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תובוט תורושב עמשנש - טבש

.ירשת שדוחמ ישימחה שדוחהו ןסינמ םישדוחה ןיינמל רשע דחאה שדוחה אוה טבש שדוח

 ,הטמ )1 :תודחא תויועמשמ ול שיו ארקמב רכזנ רבכ אוה .ונכותב ירבע אוה טבש םשה - שדוחה םש

 ובש ,שדוחה יפוא ללגב איה הטבח לש תועמשמה .החפשממו םעמ ,עזגמ ףנע ,הרומז )2 .הטיבחל טוש ,לקמ

 ןושלמ טבש םיריבסמה שי .טבשב הכומכ הארנ םלועה .םוקיה לכבו המדאב םיטבוחה תונופטשה םיברתמ

 ?םיצעה שדוח אוה המלו .םהיתוריפו םיצעה גח אוהש תונליאל הנשה שאר לח הז שדוחבש ינפמ ,ץעה ףנע

 הז שדוחבש ינפמ םירמוא שיו םישדחה םימה תא תותשל םיצעה םיליחתמ הז שדוחבש ינפמ םירמוא שי

 יילדו תורומז םע םיכלוה ויה הז שדוחבש ,רבדל םיילגרו .םיצעב הלוע ףרשהו םמחתהל המדאה הליחתמ

 וארק רבעב .ונימיב םג שדוחש גהנמ ,"םתעטנו ץראה לא ואובת יכ" הווצמה תא םייקל ,םיצע עוטנל םימ

 "ותלחנ טבש" וצרא תא ןנוחיש 'הל הליפת םילעמו ,תורומזה שדוח ,הרומז ,ףנע-רטוח ,טבש הז שדוחל

 . ?רפיו הנשדי ,לעמ םימש תכרבב

 ולק"ש ןמיסכ ,חנל הנויה האיבהש תיזה הלע םעו חנ ימיב היהש לובמה םע טבש םשה תא ורשק םינשרדו

 הלאשה לע .טבטבש םשב ארקנש ךר רצנ היה הזה תיזה הלעש ורמאו ,)אי ,ח ,תישארב( "ץראה לעמ םימה

 ,אל ארקיו הבר שרדמ( ותאיבה לארשי-ץרא ישושבשמ - רמא יול 'ר ,תיזה הלע תא הנויה האיבה ןכיהמ

.)ח

ילד - שדוחה לזמ

 הז שדוחבו .)ז ,דכ רבדמב( "וילדמ םימ לזי" רמאנש יפכ םימה עפש תא למסמה ילדה אוה שדוחה לש ולזמ

.םיעטנהו םיצעה תא תוקשהל םיילד םע םיכלוה ףאו םיילדב םימה תורוב תא םיאלממ ויה

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

םיעוריא
.לארשיל העיגמ הנושארה ץרפמה תמחלמ - )1991( א"נשת טבשב 'ג

 ץרפמה תמחלמ ךלהמב ,לארשי דגנ קאריע לש הנושארה םיליטה תפקתה הלחה הז םויב  

 תודיבא םע םיתב 000,4-מ הלעמל ועגפנ ,םיליט 04-כ לארשי רבעל ורגוש - 1991 תנשב -

 םירדחל סנכיהל הארוה הנתינ .תופקתהה לע הביגה אלו הגילבה לארשי .תוטעומ שפנב

טבש שדוחב תוערואמו םיכיראת 

)םירתאו םיעוריא( 
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.קאריעמ םיליט ורגושש םעפ לכב םימוטא

 לש ורטשמ תא וליפה ,קאריע תא תינש ופקת היצילאוקה תוחוכו ב"הרא 3002 תנשב  

.שדח רטשמ ןנוכל ןויסינב תוחוכ םש םיאצמנ ןיידעו ןייסוח םאדאס

.ןויצע שוגל םכרדב ולפנ ה"לה - )8491( ח"שת טבשב 'ה

 .ינייסוח-לא רדאק לודבע תושארב םיברע 0002-כ ידי לע ןויצע שוג ףקתוה ראוניב 41-ב  

.תופסונ תופקתהמ ששחה רבג ךא ,םהילע רובגל וחילצה שוגה יניגמ

 רבדש םידדצה ינשל רורב היהו םילשוריל ןורבחמ תישארה ךרדה לע וטלש שוגה יבושיי  

.םילשורי שוביכ תא בכעמ הז

.תופורתו קשנ ,דויצו הקלחמ חולשל טלחוהו הרזע שקיב ,ל"ז סיקרנ יזוע ,שוגה דקפמ  

 .הדעיל העיגה אל ךא ,הלאה קמעו בוט רה ךרד ,ילגר עסמב התמישמל האצי הקלחמה  

 ןורחא דע הרובגב המחלנ םשו העבג לע התלעו הנופצ התנפ ,םיברעה ידי לע התלגתה איה

.הישנא

 רבוע שיבכה .ןויצע שוגל הלאה קמעמ שיבכ ל"קקה הצרפ םימיה תשש תמחלמ ירחא  

 אשונ הלאה קמעב "ה"לה ביתנ" ץוביק .םרכזל דעלג םקוה הילעש ברקה תעבגל ךומס

.םמש תא

 םכרוצ לכ םירורב ויה אל ,ןורחאה דע תיאוריהה םתליפנו ה"לה לש הרובגה ברק תשרפ  

 לש סותימה םגו ,קיודמה וכלהמו ברקה םוקמ עודי היה אל .םימיה תשש תמחלמ ינפל

 טעמכ - הערל וב ועגפ אלו םכרדב ושגפ ותואש ,יברעה העורה רופיס - "קשנה רהוט"

.ץתונו

 תא חנעפל ידכ ףיקמ ריקחת "ןויצע רפכ" הדש רפס תיב םזי םימיה תשש תמחלמ ירחא  

 רשא ,ףירוצו עב'ג םייברעה םירפכה ירתכוממ תויודע ובגנ .ה"לה לש הנורחאה םכרד

 הליג רשא ,ןיגוד שימייה ,ןורבח תרטשמ לש יטירבה דקפמה ןמזוה ןכו ,םתליפנ רוזאב

.הרובקל ןריבעהל גאדו ה"לה תופוג תא

 רפכמ מ"ק 5 קחרמב ,לארשי חטשב תאצמנ - ןאסנסה תחולש - "ברקה תעבג" יכ ררבתה  

 תועש רשעכ ומחל ,רתוי הובג סכרב םקלח ,םיברע יפלאב םיפקומ ,וז העבג לע .ןויצע

.םהיעוצפב לופיט ךות ,םהיפקותל תודבכ תודיבא ובסה ,תיאליע הרובגב

 ןימזו רורב ךכ לכש רבד ,רשק רישכמ .םצפח זוחמ ןיבל םניב ודירפה היאר יחווטמכ  

.ףרועמו תיזחמ םידדובמ ורתונ ךכו םתושרב היה אל ,םויה

.הצרעהב ךכ לע ודיעה הביבסה ירתכומ - דחפו דובכ הררועש הרובגב ומחל םה  

 ולפי אלש קשנה ילכו םיעלקמה תא וצצופו ,םישובח ואצמנ םקלח - םיעוצפב ולפיט םה  

 ודיבשכ םהבש ןורחאה לפנו םתשומחת הלזאש דע וגוסנ אלו וענכנ אל םה .םיברעה ידיב

.ןבא
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.תונוש תויודעב ורוקמ ,היוליג לעו הקלחמה לש הלולסמ לע םייקש עדימה  

 יתש ,ברקה ירחא םוי עיגה וילאש ,ףירוצ יברעה רפכב שגפש דיעה ןיגוד הרטשמה חקפמ  

."!דוהאי !דוהאי" תואירקב םהינפמ וסנו ה"לה תא ואר יכ ודיעהש תויברע םישנ

  תאצמנה הקלחמה לע רקובב עידוה יברע העורש ,הז גוסמ תפסונ תודעמ הארנכ ,םג עודי  

 םהינומהב ואצי ולאו םיימוקמ םיברע םימחולל רפס תיב היה ףירוצ רפכב .ךומסה ידאוב

 .ברק לחהו עגמ רצונ רקובב 9-ב רבכו

 .אושנמ דבכ ריחמ היה הז .וייח לע םחלש ידוהיה בושייל השק הכמ התייה ה"לה תליפנ  

 ,הריציבו הבשחמב ,תויונמואו םיעדמב תונורשכ יכורב ,רעונה בטיממ ויה םימחולה

 אוהש אבצ הזיאב וא לארשיל הנגהה אבצב התייה םא עדוי יניא :ןוירוג-ןב דוד ירבדכ

 ,וז הקלחממ ישפנ רשועו םות תרובגו םדא תראפת רתוי הכותב הזכירש הקלחמ ,םלועב

."אה דמלה" םשב ונמע תודלותב דעל דומעתש

היפרגוילביב  

.סמ ןבואר תאצוה ,דלפרקניפ הדנא - אה דמל �  

 םתיילע םע המויסל העיגה יטירבה ןוטלשה תפוקתב הלפעהה תשרפ - )9491( ט"שת טבשב א"י

.םיליפעמה ינורחא לש

 טדנמה תונוטלש םעטמ היילע ןוישר אללו אבחיהב ץראל היילעל יוניכ התייה "הלפעה"ה  

 .תילאגיל יתלב היילע וא 'ב היילע הארקנ םג איה .יטירבה

 םיה ךרדב התרגסמב ואב ,הנידמה םוק םע המויסל דעו ,3491-ב הלפעהה תישארמ  

.םילוע 000,511-כ השביהו

 תמחלמ ץורפ דעו "סוליו" היינאה אובמ( 4391-9391 )א( :םיירקיע םיבלש 3 ויה הלפעהב  

 )ג( .םילוע 000,02-כ ,המחלמה תפוקת ,9391-5491 )ב( .םילוע 000,01-כ ,)היינשה םלועה

.םילוע 000,58-כ ,הנידמה תמקהל דעו המחלמה םויסמ ,5491-8491

 ."סוליו"ו "ןוינוא" תוינאה אוב םע ןייצל םיגהונ תינומהה הלפעהה לש התישאר תא  

 ,ןילופמ "ץולחה" יכינח 053 הנופיס לעשכ ,4391 ילויב ,סואריפ למנמ העיגה "סוליו"

 ףוחב החלצהב היעסונ תא הדירוה איה .טדנמה תלשממ לש היילעה תוסכמב וללכנ אלש

 רצבנ האבה התגלפהב .םילועה תדרוהב ועייסש הנגהה ישנא הל וכיח ןאכ .ביבא-לת

 םיליפעמ 05 דירוהל החילצה איה .יטירבה חוקיפה תמחמ רותסמ םוקמ אוצמל הנממ

 לע הבש ףוסבל .םיאפר תניפס לש םש הל התנקו םי-בלב בר ןמז הבבס ןכמ רחאלו דבלב

.ןילופ - םאצומ ץרא לא תבכרב ורזח היעסונו היתובקע

 תעונתו םיסוסיה לש הפוקתל ומרג בושייה ישנאמ קלח תודגנתהו "סוליו" לש הנולשכ  

.הלילד התייה תילאגיל-יתלבה םילועה

 וכפה הפוריאב םזיצאנה תיילעו תיקוחה היילעה ידממ םוצמצ ,6391-9391 תוערואמ  
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 םינייפאמה הלפעהב םינמתסמ ,7391-מ רקיעבו וז הפוקתב .הלצה לעפמל הלפעהה תא

