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ד"סשת ןוויס - "תידוהיה תשרומה שדוח"

 ד"סשת ןוויס שדוחב םייקתי תידוהיה תוברתהו תשרומה יאשונב םיעוריא לש עפש

.)4002 ינוי-יאמ(

 תודסומו םינוגרא ,תוימוקמה תויושרה ףותישב ץראה יבחרב םיעוריאה ומייקתי הנש ידמכ

.הטילק יזכרמו םינודעומ ,תושרדמו םייתליהק םיזכרמ ,ךוניח

 לכל תללוכהו הבחרה תועמשמב תפתושמ דוסי ןבאכ תידוהיה תשרומב וקסעי םיעוריאה

.םייתרבחה םינווגהו םידברה לכל תדעוימו םייחה ימוחת

 ,םינויזופמיסו תואצרה ,ןויע ימיו םיסנכ לש הכורא הרוש םיללוכה םיעוריא םיננכותמ

.םייתונמא םיעוריאו תידוהי הקיסומל םיטרצנוק ,תוכורעתו םיידומיל םירויס

 הנייהת ןכו תוירוזאו תויזכרמ תויוליעפב "שדוחה" יעוריא תא תוחתופ "םילשורי םוי" תוגיגח

 תועובש ליל ינוקית תואמ ומייקתי ןכשמהב .שדוחה לכ ךרואל םילשורי לע תונווגמ תולועפ

.ידוהיה םירפסה ןוראב קוסיעבו הרות ידומילב

 היתורודל תידוהיה הריציב עדיה תקמעהל םג תונמדזה תונתונ תוננכותמה תויוליעפה

.םינושה היטביה לע תידוהיה תוברתה םוחתב הרשעהלו

 ןכו ץראה יקלח לכמ תינרות תוברתל תוקלחמה ילהנמ תוליעפל ומתרנ ךכ םשל

 רתאב תוטרופמה תונווגמ תויוליעפו תוכורעת ,ןויע ימי םימייקמה םינוש תודסומו םינוגרא

.ףגאה לש טנרטניאה

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

.תידוהיה תשרומה שדוח יעוריאב

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

.םילשורי ,22 םירשנ יפנכ 'חר ,תינרות תוברתל ףגאה ,טרופסהו

.0731065-20 'סקפ ,3431065-20 'לט

tinarot/li.vog.noitacude.www :ףגאה רתא תבותכ
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ןוויס שדוח
 םע הלע ,םישדוחה ראש תומשכ ,ןוויס םשה .ןסינמ םינומ ונאש םישדוחה ןיינמב יעיברה אוה ןוויס שדוח

 ארקנ אוה רזג חולבו .שמשה טהל תע השוריפש ינוויס תירושאה הלימב ורוקמש םישרפמ שי .לבבמ לארשי

."יללכה ריצקה" וב יכ )ליג( "לכ ריצק חרי" םשב

םימואת :שדוחה לש ולזמ

.הז שדוחב הנתינש לארשי םעל הרות םידמלמהו םירסומה ירה םהו ,דחאכ םילוקשש ןרהאו השמ םש לע

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

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

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

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

 .רבדה תא עונמל הטילחה

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

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

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

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

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

.םירצמ ץראמ לארשי ינב

 םעל 'ד תולגתה תעש ,וניתודלותב רתויב תערכמהו תשדוקמה העשה יהוז םעה תרוסמב  

 תוברל הרותה תווצמ לכ .םימעב ונלרוגו ונתוברת ,ונדוחיי תותימצל ובצוע ןאכ .םלש

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

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

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

זומת-ןוויס ישדוחב תוערואמו םיכיראת 

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

 .ךלמה דוד דלונ ובש םויכ םגו הרותה

.היפויתא ידוהי רורחש - המלש עצבמ - )2991( א"נשת ןוויסב ב"י

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

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

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

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

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

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

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

.בורקב תולעל םידמועש הרומשאלפה ינב םיפלא המכ היפויתאב וראשנ

 המרוב ךרד .)המרוב ךרד( לארשי אבצ ידי לע םילשוריל ךרדה תצירפ - )8491( ח"שת ןוויסב ג"י

 ידכ )8491 יאמ( תואמצעה תמחלמב הללסנ ,הדוהי ירהבש

 תמחלמב הרוצנה םילשוריל דויצו הקפסא תלבוה רשפאל

 תויפונכה לש ןייטעב תקתונמ התיה םילשורי .תואמצעה

 דוד לש ודוקיפ תחת .הלפשהמ םיכרדה לע וטלשש תויברעה

 השענש תירבה תוצרא אבצב רבעשל ןיצק ,)סוכרמ( ןוטס

 תיביטנרטלא ךרד לולסל וחילצה ,םילשורי תיזח דקפמל

.היעבה לע ורבגתה הזבו

 תוחוכ וללסש תרתסנ ךרד התיה ,תירוקמה "המרוב ךרד"  

.היינשה םלועה תמחלמב המרוב לש םילגנו'גב תירבה תונב

 .םילשורי תא רתיכש ןדרי אבצ ןיבו ל"הצ תוחוכ ןיבש רקפהה חטשב יאשחב הללסנ ךרדה  

 הפקע )עוקבל ןושחנ ןיב םויכ( ןיסוס תיבו זי'ג תיב םישובכה םירפכה ןיב הרבע ךרדה

 ,)ןויצ תליסמ בושייל ךומס( בוטרה ,בוטרה-איגה רעש שיבכ תא התצח ,ןורטל תא םורדמ

 םילשורי-איגה רעש שיבכל הרבחתהו )םויה לש ריאמ תיב( ריסחמ-תיבל םורדמ הרבע

 ."םיפי'גה ךרד" הנוכ רצו לולת היהש ךרדה לש ןורחאה עטקה .)שרוש( סירס רפכה דיל

 וילייח שא ידי לע תועטב גרהנ אוה יכ ,ולמע ירפ תא ףוטקל הכז אל )סוכרמ( ןוטס ףולאה

.שוג-ובא רוזאב

 .ןולייא קמעב דוד רמשמ בושייה םקוה ורכזל  

 דוד לנולוק
וכרמ

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

 םלועה תמחלמ תפוקתב הינטירבב התנבנש ,תללוצה  

 םיה ליחל הרבעוה ,3491-5491 םינשה ןיב היינשה

 תללוצה ."רקד" םשה תא הלביקו 5691 ינויב ילארשיה

 9-בו הב תוכרעמה לכ תחבשה ךות יללכ ץופיש הרבע

 למנל הילגנאבש 'תומסטרופ למנמ האצי 8691 ראוניב

.הפיחב תיבה

 םדקומ ךיראתב עיגהל תדמוע תללוצהש ץראב עדונשכ  

 גילפהל ךישמהל תללוצה דקפממ ושקיב ,ןנכותמהמ

 סקט תא "לקלקל" אל ידכ ןוכיתה םיב םימי רפסמ

.הרובע ןנכותש םינפה תלבק

 42-ה ןיבש הלילב םייקתה תללוצה םע ןורחאה רשקה  

.המע רשקה שדוח אל זאמ .8691 ראוניב 52-ל

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

 .לבא םוי זרכוה הנידמב .םירדענה תווצה ישנא 96-ל הריטפ תודועת קיפנה ,)ל"ז( ןרוג

 תוחוכו ילארשיה םיה ליח ידי-לע םידקת רסח ףקיהב וכשמנ םישופיחה ,תאז םע

.םיימואלניב

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

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

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

.הבר המצועב גגושב הב העגפ רוזאב

 הטרדנאל .םירדענה םילייחה לש םרכזל תללוצ תייומד הטרדנא המקוה לצרה רהב  

.תפקשממ קלחו הלגתהש ףוצמה תפטעמ וכתור

 ןדבוא רחאל םיטעמ םישדוח הלגתהש ומצע ףוצמה אצמנ הפיחב םיה ליח ןואיזומב  

.היוליג םע השמנש דוקיפה רשג ןכו ,תללוצה

 ןופצב ןיימלע-לא תכרעמב יטירבה אבצה ידי לע הינמרג אבצ תסובת - )2491( ב"שת ןוויסב ו"כ

.הקירפא

 לש םויאה ינפל הדמע לארשי ץרא ,)2491( ב"שת תנשב היינשה םלועה תמחלמ תעב  

.םירצמ ךרד הקירפא ןופצמ ינמרגה אבצה תשילפ

 תמחלמ יסיסכתב למרכה ירהב ונמוא תינמרג ירבוד ,תירא תוזח ילעב םילארשי םילייח  

.הערה ינפ תא םדקל ידכ הלירג

 לרנגה לש ודוקיפ תחת ,םיטירבה ,םירצמבש הירדנסכלאל ךרדב ןיימלע-לא תכרעמב  

.ינמרגה אבצה תומדקתה תא םוסחל וחילצה ירמוגטנומ

ס
 הלמ

ללוצה לש
ד" ת

"רק
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 הלודגה הלפמה תא םישדוח המכב םידקה הקירפא ןופצב ינמרגה אבצה לש הלפמה  

.ג"שת ולסכב תוצעומה תירבבש דארגנילטסב םהלש

 .הרוחשה תבשה - )6491( ו"שת ןוויסב 'ל

 תרסח יוכיד תלועפ םיטירבה ועציב ובש םוי ,6491 ינויב 92 ,תבשה םויל ןתינש יוניכ

 לע הבוגתב ,לארשי ץראב ירבעה בושייה דגנ ,ףקיה-בחר ינידמו יאבצ עצבימב םידקת

 תורשע הלועפל ואצי תבשה םוי רקוב תונפל ."ןבלה רפסה" תוריזג דגנ ירמהו קבאמה

 )י"ש( "הנגה"ה לש תועידיה תורישל יכ ןייצל שי .םישלבו םירטוש ,םייטירב םילייח יפלא

 עונמל ידכ ."דייסדורב" םנושלב ארקנש ,םיטירבה לש ידוסה עצבמה לע דעומ דועב עדונ

 םידיתע םיטירבהש ,עצבימה יטרפ תא הלש תרתחמה וידרב "הנגה"ה הרדיש ועוציב תא

 ועצבל טילחה ןוטלשהש ,הארנ םלוא .ותוא החדי וא ,ענמי ומוסריפש הווקתב ,םייקל

.ריחמ לכב

 ,רומח תיב-רצוע זרכוה ;םירפכו םירע ,םיבושיי תורשע ופיקה הרטשמהו אבצה תוחוכ

 ןורטלב רצעמ תונחמל וחלשנו ורצענ םיפלאו יוהיז תואלכימל וסנכוה םישנו םישנא יפלא

 בוד ,]קותרש[ תרש השמ( תידוהיה תונכוסה ישארמ העברא ויה םירוצעה ןיב .חיפרבו

 ,םילשוריב תידוהיה תונכוסה ידרשמ .ןומימ )ןמשיפ( ל"י ברהו םיובנירג קחצי ,ףסוי

 םירחא רוביצ תודסומ לש הרושו תיללכה םידבועה תורדתסה לש לעופה דעוה ידרשמ

 ישנא וליגש תודגנתהב .ןגמ קשנו ןוחטיב יליעפ ירחא םישופיח םהב וכרענו ,וצרפנ

 רתס ןסחמ תולגל םיטירבה ידיב הלע רוגי ץוביקב .םיבר ועצפנו העבש וגרהנ םיקשמה

 ףקיהה-בר היהש ףא ,סרח עצבימה הלעה ללכ ךרדב ,םלוא ."הנגה"ה קשנ לש לודג

.ירבעה בושייה דגנ יטירבה טדנמה תפוקתב ךרענש ,רתויב

 םירתא
.םחל-תיב לומ ,םילשורי לש ימורדה הלובגב לחר תמר ץוביק םקוה - )6291( ו"פרת ןויסב ב"כ

 רחא ךא ,ךומסה "סאילא רמ" רזנמ תעפשהב "והילא תעבג" םשב םוקמה הנוכ הלחתהב  

.ונממ ףקשנה לחר רבק םש לע ,לחר תמרל ומש הנוש ךכ

 התיה םתרטמ .רודלפמורט ףסוי ש"ע "הדובעה דודג" ןיערג ירבח ידי לע םקוה ץוביקה  

.ירבעה בושייל תיברעה תוניועה דגנכ הדימעו הביצחהו תותיסה תודובע שוביכ

 ץוביקל תילכלכה תיתשתה תא ומיקהו היינבבו הביצחב ,תולבסב ןגרואמב ודבע םירבחה  

.דיתעב

 אלו ,םיחטש רסוח ללגב ,דיתעל יצוביק בושייכ הדוקנב וריכה אל םיבשיימה תודסומה  

.ועייס
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 דורשל הגולפה ירבח וחילצה ,ץראב ררשש ילכלכה רבשמה ףא לעו ולא םיישק תורמל  

