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ןסינ שדוח
 יפ לע הנשה ישדוחל ןושארה שדוחה אוה הרותה יפ לע .ירשת שדוחמ יעיבשה שדוחה אוה ןסינ שדוח

.)ב ,ב"י תומש( 'וכו "םכל אוה ןושאר םישדוח שאר םכל הזה שדוחה" בותכה

שדוחה תומש

.ןסינו ביבאה שדוח ,ןושארה שדחה-םישדח שאר :הז שדוחל תומש השולש

 שדח' ול תארוק איה ןכו ,הנשה ישדוח לכל ןושאר דימת הנמנ אוה יכ ,'ןושארה שדחה' ותארק הרותה

 ילבבה םשה אוה 'ןסינ' וליאו ;םלועב רשועו םייח ןתינ ובו שדחתמו חרופ יח לכו חמצה ובש ינפמ 'ביבאה

 וארנ םינצינה' םש לע ,ןצינ שרושמ 'ןסינ' יכ ,ארקנ ביבאה םש לע אוה ףאו ,לבבמ םמע לארשי ולעהש

 לכל שארה ,רמולכ ,ב"י בא - ביבא :ורמאו ,ביבא םשב ןוקירטונ לש זמר ואצמ םינורחאה םימכחהו .'ץראב

.ןתשפה ריצק םש לע יתשפ )ריצק( רדיע חרי ארקנ רזג חולבו ,םישדוחה רשע-םינש

 הרותה התוויצש 'תובא תיבל הש'ה םש לע ,הלט :שדוחה לזמ

 תחקל לארשי ווטצנש ינפל םג ,ןכא .חספ ןברקל איבהל לארשיל

 םינייצמ ,םירצמה דוחייבו ,תומואה ויה ,הז שדוחב חספל הש

 םיבכוכה ןמ רייטצמה הלט לזמב הזה שדוחה לש ופקת תא

 שדוקה ןושלבו תורישע ןמיס הלטהש יפל ,הז שדוחב םישמשמה

 הז שדוחבו ,ןהילעב תא תורישעמש םש לע 'תורתשע' םג ארקנ

.הנשה לכל םייחהו הכרבה רוקמ

 םיעוריא
 הרטפהה םש לע לודגה תבש תארקנ חספה גח ינפלש תבשה - לודגה תבש - וצ תשרפ - ןסינב ב"י

 ינפל איבנה והילא תא םכל חלוש יכנא הנה" קוספב תמייתסמה ,וז תבשב םיארוקש

 לודגה סנה םש-לע ארקנ םשהש םירמוא שיו .)גכ:ג יכאלמ( "ארונהו לודגה 'ד םוי אוב

 ףא לע ,חספה ןברק תא בירקהל ידכ הש חקל דחאו דחא לכשכ ,םירצמב וניתובאל עריאש

 הניוצ תבשב שחרתה סנהש ןויכמו םהלש לילאה תא לארשי ובירקיש םירצמה תודגנתה

.גחה יחקלו חספ תוכלהב שורדל תסנכה תיב בר גהונ וז תבשב .תורודל תאזה תבשה

רייא-ןסינ ישדוחב תוערואמו םיכיראת 

)םירתאו םיעוריא( 
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 האיציה - לארשי םע לש הירוטסיהב יזכרמה ערואמה תא ןייצמ .חספה גח - ןסינב א"כ-ו"ט

.יניס רה דמעמב םימש תוכלמ לוע תלבקל ךרדב תוריחל תודבעמ

 תאיצי לש עוריאה תרימש איה ,לארשי ימכח ונייצש יפכ ,חספה גח לש תיזכרמה הרטמה  

 :קוספב הרותב הבותכ תאזה הווצמה םיאבה תורודל ותרבעהו ,םעה ןורכיזב םירצמ

.)ח:גי תומש( "ךנבל תדגהו"

 ,רדסה לילב הינתנבש קראפ ןולמב לודגה עוגיפה תובקעב .ןגמ תמוח עצבמ - )2002( ב"סשת חספ

 .יברעה רורטה לש םינקה תא שרשל ידכ תיאניתשלפה תושרה יחטשל רוזחל ץלאנ ל"הצ

 תגסל ל"הצל הרוה לארשי תלשממ שאר ,הפוריא תונידמו תירבה תוצרא אישנ ץחלב

 ,לארשי יחרזא דגנ םיעוגיפה לג בוש לחהשמ לבא ,שדחמ ושבכנש תויברעה םירעהמ

 הניא איהו םולשל םניא תיאניתשלפה תושרה ינפש םיאפוריאהו םיאקירמאה וניבה

 ידכ תושרה ירוזא לכל ל"הצ תסינכ ורשיא ,םיעוגיפה תא קיספהל תלגוסמו תניינועמ

 הלשממה הנורחאל .םש ןיידע ל"הצ זאמו ,"השוחנ ךרדב" רורטה תורוקמ תא רגמל

 הררוע רדגה תיינב .םילבחמ תרידחמ םיבושייה לע ןגהל ידכ ןוחטיב רדג תיינבב הלחה

 ימואלניבה ןידה תיבב ןוידב תאצמנ השרפה ולא תורוש תביתכ תעבו תימואלניב הרעס

.דנלוהבש גאהב

 םירפוס ,תועובשה גח ברע דעו חספ לש 'א םוי יאצוממ .רמועה תריפס תליחת - ןסינב ז"ט

 ארקיוב יוויצה יפ לע ,ורבעש תועובשה תאו םימיה תא תיברע תליפת רחאל ברע לכב

 תאטבמ הריפסה ."הנייהת תומימת תותבש עבש ...תבשה תרחממ םכל םתרפסו"  :וט:גכ

 ,ךכמ עבונ רמועה תריפס םשה .םוי 94 ךשמב הרות ןתמ גח תארקל תוקקותשהה תא

 תא - םייק היה שדקמה תיבש ןמזב - םיבירקמ ויה ובש םויב איה הריפסה תלחתהש

 לילב הרצקנש השדחה האובתהמ ,םירועשמ החנמ ןברק אוהש ,"הפונתה רמוע" ןברק

.ןסינב רשע השיש

 ,שדח דגב םישבול ןיא ,םינתחתמ ןיא( תוליבא יגהנמ תצקב םיגהונ רמועה תריפס ימיב  

 תריפס ןמזב הפיגמב ותמש אביקע יבר לש וידימלת ףלא 42-ל רכז - )דועו םירפתסמ ןיא

.הזב הז דובכ וגהנ אלש לע ,רמועה

)אפלוו בד םולש ברה ,"ונייח םה יכ" יפ לע(

 .הרובגלו האושל ןורכיזה םוי - ןסינב ח"כ

 העבק תישארה תונברה .האושה רכזל ירבעה הנשה חולב םידעומ העבק לארשי תנידמ

 םתומ םויש האושה תונברקל ןורכיז םוי - "יללכה שידקה םוי"ל תבטב הרשע םוי תא

.עדונ אל םתרובק םוקמו
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 .הרובגלו האושל ןורכיזה םויכ ןסינב ז"כ םוי תסנכה ידי-לע עבקנ )0591( י"שת תנשב

 תוממוקתהלו הרובגל למסל היהש ,השרו וטיג דרמ )3491( ג"שת תנשב םייתסה הז םויב

 הלשממה הטילחה תבש לוליח עונמל ידכ הנשה .האושה לש םימיאה תפוקתב תידוהיה

.םויב האושה םוי תא תוחדל

רייא שדוח
.ןסינ ינשה שדוחה אוה הרותה יפ לע .ירשת שדוחמ ינימשה שדוחה אוה רייא שדוח

 דחוימה רואה תא שיגדהל אב אוה .רוא ושוריפו תידכאמ אב ויז םשה .ויז םשב רייא שדוח ארקנ ארקמב

.ביבאה לש ינשה שדוחכ םירדוקה ףרוחה ישדוח ירחא אבה ,הז שדוחב םלועב ונשיש

 הזש יפכ .שפנה תאו ףוגה תא אפרמכ רייא שדוח לש רואל תובושח תולוגס תסחיימ תידוהיה תרוסמה

 - ןידוי יתשב רייא םשה תא םיבתוכו )וכ ,א תומש( "ךאפור 'ד ינא" רייא םשה לש תובית ישארב זומר

 ילעבו םילוח ויה םירצממ לארשי ינב ואצישכש םירפסמ ל"זח .שפנלו ףוגל סחייתמ יופירהש שיגדהל רייא

 הרותה ה"בקה רמא ,הערפל םידבעכ םמצע תא ושיגרה ףאו ,םישרחו םירגיחו ןימוס ,שפנבו ףוגב םימומ

 ?ןימומ ילעבל התוא ןתא "...המימת 'ד תרות" רמאנש תומלש הלוכ

 םהלש םימומהמ לארשי ינב תא אפירו הקיתרנמ המח ה"בקה איצוה

 חרי" רייא ארקנ רזג חולב .הרות ןתמל ןויס שדוחב םאיבה ךכ רחאו

."הרועש ריצק

 יפכ ,תודשה תא שרוחה רושה תא למסמ אוה .רוש :שדוחה לזמ

 תא ריכזמ םג אוהו )ד ,די ,ילשמ( "רוש חכב תואובת ברו" רמאנש

.דחוימ ןפואב הב טלבתה שרוחה רושהש ,םירוכיבה תאלעה

אנהכ .ז.ש ר"ד ,"הנשה ישדוח דוסב הלואגה" יפ-לע

 םיעוריא
 רייאב 'ד לח הנשה .רייאב 'ה-ו 'דב תואמצעה םויו לארשי תוכרעמ יללחל ןורכיזה םוי תא םייקל גוהנ

 'ו-ו 'הל תואמצעה םויו ןורכיזה םוי תא תוחדל הלשממה הטילחה תבש לוליח עונמל ידכ ןכלו ,תבשב

.רייאב

 םנברק תא ריכזהלו רוכזל ידכ עבקנ ןורכיזה םוי .לארשי תוכרעמ יללחל ןורכיזה םוי - רייאב 'ה

 .ץראהו םעה תמוקת לע םשפנ תא ורסמ רשא לארשי תוכרעמ ימחול לש םתרובגו

 תא ועבק ךא - החמשל הגותמ - דח דואמ אוה תואמצעה םויל ןורכיזה םוימ רבעמה

 ןיבל םימחולה לש םנברק ןיב ץימאה רשקה תא ןייצל ידכ וללה םידעומה ןיב הדמצהה

.הנידמה תמקה
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 לע" םעה תצעומ הטילחה )8491( ח"שת רייאב 'ה םויב .לארשי תנידמל תואמצעה םוי - רייאב 'ו

 הפקותל היח תודע אוה הז םוי ."לארשי תנידמ איה - לארשי-ץראב תידוהי הנידמ תמקה

 תא הפחס תימואל היחת חור .וצראל לארשי םע ןיב תרשקמה ,תיקולאה תירבה לש

 תרכש תירבב הנומאה תא הקזיחו הניזה רשא ,הנידמה תמקה תובקעב םלועה תודהי

 בצמה הנידמה תמקה ינפל .שודק יוגו םינהוכ תכלממ תויהל ידוהיה םעה םע םיקולא

 דחא לכ ,וסינ תרתחמה ינוגרא .םיזעונ הלפעה יעצבמו תויקוח יתלב תוילע ביתכה ץראב

 הלבקתנ )רבמבונב 92( ז"שת ולסכב ז"יב .םיטירבה ןוטלשמ ץראה תא ררחשל ,וכרדב

 ,הטלחהה תובקעב .תינוביר תידוהי הנידמ תמקה לע הטלחה תודחואמה תומואה תרצעב

 ןיוזמ קבאמב וחתפ םיברעה .םלועהו ץראה ידוהי ברקב תוררועתהו תובהלתה לש לג האג

 רייאב 'ה םויב .םיידוהי םיבושייו םירע לע תויולפנתהבו חצר ישעמב ,ם"ואה תטלחה דגנ

 ,םעה תצעומ ירבח ,בושייה יגיהנמ וסנכתה ,ישישה םוי לש צ"החא תועשב ,)8491( ח"שת

 לכ ןיב רורחשה תמחלמ הצרפ ןכמ רחאלש הלילב .לארשי תנידמ תמקה לע וזירכהו

 םע קשנה תתיבש ימכסה ומתחנ המחלמה ישדוח םותב .ידוהיה בושייה ןיבל ברע תואבצ

 .בר םדב ונתנידמ תואמצע התנקנ ךכו ברע תואבצ

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

 היה ,חספ ברעב שדקמה תיבב חספה ןברק תא בירקהל היה לוכי אלש ימ .ינש חספ - רייאב ד"י

 הליפתב ןונחת םירמוא ןיא ןכלו .החמש םוי זא ול היהו ,רייאב ד"יב חספה תא איבמ

 לכאנש חספה ןברק רכזל ,חספמ הראשנש הצמ הז םויב לוכאל םיגהונה שי .הז םויב

 .םירצמ תאיציל היינשה הנשב לארשי ינבל ןתינ ,ינש חספ לש הז דעומ .תוצמה םע

 ןיידע ויה לארשי ינבש יפ-לע-ףא( ודעומב חספה תא ובירקי לארשי ינבש זא הוויצ ה"בקה

 ןתניתש ושקיב םה ,חספה בירקהל ולכי אלו םיאמט ויהש םישנא ואצמנ םלוא ,)רבדמב

 ןתנ ,םביל לכב הזל םיקקותשמ םהש 'ה הארשכ .חספה תברקהל תפסונ תונמדזה םהל

 .ןסינב ד"יב ורסיחש המ תא ןקתל ינש דעומ םהל

.הירוסב גרוהל ותאצוהל םינש 93 - ןהכ ילא - )5691( ה"כשת רייאב ו"ט

 קשמדב היילתב גרוהל אצוה ןהכ ילא ל"אס ,ןיעידומה שיא  

.לארשי תבוטל לוגיר תמשאב 5691 יאמב 81-ב

 התנבנ .הניטנגראל חלשנו "דסומ"ל ןהכ ילא סיוג 0691-ב  

 תישארב .'תבאד ןימא למאכ םשב ירוס הֶלוג לש תוהז ורובע

םיישיא םירשק תכרעמ  חתיפו קשמדל ןהכ ילא עיגה 2691

( ןהכ ילא
ח רופלב רייא

ק
)ק
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 ידרשמ לא ולש הרידה ןמ םירדש ריבעהל גהנ ילא .הירוס לש אבצהו לשממה תרמצ םע   

 המ 2691-5691 םינשב לארשי העדי תחלצומה ותדובעל תודוה .ביבא-לתב "דסומה"

.הירוס לש תיאבצהו תינידמה תרמצב שחרתמ

 ותאיצי וזש וידלילו ותשאל חיטבהו ץראב הרצק השפוח ילא םייס 5691 תישארב  

 תוריש ידי לע םישדוח רפסמ רובעכ ספתנו ,קשמדל רזח אוה ."הפוריאל" הנורחאה

 התשע לארשי .םישדוח רפסמ ךשמנ וטפשמ .לארשיל רֵדֵש תרבעה תעב ירוסה ןוחטיבה

 אלל ךא ,רחא דויצו תויאשמ ,ןוממ קשמד תלשממל החיטבהו וייח תא ליצהל םיצמאמ

.קשמדב ה'גרמ רכיכב היילתב גרוהל אצוה אוה .ליעוה

 הרובקל ןתאלעהו ויתומצע תרזחהל ירוביצ קבאמ שארב םינש הז תדמוע הידנ ותנמלא  

 .ץראב

  

"קשמדב דדוב רוביג ,ןהכ ילא - 71 קרפה לע ךוניח" יפ לע קקח רופלב ידי לע בתכנ

 ידימלת ףלא העבראו םירשע לש םתריטפ הקספנ רמועב ג"לב תרוסמה יפל .רמועב ג"ל - רייאב ח"י

 םינעתמ ןיא ,"ןונחת" וב םירמוא ןיא הכלהה יפל .הזב הז דובכ וגהנ אלש אביקע יבר

 .)רמועב ד"לב תרחמל אשניהל םידרפסה גהנמ( וב םיאשינו ,ותפוח םויב ןתחל טרפ ,וב

 וב לחנ תרחא העד יפלו אבכוכ-רב דרמ וב ץרפ תחא העד יפל .הרובגה גח אוה לארשיב

 ,וידימלתו דמלמה וגהנ לארשי תוצופתב .םיאמורב ותמחלמב םיוסמ ןוחצינ אבכוכ-רב

 דרמ תא ריכזמה גהנמ ,תשקו ץחב קחשל ,םיבחרמל ,הדשל הז םויב תאצל ,רעונ ינב ןכו

 .תורודל לארשיב הרובגה חור תא עטנ לשכנש תורמלש ,אבכוכ-רב

 ינבל תדרל ןמה לחה םוי ותואב .רמועב ג"ל םוי לש ודוחייל םיפסונ םימעט ונתינ

ד"יה ןהכ ילא לש ומש לע ארקנה דע-ילא בשומב בצינה טלשה
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 םילייחהמ ורתתסה הכותבש הרעמה ןמ רזעלא ונבו י"בשר ואצי םויב וב ,רבדמב לארשי

