסמ ,גחה תוכולהת יכ ריכזהלו רוכזל בושח

.חרכהב

 ידוהיה גחה ירקיע םה םינויבאל תונתמ ןתמו ,תונמ חולשמ ,)גח תחורא( התשמ םויק ,הליגמה תאירק

.הזה חמשה

èéô ìîãøéëä!

çâ äôåøéí äðå çâ "îä-îí" ìà ø÷ îàçø åäåà çâ ëéôé áîéåçã ìéìãéí.

äáéèåé "îä-îí" - îñééò ìæëåø àú àøáò îöååú äçâ, àùø îúçéìåú 

áàåú î':

îâéìä, îùúä )àøåçú çâ(, îùìåç îðåú åîúðåú ìàáéåðéí.
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'ג קלח - לבב תודהי - ןדריה רהנל לקדיחה רהנמ

קאריעב הטילפה תיראש בצמ

 ףרחוה ףא בצמה .הילפאו יוכידמ ולבס ,קאריעב ראשיהל ורחבש םידוהיה ,לארשיל לבב ידוהי תיילע רחאל

.םידוהיה דגנ וקקחנש םיילכלכ םיקוחב אטבתה הזו ,םימיה תשש תמחלמ ירחא

 םידוהיל םיפסכ םולשת רוסיא ;םינפה רשמ רתיה אלל ידיינ אלד יסכנ רוכמל רוסיא :8691 סרמב

 לכ לע םינפה רשל חווידו חוקיפ ;הליחת םינפה רשמ רתיה אלל תאז םג - םייטרפו םייתלשממ םידרשממ

.ב"ויכו אובי תונוישר תעינמ ;שוכר לש הרכחהמ וא הריכממ םידוהיה תוסנכה

 לוגיר תמשאב םידוהי לש םירסאמ וכרענו תודחוימ יוהיז תודועת םידוהיל וקפנוה ,7691 ינוי רחאל

                .םידוהי השולש תיילת לע דאדגב וידר עידוה 8691 רבמצדב .ימוימוי השעמכ ,)הקירמא וא לארשי תבוטל(

 טסוגואב .םידוהי העשת םהמ ,םימשאנ רשע העברא דגנ תוומ ןיד קספ לע וידרב בוש ועידוה 96.7.62-ב

 םתיבב וחצרנ 3791 תנשב .)ד"יה( לאלד קחציו בקעי לאקזחי :לוגיר ןוועב םיפסונ םידוהי ינש ולתנ 9691

.שוקשאק תחפשמ ינב תשמח

ונימיב קאריע ידוהי בצמ

 המילס התלעוה יאשח עצבמב .קאריעב םויכ םייחה םידוהיה 53 ךותמ השיש לארשיל ולעוה הלא םימיב

 ורטפנו םירישע םירחוס ויהש ,הירוהב לפטל הראשנו הרצב ריעב היחו הדלונ איה .57 תב שמש םיסנ השמ

 ,הדבל הרתונ ,םייתנשכ ינפל הלעב תריטפ זאמו ,5191 תנשב הצרא ולע התוחאו היחא .תובר םינש ינפל

 םימ הרידב ויה אל .הרצב לש קיתעה עבורב הנטק רדח תרידב הררוגתה איה .ריעב הנורחאה היידוהיה

.היכרצ תא קפיסו הדיב עייס ריעב תוירצונה תויסנכה תחא לש רמוכה .ןופלט וא למשח ,םימרוז

 הגיצהש השא התאר תלדה תא החתפשכו המילס לש התלד לע השיקנ העמשנ ,תבשב ,םישדוח רפסמ ינפל

 ינא" :הל הרמאו ,)ירטינמוה עויסל יאקירמא-ידוהי ןוגרא( "םאייה" תיל"כנמס ,ןולז ל'ציירכ המצע תא

."לארשיל ךתוא תחקל יתאבו הידוהי

לארשי תוליהק ספיספ

ינאיס החמש תאמ
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 העזעדזה ןולז 'בג ...קאריע ,הניטנגרא ,ןאריא :ומכ ,הקוצמ תונידממ םידוהי תלצהל תובר לעופ הז ןוגרא

 .םידורי םיירטינס םיאנתבו םילוח ,םידדוב וראשנו קאריעב ורתונש םישישקה םידוהיה לש השקה םבצממ

 םה .לארשימ ,יפארג המלש ,תונכוסה חילשו ךאברטול ף'ג םלצה הלעב תייוולב קאריעל תינשב האצי איה

 תידוהיה הטילפה תיראשב וריצפה םייעובש ךשמב .דאדגבל ועסנו ,חטש בכרו גהנ ורכש םש ,ןדרימ ואצי

 חלאס ארזע תא ולעה ,שמש 'בגה דבלמ .תולעל םהמ השיש קר ,רומאכ ,ענכשל וחילצה ךא ,הצרא תולעל

 ;ויבורק תא שוגפל ידכ הצרא תולעל םיכסהש ,הליהקה לש תסנכה תיב יאבגכו ןזחכ שמשמ ונבש ,)28( יולה

 דיתעב םג הכזתש הווקמו ,99-ה תב הלוחה המִאב תוריסמב תובר םינש הלפיטש ,)07( ןייד םייח ןותח

 חוטבל ול םרג הזו ןולז 'בגמ בוט יאופר לופיטל הכזש ,)09( יבאניא חלאס ןושש ;בוט יאופר לופיטל

 תולעל רתענ אוה ףא םילוח תיבב רתואש )64( תבש לאקזחי ריאמ ;הצרא ותולעהל ואבש הווצמה יחילשב

.לארשיל

 תולעל םענכשל תונויסינה לכ .דורי דואמ יתואירב בצמב םיאצמנה ,קאריעב םישישק םידוהי דוע םנשי

 .ולשכ ,לארשיל

 הרבח רתאל החילצה ןולז 'בג .ב"הרא אבצ יווילב התשענ ,ןכוסמל בשחנה ריצב ,הפועתה הדשל העיסנה

 יפארג רמו איה .םינשי השודק ישימשתו שדוק ירפס םמע ולטנ םילועהו הצרא םסיטהל התואינש תינדרי

 תוהזב םייחה םידוהי דוע שי קאריעב יכ ןימאהל דוסי םהל שיש ,הפועתה הדשב םהינפ ילבקמל ורמא

.שמש המילסל המודב ,אבחיהבו הנוש
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הלא ונימי דעו וניבא םהרבא ימימ לבב ידוהי לש םכרדב ךרד תונחת