.ןוצרה חכו תלוכיה ,ןוגראה תוכזב

.םוקמב בשייתהל הגולפה ירבח לכ ולע אל ןיידע )9291( ט"פרת תנש דע  

.תפצבו אצומב ,הדלוחב ,ןורבחב תוערפ ועריאו םידוהיל תיולכנתההו תוערואמה ולחה  

 םיברעה .תינמז שטינ םוקמה .םירבחה רתי םג ןהירחאו תויפלתל ונופ םידליהו םישנה  

.ותוא וסרהו וילא ושלפ

 .םוקמה תא םקשל השוחנ הטלחהב ,םירבחה ורזח םישדוח השולש לש תולג רחאל  

 ןוסחאל "םיקילס"ו םיפתרמ ,םיתוריש יפנע ,יזכרמ לודג ןבא הנבמ תונבל טלחוה

.קשנה

 73-6391 םינשב לודגה יברעה דרמה תפוקתב .םירבח 022-כ ץוביקה הנמ 8391 תנשב  

 תא וקזיח ךכו ,םידחוימ םירטושכו םיריפגכ תיטירבה הרטשמל קשמהמ םירבח וסייגתה

.םוקמה לש ינוחטבה ךרעמה

 ינומיא ומייקתה וב .לחר תמרב ויסיסבמ דחא תא ח"מלפה םקימ 64-2491 םינשב  

.תונושה תולועפל םימחולה ואצי ונממו תוקלחמה

 ,הבושח תיגטרטסא הדוקנ התיה םילשורי לש םיימורדה היתואובמב האצמנש לחר תמר  

.ריעה םורדבש רתויב בושחה טלשמה היה הב

.ח"שת רייאב 'דב ןויצע שוג תליפנ םע קזחתה םילשוריל ךרדב ימדקה םלבכ הדמעמ  

 םיתעל .היניגמו היבשות ידי לע ופדהנ ןקלחו הילע וכרענ םדמ תובוקעו תובר תופקתה  

.לילכ וברחנו ופרשנ תודשהו קשמה ,דיל דימ ץוביקה רבע

 ,הננערב המייקתהש תרעוס הפיסאב .ערקבו חוכיוב הוולמ התיה לחר תמרל הבישה  

 םעט ןיאש ורבס םירבחהמ קלח - םיינשל הצובקה הקלחנ ,םירבחה לש םתולג םוקמ

 ךומסו בורק ותויהב תואלקחל עקרק תודותע ול ןיא יכ ,ירמגל סורהה ץוביקה תא םקשל

 תמרל הביש לע זירכה ינש קלח ."למרכ ןיע" שדח ץוביק ימיקמל ופרטצה הלא - ריעל

.תוסירהה םומיקב ולחה )0591( י"שת תנשבו ,לחר

 אל בושייהו ןמזב ועיגה אל וחטבוהש םיביצקתה .םיבר םיישקב לקתנ ץוביקה םוקיש  

 .תיתרבח הניחבמ שדחתה

 םה .דבועה רעונה לש "תומר" ןיערג ץוביקל עיגה רשאכ ךפהמ לח ,)6691( ו"כשת תנשב  

 ומירזהש םיפסונ םיניערגל ךרדה תא וללסו ,לחר תמר לש ודיתעב הנומאב וידחי ורבח

.הרבחה תא וננערו "שדח םד"

.וירבע תשולשמ לובג תפקומה תלעבומ תקזחב ץוביקה היה םימיה תשש תמחלמ דע  

 חותיפ לחהו ינדריה םויאה קלתסה ,וז המחלמב ןוחצינה תובקעב ,לובגה תוקחרתה םע  

 תוחפשמ טולקל לחה אוה .םירוגמ יניינבו רוביצ ינבמ ונבנ ץוביקב .רוזאה לכ לש ץאומ

.הקירפא םורדמו תוילארשי ,תוריעצ
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 ינוריעה יטילופה דסממב לחר תמר ץוביק לש וקבאמ לחה יתרבחהו ילכלכה סוסיבה םע  

 חפסל ולעפו ץוביקה לש תינוחטיבהו תירוטסיהה ותוכזמ םלעתהל וטנ הלא ,יתלשממהו

.ץוביקה תושירד בור ולבקתה רבד לש ופוסב .םילשורי תייריע תבוטל ויתומדא בור תא

.ץוביקה לש יזכרמה ףנעה תויהל םיעוריא םלואו ןולמ תיב - תורייתה הכפה םויכ  

àúøéí áàæåø øîú øçì

úì çéøáú öàìç

áçôéøåú áî÷åí, âáòä äðîöàú îòøáéú ì÷éáåõ, ðçùôå ùøéãé ééùåá ùäú÷ééí îï äîàä ä-8 

ìôðé äñôéøä òã äîàä ä-8 ìñôéøä.

áî÷åí æéäå àú áéú äëøí äî÷øàéú )éøîéäå å, à(, áàúø ðçùôå ùøéãéí ùì îöåãä åàøîåï 

îáåöø îñåó îîìëú éäåãä. ëï ðîöàä îöåãä îäú÷åôä äôøñéú. äúâìå èáéòåú çåúí øáåú 

åäï îòéãåú ëé äéä ëàï îøëæ îéðäìé ùì äñáéáä.

îöôä éàéø

àçø äðöçä ìáï ä÷éáåõ ùðäøâ áùéøåú öáàé. äàúø ðîöà áçåøùä ùì çéøáú öàìç åëåìì âí 

àú çôéøåú àøîåï îìëé éäåãä.

ôàø÷ äæéúéí

ôàø÷ òöé äæéú åáîøëæå ôñì ñáéáúé "òîåãé äæéú", éöéøú 

äàîï ãï îåøéï. 

äôñì îåøëá îùìåùä òîåãéí äðéöáéí òì ùúé ôéøîéãåú 

ùì àáéí. îúåê äòîåãéí öåîçéí òöé æéú.

òîãú éò÷á

òîãú äâðä áâáåìä äîæøçé ùì øîú øçì, îåì äëôø 

äòøáé öåø-áàçø.

äòîãä ð÷øàú ìæëøå ùì éò÷á áøâø äé"ã, îô÷ã ääâðä áéøåùìéí, ùðôì áäâðä òì çðéúä, 

áòú ééñåãä áäøé äâìéì äîòøáé. äåà äåáà ì÷áåøä áøîú øçì.

רדנא
ט

ע" ת
יזה ידומ

ת
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îåöá äôòîåï

îåöá éøãðé ùðëáù áéãé çèéáú éøåùìéí áîìçîú ùùú äéîéí, áëôø äòøáé öåø-áàçø, îåì 

øîú øçì.

àðãøèä ìùéùä çééìé öä"ì ùðôìå áëéáåù äî÷åí.

äàðãøèä "éã ìàçéí"

àðãøèä ìæëø ë-0004 îéäåãé àúéåôéä ùîúå áãøëí ìéùøàì áéîé îáöò îùä á-4891.

היפרגוילביב

רואל האצוהה ןוחטיבה דרשמ תאצוהב ,רנע באז תאמ ,םיצוביק ירופיס �

רואל האצוהו יופימ-הפמ תאצוהב ,םירתאה לכו םיבושיה לכ - הפמ הידפולקיצנא �

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

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

זומת שדוח
.ןסינמ םינומ ונאש םישדוחה ןיינמב יעיברה אוה זומת שדוח

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

.ז ּו =ַ >ַה תֶא ת ֹו *ַבְמ ת ֹובְׁשֹי םיִׁשָ �ַה םָׁש הֵ �ִהְו :)ח לאקזחי( בותככ

.םינפגה תא םירמוז וב יכ רומז חרי םשב ארקנ אוה רזג חולב

ןטרס :שדוחה לש ולזמ

 .ןטרס תרוצל המוד ,הז שדוחב םימשב םיטלושה םיבכוכה תצובק תומד איה ךכש

.תינרוחא גוסנה ןטרסכ הטהל אישל העיגהש רחאל המחה לש התגיסנ תא למסמ לזמה

 םתואב םלועב תטלוש הערהו ,םה הנכס לש םימי ,וירחאלש בא שדוח ןכו זומת ימיש ,שודקה רהזב בותכ

."הנמיה לצנהל הכוזש שיאה ירשא" - םימיה
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 םיעוריא
 .הבטנא עצבמ - ןתנוהי עצבמ - )6791( ו"לשת זומתב 'ה

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

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

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

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

.הינמרגבו לארשיב םיאולכה םיטסירורט םיעברא

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

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

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

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

 .עצבמה הנוכמ ומש לעש הדשב חוכה

 הירוטסיהב רתויב תוקירבמהו תוזעונה תוטישפה תחאל תבשחנ הבטנא לע הטישפה  

.תיאבצה

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

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

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

.רוביצ תינעת םויל עבקנ הז םוי .הגהנמ

 ולש םימיה ירבדבו לארשי תודלותב תונערופל דעומ םוי אוה זומתב רשע-העבש םוי  

 :תינעת תכסמב וטרופש )"יבויח םויל הבוח ןילגלגמ" תניחב( תויונערופ שמח תורוכז

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

 'דמ שקיבו םתוא רבישו תוחולה תא וידימ ךילשה זא ,בהז לגע השע םעהש אצמו

 םוי םיעברא רחאל דריו לולא ח"רב בוש הלע השמ .םהישעמ לע לארשי ינבל חולסל

.םירופיכה םויב -

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

.דימתה ןברקל םישבכ ואצמנ אלו רוסחמו

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

 )םידקשה רה( הזול-רוט לא ךרדב אתרבעמב הרק רבדה .שאב ותוא ףרשו הרות רפס

.םידוהי לע ולפנתה םילייחהו יאמור םוסחמ םש היהש ןכתיי .םכש רוזאב

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

.שדקמה תיבב סואז לש לספ ודימעהשכ ,םיאנומשחה
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 תיבב םיאמורה ידי-לע היתואובמ וצרפנו םילשורי תומוח ועקבוה - ריעה העקבוה .ה

.םילשורי לש הנברוח לחה זאמ .ינש

.לארשי ץרא לע טדנמה תא הרשיא םימואלה רבח תצעומ - )2291( ב"פרת זומתב ח"כ

 םיחטש לע יונימה תטיש הדלונ "םימואלה רבח" ןוניכו הנושארה םלועה תמחלמ רחאל  

 הינטירבל םימואלה רבח קינעה 4291 ילויב 42-ב .ןתוא להנל )חוכ יופי( טדנמ לש ךרדב

 םשל .ץראב ידוהי ימואל תיב לש ותמקה לע הנוממ התוא השעו לארשי-ץרא לע טדנמ

 היילעה לע לקהל ,ץראב הפופצ תידוהי תובשייתה דדועל הינטירב הבייחתה רבדה עוציב

 ןושלכ הרכוה תירבעה ןושלה .םלועה תודהי םעו תידוהיה תונכוסה םע הלועפ ףתשלו

 תיברממ הינטירב תלשממ הב הגוסנ םיברעה לש םצחלב .תילגנאהו תיברעה דצב תימשר

 51 םויב ם"ואה תרצע תטלחה יפ לע םת ץראה לע יטירבה טדנמה .היתויובייחתה

 םע .תיברע הנידמו תידוהי הנידמ לארשי-ץראב םוקל תורומא ויה הז םויבו ,8491 יאמב

.לארשי-ץראב טדנמה ןוטלש םייתסנ לארשי תנידמ לש התמקה לע הזרכהה

רואל האצוהה ןוחטיבה דרשמו אטרכ ,"תונויצלו תודהיל דסמה ןמ ןוקיסקל" יפ לע

יטירבה טדנמה םייתסהב ץראה תא םיבזוע הינטירב ילייח
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האנ-ןב לאונמע  ר"ד 

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

 חילצמה סרפב הכזי .זומת שדוח ףוס דע תכרעמל חולשלו םתובישח לע םיינש וא טפשמ בותכל .תואבה

.תודיחה 01 ךותמ 7 רותפל

 םינומשב ןומטה ,לודג רצוא םע ונתוא שיגפמ תועובשה גח 
 אצנו ,ןזוא םגו ,ןיע אנ וחקיפ .תור תליגמ לש היקוספ השימחו
.ךרדל

 המייתסנ .ל"חנה לש ולאל םימדוק ונלש ברחהו םילובישה
 ונצוביק תא ונמקה ,ונררחתשה אל ונא וליאו רורחשה תמחלמ
 תורמשממ תחא ןיבל וניניב רשקמ ומשו ,ינופצה לובגה לע
 ונא םינקתמ הז ונשעמב .ן-מ-ז-מ ןאכ הרג ילואש הנוהכה
 רופיסב ,ונמשל המוד ומש תועמשמש ,שיא לקליקש המ תא
.הליגמה