 רב ןועמש יבר ,אביקע יבר ידיב וכמסוה רמועב ג"לב .םשפנ תא ושקיבש םיאמורה

 הרותה תודוס יוליג היה םוי ותואב .הרוסא התיה הכימסהש תעב וירבח תעבראו יאחוי

 י"ראה תלבקב אצמנ הנושארל .י"בשר אשינ רמועב ג"ל םויבש םירמוא שי .י"בשר ידיב

 ךרענ ויפ-לע .ורכזל דומלל "םימי תדמח" רפסב עבקנ ךכיפלו הז םויב רטפנ י"בשרש

 תפצב םידרפסה וגהנ הרשע-עשתה האמה תישארמ .םויבו הלילב דומילל דחוימ ןוקית

 .תטשוקמ הפוח תחת םידוקירו הרישב הרות רפס ,רמועב ג"ל ברעב ,ןורימל ךילוהל

 תורודמ קילדהל ץראה יבחרב רעונ ינב םיגהונ ,י"בשר לש ורבקל היילעל ףסונב ,םויכ

.םידוקירבו הרישב ןביבס תולבלו

הריסה ידרוי ג"כ - )1491( א"שת רייאב א"כ

 תמחלמ ימיב )יטירב ןרס-בר םע דחי( ואציש ,םירחבנ "הנגה" ישנא השולשו םירשע  

 תפרצ ןוטלשב זא התיהש ,הירוסבש ילופירטב קלדה ינקתימב הלבח עצבל היינשה םלועה

.תיאשיווה

 ירא" תיטירב עונמ תריסב הדיחיה האצי )א"שת רייאב א"כ( 1491 יאמב 81-ה רחש םע  

 אל םויה דעו ומלענ היתובקע םלוא .תולק השילפ תוריס שולש הנופיס לעשכ ,"םיה

 ילופירט תא םייטירב םיסוטמ וציצפה ,םדעיל םתאצ ברע יכ קר ררבתנ .המולעתה הרתפנ

 ישנא ועדי אל הלא לכמ .הלדג םתונריעו קוקיזה יתב רוזאב תורמשמה ורבגוה ךכיפלו

 הדקפימה לש הנקסמה .דואמ טעמ ולעה ,םינש וכשמנש תופיקמה תוריקחה .הריסה

 םיקדקודמ םירוריבו תוריקח לש יצחו הנש רחאל בורקה חרזמב תישארה תיטירבה

 סוטמ םג ףתתשה ובש ,םיתפרצה ןיבו הישנא ןיב ברק ללוחתנו הלגתנ הריסה יכ ,התיה

.עדונ אל םתרובק םוקמ .)יטירבה רמלאפ 'א ראס רו'גימ היה 42-ה( ולפנ 42-ה לכ יכו

 די לצרה רהב .הריסה ידרוי לש םמש לע וכעב םי יניצקל רפסה תיב ארקנ 8691 תנשב  

 .)36 - "הריסה ידרוי תמולעת" ואידיו טרסב רזעיהל רשפא םיפסונ םיטרפל( םרכזל

ג"כה ואצי הב ,"םיה ירא" הריסה
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 ז"טשת שדק עצבמ זאמ םינש רשע ךשמב .םימיה תשש תמחלמ הצרפ - )7691( ז"כשת רייאב ו"כ

 םיברעה לש םימויאה ורבג .ץראב םיבושיי לע )םילבחמ( ןויאדפה תופקתה וכשמנ )6591(

 לש םוריחה חוכ - םירצמ תשירד יפל - קחרוה )7691( ז"כשת ביבאב .לארשי תא דימשהל

 הרגס םירצמ .שדק עצבמ זאמ בצוה םש ,ךייש-א םראשמו יניסמ ,הזע תעוצרמ ם"ואה

 ילארשיה אצומה םסחנ ךכבו ,תוילארשי תוניפסל ןאריט ירצימ תאו ץאוס תלעת תא

 הכרעו תוננוכל הסנכנ לארשי .הלש םיירקיעה טפנה תורוקמ ויה םשש ,חרזמל דיחיה

.ימואל דוכיל תלשממ המקוה .ףיקמ סויג

 וצרפ םינחנצהו םילגרה ,ןוירשה תוליח ,דבלב םימי השיש הכשמנש ,המחלמה ץורפ םע

.ךייש-א םראשו ןאריט ירצמ תא וררחשו ץאוס תלעת דע ועיגה ,ירצמה ךרעמה תא

 םיילארשי תוחוכ .הזגפוה םילשוריו הכרעמל ןדרי הפרטצה ,לארשי תורהזא ףא לע

 יברעמה לתוכה ללוכ - הקיתעה ריעה תא ,םינדריה ידימ תיחרזמה םילשורי תא וררחש

 רבעמל דע ןלוגה תמר השבכנ ןופצב .ןדריה דע ועיגהו ,ןורמושו הדוהי תאו - תיבה רהו

 ,תיברעמה לארשי-ץרא לכב לארשי הטלש ינויב 01-ב המחלמה המייתסנשכ .הרטינוק

.הזע תעוצרבו יניס יבחרמב

 היה )7691( ז"כשת תנשב םימיה תשש תמחלמ לש האיש .םילשורי םוי - )7691( ז"כשת רייאב ח"כ

 91 ןדרי ידיב התיה רשא ,הקיתעה ריעל ל"הצ תוחוכ ורדח רשאכ ,רייאב ח"כ ,'ג םויב

 ,םילשורי רורחש םוי .ונשדקמ תיב דירש ,יברעמה לתוכה תאו תיבה רה תא וררחשו ,הנש

 הליפת יעטק רמול שי יכ העבק תישארה תונברה תצעומ ."םילשורי םוי"כ תורודל עבקנ

 לתוכה דיל גוגחלו םילשוריל תולעל הז םויב םיגהונ ."ללה"ה תליפת תאו ,םידחוימ

 םע תוהדזה תואכו ,המלשה הלואגלו לארשי יחדנ לכ ץוביקל הווקת לש יוטיבכ ,יברעמה

.לארשי תריב

םירתא
 .הננער הבשומה המק - )2291( ה"פרת רייאב 'כ

 רפכו חרזמב הילצרה ןיב ןורשה םורדב ריע איה הננער  

.ברעמב אבס

 םידוהי םירסירת ינשכ קרוי וינב ודגאתה )2191( ב"ערתב  

 הזוחא" תרבח תא ודסיי םה .הפוריא יאצוי םבור ,םינויצ

 ץראב תועקרק שוכרל התיה התרטמש ,"קרוי וינ - 'א

 םירבחה .התמדא תא דובעלו ץראב בשייתהל ,לארשי

 תוברועמ ילב ,תימצע המזויב תובשייתה לע וטילחה
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 ןועבט( םערפש תועבגב עקרק שוכרל ןושאר ןויסינ השענ 4191-ב .תויבגמ אללו תודסומ

 .02-ה תונש תישארב היה ינש ןויסינ .הנושארה םלועה תמחלמ תעב עטקנ ןויסינה ;)םויכ

 ןיע תומדא תברקבו אבס רפכל ברעממ ןוזע תבריחב המדא ונק םיטבלו םישופיח רחאל

.הָיִנַנֲעַר התמקה םע ארקנ הבשומה .)ל"למ רפכ םויכ( יח

 םיפירצ ,םילהוא תמקהב הנושארה ראבה תריפחב םיבשייתמה וקסע תונושארה םינשב  

 ,םעה תיב תיינבב ,הבשומה לש יזכרמה ריצה היהש ,"הזוחאה" בוחר ךרואל םיתבו

 .הסנרפ תורוקמ רחא דימתמ שופיחבו ,תסנכה תיב ןיינבב ,רפס תיבו םידלי ןג תמקהב

 תובזכאב םיכורכ ויה הלא תונויסינ .תורפ ולדיגו תוננב ,סרית ,םינפג ,קבט ולתש םה

 ןורשה תועקרק תא שבכש ףנע ,םיסדרפ תעיטנל ורבע רשא דע תוחלצה טעמבו תובר

.ימורדה

 תוראב ורפחנ .םיעוטנ הריעצה הבשומה לש היסדרפ בור ויה רבכ 02-ה תונש ףוסב  

 ישארה בוחרל ףסונ ,םיידדצ תובוחר השישב םיתבו םיפירצ ונבנ ,םימ יווק וחנוה ,תופסונ

 תוריש .הננערל ביבא-לת ןיב םיליבומוטוא רשק םקוה .הכרוא לכל הבשומה תא הצחש

 ונבנ ,יממעה רפסה תיבל ןיינב הנבנ 03-ה תונש תישארב .םיבשותל ןתינ םניח יאופר

 ,םיבשותה ןמ םיסמ תייבגב לחוה ,הבשומב םיהובג תומוקמב םימ תריגאל תוכירב

 קסעש יאלקחה דעווה( "ןיכי" ףינס ,םילוח תפוק ףינס ,ראוד ףינס ,תויונח וחתפנו

 וינב הלהנהה ןמ הקתנתה הבשומה .םיפסונ םיתורישו ,)םהב לופיטבו םיסדרפ תעיטנב

 הננער .םורדב הנבי ןג ,השדח הבשומ המיקה 'א הזוחא תלהנה .03-ה תונש תישארב קרוי

.םיבשות 000,07-כ הב םיררוגתמ םויכו ,1891-ב ריעכ הזרכוה

 ןויבצ הלביק איהו הננער יבשות רפסמ לדג הנידמה םוק רחאלש היילעה ילג תובקעב  

 ץאומ חותיפמ הננער התנהנ תינוריע-ןיבה הרובחתה תכרעמ רופישמ האצותכ .ינוריע

 םויה .החוורה תוצראמו הקירפא םורדמ םילוע ,ןד שוגמ תוססובמ תוחפשמ תריהנמו

.ההובג ריעב ךוניחה תמר .לארשיב תוהובגהמ םייח תוכיא תלעב ריע איה הננער

 תנשב םקוה( היתב רפכ ךוניחה דסומ ,הננער תללכמ םינמנ ריעב םינכושה תודסומה םע  

 ללוכ אוה םויה .האוש ימותי תטילקל הקירמאב יחרזמ ישנ תורדתסה ידיב ]7491[ ז"שת

 ןמחנ רפכ ךוניח דסומ ,)םיאסדנהל רפס תיבו תינוכית הבישי ,יתד ןוכית ,ידוסי רפס תיב

.ןייטשניול תיב ימוקישה םילוחה תיבו םילבגומל

היפרגוילביב  

 ןוחטבה דרשמ ,רנע באז תכירעב ,םירע עבראו םישיש לש ןרופיס - םירע ירופיס �

.רואל האצוהה

 יופימ-הפמ תאצוהב ,לארשיב םירתאה לכו םיבושייה לכ - הפמ הידפולקיצנא �

.רואל האצוהו



13

    çãø øàùåðéí - îåæéàåï ìúåìãåú øòððä

 îåæéàåï çãø øàùåðéí ùåëï ááéú "éã ìáðéí", ùäåà äîøëæ ä÷äéìúé úøáåúé äîøëæé ùì äòéø 

øòððä. ááéú ñôøéåú äùàìä òéøåðéåú, àåãéèåøéåí ìäøöàåú, ìéîé òéåï åìîåôòé úøáåú, åçãø 

äðöçä ìáðé øòððä ùðéñôå áîòøëåú éùøàì. çãø øàùåðéí ðôúç á-9891 åäåà îúòã àú äú÷åôä 

îøàùéú éîéä ùì øòððä á-2191 áðéå éåø÷, åòåã ääëøä ùì äîðãè äáøéèé áîòîãä ëîåòöä 

î÷åîéú á-6391.

 áúöåâä áçãø øàùåðéí ðîöàéí îôåú, ãâîéí, úîåðåú äîåöâåú áèëðé÷åú ùåðåú, ù÷åôéåú, éåîðéí 

åñôøéí. ëï îåöâéí áî÷åí ëìé ç÷ìàåú. áîåæéàåï ðéúðåú äãøëä åäôòìä ìúìîéãéí îâï äéìãéí 

åòã ñèåãðèéí áîëììåú. 

úöåâä áîåæéàåï ìúåìãåú øòððä
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1

האנ-ןב לאונמע  ר"ד

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

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

.תודיחה 01 ךותמ 7 רותפל חילצמה סרפב

 תצק הזו .ויתוכלהו ויגהנמ ,וידמ אולמב ,ןאכ אוה הנהו 
 אוה עברא רפסמהש תרוכזת ונל שיש ,ןוכנ ןכא יכ .לבלבמ
 העברא ??קוידב ןה המכ תוסוכ עברא... לבא ,הלש חתפמה
!אמיכחל ידו ??םינולג העברא וא ,םירטיל

 בוזעת בוזע" תווצמ םייקנו הבה ,לבלבתיו ,רדסה לעב אוביו 
!"ומע

 ושואייב זחאנ ,חכש הנמיס תאש ,תונושארה תולועפה תחאב
 אוהו ,יניס רבדמב הזכ םוקמ שי :ול רמאש ןורכיז לידבב
 שי ,ןכ וא .תוריחל תודבעמ האיציב הבושח הנחת וליפא
 ץראב ,הנופצ רתוי הברה אוהו וז הלועפ ריכזמה םוקמ דוע
 םע הלגש באה ינבמ דחא לש םש וליפא ול דמצומו ,תחטבומה
 ןופצ-ןופצב םוקמ דוע שי :ישילשה אוביו .המיירצמ וינב לכ
 .תבש לילב רשומה רומזמב רכזומה ,הממש םוקמ ,ץראה
.'רדס'ב ליחתהו הלא לכב רכזנ

 הרוצב םיכישממ .עודי הלשממ שאר רמאש ומכ ,ףוט ,ונ
 םתאצמ רשא תואלתה לכ לע םירבדמ ,'רדס'ב תרדוסמ
 'חוטיבה תדועת' תא הריכזמה ,הרימאה העיפומו ,ךרדב
 לַעופה אוה המו .הרצ תעב התוליעי תאו םלוע-לש-וכלמ ןתנש
 םימ לחנ שיש עדויו ןורכיזב אוה טטחמו טטחמ ?וז הרימאב
 וליפאו .לַעופה רתתסמ הבש םינימה תעבש ץרא לש הנופצב
 ודלונש ,רבד םוקי םיינש יפ לע ,ןכ ,םירתא שי ימורדה הצקב
!רבדה עדונ ןכא .לַעופ ותואמ

62 ‘סמ ץראהו םעה ך"נת תשרומ ירתא ןודיח
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 ןגנתמ 'ללה'ה .ןכרד תא תושוע היינש םגו הנושאר הייתשו ,רדסה ול להנתמ

םצעב ,שממ הלודג הינאב רכזנ אוה ,הלקת אל תאז ,אל ...ו ,וילאמ טעמכ

 לש תווקתב תולוהמ תוקוצמ יפלא םיסוחד הכותבו הלודג האטורג !הינא אל

גחב הרושקה תרתוכה תא אשונ קנע רובצימ ותואו .שאמ םילצומ םידוא

.שקובמה רומזמבו

,לק יונישב ,אשונה בושייב ץראה בלב ונאו ,ללהה לש ומציעב ,ונא םגו ,אוה

בושייה םשו ,לוק לוקה .ונילע ומקש םיעודיה םידודה ינב לש םנכשמ לש ומש

.לזרבה רוכמ ונאיצומל הדות תרישל תפדרנה הלימה

תא ריכזמש רישה האוגו ,םינגנתמה בלה ישחר - םירישה לש םקלח עיגמו

 תומל הנועמה לש ותומד האבו הלוע זא וא .הלילה לש וכופיה לש ןייפאמה

.ואובי םימיל סומכ ר)צ(וא לע רבדמה לילגב בושיי לש ומשו דחמ הירסיקב

??ונלש תומולאה תא תוהזל ולכותה .בותכה ונל חיטבמ - ויתומולא אשונ הנירב אובי אוב

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



16

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

 לע 9691-ב דסונ .ןונבל לובג דיל תולעמל חרזמ-ןופצמ מ"ק 9-כ ןוילעה לילגב םידבוע בשומ :הלותש .1

 ץייו ףסוי ש"ע זכרמ בושייב ."ףוס ףוס" עצבמ תרגסמב ןאטסידרוכ יאצוי לילגה ןמ םיבשומ ינב ידי

.רועייו תואלקח תובשייתה יאשונב ליעפ ,ל"קקה להנמ ,ל"ז

 ורוקמו ילמס םשה .דודשאל חרזמ-םורדמ מ"ק 3-כ ןוכיתה ףוחה רושימב םידבוע בשומ :םילותש .2

 .ןמיתמ םילוע ידיב 0591-ב דסונ ,)די ,ב"צ םילהת( "וחירפי וניקולא תורצחב 'ד תיבב םילותש" קוספב

.השדחה הינתיב הליחת ארקנ

 רוקמ .םיקפואל תינופצ-תיברעמ ,ינופצה בגנב םידבוע בשומ :ןֵנַר .3

 דסונ .)ב:הל היעשי( ןנרו תליג ףא לגתו חרפת חורפ" קוספב םשה

 םמוקמבו ובזע םה 2591 תנשב .ןמיתמ םילוע ידיב 0591 תנשב

.תיארקה הדעה ינב םירצממ םילוע ואב

 תיחרזמ-תימורד מ"ק 5-כ 7491 תנשב דסונש בשומ :הָיְתַניַר .4

 םינכש הָיְתַנַר שוטנה רפכה תובקעב םשה רוקמ .הווקת חתפל

 םיבוצח םיבקי ידירש םוקמב .ןשוחה ינבאל רושק ומשש תקרבל

.תיטנזיבה הפוקתה ןמ תורוקמב רכזנ עלסב

 .הרדח-ןורש תמוצ שיבכל חרזממ ,ןורשב םידבוע בשומ :תֵאל ברח .5

 .)ד:ב היעשי( "םיתאל םתוברח ותתכו" קוספה ןמ םשה רוקמ

 אבצה ןמ םיררחושמ םילייח תצובק ידיב 7491-ב דסונ בשומה

.םיאלקחל וכפהש יכ'צה אבצה ןמו יטירבה

 תיינח תא ומשב ריכזמה הברעה ןופצב בושיי :תובוא ריע .6

 תיברמ .)גמ:גל ,אי-י:אכ רבדמב( "תובואב ונחיו" לארשי ינב

 רתויב ןקזה ףזישה םוקמב .ושיב םינימאמה םידוהי םיבשותה

.ץראב

 קמעב 5291 תנשב דסונש ינוריע בושיי .לאערזי ריע :הלופע .7

.)451 'סמ ןויליג ,ד"סשת רדא ,"ושדוחב שדוח ידמ" האר םיטרפ רתיל( לאערזי

 ידוהי לרנג ,שנומ ןו'ג םש לע ןורשה תמוצל ןופצמ מ"ק 3-כ ןורשב םידבוע בשומ :שנומ רפכ בשומ .8