הריפסה ינפל

.ןענכל וכרדב ,קאריע םורדב רוא תא בזוע וניבא םהרבא ,תרוסמה יפל - 0581

.לבבל הדוהי טבש ינב תא הלגמו םילשורי תא בירחמ ,לבב ךלמ ,ינשה רצנדכובנ -   685

.הדוהיל רוזחל לבב ילוגמ תצקמל ריתמ ,תיסרפה הירפמיאה טילש ,שרוכ -   935

.םילשוריל לבבמ עיגמ רפוסה ארזע -   854

הריפסל

.ארוס תבישי תא דסיימ אבר -   022

.אתידבמופו ארוס תובישיב ילבבה דומלתה תנכה - 004-006

;קאריע תא םישבוכו םיסרפה תא םיחצנמ םימלסומה -   836

.םידוהי ףלא 04 םייח דאדגבב יכ בתוכ הלדוטמ ןימינב עסונה -  2611

.ינאמותוע ןוטלש תחת קאריע - 4361-8191

.הינטירבמ תואמצע תלבקמ קאריע - 2291

 הכיפהה יללוחמ תא ורזיפ םיטירבהש רחאל וצרפש ,"דוהרפ"ה תוערפב םיחצרנ םידוהי 1491-051

.ינאליכ לא ילע דישאר תושארב ,"בהזה עבורמ" וארקנש ,םייצאנ-ורפה

.הצרא ועיגה םילוע ףלא 031-כ ,לארשיל תוינומהה תוילעה תליחת - 0591

.הכולמה תלפה רחאל ןוטלשל הלוע םסאק םיראכ-לא דבע  - 8591

.קאריעב תטלוש ןייסוח םאדס תושארב 'תעבה תגלפמ - 2002-8691

.ןייסוח םאדס רטשמ תא תקלסמו קאריעב תמחלנ ב"הרא  - 3002

 קר ,הכרעהה יפ לע ,התע םיאצמנ קאריעב .לארשיל םילוע הרצבמו דאדגבמ םידוהי השיש - 3002 ילויב 52

 .םידוהי 92

!החמשו הרוא התייה םידוהילו ,םלובגל םינב ובשו

 ,151 ד"ת ,הדוהי-רוא ,38 תרופ-ןב יכדרמ 'דש ,לבב תודהי תשרומ זכרמו ןואיזומ :תונפל ןתינ םיפסונ םיטרפל
 8729335-30 ןופלט ,15206 הדוהי רוא

li.gro.yrwejnolybab.www :טנרטניאה רתא תבותכ
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(מתוך ספר שיריו "ואז בקץ היוחסין")

 ואבוהש םידוהיה תששמ דחא .לבבמ הרזח
יברעמה לתוכב יול ארזע ,קאריעמ לארשיל

    

    ‚ÏÂ˙ / ·ÏÙÂ¯ Á˜˜
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ירבעה חולה .א

"רוביעה דוס" לש ודוס

 תחתופ שדוחה תשרפ .שדוחה תשרפ - תוישרפה עברא ןיבמ םיארוק ,ידוקפ-להקיו תשרפ תבשב

 "םכל הזה שדחה" קוספה לע .שדוחה שודיק תווצמ - םעכ לארשי םע הווטצנ הבש  הנושארה הוצמב

:"רוביעה דוס שרדמ" הנוכמה שרדמב בתכנ )ב:בי תומש(

 ועידוהו ,ויטפשמ יקודקד תורוסמו חריה ןובשח תוקוח ונבר השמל ה"בקה ול רסמ העש התואב

.םישדוח עבוקו םינש רבעמ היהי ךאיה

 םיניבמ ונא ללכ ךרדב ."רוביעה דוס" וננושל לע רוגשה יוטיבה עיפומ דומלתב תומוקמ המכב

 םיקדוב רשאכ םלוא .הנשהו שדוחה רוביעל םירושקה רתסב ורמשנש תודוס וא דוסל איה הנווכהש

 דוס" והמ ללכו ללכ רורב אל יכ עתפל הלגתמ ,"רוביעה דוס" יוטיבה רכזומ םהב תומוקמה תא

."!רוביעה

 םידיחי קרש םידוק ןיעמ - םיזמרב הייונש אתיירב אוה רוביעה דוסש י"שר בתוכ :כ ה"ר תכסמב

 דוס"ב בשי רשאכש רזעלא 'ר רמוא ב"יק תובותכ תכסמב ,תאז תמועל .ולא םידוקל שוריפה תא ועדי

.)ט:גי לאקזחי( "ויהי אל ימע דוסבו" לאקזחיב תורכזומה תולגה לש תוללקה תחאמ טלמנ "רוביעה

.אתיירב אלו ,חולה יניינעב םיאיקבה םינייד לש הצובק איה רוביעה דוס ,ונייה

 שודיק תוכלהב ם"במרה םלוא ."רוביעה דוס" ונידיב אצמנש חולה ןובשח תא וניכש שי םינואגהמ

 ןבר תיב לש תוקונית וליפא - םויה וב ןיבשחמ ונאש ?ןובשחה הז" :בתכו וז העיבקל דגנתה שדוחה

 יפל רוביעה דוס וליאו ,)ג"ה איפ שדוחה שודיק תוכלה( "םימי העבראו השולשב ופוס דע ןיעיגמ

 חריה הארי םא םיעדויו קודקדב ןיבשחמ ויה ןיד תיבש :)א"יפ שדוחה שודיק תוכלה( אוה ם"במרה

 לע ורקחש םינומדקה םייוגה ימכח ןיב תולודג תוקולחמ םהב שי ןובשחה יכרדו )א"ה( .הארי אל וא

 ודלונו םירבד םהמ ומלעתנו םהב ושבתשנ םילודג םימכח םישנאו ,תואירטמיגהו תופוקתה ןובשח

 םימב ללצ אלא חריה תייאר ןובשחב הנוכנה ךרדב עגפ אלו הברה קדקדש ימ שיו .תוקפס םהל

.)ב"ה( ודיב סרח הלעהו םירידא

 ונל שיש דועו ;הז ןובשח יכרד םימכחה תצקמל ועדונ תוריקחהו תוקידבה ברו םימיה ךרוא יפלו

 םיכרדה ולאש .)ג"ה( לכל םיעודיה םירפסב ובתכנ אלש תויארו םימכח יפמ תולבק ולא םירקיעב