 תומוקמ יוהיזל רשאב ,תירצונ תונשרפ :היה ךכ היהש השעמו
 ירהב ונבושיי תא הדילוה ,"שיאה ותוא" ימיב ונצרא תפמב
 הווקת ותועמשמש ,ומש תא אשונה בושייה לבא .ןועבט
 אתרקל םורדמ קחרה אל יוצמ .וננוזמב רתויב בושח ביכרל
.אירפושד

 ןיישעתה לש ותוחא םשב ינוארק זאו ,םעפ ןאכ םרז ל"חנה
 יכ ,םיריכמ םכניא התואו ותוא םא ,לזרבבו תשוחנב ןושארה
 ומאל וארק ,דובכ תארי לש תפסותבו םש ותואבש םכדיגנ זא
 םכח היהש וב דיעמ בותכהש ךלמה לש םכח-אלה-ןבה לש
 םימ תצק ומרז זאמ ?ךיראנ המל ...יחרזאה ןתיאמ רתוי וליפא
 לארשיב ימש ארקייו ,בשומל יתכפה ,ךומס ינא וילאש רהנב
.)!םימעפל( תרוצבה תכורב ונצראל התלעו הרזחו הדריש השיאה םשכ

72 ‘סמ ץראהו םעה ך"נת תשרומ ירתא ןודיח
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 ,רושיכב ונחליש ונידי תאו ,הב תונביהלו תונבל הצרא ונאב ונא

 .םינש עשתו םיעבש ינפל תאז לכו .הירוטבו תאב אקווד ואלו

 ,ןונבלמ ירצונ-יברעמ התנקנש המדא לע ונלחנתהו ,ןילופמ ונעגה

 :אוהו ונבושיי םשב חצנומ ומש .ץראב ןקסעו הרומ לש ותמורתב

 םיחילצמ םכניא םא .ונתליגמבש תלשושל רושק הז םש .הדוהי-לארשי

.ונילא דואמ ךומסב םיננקמה הדלפה ירשנ ללגב הז ונמש תא עומשל

??ינא לבא .ףרוע הל התנפ ...ו התומחל הקשנ איה ...שגרמו דמחנ המכ

םירמואה םינשרפ שי ,תיתדה תונויצה דוסימש ןאש תיב קמעב שי בשומ

!!ןכ אל ,םירמואו םדגנכ םיצפקמ םירחא .ומשמ תעבונ ימש תועמשמש

.ועלבל תדמועה ,םיעידומל ךומסה בושיי לש ומשב הנומט ,םדידל ,ימש תועמשמ

?וטנ ימש תא אשונה בושיי ,ךכ טושפ ,שיו שי םא ןילימ ריבכנ המל
.התע הז והונרכזהש םוקמל ךומס אוהו

.ךרדה עצמאב טעמכ ינושגפת ,ונתלשושב םישרוש עסמל םתאצי םא

,םייח לעב ותוא םש זמורמ ,ןהכה סחנ-יפ לש הזב ומכ ,ומשבש עודיה ינבב ינא האג

,ומש לע יורקש ץוביק שי וליפאו ומש לע וארקש עצבמ שי וליפאו

 יצח יתכרימ םילוע ואוביו וחכש אל יתוא םג !אנקמ ינניא ,אבאכ ,ינא לבא

.בשומ ןאכ ומיקיו ,העידיה אהב ריעה ירהל רוחשה בהזב יוורה יאה

 לודג יאקיסומל תחאה ,תובצמ יתש יל תוכימסב ,הטישוא םכל ןטק זמרו

.חצרנש הלודג המצעמ לש ריעצ גיהנמ לש ורכזל היינשהו ,ונמע תאו ונצרא תא בהאש

סונוב תלאש

 ?זומת שדוחל הנומתה ןיב רשקה המ

?שגפמה היה ןכיהו

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

 םוי תמחלמב .ללהנל דואמ בורקו הלופע-הפיח שיבכה דצב ,לאערזי קמעב ץוביק :דוד תמר  .1

.ץוביקב ירוס ליט תחנ םירופיכה

.םאר תמוצל חרזממ מ"ק 01 ,םידבוע בשומ - שרת םשל בורק :שורית  .2

.םרכ לוט-הינתנ שיבכ דצב ןורשב םידבוע בשומ - אתגב םשל בורק :אתגרֻב  .3

.הליגמב תויומדהמ שוביש :אנסרמ ,סרמ ,הברעב רמס ל"חנ  .4

אנוברח ןבומכ אוה זמרהו ....)ןעוצ ינפל םינש 7 התנבנ( :ןורבח  .5

.בוטל רוכז  

 תנש - לבוי ונל ריכזמה ןופצב םידבוע בשומ :םילבוי  .6

 המא םישימחו ,םימ רוקמ - לבויל הנווכה לבא ,םישימחה  

.לב ֹוי ונל םיריכזמ ןמה הנבש ץעה לש  

.לילגבש איבל ץוביקל ךומסה תוידוה רעונה רפכל ודוהמ  .8-7

.תולוח = הלמר תיברעב .הלמר איה לוחה ריע  .9

שיבכה דצב םידבוע בשומ ,ה'ירתס רתסאמ שוביש :ה'ָיִרְתִס  .01

.ןילופו הינמורמ םילוע ידי לע דסונ ,ו"ליב-הלמר  

 .םיפצמל הנווכה ,ינומכ השיש דוע שי ךלמה ינפ יאור תעבש  .11

.ןכוממ ונל ריכזמ ןומכ - לאימרכ דיל ןומכ אוה בושייה  

 .אתזיו ןבומכ אוה ןורחאה יולתה .ןורמושב יברע רפכ - אתיז  .21

:52 'סמ ןודיחב םיכוזה

.תובוחר - ןצינ ףסוי ר"ד
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"םירצמה ןיבל הלוגס ,תודחאה"

תידוהיה תוהזה ינממסמ

.ונרודב תידוהיה תוהזה ינממס לצב ב"הראב תידוהי הליהקב תקולחמ הצרפ ,הנידמה םוק םע

 עוגפלו הליהקה תא גלפל תמייאמ השק תקולחמ ?םישוע המ - הלאש ויפבו וברל הנפ םידיסחה דחא

 ידוהי למס ןבלו לוחכ "דוד-ןגמ" רויצ רדהב םוקר הילע ,תסנכה תיבל תכורפ םרת ידוהי .לארשי תודחאב

 הרות לוע יקרופ ,םיינוליח םינויצ לש למס הז יכ וז תכורפ תולתל תוצרמנ דגנתה רוביצה ןמ קלח .קהבומ

?...המינפ שדוקה לא סינכהל המלו תווצמו

 !ומוקמ ןאכו קיתע ידוהי למס והז !דובכ ןוכשת תכורפה יכ תופיקתב ןעט רוביצב רחאה קלחה ,םלוא

...החקרמכ הליהקהו

...הבוט הצע ,ונבר ונדמלי

 ?דוד ןגמב ער המו :תוניתמבו טקשב לאוש ךכ רחא ...אעמק שגרתמו עמוש ברה

?רשפא ךיא 'וכו ...ל ךייש ירה הז ,יבר :ורמאו םידגנתמה וממותשה

 ץראה לבא ,ןוקית םיכירצ ,תווצמ ירמוש םניא הישנאמ קלח ןוכנ ?הנידמב ער המו :השקמ בוש ברהו

...דואמ דואמ הבוט

!םיאטוח ויהי אלש גואדל - קנע רגתא הנה ,םיעדוי םתא

 ןגי הז רויצ רשפא ,לארשיב תודחאל הבוטה הביסה תויהל לוכי דוד ןגמ - תונמדזה הנה ...ובשחת !ךיא

םיאטוח ויהי אל יאדו םיאטח ומתי םאו ...ונילע

...םעני םיחיכומלו

.בוט תכרב אובת םהילעו

רזע ןועמש

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

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

.הרות ןתמ םוי לש ודובכל םיננוכתמ

 עבש" :הרותב בותכש ומכ ,םימלש ויהי הריפסה ימיש ידכ תיברע תליפתב תצק םירחאמ גחה לילב .2

 .)וט:גכ ארקיו( "הנייהת תומימת תותבש

.ללהה תא םירמוג תרחמל .םילגרה ראשב ומכ שודיקב "ונייחהש" תכרב םירמוא .3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.הרות ןתמ םויב םתליכא רכזל ךכ ונגהנמ ףאו

 )םינשושב הרותה ירפס תא םירטעמה שיו( םיתבבו תסנכה-תיבב תועובשה גחב םיבשע חוטשל םיגהונ .6

:הלא םימעטמ

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

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

.יניס-רה דמעמל רכזכ .ג

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

.)ם"ירה

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

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

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

.)תבש תכסמ(

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

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

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

  זומרל ,םירדחל רוא תסינכ עונמל ידכ תונולחה לע ריינ ירזגממ קרי וקיבדה הפוריא תוליהקב .ט

 .ינוציחה רואב ךרוצ ןיאו הרותבש ימינפה רואה לע םיכמוס ונאש

:םימעט המכמ תועובשה גחב תור תליגמ אורקל םיגהונ .7

.םירועשה ריצק תפוקת תליחתב עריא תור תליגמב רפוסמה השעמה .א

.)םיינעל תונתמ( האפו החכש ,טקל תווצמ ךירעהל םידמול ונא תור תליגממ .ב

 יפנכ תחת תור לש התסינכ הליגמב תרכזומ .ג

 וסנכנ לארשי ינבש ךכל המגוד תאזו הניכשה

.יניס רה דמעמב הז םויב הניכשה יפנכ תחת

 ךכ ,םיבר דסח ייוליג שי תור תליגמבש םשכ .ד

.םיאורבה ןיב דסח תיישעב הרקיע הרותה

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

לארשי ינבל ה"בקה ןיב הבותכה
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831 ‘סמ תועדומה חול

ןוויס שדוחל תרוזפת

.םהמ רשע השימח תוחפל ואצמ .תועובשה גחו ןוויס שדוחל םירושקה םיגשומ םירשע תוחפל םיאצמנ וז תרוזפתב

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

ןויליגה ףוסב םיגשומ האר
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'ב קלח - וקורמ ידוהי

 םירצמה ןיב ,תומוצה תעברא ,תועובשה גח יגהנמ תא איבא ,וקורמ ידוהי לע הבתכה לש ינשה הקלחב

.באב העשתו

תועובשה גח

 בוחרב הריוואה לכו ותארקל תונכהה ולחה תועובשה גח ינפל םימי העבש

.התנתשה

 תא םהילע בבחל ידכ ,םידליה ןיב קוחש ךרדב "הנותח" סקט וכרע סֵפב

 הדליו שמח ןב דלי - םיינועבצ המקר ידגבב םתוא םישיבלמ ויה .הרותה

 םיקוושבו תובוחרב םתוא םיכילומ ,תרחא החפשממ המוד ליגב הנטק

."הלכו ןתח"כ לכ ינפב םתוא םיגיצמו

 ,םיקוספ ןבל ריינ לע שבדב בתוכ היהש ,תוקונית דֵמלמ םיאיבמ ויה ךכ רחא

 קקלל םישקבתמ ויה םידליה .)אכ ,חי ילשמ( "בוט אצמ השא אצמ" :ןוגכ

 בצוע גחה .םהלש טֵגה הזש םירמוא ויה זאו ,ריינה לעמ שבדה תא םנושלב

 תבשה ,"הלכ תבש"ב .)הלכה( לארשי תסנכל )ןתחה( ה"בקה ןיב "הנותח"כ

."הנותח"ה דובכל םיטויפ וארק ,תועובשה גח ינפלש

 ,ןוירפא ומיקה לכיהה לש ודיצל .הפוחכ לכיהה תא וטשיק תסנכה תיבב

 אלש היה רשפא יא .הרותה ירפס וחנוה וילעו םיאנ םיחיטשב טשוקש

 וארקנ ךכ( הרותה ירפס לש םייפהפיה "םיליעמ"ה הארמל אעמק בכעתהל

 םייושע ויהש ,)"הפמ" וארקנ וקורמ ןופצב וליאו ,וקורמ םורדבו זכרמב םה

 ופיסוה םישנה .בר רדה םהל ףיסוהש רבד ,בהז טוחב םימוקרו ,דאקורב דֶבֶל תמגוד ,רקי דבמ ללכ ךרדב