 רחאלו תפרצב םינמרגה דגנ םחלש חולשמה ליח דקפמ ,הנושארה םלועה תמחלמב הילרטסוא אבצב

 םיררחושמ םילייח ידי לע 6491-ב םקוה בשומה .הילרטסואב תינויצה תורדתסהה אישנ היה ןכמ

 הדובע ילכ לש ןומטמ םוקמב אצמנ 7691 תנשב .רפח קמעבש ינבוק ידאו תומדא לע יטירבה אבצהמ

.לארשי ןואיזומב התע אצמנ ףסואה .המודקה תינענכה הפוקתהמ תשוחנ םייושע המחלמו

1

5
8

3

6

7

4

2



17

:32 'סמ ןודיחב םיכוזה

.תובוחר - ןצינ ףסוי ר"ד

:42 'סמ ןודיחב םיכוזה

.תודוסי - טפוש ריאמ עשוהי .1

.לא תיב - קוטשניו הנשוש .2

.הרפוע - ץ"כ ליגיבא .3
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"םימעה לכמ ונתרחב התא"

?יהמ - לארשי-ץראו לארשי תבהא

 קלחכ ,ץראה בושייל הגאד ,היתומישמ ןיב ."ןויצ יבבוח" תינויצ העונת המק ,הנש 001-מ הלעמל ינפל

...וז ךרדל ומיכסה םיגיהנמה לכ אל .הלוגה ידוהי תקוצמ ןורתפמ

 יבבוח"מ 'בכש יתעמש :ההימתב לאשו תעד ןובנו ןואג ל"ז ןרטש הירכז ףסוי 'רל רקי ידוהי אב םעפ

?ןכתייה ,"ןויצ

 ...לצנתהו טעמכ ,ברה תבוגתמ להבנ לאושהו ?ןויצ יבבוחמ ינא ?המ

.שפנבו בלב !!ןויצ יבהואמ ,הלילחו סח ...?ןויצ יבבוחמ ינא :רזוח ברהו

.ןויצ יבהואל ןויצ יבבוח ןיב - םהיניב לדבהה המ ריבסהו ךישמה

 שי ,"םימע בבוח ףא" רמאנ םימעה לע .רחבנ םע !לארשי ירוכב ינב ןכ יפ לע ףא .'ד יאורב םדאה ינב לכ

 םע !הבהאב ...ומעב רחובה ,לארשי ינב ךא ,"בבוח" תגרדל ואב ןכל !תוערגמ םג !םיבוט םישעמ םג םהב

.דסחו שפנ תוריסמ םהב שי ,םהיתוערגמ

 ימו ...שפנבו בלב ןויצ בהוא ינאו שגרב ברה ףיסומ ...אטחש יפ לע ףא ידיחי ונב תא בהואה באכ קוידב

...ןוקית ךירצו וב לודג ןורסח לארשי ץראו לארשי בהוא וניאש

...היהש השעמ

 שקבתנש רדוהמ ןקז הינפל דמע .ימואל חוטיב ילבקמב התפצו הדמעש תרפסמ ל"ז ץיבוביל המחנ ר"ד

 יתמרת ייח לכ ?הנידמ וזיא... קעוצ לחה הזו ,ול םלשל ברס דיקפה !יתחכש רעטצמ - תוהז תדועת גיצהל

 האיצוה ,הרות עיגה ,הינמית הנקז הדמע וירחא ...תמוערתב ךישמהו ?לבקא אל ,הזכ טועפ טרפ ללגבו

 רוסחמל תגאודש הנידמלו 'דל הידוהו חבש אלמ היפ ךא ,האציו הלביק תוטשפבו העבצאב המתח ,הדועת

 וזיא ,ונ ,הנידמל הדותו חבש אלמ היפו הקדצל תועבטמ המכ המרת !הנידמ וזיא :איה םגו ...םלוכ

?הנידמ

רזע ןועמש

הכירדמל ינויע רמוח 
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חספ תוכלהמ
ץמח תקידב

 רנה רואל םיקדוב ."ץמח רועיב לע" םיכרבמ הקידבה ינפל .רנה רואל ןסינב ד"יל רוא ץמחה תא םיקדוב

 שיש ץמחו רואש לכ" םירמוא הקידבה רחאל .ץמח וב סנכוהש ששח שיש םוקמ לכבו םיקדסבו םירוחב

.)'וכו ארימח לכ ןושלמ םוגרת( "ץראה רפעכ היהיו לטובי ,ויתרעיב אלשו ויתיאר אלש יתושרב

 זאש ,תישימח העש ףוס דע ץמחה םיפרושו תוינמז תועש 'ד דע ץמח םילכוא ,ללפתהל םימידקמ תירחשב

.ץמחה לטבי הפירשה רחאל דימ .לטובמו רעובמ ץמחה תויהל ךירצ

)ןסינב ד"י( תורוכבה תינעת

 לקהל וגהנו ,םירצמב תורוכב תכמב לארשי-ינב ירוכב לש םלצניה רכזל םוצל בייח רוכב לכ חספ ברעב

.הדועסה ןמ לוכאלו ,)תכסמ םויס ןוגכ( הווצמ תדועס רחאל רדהלו

רדסה ליל תווצמ רקיע

:ידי-לע םירצממ האיציה תא תווחל

 תאיציב רפסל הברמה לכו םירצמ תאיציב רדסה לילב רפסל איה השע תווצמ - םירצמ תאיצי רופיס .א

 .חבושמ הז ירה םירצמ

.םירצמ תאיצי תעשב ץימחהל וניתובא לש םקצב קיפסה אלש רוכזל ידכ - הצמ תליכא .ב

.םירצמב וניתובא ייח תא םירצמה וררמש רוכזל ידכ - רורמ תליכא .ג

.)יתחקלו ,יתלאגו ,יתלצהו ,יתאצוהו( הלואג לש תונושל 'ד דגנכ - תוסוכ עברא תייתש .ד

.ורכזל ןמוקיפאה תא םילכוא ונימיב .)שדקמה ןמזב( חספ ןברק תליכא .ה

 םיניד 
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חספב תודחוימ תוליפת

 םושמ ,"ללה יצח" קר םירמוא חספ לש יעיבשו דעומה לוח ימיב לבא "ללה"ה תא םירמוג חספ לש 'א םויב

 תליפתב ,חספ לש 'א םויב .)שרדמה יפ-לע( ה"בקה לש וידי השעמ ויה םה םגש ףוס םיב םירצמה ועבט זאש

 דירומ" הרשע הנומש תליפתב םירמוא תרצע ינימש לש ףסומ דעו הז םוימ .לט תליפת םיפיסומ ףסומה

 לט ןתו" םוקמב "הכרב ןתו" םירמוא לוח לש הרשע הנומשב ."םשגה דירומו חורה בישמ" םוקמב "לטה

.ןוזמה תכרבבו תוליפתב "אוביו הלעי" תליפת תא םיפיסומ גחה ימי לכ ךשמב ."הכרבל רטמו

 - לארשי םעל ה"בקה ןיב הבהאה רופיס - "םירישה ריש" תליגמב אורקל םיגהונ חספ דעומה לוח תבשב

.תוליגמה שמחמ תחא איהש

רמועה תריפס ינידמ

.תועובש דע תכשמנ הריפסה .רמועה תריפס רופסל םיליחתמ תיברע תליפתב 'א םוי יאצומב .1

.ןושל לכב רופסל ןתינו ,"םכל םתרפסו" בותכש ומכ ומצעב רמועה תריפס רופסל דחא לכ לע הווצמ .2

 תצע .)אי:גל םילהת( "דומעת םלועל 'ד תצע" קוספב זמרנש יפכ ,הדימעב רמועה תריפס רופסל ךירצ .3

.)א"דיחה יפ-לע( דומעת םלועל - ןיליפת תיציצ רמוע - תובית ישאר -

.הלילה לכ ךלוהו רפוס הלילה תליחתב רופסל חכש םאו .הלילב רמועה תריפס ןמז .4

 ,הריפסה לע ךליאו ןאכמ ךרבל לוכי וניא אבה הלילה דע רכזנ אלו תולילהמ דחאב רופסל חכש םא .5

 הז ידי-לעו הכרב ילב םויה ותוא לש ןינמה רופסי - םוי דועבמ רכזנ םא לבא .הכרב ילב רופסי אלא

.הכרבב ךליאו ןאכמ רופסל ךישמהל לכוי

 היה לומתא ונבישי ?הריפסל הלילה המכ )המחה תעיקש רחאל( תושמשה ןיבב ורבח ותוא לאשש ימ .6

.הריפסל םימי ךכו ךכ
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731 ‘סמ תועדומה חול

םילשוריב תומוקמ :ךרד קחשמ

.םילשוריל יוניכ תרגסמב הלגו ץבשתה תא רותפ

.הבצמ - ךלמה ויבאב דרמ  .1
.ץפושש הקיתעה ריעב םיקלחה דחא .2
.תויראה רעשל הליבומה ךרד .3
.הקיתעה ריעה תמוחב םיחתפ .4
.םילשוריב רובקה הנידמה הזוח .5
.האושל ןורכז תיב .6
.םילשוריב תידרח הנוכש .7
.םילשוריל םימ תאבהל והיקזח בצחש הבקנ .8
.םילשורי רורחשל המחלנש ח"מלפ תביטח .9
...לש םילשורי .01
.ןטקב םילשורי .11

.תיבה רה לע היה .21

תפומ תאצוה ,סייו קחציו רבוניש יבצ תכירעב ,"הל ביבס ןידודיח םילשורי" יפ לע

ןויליגה ףוסב תונורתפ האר
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ןורכיזה םוי לוב

ןורכיזה םוי תרדס

 תרדס רואל תאצוי ,רייאב 'ה-ב לחה תואמצעה םוי םדוקו ,ןסינ שדוחב לחה חספה גח ירחא דימ ,הנש לכב

."ןורכיזה םוי" התרתוכש השדח םילוב

 םרכזל" תרדסמ לוב ,ןאכ גצומה לובה אוה הזכ .תדחוימ הייסולכואל ןורכיזה םוי לוב שדקומ ,םעפ ידימ

 תמחלמ רחאל םייתנש ,5791 תנשב ןורכיזה םוי תארקל עיפוהש "עדונ אל םתרובק םוקמש ל"הצ יללח לש

.הנש 13 ינפל ,3791 תנשב הללוחתהש םירופיכה םוי

…עדונ אל םתרובק םוקמש

 תייעב - המחלמ לכ לש תולודגה תוידגרטה תחא לומ הנושארל לארשי הדמע םירופיכה םוי תמחלמב

 םישדוח רחאל םג ,םירדענ תקזחב וראשנו והוז אלש םיבר םיללח וראשנ המחלמה תרעסב .םירדענה

.עדונ אל םתרובק םוקמש םימחול תורשע ורתונ ,תובכרומ יוהיז תולועפו םישופיח לש םינשו

 ינב םילוע םהילא ,םרכזל תובצמ ומקוהו הלא םילפונל תדחוימ הקלח העבקנ ,םילשוריב לצרה רהב

.םהיריקי רכז םע דחייתהל ,תוחפשמה

 !!לוב - שדוח לכ 

עלס תעפי
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לובה לש ורופיס

 רחאל םישדוח השימח הקספוה ותריכמו 5791.4.01-ב הנושארל רכמנו עיפוה אוה ,יקנו טושפ לובה הארמ

.דחא לכ י"ל 54.1ב םילוב 000,09-כ ורכמנ וז הפוקתב .ןכמ

îä áéï áåì éåí äæéëøåï ìîùä øáéðå?

æ' áàãø ð÷áò ëéåí æéëøåï îîìëúé ìçééìéí ùî÷åí ÷áåøúí ìà ðåãò. 

îãåò æ' áàãø? îùåí ùòì ôé äîñåøú æäå âí éåí ôèéøúå ùì îùä øáéðå 

ùòìéå ðàîø: "ìà éãò àéù àú ÷áøúå òã äéåí äæä" )ãáøéí ìã:å(.
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'א קלח - וקורמ ידוהי

 .לארשי ץראל וקורמ ידוהי תיילעל לבוי ןויצל איה ,וקורמ ידוהי לע וז הבתכ

םיגח יגהנמו ירוטסיהה עקרה

 םייפלאכ .יטנלטאה סונייקואה ףוחל - ברעמבו ,ןוכיתה םיה ףוחל - ןופצב :וקורמ תנכוש םימי ינש ףוחל

 תורוקמה טועימ םושמו ,הקירפא ןופצב ידוהיה בושייה לש ומויק תופיצר התיה הנש תואמ שולשו

 םיטבשה תרשע לע תובר תודגא ומקרנ ,םש תידוהיה הצופתה תישארל םיעגונה םיידוהיה םיירוטסיהה

 וינבאמ ןבאש ,ךלמה המלש לש וימימ דוע ,םודק תסנכ תיב לע ,ןויטבמסל רבעמ ובשייתהש השמ ינבו

 הקירפא ןופצל ודדנ סרפו לבבמ םידוהיש ,איה תירוטסיה הדבוע ,תודגאל רבעמ ךא ...הבר'גב העקשוה

 סרפ ,סינות ,דרפסמ םירגהמהו ברגמה ידוהי ןיב הגיזמהו שגפמה .תוליהקה ןיב קודה רשק םייקתהשו

 ןופצב ידוהיה דבוכה זכרמ תקתעהלו תינחור החירפל ואיבהו םימיה םתוא לש הרות יזכרמ ורצי לבבו

 םיקודה םירשק לעו םירע חור ייח לע תודיעמ ,לבבל סאפו ןאוריק ןיב וכליהש תובושתו תולאש .הקירפא

 ידימת ןתמו אשמב ודמע הידוהיש הנידמו ץרא םיאצומ ונא ןיא םינואגה תפוקת לכב .ידוהיה םלועה םע

 .הקירפא ןופצ ידוהיכ תוילבבה תובישיה םע

 םהירוגמ םוקמ תא ועבקו תויקיניפ רחוס תוינואב וגילפהש ,ס"הנפל תירישעה האמב םידוהי לע םג רפוס

 תוריזג ירחא ,וקורמל הרשע-שמחה האמב םילגב ועיגה לגוטרופו דרפסמ םידוהי םירגהמ .הקירפא ןופצב

 תוצראב תוידוהיה תוליהקבש הלודגה התיה וקורמב תידוהיה הליהקה ,השעמל .םהיתונידממ שוריגו

.םאלסיאה

 תואמב תאזו ,ןהיניב הדידנבו תויוהז לש תובכרומב וקורמ ידוהי לש וז הליהק הנייפאתה הלדוגל ףסונב

 יתש ופסוותה ,וקורמ תודהי תא ונייפאש ,תירָ &רָ & תידוהיו תיברע-תידוהי תויוהזל .םירשעהו הרשע-עשתה

 םידוהי ורביד ,תימינפה הריגהה תובקעבש אופא אצוי .תידרפס-תידוהיו תיתפרצ-תידוהי :תופסונ תויוהז

.)...תידוהי-תיברע ,תיתפרצ ,תידרפס( רתוי וא תופש יתשב

 ומכ ,תושדח תויגולואידיא ורדח םימיה תוברבש םושמ ,הרבגתה וקורמב התיהש תויוהזה לש תובכרומה

 .הב תויתוברתהו תוינתאה תויוהזה תא וצחש תויתרבח תוצובק ורציו ,)יקלח ןפואב( םזינומוקהו תונויצה

.וקורמ תליהקמ םידוהי לש רכינ רפסמ תריגה רחאל םג הכשמנ תויוהזה תדידנ

לארשי תוליהק ספיספ

ינאיס החמש תאמ
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 ךלמה לש ודודיעבו ,הריחב ךותמ תאזו ,תידוהי הליהק הב םייקתהל הכישמה ,וקורמ תואמצע רחאל םג

.ישימחה דמחומ

 םיסחי תכרעמ לשב ."וינב" לאכ םהילא סחייתה ךלמהו "תוסח ינב" לש דמעמב ויה וקורמב םידוהיה

 ,םידוהי ןיב םיסחיב רבודמשכ ,ערו חא אל ןיא טעמכש ,וקורמב םידוהיה ןיבל ךלמה ןיב ,וז תדחוימ

 םינגרואמ ויה םייחה .וקורמב תידוהיה הליהקב םישנאל םיבוט םיאנת ורשפאתנ ,טילשל - הנידמה יחרזא

 ול ויה .ריעבש םירחוסה יבושחמ דחא בורל היה הליהקה דעו שאר .םירעב ךכ דחוימבו בטיה םירדוסמו

 יתרבחה ןוגראל וגאד םג הדעה ישאר .בר הליהקה שארב דמע םיתיעלו וירשו ךלמה םע םיירחסמ םירשק