 לכל ותוא םירסומ ןיאו ותוא םיעדוי םילודגה םימכחה ויהש רוביעה דוס אוהו םה םיקומעו םיקוחר

.)ד"ה( םינובנ םיכומסל אלא םדא

shki/gro.ybk.www ,שדוחה שודיק ידומילל ןוכמה ,רטלאו יש ברה יפ לע

תולועפ
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הנשה חולל הרושקה הלועפ

 ידכ ,המירהו ברקתה אוה .המדאה לע הקורז תרגיאב ןיחבה דחא םדא ץראב םיאמורה ןוטלש ימיב

 שקיב אוה - החנעפל היה השקו םירתס בתכב הבותכ התיה תרגיאה ,ותעתפהל .דעוימ הז ימל תולגל

.הרזע

:ותמישמב ול רוזעל ולכות ילוא הפוקת התואב םייח םתאש םכמצעל וניימד

)םילימ רצואב רזעהל רשפא םכנוצרב םא( תרגיאה

 יאמו ,זולב השענה םירבד םדיבו ,רשנ ושפתו תַקַרֵמ אב גוז
 יכירי יסומעו םולשב ואצי םתוכזבו םימחרה תוכזב תֶלֵכְת והינ
 ילעב לבא ,זלה ימודא ןחינה אלו ,דחא ביצנ עובקל ושקב ןושחנ

.ןהכה ןרהא וב תמש חריב דחא בצינ ול ועבקו ופסאנ תופוסא

'א 'מע בי ףד ןירדהנס תכסמ ,ילבב דומלת יפ לע                                              

םילימ רצוא

.םימכח ידימלת - גוז

.ןירדהנסה בשומ םוקמ - הירבט - תקרמ

.)אמור למס - רשנ( םיאמור םילייח וא ,םידדוש - רשנ

.הריכמל םתא תלכת ואשנ - זולב השענה

.לבבל עיגהל וחילצה אל לבא וגרהנ אל - םולשב ואצי

.ןירדהנסה אישנל זמר הדוהי אישנ בדנימע ןב ןושחנ לש ויאצאצ - ןושחנ יכירי

.שדוח - ביצנ

.ץראב יאמורה לשומה - ימודא

.םימכח ידימלת - תופוסא ילעב

 תא וריתסה םימכחה םכתעדל עודמ .שדוחה תא בשחל ןויסינ ראתמ םכינפל עטקה :םוכיס

?תאזה תרגיאב ושעש יפכ "רוביעה דוס" לש םיבושיחה

 יחכונה חולה ןובשח תא( לארשי םעב חולה לע תקולחמל איבמ היה תונובשחה םוסרפש וריבסהש שי

 וריבסהש שיו ,)לארשי םע לכב לבוקמ אוהש ןויכ ,דוסב רומשל ךרוצ ןיא ,ינשה ללה ידיב עבקנש

.דוסב רמשנ לוכה ןכל ,ידוהיה חולה תא לקלקל הסינ יטנזיבהו ימורה ןוטלשהש
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םירופ .ב

1. òõ ðéñéí
 - "יולג סנ" לש רוטו "רתסנ סנ" לש רוט :יפל םיאבה םירוטב םתוא וניימ ."םיסינ ילע" םכינפלש ץעב

 םירידנה "םייסינ"ה םיסינה ןיבו ,"עבט" םשב םירוקו םהב םיליגר ונאש םיסינ םתוא יפל ןוימ - ונייהד

.םידחוימהו

רידת - יולג סנ - עבט :תינושלה הניפה

רידנ - רתסנ סנ                           

 םכירבח ינפב םתרייצש "סנ"ה תא וגיצה .ותוא ועבצו וילע םתעמשש וא םכל הרקש "סנ" ףד לע ורייצ �

 ןיב םידגונמהו םימילשמה ,םינושה ,םיוושה םירבדה תא ונייצ .םכלש םירויצה ןיב וושהו הצובקל

 .םיסינה

 ידיל איביש ןפואב םתוא וקיבדהו לודג ןויליג לע םתנכהש םירויצה תא וחינה :יתצובק 'זאלוק ורצ �

.םיסינה ןיב םתיהיזש םירשקה תא יוטיב

 

נס נסתר נס גלוי 
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2. îùéîåú
םילימ ידמצ .א

)לוח ןועש( ןותנ ןמזב - םילימ תוגוז לש רתויב בר רפסמ דימצהל תוסנל שי

 םינויבאל תונתמ / תוכלמ רתכ / רתסא תינעת / רופ ליפה / ךלמה תעבט / םיסינה לע / הליגמ ארקמ  .1

.ןמה ינזא / לקשה תיצחמ /

 / החמשו ןושש / םירופ תדועס / תונמ חולשמ / אוה ךופהנו / יכדרמ ךורב / בקעי תנשוש / ןמה רורא .2

.רפאו קש / םידוהיה ררוצ

ידוהיה ךוניחה תקמעהל זכרמ ,"לוכשא ילחנ" יפ לע

שלושמה טוחה .ב

 יניינעל רושק םהמ דחא תוחפלש ,םירכומ ןושל יפוריצ לבקתו ,תואבה תושלשל תפתושמ הלימ אצמ

.אמויד

)ôåøéí(   הדועס  -  ןשוש  -  ןטק .א
)úòðéú(  רוביד  -  רוביצ  -  תכסמ .ב
)àãø(  ינש  -  ןושאר  -  7 .ג
)îúðåú( םינויבא  -  םיינע  -  הנוהכ .ד
)ôøùä(  עובש  -  רוכז  -  םימ .ה
)øá(  ףולא  -   ברע  -  םירופ .ו
)òì(  הפ  -  םיסינ  -  ףא .ז
)àåæï(  דבכ  -  ןמה  -  לתוכ .ח
)ôøùä( תוכימס -  עובשה  -  עברא .ט
 )îùåìù(  עבצא  -  ליא  -  םירופ .י

יוטיבל יוטיב ןת .ג

 איהש ,םיירגוסב הלימ תפסותב ,אמויד יניינעל םירושקה םינוש םיפרצ וא םייוטיב לש םתועמשמ ךינפל

 ףרצה תא וא יוטיבה תא ההז ,ונייהד ,יוטיבל יוטיב ןת .הז ןויער עיבמה ףוריצהמ וא יוטיבהמ קלח

.םיאתמה

 דומלת הארîøãëé( - ìà îàäáú îøãëé )(  ותלוזל האנשמ אלא ,והשימ תבוטל אל םישועש השעמ .א