.תוינועבצ תוחפטמו םימקורמ םיפיעצ הרותה ירפסל

לארשי תוליהק ספיספ

ינאיס החמש תאמ

מח ןב דלי
ובל ש

ידליה תנותח"ב "ןתח"כ ש
 "ם

5391 ,תלאליפאת ,וקורמב וכרעש



24

 .הרות ודמל ,רקובה דעו הלילה לכ ךרואל ,תועובש לילב ,וקורמ ידוהי לצא ןכ לארשי תוליהקב לבוקמכ

 .)דומילה ליל( "איארקל תליל" :ארקנ הז הליל

 ןיבש "הבותכ"ה ןכות תא )רוביצ חילש( ץ"שה םזיפ ,הרותה רפס תאצוה תעב ,תירחש תליפתב ,רקובב

.הז דמעמל דחוימב רבוח ןחלה .לארשי תסנכל ה"בקה

 ירבדכ שבדו בלחב ןבברעלו ןררופל ,חספמ תוצמ רומשל םיגהונה שי ןכלו בלחו שבדל הלשמנ הרותה

 תא ודעסי םרטב ,הליפתה רחאל דימ ןלכואלו ,"ךנושל תחת בלחו שבד" :)אי ,ד( םירישה רישב קוספה

.םבל

 רחאל תורמאנ ןה .)תיבה לדוג יפל לכה( תונטקו תולודג ,תורהזא ינימ ינש רמול וקורמ ידוהי לצא אוה גהנמ

.םוקמה גהנמ יפל תאזו ,החנמ תליפת ינפל וא ףסומ תליפת

 :תורודה ךרואל םינוש םיררושמ ידי לע ורבוחו םיזרוחמ םירישכ ובתכנש ,תווצמ ג"ירת ןיינמ ןה תורהזאה

 םיארוק הקירפא ןופצב .דועו ינולצרבה ןבואר ןב קחצי ,יולה הדוהי ,לוריבג ןבא המלש ,ןואג הידעס ברה

 תא אורקל םיגהונה שיו ,"םיעיבג העברא" רפסהמ ינולצרבה ןבואר ןב קחצי יבר לש תורהזאה תא

."םילגר שולש" רוזחמב וספדנש לוריבג ןבא המלש לש תורהזאה

 תורהזאה תאירק סקט תא וליחתהש תוליהק שי .ןזואל בֵרע ןחלב תסנכה יתבב םיארוק תורהזאה תא

 ,ורותב ארק םיללפתמהמ דחא לכ .םימ אלמ ילד זכרמב וחינהו ,תסנכה תיב בר ביבס ןרוג יצחב הבישיב

 ןורחאה תיבה וא ,"איאי אלזמבו אבט אנמיסב" :םילימב ליחתמה ןושארה תיבה וקלחב לפנש ימו

 וא ,הקשמל ותיבל תסנכה תיב יללפתמ לכ תנמזה ןיב רוחבל היה יאשר ,"יתניר ברעת" :םילימב םייתסמה

 תזתהש םירמואה שי .םימל הלשמנ הרותה ,ןכש ,ילדה ךותמ םימ םיללפתמה וילע םיזיתמ ויה ןיפוליחל

 םימ תוגיגחב תורושקה תוליבקמ ואצמש שיו ,רואיה ןמ הערפ תב ידיב השמ לש ותלצה רכזל האב םימה

.םירברבה ברקב וז הפוקתב

02-הו 91-ה תואמה ,וקורמ זכרממ הרות ירפסל םיליעמ ףסוא
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 תונטק תובאשמב םהירוה ידי לע ודיוצ םידליה ףא .תרחא וא וז םימ תנמל דמעמ ותואב וכז םלוכ ,השעמל

.גחה ימי ינש ךשמב םיבשהו םירבועה לע םימ וזיתהו חפמ

 ,תועובשה גח ימיב םישנא לע םימ תייזה לש גהנמה לע הנש ידמ וחמ סאנכמ ימכח ,שאשמ ףסוי ברה ירבדל

 םדא םולשתב בייחל שי םאה ,שאשמ ברה תא ולאש .םייקתהל ךישמה הז גהנמ ,םימכחה תשקב תורמלו

 בישה ?ולש המקרהו ישמה ידגב תא ךלכלו ,החנמ תעשב ,תועובשה גחב ורבח לע םימ זיתהש שכארממ

 .בוט םויב דגבה תטיחס רוסיא לע דמעמ ותואב ועידוה ןכו ,גהנמה לוטיבל הנקת הנקות 0781 תנשבש ,םהל

.הזה םויה םצע דע ךשמנ גהנמה ,רומאכ ךא

 דחוימ ןחלב הליגמה תא אורקל םיגהונה שי ."תור תליגמ" תא תסנכה יתבב םיארוק ,תורהזאה רחאל

  םויבו ,"הלילה תוצחב יהיו" :קוספה דע וארק ןושארה םויב .תידוהי-תיברעל המגרתל קוספ לכ ירחאו

.העש ךשמל תורהזאה בוש ורמאנ ןכמ רחאל .ךשמהה תא וארק ינשה

םירצמה ןיבו תומוצה תעברא

 תומוקמ שי .באב 'ט דע תועובש השולש ךרואל תכשמנו זומתב ז"יב הליחתמה הפוקת איה םירצמה ןיב

 םוצה תרמוחש םושמ תאזו ,ןטקה באב העשת םוי :ועמשמש ,"הריגצ העסת" :םשב זומתב ז"י תא וניכש

.באב העשת םוצ לש וזמ הנטק וב

 ז"יב ועריאש תוערואמה לע םינמיס ןתונ היה ולש ברהש רמאו ןאוטיטב זומתב ז"י תא ראית יאבג ףסוי

 ףרש - רש ,ולכיהב םלצה דמע - ע ,העקבוה ריע - הע ,דימתה לטוב - ב ,תוחולה רבש - ש :זומתב

.)87 'מע ,0991 םילשורי ,ןאוטיט .י ,יאבג( הרותה סומטסופא

 ,םינתחתמ אל ,ןיסוריא יסכט םיכרוע אל :תולבא יגהנמ םיגהונ ,באב העשת רחאל דעו בא שדוח שארמ

.תועובשה תשולש ךשמב הרוסא תרופסת ףא .ןיי תייתשו רשב תליכאמ םיענמנ

באב העשת

 הכרב הארי אל הלא םימיב דבועה יכ ,םתדובעמ תובשל וקורמ ידוהי םיגהונ ,)םירופבו( באב העשת םויב

.ולמעב

 טעמב תולובטה תוקולש םיציבו םישדע לישבת :תללוכ ,ברע תונפל באב 'חב תכרענה ,תקספמה הדועסה

 םג .תיבה חתפל ךומסב הפצרה לע םיבושי םילכוא הדועסה תא .ןברוחל רכזו תולבאל ןמיס ,חלמו רפא

 ןזחהו "הכיא תליגמ" תא םיארוק ,תוניק םירמוא תיברע תליפת ינפלו תלצחמ יבג לע םיבשוי תסנכה תיבב

.תיבה ןברוח זאמ ורבע םינש המכ ןייצמ

 ופסאתה םישנה ףא .תיבה ןברוח לע םימכח ידימלת יפמ החכות ירבד עומשל םלוכ ונפתה הליפתה רחאל

 שדקמה תיב ןברוח לעו הינב תעבשו הנח לע ,תוכלמ יגורה תרשע לע תידוהי-תיברעב וננוקו םיתבה יחתפב

.םילשוריו
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 םישל וגהנ רכל תחתמו הפצרה לע וחנוהש םינורזמ יבג לע ונשי ,הליפתה םותב םתיבל םיללפתמה ורזחשכ

.ןבא

 תוליפת לכב ורכינ תולבאה ינמיס .םיירהצה תועש דע הכשמנש תירחש תליפתב ליחתה באב העשת םוי

 לע רפא ורזיפש שי .רוביצה יחילש טעמל ,תילטב ופטעתה אלו ןיליפת וחינה אל םירבג :תסנכה תיבב םויה

 םג .גוהנכ הביתה יבג לע אלו - תסנכה תיב ילספסמ דחא לע וחנוהש ,הרותה ירפס לעו םיללפתמה ישאר

 אלו ןחלוש וא לספס יבג לע ודימעהו ודירוה הרותה רפס לש "שובל"ה תאו ,ריסהל וגהנ לכיהה תכורפ תא

.םמוקמל םתוא וריזחה תוצח ירחא .הביתה יבג לע

 המגרות הז םוי לש הרטפהה .גוהנכ ,הליחת וארקנש ילבמ ולעו "היילע"ב ודבוכ אל הרותל םילועה

 ידי לע ובתכנש תוניק ןהב ,תוניק אורקל םיללפתמה רוביצ גהנ תירחש תליפת םותבו ,תידוהי-תיברעל

.תידוהי-תיברעל ןה ףא ומגרותש ,דרפס ישרוגמ יאצאצ

 םבל תא םידעוסו ,םויה ירהצמ לחה וררוואו וקונש ,םהיתבל םיללפתמה םירזוח באב העשת םוצ םותב

.תוגועב םיחנקמו יבלח ןימחב ,תושותכ םיטיח תסיידב

תיסיסב היפרגוילביב

.ד"סשת םילשורי ,תוברתהו ךוניחה דרשמו יבצ ןב די תאצוה .וקורמ .)ךרוע( .ח ,ןודעס .1

.ו"נשת םילשורי ,טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמ תאצוה .םיגהנמה טוקלי .)ךרוע( .א ,ליטרסו .2

 ,חרזמה תודהי תשרומ בולישל זכרמהו דבוע םע תאצוה .'א ךרכ לארשי תודע .)ךרוע( .א ,לאטש .3

.8791 ביבא-לת ,תוברתהו ךוניחה דרשמ

שכארממ מ"ק 031 קחורמה סלטאה ירהב ןיוגא רפכב םבר יפמ הכיא תליגמב אורקל םידמול םידלי
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תועובש .א

1. úéàèøåï áåáåú - òì ôé îâéìú øåú
'א הכרעמ

÷øééðéú:  "באומ הדשב רוגל הדוהי םחל תיבמ שיא ךליו ,ץראב בער יהיו םיטפושה טופש ימיב יהיו 

."...וינב ינשו ותשאו אוה

àìéîìê:  רשפא יא ,ארונו םויא טושפ ץראב הפ בצמה .רבדל םיחרכומ ונחנא ,הרקיה יתשא ימענ 

.לוכאל המ ונל ראשי אל טעמ דועו םוי לכ רבגתמ בערה - ךכ תויחל ךישמהל

ðòîé:  ראשיהל ףסכ קיפסמ ונל שיו םירישע ונחנא ירה ,רבדמ התא המ לע ,ךלמילא לבא 

 ודיגי המ הזמ ץוחו ?ונכהש ןוזמה ןסחמ תא תחכש .ןוזמל גואדל ילב ,םחל תיבב ,ןאכ

 םתוא םיריאשמ ?םהל רוזעל םוקמב םיחרוב ונחנאו ער תצק ?ונלש םירבחהו םינכשה

?הרצב דבל

àìéîìê:  בצמל וסנכי םהש הצור אל ינא .םהל גואדל םינב 2 ונל שיש יחכשת לא ,הרירב ונל ןיא 

!!!יפוס הזו באומל רובענו עובשה דוע בוזענש הצור ינא ,והשמ םהל רסחיש וא בער לש

ðòîé:  )תכלל םיליחתמ( ...השענש המ הז ,תטלחהש המ הז םא בוט )...המלשה תמינב...(.

÷øééðéú:  "םינבה תא תקבחמו הכוב ימענ( "הינב ינשו איה ראשיתו ימענ שיא ךלמילא תמיו(.

ðòîé:  םיכישממ( ?השענ המ ?אבא ילב השענ המ .ילש םינב םכתא יל שי תוחפלש בוט המכ יוא 

)...תוכבל

'ב הכרעמ

ëéìéåï:  השיא יל יתאצמ אמא ,אמא.

ðòîé:  הפיאמ ?איה ךיא זא ,ונ ונשגפינש ילב דועו ?ןתחתמ התא רבכו התוא תשגפ קר ?השיא 

?החפשמ וזיאמ ?איה

תולועפ
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ëéìéåï:  ו תדבוכמ תיבאומ החפשממו המיסקמ שממ איה אמא יוא...

ðòîé:  )הז תא הניבמ אל ינא ?הידוהי אל איה ?המ )...םלהב...

îçìåï îúôøõ: המ ישחנ אמא ,אמא?

ðòîé:  ןתחתמ התא םגש יל דיגת לא?

îçìåï: תעדי ךיא?