 ,הקדצ תופוק ,תילאיצוס הרזע ,הרות ידומלתו "םירדח" ,םיינבר ןיד יתב ,תסנכ יתב :ירק ,הליהקה לש

.אשידק הרבחו שדקה

    האמב רתוי השק תויהל ךפה םבצמ רשאכ םג ,רתויו רתוי ךלמה תא םידוהיה וצירעה ,םינשה ךשמב

 ,םירשעה האמב דחוימב קזחתהו םינשה תוברב רבג ךלמל הרקוהו הצרעה לש הז סחי .הרשע-עשתה

.תיתפרצה תוברתה רבעל הייהנ הב התיהש הפוקתב

 םידוהיה ןיב הז דחוימ סחי רמשנ ןיידע ,)...הדנקל ,תפרצל ,לארשי ץראל( וקורממ םידוהיה תריגה רחאל

 ךישמהל םיצור ויה ובש םוקמכ וקורמ תא םידוהיה ואר אל ,זאמ ךא ,וקורמל םיעוגעגה וחפוטו ךלמל

 םיגהנמה תא םידוהיה ואיבה םמיעו ,תפרצלו לארשי ץראל ורבע תוברתהו םייחה יזכרמ ,רומאכ .תויחלו

.ורג םהבש םירעהו תוזוחמה יפל גהנמ לכ ,הלוגב וגהנש יפכ

 וגהנוהש םיגהנמה תא גיצא םעפהו ,ץראב םג םירמשנ רשא ,וקורמ ידוהי לצא םיגוהנה םיגהנמ איבא ןלהל

.רמועב ג"לבו הנומימב ,חספב

חספה גח

 רבכש תובר תיב תורקע שי .חספה גח תארקל הנוכתה תשגרומ רבכו ,םירופה גח תולהצמ ומת אל דוע

 תונדפק .תיבב תומיוסמ תוניפל ברקתלו םימיוסמ םילכב שמתשהל תיבה ינבל תוחינמ אל םירופ ברעמ

 ,הניפ לכ תוקנמו ,"תיבה תא תוכפוה" ןה ,ןהירבדל .חספל תיבה יוקינ תעשב וקורמ תושנ תוטקונ הבר

 הניפ םהל תוצקמ אלא ,םירדחב לוכאל תיבה ינבל תוריתמ ןה ןיא לודגה תבשב .ץמח רוריפ םש שי אמש

.םבל תא דועסל ולכוי םש ,תיבב

 םתבשב "רדסה ליל"ב התאירקל םינכומ ויהיש ידכ ,"חספה תדגה" חסונ תא םידמול ,םבר תיבב ,םידליה

.החפשמה ינב לכ םע

 םידיפקמ ,גחל םידחוימה םילכ םהל ןיאש םישנא .חספל קרו ךא םידעוימה םילכ שי וקורמ ידוהי בורל



26

 םישל םיגהונ םיבר .יאקורמה תיבב םיישומיש ויה הכש ילעהו שתכמה תא ןבללו גחה ינפל םתוא ליעגהל

 םויבו .ץמח תקידב ךרוצל םחל תוכיתח םע יולצ דבכ לש םינטק םיחתנ ,תיבה תוניפ לכב ,ןסינב ד"יל רוא

 .םיקולש המדא יחופתו םיציב וקורמ ינב םילכוא ןכלו ,דחי םג הצמו ץמח תליכאב רוסיא שי ,ןסינב ד"י

.ללה יקרפ םירמואו םירש ןתייפא תעבו תורומשה תוצמה תא םיפוא ,םויה תוצחב

 םיפינמ םה ,)תוריחל למס( ןבלב םישובל ,רדסה לילב תסנכה תיבמ םבושב :וקורמ ידוהיל שי הפי גהנמ

 םלוכו ,ןיבוסמה לכ ישאר לעמ תבבוסמ הרעקה ."הדגהה תרעק" םהיפב תארקנה חספה תרעק תא לע לא

 תרעק" םע םיסנכנו תושעל םילידגמה שי ."ןירוח ינב אינע אמחל אה ,םירצממ ונאצי תוליהבב" םירש

 םתיבל םה םירזוח ךכ רחאו ,הרישבו החמשב םיאורקה ישאר ביבס תפנומ הרעקה .םהינכשל םג "הדגהה

 רחא הזב ,םיארוק "רדס"ב םיפתתשמה לכ אלא הדגהה תא ארוק רדסה ךרוע קר אל .הדגהה תא אורקל

.הנממ םיקלח םירש ףאו ,הדגההמ םיעטק ,הז

 םיקלחה ינש .)לארשי ,יול ,ןהכ( יול - תיעצמאה הצמה תא לטונ אוה "ץחי"ל רדסה ךרוע עיגמשכ

 םיה תא ה"בקה הצח ךכ" :רמואה עטק תרבודמ תיברעב ןיבוסמה לכ םירש זאו ,ה תואה תא םירצוי

 ,םולשה וילע םרמע ןב השמ ונאיבנו וננודא ידי-לע םירצמ ץראמ וניתובא ואצי רשאכ םיכרד הרשע-םיתשל

 ."ארונהו לודגה ומש ןעמל וז תולגמ ונלאגי ה"בקה ןכ ,תוריחל השקה הדובעה ןמ םעישוהו םלאג רשאכ

."...אינע אמחל אה" תא רמואו ה תואכ היוצחה הצמה תא םיאורקהמ דחא לכ לטונ ךכ רחא

 תלד ךרד וילא רזוחו רדחהמ אצוי החפשמה ינבמ דחא .אטוז הזחמ ןיעמכ ךרענ ,"תוישוקה" רות עיגמשכ

 ותוא םילאוש זאו .רדוסב ףוטע ןמוקיפאה תא ליכמה קש חנומ ופתכ לעו ךורא לקמ זחוא אוה ודיב .תידדצ

 וחרבש ןוויכ ,המהמתהל ולכי אלש ןוויכמו ,םירצמ יאצוימ אוהש ,םהל הנוע אוה .תונוש תולאש םיבוסמה

 אוה ."ץמח אל יכ תוצמ תוגוע" ותחתמאב שי הנהו ץימחהל םקצב קיפסה אל ,םהירחא וקלדש םירצמהמ

 םירצמה וליאו ,ולצינ םהו ףוס םי תא םהל עקב ה"בקהש םהל רפסמ אוה ךכ רחא .הצמה תא םהל הארמ

 םירמוא םויסלו ,"לודג שוכרב ואצי ןכ ירחאו" :םהירחא וריתוהש ףסכהו בהזה לכב וכז לארשיו םיב ועבט

."חבושמ הז ירה םירצמ תאיציב רפסל הברמה לכו" :םלוכ

 ,תויממע תונומאמ עבנש ,"תוכמ"ה םע עגממ ששחה .תוריהזב וקורמ ידוהי םיארוק "תוכמה רשע" תא

 סכט תא "תוארל" אל ידכ ,שארה תבסהו תוכמה רדס ינפל לכואה יוסיכ :ןוגכ ,םיגהנמב אטבתה

 דימ םימ הכותל תקצוי תיבה תלעבו ,הכמו הכמ לכב הרעקל ןייה תא ףילזמ "רדס"ה ךרוע ."תוכמה"

 ץוחמ וא הלסאל הרעקה תלוכת תא תוריהזב תנקורמ תיבה תלעבו וידי תא לטונ אוה סקטה ףוסב .וירחא

 .תיבל

 וקורמב םידליל שי ,ךדיאמ ךא ,וקורמ ידוהי לצא גוהנ וניא ,"ןמוקיפאה תבינג" לש עשעשמה גהנמה

 םה .םהלשמ תדחוימ הדועס ןיכהל םיגהונ םינטקה םידליה .חספ לש דעומה לוחב ךרענה דחוימ לאוטיר

 םילשבמ םהו םיציב וא רשב ,תוקרי איבמ דלי לכ .)תבורעת( "אטולא'כ" םישדחו םינטק םילכב םיניכמ

 םילכואו ךומנ ןחלושל ביבסמ םיבשוי םידליה לכו תונטק תוצמ םיפרצמ לכואל .חספה ןברק רכזל םתוא

.םהל ךא תדחוימה הריוואב תכרענ וז הביסמ .אתווצב
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 םיענמנו ןמשב אלו )יחה ןמ( ןמושב םישמתשמ ,הרומש הצמ גחה לכ םילכוא ,וקורמ ידוהיבש םירימחמה

 תוקוריה תוינטקה תא םילכוא לבא ,חספב תוינטקו זרוא םילכוא םניא וקורמ ידוהי .רכוסו הת תייתשמ

.תוקריה ראש תא םילכוא ןכו ,לופו הנופא :ומכ ,הנועבש

 םידיפקמה שי .תונליאה תכרב תא םיכרבמו סדרפל ,הדשל וקורמ ידוהי םיאצוי חספ לש דעומה לוחב

 תומשנה תחונמל" הליפת םיפיסומו ,חמק-ו וכק םילהת ירומזמ םיארוק ןכמ רחאל .םיצע ינש תוחפל ךרבל

 דומיל םימייקמ חספ לש יעיבשה לילב .חספ לש יעיבשה םויב הזה סכטה תא םימייקמה שי ."תושודקה

.דבלב תוצח ירחא דע "דעומ יאירק" רפסה ךותמ

 תכרבב והער תא שיא םיכרבמ ,הליפתה רחאלו לוח לש תיברע תליפת םיללפתמ חספה גח יאצומב

 םיקרפה לש תונושארה תוינשמה תא ןוגינב םיארוק ןכמ רחאל .)םיחמש ויהתו וחיוורת( "ודעסתו וחברת"

 גחב םג תורמאנה תונושארה "תורהזא"ה תאו "ילשמ" רפס לש םינושאר םיקוספ ,תובא תכסמבש ו-א

."הנומימה" לש םינוגינהו םילולהצה םיעמשנ רבכ ריוואב .תועובשה

הנומאה גח - הנומימה גח

 ולאגנ ןסינב" לארשיש הנומאה םש לע ךכ תארקנ הנומימה
 עיגה הנהו ,תהמהמתמ הלואגהש יפ לע ףאו ,"לאגיל ןידיתע ןסינבו

 םינימאמ תאז לכ םע ,עובשכ אלא ןסינמ רתונ אלו חספ גח-ורסא
.הנומאה תא קזחל הדעונ הנומימה ,הז יפל .אובת אובש
 ונימאיו ...הלודגה דיה תא לארשי אריו' םירמוא ונא םיה תרישב"
 הנומא םהב ורידחה אל תואלפנהו םיסנה לכ .'ודבע השמבו 'הב
 םימכח ידימלת םינברב הנומאו 'הב הנומא .ףוס םי תעירק ומכ

 יאצומב םינברהמ הכרב לבקל םיגהונ ךכיפל .השמ תניחבב םהש
 םהילע ולביקש הנומאה תא ךישמהל ,חספ לש ןורחאה בוט םוי
 ןויצל ןושארה( "הנומא םשב גחה ארקנ ךכיפלו ,ודבע השמבו 'הב
.)א"טילש והילא יכדרמ ברה
 ינבל התיה גחה רחאל קר" :שאשמ ףסוי ברה ךכ לע ףיסומ
 ןכלו ,םיה לעו םירצממ וחקלש הזיבב לכתסהל תוהשה לארשי
."חילצתו הכזת :ורבח תא דחא לכ ךרבמ

הדוהי הטמ תירוזאה הצעומה ,"הנומימה גחל טוקלי" יפ לע                                                                     
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 קצבהו םירמשה תנכה סכטב ואטבתה הכרבה ילמס ."הנומימ"ל הנוכתה תרכינ ,חספ לש ינימש םוי ירהצב

 "רדסה ליל"ב תוסוכה עבראמ ןייה תויראש תא רומשל תוגהונ תובר תוחפשמ ינב .תרחמלש םחלה תייפאל

 .םיירט םילופו ףסכ תועבטמ וחנוה קצבה לע .)םירמשה( ארימכה תנכהל שמתשהלו

 הניכה אתבסה וא תיבה םֵאש ,היה ורקיעו הנש התואב ואשינש םיריעצ תוגוז יתבב הז סכט םימייקמו שי

 הסנרפלו החלצהל תוידדה תוכרב תרימא ידכ ךות ,םיבורקהו החפשמה ינב דמעמב ותוא השלו קצבה תא

.ןחלושה לע םיחנומה םילכאמה לכבו םחלב ילמס ןפואב תומולג תוכרבהש ,איה הנומאה .הבוט

 ,הקיתמ ינימ ,םידקש ,םיזוגא ,םירמת ,האמח ,בלח דכ :בוט לכמ וילעו תורנו הנבל הפמ יוטע ןחלושה

 תואקשמו הריב ,ןיי יקובקב ןחלושה לע םיחנומ ןכ ומכ ."אטילפומ" םיארקנה םיקיקרו תויגוע ,תוגוע

 קורי לופ יקיתרנ השימח ,)אשיב אניע דגנכ( םיציב שמח ומש הבש חמק תרעקו שבד ,הסח ילע ,בורל םינוש

 הווקתה תא םילמסמה הטיח ילוביש וצענ םהבו םילופ חמקה תרעק ךותב וחינהש שי .םירמת השימחו

 תחלצ םג .עפשלו הסנרפל הלוגסכ ,ףסכ תועבטמ שמחו םילוביש שמח וא ,הרופו הקותמ ,הכורב הנשל

.ענענו םיחרפ ,קריב טשוקש ןחלושה לע החנוה םיירט םיגד םע הקומע

 םיעימשמ ,רקבל םיסנכנש .םהיבורק יתבמ דחא לכב חראתהלו חראל וקורמ ידוהי םיגהונ "הנומימ"ב

 םג םה ."תחלצומהו תכרובמה הנומימה" :השוריפש "אדועסמ הכרבמא אנומימ אלאלא" תא הרישב

 ,הדות" :םינוע םיחרואהו ,"ודעסתו וחברת" תכרבב םהינפ םימדקמו הדעה ינבמ םניאש םיחרוא םינימזמ

.תרחואמ הליל תעשב קר םימייתסמ םירוקיבה ."םתא םג ,הדות

רמועב ג"ל

 תליפת רחאל ,תסנכה תיבב .וקורמ ידוהי יפב רמועב ג"ל ארקנ ךכ ,)יאחוי רב( "ןועמש יברד אלוליה"

 ,םיאנתה רכזל ,סנה לעב ריאמ יברו יאחוי-רב ןועמש יבר רכזל םינטק ןמש יקובקב וא תורנ םירכומ ,תיברע

 יאחוי-רב ןועמש יבר לש ורבקל ,ןורימל תולעל גהנמ שי ,ץראב .וקורמב םירובקה םינבר רכזלו םיארומאה

.תושקב שקבלו ללפתהל ,רמועב ג"לב
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תיסיסב היפרגוילביב

.ד"סשת םילשורי ,תוברתהו ךוניחה דרשמו יבצ ןב די תאצוה ,וקורמ .)ךרוע( 'ח ןודעס

.ו"נשת םילשורי ,טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמ תאצוה ,םיגהנמ טוקלי .)ךרוע( 'א ליטרסו
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ירבעה חולה .א
המדקה

שדקמה תיב ןמזב

 חולה תא סיכהמ איצומ התא ?השוע התא המ ,םיישדוח דועב רבח םע השיגפ עובקל הצור התאשכ

.םיירהצה רחא 4 העשב ,זומתב ד"כ ,ןושאר םויב שגפינ :רמואו

 .תואבה םינשה האמל וליפאו ,הנשה לכל שארמ ןכומ חולה רשאכ ,םויה תושעל לוכי התא הז לכ

 םידעל םיכחמ ויה םימי 92 ירחאו ,שארמ דחא שדוח קר םיכיראתה תא םיעבוק ויה וניתובא ןמזב

 ליחתהש םיזירכמ ויה ,ושודיחב חריה תא וארש םידע ויה םא .שדחה חריה תא ואר יכ ודיעיו ואוביש

 ןיידע םאו .שדוחה לש םישולשה םויה ףוס דע םיכחמ ויה ,םידע ואב אל םא .03-ה םויב שדח שדוח

          רתוי וב שיש ירבע שדוח ןיא ירהש .13-ה םויב שדח שדוח ליחתיש םיעבוק ויה ,םידע ועיגה אל

.םוי 03-מ

 .שדוחה ליחתי יתמ ועבקו שדוחה תא ושדיק הבש ךרדה לש טרופמ רואית שי הנשמב

.)ז ,ו ,ד-ב תוינשמ ,ב קרפ הנשה שאר תכסמ( הנשמה ירבד תא םכסל הסנת םכינפלש תכסמה

)תכסמ( שדוחה תודע

.ןיד-תיב שאר ,יבצו הדוהי ,לאגי ,באז ,יול ,םינייד 'ג ,ןועמש ,ןבואר ,ןיירק :םיפתתשמ תמישר

÷øééï םע םידע גוז ושגפנ םש .דיעהל ואבש םידע תוגוז ופסאתה קזעי תיבב הלודגה רצחב 

.ךומסה רפכהמ םידידי גוז

.)ןועמשו ןבואר םידעה םיסנכנ( 

ùîòåï )שדח שדוח לע וזירכי ונתודע יפ לעו ,לזמ ינב ונא היהנ ילוא :)ןבוארל?