.)'א 'מע ,זט ףד ,הליגמ תכסמ ילבב

32
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)ה:ז רתסא הארìá( - îìàå ìéáå )( ושפנב זוע ביהרה .ב

)אל:גכ ילשמëåñ( - ðúï áëåñ òéðå )( תותשל הברה ,תורכש לש ערה לגרהל ספתנ .ג

):ז הליגמ הארéãò( - òã ãìà éãò )( רוכיש לע יצלה רוביד .ד

.)ג:ה רתסא הארîìëåú( - òã çöé äîìëåú )( הזמ הלעמל ףאו שרדייש לככ ,תורשפאה בטימב .ה

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

תרחא תועמשמב תויתוא ןתוא .ד

)çåø - çåø(   רבכע אצוי ונממ םגו רקי גירא והמ �
)áåõ - áåõ(   רתוימ שפרו טיט םגו רקי גירא והמ �
)äîï - îðä(   תימירופ הווצמל ךפה םידוהיה ביוא �
)ùúåé - åùúé(    תינברס הכלמל ךפה רוכיש �
)àøã - àãø(   החמש לש שדוחל ךפה רדענש טוונ �
)úøù - ùúø(   ויסירסמ דחאל ךפה ךלמה ייחב שקנתמה �
)àéãàì - àãìéà(   ןמה ןבל ךפה ינתפאש ןויער �
)ãøëéí - îøãëé( עודי ידוהיל וכפה אמורל תוליבומ _ _ _ _ _ה לכ �
)øâåì - âåøì(     לזמל ךפה ןויב �
)ðúá"â - áâúï(  ךלמה ייחב שקנתמל ךפה ונצראב בושח הפועת הדש �

דודשא ,םיס"נתמה תרבח ,תשרומ ץרא זכר ,יעדי השמ יפ לע

ויגהנמו םירופ.ה

.בוצק ןמז ךות ויגיהנמלו םירופה גחל תורושקה םילימ ולגו םכינפלש םילימב תויתואה רדס תא ונש

.)תודוקנ תוחפ לבקמ םיזמרב עייתסמה( םיזמרב רזעיהל ןתינ תובושתה תא תולגל םישקתמש הדימב

תובושת        םיזמרו תולאש

1. æå àðé äðí       àåæðé-äîï
הפאמ רבד :'א זמר 

הליגמהמ תומדב רושק :'ב זמר 
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2. îãé îø éôå    ãîé ôåøéí
הנתמ :'א זמר 

םידליל ןתינ :'ב זמר 

3. îé ðöéì?     ìéöðéí
םיקיחצמ :'א זמר 

תשופחת :'ב זמר 

4. ñéâì îúàøú       îâéìú àñúø
רפס :'א זמר 

םירופב םיארוק :'ב זמר 

5. ñîëä       îñëä
הרוצ הנשמ :'א זמר 

ףוצרפב הרושק :'ב זמר 

6. îðåçä - ùìåí       îùìåç îðåç
םילבקמו םינתונ :'א זמר 

םירופ תווצממ :'ב זמר 

7. îø éôå       ôåøéí
החמש לש םוי :'א זמר 

לארשיל גח :'ב זמר 

8. ðùòø        øòùï
םיעושעש ילכ :'א זמר 

םירופל עוצעצ :'ב זמר 

9. á÷òú ùåùðé       ùåùðú éò÷á
טויפ םש :'א זמר 

םירופב רשומ :'ב זמר 

01. çôù úåú       úçôåùú
תומד הנשמ :'א זמר 

םירופ ףשנל תשובלת :'ב זמר 
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3. ìòú ëæàú äâòú ìîìëåú )ל"ז ןומר ןליא לש ורכזל הלועפ( 

 הובג ישיא דמעמל עיגמ אוה רשאכ המואה תא גצייל םדאל השק המכ וניבי םיכינחה :תוליעפה תרטמ

.ולש םיצמאמהו תונורשכה תוכזב

 :תוליעפה ךלהמ

 ,םימישרמ םייפמילוא םיגשיהל עיגהש ןייטצמ טרופס ןקחש אוה ןבה .ת/בדנתמב םירחוב :א בלש

 םינייארמו ןופורקימ םיחקול ...תופוק רבוש טרסב ישאר דיקפת תקחשמו תרשכומ תינקחש איה תבה

:)תוקד 01 - הז בלש ךשמ( התוא/ותוא

?תופילאל תעגה ךיא �

?הזל עיגהל ליבשב תישע המ �

?תחוורהש ףסכה םע השעת המ ?הזמ חיוורת המ �

?תיבב םיפוצל רוסמל הצור התא המ �

?תילארשי תרצות םימירחמו ,לארשי תא בוחרב םיצימשמ םלוכ רשאכ השוע התא המ �

?הרשמה/הילדמה תא ךל וחקי םאו ,לארשי תא גצייל דחפמ אל התא �

.)!יטסיאוגא ןפואב תולאשה לע תונעל ת/בדנתמה לע(

 לועפל רתסא לש היתויוטבלתה לע הרחבנ המ תוכזב ,רתסא התיה ימ תרפסמש תטלק םיעימשמ :ב בלש

.)תוקד 51 - הז בלש ךשמ( טסקטה ירחא בוקעל תו/םיכינחל ףד םע המע ןעמל הידוהי רותב

 ?הנוש איה המב .)םמצע תוכזב הלודגל ולע( ? תוליעפה תליחתבש תומדה ןיבל הניב המוד המ :םיררבמ

 איהו םייכונא םה :הנקסמהו .הלענ תוחפ והשמל הב םישמתשמ לבא םהלש הרקויהמ םינהנ - האצותה(

 םהב העיקשמ דוע הנידמהו ,אל םהו ,םידוהיה תא הגציישכ ימצע ןוכיס לש בצמב הדמע רתסא !אל

)...ףסכ

 תדמוע איה הליגמב הלש אישה תודוקנ לכב לבא ,ישיאה היפוי תוכזב הכולמה תיבל העיגה רתסא

!הדיקפתל הרחבנ וזככ אלש תורמל .לארשי םע תא תגציימכ ,הידוהיכ

 ןויער שי ימל .חורה התואב ונימיב םיכישממש םישנא םנשי ,םהה םימיב קר הרק אל הזה רופיסה :'ג בלש

 ילארשיה טואנורטסאה( ל"ז ןומר ןליא תא םיגציימה םיצפח הספוקמ איצוהל םיליחתמ ?הנווכה ימל