ðòîé:  הידוהי הרוחב תוחפל תחנ תצק יל השעת התא ילוא בוט?

îçìåï:  )הוונעו העונצ ךכ לכ איה לבא )תובהלתהב( שממ אל ...הא )...ססהמ.

ðòîé:  ששואתת החפשמהש ןמזה עיגה .םכילע ךומסל הכירצ ינאש החינמ ינא.

÷øééðéú:  )אלש וא...(

 .םינש רשעכ םש ובשיו ,תור תינשה םשו הפרע תחאה םש תויבאומ םישנ םהל ואשיו" 

."השיאמו הידלי ינשמ השיאה ראשיתו ןויליכו ןולחמ םהינש םג ותומיו

)יכבב תררממו תבשוי ימענ( 

ðòîé:  ילש םינבה ינש םג וישכע הנמלא יתוא ריתוהו תמ ילעבש קיפסמ אל ,יל יובאו יל יוא, 

 ?יל עיגמ הז המל ,המל .דבל תמאב יתראשנ וישכעו הלחממ ותמ ילש םירקיה םינבה

 המ יל ןיאש תמאב וישכע .הרז ץראל רובעלו םחל תיב תא בוזעל םיכירצ ונייה אלש יתעדי

 וילאש םוקמל ,םחל תיבל רוזחא ינא ,ןורתיפה הז ,והז )...תשעתהל הליחתמ( הפ שפחל

 ףוס ףוס אוצמל לכוא םש ילוא זא תרוצבה םש הרמגנש יתעמש םג .תמאב תכייש ינא

.המחנ

'ג הכרעמ

.)...תוימואתפב תרצענ ימענ עתפלו טעמ תוכלוה ןה ,םחל תיבל ךרדב ימענב תוכמות הפרעו תור(

ðòîé:  תא בוזעל ןכל המ ליבשב .יתיא שפחל המ ןכל ןיא ןכיתבל הנבוש ,תורקיה יתולכ 

 םיקולאו ,ןכלש םעה םע ,באומב אוה ןכמוקמ ?םיחונה םיאנתה תא ,ןכלש החפשמה

 תוכירצ ןתאו ימצע תוחוכב ךישמהל הכירצ ינא ןאכמ לבא ,יל ןתרזעש לע ןכל לומגי

...םישדח םייחב ליחתהל

øåú:  ךתדלומו ךמע לא ךתיא בושנ ונחנא .ימענ ךתיא אוה ונמוקמ ?םישדח םייח םואתפ המ.

ðòîé:  דוע יל ןיא ירה ?םש ןכל וכחיש תובשוח ןתא םייח הזיא - יתיא תושעל המ ןכל ןיא לבא 

 הדדוב ראשיהל ילע רזגנ םא םג .בר שוכר וא הסנרפ יל ןיא ןתחתהל ולכות םתיאש םינב

...באומל ובוש ,ובוש .ךכ תושעל תוכירצ ןתא םגש רמוא אל הז

)...תכלוהו התיא תקבחתמ - ימענ לוקל תעמשנ הפרע( 

28
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ðòîé:  לא יבושו הומכ תא םג ישע .התדלומ לאו המע לא הבשו הכלה הפרע ?תור האור תא הנה 

.ךתיב

øåú:  תאש ןכיה .ינא ךלא - תכלוה תאש ןאל יכ .ערבו בוטב ךתיא תראשנ ינא .תאז ירמאת לא 

 םוקמב .ילש םיקולאה אוה - ךלש םיקולאה ,ילש םעה אוה ךלש םעה ,ינא ןשא - ינשית

 דירפי תוומה קר .יל הרקי - ךל הרקיש המ ,רבקא םג םשו תומא ינא םג - יתומת תאש

.ךניבו יניב

ðòîé:  )תכלל תוכישממ( .םחל תיבל יתיא יאוב זא השיגרמ תא ךכ םא ,תור )התוא תקבחמ...(.

.)םידדצה לכל תולכתסמ - תוחונ יא תושיגרמו םחל תיבל תועיגמ תורו ימענ( 

ðòîé:  בגה ירוחאמ םירבדמו םישחלתמ .הפ יתוא םיאנוש וישכע םלוכ חטב ,שחנל הכירצ יתייה 

.)םידליה לא תרבדמ( ונל םיעיגמ ונלביקש םישנועהש המכו ונחרבש ךיא לע

ðòîé:  םע הפמ יתכלה - םירמ ילש םייחה יכ ,הרמ יל וארקת אלא ימענ יל וארקת לא םויהמ 

...יתיא האב רטפנש ינב לש ותשיא קר ,החפשמ אללו הינע יתרזחו ,החפשמו לודג שוכר

'ד הכרעמ

øåú:  ןמזה עיגה .םיבוטה םינכשה תובדנמ ישוקב תומייקתמ ונחנאש םימי המכ רבכ הז ,ימענ 

 ריצק תפוקת וז וישכע ,)תודשה לע העיבצמ( וישכעו .ונמצעב וננוזמ תא שפחלו תאצל

 שפחל אצא ילוא ךכ םא .ןתוא םירצוק םירכיאהו תולשב ןה הבש הפוקתה ,םירועשה

 הכישממ( ילואו לכוא טעמ ןיכהל לכונ םהמש םילוביש טעמ טקלל לכוא םשש הדש יל

?ךתעד המ ,ונל רוזעל םיכסיו בידנ היהי הדשה לעב ילוא )...תוינמלוחב

ðòîé:  רבכ םיקולאו יכל אכדמה תיבב ימיע יבשתש םוקמב ךתוא קיסעי םג הז ,ןויער לש יפוי 

.ךל רוזעי

.)םילוביש טקלל הליחתמו הדשל העיגמ ,תכלל הליחתמ תור( 

øåú:  ולפנש םילובישה תא חקא ינא םא תפכיא דחא ףאל היהי אל יאדוב לודג הדש הפ שי הנה 

...ךרדב

÷øééðéú:  לש החפשמ בורק אוה הרקמבש זעוב ומשו שיאל ךייש הדשהש העדי אל ונלש תור םלוא 

.ךלמילא - רטפנש הלעב דצמ ימענ

)הדשה לא עיגמ זעוב( 

áåòæ:  איה ןכיהמ ?םילובישה תא תפסואש הרענה תאז ימ?

ðòø òåðä ìå: תיבל באוממ התיא הרזח תעכו תמש ימענ לש הנב םע הנתחתהש תיבאומ הרענ יהוז 

...לכה הז םילוביש טעמ ףוסאל השקיב איה .םחל
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áåòæ:  )יתמ הנה יאוב רחא םוקמב םילוביש טקלל יכלת לא - יתב בטיה יל יבישקה )תורל הנופ 

.יצרתש םילוביש המכ יחקתו יצרתש

 הלוכי םג תאו יתושר תא תלביקש םהל יתרמא רבכ ער ךל ושעי אל הפ םילעופה םירענה 

...תיבב ןאכ שיגרהל הלוכי תא תורחא םילימב ,םהל דעוימה ןוזמהמ תותשלו לוכאל

øåú:  )ילא בוט ךכ לכ התא המל הניבמ אל ינא ,המומה ינא )ההימתב תלאושו וילגרל תלפונ 

.היבאומ ינאו

áåòæ:  אלו ,הב תכמתו הל תרזע ךיא ימענ םע תגהנתה ךיא יל ורפיס רבכ ,הנשמ וניא הז לכ 

 .ךתדלומו ךצרא תא בוזעל ךתוא בייח הזשכ םג התוא תבזע

øåú:  )יתלוכיש המ יתישע )תענטצמ...

áåòæ:  לע תבשח אל עגרלו ךלעב תא ךמצעב תדביאש ירחא םג הלעב תוממ ששואתהל הל תרזע 

...יתושרבש םילובישהמ תונהיל ךל תתל יליבשב הז המ זא ךמצע

øåú:  תא הכירעמ דואמ ינאו בל בוט הזכל יתיפיצ אל ,ינודא הבר הדות תמאב ,תודות בור ,יוא 

.ךתובידנ

áåòæ:  לוכאל םיפסאתמ םירצוקה לכ וישכע קוידב הנה .ףוסיאה לכמ הבער יאדוב תא ,יאוב 

.תנמזומ תאו

øåú:  ינודא ךל הבר הדות בוש.

.)םילוביש טקלל הכישממ תור ןכמ רחאלו לוכאל םיכלוה םה( 

áåòæ:  )םילובישה תא םג טקלל הל ושרת - וזה הרענל דחוימב וגאדתש הצור ינא )םירענל 

?ןבומ ,ילש תוארוהה ולא ...ולפנש תובוטה

'ה הכרעמ

.)ימענל םתוא השיגמו םילוביש תמירע הקיזחמ איהשכ העיגמ תור(

øåú:  םימי המכל ונל קיפסתש םילוביש תומכ ונל יתאבה הנה.

ðòîé:  )אוה ימ ,תוחבושמו תופי אלא םתס אלו ?םילוביש הברה ךכ לכ תאבה הפיאמ )תעתפומ 

?בידנ ךכ לכ היהש שיאה

øåú:  זעוב אוה ומשש בל בוט שיא.

ðòîé:  )הנימאמ אל טושפ ינא ?החוטב תא !?זעוב )ם-ל-הב.

 תודשה לכמש בושחלו ,רטפנש ילעב ךלמילא לש ןייחא - ונלש החפשמ בורק אוה זעוב 

...םימשמ הז ךל תרמוא ינא הרקמב אל הז ולש הדשל אקווד תעגה
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øåú:  ףוס דע ראשיהל יל השרמ אוה ,בוט שיא תמאב אוה ,החפשמה לש ןיינעה קר אל הז ןכ 

 .הצראש המכ טקללו הנועה

ðòîé:  ברע לכב ךבושל הכחא ינאו םילוביש םשמ יאיבתו םוי לכ וילא יכל ,יתדלי יכל ךכ םא. 

...ךל הרקי אל ער רבד םוששו םש החוטב תאש תעדוי םג ינא תעכ

÷øééðéú:  תורש היה התצר תמאב ימענש המש ,הלגנ םידלי םכל לבא ,תורל הרמא ימענש המ הז 

...החפשמל ךשמה היהי הככו זעוב םע ןתחתת

ðòîé:  זעוב לע ךתעד המ תור ידיגת?

øåú:  שיא אוה ,והז .בוט בל ול שיו תצק רבדל ונל אצי .ביבח דואמ םדא אוה ...מממא ?יתעד 

!בוט

ðòîé:  ותיא ינתחתתש הצור יתייה - תמאה תא ךל דיגא ינא.

øåú:  יתיא ןתחתהל ללכב הצרי אוהש המל ?ןתחתהל ?המ?

ðòîé:  ךשמית החפשמה לש תלשושהש ידכ םגו ךל גאדיש והשימ היהיש ידכ ינתחתתש הצור ינא 

...יבישקת ,תינכת יל שי וליפאו

.)המכסהב תנהנהמ איהו תורל והשמ תשחול ימענ( 

÷øééðéú:  עדי אל אוהש הרהזנו זעוב לש ןרוגה לא הכלה ברע תעלו .ימענ תצעל הבישקה תור ןכאו 

 הצור איהשו םתס האב אלש ןיבה ,התוארל עתפומ היהו התוא הליגשכ ףוסבלו םש איהש

.)...ןתחתהל

áåòæ:  )החפשמל ךשמה היהישו ןתחתהל הצור תאש ןיבמ ינא ברעה הפ תאצמנ תא םא )תורל. 

 לכ ןכל ,ךתחפשמ בורק ינאש תעדי יכ יילא תאב אלא םירחא םירוחב ירחא תכלה אל תא

 ןתונ ינא תילמס הנתמ רותבו תא הבוט השיא וזיא עדוי ינא יכ השעא ינא ירמאתש המ

.וז תחפטמ ךל

øåú:  לוכה לע זעוב ךל הבר הדות.

.)תוקבחתמ ןה .הנתמה תא הל הארמו ימענ לא העיגמ תור םייתניב( 

ðòîé:  תובוט תושדח שי ונ ,גואדל יתלחתה רבכ .תרזח ףוס ףוס ,וה?

øåú: תחפטמה תא הנתמב יל איבה םג אוהו םינתחתמ ינאו זעוב ,הככ ארקנ הזש תבשוח ינא 

...הכותב םילוביש 6 םע וזה

ðòîé:  יליבשב ...םגו זעוב ליבשב ,ךליבשב החמש שממ ינא ,רדהנ טושפ הז.
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םויס

áåòæ:  )החפשמל תלשוש םיקהלו תורל אשניהל יתוכז תא יתינק םויהש םידעה םתא )להקל...