øàåáï ונל היהי ילוא .םידדושו תופרוט תויח םע תאזה הכוראה ךרדה לכ ונרבע :יאולה 

.לזמ

תולועפ
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÷øééï םיינשה ןיבמ דבוכמה תא וא רגובמה תא הליחת וסינכה ?םידעה תא וקדב דציכ 

 וסינכה ךכ רחאו )הנבלה תיארנ דציכ ועדי רבכש תורמל( תולאש רפסמ ותוא ולאשו

.ותודע תא םג ורקחו ינשה תא

)ןבוארו םינייד השולש םיסנכנ( 

ãééï à הנופצל ?המחה רחאל וא המחה ינפל התיה איה םאה ?הנבלה תא תיאר דציכ רומא 

?הבחר התיה המכו ?הטונ התיה ןאלו ,ההובג התיה המכ ?המורדל וא

øàåáï המחה ירחא התיהש בשוח ינא .התוא ראתל יל השק.

ãééï à תיארש המ תא ראתל ךל רוזעת לאילמג ןבר לש הלבטה ילוא?

øàåáï הלבט וזיא?

ãééï á לתוכבש הלבטב תורייוצמ לאילמג יבר לצא תואצמנ הנבל תורוצ תומדש ךל עודי אלה 

 .םילימב םהירבד ריבסהל םיעדוי םניאש ולא תא הארמ ןהבש ותיילעבש

!םשל שגינ וב 

.)לאילמג ןבר לש היילעל םישגינ( 

ãééï á הרזע הלבטה םאה?

øàåáï יתיארש יפכ הנבלה תא תוארל יתחלצה הלבטה תרזעב יאדוב.  

÷øééï םהירבד ואצמנ םא .ןושארה ומכ ותוא םג ורקחו ינשה דעה תא וסינכה ךכ רחא 

 ,םידעה גוז לש תויודעה תחא הלבקתהש רחאל .תלבקתמ התיה םתודע ,םימיאתמ

 .שדוחה שאר לע זירכהלו ןנוכתהל לוכי היה ןיד תיב

 םג ןידה תיב ?דיעהל ידכ דחוימב ןידה תיבל ועיגהש תוגוזה ראש םע היהי המ ךא 

 אושל וחרטש ושיגרי אלש ידכ ,הדועס םרובע ןיכהו תורצק תולאש םתוא לאש ןכ

.םיאבה םישדוחב אובל וכישמיו

!ןמזה עיגה וישכע )קעוצ( 

.)החישב םיחתופ ]באזו יול[ םישנא ינש .ץוחב םידמוע םעה רתיו ןיד תיב שאר סנכנ( 

ìåé שדוחה שדקל ןמזה עיגה וישכע.

æàá ךל ןינמ?

ìåé ונילא ברקתמו ןידה תיבמ אצוי ןיד תיב שאר הנה.

æàá ודובכל דומענ אוב.

øàù áéú ãéï )שדוקמ )םר לוקב!

äòí )שדוקמ !שדוקמ )םיקעוצ!

 שארל רושקה רחא ריש וא "ונלתכ רחא דמוע הז הנה" ,אוביו הלעי תליפתמ "העושי רבדבו" םירש(

.)שדוח
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÷øééï םעה לכ - הלוגבו ץראב םיבושייה לכל שדוחה תעיבק לע עידוהל םיכירצ ויה התע 

?ועידוי דציכ לבא שדוחה תליחת תא רשבמה תואל ןיתממ

)הדוהי לש תיבל לאגיו הדוהי ,יבצ םיסנכנ(

éâàì )ןיכמ התא המ :)הדוהי תא לאוש?

éäåãä ורחב .האושמה ןקתמ ינא ?םילשוריבש ןירדהנסב שדוחה תא ושדיקש ךל עודי אל 

 ראשל ועידוי םשמו ןיתלב תיב דע עידוהלו החשמה רה שארל יבצ םע דחי תולעל יב

.שדחה שדוחה לע הלוגבו ץראב םידוהיה

éâàì םהל םיעידומ םתא דציכ?

öáé ותתואי םהו התוא וארי האבה הגספבש םיפוצהש ידכ האושמה תא םיפינמ ונא 

.םירהה ישארב םתומכ םידמועה םיפוצה ראשל

éâàì החלצהב.

÷øééï וחלשנ ,חולה תעיבק תא לבלבל וסינ םידוהיה יבייוא ,םיתוכהש רחאל ןמזה ךשמב 

 ללה ץלאנ ,םידוהיה דגנ תופידרה ללגב םלוא ,שדוחה שודיק לע עידוהל ידכ םיחילש

.ישישה ףלאה ףוס דע לארשי םע תא שמשיש חולה עובקלו בשחל ינשה

 ירשת
ב

א ירשת

32
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 ויה דציכ .ןיאצוי ןיחולש והיש וניקתה םיתוכה ולקלקשמ ;תואושמ ןיאישמ ויה הנושארב
 .ןתשפ לש תרוענו ןמש יצעו םינקו ןיכורא זרא לש תואסנולכ ןיאיבמ ?תואושמ ןיאישמ
 דע ,דירומו הלעמו איבמו ךילומו רואה תא ןהב תיצמו רהה שארל הלועו החישמב ךרוכו

.ישילשה רהה שארב ןכו ,ינשה רהה שארב ךכ השוע אוהש ורבח תא האור אוהש
 אניפורגמו אניפורגל אבטרסמו אבטרסל החשמה רהמ ?תואושמ ןיאישמ ויה ןיאמו
.ןיתלב תיבל ןרוחמו ןרוחל
 הלוגה לכ האור היהש דע ,דירומו הלעמו איבמו ךילומ אלא ,םשמ וזז אל ןיתלב תיבמו
.שאה תרודמכ וינפל
)ד-ב תוינשמ ,ב קרפ הנשה שאר ,הנשמ(

 תא ושדקי ןיידע םאה ,ינרדומה ןדיעב ב"ב שדקמה תיב הנבישכ :ןוידל הלאש
?םידעה תייאר יפ לע שדוחה
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 חספ .ב

1. àåøçéí ìñãø
?הזה הלילה הנתשנ המ

 ,היסורמ ואבש םישדח םילוע שי ,לשמל .םירצמ תאיצי לע רופיסה תא תעדלו ריכהל וכז אלש םידוהי שי

 םיידוהיה םיגהנמה תא וריכה אל םה .םלועב םידוהיהמ םיקתונמ ויהו ,היפויתאמו םימעה רבח תונידממ

.רבעה לע םירופיס תאו

 רופיס תא וריכה אל םישדחה םילועה .םישדח םילוע לש החפשמ רדסה לילב וחריא ילארשי תחפשמ ינב

 ואר םהש המ לכ לע תובר תולאש ולאש םילועה .רזומו רז םהיניעב הארנ רדסה ליל סקטו ,םירצמ תאיצי

.הדגהב וארקש םירבדה לעו ושעש תולועפה לע ,הרעקה לע ולאש םה .רדסה לילב

?םישדחה םילועה ולאשש תוישוקהו תולאשה ויה המ ורעש �

 .חספ לש הדגהב ףדפדל ולכות ךכ םשל .םכתעד לע הלועה לככ ,תובר תולאש ובתכ �

.רדסה לילב ,לוקב הדגהב םיארוקש המ לעו תולועפ לע ,םילכאמו םיצפח לע ,םיגהנמ לע תולאש ורבח �

.םירבח םע םתרביחש תולאשה תא וושה �

.תולאש 2-3 לע תונעל ולכות וצרת םא

םילשורי ,ןמטרה ןוכמ ,"המר דיב םושמ תאצלו םירצמב לארשי ינב םע דחי תויהל" יפ לע

2. äéëï äàôé÷åîï?
:ורמא ךכו תודיח עשת החפשמה ידליל ושיגה אמאו אבא

.רדסה לילב ןמוקיפאה לש ואובחמ תא ואצמת תונורתפה לש תונושארה תויתואה תא ורבחת םא

.ןמוקיפאה תא םתא םג ואצמו חספ לש הדגהב ופדפד

!החלצהב

ןסינ ד"יל רוא .1

תיברע תליפת ירחא 

 ןטק דעו לודגמ םיסנכתמ 

.תיוז ןרק לכב םישפחמו 

34

רדסב ישילש ינא .2

 הצחרו שודק ירחא 

הצמה תעיצב ינפלו 
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 ןעט םכח בר .3

עבצא םירצמל ונתנ יכ 

...דיה לכ תא וצר אל םהו 

_____   _____ יבר - ?ומש המ 

הדות יריסא ונייה .4

הרותה ונלביק אל וליא םג 

ונברק קרו 

.ונאיבה _____ רהלו 

תודוהל םיבייח ונא .5

תוריחל תודבעמ ונאיצוהש ימל 

_________ ל ןוגימ 

ונל השיגדמו םיימעפ העיפומה הלימ .6

ונתוכזב השענ אל סנה יכ 

.וניקולא 'ה דובכל אלא 

ןויליגה ףוסב תונורתפ האר

םיקידצ ילהאב העושיו הניר .7

םיקלא ינרזע ,יתארק 

.םיורבדכ םיביוא _________ יכ 

?עדוי ימ השולש .8

?םיעדוי םתא העברא םג ילוא 

החורא לכ ירחא .9

החכשנ אל התוא 

- "רדס"בו 

ןיפכיד כלו םיחראמה 

 _______  _______

35
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3. úôæåøú ìôñç

.ןוסכלאבו הרוחא ,המידק תכלל ןתינ .חספל םירושקה םיגשומ 41 םירתתסמ תרוזפתב

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

36
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 רייא יגח .ג
)םילשורי םויו רמועב ג"ל ,תואמצעה םוי(

1. ùòùåòé ìùåï áôúâîé çâé àééø )éåí äòöîàåú åì"â áòåîø(

.רייא יגחל םירושקה םימגתפ םע תורכיה :הרטמ

:דויצ

תורדגה יסיטרכ 12 �

לוח ןועש �

תיגיג וא הספוק �

םיטפוש תווצ �

:הלועפה ךלהמ

 תואמגוד( םימגתפל תורדגה יסיטרכ ןיכהלו רצק ןמז ךשמב םימגתפה תא םיכינחה םע ןנשל ךירדמה לע

.תוצובקל םיכינחה תא קלחל ןתינ ךכ רחא .)ךשמהב

 .םגתפה והמ תוהזל הצובקה לעו ,הרדגה םע סיטרכ הספוקה ךותמ ףלוש ורותב הצובק גיצנ לכ

.היינשה הצובקל רבוע יוהיזה סיטרכה יוהיזב החילצמ הניא הצובקהו הדימב

.תחצנמה איה םיסיטרכה תיברמ תא רובצל החילצמה הצובק

 לע םתוא רייצלו רויצל םינתינה םימגתפ רוחבל ץלמומ .א :תורחא םיכרדב הלועפה תא ןווגל ןתינ

 .רפסמב רוחבל הרותב הצובק לכ לע .רפסמ עיפומ וילעשכ האריי סיטרכה בגש ךכ ,חולל םרבחלו םיסיטרכ

.הנומתה תועצמאב םגתפה תא תוהזל תוסנלו

 תא תוהזל ,בוצק ןמז ךות ,םיבייח הצובקה ירבח לכו המימוטנפ קחשמב םימגתפה תא גיצהל ןתינ .ב

.םגתפה

תורדגה

ãâì àãåí - הנכס לע הרומה ןומיס
ñôéðú äãâì - תטיישה דקפמ בשוי הב הינאל יוניכ
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ãâì ìáï - העינכ תוא
çøú òì ãâìå - הרטמכ ול ביצה
ð÷øà àì äãâì - אבצל בצייתהל שרדנ

ãâì àú ðù÷å - העדצה תואל ופוג לומ וקשנ תא ףיקזה
éôì àú äãâì÷ - ויתונורקע לע רתיו

)áà áàù åáîéí )úäéìéí ñå:éá - ןכתסה ,ושפנ תא ףרח
èáéìú àù - םירחא םימוחתב וא ברקב ןוריט לייח לש הנושאר תוסנתהל יוניכ
 äùéá àù - תויריב הנע
)àù ãú )ãáøéí ìâ:á - תיתד תובהלתה
äåñéó ùîï ìîãåøä - זגורה תא לידגה
îùç÷ áàù - ןכוסמ רבדב קסוע
 àí áàøæéí ðôìä ùìäáú îä éòùå àæåáé ä÷éø )îåòã - םישלחו םינטק דמעמ וקיזחי ךיא ועט םילודג םא
÷èï ðä:(
)àù àåëìä )éùòéä ëè:å - רתויב ססותו רע םדאל יוניכ
äçæé÷ òì àù ÷èðä - רבדב ךמת
)çåöá ìäáåú àù )úäéìéí ëè:æ - רתויב םיבהלנו םיצרמנ םירבד רבדמ
)àù úîéã )åé÷øà å:é - תדמתמ הרעב

םירויאל תואמגוד

הרודמל ןמש ףיסוהל

 םימבו שאב
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2. äîðåøä
 ץראב הרונמה תועמשמ לע שגד ךות ,םינושה הילוגלגב הרונמה לש תילמסה התועמשמ תנבה :הרטמ

.לארשי

 ונימי דעו שדקמה תיבב הרבעמ ,תידוהיה תוברתה לש יזכרמה למסכ שמשל הרחבנ הרונמה :הכירדמל

.םילשוריב תסנכה לומ הדמעב

 תקסוע וב יזכרמה ביטומה רשאכ ,הנידמה למס תרונמ םעו רבעב תורונמה םע תורכיהמ תבכרומ וז הדיחי

 למסכ ונתוא תגציימ איה עודמו הרונמה לש התועמשמ יהמ םיכינחה םע דחי ןיבהל ןויסינ ונה הדיחיה

?הווהבו רבעב ידוהי
 

ציוד פירוט  

פזרי את התמונות על הרצפה ובקשי מכל חני� הפעלה 

לבחור מנורה ולכתוב מה לדעתו המנורה הייתה 

אומרת, לו יכלה לדבר (לא יותר מחמישה 

משפטי�). 

תמונות שונות של 

המנורה, דפי� ומכשירי 

כתיבה. 

סיכו� דברי 

החניכי� ודיו� 

סכמי את דברי החניכי� וערכי דיו� קצר: 

מה ההבדל בי� המנורות?  .1

מה מייחד כל מנורה? (המנורה מבית המקדש,  .2

המנורה מול הכנסת...) 

מה המשמעות של כל מנורה?  .3

מה המשות� בי� כול�?  .4

 

המנורה מבית המקדש הפעלה 

הקריאי לחניכי� את הפסוק בו נצטווה משה על 

עשיית המנורה. 

בקשי מהחניכי� (בקבוצה גדולה, מומל� לעשות 

תחרות בי� 2 קבוצות, בקבוצה קטנה לבקש נציג 

או שניי� שינסו) לנסות לבנות מהפלסטלינה 

מנורה על פי הפסוק (רצוי להסביר את ההבדל בי� 

מנורה לחנוכיה במספר הקני�). 

פלסטלינה, ספר שמות, 

פרשת תרומה, פסוקי� 

ל"א�ל"ו. 

1. מדוע קשה לבנות את המנורה על פי הכתוב? דיו� 

הדגישי את נושא "המקשה אחת" ובררי ע� 

החניכי� מה מיוחד בזה שזה מקשה אחת, לנסות 

להגיע למשמעות של אחדות הע�. 

2. מה המטרה של הקושי הזה? 