 םילמסמ המ םילאושו םהיניב םיצפחה תא םיריבעמ .וילא הנווכהש םהל דיגהל ילב םייתניב - )ןושארה

 תא םירדסמו ,ןורכיז רנ םיקילדמ ,תונומת חולה לע םילות ,הז ימ םילגמש ירחא .ונליבשב הלאה םיצפחה

 טקיורפב ףתתשהל ותנידמ יגיהנמ ידי לע רחבנ )'ה ךורב( םלועב בוטה ריוואה ליחב ןייטצמ סייט .םיצפחה

 ,הרוצ לכבו ךרד לכב דיפקה אוה ןמזה לכ ,םיישיאה ויתונורשכ תוכזב ודמעמל עיגהש תורמל לבא .יעדמ
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 דלי לש רויצ( ועסמל ותיא חקלש םיטירפב לחה .ילארשי ותויה תאו ותודהי תא ,שיגדהלו רוזחל ,שיגדהל

 שודיקה( ,תרושקתב ויתועפוה ךרד )...רשכ ןוזמ לע הדפקה ,שודיקל עיבג ,הרות רפס ,םילגד ,האושהמ

 שיגדהל בושח .םיינורטקלא םיקזבמו םיבתכמב הלכו )...לארשי עמש ,םילשורי לע םירובידה ,תרובעמב

 היה אוה םא רדסב אל דחא ףאל הארנ היה אל הזו ,ךכ גהנתהל שקיב אל חטבו ונממ הפיצ אל דחא ףאש

 תא םיגציימ דימת אלו ,םמצע תא םומיסקמ םיגציימש - הלועפה תליחתב וניארש הרבחה ומכ גהנתמ

.הנידמב רתויב ץרענה םדאה היה אוה הרקמ לכב ,הנידמה תאו םידוהיה

 עוצקמה ידי לע וגציי ךיאו םילודג ויהישכ תויהל םיצור םה המ םהב םילשהל ךירצש םיקתפ םינתונ :םויס

 המב םלוכ תא ףתשל לוכי הצורש ימ .)ויפמ טטוצמ טפשמ הזיא וילע בותכש םגו( םתדלומו םמע תא םג

.בתכש

:הספוקל םיצפחה

הרות רפס �

שודיק עיבג �

ריוואה ליח לגד �

לארשי עמש �

םילשורי לש הנומת �

)ותיבל דרא ןורמ בתכמ( �

.האושהמ דלי לש רויצ �

:תוליעפל םירזיבא דוע

ל"ז ןומר ןליאלש תונומת �

םירורפגו ןורכיז רנ �

ןויארל ןופורקימ �

טסקט + תטלק + פייט �

.רועישה ףוסל הביתכל םיקתפ �
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4. îùç÷ ãåîéðå 
.רתסא תליגמב דמלנה לע רוזחל :תוליעפה תרטמ

.לזפה יקלח תא דימצהל ידכ ףתושמב םידבוע םיכינחה לכ
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5. úåøú ôåøéí - ëì äîåñéó äøé æä îùåáç!
)וט:ג רתסא(   ?הריבה ןשושב היה יניס רה דמעמש ןינמ �

)ז:ד רתסא(   ?הליגמב תרכזנ הרותב תועיפומ אלש וליאמ השרפ וזיא �

)טי:ב רתסא(   ?לגרודכ ןקחש היה ידוהיה יכדרמש ןינמ �

)א:ג רתסא(   ?ןמה לש ואסיכ םוקמ היה ןכיה �

)א:ג רתסא(   ?סננ ותישארב היה ןמהש ונל ןינמ �

)די:ה רתסא(   ?םתוא ושע אלא םיצע ועטנ אל שורושחא תפוקתבש ונל ןינמ �

)ח:ז רתסא(   ?וילגר לע דומעל לגוסמ היה אל ןמהש ןינמ �

)ה:ח רתסא(    ?ןינמ ,תורשכ יניד לע דיפקה שורושחא ךלמה �

)ח:ג רתסא(   ?לארשי םעל ןמה סחיי רוספורפ לש הנוכת וזיא �

)ז:א רתסא(   ?שורושחא ימיב בר לש ותמוק התיה המ �

)ג:ט רתסא(   ?רודיש תנחת התיה יכדרמלש ןינמ �
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עובשה תשרפ .ג    

םיחקלו תוישעמ .1
המורת תשרפ

רב הנח תאמ / םיאלפה אסיכ

 רפסמ דועב יכ העומש דחא םוי הרבע ,ךלמה ןומרא לא הליבומה ךרדה לע תאצמנה ,תחא הנטק הרייעב
 וינפ תא לבקלו בוהאה םכלמ תא חמשל וצר םה .םיבשותב הזחא הבר תושגרתה .הרייעב ךלמה רקבי םישדוח
.ול יוארה דובכב

.ןנגה עיצה ,"רכיכב םישדח םיחרפ לותשל ךירצ"

.דייסה רמא ,"ןבל עבצב םיתבה לכ תא דייסל ךירצ"

 ,דואמ ותוא ונחנא םיבהוא יכ ול חיכותש ,הומכ ןיאמ תדחוימו הפי הנתמ ךלמל תונקל אוה רתויב בושחה רבדה
.הנתמה רבדב טילחהל ידכ יזכרמה םלואב סנכתהל וטילחהו וירבדל ומיכסה םלוכ .רייצה רמא ,"דואמ

 .ועמשנ תונוש תועצה .םלואה תא ואלימ הלומהו שער

 לוקבו ,תופיה תועצהל בשק בר ובישקה הרייעה ישנא
 ךא ,בוהאה םכלמ תא דבכל דואמ םה םיצור יכ ורמא שיובמ
 ובצעתה .הרקיה הנתמה תיינקב ףתתשהל םתורשפאב ןיא
.דואמ ,דואמ םבל לא םישנאה

 םרעצ תא ,הרייעב רתויב רישעה שיאה ,ריבגה הארשכ
 תא ךלמל תונקל ינא לוכי דבלב ילש יפסכב ירה :ובלב בשח
 יתרייע ישנא ובלעיי ,ןכ השעא םא ךא .רתויב הפיה הנתמה
 ףתתשהל םיבייח וידחי ונלוכו ,ונחנא םיחא םישנא .דואמ
 .הנתמה תיינקב