÷øééðéú:  "דוד יבא ,ישי יבא אוה דבוע ומשו ...ןב דלתו ...השיאל ול יהתו תור תא זעוב חקיו.

àéìï äéåçñéï ùì ãåã äîìê
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2. éçã ùáèé éùøàì
.לולסמה ףוסל עיגהל גוזה תרטמ .תוגוזל םיכינחה תא םיקלחמ

 היהיש םנוצרבש קוח הזיא איצמהל גוזה ותואל רתומ *-ל םיעיגמ רשאכ :קחשמל דחא ללכ ונשי

.קחשמה ירבח לכ תא בייחמ קוחהו .קחשמב

 םינגוה אל םיקוח ,םיקוחב הריתס - ךבתסהל ליחתמ קחשמהש םיאורשכ קחשמב םיוסמ בלשב

 רדסב אל היה םצעב המ ןיבהל םיסנמ ובו רצק ןויד םיכרועו קחשמה תא םיקיספמ ,המודכו

?קחשמב

.שארמ םירדגומ םיללכ אלל היה קחשמה - קחשמל םירדוסמ םיקוח תעיבק-יא :הנקסמ

:םיקוח םע םעפהו בוש קחשמה תא םיקחשמ

.לולסמה ףוסל עיגהל הרטמה בושו .םידעצ ינשב קחשמה תא תמדקמ *- םע תצבשמ לכ

:קחשמה םוכיסל

 הרותה יקוח םה ונלש םיקוחה .םיקוחל הקוקזו ,שארמ םיעובק םיקוח אלל םייקתהל הלוכי אל הרבח

.ה"בקה ידי לע אלא םדא ינב ידי לע אל ועבקנש
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3. îúå÷ä îãáù
:םישורד םירמוח

ןותיע ריינ �

הביתכ ילכ �

רפוטס ןועש �

טופיש תווצ �

תוליבח יתש �

 תוליבחה בלבשכ ,תוליבח יתש  ןכו הרות ןתמו תועובשה גחל םירושקה םיגשומ תמישר ןיכהל הכירדמה לע

 וא ירויצ - זמר ובו קתפ הכירדמה ןומטת הבכש לכ ןיב .תובר ןותיע תובכשב זראיי אוהו קתממ ואבחוי

.)ךשמהב תואמגוד האר( גשומל ילולימ

.הצובק לכל הליבח תתלו םייתשל הצובקה תא קלחל שי םיגשומה ןוניש רחאל

.םיגשומה תא תוהזל ןהילעו םיזמרה יקתפ תא תואצומ ,ןותיעה תובכש תא "ףלק"ל תוליחתמ תוצובקה

.תחצנמה איה םיגשומה תיברמ תא תוהזל החילצמה הצובקה

.קתממה תא קלחלו םיגשומה לע בוש רוזחל רשפא קחשמה םויס רחאל

 תא שפח ןונגסב( םיזמרה ןיב תומישמ יסיטרכ ןימטהל תורשפא שי הלועפה תא ןווגל ידכ :הרעה

.)ןומטמה

םיזמרל תואמגוד

)ñôéøú äòåîø(   תותבש עבש םירפוס חספה גחמ .1
)îâéìú øåú(   "םירגה תליגמ" איה .2
)ùèéçú òùáéí(   "קורי רה"ב היהש הרות ןתמל רכז .3
)áéëåøéí(   תורֵפה תא םילעמ ויה הכונח דע תועובשה גחב .4
)úé÷åï ìéì ùáåòåú(    תפצ ילבוקמ ידי לע סנכוהש גהנמ .5
)òöøú(   תוכוסל תועובש ןיב רשקמה םש .6
)äø ñéðé(   וינע רה .7
)úàåîéí(   ______ ודלונ !בוט לזמ .8
)øåú(   תווצמ רסח םש .9
)ùîåàì äðáéà(   דוד לש ורוגינס היהש רבחמו איבנ .01
.)áåòæ(   רייגתהל תויאשר תויבאומ םישנש הרוהש יתכלה תווע ןקיתש תומד .11
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4. îâéìú øåú
 .ןוכנה רדסב ןתוא ורדס .ולבלבתהש תור תליגממ תונומת םכינפל

ןופצב "ימע-לא" יפ לע
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5. âìä àú äôúâîéí ä÷ùåøéí ìçìá åãáù
:םירמוחה

תורדגה יסיטרכ �

עבוכ וא הספוק �

םימגתפ תמישר �

לוח ןועש �

:הלועפל תוארוה

 בברעלו םיסיטרכ לע תורדגהה תא םושרל יאדכ .םיכינחה םע םימגתפה תא ןנשל יוצר הלועפה ינפל

 ךותמ סיטרכ ףולשל הרותב הצובק לכמ שקבלו םייתשל הצובקה תא קלחל שי .הספוקב םיסיטרכה תא

 .לוחה ןועש לעופ דוע לכ םיסיטרכ ףולשל תיאשר הצובק לכ .םגתפה תא בוצק ןמז ךות תולגלו הספוקה

.תחצנמה איה םימגתפ רתויש המכ תולגל החילצמה הצובקה

םימגתפה

)קלב תשרפ( - ךתערב אלו ךבוטב אל ץפח ןיא �

)םירישה ריש( - םימיענו םיכר םירבד רבדמ �

)לארשי ץראל יוניכ( - בוט לכ תעפוש �

)טמ תישארב( הדוהי טבש ךרבתנ הבש הכרב �

)גכ תומש( בלחו רשבמ האנהו לושיב ,הליכא לש רוסיאל רוקמה �

)ה םיטפוש( - רחא והשמ לביקו דחא רבד שקיב �

)אריו תשרפ( - וניבא םהרבא לש וישעממ �

ריעצו ךר ונדוע �

רדגומ יפוא וא םעט רסח םדא �

.ךרה ליגב דליה לש תוינמזה ויניש �
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תונורתפ

.ךצקועמ אלו ךשבודמ אל �

.ונושל תחת בלחו שבד �

.שבדו בלח תבז ץרא �

.בלחמ םיינש ןבלו ןיימ םיניע ילילכה �

.ומא בלחב ידג לשבת אל �

.הנתנ בלח לאש םימ �

.רקבה ןבו בלחו האמח חקיו �

.ויניש ןיב בלח ןיידע �

.ירשב אלו יבלח אל �

.בלח יניש �
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םילשורי ןורכיזב - םירצמה ןיב ימי .ב

1. îùç÷ îñìåì
םילשוריב םירושקה םיגהנמו םיניד

.2-6 :םיפתתשמה רפסמ

.עדימ יסיטרכ 71 ,הדיח יסיטרכ 81 ,םיבצינ ,הייבוק ,הרקב ףד ,לולסמ חול :ליכמ קחשמה

 תא םיחינמ ,םיקחשמה רדס לע םיטילחמ ,םיבצינה תא םיביצמ ,קחשמה חול תא םיסרופ :קחשמל הנכה

.עדימהו הדיחה יסיטרכ

 םיעדוי ,הדיח סיטרכ םיחקול - הלוחכ הדוקנל םיעיגמ .היבוקב רפסמה יפל םימדקתמ :קחשמה ךלהמ

 םילעופו עדימ סיטרכ םיחקול - הלוחכה הדוקנל םיעיגמ .ףסונ רותל םיניתממ - םיעדוי ןיא ,םיכישממ -

.םאתהב

.דעיה תדוקנל םיעיגמ םלוכ רשאכ :קחשמה םויס
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עדימ יסיטרכ

.העיקשה ינפל תוקד 02 תבש תורנ םיקילדמ ץראה לכב .1

 "תבש תפסות" הזל םיארוקו העיקשה ינפל תוקד םיעברא ,תבש תורנ תקלדהב םימידקמ םילשוריב 

)äú÷ãí ùðé öòãéí(.
.)äú÷ãí ùìåùä öòãéí( "יתחמש שאר לע םילשורי תא הלעא" :החמשל תונמזהב ףיסוהל םיגהונ .2
 äú÷ãí ùìåùä( )ב"ק םילהת( "הינבא תא ךדבע וצר יכ" :רמאנש ,לתוכה ינבא תא קשנל םיגהונ שי .3

öòãéí(.
.)äú÷ãí öòã àçã( ךלמה דוד ימימ לארשי לש חצנה תריב איה םילשורי .4
.)çæåø ùðé öòãéí( תורודה לכ ךרואל םידוהיה יפוסיכ זכרמ תא תלמסמ םילשורי .5
.)çæåø ùðé öòãéí( "םילשורימ 'ה רבדו הרות אצת ןויצמ יכ" .6
.)çæåø ùìåùä öòãéí( "םלשורי" :םשב םילשורי תרכזנ הרותב .7
 םשב ,םירצונה תריפס ינפל 71-ה האמהמ םיירצמ תורוקמב םילשורי לש המש עיפומ הנושארל .8

.)çæåø ùðé öòãéí( "םמשרוא"
.)çæåø ùðé öòãéí( )ב אנ הכוס( "םלועמ דמחנ ךרכ האר אל התראפתב םילשורי האר אלש ימ" .9
.)çæåø ùðé öòãéí( לארשי תריבכ םילשורי תא עבק ךלמה דוד .01
.)äéùàø úåø ðåñó áî÷åîê( םילשורי לש היתולובג תא ביחרה ךלמה המלש .11
.)äú÷ãí ùðé öòãéí( םלוכ לש התיה איה ,לארשי יטבשמ טבש תלחנב התיה אל םילשורי .21
.)äú÷ãí ùðé öòãéí( ןושארה שדקמה תיב תא דוד ריעל ןופצמ םיקה ךלמה המלש .31
.)äú÷ãí öòã àçã( יאמצע ינידמו ינחור זכרמ תויהל םילשורי הבש ,ארזע תפוקתב ,ןברוחה רחאל .41
 ,רהוזה( הטמ לש וזל לארשי וסנכייש דע הלעמ לש םילשוריל סנכיי אלש 'ה עבשנ םילשורי הברחשמ .51

.)äú÷ãí ùðé öòãéí( )ב ו"ט ארקיו
.)äéùàø áî÷åîê úåø ðåñó( שדקמה תיב תא שדיח סודרוה .61
.)äú÷ãí ùðé öòãéí( תוצופתבו לארשיב ידוהיה לש ותליפתב יזכרמ ריצ תשמשמ םילשורי .71
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)הרקבה ףדב ורזעיה( הדיח יסיטרכ

.ק"היע :ראותה תא םילשוריל ףיסוהל םיגהונ .1

?תוביתה ישאר שוריפ המ 

?שדקמה ןברוחל רכזכ ,הפוחה ינפל רפא םישל ל"זח ונקית ימ לש ושאר לע .2

?םלועב םוקמ לכב םיללפתמ םידוהי םינופ ןויכ הזיאל .3

?רייאב ח"כב הנש ידמ םיגגוח ונאש גחה והמ .4

."הלכ לוקו ןתח לוק ,החמש לוקו ןושש לוק ...תוצוחבו ...ירעב עמשי ,וניהולא 'ה הרהמ :ומילשה .5

."... ...הרהמב ןנכיתו הנבית" ?םשוריפ המ ."א"בבות" תוביתה ישאר תא םילשוריל ףיסוהל םיגהונ .6

?"םילשוריו ןויצ ילבא ראש ךותב םכתא םחני םוקמה" רמול םיגהונ עוריא הזיאב .7

?באב 'ט ,זומתב ז"י ,תבטב 'י םיכיראתל ףתושמה המ .8

?ינשה תיבה ןברוחו ןושארה תיבה ןברוח רכזל עבקנש םוצה והמ .9

?עודמ .תדיוסמ אל ריק תסיפ ריאשהל ,שדח תיבב רוגל םיסנכנ םה רשאכ םיגהונ שי .01

."... ...הנשל" :והער תא שיא ךרבל םיגהונ ויה הלוגה תוצופתב .11

?"היונבה םילשוריב האבה הנשל" הדועסה תעב םירמוא גח הזיא לילב .21

?"ןויצ תא ונרכזב וניכב םגו ונבשי םש ...תורהנ לע ?רבודמ תולג וזיאב .31

?המל רכז ,םירמגומ אל םיטישכת דונעל תוגהונה םישנ שי .41

?רפושה תעיקת רחאל רופיכה םוי םוצ םויסב םירמוא המ .51

?הווצמה יהמ ,הווצמ םייקל הנשב םימעפ שולש םילשוריל תולעל םיגהונ .61

?"םילשורי הנוב" תכרב העיפומ הליפת וזיאב .71

,טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמ ,הדימל זכרמ ,"הל ביבס םיגח םילשורי" יפ לע