 )ג( ;הפוריאמ םיטלמנה םיטילפ לש םתלפעה )ב( ;יצולח-ינויצ רעונ תלפעה )א( :םיאבה

.)9391 תנשב רקיעב( םיטירבה םע קבאמב יטילופ קשנכ םג הלפעהב שומישה תישאר

 היילע תונוישר ולביק םיטירבה ידי לע וספתנו וז הפוקתב הצרא עיגהל וחילצהש םילוע  

.הלשממה לש תימשרה תונוישרה תסכממ דרוה םרפסמש ,)םיטקיפיטרס(

 דמעוה השארבו הלועפה הבחרוה 9391-בו תוינא רפסמ ץולחה ישנא ונגרא 8/7391 םינשב  

 ךפה אוהו "ב היילעל דסומה" ןוגראה הנוכ התעמ .הנגהה ישארמ רוגיבא )בוריאמ( לואש

.הנגהה לש היתועורזמ תחאל

 תלצה - הפוריאמ היילעה לש תירקיעה הרטמה התייה היינשה םלועה תמחלמ תפוקתב  

 םילמנ רפסממ תאצל דוע היה ןתינ רשאכ המחלמה תישארב ועיגה תוינאה בור .םידוהי

 לא שגדה בסוה אצומה יכרד ומסחנו המחלמה הטשפתהש לככ ,הגרדהב .הפוריאב

 - ןוכיתה-חרזמה תוצרא תא בבס םילועה לולסמ .השביה ךרדב חרזמה ןמ היילעה

 לע םשמו הירוסל קאריעמ רבדמה תא התצח ךרדה .ןאריאו קאריע ,הירוס ,היכרות

 ועיגה לוכה ךס .תניוע הייסולכוא יזוכיר ךותב הרבעו ,לארשי-ץראל לובגה תחרבה ידי

.שיא 005,7-כ וז הפוקתב חרזמהמ

 קבאמב איש תונש ןה הנידמה תמקהל דעו היינשה םלועה תמחלמ םויסמש םינשה שולש  

 .לארשי-ץראל תירקיעה היילעה ךרדל הכפה הלפעהה .הלפעהה אשונב םיטירבה דגנ

 רפסמ ,הלוגה תודהי ,תימלועה תונויצה ,בושייה וב וכמתש ףעוסמ ןוגרא רצונ הירוחאמ

.תימלועה להקה-תעד לש הדהאו תונידמ

  לואש דמע השארבו הפוריא לכ ינפ לע הערתשה "היילעל דסומה" לש תינוגראה תשרה  

 יפוחל םירוקעה תונחממ היילעל דסומה ידי לע ורבעוה האושה ילוצינ .רוגיבא )בוריאמ(

 יכרדו םיפוחה תא םוסחל וסינ םיטירבה .לארשי-ץראל תועוער תוניפסב םשמו םיה

 הפוקתב .הפוריאמ ןתגלפה עגרמ םיתעל ,תוניפסה דגנ דוצמב חתפ יטירבה יצהו ,רבעמה

 וספתנ 000,55-כ .טיש ילכ 56-ב םיליפעמ 000,58-כ ץראל ולע )5491-7491( וז הרצק

.)ןיסירפקב רקיעב( רצעמ תונחמל ולבוהו

 תאיצי( "7491 סודוסקא" היינאה לש תואלתה עסמב היה הלעפהה קבאמ לש ואיש  

 ךרואל .םיליפעמ 005,4 הנופיס לעשכ 74.7.01-ב תפרצמ האצי וז היינא .)ז"שת הפוריא

 לש םיילאירוטירטה םימה לובגל העיגהבו תיטירב תתחשמ ידי לע התוול ךרדה לכ

 היינאה הענכנ תושגנתה רחאל .תוילגנא המחלמ תוינא ידי לע המלבנ לארשי-ץרא

 ,קוב הד טרופ למנב .תפרצב אצומה למנל ורזחוהו שוריג תוניפס לע ולעוה םיליפעמהו

 ךשמנש  קבאמ רחאל .תדרל ובריסו בער תתיבש םיליפעמה ותבש ,היינאה האצי ונממ

 ודרוה םש ,יטירב שוביכ רוזא היהש ,הינמרגב גרובמה למנל שוריגה תוינא ונפוה םייעובש

.תיטירבה תוינידמב קבאמה למסל התייה "סודוסקא" תשרפ .עורזה חוכב םיליפעמה
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 לארשי-ץראו םיטילפה אשונ תאלעהל העייס ,הלצהו היילע ךרד התויהמ דבל ,הלפעהה  

 םדאה-חוכ לודיגל האיבה איה .המצועהו ףקותה אולמב ימואלניבה םינוידה ןחלוש לע

 םביבסש םידקומה דחא התייהו ,הלש המחולהו ןוגראה תוטישו הנגהה שוביגלו ץראב

 יאמב 51-ב ,ץראהמ םיטירבה תאצ םע הציקל האב הלפעהה תפוקת .ולוכ בושייה דכלתה

8491.

 ,0891489-40 'לט ,תילתע ןואיזומ - םירקבמה זכרמ :הלפעהה אשונב םיפסונ םיטרפל(  

  .)2767358-40 ,9426358-40 'לט ,םיה ליחו הלפעהה ןואיזומ וא

.תונליאל הנשה שאר - טבשב ו"ט

 "רשעמ תנש" ןיב לידבמה םוי תעיבק אוה הרקיעו ,הבושח תיתכלה תועמשמ הז ךיראתל  

.)"םיניד"ו "הכירדמל ינויע רמוח" םירודמ האר םיפסונ םיטרפל( התרבחל תחא

."היבמולוק"ה ןוסאב גרהנ ל"ז ןומר ןליא טואנורטסאה - )3002( ג"סשת טבשב ט"כ

 תיללחב ג"סשת טבשב ג"יב ללחל אירמה ,ןושארה ילארשיה טואנורטסאה ,ןומר ןליא  

 ."היבמולוק"

 המייתסה אל ךא ,ילארשי לכל הוואג הבסה ,דואמ רשקותמ עוריא התייהש הארמהה  

.ץראה רודכל םתרזחב ופסינ התווצו תיללחה .םולשב

 .ןמאנו האג ידוהיכ הלגתה ,הברה ותוביבחלו ,ללח שיאכו סייטכ ורשוכל ףסונב ,ןליא  

 ןטק הרות רפס ומע חקל ,רשכ ןוזמ ול קפוסיש גאד אוה תווצמ רמוש היה אלש תורמל

 תא הסיטה םרט עימשהל ןוטסוי לש ברהמ שקיב ןליא .האושב הפסינש דלי לש רויצו

 'ד םירבד( "יחיו התא תעמש רשאכ שאה ךותמ רבדמ םיקולא לוק םע עמשה" קוספה

 קר אל גציימ אוה ידוהיכש ותשוחת ךותמ תאז לכ .)ג"ל

 ידוהיה םעהו ,ידוהיה םעה תא אלא ,לארשי תנידמ תא

.ותנומאו ותרות ידי לע גצוימ

 ידי לע חצנומ תויהל הכוז ןליאש ,אופא ,אלפיי אל  

.ץראב םינוש תומוקמב ורכיזל הרות ירפס תסנכה

 לע םרתנש הרות רפס סנכוה םירצחב ריוואה ליח סיסבב  

 שגרמה עוריאב .םיגיהנמ 005 דמעמב תפרצ תוליהק ידי

 .ריוואה ליח דקפמו ל"הצל ישארה ברה םג ופתתשה

 ןליא לש ותוסחייתהמ ושגרתה יכ וריבסה םיגיהנמה

 הרותה רפס תא םורתל וטילחה ןכלו תודהיה יכרעל

 .ורכיזל

 לוב
צוהש

 ורכיזל א
 לש

ר ןליא
ל"ז ןומ
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 ,ןומר תחפשמ תופתתשהב ,םילשוריב "םשו די" לש תסנכה תיבל סנכוה ףסונ הרות רפס  

.םייאבצ םיגיצנו אבצ ישיא

 שדיקו רתויב האנהו תדבוכמה הרוצב ומעו ותנידמ תא גצייש ןליאל היואר החצנה ,ןכא  

.םלועה לכ יניעל םימש םש

םירתא
.ןורטלב "ןוירשל די"ב ל"חמל הטרדנא תשדקה - )4002( ד"סשת טבשב 'ז

 עייסל ואבש םימחול םיפלא תשולשכ ,"ץראל ץוח יבדנתמ" לש תובית ישאר - ל"חמ  

 תוברתמו תונויצמ םיקוחר ויה םבורש ,םיבדנתמה רפסמ .תואמצעה תמחלמב לארשיל

 הנידמה לע ןגהל םיינמוה םיעינמ ךותמ ואב םבור - םידוהי אל ףא םתצקמו ,תירבע

 תרות תא םתעידיו םתוריסמ ,םנויסינ ,םנורשכ לשב תיתוכיא התייה םתמורת .הריעצה

 םינחתותב ,םיה ליחב תרכינ התייה םתעפשה .קשנה יגוס תאו תינרדומה המחלמה

 רבכ .הלדו הנטק התייה ותישארש ,ל"הצו "הנגה"ה לש ריוואה-ליחב דוחייב ךא .דועו

 לש יריוואה תורישל םינושאר םיבדנתמ םיסייט ועיגה 8491 לש םינושארה םישדוחב

 םתובדנתהש ןייצל שי .ל"חמ ישנאמ ןבור תובכרומ ויה תונושארה תוסייטה ."הנגה"ה

 תומש ואשנ םיבר ןכלו םאצומ תוצרא יקוח יפ לע תיקוח-יתלב התייה םהמ םיבר לש

 דוד ףולאה ,ל"חמ ישנאמ דחא לש ומש .םינומלאכ ורבקנ המחלמב ולפנשכו םייודב

 ,8491 ינויב 11-ב לפנו םילשורי תיזח לע דקיפ אוה .דחוימב עודי )ןוטס יקימ( סוכרמ

 051 תוחפל .תואמצעה תמחלמ תוברקב הנושאר הגופה תלחתהל םדוק תודחא תועש

.לארשי תוכרעמב ולפנ ל"חמ יבדנתממ

 ץראב וראשנש ויה ךא םהיתוצראל תואמצעה תמחלמ רחאל ורזח ל"וח יבדנתמ בור  

.םתיב תא לארשיב ומיקהו

.ןמש ןב רעונה רפכ דסונ - )7291( ז"פרת טבשב ג"י

  "èåá ùí îùîï èåá"

  îä ìáï-ùîï åìùîï?

 רפכה ןכוש ,ביבא-לת-םילשורי ריהמה שיבכה דצב ,ףוחה רושימו הלפשה לובג לע  

.ןמש-ןב

.02-ה האמה תישאר זאמ ,לארשי-ץראב שדחה ידוהיה בושייה תודלותב רושק םוקמה  

 לע עוטנ היהש םרכל הנווכה ."ןמש-ןב ןרקב ידידיל היה םרכ" :א ,ה היעישיב םשה רוקמ  

.הירופו הנשד המדא

 ועטניי ןהילע רשא ,תומדא שוכרל ליחתהל הרוה לצרה באז ןימינב )2091( ב"סרת תנשב  
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 םינושארה רעיה יצע תעיטנב ולחה םינש שולשכ רחאל .תיז יצע םללכבו םיבר םיצע

.לארשיב "רוכב"ה רעיה והז .רוזאב

 ךומסה רפכב .תונויצה תודלותב בושח תמוצל ןמש-ןב רוזא ךפה רעיל ותברקמ האצותכ  

 .ךומסה התידח קיתעה בושייה ש"ע ,"דידח" - ןמשל ןושארה תשורחה תיב תא ומיקה ול

.הנוש םשהו "דיתע" תרבח ותוא השכר ןמז רחאל .םיחוור בינהל חילצה אל לעפמה

 ימואל רפס תיב ,םייו"ליבה יגיהנממ ,דניקלב לארשי םוקמב םיקה )6091( ו"סרת תנשב  

 היסורב בנישיק תוערפ ילוצינ םידלי רובע הליחת .ךוניחלו המדא תדובעל ,הרותל

 ארקנ דסומה .םהבש םיינעה דחוימב ,לארשי ידלי רובע ןכמ רחאלו )5091-ה"סרת(

 תפש ."י"א יבשוי וניחא לש ינחורהו ירמוחה בצמה תמרה" ותרטמו "רפס תיירק"