 יכ עיצמ ינא" :רמאו םק אוהו ,ןויער וחומב ץצ ,עתפל
 ןיא םא .ךלמל המיאתמ הנתמ שפחיו ותיבל רוזחי דחא לכ
 אוה רקיעה .ןטק רבד וליפאו ,טעמ ןתיי - הברה תתל ותלוכיב
."םלש ןוצרבו חמש בלב ותנתמ תא ןתיש

 תופיסאה םלואל ורזח תרחמל .ךלמה רובע הפי הנתמ שפחל ולחהו םהיתבל הרייעה ישנא ורזפתה רהמ שיח
 ,תופיה תונתמה תא רישעה ריבגה הארשכ .ההובג המרעל ומרענו םלואב ופסאנ תונתמה לכ .םהיתונתמ תא ואיבהו

 ותמגוד הארנ אלש דחוימו דיחי םיאלפ אסיכ ,תוכלמ אסיכ ךלמל ןיכנ וללה תופיה תונתמה ןמ" :רמאו שגרתה
."אסיכה תא וננכתיש ידכ בהזה יפרוצו םירייצה ,םיננכתמה ,םירגנה ,םינמואה לכ תא יתיבל ןימזמ יננה .םלועב
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.הלחה הדובעהו ,בורל בהזו ףסכ תועבטמו םיחבושמ זרא יצע ףיסוה ומצע ריבגה

 תודוא העומשה הרבע ןזואל הפמ .המלשוה הכאלמה - בר ןמז רבע אל .הבר תוצירחב םישנאה ודבע הלילו םוי
 ואציו םיפיה םהידגב תא ושבל םלוכ .הרייעב רקבל ךלמה דמע וב םויה .לודגה םויה עיגה ףוס ,ףוס .םיאלפה אסיכ
.וינפ תא לבקל

 ברק טא טא ,םינמואה וירחא ,רישעה ריבגה דמע ודיל .ביהרמ ישמ דבב הסוכמ ,אסיכה בצוה הרייעה זכרמב
 לע ולגר תא םששכ םינומעפו לילח לוק עמשנ הנושארה הגרדמה לע ולגר תא ךלמה םששכ .אסיכה רבעל ךלמה
 ךישמה ךלמה .רעיב םילעה תשווא לוק עמשנ תישילשה הגרדמב .םימרוז ןייעמ ימ לוק עמשנ היינשה הגרדמה
 רפסמ .רימזה לוק עמשנ תישישה הגרדמה לע הלעשכ .וינפ לע ךויחו בשק בורב תוניגנמל בישקמ אוהשכ תולעל
 דחוימ רישו םיפות לוק עמשנ ומוקמ לע בשייתהו תיעיבשה הגרדמה לע הלעשכ .הממיב תועשה רפסמכ ויצויצ
.ודובכל רבוחש

 םיגרבו םיציפק לש אלפנ ןונגנמ .אסיכה השעמ אוה תבשחמ תכאלמ ,ןכא .םיחכונה לכ תא הזחא המהדת
.ותוא ליעפה אילפהל םכחותמ

 םיניוצמה םינמואה םה ימו אסיכל םירמוחה תא איבה ימ" :לאש זאו םיאלפה אסיכב ךלמה ןנובתה בושו בוש
"?ותוא וננכת רשא

 םינמואה תא וינפל גיצה ןכו ,אסיכה תנכהל ותמורת תא ותלוכי יפכ דחא לכ ,ומרת םלוכ יכ רפיס רישעה ריבגה
.ובל תא חמשלו בוהאה םכלמ תא תוארל וכז יכ לע רשואמ וחרז םהינפו ,םהב טיבה ךלמה .אסיכה תא וננכתש

םידליל "הפוצה" ןותיע ךותמ ,אנבודמ דיגמה ילשמ

?רופיסב לשמנה המ �

הוצת תשרפ
 תעד תבינג :רובידב םיכבתסמ תורושק תובעות 'ז הנהו ,וב םדאה תער הברש ,לוקה לע רפכמ - דופאה ליעמ
 תולבנ ,םינדמ חלשל תוליכר ,ורבח תונגב רופיסו ערה ןושל ,תוביר ירבדו תונציל ,הביד תאצוהו אוש עמש ,ףנוחו
 לילכ :ליעמב זמר הז לכו .הלטב החיש איה ןלוכ לש ןמאו ,הפ
 תזמור תלכתהש םייקלא םירבדל קר סחייתי רובידהש - תלכת
 הפש .ףינחי אלו ורבכ וכות היהיש - וכותב ושאר יפו .םהילע
 אל ורבח והטינקי םא םגו ,רבד איצוהלמ ויפ םולבל - ויפל
 ןיב - ןומרו ןומעפ .דוריפ ידיל אבי אל הז ידי לעש - ערקי

 ןתנ ןכו ,הקיתשהמ יצח קר רבדיש רמול ,ןומעפ םינומיר ינש
 דבלמו ,דיגי האריש המ יצחש ,םייניע יתשו דחא הפ םדאל 'ה
 םירקי וירבד ויהיו ,ךומנ לוקבו תחנב היהי םיטעומ וירבדש המ
 וריהזה המכו ,קוחש םיליגרמה תונצילו לותיה רבדי אלו ,בהזכ
 וכרדכ ,גרטקל ןטשל םוקמ תת לב ,הדער הליג םוקמבש ל"זר
 אלש רמול ,ליעמה ילושב לוקה תא םשו .החמש לכ בברעל
 ןומירו בהז ןומעפ .וזגור חוני דע ןיתמי םא יכ ,בירלו בישהל רהמי
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 דוסה םא :רמול הצורו ,והלגיש לושכמ ותירב ןבל ןתי יכ ,הלגי אל ומצע לש דוס וליפאש ,ליגר ךלוה לע רמא -
 לע היהו רמא הלבנ רבודה לעו .וכותב םיסומכ ויניערגש ןומירכ היהי אלא ,והלגת לא גוזב לבנעכ וברקב שקשקמ
.תרשל ןרהא

ךישלאה יפ לע

?םיחקל קיפהל ןתינ םתועצמאבש ך"נתב םידגבב םירושקה םירקמ דוע םכל םירכומה �

אשת יכ תשרפ

?םלש "לקש" םוקמב "לקשה תיצחמ" תתל לארשי ינב ווטצנ עודמ לארשי ימכח םילאוש

:אבה רופיסה תועצמאב הביסה תא ןיבהל לכונ ילוא

 לקתנ עתפלו שואיי ףסל עיגהו וכרד הכבתסנו ביבסמ תכלל ליחתה תובע רעי ךותב וכרד תא דביאש םדא
 אוה רעיה ךותב ונויסינמש ורמואב ול רוזעל עיצה ןושארה .ךבסהמ תאצל ךרד שפיח אוה םגש רחא לייטמ םע
 וחילצה ףוסבל .רעיהמ תאצל ולכוי םהינש םתושרב היהש עדימה תרזעבו תכלל אל ןאל ינשה תא ךירדהל לכוי