ידוהיה ךוניחה תקמעהל הקלחמה ,תיגוגדפה תוריכזמה

ןויליגה ףוסב תונורתפ האר
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2. àí àùëçê...
.ןברוחה תעב לארשי ינב תשגרה תא שיחמהל :הרטמה

:בגה ירוחאמ תאצמנ ןימי די רשאכ לאמש דיב תואבה תומישמה תא עצבל םיכינחל םינתונ

.ותוא דירוהלו ןחלוש לע אסכ םירהל �

.םיווש םיקלח העבראל ףד לפקל �

.קית חותפלו רוגסל �

.ןועש דירוהל �

.חולה לע םשה תא בותכל �

.לוגיע רוזגל �

?תומישמה עוציבב ושיגרה םה דציכ םיכינחהמ תובוגת לבקל שי תומישמה רחאל

.רשקה תא וריבסה ?םתישעש תומישמב זמורמה שדקמה תיב ןברוחל רושקה םגתפ םכל רכומ םאה

םוכיסל

"ינימי חכשת םילשורי ךחכשא םא"

 ברחנ ינשה שדקמה תיב .שדקמה תיבו םילשורי אלל םימלש אל ונא המכ דע ונל שיחממ הזה קחשמה

 םירבד םישוע ונא וליאכ הז םידחואמ אל ונאשכ .םניח תבהא תויהל הכירצ הזל ןוקיתבו םניח תאנש ללגב

 רוד .םלשומ אצוי אלו ןמז רתוי ונל חקול לכה זאו ,)וט:חיק םילהת - "ליח השוע 'ד ןימי( לאמש דיב קר

 אל ונאש תרמוא תאז ,ונימיב הנבנ אל שדקמה תיב םא .וימיב ברחנ וליאכ וימיב שדקמה תיב הנבנ אלש

.םניח תבהא לש ךרדב קיפסמ םיגהנתמ

ןופצב "ימע-לא" יפ לע
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עובשה תשרפ .ג    

םיחקלו תוישעמ .1
רבדמב תשרפ

 .)ג קלח ,ז קרפ ,דסח תבהא( דואמ לודג הזה ןיינעב קסעתמה תוכזו הרות אצת םהמש םיינע ינבב ורהזה

 הלאו" רמאנש ודלי וליאכ בותכה וילע הלעמ הרות ורבח ןב דמלמה לכ :ןתנוי 'ר רמא ינמחנ רב לאומש 'ר רמא
...ןרהא ינב תומש הלאו בותכו ...השמו ןרהא תודלות

.)טי ןירדהנס תכסמ ,ילבב דומלת( )השמ לש( ומש לע )םג( וארקנ ךכיפל ,דמל השמו דלי ןרהא

?םיעטקה ינש ןיב ףתושמה הנכמה המ �

?תונורכז םכב םיררועמ ל"נה םיעטקה םאה �

אשנ תשרפ
 התיה .תמח לש תסנכה תיבב תבש לילב שרודו בשוי היה ריאמ 'ר :הז השעמ רפסמ היה יול 'ר לש ונתח הירכז 'ר
.ותשרד תא תעמושו תדמוע תחא השא םש

 ןכיה :הלעב הל רמא .הבכש רנה האצמ התיבל האבשכ .םייסש דע הניתמה ,ותשרדב ריאמ 'ר ךיראה תחא םעפ
 תסנכנ תא ןיא ,ךכו ךכב :הל רמא ,ןציל שיאה ותוא היה .שרוד תשרדב יתייה תעמוש :ול רמא ?וישכע דע תייה
 :היתונכש הל ורמא .תישילשו היינש ,הנושאר תבש הבשי ,התיבמ האצי .שרודה לש וינפב יקריתו יכלתש דע יתיבל
 ווהילא וילא הלגנו שדוקה חורב הפצ ריאמ 'ר ןתוא הארש ןויכ .ןשרדה לצא ךתא אובנ .סעכב םתא םייורש ןיידע
 ינפב יקר' השאל רמאו וניעל רז ףוג סנכנ וליאכ ומצע תא השע .הלעבל השאה ןיב שחרתהש המ ול רפיס איבנה
.םימעפ עבש יתקקר ינאו תחא םעפ תרמא התא .ךלעבל ירמא יכל :הל רמא .ךכ התשע .'אפרתאו םימעפ עבש

 לע ותוא ןיקלמו ותוא ןיאיבמ ונייה אל ,ונל תרמא וליא .הרותה תא ןיזבמ ךכ יבר :וידימלת ריאמ יברל ורמא
 בתכנש שדוקה םש םא המו הנוק דובכמ לודג ריאמ .דובכ אהי אל :םהל רמא ?ותשאל סייפתמו הצרתמ אוהו דומעה
.ןכש לכ אל ריאמ דובכו - ותשאל שיא ןיב םולש ליטהל ליבשב םימה לע החמיש בותכה רמא ,השודקב

כ ףיעס ט השרפ ,אבר רבדמב יפ לע

?ך"נתב ןויערל תואמגוד דוע םכל םירכומה ?השרפל סחייתמ עטקה דציכ �
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?תושוע ןתייה המ .שחרתמב ןיבהל הכז אל ריאמ יברו השאל תורבח ןתאש ןכמצעל וניימד �

?השעמה רחאל ותשאל לעבה סחייתה םכתעדל דציכ �

  

ךתלעהב תשרפ

 ...הרונמה ינפ לומ לא ןרהא ןכ שעיו ...תורנה תא ךתלעהב וילא תרמאו ןרהא לא רבד רמאל השמ לא 'ד רבדיו
.)ג:ח רבדמב( השמ תא 'ד הוצ רשאכ

.הניש אלש ןרהא לש וחבש דיגהל .ןרהא ןכ שעיו :ה"ד - י"שר

 ןרהאב םידשוח ונייה םאה ,'ד ירבדל תייצמכ ןרהא תא ןייצמ אוה עודמ .י"שר ירבד תא ריבסהל ונילע דציכ �
?'ד לש ויווצמ הנשיש ןהכה

 טבש ,341 ןויליג ,"ושדוחב שדוח ידמ" האר( ?ןרהא לש השעמב תוארל ןתינ וניבא םהרבא לש הנוכת וזיא �
.)רדה ץע ירפ וניבא םהרבא - ב"סשת

ךל חלש תשרפ

.זוכיר הנחמב ריסא ותורענב היה ,לטניזיו ןועמש ,םסרופמה םיצאנה דייצ

.הנחמה ךותל הליפת רודיס חירבהל חילצהש רחא ריסאב לקתנ הנחמב ותויהב

.הז והשעמב תוומ שנועב ןכתסהש ריסאה לש ובל ץמואמ לעפתה לטנזיו

 שומישה תרומת ריסא לש תימוי הנמ עבר שקבמ חירבמהש תעדל חכונ רשאכ זובל הכפה וז תולעפתה
.רודיסב

 תורדרדתהה תורמל ,רודיס ךותמ ללפתהל תוכזה תרומת םתנממ קלח לע רתוול םינכומ ויה בערה יזמ םיריסאה
.יתואירבה םבצמב

.ול קיזהש ןוזמ ףדועמ רודיסה חירבמ רטפנ רבד לש ופוסב

 ןגראו םיריסאה תא דדוע אוה .הלצהה דעו גיצנ ,רבליס רזעילא ברה םירוקעה הנחמב רקיב המחלמה םויס םע
.תוליפת םרובע

 לע אלא 'ה לע סעוכ ונניאש הנע ורדעה תביסל רבליס ברה תלאשל .ולא םיניינמל ףרטצה אל לטנזיו ןועמש
.וילעבו חרבומה רודיסב השעמה תא ול חשו וידבעמ דחא

 לכתסת אל עודמו ,ונתנש םישנאה םה רתוי םיבר ירה ?חקלש םדאל קר סחייתמ התא עודמ" :רמא רבליס ברה
"?םהילע

.ןיינמה לא ,תסנכה תיבל ןועמש רזח תרחמל

 לטנזיול הדמע ,רודיס ךותמ הליפת תרומת הלדה םתנמ לע ורתיוש םיבערומו םינועמ םיריסא לש םתוכז
.ךרובמה ולעופלו
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.םילגרמה תשרפ ,ונתשרפב םג ךכ

.םעה תאו ץראה תא וקדבו רהבו בגנב ולע םילגרמה רשע םינש לכ

 וחכש םה ."!תולעל לכונ אל"ו "היבשוי תלכוא ץרא"ה םתנקסמו ,םיקזח םימעו תורוצב םירע ואר םהמ הרשע
...םיה לעו םירצמב 'ה יסנ תא

 תא םירכוז םג םירכוז םהו ,"דאמ דאמ ץראה הבוט" םהיניעב ךא ,תאז ואר םה םג - בלכו עשוהי - םהמ םינש
."!םוארית לא ,ונתא 'ה" ןכלו 'ה ידסח

.לכתסמה לש ויתונבותו ויתודמעב םייולתה םינוש םישוריפ הל תתל ךא תפתושמ היווח תווחל רשפא ,ךדמלל

חרוק תשרפ

.רכיאב השעמ

.קיר ילד םע רזח םעפ לכו ,תורפה תא בולחל ידכ תפרה לא םוי-םוי תכלל גהנ דחא רכיא

 ףידעמ ינא .הרפה תא קנפלו ףפוכתהל ילע בלח גישהל ידכ" :הנע ,בולחל חילצמ וניא עודמ ותשא תלאשל
."תאז תושעל רשאמ תומל

?אלמ ילד םע רכיאה רוזחי המ תובקעב �

?ונתשרפל רשקתמ "ונממ חרוב דובכה דובכה רחא ףדורה" םגתפה דציכ �

תקוח תשרפ

.םהיניב ךוות השקבב ןי'זולוומ םייח ברה לא םישנרב ינש ועיגה םעפ

 ןיינעב ידמ רתוי ומצע תא ליפשמ אוהש ול ריעה ודיל דמעש ודידי .וז המישמב דואמ ץמאתה םייח ברה
.הזה

 השוע" םולש ןתי ךכ רחאו וירוחאל תועיספ שולש עיספיש ךירצ ללפתמה דומלתב בותכ :הנע םייח ברה
."וימורמב םולש

:גכ אמוי תכסמ ,ילבב דומלת

?"וירוחאל תועיספ שולש עיספיש ךירצ" וירבדב ןי'זולוומ םייח ברה ןווכתה המל �

?הרוחא תועיספ המכ עוספל םתכרטצה םהבש םירקמ םוי-םוי ייחב בורקמ םכל םירכומ םאה �
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קלב תשרפ

 וריכה םירכנה .םוקמה יבשות םירכנה תא םג וללכ ללכב תוירבה לא ןודרוג רזעילא ברה לש הבהאה יסחי
 .םהיבורק תארבהל וא םהילע ללפתיש תנמ לע הקדצל תונורוד ותיבל םיאיבמ ויה תובורק םיתעלו ,וז ותדימב

 ול ריבסה רזעילא יבר .תומיש ואנוש תא ללקי ול איבהש הקדצה רכשבש ונממ שקיבו רכיא וילא אב םעפ
.ותוא הבהאל ובל ךפהיש שקבל ול בטומ ובייוא תומב ץופחל םוקמב

ץכ בד תאמ ,"רסומה תעונת" יפ לע

 הירורב ול הרמא .ותומיש ריאמ יבר םהילע ללפתה .הברה ותוא םירעצמ ויהו םינוירב ויה ריאמ יבר לש ותנוכשב
.)ץראה ןמ םיאטח ומתי" בותכ )ד"ק םילהת( ישפנ יכרב ףוסב ,"םיאטח" אלא ,אל ?"םיאטוח" בותכ יכו ותשא

.הבושתב ורזחו םימחר םהילע שקיב ,םימחר םהילע שקב "םניא דוע םיעשרו" בותכ קוספה ףוסב

)תוכרב תכסמ "הדגאה רפס" יפ לע

סחנפ תשרפ

)זט:כ רבדמב( "הדעה לע שיא רשב לכל תוחורה יקולא 'ה דקפי"

.םילשורי לש הבר ,טנלס לאומש ברל תיתכלה הלאשב השיא התנפ תחא םעפ

 וליאכ  תוניצרב קמעתמכ הארנו םהב ןייע ,םירפס רפסמ איצוה טנלס ברה ךא ,יידמל הטושפ התיה הלאשה

.רתויב תכבוסמ הלאש וז התיה

.שאר דבוכבו תוניצרב השיאל הנע ךכו

.הלאשל הרואכל יניצרה סחיל רבסה ושקיבו קוחצב וידימלת וצרפ התאצ רחאל

 וגעלת םא .ולאכ תולאשב ןכ םג ולקתת ,תוליהקב םינברכ ןהכל ה"זעב ,ואצתשכ" :םכירדה טנלס לאומש ברה