המטרה: לתת לחניכי� להתבטא בחופשיות, אי� 

תשובות חד משמעיות, ישנ� פירושי� שוני� ופה 

המקו� לתת לחניכי� לחבר פירוש משלה�. 
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המגודל תחא העצה

 דואמ השמל השק ול היה ,הרונמה תא תושעל השמל אוה ךורב שודקה הוויצשכ" :ץיזדוממ יברה רמא

 .התושעל השקתנ ןיידע - 'הרונמה השעמ הז' :עבצאב 'ה ול הארהש יפ לע ףאו .הרונמה תא םישוע ךאיה

 )!והומכ םכח ונל ימ( וניבר השמו ,הרומה לוכיבכ ךרבתי םשה :)רבדה רזומ( םיהומת םירבדה הרואכלו

 ?רבדה תא גישהלו סופתל השמל השק היה תאז לכבו - דימלתה

 תמלשומה תודחאה תא למסל ,'רוהט בהז תחא השקמ הלוכ' תויהל הכירצ הרונמה ):הז היה ישוקה( אלא

 ונייה - )םיטושיקה( 'החרפ דע' ,םעבש םיטושפה ונייה - )הרונמה סיסב( 'הכרי דע' לארשי יטבש לכ לש

 תוגלפמ ךותב תודחא תושעל יכ ,וניבר השמל השק היהש רבדה הז - דחי הלא לכ דחאל .םעבש םיבושחה

.)ךתולעהב תשרפ ,ןהכה יכדרמ ברהל "הרותה פ"ע"( "םילקה םירבדה ןמ ללכו ללכ הז ןיא ,לארשי

.תחא הרטמל דחאתהל ונילע תאז לכבו םינוש םיקלחמ בכרומ ונמעש ונל הריכזמ הרונמה

,תינרות תוברתל ףגאה ,עלס תעפי :הכרע ,ןירפלג לט :הבתכ ,תוהמו תועמשמ ,םילמס יפ לע

תולייח תורומ רשכהל זכרמה 

3. îàì"ó òã úé"å
)םיחוציפ ןונגסב( יתיבפלא ןודיח

)àåâðãä(  זעונ עצבמ עצוב םש ,לארשי-ץראל הפולחכ ינויצה סרגנוקב העצוהש הנידמ - א   .1
)!àçøéé(  דקפמה תמסיס  - א   .2
)äøá àì÷ìòé(  דיחאה חסונ ימזוימ ,תיתדה תונויצה תובאמ  - א   .3
)àìèìðä(  ל"הצ ידי לע הזגפוהש םיליפעמ תיינוא - א   .4
)ãåã áï âåøéåï(  "ןקזה" - ןושארה הלשממה שאר - ב   .5
)áìôåø(  _______ תרהצהו שרוכ תרהצה - ב   .6
)áéú äòøáä(  תודחוימ תוינבגעל רוקמ ,תואמצעה תמחלמב הנופש חלמה םי ןופצב ץוביק - ב   .7
)äøá âåøï(  הרותה יפ לע ןירדהנסב הבישיה תרוצ תא ריכזמ ומש - ל"הצ לש ןושארה ישארה ברה - ג   .8
)âåìðé, âáòúé(   ל"הצב ר"יח תוביטח יתש - ג   .9
)âåù àîåðéí(  המלשה לארשי ץרא ןוזחב תלגודה ,תיממע העונת  - ג .01
)ãåéã÷ä ò"ù ãåã ìéáåáéõ(  האיצממ םש לע היורקה ,תיביטימרפ המגרמ - ד .11
)ã÷ø(  הרתוא הנורחאלו  8691 ,ח"כשת תנשב המלענש תללוצ - ד .21
)ãâì äãéå(  שרשר םוא תרטשמ דיל בגנה תביטח ישנא ידי לע ףנוה  - ד .31
)äú÷åä(  הנידמה ןונמה - ה .41
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)äø äöåôéí(  הטיסרבינואל סכר אוה םויה .םימיה תשש תמחלמ דע םילשוריב תילארשי תעלבומ - ה .51
)äëøæú äîãéðä(  ביבא-לתב ןואיזומב .ח"שת רייאב 'ה - ה .51
)çééí äøöåâ(  ם"ואב לארשי רירגש ,ישאר בר ןב ,אישנ  - ה .61
)òæø åééöîï(  ןושארה אישנ לש ונייחא ,אישנ  - ו .71
)àåøã åéðâéè äéãéã(  םיאטרופסל יכוניח דסומ ומש לע ,8391 תנשב תודחוימה הלילה תוגולפ םיקמ - ו .81
)æìãä(  ל"הצ לש תורישב ש"מגנל יוניכ - ז .91
)æëåú àáåú(   תאזה ץראל וניתוכז - ז .02
)çåîä åîâãì(  הנידמה תמקה ינפל תונויצה תודלותב הפוקת - ח .12
)çåìä(  שבויש קמע - ח .22
)çå÷ äùáåú(  "הצרא תולעל תוכזה ידוהי לכל" - ח .32
)çøîåï(  הנידמה לש "םייניעה"  - ח .42
)èéøï(  םודאה םיה דע ץאוס ץרפמ לש וחתפ תא םירבחמה םיה ירצמ - ט .52
)èéøú öáé(  רשילק ברה ש"ע ,7391-ב דסונ ,"יחרזמה לעופה" לש ץוביק - ט .62
)éã ìáðéí(  לארשי תומחלמב םילפונה רכז תחצנהל התומע - י .72
)éã îøãëé(  השרו וטג דרמ דקפמ לש ומש לע יורקה ץוביק - י .82
)éôúç(  יכ"נת טפוש לש ומש ,רורחשה תמחלמב המקוהש ל"הצ תוביטחמ - י .92
)ëçåì ìáï(  לארשי תרצות - כ .03
)àìé ëäï(  הירוסב ספתנש ילארשי לגרמ - כ .13
)ëôø òöéåï(  ןויצע שוג יצוביקבש קיתווה - כ .23
)ìèøåï(  ןוירשה ליח ןואיזומכ שמשמ ,ןולייא קמע םורדב רתא - ל .33
)äì"ä(  הרזח אלו ןויצע שוג תרזעל האציש "הנגהה תקלחמ"  - ל .43
)îâï ãåã(  לגדה זכרמב - מ .53
)îåáéì äîéí äàøöé(  לארשי לש ישארה םימה קרוע - מ .63
)îðãìáàåí(  םירעש האמ תברקב םימיה תשש תמחלמ דע ימלשורי לובג רבעמ - מ .73
)äøá îåäìéáø(  ורכזל לאומש ןג ועטנ ,תיתדה תונויצה תובאמ - מ .83
)ðååä éò÷á(  רורחשה תמחלמ תעב התנופש ,םילשוריל ןופצמ תילארשי הבשומ - נ .93
)ðéì"é(  בקעי ןורכזב וזכרמ ,םיכרותה תפוקתב תידוהי תרתחמ - נ .04
)ðç"ì(  םיבר םיצוביק ודסונ ותוכזבש ,ל"הצב ידועיי דוקיפ - נ .14
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)ñìò äàãåí(  הרטפל יוניכ - ס .24
 תמחלמ ימיב תוריישב דחוימב ותרישש ,"הנגה"ה לש תימצע תרצותמ םיניירושמל יוניכ - ס .34

)ñðãååéö'éí(  םיכירכל רחא םש ,תואמצעה
)ñ÷àã(  ביואה לש עקרק-עקרק יטקט ליט - ס .44
)òåæé(  ןוחטבה יתורישב םלועב ץופנ עלקמ תת  - ע .54
)òéøà÷-ñåãï(  ןוכיתה חרזמב תונידמ יתש לש ןתומש ,באוי תדוצמ - ע .64
)ôìî"ç(  הנגהה ןוגרא לש "עבקה אבצ" - פ .74
)öáø(  ץראה דילי ידוהיל יוניכ - צ .84
)äøá ÷àìéùø(  תיתדה תונויצה תובאמ - ק .94
)åîðãå éîé÷(  ייא ןיראק ,"חנ תבית" עצבמב ופתתשהש םיה ליחב םיבדנתמ תדיחי - ק .05
)øåèùéìã(  תמסרופמ םיאקנב תחפשמ ,תונויצה לש "םינולובז"ה דחא - ר .15
)àéìï øîåï(  ותודהיב האג היהש ללחל ןושארה ילארשיה טואנורטסאה - ר .25
 ,רבח סמ םליש רשא ידוהי לכל הנתינש תינויצה תורדתסהב תורבח תדועתל יוניכ היה רבעשל - ש .35

)ù÷ì(  עבטמ םש
)ùá"ë(  הנידמב לכסמה ןיעידומל יארחאה ףוגה - ש .45
)úôéìä ìùìåí äîãéðä(  לארשי תנידמ קוזיחל תותבשב תסנכ יתבב תרמאנ - ת .55
)úâìéú(  ץראה "ב ּוט" תא ימלוע-ןיב ידוהי רעונל ריכהל טקיורפ לש ומש - ת .65

תוגספ ,רמייהלפ הירא תאמ ,"ךיגחב תלאשו ךדגיו ךנב לאש" יפ לע
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4. ðà ìäëéø - éùøàì ùìðå 
תידוהי תוהז אשונב רעונל הלעפה

:תורטמ

.תימואלו תיתצובק ,תישיא תוהז יביכרמ ןוחבל  .1

.תקולחמ יבצמב םתובישח לע דומעלו תילארשיה הרבחב תונוש תוצובקל םיפתושמ םינכמ רתאל .2

.תוקד 54 :הלעפהה ךשמ

.הביתכ ילכו םילוטסירב :םירמוח

:הלעפהה ךלהמ

ישיא - 'א בלש

 תויהל תרחבנ .תונוש תורגסמב תונוש רעונ תוחלשמ הצרא תועיגמ םיידוהי םישרוש תולגל ןוצרה תובקעב

 תינכת ןיכהל ךילע ?םהל הארת המ .לארשיב ןושארה םרוקיב והז .ל"וחמ רעונ ינב תחלשמ יחראמ ןיב

.םימי 3-6 ךשמב תחלשמה חוריאל

:האבה הלבטב רזעיהל רשפא

.םידוהי-אלו םידוהי םירייתו םישדח םילוע חראל וננכתי םיפתתשמהש ךכל גואדל שי

 ,םויה תונויצ ,רחבנ םעכ לארשי םע ,ידוהיה םעה תויחצנ ,םלועב לארשי םע לש ודיקפת :םיכרעל תועצה

.םיירוטסיה םירתאו םייכ"נת םירתא ,קדצ טפשמ ,ןוחטיב ,לארשי ץרא בושיי

אי�? מה נראה 

טקסט מופע דיו� טיול אישי� מקומותנושאי�

מדוע/לש� מה? 
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יתצובק - 'ב בלש

.םיפתתשמ 5-6 הצובק לכב

.ותריחבל םיקומינ הלעיו הצובקה ירבח ינפב ותעצה תא גיצי ףתתשמ לכ .1

 תוריק לע הלתיתו לוטסירב ריינ יבג לע בתכת תינכתה .תקמונמ תפתושמ תינכת וניכי הצובקה ירבח .2

.רדחה

.תונושה תוינכתב ונייעי םיפתתשמה .3

האילמב - 'ג בלש

.תוינכתה ושבוג הבש ךרדה לע וחוודי תוצובקה גיצנ

?תינכתה תיינבב םכתא וחנה םילוקיש ולא .1

.וקמנ ?לארשי תנידמ לש הדוחיי תא השיגדמ וא תנייפאמ םתעצהש תינכתה המב .2

?עודמו םתמכסה המ לע .3

?ןמע םתדדומתה דציכו הצובקב ולע תועד יקוליח ולא .4

?עודמ ?םכתא עיתפמ הז םאה ?תוצובקב ונכוהש תונושה תועצהה ןיב ףתושמ המ .5

 ?תונוש ןה המבו ,םיידוהי אל רעונ ינבל ונכוהש ולאל םיידוהי רעונ ינבל ונכוהש תוינכתה תומוד המב .6

?ינושל תוביסה ,םכתעדל המ

 עיפשמ םירוגמה םוקמ היה םכתעדל םאה - םיטועימ ינב ,ינוליח ,יתד רעונ לש םיגיצנ הצובקב ויה ול .7

.תואמגוד ונת ?תועצהה ןכות לע

?תילארשיה הרבחב םיפתושמ םינכמ לע דיעהל תולוכי וגצוהש תוינכתה ,םכתעדל ,םאה .9

?תילארשיה הרבחב םיפתושמ םינכמ םימייק ,םכתעדל ,םאה .01

רעונו הרבח להנימ ,טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמ ,"תורבדיה" יפ לע
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5. úùò áøéáåò - ì"â áòåîø 

רמועב ג"ל יגהנמ

.תשקו ץחב רמועב ג"לב םירוי עודמ �

.)םימשב תשק העיפוה אל י"בשר ימיב( 

?תורודמ תקלדה לש גהנמה רוקמ המ �

 ,ףסונב .דכלמהו דחאמה למס איה תקלודה שאה - הזב הז דובכ וגהנ אל יכ ותמ אביקע יבר ידימלת( 

.)שא םיקילדמ ןכלו הרותה לע בר רוא ץיפמה רהוזה רפס דחוימ ,רמועב ג"לב רטפנש ,י"בשרל

רמועב ג"ל

?רמועב ג"ל לח ךיראת הזיאב �

)רייאב ח"י( 

?החמש םויל רמועב ג"ל תא וכפה עודמ �

.)אביקע יבר ידימלת ברקב הפיגמה הקספ הז םויב יכ( 

?וכיראתל סחייתמ אלו רמועה תריפס םש לע רמועב ג"ל ארקנ עודמ �

 - תרתסנ אלא ,יולגב ךכ לע ובתכ אל תוריהז ימעטמ ךא ,םיביואה לע ןוחצינ עריא הז םויב יכ ןכתיי( 

.)רמועב ג"ל

ספירת 

העומר 

רבי 

שמעו� בריוחאי

סיפורי�    

ואגדות 

שירי 

ל"ג בעומר 

רבי 

עקיבא 

מנהגי 

ל"ג בעומר 

בר 

כוכבא 

מנהגי 

ספירת העומר 

ל"ג בעומר 
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אבכוכ רב

 ?אבכוכ רב לש יתימאה ומש והמ �

 )ùîòåï áø ëåæéáà(.
?םיאמורה דגנ אבכוכ רב לש ןורחאה ברקה ךרענ ריע וזיאב �

 )áéúø(.
?רמועב ג"לל אבכוכ רב רושק המב �

 )áé"ç áàééø äöìéçå äéäåãéí ìäãåó ìæîï îä àú äøåîàéí(.

רמועב ג"ל יריש

!אבכוכ רב לע רפסמה ריש וריש �

 )àéù äéä áéùøàì...(.
!שאו הרודמ םירכזומ ובש ריש וריש �

 )ùéø äôéðâ'àï, "äåøä îãåøä"(.
!אביקע יבר לע רפסמה ריש וריש �

 )àîø ø' ò÷éáà...", "øáé ò÷éáà àéù öðåò..."(.

רמועה תריפס

?רמוע הז המ �

 )îéãä ùì úáåàä(.
?רמועה ימי תא םירפוס דציכ �

 )äéåí éåí àçã ìòåîø, äéåí ùìåùä åùìåùéí éåí ùäí...(.
?רמועה תא םירפוס יתמ �

 )áëì òøá ùáéï à' çåì äîåòã ôñç ìùáåòåú(.
?רמועה תריפסל הביסה המ �

 )äéà ðåòãä ìäæëéø ìàðùéí äòåñ÷éí áîìàëú ä÷öéø àú çâ äùáåòåú ùáå òåìéí ìøâì ìéøåùìéí, åëï ëãé 
ìäãâéù àú äöéôéä ìéåí îúï úåøä(.
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רמועה תריפס יגהנמ

?רמועה תריפס ימיב םיגהונש תולבאה יגהנמ םהמ �

 )ìà ìäúçúï, ìà äñúôø, ìà ìäúâìç(.
?הריפסה ןמזב תולבא יגהנמ תצקמ םיגהונ עודמ �

 )úìîéãé øáé ò÷éáà ðäøâå áîâéôä ùôøöä áæîï ñôéøú äòåîø, ú÷åôú ôåøòðåéåú áúåìãåú éùøàì(.
?תולבאה יגהנמ תצקמ םיקיספמ יתמ �

 )áì"â áòåîø(.

יאחוי רב ןועמש 'ר

?רמועב ג"לל י"בשר רושק המב �

 )øùá"é ðôèø áì"â áòåîø(.
?עודמו אבחתה המ ינפמ .רזעלא ונב םע הרעמב י"בשר אבחתה הנש 31 �

 )øùá"é ãéáø áâðåú äøåîàéí åäí øöå ìúåôñå åìäøâå(.
?הז רבק םסרופמ המב ?י"בשר רובק ןכיה �

 )øùá"é ÷áåø áîòøä áîéøåï, î÷åí æä îôåøñí áäéìåìåú äðòøëåú áå áì"â áòåîø(.

אביקע יבר

?רמועב ג"לל אביקע יבר לש רשקה המ �

 )áì"â áòåîø ôñ÷å úìîéãé øáé ò÷éáà îìîåú(.
?אביקע יבר לש ופוס היה המ �

 )äøåîàéí äîéúå àåúå áîéúä ÷ùä åàëæøéú(.
."בהז לש םילשורי" ארקנה טישכת ותשאל השע אביקע יבר �

?הז טישכת הל השע המ ליבשב 

 )áòåðéå, øáé ò÷éáà àîø ìøçì ëé ìå äéä áéãå äéä ðåúï ìä éøåùìéí ùì æäá. ëùçæø àìéä äòðé÷ ìä àú 
äúëùéè(.