.םכרדב

ידוקפ-להקיו תשרפ

 םייסל הקיפסמ אל ותשאש הז לע ןנולתהו קרב ינבמ )רלפייטס( יקסבינק לארשי בקעי ברל תופיחדב םדא עיגה םעפ
.ןמזב תבשל תונכהה תא

"?תושעל ילע המ" רזוע אל רבד םושו ךכ לע הל חיכומו רזוח אוה עובש לכב

."הל רוזעו אטאטמ חק" :ול הנע ןואגה

ןיקסילפ גילז ברה ,ךומכ ךערל תבהאו" ךותמ ,זלעט תבישי שאר ,רטפיג יכדרמ ברה יפ לע

?רופיסהמ ונל רכזומ תבשב סעכ תעינמ לע השרפהמ קוספ הזיא �
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תרוזפתב םירויא .2
שדוחה תוישרפל םירושקה םיגשומו םיקוספ םירתתסמ םיאבה םירויאב

יקספנרט סחנפ תכירעב ,ילארשיה זכרמה ,"תווצמו הרות" יפ לע
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 םשו דיל לבויה תנש ןויצל םיעוריא

לאידלפ יכדרמ ר"ד תאמ / ...תחא שפנ םייקמה לכ

 לע רגית הארקו תושונאה תודלותב םידקת רסח עשפ התיה האושה

 חוכשל אלש תביוחמ תושונאה .ערל בוטה ןיב ןיחבהל םדאה לש ותלוכי

 תביוחמ איה הדימ התואב ךא ,םידוהי ןוילימ 6 לש יתטישה חבטה תא

 ,יסחי ןפואב הבר התיה אלש ףא ,םידוהיל תישונאה הרזעה תא רוכזל

 3591 תנשב םשו די קוח תא תסנכה הקקוח ךכיפל .ינמרגה שוביכב הפוריא יבחרב םידוהי אל לש

."םידוהי תלצהל םפכב םשפנ ומשש םלועה תומוא ידיסח" תא ריקוי םגש דסומה תמקהל

 ואלימ דיקפתה תא .ןוילעה טפשמה תיב טפוש תושארב תירוביצ הדעו םשו די םיקה 2891 תנשב

 שבגל היה הדעווה לש הדיקפת .ץלמ בקעיו יקסייב השמ ,ואדנל השמ םיטפושה םינשה ךשמב

 םינוירטירקה לאו .ודצבש תובטהה תא עובקלו םלועה תומוא דיסח ראות תקנעהל םינוירטירק

 ןמזב ולש ישיאה שפוחה תא וא ונוחטיב תא ,וייח תא ןכיס ליצמה :הדעווה השביגש םיירקיעה

 תמיא לוצינהו ;הרזעה תשגהל םדקומ יאנתכ יהשלכ תירמוח הרומת לביק אל ליצמה ;הלצהה השעמ

 םלועה תומוא דיסח ראותה קנעוה הכ דע .רחא ךמסומ דועית ךכל שיש וא תודעב הלצהה השעמ תא

 .םישנו םירבג ףלא םירשעכל - םידוהי םניאש ימל קינעמ ידוהיה םעהש רתויב הובגה דובכה ראות -

 דובכה ריק לע םשרנ ומש ,הרקוה תדועתו הב עבטומ ומשש תדחוימ הילדמ לבקמ ראותב הכוזה

 תומוא ידיסח ןוקיסקל לש םיכרכ תרדסב טרופמ ותרובג רופיסו ,םשו דיב םלועה תומוא ידיסח ןגב

 תידוהיה ןרקה - םייתובדנתה םינוגרא ינש םע דבוע םשו די ןכ ומכ .)בורקב רוא האריש( םלועה

 יאופרו יפסכ עויס םיקינעמה - ץייוושבש לזבב קנרפ הנא ןרקו קרוי וינב םלועה תומוא ידיסחל

 שיגהל האוש ילוצינ וכישמי דוע לכ וז תינכתב ךישמהל ביוחמ םשו די .םיקקזנ םלוע תומוא ידיסחל

 םישנא לש םהישעממ המיגדמ ןלהלש המגודה .םידוהי אלה םהיליצמל הז ראות קינעהל תושקב

 םלוע םייק וליאכ ...לארשימ תחא שפנ םייקמה לכ" ידומלתה םגתפה תא ושמימש ולא םידחוימ

.)זל ןירדהנס( "אלמ

 וטגב הייפכ ידבוע המכ םע רשק רצי ,ינלופ תבכר לעופ ,הקורוס שואידט 3491 ראורבפב

 אוה .וטגה לש תיפוסה ותדמשהל הבורקה תינמרגה המיזמה ינפמ םתוא ריהזהו ונדורג

 םינומשו האמ לש קחרמ ,הנליוול תוינמרג תויאבצ תובכרב םתוא חירבהל ןכומ היהיש רמא

 אל ינא .םכפסכ תא שקבמ ינניא" :הקורוס הנע שקובמה ריחמל ולאששכ .םשמ םירטמוליק

 ,)סנ טרבור םימיל( םואבסונ קשורבל עייס הקורוס ."םכל רוזעל הצור ינא ,םכפסכ תא ךירצ

 עסמה ןמזב .הנליוול הכרדב העסנש תבכר לע ץופקל םירחא םידוהיל דועו ץישפיל לשרהל

 ול חיטבה הקורוס .הירוחאמ ורתתסה םיטלמנהש הציחמה תלד תא חותפל ינמרג רמוש הסינ
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.הנליו וטג ירעשל רשפאה לככ בורק הצובקה תא ליבוה הקורוס .בזע רמושהו שיא םש ןיא יכ