.תינויצו תיצולח התייה הריוואה םגו תירבע התייה דומילה

 רה םורדב "היפש ריאמ" רעונה רפכל םידימלתה ורבעוה םיינוגראו םיילכלכ םיישק ללגב  

.ל"קקה תקזחל הרזחוה הילעש םינבמה לע ,עקרקהו ,למרכה

 .לארשיל תמייק ןרקה לש רועייה לעפמ היה ןמש-ןבמ ואציש םינושארה םילעפמה דחא  

 םתרבעהו תיז יצע תעיטנ התייה התרטמש ,"תיז יצע תומורת" ןרקמ אב ךכל ביצקתה

.םיבשייתמל

 ,ותחצנהל "תיזה יצע תמורת" תא שידקהל טלחוה ,)4091( ד"סרתב לצרה לש ותריטפ םע  

.)דיתע( "דידח" תשורחה תיב רצחב התייה הלתשמה ."לצרה רעי" ארקנ עטמהו

 הווחהו "ףירע תיב תזוחא"ל םוקמה םש בסוה ,היפשל "רפס תיירק" דסומה תרבעה םע  

.יקסנקלוו קחצי םונורגאה לש ולוהינל הרסמנ

 ועיפשהש םייאלקח תונויסינ וכרענ .םישדח םילועל הרשכה תווחל םוקמה תא ךפה אוה  

 תומלתשהו הרשכה ,דומיל םוקמ השמיש ןמש-ןב תווח .ץראב תואלקחה תוחתפתה לע

.םילעופל

 רפכב הבישוה תינויצה תורדתסהה .םינמא רפכ םיקהל ןויסינ השענ ןמש-ןבב  

 ,תופרוצב םג וקסעיו המדאה תא ודבעיש הנווכ ךותמ ,ןמית ילועמ תוחפשמ הרשע-עבראכ

 ןמז םילשוריב חתפנש תונמאל רפסה תיב - "לאלצב" ןונגסב תבשחמו הריצי תכאלמב

.ןכל םדוק רצק

 אל ןויסינה .ןטק יאלקח קשמ םג םייקל וסינ "לאלצב" אוה ףא ארקנש ,םינמאה רפכב  

.םילשוריל םינמיתה ורזח םינש שולש רחאלו הפי הלע

 םלועה תמחלמ ."םידבועה בשומ" ןויער )3191( ג"ערת תנשב ,הנושארל שבוג ןמש-ןבב  

 םקוה )1291( א"פרת תנשב הירחאל קרו ,ןויערה שומימ תא הרשפיא אל הנושארה

.ןמש-ןבב ותוא וגהש םירבח ידי לע לאערזי קמעב "ללהנ" ןושארה בשומה

 השטננ תיאלקחה הווחה .ןמש-ןבב םינבמה השק ועגפנ הנושארה םלועה תמחלמ ימיב  

 לש םישוטנה םיתבב םידבוע בשומ םקוה )3291( ג"פרת תנשב .תובוחרל הרבעוהו

.םיפרוצה
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 ירבח תושרל ורבעוה ןקלח - םיקלח ינשל ןמש-ןב תומדא וקלוח )7291( ז"פרת תנשב  

.שדח רעונ רפכ - ןמהל דירפגיז ר"ד ידי לע - םקוה ינשה ןקלח לעו בשומה

 ויה םיכינחה ירוגמ .הנבוקב להינש דסוממ םימותי ,ויכינח םע ץראל הלע ןמהל ר"ד  

 םינש רפסמ רובעכ .םישדח שורבו ןרוא תורעי תעיטנב ולחה םה .תיאלקחה הווחה רצחב

  ג"צרת תנשב התלעהש ,ראיירפ החר לש הדוסימ "רעונה תיילע" ידלי תא רפכה טלק

 םהל הנתנ ןמש-ןבו םרפס יתבמ וקתונ רעונה ינב .לארשיל הינמרגמ רעונ ינב )3391(

.הלכשהו ךוניח שוכרל תונמדזה

.ח"צרת-ו"צרתו ט"פרת תוערואמב םיברעה םיערופה דגנכ הרובגב דמע בשומה  

 תתירכל ומרג וב ורפחנש תוימדק תודמע .בושייה םע הביטיה אל תואמצעה תמחלמ  

 קר םייקתה םמע רשקהו םיבושייה ראשמ םיקתונמ ויה רעונה רפכו בשומה .םיבר םיצע

 .רפח קמעל תונפל וחילצה רפכה ידלי תא ךא ,ךשוממ היה רוצמה .לק סוטמ תועצמאב

 ןויצע שוגל םכרדב ולפנש ,ה"לה תקלחמ דקפמ סמ ינד ש"ע "ינד עצבמ"ב רסוה רוצמה

.דול-הלמר רורחש םע ,)8491 ילוי(

 .ךוניח דסומ ראשנ רעונה רפכ .ירפכ בושייל היהו םוקמב בושייה שדוח 05-ה תונשב  

 המקוהש ןוטבה תמוח ידירש ןכו "לאלצב" תנוכשמ ודרשש םיתב השימח וראשנ בושייב

.תוערפה ןמזב בשומה ביבס

.0519263-250 'לטב יקושל תונפל ןתינ ןמש-ןב לע םיפסונ םיטרפל  

àúøéí áàæåø áï ùîï

âï æåàåìåâé - îîå÷í áëôø äðåòø åáîøëæå îáðé çååú áï-ùîï ùäå÷îå á-3191. äîáðéí îùåîøéí 

åáçöøí éù úöåâä ÷èðä ùì ôøéèéí àøëéè÷èåðééí ÷ãåîéí.

éòø áï ùîï - äåà àçã îâåùé äéòøåú äâãåìéí áîãéðä åîäååä àú äøéàä äéøå÷ä ùì âåù 

ãï. ä÷øï ÷ééîú ìéùøàì ðèòä îòì ì-002 îéìéåï òöéí òì ôðé ìîòìä î-000,009 ãåðí 

áàøõ-éùøàì. áéòø ãøëé ðåó øáéí áäï ãøê äçùîì ùìàåøëä ôñìéí ñáéáúééí, îâãì úöôéú 

- îöôä îåãéòéï åàúøéí àøëéàåìåâééí àçøéí.

ãøê äðùéà - ëê îëåðä äëáéù äòåáø îáï-ùîï ìàåøê éòø äøöì îæøçä àì ÷áøé äîëáéí åàì 

òî÷ àéìåï. ñîåê ìëáéù - àîôéúéàèøåï åáöãå îâãì - "îöôä îåãéòéí". áöãé äëáéù àðãøèåú 

ìæëø èééñéí ùðôìå áòú îéìåé úô÷éãí áîòøëåú éùøàì. áùðéí ÷åãîåú äéä ùáéì öø åñìòé 

ðîùê áúååàé ãøê äðùéà ùì éîéðå. îàåú öòéøéí äéå ðòéí áøâì áùáéì æä áãøëí àì ÷áøé 

äîëáéí áééçåã áçâ äçðåëä.
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ëôø çùîåðàé - áàæåø îåùá äòåáãéí ùéìú áòî÷ àééìåï, ë-3 ÷"î îãøåí-îæøç ìîáåà 

îåãéòéí. ñîåê ìå ëôø çùîåðàé îùåçæø ùáå ðéúï ììîåã åìáöò àú äîìàëåú äòúé÷åú áëìéí 

åáîú÷ðéí îùåçæøéí.

ìôøèéí ðéúï ìôðåú ìæåäø áøòí áèìôåðéí: 5901679-80, 3952865-050, 

ãåà"ì: wli.oc.nainomsah.ww

ðàåú ÷ãåîéí - ùîåøä ìàåîéú ùì èáò äàøõ áî÷åøåú éùøàì ìéã çåøùú áï-ùîï, îøëæú 

áúåëä àú èáò äàøõ ëôé ùäåà ðæëø áî÷åøåú. îùîùú ëàúø ìñéåøéí ìéîåãééí )ìôøèéí 

áèìôåðéí 7770779-80, 0770779-80, 0870779-80.

ëôø ãðéàì - ôàø÷ ä÷åôéí - îåùá ùéúåôé áùôìä, ë-4 ÷"î îãøåí-îæøç ììåã, òì ùí ãðéàì 

ôøéù, áòáø ðùéà äñúãøåú öéåðé àîøé÷ä. ðåñã áéãé àðùé îç"ì )îúðãáé çåõ ìàøõ(, éåöàé 

àøöåú àðâìå-ñ÷ñéåú. áî÷åí ôàø÷ ä÷åôéí.

היפרגוילביב

.רנע באז תכירעב ,תובשייתהה תודלותב םיתב םיעבש לש םירופיס - םיתב ירופיס �

.לארשיב םירתאה לכו םיבושייה לכ - הפמ הידפולקיצנא �

.יאנליו באז ר"ד ,לארשי ץראל הידפולקיצנא - "לאירא" �

   

ðàåú ÷ãåîéí

�
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האנ-ןב לאונמע  ר"ד

 םיזמורמה טבש שדוחל עובשה תוישרפל ,ןיפיקעב וא תורישי ,םירושקה םירתאהו תויומדה תא תוהזל אנ

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

.תודיחה לכ תא רותפל חילצמה סרפב הכזי .'א

)תודוקנ 01( ...ןטק םלוע הזיא      

 תחאה .ורתי-חלשב תוישרפב תורושק ןלהל הנגצותש םישנה 
 אנ וטה התעו .המצע השרפב היינשהו ,תחאה השרפה תרטפהב
!!םכינזא

!ךל םולש - 

?םתשגפנ ךיא :תמאה תא ידיגת !ךל םולש - 

.םימה ראב לע ותא יתשגפנ - 

!םימ טעמ ינממ שקיב אוה וליאו ,ןיינעמ תמאב - 

.רוצ תרזעב הלצה השעמ יתישע ינא - 

.תבקמ תרזעב ,יתלצהש ימ תא ,יתלצה ינא םג - 

?בגא ךרד ,ךמש המ - 

.םימשב יל הפע ינא ,ךל ןתא זמר קר - 

.םיחותפה תודשב תטטושמ ינא ,זומרא קר ינא םג ,בוט - 

?תא החפשמ וזיאמ לואשל רתומ - 

!םיראת המכ ול שיש ךכ ידכ דע ,בושח םדא אוה יבא - 

!ךלש םירוהל םיבורק ילש םירוהה !!עטק הזיא - 

?ונא ימ ועדתה ,ונ 

?טמ-חש בהוא ימ       

 ןיב ברק-ודל ונא םידע ,טבש שדוחב רשא ,תורטפההמ תחאב 
 ,ולומ בצייתמה וליאו .רוכבה-תא-אנ-רוצנ-ובנ )לאה( ותועמשמו ,ךורא תצק ומש ,דחאה .םיכלמ ינש
 ,יממע ןוכישב וא םיקחש דרוגב רבודמ אל !ועטת אלש .לודגה תיבה :ושוריפש ,רתוי רצק םש אשונ

.ךלמה לש לודגה תיבב אלא

?? 3 'סמ - םירתאה ךרדב             
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   .'ד דבע ,הגרעב הפצ ונממש רה לע תססונתמ ןושארה ךלמה לש ומש תליחת בגא 

?עדוי ימ ,ריכמ ימ :לאוש רודמה !ונ 

 רפס"ב םיבותכ אל םהינש :רבד דועו ."םייח ילעב רעצ תדוגא"ב רבח םהמ דחא אל ףא :םיטבלתמל 
 ונאיצוה רחאה וליאו ,תוריחל תודבעמ ונאצי דחאה לש וצראמ :םיהזמ םיטרפ דועו .ל"קק לש "בהזה
.תודבעל תוריחמ

)תודוקנ 01( ?תיבה לעב ןאכ ימ       

 הילמסמ דחאב ונא םילקתנ ,תחטבומה ץראה ןמ בר קוחירב ונאש וליפאו ,חלשב תשרפב רבכ 
 תומוקמ ןינממ הלעמל שי ,ערה ןיע ילב ,ונצראב .םוקמ לש םש אוה ונתשרפב .הנחלופ לש םיקהבומה
 !הזה םשב וקבד םישנא טעמ אל םג ,ךכב יד אל םאו .םרתאל אנ וסני ןירדהמה .םהב בלושמ ומשש
 ברימ תא םכתבושת תזורחמב ליחשהל אנ וסנ :איה העונצ ונתלאשמ !תועמוש ךכש םיינזאל יוא
.םהב לולכ דבענ ותוא לש םשהש תומשה