:תודגאו םירופיס

.רמועב ג"לב רושקה והשלכ רופיס רפס �
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.)הדגאה רפסב האר( אביקע יבר לע הדגא רפס �

.)'ודכו םימ וקחש םינבא ,ןאצ העור היהש רופיסה( 

.)ןלהל האר( אבכוכ רב לע הדגא רפס �

קמעה לדגמ ,"תידוהיה היווחה" השרדמ יפ לע

אבכוכ-רב לע תורוקמ

 ויהו ,אביזוכ-ןב םש היהו רתיב לע םירצ ויה )םיאמור םילייח( תונרק יעקות ףלא םינומש :ןנחוי 'ר רמא

 :םהל רמא ?םימומ ילעב לארשי תא השוע התא יתמ דע :םימכח ול וחלש .עבצא יעטוקמ ףלא םייתאמ ול

 )אבצה ליחב( איטרטסאב בתכי לא ןונבלמ זרא רקועו וסוס לע בכור וניאש ימ לכ :ול ורמא ?וקדבי ךאיהו

 םיגרוהו םיאצוי םהו תוסייג םהילע חלוש סונירדא היהו .ךכ ףלא םייתאמו ךכ ףלא םייתאמ ול ויהו .ךלש

 םעפ .ךלמ ונשענו ושארב ןתינו סונירדא לש ותרטע תא איבנ ןכ םא אלא רבדל הנקת ןיא :ורמא .םהב

 אל :ול ורמאו םהיפ םלישכה .םכדעסב םכיהולא :םהל רמא ,דחא ןקז םהב עגפ המחלמל ואצישכ תחא

 ?אביזוכ-ןב לש וחוכ היה המו ."וניתואבצב םיקלא אצת-אלו ונתחנז םיקלא התא אלה ,ףוכסי אלו דעסי

 היה אביקע 'ר ותוא הארשכו .תושפנ המכ ןהב גרוהו ןקרוזו ויתובוכראמ תחאב ארטסילב ינבא לבקמ היה

 ןב ןיידעו ךייחלב םיבשע ולעי :אתרות ןב ןנחוי 'ר ול רמא .בקעימ אביזוכ ךרד "בקעימ בכוכ ךרד" רמוא

...אב וניא )חישמה( דוד

 .ולצא רזעלא 'רל ואיבהו אביזוכ-ןב חלש .הנידמה תא רוסמל רזעלא 'ר שקיבש ותעדב רובס אביזוכ-ןב היה

 יתעמש אלו הליפתב דמוע יתייה ,ינזואב יל שחל המ עדוי יניא :ול רמא ?יתוכ ותוא ךל רמא המ :ול רמא

 התצי .וגרהו תחא הטיעב ולגרב וב טעב ,סעכ אביזוכ-ןב אלמתנ .םולכ אל :ול רמא ?ול תרמא המו .םולכ

 םעורז תרבש התא :ול רמא ;"ונימי ןיע לעו ועורז לע ברח ,ןאצה יבזוע לילאה יעור יוה" :הרמאו לוק-תב

 דימ ."ההכת הֹהכ ונימי ןיעו שבית שובי - שיאה ותוא לש - ועורז" :ךכיפל ,םנימי ןיע תא תימסו לארשי לש

.אביזוכ-ןב גרהנו רתיב הדכלנו תונוועה ומרג

 והאיבהו ךל :ול רמא .ויתגרה ינא :דחא יתוכ ול רמא ?הזל וגרה ימ :רמא .סונירדא לצא ושאר ואיבה

 לוכי היה ימ הזל וגרה םיקולא אלוליא :סונירדא רמא .וראוצ לע ךורכ שחנ ואצמו ,ואיבהו ךלה .ילצא

!וגרהל

ז-ומק 'מע ,"הדגאה רפס" יפ לע
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עובשה תשרפ .ד    

49

םיחקלו תוישעמ .1
ארקיו תשרפ

?ןיבמ אוה םא םכחה תא לאשו דוס רבד םכחל שחל םדא םעפ

.ותוא יתחכש רבכ ינא לבא ןיבמ ינא :ול הנע םכחה

ןיקסילפ גילז ברה ,"ךומכ ךערל תבהאו" יפ לע

?וירבדב םכחה ןווכתה המל �

?רופיסהמ קיפהל ןתינ חקל הזיא �

וצ תשרפ
.)חי ,זי:ו ארקיו( ...'ד ינפל תאטחה טחשת הלעה טחשת רשא םוקמב תאטחה תרות תאז

 קרפ ,תומבי תכסמ ,ימלשורי דומלת( םיאטחה תא םסרפל אלש 'ד ינפל תאטחה טחשת הלועה טחשת רשא םוקמב
.)ג הכלה ,ח

.םישייבתמו תאטח אוהש םיאורה וניבי אלש ותטיחשל ומצע ינפב םוקמ תאטחל עבק אל ךכל :הדעה ןברק שוריפ

 תכסמ ילבב דומלת האר( ?הזה ןויערה תא תושיגדמכ ורבחל םדא ןיבו םוקמל םדא ןיב תווצמ דוע םכל םירכומה �
.)ב דומע בל ףד ,הטוס

ינימש תשרפ

 םע תדסחתמ איהש הזב הדיסח םשה רוקמ תא ארמגה הריבסמ 'א דומע גס ףד ןילוח תכסמב ילבב דומלתב
.הירבח

.ןתוירזכא םושמ הליכאל םירוסאה תופועה ןיב הדיסחה תא ללוכ אוה ינימש תשרפל ן"במרה שוריפב

.תורוקמה ינש ןיב הריתסה תא ריבסהל ןתינ דציכ �
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ערוצמ-עירזת תשרפ

 .םיסוס ירכומ תוצובק חרא רשא ןולמל תבשב עלקנ )"םייח ץפחה"( ל"ז ןידרמ ןהכה ריאמ לארשי ברה םעפ
.הצובקה ירדחל ךומסב ורדח תא ול רדיס "םייח ץפחה" תא ריכה אלש ןולמה לעב

 ץפחה" לעב ."םייח ץפחה" ינפל לצנתה אוה ןולמב תבשל ןסכא אוה ימ תא ןולמה לעבל עדונשכ תבש יאצומב
.הצובקה לש םתרבחמ תבשב דואמ יתינהנ ,לצנתהל המ לע ןיא ול הנע "םייח

.ןולמב "םייח ץפחה" לש ותאנה לע דיעהל לוכי השרפב רכזומה אשונ הזיא �

םישודק-תומ ירחא תשרפ

.)די:טי ארקיו( ...ךיקלאמ תאריו ...לושכמ ןתת אל רוע ינפלו

 ןווגמב תוצע שפחל ידכ )"ש"יא ןוזחה"( ל"ז ץילרק היעשי םהרבא ברה לש ותיב תא םידקופ ויה םישנא הברה
.תויקסעו תויתחפשמ ,תוינחור תויעב ,תואירב ןוגכ םיאשונ

.ולאה תויוצעייתהה ידי לע "רקיה ונמז תא זבזבמ" היה "שיא ןוזחה"ש ךכ לע וידימלתמ דחא המת םעפ

 אלממ ינא םיפסכ יל ןיאו תויה לבא ,םידסח תיישעל יפסכ תא איצומ יתייה רישע יתייה םא :ול הנע "שיא ןוזחה"
.ילש יכרדב דסח תיישע ידי לע יתוירחא/יתבוח תא

"רודה ראפ" יפ לע

רומא תשרפ

קדצה ןומעפ רופיס

 םע הלא םולשב ויחי ותכלממ יבשות לכש הצר הזה ךלמה .רשיו קידצ ךלמ ךלמ הילטיאב רשא ירטא ריעב
 ןומעפ עבק ןכו םיטפוש רפסמ הנימ אוה ,םירבדו ןיד לש הרקמ לכב קדצ טפשמ דימ ךורעל היהי רשפאש ידכו ,הלא
 דחא אב דימו ,לצלצלו לבחב ךושמל ,ןומעפל תשגל אלא ול היה אל לווע ול השענש ,םדא .קושה רכיכב לודג
 םינשו םימי רחאל ךא .בר ןמז ךשמב ןומעפב םיבשותה ושמתשה תאז ךרדב .ותנעט תא עומשל ידכ ,םיטפושה
 םיקלחה ינש תא רביחש ידי לע לבחה תא ןקית והשימ .ערקנ אוה ףוסבלו ,דואמ קד היהש דע לבחה קחתשה
.שומישל יואר ןומעפה היה בושו ,שק לש לועבגב םיעורקה

 ינרק םוחמ רתתסהל םתיבל וכלה םלוכ יכ ,םדאמ הקיר התיה קושה רכיכשכ ,םיטהולה ץיקה ימימ דחאב
 םירהצה תעשב הזכ בר חוכב לצלצמ הז ימ תוארל קושה רכיכל ואצי םיבר .םיקזח םילוצלצ םואתפ ועמשנ ,שמשה
 ,הנע אל שיא .לאש ?לצלצ הז ימ .ןומעפה םוקמל להקה ןיב רבעו םיירהצה תחונממ םק םיטפושה דחא םג .המחה
 .בער תתימל בורק הארנ אוהו שוחכה ורשבל דעבמ וטלב ויתומצעש ,הארמ-ערו לודג סוס לע ועיבצה םיבר לבא
 לצלצ שקה לא עיגהל ויצמאמב .ולכאל ידכ ,םש רושקה שקה לועבג תא דירוהל הסינו ןומעפה לבח דיל דמע סוסה
 תחא םעפ .ינולפ ליצאל ךייש אוה ,םינקזה דחא הנע ,ינודא .טפושה לאש ?תאז הבולע המהב תכייש ימל .ןומעפה
 ליצאה ואיצוה ןכל .הביכרל חלצי אלו סוסה ןקז התע ךא .וב ללהתהו דימת וילע בכר וינודאו ,הפי סוס הז היה
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 ךכ ידי לעו הזה שקה תא לוכאל הצר אוה .אצמי רשאב הסחמ םוקמו ותייחמ תא ול אוצמל ץלאנ סוסהו ,ותוורואמ
 ינפל ליצאה אבוה הרהמ דע .ליצאה תא איביו םכמ דחא אנ ךלי ,טפושה רמא .ול השעיי קדצו ,קדצה ןומעפב לצלצ
 בצמל עיגה ןמאנה ךדבעש םלכנו שוב ךניאה :רומאל ,תורומח וב ףזנ טפושה ,ול ךייש סוסה ןכאש הדוה אוה .טפושה
 הבוט ול לומגל ךילע תעכו ,וחוכב רבדה היהש ןמז לכ הנומאב ךתוא דבע אוה ?ךתורישב ןקדזהש רחאל הזב בולע
 ןומעפב לצלצל דוע ץלאיי לבל ,המואמ ול רסחי אלש ךכל גאדו ,ךתיבל ותוא חק .ךרוצה יד וליכאהלו הבוט תחת
.קדצה

לאטש םהרבא ,"ותבשב תבש" יפ לע

?הרותבש םייח ילעב רעצ תעינמל תורושקה תווצמ דוע םכל םירכומה �

.ד:הכ םירבד ;י:בכ םירבד ;ז-ו:בכ םירבד ;אי-י:כ תומש ;וט:אי םירבד :םיאבה תורוקמב ןייע 

?םתוא גד אוה עודמ םיגד בהוא גייד םא ?םתוא טוחשל ול רתומ עודמ םייח-ילעבב בשחתהל הווצמ םדא םא �

?םדאה לש ויפוא לע עיפשהל הלולע םייח ילעב יפלכ תירזכא תוסחייתה םאה �

יתוקוחב-רהב תשרפ

 ללגב ןה ,הגאדבו בצעב יורש היה םימיה לכ .המועז התיה ותסנכהו ,םינב העבש ול ויהש ינע לעופב השעמ
?הדובע רסוחמ היהי םא ,ןקדזי םא ,הלחי םא הרקי המ :דיתעל ויתוששח ללגב ןהו ,הווהב ערה ובצמ

 יתלב תוחנא ךות ותדובעב קסוע שיאהש ךכל בל םש אפורהו ,בל בוטו רישע םדא ,אפור לצא דבע םעפ
 ,החישב ומע סנכנ אוה .ותוא תומסרכמ תודבכ תוגאדש תוארל ןתינ ףופכה ובגו תובוצעה ויניעבו ,תוקסופ
.ךיישק לכ תא ךל רותפתש הפורת ךל ןתאו יתיבל אוב :ול רמא ,ונואכד תביס ול העדונשכו

 ליטמ ךל הנה - .תכתממ דבכ ץפח איצוה ,וירפס ירוחאמ ,םשו ,ורדחל ינעה לעופה תא סינכה אפורה
 לבא .הרצ ילע אובת םא וב שמתשאש תנמ לע ,תובר םינש ינפל ותוא יל ןתנ חונמה יבא .רוהט בהז יושעה
 וב השעו ותוא חק .ליטמב ךרוצ דוע יל ןיאו ,בר ישוכרו יתנקז התע ,ייח ימי לכ בוט יבצמ היה לאל הדות
.ךנוצרכ

 .רחמה םויל הגאד אלל ןושיל לכונ התעמ - .רקיה ליטמה לע ותשאל רופיסו ותיבל ינעה רזח החמש אלמ
.בהזה תריכממ ונינב תא ןוזל לכונ ,הדובע אצמא אל םא

 בהזה תא וריתסה םהו ,רצואה זבזבתי לבל ,לודג ךרוצ תעשב אלא ליטמב ושמתשי אלש וטילחה דימ
.רתס םוקמב

 םיזילעה וינפו ,בל בוטו חמש ותדובעל אצוי היה אוה .ינעה לש ותיבמ הגאדהו בצעה ורס םוי ותואמ
 םג .וקיסעהל םיברמ ויהש ,םירישעה םיתבה ילעב לש םביל תמושת תא תררועמ התיה הנינרמה ותקירשו

 תחתו ,תיבה תניפב הכובו הבוצע דוע הבשי אל ,הדדועתה םאה ףא .ורכש הלע אליממו ,הלע הדובעב וקפסה
 םאה לש תוקריה ןגמו ,החפשמה יכרצל וקיפסה באה תוסנכה .תוקרי הב לדגלו םתניג תא חפטל הלחה תאז
 ויה - בכשמל לפנש וא ,הדובע לעופה אצמ אל וב םוי עיגה רשאכ .םש הרוגאו הפ הרוגא ךוסחל וחילצה
.בהזה ליטמב שמתשהל ךרוצה ידיל ועיגה אל םלעמ לבא ;ותשא לש היתונוכסחב םישמתשמ
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 .םירישע ויהש דע ,בוטו ךלה גוזה ינב לש םבצמ .תיבה תסנרפב רוזעל ולחהו ולדג םינבה .םינשה ורבע ךכ
 ומע וסנכנו והוליכאה ,םתיבל והוסינכה םכרדכ .הבדנ שקיבו ,םתלדב קפד ינע ןצבקש דחא םוי עריא הנהו

 אלא וניא באהש העשבו ,שוכר םהל היהש ילבמ ,םינב העבש לדגל וחילצה דציכ םתוא לאש ינעה .החישב
.דיתעה ינפב דחפו תורירמ לוכא אוה דציכ רפיס אוהו ,טושפ לעופ

 רבכ ונינב ,ונקז הנה - :ףיסוהו ,בהזה ליטמב השעמה תא ול רפיס ,ינעה תונולת תא לעופה עמש רשאכ
.הכרב ךל איביש הווקאו ,בהזה ליטמ תא ךל יתתנו יננה ,רוסחמ דוע ןיא ונל םגו ונל םיקוקז םניא

 :רמאו ליטמב ףשפיש ,תוכתמב יקב היהש הז ךא ,ינעל ורסמו רצואה תא איצוה ,רתסה םוקמל ךלה אוה
!תשוחנ יהוז ,בהז הז ןיא ירה

 ינעה לש ותרצ" :הטורח תבותכ וב תהלגתנש דע ,תכתמב ףשפשל הכישמהו ,וירבדב הנימאה אל השאה
."ךלגר דעמת אל ,ןוחטיב ךותמ םייחה ךרדב ךלת םא .דיתעה ינפמ ודחפמ םא יכ ,הווהב ורוסחממ אל תעבונ

 לוקש הכרע התע יתדמלש וז הצע - :רמאו , הבוטה םתנווכ לעו םיחרואה תסנכה לע גוזה ינבל הדוה ינעה
 ,רברג א"הל "תודגאו םירופיס" ךותמ ,תיתפרצמ ישפוח םוגרת ,תיתפרצ הדגא( םיכלמ תורצואו בהז דגנכ
.)5391 ןודנול

לאטש םהרבא ,"ותבשב תבש" יפ לע

 יולת לוכהש עדוי אוהש תורמל ,ותלוכי לככ לדתשהל םדאה לע הבוח ןהב תופסונ תואמגוד ךל תורכומ םאה �
?'דב

 ךרד וז םאה ?ךכל יוכיס ול ןיא אליממש בשוח אוהש םושמ חילצהל קיפסמ לדתשמ וניא םדאש הרוק םאה �
?הנוכנ

 רשאכ וא ,םירשימל ךלוה לוכהו חילצמ אוה רשאכ :םדאה לש ותנומא רתוי השק ןחבמ ידיל האב יתמ �
.ךל תורכומה תואמגוד ןת ?תורצב ןותנ אוהו תויעב תוררועתמ
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תרוזפתב םירויא .2
שדוחה תוישרפל םירושקה םיגשומו םיקוספ םירתתסמ םיאבה םירויאב

יקספנרצ סחנפ תכירעב ,ילארשיה זכרמה ,"תווצמו הרות" יפ לע

הריכמל אל
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 םשו דיל לבויה תנש ןויצל םיעוריא

טדרהנרב יבצ תאמ / "םש שי שיא לכל"

 תחא תרכזנ ,"האושה תפוקתמ היתויווח לע םלועמ הרביד אל ימא"

 וישכע .ןמזמ אל הרטפנ איה" .םשו די לש האירקה םלואב תורקבמה

 תלאשנ איה ."האושב התפסנש התחפשמ לע םיטרפ ררבל הצור יתייה

 םידידיו החפשמ יבורק ואלימש החצנהה יפד - דעה יפד ףסואב הקדב םא

 ןכש ,ץמאמה לע לבחש יל הארנ" .הנוע איה ,"אל" .תומשה לכיהב דעל םירומשו האושב םיפסנה לש

 םלועמ איה .הדרשש התחפשמ ינבב הנורחאה התייה ימא

 תווצה ."דע יפד האלימש ןכתיי אל ,האושה לע הרביד אל

 תונידעב התוא ענכשמ ץועייו עדימ יתוריש תדיחי לש

 הלש החפשמה םש תא רתאל הל רזועו תאז לכב תוסנל

 לש בשחוממה םינותנה דסמב םיפדה ןוילימ 2 לעמב

 הלע המ רפסמה ףד היניעל הלגנ הרהמ דע .םשו די

 תמהדנ איה ,תילגתהמ תשגורמ .התבס לש הלרוגב

 בתכנ הז" .המא לש הדי בתכב הבותכ תודעהש תולגל

 המאש ףא .תשחול איה ,"יתדלונ הבש הנשה ,6591-ב

 תא הניבה איה תיבב האושה תא הריכזה אל םלועמ

.םשו דיב היריקי רכז תחצנה תובישח

 ,דעה יפד ףוסיא עצבמב םשו די לחהשכ ,5591-ב

 םינימז ויהי םה ובש םויה עיגיש םלח אל שיא

 וליפא ךא ,בשחוממ םינותנ דסמ תועצמאב רוביצל

 םדא לכ לש ומש דועית לש תובישחה הנבוה זא

 ויהי אל םיפסנהש ךכ האושב חצרנש םדאו

 .םייטרפ םישנא אלא םש ימולע ,תולפרועמ תויומד

 ךכ לכ םישוחנ ויה םיצאנהש םדובכ תאו םתוהז תא םהל םיבישמ דעה יפד

.קוחמל

 תוחפו תוחפ ,תורבוע םינשהש לככש ינפמ רתוי ףוחד השענו ךשמתמ טקיורפ אוה דע יפד ףוסיא