 ,האבה םיטלמנה תצובקב םידידי ינשל ,םואבסונ קשורב לש ותוחא ,םואבסונ הזיל הפרטצהשכ

 הקורוס .התעיסנב הכישממ תבכרה דועב ץראל םימש ןיב היולת הראשנ איהו ,הלגר הדעמ

 אוה" :תרכזנ הזיל .תבכרה ךותל הזיל תא וכשמו תרשרש םפוגב ורצי םירחאה םיטלמנה ינשו

 עייס הנליוול ועיגהשכ ."םח הקשמו לכוא ונל ןתנ אוה .הלילב העיסנה לכ ךרואל ונתא היה

 תועסמ העברא הוויל אוה .וטגל םיבשה םידוהי םילעופ לש הצובקל ףרטצהל םיטלמנל הקורוס

 םשו די ריכה 3891 תנשב .םדא ינב העשת ליצה לוכה ךסבו ,ונדורג וטגמ םיטלמנ לש הלאכ

.םלועה תומוא דיסחכ הקורוס שואידטב
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ילוק-רוא רמוח

םירופ
)תינרותה תיגוגדפה היזכרמב םייוצמה( ואידיו יטרס

 "אוה ךופהנו" לש ןויערל יוטיבכ םירופה גח תווצמ - 782 ,32 -  )םייניב תביטחו ידוסי( - אוה ךופהנו �

.)תיכוניח היזיוולט( )"תודהיב םיגשומ" הרדסהמ(

 יווההו םינידה - םינויבאל תונתמו תונמ חולשמ :םירופ - 782 ,).ר.כ( 851 - )ידוסי( - תונתמו תונמ �

.)תיכוניח היזיוולט( )"ןנעו תשק" הרדסהמ( וב םירושקה

 םידלי תוגצהב םיבלושמ תונושה תודעב ויגהנמו םירופ תווצמ - 131 - )םייניב תביטח( - םירופה גח �

.)ןייהקש קרב( תובוב ןורטאיתו

 היזיוולט( )"ןיינעלו רצק" הרדסהמ( םירופ אשונ לע רודיב תינכת - 692  - )םייניב תביטח( - םירופ �

.)תיללכ

 לכב תשמתשמ איה ,סרפ תכלמל תכפוה העודי אלו הריעצ הידוהי השא - )ר(983 - )ידוסי-לע( - רתסא �

 תקפהב( )תירבעב תויבותכ ,תיסור רבוד( הדמשהמו הקוצממ המע תא ץלחל ידכ הלש ץרמהו לכשה

.)רשג

 והמ ?"סליפש םירופ" םהמ ?םירופ תא םיגגוח ךיא - 344 - )ידוסי-לע(  - שורוושחא ימיב קר אל �

 םירמזהו םינקחשה ?"סליפש םירופ" לש םיאשונה ןיבל רתסא תליגמ לש תונויערה ןיב רשקה

.םירשו םיגיצמ

 ירוחאמ רתתסמש המ לע םיחחושמ קורמש אנח 'פורפו ןמרקוצ ריאמ ברה ,דייבש רזעילא 'פורפ 

.)תיכוניח היזיוולט( רתסא תליגמ לש תולהוצה םינפה

.)תיכוניח היזיוולט( )"םיחוציפ" תרדסמ( רתסא תליגמב ןודיח - 465 - רתסא תליגמ �

 אשונל תורושקה תויעבו םיאשונב ןד לשרגיונ יכדרמ ברה - 206 - )ידוסי-לע( לשרגיונ ברה - האושה �

 רתסא תליגמב םיזמרו ןויצ תבישו האובנה ,םירוסיהו לבסה ,האושהו הנוילע החגשה - האושה

.)מ"עב הנוש תיווזמ תודהי(

 לעו ארקיו תשרפ לע ןולא יכדרמ ברה םע חחושמ איחי ןוד ינב - 466 -  )ידוסי-לע( - רתסא תליגמ �

.)תיכוניח היזיוולט( רתסא תליגמ לע החישה הבסנ )ה"נשת( וצ תשרפ תבשב החישב .רוכז תשרפ

 היזיוולט( )ה"נשת( הננערב אביקע-ינב תבישיב רתסא תליגמ תאירק ביבס יווהה - 666 - רתסא תליגמ �

.)תיללכ

רזע רמוח
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 םינבר לש םימואנ .םהיגהנמו םיגחה יניד רבסה - חספ ,םירופ ,הכונח - 286 - )תירהמאב( לארשי יגח �
.)תינויצה תורדתסהה( גח תוביסמ ,םיסייקו

.)תיכוניח היזיוולט( 688 ,368 - )"דמחנ רפרפ" תרדסמ( םירופ דדיה �

  תינרות תוברתל ףגאה לש רתאה האר .)תירבעב( םירופל תשרב םירתאל םירושיק
mth.osknil/tinarot/li.vog.noitacude.www

 

)תינרותה תיגוגדפה הייזכרמב תויוצמה( לוק תוטלק

.)םינוגינו םיריש( תורודה לכב םירופ סנ ,החמשב ןיברמ רדא סנכנשמ - 3902

.'ב רדאו 'א רדא - 8012

.תוישרפה עברא - 7312

.םילשורי - דרפס - רתסא תליגמ - ךינבל םתננישו - 4812

.לארשי-ץרא - )הפוריא זכרמ( זנכשא - רתסא תליגמ - ךינבל םתננישו - 5812

.הקנלבזק - וקורמ - רתסא תליגמ - ךינבל םתננישו - 6812

.אענצ - ןמית - רתסא תליגמ - ךינבל םתננישו - 7812

.םירופ יריש - םיפוצה רה תגספ לעמ - 2222

.םירופ - תירהמאב לארשי יגח תרוסמ - לארשיל היפויתאמ - 7622

5822 - srednoW & selcariM ,namdeirF eibbeD

.הליגמ תכסמ - ותבס יתבש ברה תאמ הנשמ ירדס השיש דומילל תטלקומ תינכת - הנשמה - 9822

.תידוהי-תידרפסב יקינולאשמ ילקיסומ הזחמ - רתסא יריש - 3132

.ןסינל םירופ תוכימס םעט - 1432

.לקשה תיצחמ םילקש תשרפ - 6432

."עדי אלד דע ימוסבל שיניא בייח" גשומה רואיב - םירופ - 3532

.קלמע תישאר דגנ לארשי תישאר - רוכז תשרפ - 0632

.תבשב רוכזו קלמעב רוכז - רוכז תשרפ - 1632

.םילגר תחמשמ םירופ תחמש הנוש המב - 4632

.שיאל השעי הככ - 4932

םילשורי ןיא םירופ - 5932

)תינרותה תיגוגדפה היזכרמב תויוצמה( תויפוקש

.)טונג( םירופ גח - 0103

.)ןבודר( לארשי תוליהקב םירופה גח - 1103
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!
"אוה ךופהנו" ץבשתל תונורתפ
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