...תיבב ףתושה וליפא שיו ...תומדא וליפא שי :ןטק זמר תאז לכבו 

 

 

 

  

li.vog.noitacude@tinarot-tubrat :ינורטקלאה ראודה תועצמאב וא

                                                                   :תובושתה חולשמל תבותכה

"ושדוחב שדוח ידמ" תכרעמ

 תינרות תוברתל ףגאה

 טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמ

22 םירשנ יפנכ 'חר

                                                       46459 םילשורי
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תילארשיה היווחה - טבשב ו"ט רדס
 .םינשה םע תושדח תויועמשמ לביקש ,גח לש דמעמ לא ןילוחה ןמ הצירפ לש ךילהת רבע טבשב ו"ט םוי

 ולוכש גח והז םויה .עקרקב תושרתשהה לש גח ,ילארשי-ץראה חמוצה לש גח טבשב ו"ט בשחנ םויה

 רמאנ ירהש ,םדאה לש םג ךא ,חמוצה לש גח והז .לארשי-ץרא לש היתוריפמ לוכאל םיווצמ ונלוכו ,ילארשי

.)טי:כ םירבד( "הדשה ץע םדאה יכ" רבכ

 שאר ,םיכלמל הנשה שאר :הנש ישאר העברא הנשמה הנומ א הנשמ א קרפ ,הנשה שאר תכסמב הנשמב

 התייה ןליאל הנשה שאר לש הז ןיינעב .ןליאל הנשה שארו םינשל הנשה שאר ,המהב רשעמל הנשה

 ,טבשב רשע השימחב ללה תיבו טבשב דחאב דעומה תא ועבק יאמש תיב .ללה תיבל יאמש תיב ןיב תקולחמ

.ללה תיבכ הכלה עודיכו

 תנש תחיתפל עבוקה םויה הז - טבשב ו"ט

 ןיא" :תאז קזחמ ם"במרהו .השדחה תורשעמה

 "הרבעש הנש תוריפ לע וז הנש תוריפמ םימרות

.)א"י ,'ה ,תורשעמ תוכלה ,םיערז ,הרות הנשמ(

 ילהנימ-יתכלה םוי תויהל דעונ לוכיבכש םוי ,הנהו

 שאר" םשהש ררבתמ .גח לש םוי תויהל ךפה

 רשקתמש דואמ ןועט םשכ ספתנ "ןליאל הנשה

 ץעל ןבומכו "הדשה ץע םדאה יכ" קוספל דימ

 לע םיקוספהו תורוקמה לכלו םייחה ץעו תעדה

 האמה ןמ םיקיתע םיטויפ ינש ואצמנ ןכאו .םיצע

 טויפה בתוכ םהבש ,תיריהקה הזינגב תירישעה

 לש גהנמל תודע .תונליאה לרוגל הגאד עיבמ

 ורפסב הנושארל עיפומ טבשב ו"טב תוריפ תליכא

 תפצב יחש וקורממ ןאסוס ןבא רכששי יבר לש

.הרשע-ששה האמב

 הנשה שאר" :בתוכ אוה "םינשה רוביע" ורפסב

 תונליא תוריפ ינימב וב תוברהל םיגהונ ...תונליאל

."םויה לש ומש דובכל

הכירדמל ינויע רמוח 

 .2671 היצנוב ספדנ .טבשב ו"ט ןוקית לש רעשה דומע

תימואלה היירפסב םולש םושרג רוספורפ ףסואמ
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 האמב .ילבק יטסימ ןוקית לש םויל תוריפ תליכא לש םוימ טבשב ו"ט םוי תכיפהל םיעיגמ ונא ןאכו

 י"ראה םשארבו ,םילבוקמה .לגוטרופו דרפס יאצוי לש היילעב תפצב ידוהיה בושייה קזחתה ,הרשע-ששה

 אוה הז םויב רדס לש הרורב תודע ןתונש ןושארה רפסה .הלואגה זוריזל יוטיבכ ץראה תוריפ תליכא וגיהנה

 ,הנשה ךלהמב דעומו גח ימיל םינוש םינוקית ללוכ אוה ךא ,ותוא בתכ ימ רורב אל ."םימי תדמח" רפסה

 הנושארל סופדב עיפוה "םימי תדמח" רפסה ."רדה ץע ירפ" ארקנש ,טבשב ו"ט רדס וב ללכנ ראשה ןיבו

 דיה בתכ תא אצמש ,רימזיאמ יזאגלא בוט םוי רב בקעי 'ר היה סופדה תיבל איבמהו ,1371-ב רימזיאב

.ורבחמ םש תא רתאל חילצה אלו תפצב ותויהב

 םייח 'ר לבוקמה לש וירבד יפ לע( תוריפ ינימ 03 ללוכ "םימי תדמח"ב ללכנה "רדה ץע ירפ" "רדס"ה

 גוויסהו ,הלבקב תומלועה תעברא ךותמ תומלוע השולש לש ריצ לע ענ רדסה .)י"ראה לש ודימלת ,לאטיו

:לאטיו םייח 'ר ירבד יפ לע אוה םג השענ תומלועה רדס יפל תוריפה לש

.)םיזוגאו םידקש ןוגכ( לכאנ םכותש םיפלקנה תוריפב רדסב למוסמה - היישעה םלוע  .א

 םיתיזה ןוגכ( קרזנ םכותו תלכאנ תינוציחה םתפילקש תוריפב רדסב למוסמה - הריציה םלוע .ב

.)םירמתהו

 םינאת ןוגכ( ךותה ןהו הפילקה ןה ,תומלשב םילכאנש תוריפב רדסב למוסמה - האירבה םלוע .ג

.)םיבנעו

.)בוריקב 5361 - בוריקב 0751( הררא ןהכה םהרבא לבוקמה לש "תוריפסה ץע"

5761 תנשמ קתעה
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 ןיי :ןיי יגוס ינש ובליש ןאכש אלא ,ןיי תוסוכ עברא וללכנ ןאכ םגו ,חספ רדסל ליבקמ רדסכ הנבנ רדסה

 ,)םודרה עבטה תא תלמסמה( ןבל ןיי הלוכ הנושארה סוכה .רחא עבצב סוכ ותש בלש לכב .ןבל ןייו םודא

 ןבל התיצחמ תישילשה סוכה ,)תררועתמה החימצל למס( םודא הטועימו ןבל ןיי הבור היינשה סוכה

 תיעיברה סוכהו )המחהו ביבאה תומיל םימשגהו רוקה תומי ןיב עבטב קבאמל למס( םודא התיצחמו

 יפוליח תא ,ןכ םא ,םירשבמ םיעבצה יפוליח .)רוקה לע החירפהו ביבאה תורבגתהל למס( םודא ןיי הלוכ

 ידכ ,תונליאלו עבטל תומוצעת חוכ ףיסוהל התייה רדסה לש תיטסימה תועמשמה .עבטב הנשה תונוע

 תאו תולגה לש הפוס תא רשבת החימצהש התייה הסיפתה .קספית אל ילארשי-ץראה עבטב החימצהש

 ."םכיביוא הילע וממשו" בל קוספל ו"כ ארקיול ושוריפב רבכ תאז ןייצ ן"במרה ,רוכזכ .הלואגה תישאר

 ץראה חרפת ,לארשי לש םתלואג אובתשכ קרו ,החימצהל לכוי אל ץראה תא שובכיש רז םע םוש ,וירבדל

 תליכא תלוגס חוכבש ,ךינפלמ ןוצר יהי" :םיאבה םיקוספה תא ללוכ טבשב ו"ט רדס לש ופוס ,ןכאו .בוש

 ,הנשה תירחא דעו הנשה שארמ םחימצהלו םלידגהל תינש בושל דוה עפש זועמ תונליאה ואלמתי תוריפה

."םולשלו םיבוט םייחל ,הכרבלו הבוטל

 ןויצ םכח הלש אבסש ,הדיעס ונמיא לש תודעמ ונל עודי .לארשי תוליהק לכב טשפתה טבשב ו"ט רדס

 םייקמו תוריפ ינימ 03 לארשי-ץראמ לבקל גאוד היה הנש ידמש ,דאדגב תליהקב ןיד תיב בא היהש ,השבח

 ,הדע התואל םינייפואה םיגהנמ ופסונ הדע לכבו .םימי תדמח רפסב םילבוקמה לש רדסה יפל גחה תווצמ

 יח שיא ןבה בתכש "םירעיה ץע ןנרי זא" טויפה תא רישל םיגהונ דאדגב תליהקב .םידחוימ םיטויפ םג ןכו

.הז גחב הנש ידמ וניבא גהנ ךכו .ל"צז םייח ףסוי 'ר

 תמקה םרטב ץראל תונושה תוילעה םעו תינויצה העונתה לש הגושגש םע טבשב ו"ט גחל הרק ףסונ הנפמ

.הנידמה

 םזי ן"רת טבשב ו"טב קויד רתילו ,0981-ב .הלעמה דוסי הבשומב טבשב ו"טב תועיטנ לע ונל עודי 4881-ב

 לש גחל טבשב ו"ט ךופהי ךליאו ןאכמש עיצה אוהו תועיטנ סקט ץבעי באז ,בקעי ןורכזב רפסה תיב להנמ

 ןפואב טלחוה בקעי ןורכזב םירומה תורדתסה לש סנכב - תינפת הלח 8091-ב .תשדחתמה ץראב תועיטנ

.תועיטנ לש םויל טבשב ו"ט םוי תא ךופהל ידסממ

 תונויצה .ץראלו עבטל הבהאה גח ,עקרקב תושרתשהה גח :טבשב ו"ט גחל דחוימו שדח דממ הנתנ תונויצה

 ונאב ,תונביהלו תונבל ידכ ןאכל ונאב .םיאיבנה וזחש ןויצ תביש םולח תא השמימו ןאכל ונתוא הריזחה

.תומדא ילע םידוהיל רחא םוקמ ןיא יכ ,ןאכ שרתשהלו חורפל ידכ

קקח רופלבו לצרה תאמ
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...ךכרבא המב ןליא ןליא
 םדאה לש ןיסחוי ןליא הרופאטמכ םילמסמ ץעה יפנע רשאכ ,תידוהיה תוהזה םוחתב םיבר םישרוש ,ץעל

 ,תודימ ךותמ םייחה תויכשמהו ,לארשי-ץראב עקרקה תקזחה תועצמאב תויחצינ לע ,דיעמש המ .ויאצאצל

 היהו 'הב חטבי רשא רבגה ךורב" :)ח-ז ,זי( שיגדמש והימרי איבנה טקונ וז ךרדב .םימש תאריו ץרא ךרד

 תנשבו ןנער והלע היהו םֹח אֹבי יכ הארי אלו וישרש חלשי לבוי לעו םימ לע לותש ץעכ היהו ,וחטבמ 'ה

 רשא שיאה ירשא" :)ג-א( םילהתב ןושארה רומזמב ךלמה דוד ןכו ."ירפ תושעמ שיחמ אלו גאדי אל תרצב

 הגהי ותרותבו וצפח 'ה תרותב םא יכ .בשי אל םיצל בשומבו דמע אל םיאטח ךרדבו םיעשר תצעב ךלה אל

 ."חילצי השעי רשא לכו לובי אל והלעו ותעב ןתי וירפ רשא םימ יגלפ לע לותש ץעכ היהו .הלילו םמוי

 ,ה ףד( תינעת תכסמב אבומכ ,ןליא םינכמ םה ותואש ץעל םדאה ןיב הז ידוחיי רשק ושיגדה ל"זח םג

 דמע רשאכ ,ישילשהו ינשה רודב םסרופמ ילארשיצרא ארומא ,אחפנ קחצי 'ר לש ומשב )א"ע ,ו - ב"ע

 בר ונממ שקיב רשאכ ,הפוקת התואב םסרופמ ילבב ארומא ,ןמחנ בר ודידימ הדועסב השיגפמ דרפיהל

:ןלהלדכ ,וכרביש ןמחנ

 ךל לושמא :)ןמחנ ברל קחצי 'ר היל רמא !)ינודא ינכרבי( רמ ןכרביל :)קחצי 'רל ןמחנ בר( היל רמא