 וקחמנש תוחפשממ - םיפסנ תומש שי רעצה הברמל .םיפסנה לש םרופיס תא רפסל םילוכי םישנא

 תמלשהל .םיבר םיטרפ םירסח םשו דיב דעה יפדב וליפא .דע יפדב וחצנוי אל םלועלש - ןיטולחל

 לש תורחא תובר תומישר בושחמ לע דקוש ,םיבדנתמו םירחא םינוגרא תרזעב ,תומשה לכיה ,רסחה

.דעה יפדב םירסחה םירחא םיטרפ וא תומש ןהב שיש ןכתייש ,םינוש תורוקממ ,האוש תונברק
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 יפד םהב םירומשש רוכזי יקית .שדחה ינואזומה לולכמל תומשה לכיה רובעי םשו דיל לבויה תנשב

 לעש םיברה תונברקה תא םילמסמה םיקיר םיללח םהיניבו ,ילגעמ םלואב וגצוי םיירוקמה דעה

 לע וגצוי .םיפסנה תונומת םהבו ,םילדגומ דע יפד .עדימ ףוסאל םשו די חילצה םרט םהיתודוא

 םיבשחמ םלואבו ,המחלמה ינפלש הפוריא ידוהי לש םלועל הצצה וקפסיו טורחה תויומד הרקתה

 יאדו דעה יפדב הייפצה .םינותנה דסמבש תומשב םיריהמ םישופיח תושעל םירקבמה ולכוי ךומס

.האושב ופסנש דליו השיא ,שיא לכ לש םרכז תא חיצנהל םירקבמל עייסת

שדחה תומשה לכיה רויא
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ילוק-רוא רמוח

ונתוריח ןמז .א
)תינרותה תיגוגדפה היזכרמב םייוצמה( ואידיו יטרס

 תועמשמ ,רדסה לילל תונכהה ,חספ - 72 ,).ר.כ( 361 ,).ר.כ( 982 ,403 ,637 -  )ידוסי( - ךנבל תדגהו �

.)תיכוניח היזיוולט( )"ןנעו תשק" הרדסהמ( הלש דחוימה הנבמהו הדגהה

 םינידהו תונויערה תא ראבמ רגצמ הנוי ברה -  92- )ידוסי-לעו םייניב תביטח( - חספל תוכלהו תונויער �

 לילל תונכה ,חספ ברע ,ץמח תריכמ ,חבטמו םילכ תרשכה ,חספה גחל תונכה ,ןסינ שדוחל םירושקה

 הרות תצפהל הדוגאה( "הלואגו תולג" לע ןמרש ברה לש האצרה ,רדסה ליל ,הצמ תייפא ,רדסה

.)ואידיוב

 טבמ תדוקנמ חספ לש הדגהה תא רקוסה )תובוב( היצמינא טרס  75-- )ידוסי( - הדגה לש הדגא �

.)סופוקס( רדסה ןחלוש דיל בשויה רענ יניעב תילאוטקא

 רבעב םילשוריל לגרל היילעה תוהמ לע רפסמ טרסה - 'א 37 - )ידוסי-לעו םייניב תביטח( - לגרל היילע �

.תירהמאה הפשב טרסה .ונימיב וז הווצמ שודיח לעו

 ךשמב התוחתפתה ךרדו הנונגס המ ?תרייואמה הדגהה יהמ - 041 - )ידוסי-לע( - תורייואמ תודגה �

 תועמשמ המו ,םירויאו םירויצ םע הדגהה לש יניצר ןכות בלתשמ דציכ ?תונושה תוצראב תורודה

.)ילארשיה םיטרסה תוריש( ?םהיתורוקמו םירוטיעהו םירויאה

 תיתדה הצעומה ידי-לע הנגרואש ,חספה גח לש הכורעת - 541 - )םיליגה לכ(  - הלואגל תולגמ �

.הכורעתב הכרדהו רבסה ירבד הוולמ טרסה .םי-תבב

 ילודגל ותוא תוושהל הסנמו השמ לש ותומד תא ראתמ - )םישדח םילוע רובע( - 513 - )תיסור( - השמ �

.)רשג( תונויצה

 הדגהה לע דירש יסוי רשהו ל"ז רמה ןולובז כ"ח םע חחושמ ןודנול ןורי )1( 064 - )ידוסי-לע( - תוריח �

.)תיללכ היזיוולט( )"םינפ םיעבש" הרדסהמ( רדסה ליל לעו חספ לש

 :םירצמב לארשי ינב דובעיש לע רייוצמ טרס - "שאב רעוב הנסה" - )1( 064 -  )ידוסי( - םירצמ תאיצי �

 היזיוולט( "דוליה ןבה לכ" תריזגמ דלונה ךרה השמ תא ליצהל םנויסינו דבכויו םרמע תחפשמ

.)תיללכ

רזע רמוח
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 רמש ימענ םע ביבא יריש תורש םידלי תולהקמ - )2( 064 - )ידוסי-לעו םייניב-תביטח( - םירצמ תאיצי �

.)תיללכ היזיוולט(

.תידוהי הקיסומל ןוכמ - תוננר צקפהב -  155 - הרכוב ידוהי תרוסמב חספ �

 םיטרסה תוריש( לגס לאומש ךרועה - םישדח םילוע רובע רדס תכירע - )2( 275 - המגודל חספ רדס �

.)ילארשיה

.)תיללכ היזיוולט( הינתנ - ד"נשת חספ ,"םיה תריש" הירוטרוא - 885 - )ידוסי-לע( - םיה תריש �

 םיגחה יניד רבסה .חספ :םירופ :הכונח  286-- )ידוסי-לעו םייניב-תביטח( - )תירהמאב( לארשי יגח �

 דחוימה הנבמהו הדגהה תועמשמ ,רדסה ןחלוש ,גח תוביסמ ,םיסייקו םינבר לש םימואנ ,םהיגהנמו

.)תינויצה תורדתסהה( הלש

 תרוצב םירצמ תאיצי רואית - 403 ,).ר.כ( 982 ,).ר.כ( 491 - )הלעמו םייניב-תביטח( חספ ליל רדס �

 טרסה ךותמ( "םייח" םימוליצ הבתכב ."תושדחל טבמ" ןונגסב ,םימיה םתואמ תינויזיוולט הבתכ

.תונשרפ ירבדו )תורבידה תרשע

 הצמה תנכה יכרד ;חספב הצמ תליכא תווצמ - ).ר.כ( 982  ,).ר.כ( 161 , 6 - )םייניב-תביטח( - וז הצמ �

.)תיכוניח היזיוולט( )"תודהיב םיגשומ" הרדסהמ( רדסה לילב הישומישו

.)הטילקה דרשמ( 052 ,071  - )תיסור( םילגר שולש �

.תידוהי הקיסומל ןוכמ - תוננר תקפהב - 008 - ןי'צוק ידוהי תרוסמב חספ רדס �

 ,דירפ ןנחוי ברה ,ירזינב המלש ברה תופתתשהבו ןמדירפ הכימ תייחנהב ןויד - 408 - וישכע הדגה �

 םיגהנמה ,םיגשומה לש תויוושכעה תויועמשמה לע - לארה היח ,גומלא זוע ר"ד ,ינולא תימלוש

 ץרא ,ךנבל תדגהו ,םייוגל סחי ,תוריח םה םינודינה םיאשונה .חספ לש הדגהב םימולגה םיכרעהו

.)דעלט( רדסה לילו םילשורי ,הנומאה ,לארשי

 תוברתו ךוניחל הקלחמה( גחה יגשומ לכ םירבסומ תונומתבו רישב - 377 - רופיסבו רישב חספה גח �

.)הלוגב םיינרות

 תינויזוולט הבתכ תרוצב םירצמ תאיצי רואית - 403 ,).ר.כ( 982 ,).ר.כ(  081 - רבעה תושדחל טבמ �

.)תידוהיה תונכוסה( "תושדחל טבמ" ןונגסב םימיה םתואמ

.הקוצמ תעב תווצמ תרימש לע תובושתו תולאש - 7401 - האושב חספ - הדמעש איהו �

תינרות תוברתל ףגאה לש רתאה האר - )תירבעב( חספל תשרב םירתאל םירושיק �

 mth.hcaseP/learsIyegahC/tehseraLmirevaH/tinaroT/stinU/SMCnoitacudE/li.vog.noitacude.smc//:ptth
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)תינרותה תיגוגדפה הייזכרמב תויוצמה( לוק תוטלק

.רמועב ג"ל / חספל תינכת - 2102

.רמועב ג"ל ןודיח / חספל תינכת - 9702

.ינש חספ / חספ ןודיח - 4112

.הדגאב ןסינ שדוח / הריש תבש - 1212

.תוישרפ עברא / תוצעומה תירב ידוהיל תוצמ - 7312

.תודעב רמועב ג"ל / ונרודב םירצמ תאיצי - 3412

.חספו םירופ יריש / םיפוצה רה תגספ לעמ - 2222

.בול ידוהי חסונב חספ רדס - 2522

.סינוט ידוהי חסונב חספ רדס - 3522

.וקורמ ידוהי חסונב חספ רדס - 4522

.זנכשא חסונב חספ רדס - 5522

.ןמית ידוהי חסונב חספ רדס - 6522

.ימלשורי ידרפס חסונב חספ רדס - 7522

.)הלחנ הרות דומלת( חספ תרובח - 8522

.חספב רישנ ואוב - 8822

.הדגהה יריש - 0922

.)תוננר( ודוה - אתוכלכ ידוהי חסונב חספ רדס - 0332

.)רמרד ברה( ןסינל םירופ תוכימס םעט - 1432

.)רמרד ברה( תוכמה רשע רחא אקוד הלואגה - חספ - 2432

.)רמרד ברה( והמ - וניינע ןכות - ינש חספ - 5432

.)רמרד ברה( ינש חספ - 7432

.)רמרד ברה( סנ ךותב סנ - לודגה תבש - 9432

.)רמרד ברה( רבדה םעט אקוד םירצמב לארשי תולג - 2532

.חילש ידי לע אלו ומצעבו ודובכב - חספ - 4532

.)רמרד רה( תיתרבח תלעות אל תודימה ןוקית - רמועה תריפס - 9532

.)רמרד ברה( שדוחה תועמשמ ןכות - שדוחה תשרפ  - 3632

.)תוננר( ענרב ארזע ןזחה יפמ ימלשורי ידרפס חסונב חספ רדס - 1932
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תואמצעה םוי   .ב

רחבמ - )תינרותה תיגוגדפה היזכרמב םייוצמה( ואידיו יטרס

.)תורדס( "תדלומ ץרא"ו "שאה דומע" �

 תזרכה דמעמ ,לארשי ץראל םיפוסיכה - "ןנעו תשק" תרדסמ - 551 - השדח הנידמ ןשי םולח �

.הנידמה

.לארשי תוכרעמ יללחל ןורכיזה םויל תינכת - "ןנעו תשק" תרדסמ - 898 ,551 ?ןר הפיאו �

.ןויצע רפכ לש תוחתפתהה רואית - )ר( 294 ,55 - םלובגל םינב ובשו �

.םירשעה האמב לארשי תנידמ תודלות לע - ).ע.כ( )פרצ( 304 - לארשי לש התדיל �

.)ילארשיה םיטרסה תוריש( תובשייתה תונש האמ - 497 - םינושאר תובקעב �

.)תינויצ תורדתסה( הנידמה תמקהל דעו לצרהמ תונויצה לש הרופיס - 17 - הערכה תונש �

.תיללכ היזיוולט - 547 ןויכרא טרס - תחטבומה ץראל הבישה �

.תיללכ היזיוולט - 547 ןויכרא טרס - ןיטסלפ וא ץע �

 תרתחמה תועונת לשו םיליפעמ לש םקבאמ - )תירבעב תויבותכ םע תילגנאב( - 739 - סודוסקא �

.לארשי תנידמ תמקהל דע יטירבה טדנמה ןוטלשב

.)ילארשיה םיטרסה תוריש( ח"שת רייאב 'ה םויב בצמה רואית - 101 - תואמצע תליגמ �

.תינומהה היילעהו ןוירוג ןב - 135 - היחנ הב ץרא - ןוירוג ןב �

 הממשה ,החירפה תופוקת ךרד ץראו םע ןיב לודגה הבהאה רופיס - 108 - לארשי-ץרא לש הדוה �

 יכדרמ ברה לש ותאצרה - תוילאוטקאה תויעבהו םילשורי רורחש דע תוברה תומחלמה ,תכשוממה

.הנוש תיוזמ תודהי - לשרגיונ

.תומודק תועד תייעב - תיניצר היעב תילותיה ךרדב םימיגדמ ןייטשנא קיראו רהוז ירוא - 151 - לול �

.תיללכ היזיוולט - 36 - הריסה ידרוי ג"כ תמולעת �

.CBB - 2001 - ןהכ ילא לש ורופיס �

.תיללכ היזיוולט - 93 - םלועב היתופקשהו םאלסיאה :יתימאה רופיסה �

.ישאר ךוניח ןיצק - 057 )דקפמל םיטרס תכרע( - ל"הצ חור �

.רכבסנא םחנמ ,םיסייט ינש ,ימיה ודנמוקה - 863 ,263 ,163 - םחרוכ לעב םירוביג �

.)ילארשיה םיטרסה תוריש( םימיה תשש תמחלמ לש טרופמו אלמ רואית - )ר.כ( 545 - םימיה תשש �

.)תיללכ היזיוולט( הבטנא עצבמ לע יתלילע טרס - 846 - ןתנוהי עצבמ �

.)תיללכ היזיוולט( "ןגמ תמוח" עצבמ - םיאולימ ןמוי - 701 - ןינ'ג �
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.)ילארשיה םיטרסה תוריש( ילעב "דוד ינב" תיאבצ םדקה הניכמב םייחה רואית - 968 - הנקלא דוק �

.)דעלט( ידרחה ל"חנה לע - 5201 - תוקורי תואיפ �

 - ל"הצב יתדה ריעצה לש יאבצה תורישב םיכורכה םיישקה - 208 ,685 - םעונ / תאז תושעל רשפא �

.ל"ז ןהכ םעונ לש ותליפנו וייח רופיס

 היזיוולט( ח"שת תמחלמב םילשוריל ךרדב ברק לש ורופיס - 6701 ,8491 - םילשוריל ךרדב ברק �

.)תיללכ

.)תיללכ היזיוולט( רימש השמ לש ורפס יפ לע הזחמ - 9201 - תודשב ךלה אוה �

.)תיללכ היזיוולט( הנלטלא ל"צאה תיינא לש הרופיס - 552 - הנלטלא �

 ץורע( הווהבו רבעב תישארה תונברה לע ןויד - לארשיל תישארה תונברה - 1011 - תודוסחהו תועונצה �

.)תלכתה

)תירבעב( תואמצעה םויל תשרב םירתאל םירושיק �

 mth.tuamztA-norakiZ/learsIyegahC/tehseraLmirevaH/tinaroT/stinU/SMCnoitacudE/li.vog.noitacude.smc//:ptth

 

)רחבמ( לוק תוטלק

.םימסקה דברמ / הימחנו ארזע עצבמ - 1002

.ז"שת הפוריא תאיצי / וקורמ ידוהי תיילע - 7002

.7491 רבמבונב ט"כ / יולה הדוהי - 9002

.םיירבעה םידודגה - 1102

.קאריע ,סינות / )קאריע( לארשי תודע ירופיסמ - 6202

.)היכרות( לארשי תודע ירופיסמ / )ןמית( לארשי תודע ירופיסמ - 7202

.)הנשלהה לע( לושכמה / )יטירבה טדנמה( תרתחמה ידלי  

.םיקינמיאולימ תחיש - 3402

דלישטור ןורבה / םייוליבה - 7502

.רמועב ג"ל ןודיח / ץראה בושיי תווצמ - 6212

.החירבה - 0712

.לדגמו המוח / לצרה - לארשי תמוקת - 4712

.םילשורי - לארשי תמוקת - 5712

.לארשי תמוקת / תואמצעה תמחלמ - 6712

.ברעו רבע - ןויצ תבהא - 0812

.םימיה תשש תמחלמ ינפל - רודו רודל םילשורי - 2812
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.)ץולחה ר"ומדאה( אריפש והיעשי ברה יריש - 8322

.ןויצע שוג רופיס - 6042

.םידמ לע םילועשכ - "יאבצ שארב" - 9142

.םידובאה םילאידיאה תובקעב עסמ - "יאבצ שארב" - 0242

.תויאבצ-םדקה תוניכמה - "יאבצ שארב" - 0352

.יקצילשיו עשילא ברה - תונויצ תונש האמ - 8242

.יקצילשיו עשילא ברה - ולסוא דע אלו םידשכ רואמ - 3342

.יקצילשיו עשילא ברה - רסומו המחלמ לע םיטביה - 4342

.יקצילשיו עשילא ברה - לארשיב םיטפושה תוכמסו טפשמה רוקמ - 9342

.ןמדוג הנוי ברה - תיתד תונויצל ךוניח - 3642

.תליש קחצי ברה ,הליש לאינד ברה ,ןדמ בקעי ברה - המחלמה רסומ - 0852
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