."רתוי תושקו תויניצר תולאש םג לואשלמ וענמייו ובלעיי םה ,םילאושל

)ןיקסילפ גילז ברה ,"ךומכ ךערל תבהאו יפ לע

?לארשי םעב גיהנמ לש תויבויחה תונוכתה ןהמ �

?השרפב תוזמרנ ןה ןכיה �

?ל"נה רופיסל הקיזב "הדעה לע שיא" שרפל ןתינ ךיא �
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יעסמ - תוטמ תשרפ

.בי-ה זט ,'ב לאומש

 ךלמה תא םינבאב לקס ,לואש תחפשממ שיא אצי ,החרזמ םילשורימ חרב דוד רשאכ ,םולשבא דרמ ןמזב
.תצרמנ הללקב םללקו ותיילמפו

 יכו..." ורמואב דגנתמ דוד ךא ,שיאה תא לסחל עיצמו רבדה תא האור דוד לש ואבצ רש ,הירוצ ןב ישיבא
"?ןכ תישע עודמ רמאי ימו דוד תא ללק ול רמא 'ה

.יתימאה בצמה תא םיתוועמ םה יכ ,סעכ לש םילוקיש ךותמ לועפל ןיא ,רמולכ

 תויובשה תא גורהל םהל הרומו ןידמ תמחלממ ובשש ליחה ידוקפ לע סעוכ ונתשרפב ונבר השמ םג
.ובשש

.םילכ תרשכה תוכלה תא חכש ונבר השמ וסעכ ללגבש ונל םישרפמ ל"זח

?סעכב טולשל תופסונ םיכרד םכל תורכומ םאה �
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תרוזפתב םירויא .2
שדוחה תוישרפל םירושקה םיגשומו םיקוספ םירתתסמ םיאבה םירויאב

יקספנרצ סחנפ תכירעב ,ילארשיה זכרמה ,"תווצמו הרות" יפ לע
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ילוק-רוא רמוח

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

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

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

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

.)תיכוניחה

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.)רשג( לארשי םעלו החפשמל תוריסמ

.)תלכתה ץורע( תור תליגמ לע - 9901 - )םייניב תביטח( תור - ך"נתהמ םירבח �

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

.)תיכוניחה היזיוולטה(  הווצמ תב/רב

.)ר( 991  - לארשי יגח �

.ןתמו אשמ תוכלה - )תודהיב םיגשומ( - ).ר.כ( 161 ,8 - )םייניב תביטח( - הנומאב ןתמו אשמ �

.הדיבא תבשה תוכלה - )תודהיב םיגשומ( - ).ר.כ( 161 ,8 - )םייניב תביטח( - םבישת בשה �

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

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

.)ןוטלמ זכרמ( )המימוטנפ( הז תארקל

.)"ןיזחוא םינש" תוינכתמ םיעטק( 142 - דומלתב םיחנומ �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

)תינרותה תיגוגדפה הייזכרמב תויוצמה( לוק תוטלק

.לגרל תוילע - 4102

.תורבידה תרשע שרדמ - 7012

.הרות רפס לש ולוגלג - 6112

?עודמ - םעט ןהל ןיאש תווצמ - 2412

.)תיסורב( ןוגינבו ללמב תועובשה גח - 5622

.)הלחנ ת"ת( הלחנ ירוכב - 9522
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.)ל"זח תורוקמ יפ לע( תור תליגמ - 4322

.רמרד והילא ברה - ץראה םתוא אשנ אלו - תור - 0432

.יקצילשיו עשילא ברה - הרותה תלבקו תור לש התומד - 7342

.אריפש לאומש ברה - הנומאה תווצמ - 'ד יכנא - 4542

.אלוק תימע ברה - ?ארמג דמלל המל - 2552

.רניו לאירוצ ברה - ארמג תארוה  - 5552

.ןמחל יחצ ברה - יכוניח רישכמכ ארמג דומיל - 6-5552

.סדנרב הדוהי ברה - ארמג דומיל - 5652

.יולה הכימ ברה - המשל ארמג דומיל - 6652

.ןמרקוצ עשוהי ברה - םיינוליחל הרות דומיל - 7652

.יארפס באז 'פורפ ,תליש קחצי ברה - ארמגה דומילב םיירוטסיה םיטביה - 3752

)טונג( לוק תטלק + תויפוקש

)טונג( לוק תטלק + תועובשה גח - 5103

.)ןבודר( ונתרות ןתמ ןמז - תועובשה גח - 8103

.הכרע - הליפתהו תסנכה תיב - 4303

.הכרע - תוזוזמו ןיליפת הרות ירפס - 5303

)תירבעב( תועובשה גחל םירושיק

mth touvahs/learsi yegahc/tehsersl mirevah/tinarot/stinu/smc noitacude/li.vog.noitacude.smc:ptth
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םירצמה ןיב ימי .ב

)תינרותה תיגוגדפה היזכרמב םייוצמה( ואידיו תוטלק

 לש היתודלות תא םיראתמ םיגולואיכרא - 791 - )ידוסי-לעו םייניב תביטח( - םילשורי - תודע �

.ריעה ירתאב רויס ךותו םייגולואיכרא םיאצממ תרזעב ,ינש תיבו ןושאר תיב ימימ םילשורי

 יפ לע ,םילשורי הברח אצמק-רבו אצמק לע - 123 - )םייניב תביטחו ידוסי( - אצמק-רבו אצמק לע �

.)ריוצמ טרס( ה"נ ןיטיג תכסמ

 ,תוצמה חב - םילשוריל לגרל לארשי ולע הנשב םימעפ שולש - 611 - )ידוסי-לע( - םילשורי ךירעשב �

.תוכוסה גחבו תועובשה גחב

 לגרה ילוע ירחא בקוע טרסה .לודגה דרמה ץורפ - הריפסל 66 תנש ינפל ינשה תיבה ימי :הפוקתה 

 תומוח לע םידמל ונא לגרה ילוע תובקעב .הדוהי תריב ,שדוקה ריע - חרזמב רתויב תמסרופמה ריעל

 םחתמב ,ןבומכ ,אוה לגרל היילעה לש האיש .םילטנמונמה םירבקה לעו םימה תוכירב לע ,ריעה

 תפירש ,םילשורי לע רוצמה ,אמור דגנ דרמב םייתסמ טרסה .תונברוקה תברקהו ומצע תיבה-רה

.ריעה תליפנו תיבה

.ןהכ רהזיו ןהכ יזמ תופתתשהב תירוקמ הקיסומב הוולמ טרסה 

.בד ןב ריאמו רירפצ םרוי 'פורפ קלח םילטונ טרסב 

 הנותנה םילשוריב ותוליעפו יאכז ןב ןנחוי ןבר לש ותומד - 642 ,).ר.כ(951 - )ידוסי( - הנבי תא יל ןת �

.)"ןנעו תשק" תרדסמ( רוצמב

 םיאצממהמ הלגתמ איהש יפכ ,התראפתבו היפויב ,ןברוחה ינפלש םילשורי - 641 - )םירגובמ( - הכיא �

 היקלחל ריעה הנבמ תא ,תירמוחה תוברתה תא םיראתמ םיגולואיכרא .םייגולואיכראה םידירשהמו

 יוטיבב אטבתמ הזש יפכ ,לבאהו ןברוחה תועמשמ תא ראבמ ירדה היעשי ברה .הב םייחה חרוא תאו

 ךרד ,ריעה לע רוצמה ,לארשי-ץרא שוביכ לש יטילופואיגה עקרה ראותמ ןכ ומכ .הליגמבו "הכיא"

.הנברוחו השוביכ

 עקרה לע ואל ריאמ לארשיל ישארה ברה םע חחושמ ןודנול ןורי - 641 - )םירגובמ( - םינפ םיעבש �

 יפ-לע ,ןברוחה ןמזב תוגיהנמה רבשמ םניח תאנש ןיינע תא ראבמ ואל ברה .תיבה ןברוחל תוביסהו

.המחנו לבס ,הלואגו תולג ,ןיינבו ןברוח ןיב רשקה לע דמוע אוה ןכ ומכ .תודגאהו תורוקמה

 באב העשת לעו ןברוחה לע םידלי םע חחושמ גרוב םהרבא - 641 - )ידוסי-לע( - םילשוריל ןוגינ �

.הלהקמ ירישו ןברוחה לעו םילשורי לע תודגא תובלושמ תינכתב .ונימיל ותועמשמו

 היילעה ,שדקמ תיב :ונימי דעו התישארמ ,םילשורי לש היתורוק - 401 - )םייניב תביטח( - לרוג ינבא �

.הנברוחבו הניינבב םילשורי ,לגרל

 רבוד טרסה .ונימי דעו תובאה ימימ םילשורי לש הרופיס - )ר(113 - )םייניב תביטח( - םילשורי ךל �

.םוגרת אלל תיסור
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 ןמזב( יברעמה לתוכה ביבס תויווחו תונורכז ,םישיא ,םירופיס - 806 - )ידוסי לע( - בלבש לתוכה �

.)ןכמ רחאלו ח"כשתב םילשורי רורחשב ,טדנמה

 לארשי םע לש ושפנו ובלב םילשורי תא גציימה טרס - 13 - )ידוסי-לע( - רואו דוס ריע םילשורי �

 תידוהיה תורפסהמו םישרדמהמ ,םיאיבנהמ תורוקמב הרוזש תוניירקה .תידוחיי תיתונמא ךרדב

.תינרדומה

 ריעה תומוח לע יאנליו באז םע רויס ,לתוכב תוניק :באב העשת - 793 - )ידוסי-לע( - תבצעו בוזא �

.יאלפ סחנפ 'פורפ תייחנהב ןויד ,הקיתעה

.שדקמה תיב םגדב רויס - 493 - )ידוסי-לע( - םכותב יתנכשו �

 ךרד ינש תיב ןברוח ברע םילשוריב יטילופהו יתרבחה בצמה - 307 - )ידוסי-לע( - אתרמ יפ לע ןברוחה �

.סותייב תב אתרמ לש ישיאה הרופיס

.)"ןנעו תשק" תרדסמ( הינב לע הכבמ לחר .ונמא לחר לש התומד - 5  - ונמא לחר �

 םוגרת םע תיסור רבוד ,יאכז ןב ןנחוי ןבר לש וייח רופיס - )ר(305 - )םילועל( - יאכז ןב ןנחוי ןבר �

.)רשג(

.םוגרת םע תיסור רבוד .אביקע יבר לש וייח רופיס - )ר(405 - )םילועל( - אביקע יבר �

 םדקש דרמה תא הפיקמ הרוצב ראתמ טרסה - 797 - )ידוסי-לעו םייניב תביטח( - לודגה דרמה �

.םילשוריבו ןלוגב ,לילגב - דרמה ללוחתה םהבש תומוקמב םלוצ טרסה .באב 'טב תיבה ןברוחל

.544 - תבטב הרשע �

 םעה תולגו םילשורי ןברוחל ןורכיזה םוי אוה באב העשת .באב 'טל תינכת - 253 - םירורמת �

 תסנכ יתבב תוניק תרימאמ םימוליצ תינכתב .הז ךיראתב ורקש םיימואלה תונוסאה ראשלו ,וצראמ

.םיעוריאל ירוטסיהה עקרה תא םיריבסמ םירקוח .תוקיתע תוידוהי תוליהקמ די יבתכו םילשוריב

)תינרותה תיגוגדפה הייזכרמב תויוצמה( לוק תוטלק

.הנבי דוסיי - 8302

.אביקע יבר - 9302

.שדקמה תיב תודגאמ - 5802

.תומוצ העברא - 1902

.רמרד והילא ברה - תינחורה התלעמ םילשורי - 4732

.יקצילשיו עשילא ברה - םילשורי לש התועמשמ  - 7242

.ןיצק יחיבא ברה - םילשורי לש הניינב - 4642

.רמרד והילא ברה - הכימ לספו םירצמה ןיב - 2742



53

.רמרד והילא ברה - חספד 'א םויב באב 'ט ,זומתב ז"י - םירצמה ןיב - 4742

.ןולא יכדרמ ברה - באב העשת - 7842

.ןולא יכדרמ ברה - אתמחנד עבש םיבצינ תשרפ - 6052

.יקציבר יבא - ינש תיבו ןושאר תיב - תודהיה תבשחמל ג"לה יתנשה סנכה - 8952
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לולסמ קחשמל הדיח יסיטרכל תונורתפ!

שדוקה ריע  .1

ןתחה .2

תיבה רה ןוויכל .3
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