 ןיקותמ ויתוריפש ןליא אצמו ,אמצו ףייעו בער היהו רבדמב ךלוה היהש םדאל ?המוד רבדה המל לשמ

 )ןיעמה לש( וימיממ התשו )ןליאה לש( ויתוריפמ לכא .ויתחת תרבוע םימה )תלעת( תמאו ,האנ וליצו

 ךיתוריפ ויהיש ךל רמוא םא ?ךכרבא המב ,ןליא ,ןליא :רמא ךליל שקיבשכו .)ןליאה לש( וליצב בשיו

 ירה ,ךיתחת תרבוע םימה תמא אהתש .האנ ךליצ ירה ,האנ ךליצ אהיש .ןיקותמ ךיתוריפ ירה ןיקותמ

 .ךתומכ ויהי ךממ ןיעטונש תועיטנ לכש ןוצר יהי :)ךתוא ךרבא ךכ( אלא .ךיתחת תרבוע םימה תמא

 ירה ,םינבב םא .רשוע ךל שי ירה ,רשועב םא .הרות ןב )התא( ירה ,הרותב םא ?ךכרבא המב התא ףא

 ויהיש" י"שר ראבמש יפכ( ךתומכ ךיעמ יאצאצ ויהיש ןוצר יהי :)ךתוא ךרבא ךכ( אלא .םינב ךל שי

.)"דובכו רשועל הרותב - ךתומכ

בילטוג םהרבא ר"ד תאמ

החלצהל הלוגס - הזל הז םיברע
 .רידת ,העבגו רה לכ לע םיצע עטונ היהש ,רידאו םר ךלמב השעמ

.ףיקמ טבמב וצרא ףונ רקסו ליצאה וסוס לע הוואגו האנהב בכר

!םיצע - אוה ףא עטונה ידוהי ןקז רכיא שגפ וכרדב

 !םדאה דחאכ ,דחא סוס לע בכרל ךלמל האנ םולכ - :לאשו וסוס םע ךלמה הארמל רכיאה קחצ

.הגספה לא ,רהה לא םיסוסהו הלגעה םע רהד .םירחבומהו םיבוטה ויסוס 2 םע רזחו ךלמה ןיבה

 .הבכרמה םע ךלמה יסוס ועקש הנהו ,תיצוב עקרקהו תפצומ ץראה ,ףעוז םשג דרי םויה ותוא

.םימשו םדא ימחרל הפיצו !ךלמה ארק ?ץובה ןמ םיאצוי ךיא
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 .ותרזע עיצה הענכהבו וילא ברק ,ןקזה והאר

?ךלמה לאש ,השעת המ

!הזמ אצתו ,יסוס 2 םותרא ,הלגעה ןמ ךיסוס 2 קורפא !טושפ

 ?וחלצ אל םירוביגה ,םיליצאה יסוס ינשש המ השעת ,ךלש םיפייעהו םינקזה םיסוסה םע - ךלמה קחצ

?דציכ

.ךלמה ינודא ,הארתו ןתמה

 ...'ךלמה ךרדב' ,ץוחב רבכ עגרב הלגעהו דבלב תחא הכמ וטושב ףילצה .ויסוס ןקזה ףילחה

 ךלש דוסה המו ?וחילצה ריקה יבוזאו תבהלש הלפנ םיזראב ?ןכתיי ךיא ,ןימאמ אל ,ךובנ ךלמה דמע

?ידוהי

 םיפילצמ )םיבוט םידוהי( שפנבו בלב םיחא ,יסוס 2 .הריתי המכח אלו דוס אל ןאכ ןיא ךלמה ינודא

.הרצ לכמ םיאצוי דחיו ,ץמאתמ ,רעטצמו שיגרמ ורבח ,דחאב

      ךשומ דחא לכ ,ךכ םא .גגוח ינשה ,דחאה תא םיכמ ,הזל הז םירז ,םיסוסה 2 ךלמה ינודא ךלצא

.דחי םג םיחא תבש דימת ונלצא .ץובה ןמ םיאצוי אלש אלפה המ - רחא ןוויכל

.םכל רסח םישרוש - עוטנל םיכירצ םתא םיצע אל ךלמה ינודא

רזע ןועמש טקיל
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לארשי יגהנמב טבשב ו"ט
תוריפ תועמ

 םיבוסמ החפשמה גוחב וא ,םע בורב תסנכה תיבב טבשב ו"טב תוריפה לוכאל וגהנ חרזמה תודעמ המכ לצא

.דחי םלוכ

 םיינעל תוריפ הנממ קפסל ,"תוריפ תועמ" ,תדחוימ תיבגמ טבשב ו"ט ברע ךורעל תוליהק המכב וגהנ ןכ

.םבר תיב לש תוקוניתלו ,םויה דובכל תוריפ תונקל תגשמ םדי ןיאש

.תוריפ ינימ ו"ט טבשב ו"טב לוכאל םיגהונ שי ןכו

תיב םולש

 ןיטח תפ לע :ךרבמ תיבה לעב .תיבה תכרבו תיבה םולשל םילמסכ טבשב ו"ט תוריפ לוכאל וגהנ רימזיאב

.)זמק םיליהת( "ךעיבשי םיטח בלח םולש ךלובג םשה" :רמאנש ,םולשל םיפי םיטיחהש - ןינסיכב האבה

.)חכק םיליהת( "הירופ ןפגכ ךתשא" :רמאנש רבדל רכז שיו ,ןפגה ירפ לע :תכרבמ תיבה תרקע

 םש לע - םיזוגאו םינומיר לע :תונבהו ;"םיתיז יליתשכ ךינב" :רמאנש ,םיתיז לע :םינבה םיכרבמ םהירחא

.)המ םיליהת( "המינפ ךלמ תב הדובכ לכ" :בותכה

 ריש( "ךיתררוע חופתה תחת" :רמאנו "ךנושל תחת בלחו שבד" :רמאנש - שבדו חופת לע :תוקוניתה

.)ח םירישה

תבש ידגב

 :םרמאב םינבל םיפטעתמו םינבל םישבול ויהו טבשב ו"טב תבש ידגב ושבלל םיליגר ויה םיקידצ המכ

 םויבו הלילב הווצמ לש הדועס םיכרוע ויהו .הדשה ץע םדאה יכ "הנשה שאר" םויה ,םלוע תרה םוי םויה

.טבשב ו"ט לש

 םיניד 
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םירומזמ ו"ט

 דובכל םיליהת ירומזמ ו"ט אתווצב רמאל ריעבש םידימלתה לכ טבשב ו"ט םויב סנכל םיגהונ ויה רימזיאב

.םויה

הלילה רדס

 ןמ - טבשב ו"טל םימיאתמה םיקוספ תאירקב םיליחתמ חספ לש רדסה לילו הנשה שאר ליל רדסל המוד

 יכ םדאה עדי ןעמל ,החכותה תווצמו חמוצה ,םלועה תאירבב רבודמ םהב - רהוזה ןמו הנשמה ןמ ,ך"נתה

.ץראב םולשו עבוש 'ד ןתי לומגכו 'ד יכרדב תכלל שי ןכ לע יכו .רישעת איה 'ד תכרב
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141 ‘סמ תועדומה חול

היחמצה ץבשת

 תחפשממ רב-חמצ )51 ;םינימה תעבשמ )21 ;המדא-יחופת םימש וב )01 ;תוציבב לדגה םימ חמצ )9 ;!ךנואמ 31 )1 :ןזואמב

 עודי ריש )52 ;ןליא )42 ;םיינש )22 ;עקרקה תא ןשיד )12 ;ללוש ךילוה ,לישכה )91 ;תוינטיקה תחפשממ רב-חיש )71 ;םיינגדה

 תחפשממ הובג ץע )33 ;היישעת ילעפמ תוברתה )23 ;ףלוגמ )03 ;ץיווש תריב )92 ;שק )82 ;יכרות דובכ ראות )72 ;טבשב ו"טל

.ךנואמ 31 לש ויתומשמ דחא דוע )14 ;ץראה תבונת )93 ;הפקל ןילבת )73 ;סיג )63 ;לקדה

 ךרדב ריש תביתכ )8 ;ףייעתנ ,שלחנ )7 ;המודק תירושא ריע )6 ;דקש )5 ;ברעמ )4 ;ץיקב לכאנה ץע ירפ )3 ;הנה ,ירה )2 :ךנואמב

 ןליא )02 ;תדהוא ,תבבחמ )81 ;הלש תיעיברה הנשב העיטנ )61 ;הפונח :הגעב )41 ;אבו ברקה גחה )31 ;האובת הדש )11 ;םיזורח

 קרי )13 ;הניג קרי )03 ;סרוד יליל ףוע )62 ;םינימה תעבשמ )32 ;םינימה תעבש תוריפמ )22 ;טבשב ו"טב םילכוא ונא ויתוריפמש

.תילמשח קפסה תדיחי )04 ;בוטר )83 ;טבש שדוח לש ולזמ )53 ;הרותב ןואג לש ראות )43 ;הניג

"ןונבלב םיזראל" יפ לע
                                            ןויליגה ףוסב תונורתפ האר                                                           
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לארשי תוליהק ספיספ

ינאיס החמש תאמ

'ב קלח - הינמרג ידוהי

 םייניבה ימיב הינמרג ידוהי

 תוריזג( םיבר תונוסא הינמרג תוליהק לע ןהיפנכב ואיבה ,11-ה האמה יהלשמ ולחהש בלצה תועסמ

 םירעב םגו ,)ץניימו אזיימרוו ,רייפש(  מ"וש ירעב תוידוהיה תוליהקה וברחוה  6901 יאמ שדוחב  .)ו"נתת

.שדחמ ונגראתהו תוריהמב וששואתה תוידוהיה תוליהקה ,ןכ יפ לע ףא  .ןיירה רוזאב תורחא

  .העיגפו הנכס לש תופוקת דצב  גושגשו העיגר לש תופוקת ויה ,הנש 002-כ הכשמנש ,בלצה תועסמ תפוקתב

 רשאכ ,8921-ב האישל העיגהש החותמ הריווא הראשנ ,"תופסותה" ילעב לש תונשרפה תריצי הכשמנש ףא

 .םד תולילעב םידוהיה תא ומישאה םירצונה .היירוובב תוידוהי תוליהק 441 וברחוה

 דחפה  .)רֶבֶדה תלחמ( רוחשה תוומה תצפהב םידוהיה תמשאה לשב תוליהק 001 דוע וברחנ 41-ה האמב

 תלערהב ומשאוהש ,םידוהיה יפלכ הנפוה ,תינמרגה היסולכואב םיבר םיללח הליפהש ,הלחמה ינפמ

.הלחמה תא ץיפהל ידכ םימה תוראב

 וברתה תוידוהי תוליהק ,תאז לכ םע ךא ,הינמרג תמדא לע תודדוב תוליהק ורתונ 51-ה האמה תישארב

  .הינמרגב טלקמ ואצמ ,דרפס ישרוגמ ףא רתוי רחואמו תפרצ ידוהי ,הילגנא ידוהי שוריג בקע הינמרגב

 םיטילשו תויוכיסנ תואמל תלצופמ התייה איהש הדבועה ךא ,םידוהיה יפלכ תיתודידי התייה אל הינמרג

 לע ליטהל ופידעה םיטילשה  .םיימוקמה םיטילשה םע םויק יֵרדסה אוצמל םידוהיה לע הלקה ,םייתייסנכ

  .תוחנה יחרזאה םדמעמ תא ולצינו םידבכ םיסימ םידוהיה

.םתנגהל קשנ תאשל םהילע רסאנ ףא ,תוסח ינבכ  .תוידוהיה תוליהקה וששורתה ,ךכמ האצותכ

 ,םישוריג ינפמ דימתמה ששחהו עקרק שוכרל רוסיאה ,תוירצונה תודוגאהו תינוריעה תונגרובה תוחתפתה

 תואוולהבו םיפסכ יקסעב ,תולכורב קוסעל וקחדנש ,רתוי דוע םידוהיה לש ילכלכה םבצמ תא וערה

  .םירצונה לע תורוסא ויהש תיבירב

 ילודגמ דחא היה אוה .גרובנטורמ ךורב ןב ריאמ יבר :איה 31-ה האמב היחש תואלפומה תויומדה תחא

 גרובספהמ ףלודור רסיקה ידיב ספתנ רשאכ .הל רבעמו הינמרגב תיתכלה תוכמס לעבו ורודב םינברה

.תוששורמה תוליהקה ןמ םיפסכ תטיחסל םידקת רוציל אל ידכ ,ותומ םוי דע ררחתשהל בריס ,אלכנו

 החרזמ ונפ םידוהיה ןמ םיברש ,ךכל ואיבה ,תילכלכה תוששואתההו יתרבחהו יטפשמה בצמה רוערע

 האמה ףוס דע תוידוהי תוליהק 002-מ הלעמל ורצונ ,אטיל ,ןילופ תכלממב .אטילו ןילופ ,היברומ ,הימהובל



25

 תא וחינהו םייתדהו םייתרבחה םהיגהנמ תאו שידייה תפש תא םמיע ואיבה ,החרזמ וענש םידוהיה .51-ה

 תויזנכשא תוליהק םש םיקהו הילטיאל רבע הינמרג ידוהימ רתוי ןטק קלח  .הפוריא חרזמ תודהיל דוסיה

  .תולדבנ

 לש סחי תריציל ,הינמרג ידוהי בלב הווקת ררוע ,61-ה האמה תישארב ,הינמרגב לחהש היצמרופרה ןדיע

 .תורצנה ת ּותימאב םהיפמ האדוהב םידוהיה יפלכ םסחי תא ונתה םיטנטסטורפה ,םלוא .םהיפלכ תונלבוס

 םירכיאה תומחלמ לכ תא התווילו הזוע אולמב םהיפלכ האנשה הצרפתה ,םתשקבל םידוהיה ובריסשמ

.םידוהיה יפלכ תוערפ ויה ,טרופקנרפב ומכ ,םידחא תומוקמב .ומצע ינמרגה רוביצה ברקב תדה תומחלמו

 םייח יאנתבו םיפופצ תואטגב םירגוסמ ויה ןהבש םירעב אלו םירפכב תויחל ופידעה הינמרג ידוהי בור

 וחילצהש םידחא םידוהי דבלמ הדורי ,רומאכ ,התייה םהייח תמרו קחודב םתייחמ תא ואצמ םה .םידורי

 "רצחה ידוהי" ןיב עודיהו טלובה ."רצחה ידוהי" :ונוכו םיפסכ לוהינב תויונמוימ יוליג ידי לע טלבתהל

 ףא ,םימשיטנאה לכ יניעב למסל ךפה םימיה תוברבש ,)רמייהנפוא דניקסיז ןיב ףסוי( "סיז ידוהיה" היה

  .8371-ב דראגטוטש ריעב הלתינ רבד לש ופוסבש

 םיפסכה לוהינ תכרעמו הלכלכה תוחתפתה םע 81-ה האמה ףוסב םלענ "רצחה ידוהי" לש דסומה

 תכרעמב רתוי רחואמ ובלתשה ‘חאו רמייהנפוא ,גרוברו תוחפשמ  :ןוגכ ,"רצחה ידוהי" יאצאצ .םיירוביצה

  .דלישטור תחפשמ איה םהיניב תטלובהו תילכלכה

 יפינס חתיפ וינב תועצמאב .הסה תנידמב ךיסנה לש "רצח ידוהי"כ בר שוכר רבצ דלישטור לישנא ריאמ

 תוברב ךפה ,וינבו דלישטור קנב .הפוריאב הלכלכהו רחסמה תא דדוע ךכו תונושה הפוריא ירעב םיקנב

  .םיפנעו םינווגמ החפשמה לש הקדצה ילעפמ  .ולוכ םלועה ינפ לע הסורפ התשירש תיסנניפ המצעמל םימיה

  .לארשי-ץראב תובשייתהה שודיחל תובר לעפש ,"בידנה" דלישטור-הד דנומדא ןורבה היה לשמע לש ודכנ

 םלועה לכבו ץראב ךוניח תוכרעמבו תוברתו הרבח ילעפמב הזה םויה םצע דע הליעפ "דלישטור ןרק"

.ידוהיה

 גרובמה ,הנוטלא( ו"הא תוליהקב תאז לכב ,הלד התייה וז הפוקתב תיתוברת-תידוהיה הריציהש ףא

 דע ורמתשנ הלאו היתונורכיז תא המשר איה .)4271-6461( ןילמהמ )לזמ( לקילג לש הנמוי בתכנ  ,)קבצנאו

 לש םוימויה ייח תא תראתמה הדועתו התחפשמ לש בבלמו רישע רואית אוה לקילג לש הרפס  .םויה םצע

   .הפוקת התואב הינמרג ידוהי

 םלוכ ,תירצונה הביבסל תיסחי ,דאמ ההובג תיתוברת המרב הינמרג ידוהי ויח ,תירמוחה תולדה תורמל

 תאירקב ולגרוה םישנה םגו דובכלו הכרעהל הכז ודומלת לע דקושה םכחה דימלתה :בותכו אורק ועדי

 "הניארו הניאצ" :ומכ םירפס תאירק םגו םישנ רובע םישנ ידי לע םג ובתכנש תודחוימ תוליפת - "תוניחת"

 רפסכ ןכוה הז רפס .שידייב םישרדמ רחבמו ארקמה ירופיס ובו יזנכשא בקעי ןב קחצי רביחש ,שידיי תפשב

 ונרודב םגרותו  )71-ה האמה תישארל 6161 ןיב( ,תורודהמ םישולשמ הלעמל ספדוה ,םישנל דחוימ האירק

.תירבע ...לו תילגנאל

 תילכלכה הקוצמה ךא ,היידוהיה השיאה לש התגאד םוחתב ויה ,םיגחהו תבשה ,ירק ,יתחפשמה יווהה

 לועמ דבכנ קלח היידוהיה השיאה לע וליטה ,הסנרפ יכרוצל תיבה ןמ םירבגה לש תכשוממה םתורדעיהו

.החפשמה תסנרפל הגאדה
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 דנלוה םגו ןרול ,סזלא ירוזאב ויחש תוליהקה ודרפוה ,)8461-8161( ,םינשה םישולש תמחלמ תובקעב

 אל םידוהיה ייחש ףאו יזכרמה ןוטלשה רתוי ססבתה ,המצע הינמרג ךותב .הינמרג לש ןוטלשה םוחתמ

.רתוי םיביצי תויהל וכפה םה ,רתוי םילק ושענ

 ,)תינרותה לע ףסונ( תינוליח הלכשה תונקל םירישעו םיריעצ םידוהי ולחה ,רואנה םזיטולוסבאה תפוקתב

.הינמרג ידוהי תודלותב שדח ןדיע חתפנ ךכו

.הינמרג דוחיאל דעו הלכשהה תפוקתמ הינמרג ידוהיב ןודי אבה קרפה

åáéîéí àìä... 

ðôúçä á"ùôééø" úòøåëä âãåìä áéåúø åîéåçãú áîéðä áàéøåôä, ùì çôöé éåãàé÷ä äùééëéí ìéäåãéí îéîé 

äáéðééí. )4002.11.91  - 5002.3.02(. äòéø ùôééø îöééðú àú äôúéçä îçãù ùì áéú äëðñú áî÷åí ùáå äå÷í áéú 

ëðñú òì éãé äéäåãéí áùðú 4011. éäåãéí äâéòå ìùôééø òì ôé äæîðú äëðñééä ä÷úåìéú, ù÷éååúä ìâáåú îäí 

ëñôéí åìäôøéç àú ëìëìú äòéø.  ìîøåú ùðàú ääîåðéí, 

äçáéàå åúîëå äùìéèéí áéäåãéí áæîï äôåøòðåéåú á"îñòåú 

äöìá", îúåê øöåðí ìäéòæø áôéøåú ôòéìåúí äëìëìéú ùì 

äéäåãéí. ëê ðåöø éçñ ãå-òøëé ëìôé äéäåãéí ùðò áéï ùéúåó 

ôòåìä ìùðàä.  

ùðàä æå áàä ìéãé áéèåé áîñôø îåöâéí ùîñáéá ìäí 

ðåöøå òìéìåú ëìôé äéäåãéí. áùôééø ìà äéå ëì çôöéí 

äùééëéí ìéäåãéí, åëãé ìä÷éí úòøåëä îéåçãú æå, äéä öåøê 

ìôðåú ì-68 î÷åøåú, áàéøåôä åáéùøàì, òì îðú ùéùàéìå 

ìúòøåëä çôöéí ùì éäåãéí áéîé äáéðééí. îøáéú äçôöéí 

ùáúòøåëä îòéãéí òì òåùø äçééí äéäåãééí åòì äáéèåé 

äàåîðåúé ùäúáøëå áäí äéäåãéí áëúáé éã ëâåï: "äâãú 

øàùé äöéôåøéí" - ëúá éã îäîàä ä-31 åäîçæåø îååøîñ 

ùðùìçå ìúòøåëä îéùøàì, ôøåëú îôøàâ, ëúáé-éã ùåðéí, 

ñôøé úôéìåú åòåã. ëì çôõ îñôø àú ñéôåøå äîåøëá òì 

áðé ä÷äéìä äéäåãéú áùôééø åäñáéáä ùäéå åàéðí.  

úòøåëä æå äéà áçñåú ðùéà âøîðéä äåøñè ÷åìø )tsroH 

relhoK( åçåàï ÷øìåñ )nauJ  solraC( îìê ñôøã.  

היפרגוילביב

.6991 םילשורי .קב ואיל ןוכמו ךוניחה דרשמ תאצוה ,הינמרג ידוהי .םהרבא ,יאקרב �

 .93 'מע ,ן"שתה ,תוברתהו ךוניחה דרשמ ,ל"ת ףגא תאצוה ,םייניבה ימיב תידוהי תונמא .לחר ,גבס �

 ישאר תדגה"ב חישמה תומדו הלעמ לש םילשורי

)תיפוקישמ םוליצ( הינמרג םורד - 0031-מ "םירופיצה
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טבשב ו"ט .א

1. îùç÷ äòõ
.תורחתו קחשמ ךרד ךינחה תרשעה :הרטמ

רעונ :דעי תייסולכוא

 :םיעצמא

 .)םיכינחה רפסמל םאתהב וא( תוצבשמ 46 וילע לוטסירב וא לגילופ חול �

.)הכלהב םיחמצו ןושלה יפנע ,תשרומה( יאשונב ךירדמל תובושתו תולאש �

.ןדמצ אצמנ ירוחאה דצבשכ קוריו בוהצ ,לוחכ ,םודא :םיעבצ 4-ב לגילופ �

:הלועפה

.תוצובק יתתל הצובקה תא םיקלחמ �

.עבצ תלבקמ הצובק לכ �

 אלמל התלוכיב .)עוביר וא ןוסכלא ,ךנואמ ,ןזואמ( ףצרב ,העבצב תוצבשמ 4 אלמל תפאוש הצובק לכ �

 .הל תגצומה הלאשה לע ןוכנ התנעשכ עבצב תצבשמ

.םיעובירה תעברא יולימ תעינמל הצובק לש ןכרד םוסחל תוביריה תוצובקה לע �

 אלש הצובק .תוצבשמה 4 תונב תוצובקה ברמ תא הביכרהש הצובקה חצנת ,תוצבשמה לכ םויסב �

.האבה הצובקל רובעת תוכזה ,הלאשה לע התנע

תולועפ
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קחשמה תלבט

תשרומה תולאש

.)æéú( הירכז םולחב הרונמה ידיצ ינשמ ץע �
.)úàðä( ך"נתב םינושארה םידגבה ורפתנ הז ץע ילעמ �
.)çìåí ôøòä òì äçéèä( חמצ עלוב חמצ - םולחב �
.)àìåï - àìåï ùáåú( בושיי ארקנ ומש לעש ןויצע שוגב ץע �
.)äàèã - îùì éåúí( םיצע לע לושמל רמייתהש ץע �
.)çìåí ùø äîù÷éí òì äâôï( וייח ולצינו ומולחב הז ץע האר �
.)à÷ìéôèåñ( תוציבה שובייל רושקה ץע �
.)ù÷ã( ביבאה תלחתה תא רשבמה ץע �
.)òøîåï åìåæ( ןאצ תוברהל ועייס הז ץעמ תולקמ �
.)ù÷ã - îèä àäøï( הליל ןב חמצ דחאה �
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.)é÷éåï - éåðä÷( הליל ןב לבנ ינשהו �
.)àéìðéä( תירבעב הר'גס בושייה לש ומש �
.)âæø( םסרופמ חול לעב ץוביק �
.)ùáåìú( רכיה תמסיס ןיעמ שמישש חמצ �

ןושלה יפנע

.)ëùåùðä áéï äçåçéí( םירחא ןיב טלבתהש םדא ראתמה יוטיב �
.)ìà ãåáéí åìà éòø( םלועמ םירבד ויה אל �
.)äæåøòéí áãîòä áøéðä é÷öåøå( החלצהל הליבומה השק הדובעו העקשה ראתמה יוטיב �
.)ãáø àì äòöéí åàì äàáðéí( תבשק אל ןזוא לא רבד �
.)äúôåç ìà ðåôì øçå÷ îäòõ( םהירוהל םימוד םיאצאצה �
.)îùòðú ÷ðä øöåõ( וילע ךומסל רשפא יא �
.)ôøé äãîéåï( יתואיצמ אל רבד �
.)àéù àùëåìåú( בחר עדי לעב םדאל יוטיב �
.)äúç÷ä àçø ùåøùéå( וביט לע דומעל לדתשה �
.)äéëä ùåøù( ססבתה �
.)òðáé äâôï áòðáé äâôï( םימיאתמה םייבויח םירבד ינש �
.)ðä øöåõ÷( וילע ךומסל ןיאש שלח והשימ �
.)òåìä á÷ðä àçã( - ל םיאתמ ,םע בשייתמ �
.)òìä úàðä( תוסככ שמשמה רבדל יוניכ �
.)äãùà ùì äùëï éøå÷ éåúø( רתוי הבוט דימת תלוזה לצא תואיצמה ,לוכיבכ �
.)áã ááã( תחא הנועבו תעב �
.)àéù úçú âôðå åúçú úàðúå( ןוחטיבלו הוולשל למס �

הכלהב םיחמצ

.)úøåîåú åîòùøåú( ינעלו יולל ןתינ םיקלח דועו איבנ ,ןהכל קלח �
.)ùëçä( יתרזח אל בוש ךא יתחקל אל תועטב �
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.)ëìàééí( ערזא אל דחיב הרועשו הטיח �
.)òøìä åðèò øáòé( םילעמ םילשוריל תיעיברבו םילכוא אל םינש שולש �
.)áéëåøéí( םיננרב םילשוריל םינימה תעבש תישארמ �
.)ôàä( םיקקזנל הניפ ריאשא ,לוכה רוצקא אל �
.)îòùø ùðé( םילשוריל הלועש לארשי ידי לע תלכאנה הנתמ �
.)ì÷è( םיינעל וראשנש הריצקה תעשב ולפנש םילוביש �
.)òåììåú( ףטנ אלו ףטק ול ןיא �
.)ùîéèä( המימת הנש המדאב דובענ אל �
תוגספ ,רמייהלפ הירא תאמ ,ךגחב תלאשו "ךדגיו ךנב לאש" יפ לע 
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2. ãå-ùéç áèáò
.םדא ינבל םיצע ןיב ,םיצע ןיב חיש-וד םכמצעל וניימד

רעונ :דעיה תייסולכוא

 םישיחרתהמ דחא תא תירוקמ ךרדב גיצהל הצובק לכמ שקבלו ,תוצובק רפסמל םיכינחה תא קלחל ןתינ

.'וכו תוריש רידשתב ,רישב ,רויצב םיאבה

:ןיב חיש-וד

.)çùéáåú äòîì( עטמה ידבועל ירפה יצע �
.)ùîéøä òì äèáò( רורפגה ךילשמל ףרשנש ץעה �
.)òæøä ìæåìú( םישישי גוזל ריעה ןגב םיצעה �
.)äúáâøåú( לודגה ץעל ןטקה ליתשה �
.)çéìåôé ãåøåú( רתונש הלעל רשונש הלעה �
.)äëøú äèåá( וילע ספטמה דליל תובעה ץעה �
."בידנה ץעה" רופיסב םיפסונ תונויער לבקל ןתינ :הרעה

ןקז ץעל ריעצ ץע ןיב חיש-ודל המגוד

?ץע רבכ היהא אלשכ השעא המ  :ריעצה

.םישרק היהנ ילוא  :ןקזה

?ךכ רחאו  :ריעצה

...ןעטמ תוינאב גילפנ ,ןגב לספס וא ,לספ ילוא .ןחלוש וא ןורא ,הדנדנ אסיכ ילוא  :ןקזה

.ןאכמ קחרה ףוענו ריינ היהנ ילוא 
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3. ùîéøä òì äèáò
.תוקד 54 :תוליעפה ךשמ

.'ג-'ב תותיכ :דעי להק

.)חיש-וד( הגצה - )1 חפסנ( רוד ןב היתד תאמ ?ץע תויהל הז ךיא" :החיתפ

ףוג

 וללה יכ - םיחמצו םיצעמ םייושעה 'וכו םיטיהרה לכ םימלענ ורדחמש דלי - בגוי לש רדחה רופיס �

 תא םילאוש זאו - ונל םיבושח דואמ םיחמצהו םיצעה ?הזמ םידמול המ ...םלועהמ םואתפ ומלענ

 ריווא - ףיסוהל םגו ,רופיסהמ ויהי תובושתה "?ונל םינתונ םה המ ,םיבושח הכ םה המל" - םיכינחה

...'וכו לצ ,יונ ,)ןצמח(

 ,ותוא וכלכילו עבטב וכלהש םידלי המכ לע רופיס םירפסמ - )2 חפסנ( תויועטב רופיס - ךכ רחא �

.השענש ער השעמ םיעמוש םהש םעפ לכ די םירהל םיכינחהמ םישקבמו - 'וכו ותוא ותיחשה

 תיחשהל אלו םהילע רומשל ךירצ הז ליבשב לבא ,םיצעל שי םישומיש המכ וניאר - םימכסמ ףוסבל 

.סורהלו

.תועיטנ ידי לע עבטל םיפיסומ םג ונא םייקה לע הרימשל רבעמ - אבה בלשל רושיק

 אוהו - תוריפ בינהל הנש 07 חקול ץעלש ול רמואו - בורח עטונש שיא הארו ךרדב ךלהש ינוח לע רופיס �

 אוה וליבשב אלש ול הנוע שיאה ?העיטנה םעט המ זא ,תוריפה תא תוארל קיפסי אל ירהו - ןקז דואמ

 רסמ .)ןכ ינפל רוקמב לכתסהל יוצר( ול ועטנ וינפל תורודהש םשכ ,וירחאש תורודה ליבשב אלא עטונ

.ונביבסש םישנאלו םיאבה תורודל רקיעבו םג אלא ,ונליבשב )קר( אל הז ,םיעטונ ונאשכ - ימינפ

 המכל בורחה :ול רמא .בורח עטונ םדא האר .ךרדב ךלהמ היה לגעמה ינוח"

 היחתש התא עדוי םולכ :ול רמא .הנש םיעבשל ול רמא ?תוריפ ןעוט םינש

 יל ייתובא ועטנש םשכ ,םיבורחב םלועה תא יתאצמ :ול רמא ?הנש םיעבש

.ינבל עטא ינא ףא

) א"ע ג"כ תינעת(
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11 חפסנ  חפסנ 

רוד ןב היתד / ץע יתלאש םעפ

"?ץע תויהל הז ךיא ץע" :ץע יתלאש םעפ

.ץעה רמא ,"ץצולתמ יאדווב התא"

"?ער וא בוט הז - הרומג תוניצרב" :יתרמא ,"אלו אל"

"?עודמ" ץעה המת "!?ער"

"!?עובשה לכ עוקת התאש ךל תפכא אלו"

"עוטנ ירה ינא ,עוקת ינניא"

"!?םירחא תומוקמב עמשנ המ תוארל וא םירבח רקבל תכלל םימעפל ךל קשחתמ אלו"

 דגנלו חורה תפטלמ ,םיקשונ יל םירפרפ ,עובק ןפואב יל תורמזמ םירופיצ .עונלו דונל ךרוצ יל ןיא"

"!חותפ קפואה לכ יניע

"?המ זא ,םינשי םלוכשכ הלילבו"

 םיללטה םידרוי ךיא ,םילישבמ תוריפ ךיא ,המדאה תמשונ ךיא עמושו הממדל ןיזאמ ינא הלילבו"

."םתנש לע רמוש ינאו םילזוג םינשי ייפנע ןיבו

ינא יתרמא "ץע ךתוא בהוא ינא"

.ינגב ץע יתעטנו יתכלהו
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22 חפסנ  חפסנ 

םידלי השימח לע רופיס והז

:םידומח דואמ םידלי השימח

לעיו םתור ,זרא ,רמת ,סדה

.לייטל תאצל דחא םוי וטילחהש

הכילה לש תועש המכ רחאל

 .החונמ תעשל וידחי ורצע

ובשי םה לודג ןרוא ץעל תחתמ

.ולכא םיקתממו ותש םימ

המיעט דואמ התייה החוראה

.המדאה לע וריאשה םה תלוספה תא ךא

המדרנ דימ הפייע התייהש ,סדה

.הממדב וקחיש ראשה לכו

ץע ףנע ךתח ,זרא םייתניב

.ץצונ בכוכ תרוצב לספ ונממ ףליגו

 הלהבב הררועתה סדה עתפל

.הלודג הלמנמ הצקענש ןויכ

 הרובחה לכ הבשייתהו ברעה עיגה

ןורשה תלצבח ידוהיה ךוניחה תקמעהל זכרמ" תובידאב

.הרודמה רואל םמחתהלו םיריש רישל

 לעי לש החומב ןויער ץצ זאו

.לשבל המדא יחופת ברע תחוראל רשפאש

 הרהמב הבכת אל הרודמהש ידכ

.הרודמל םיפנע דוע ףוטקל םתור ץר

הנינפ עבצב ןגומ חרפ אצמ םיפנע ירחא ושופיחב

.הנתמ ומאל איבהלו ותוא ףוטקל טילחהו

החונמו הנישל םלוכ וננוכתה ברעה תחורא רחאל

איהו ,הרודמ'ת תובכל ולצעתה ךא

.החגשה אלל הראשנ

תרחמה םוי לש ורקובב

:טרח ןרואה ץע לע זרא

לעיו םתור ,זרא ,רמת ,סדה :ונחנא"

לייטל בושו ןאכל רוזחל םיווקמ

- בותכש המ תא ארוקש ימ לכלו

 עבטה לע רומשל חכשת לא

!!בושח דואמ הז
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4. îñìåì äòõ
.עבטו טבשב ו"טל םירושקה םיאשונב עדיה תרשעה :הרטמה

הריעצ המר - 'ג-'א תותיכ :דעיה תייסולכוא

   .תרגובמ המר - 'ו-'ד תותיכ                              

:שרדנה דויצה

 ןכ ומכ ,םיקורי םיצעו םימודא םיצע לולסמב .תומדקתה לולסמ ובו ץע ריוצמ וילע לגילופ יוצר - חול �

.'וכו רות ןתמה ,רוצע :ומכ תוארוה

.המודא הקבדמב תוקבדומה המישמ תויסיטרכ �

.)תומר יתשב( הקורי הקבדמב תונמוסמה הלאש תויסיטרכ �

.םינוש םיעבצב םילייח 4 �

.היבוק �

.טופיש תווצ �

:הלועפה ךלהמ

יתצובק קחשמ :'א תורשפא :קחשמל תויורשפא 2

.הצובקה לש םיגיצנה םהש תוגוז 4 וא םינקחש 4 :'ב תורשפא                                   

.הלחתה תדוקנ התואמ םיקנזמ םלוכ ,הנוש עבצב לייח ףתתשמ לכל �

 תואמגוד האר( סיטרכב המושרה המישמה תא עצביו המישמ סיטרכ חקי - םודא ץעל ףתתשמ עיגהב �

.הדוקנב הכזמ המישמה עוציב .)ךשמהב

.הדוקנב הכוזיו הלאשה לע הנעי - קורי ץעל עיגהש ףתתשמ �

.תודוקנ לש ילמיסקמ רפסמ גישהו ץעה לא - ףוסה וקל העיגהש הצובקה וא ךינחה הכוז �

הריעצה המרל תולאש

.)æéú( ______ לש הלע םע הנוי �
.)òì äàãîä( המדאה לע וא ץעה לע תחמוצ הטיחה םאה �
.)òðôé æéú( הנידמה למס תא טשקמ םינימה תעבשמ ירפ הזיא �
.)æéú( ןמש םיניכמ ונממ �
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.)îï äçéèä( תוגועלו םחלל חמק םיניכמ הנממ �
.)òðáéí( ןיי םהמ םיניכמ �
.)òõ äã÷ì - úîø( םינימה תעבש ןיבמ רתויב הובגה ץעה והמ �
.)öéîå÷éí( םישבוימ םיבנע םיארקנ דציכ �
.)îç÷( תארקנ הנוחט הטיח �
.)äãø - àéðå îùáòú äîéðéí( ןומירו רדה ,הנאת ,ןפג ?עודמו ,ןפוד אצוי המ �
.)è"å áùáè( םינימה תעבשמ לוכאל םיגהונ גח הזיאב �
.)ùáè( תונליאל הנשה שאר לח שדוח הזיאב �
.)é÷á( םיבנעה ןמ ןיי םירציימ ובש םוקמה ארקנ ךיא �
.)ëøí( םיבנע םילדג וב םוקמה םש המ �
.)òðáéí - âôï( לוכשא תרוצב חמוצ ירפ הזיא �
.)çéèä åùòåøä( םחל םיניכמ םינימה תעבשמ םיינש וליאמ �
.)úîø - òìéå äí äìåìá( םינימה תעבראל םג ךייש םינימה תעבשמ ירפ הזיא �

תרגובמה המרל תולאש

.)á÷éõ( םיבנע םילכוא הנשב הפוקת וזיאב �
.)ùìåí( תיזה יפנע םילמסמ המ �
.)ñåó äàáéá, úçéìú ä÷éõ( הטיחה הלישבמ הנשב הפוקת וזיאב �
.)çéèä( םלועב רתויב ץופנה חמצה והמ �
.)âôï, úàðä, øéîåï åúîø( םיקותמ םינימה תעבשמ וליא �
.)ã÷ì( רמתה חמוצ וילעש ץעה ארקנ דציכ �
.)úàðä( םיקותמ ןבומכו םילוגס וא םיקורי יתוריפ ,םיניערג הברה םייוצמ יב �
.)îï äùòåøä( הריב םיניכמ םינימה תעבשמ ןימ הזיאמ �
.)òõ äæéú( ץראב רתויב ץופנה אוה םינימה תעבשמ ץע הזיא �
.)äúîø - îåôéò ëãáù( קוספב שוריפב בותכ וניא םינימה תעבשמ ירפ הזיא �
.)äùòåøä( הרועשה וא הטיחה - םדוק הלישבמ המ �
.)øéîåï( ינא ימ ,םיבר םימודא םיניערג יכותב ,רתכ ישאר לע �
.)æéúéí( םירומיש תואספוקב אוצמל ןתינ םינימה תעבשמ ירפ הזיא �
.)öéø÷( ...תארקנ הטיחה "תפיטק" �
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הקיבוצים  וסמינר אמקור בהוצאת, טלשיר תמר מאת", המשחגים ספר "פי על

37



38

 ץעה לולסמ קחשמל תומישמ

."םילתושה םיכלוה ךכ" :רישה תא םזמזו תחא לגר לע דומע .1

.ץע םיעטונ דציכ המימוטנפב הארה .2

.טבשב ו"ט יריש תשולש לש הנושארה הרושה תא ריש .3

.טבשב ו"טל םיאתמה רופיס רפס .4

.אצומ התא המ הלגו תיקשב םירזיבאה תא ששמ .5

.ץע תרוצב ךרבח תא דמעה .6

."בהז לש םילשורי" לש הניגנמב "תחרופ הידקשה" רישה תא ריש .7

.תוינש 01 ךות םינימה תעבש תא הנמ .8

.)טפשמה תא ךישמהל( ...ל םיגהונ ונא טבשב ו"טב .9

.תוסוכמ ךינעשכ ץע רייצ .01

.ערז ותויה ןמל ץעה תודלות לע רפס .11

שמש תיב ,ידוהיה ךוניחה תקמעהל השרדמה תובידאב

5. àéìï - àéìï )ìæéëøå ùì àéìï øîåï æ"ì(

 הצר ךכבו ידוהיה םעה תא םיגציימה םיילמס םיטירפ רפסמ ללחל ותא חקל ל"ז ןומר ןליא ונל עודיש יפכ

 לכוא ,שודיקל עיבג ,ןזלב-ןגרב הדמשהה הנחממ הרות רפס( לארשי םעל ולש רשקה תא םלועל תוארהל

.)'וכו לארשי לגד ,הטיסרבינואו רפס יתב לש םינולגד ,לארשי תומחלממ עבטמ ,רשכ

 תוארהל - תימלוע הדיעווב לארשי-ץראב בשויה ידוהיה םעה תא גצייל םתשקבתה ל"ז ןומר ןליא תובקעב

.רשקה תא םיאטבמ םירבד ולא

:םכתריחב תא קמנלו תויופידע רדס יפל ץראל םכתא םירבחמש םירבד 5 רוחבל אנ האבה המישרה ךותמ

 ,תובא ירבק ,תואלקחלו המדאל רשק ,תונויצ ,תדלומכ ץרא ,ץראה ילכאמ ,ך"נתה ,ץראה ףונ

 בושיי תווצמ ,ץראה תחטבה ,האושה ןורכיז ,)תויולג ץוביק( ץראב תודע ,טרופס ,שפנ תוריסמ

.ץראה
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ם"במרל הנש 008 .ב

ם"במרה לש ומוי רדס
.םירצמב ותוא רקבל שקיבש ןובית ןביא לאומש יברל בתוכ ם"במרה

.םימיה םתוא לש ןונגסב בותכ בתכמה

.םכלש םילימב תאז בותכל וסנ ."ךל רפסא ומכ" םילימל דע ,בתכמה תחיתפ תא הליחת וארק  .1

?ומוי רדס לע לאומש יברל רפסמ ם"במרה עודמ .2

:ךכ ,ם"במרה ייחב דחא םויל תועש חול וניכה .3

?הזכ םוי רדס לע לאומש יבר ביגה םכתעדל דציכ .4

?תרגיאה יפל ם"במרה לש ינפוגהו ישפנה ובצמ היה המ .5

?ומוי רדסו ותוליעפ ןיינעב ול עיצהל המ םכל שי םאה .ם"במרה לש ישיאה ורזוע תויהל םתינמתנ .6

.ם"במרה לש ורואיתב םכתא המישרהש תחא הנומת תועונתב וא רויצב ,םילימב וראת .7

.ם"במרה לש ומוי רדסל וושהו תימוי-םויה םכתוליעפ לש תועש חול וניכה .8

‰Ú˘‰ / ÔÓÊ‰ ÌÂ˜Ó‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰
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ם"במרה לש ומוי רדס
)ןובית ןבא לאומש יברל תרגיא ךותמ(

"åàîðí îä ùæëøú, îòðééï áåàê àöìé, áåà áøåê ä', åîáåøê ùááàéí, åàðé ùù åòìéæ åùîç 
áæä, åçôõ åðëñó åîùúå÷÷ ìçáøúê, åúàá åîúàååä ìøàåú ôðéê áðòéîéí éåúø îùîçúê áé, 
åàó òì ôé ùé÷ùä òìé øëáê ñëðú äéí, åàîðí àåãéòê åàéòöê, ùìà úñúëï òì òöîê, ëé ìà 

úâéòê îáåàê àìé æåìú øàåú ôðé, åîä ùúâéòê îîðé ëôé éëìúé. àîðí úåòìú çëîä îï 
äçëîåú, àå ìäúééçã åìäúáåãã òîé àôéìå ùòä àçú áéåí àå áìéìä àì úåçéì )úöôä( áæä 
ëìì, ëé úåëï òðééðé, ëîå ùàñôø ìê:

àðé ùåëï áîöøéí, åäîìê ùåëï áàì÷àéøä, åáéï ùðé äî÷åîåú - ùðé úçåîé ùáú, åìé òì äîìê 
îðäâ ëáã îàåã, àé àôùø ìå îáìé øàééúå áëì éåí áúçéìú äéåí. àîðí ëùúîöàäå çåìùä 
àå éçìä àçã îáðéå àå àçú îôéìâùéå, ìà àñåø îàì÷àéøä, åàðé øåá äéåí ááéú äîìê...

àùåá ìîöøéí àçø çöé äéåí, òì ëì ôðéí ìà àâéò ÷åãí, åàðé îúøòá åàîöà äàëñãøàåú 
ëåìï îìàåú áðé àãí âåééí åéäåãéí, áäí çùåá åáìúé çùåá, åùåôèéí åùåèøéí åàåäáéí 
åùåðàéí, òøá øá éãòå àú òú ùåáé, àøã îòì äáäîä, åàøçõ éãé, åàöà àìéäí ìôééñí 
åìøöåú åìçìåú ôðéäí ëãé ìîçåì òì ëáåãí ìäîúéï àåúé, òã ëãé ùàåëì àëéìú àøòé, åäéà 

îòú ìòú. åàöà ìøôàåúí åìëúåá ìäí ôú÷àåú åðåñçàåú øôåàåú çìééäí... åìôòîéí 
áàîåðú äúåøä òã ñåó ùúé ùòåú îï äìéìä àå éåúø àñôø ìäí, åàöååí, åàãáø òîäí... 
åéëðñ äìéìä, åàðé áúëìéú äçåìùä - ìà àåëì ìãáø. ñåó ãáø - ìà éåëì àçã îéùøàì ìãáø ìé, 

àå ìäúçáø åìäúåáãã òîé æåìú éåí äùáú. àæ éáåàå ëì ä÷äì àå øåáí àçø äúôéìä.
àðäéâ äöéáåø, áîä ùéòùä ëì éîé äùáåò...
                             æä úåëï òðééðé áéåí".

,ת"דמח ד"פרמ תווצ ידי לע ןכוה ,"הדימל תויוליעפ" ,ם"במרה יפ לע

ץישפיל ם"אר ש"ע םירומל תיתדה הללכמה ,לארשיב יתד ךוניחל ןוכמה ,יעד קחצי ,רימע ןויצ תאמ 
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עובשה תשרפ .ג    

תורתוכב עובשה תשרפ .1
.רבד יעדוי תורוקמ יפמ ונבתכל ורסמנש יפכ תושדחה יקזבמ םכינפל

.תרתוכל השרפה ןיב םיאתהלו )עובש ותוא לש( עובשה תשרפל תוזמורה תורתוכ 5 םכותמ ןיימל שי

תבשב רוגס טקרמרפוסה 

"רחש םע םיאצוי"

םורופה לע לפנ ךשוח

?ןכתייה - אישנה להוא לע תובותכ ססיר

àú äöéååé äæä ëáø ùîòú

יאור
ולוק ם

?ןכתייה - ת

המייוקש החטבה

רבדמב םידובא
הילותיחב תידוהיה "תרייסה"

םישבכה יריחמ םילוע

îãøéê 
÷ôéöä ìà

îáèéä 
øåúçú

ךרדל "םייניע" זרכמ

ןזואב רוח ול ושע / ןוזואב רוח ונל שי

"בוט ןכש" עצבמ

ולשיב םהש המ ולכא םה :םהילע ורמא

äëå
îø 

äøà
ùé 

äúâ
ééø!

הנושאר תיגולויב המחלמ

היינבל שדח ןקת-ות רבד לכל םעט וב שי

רבח איבמ רבח
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רעונל השרפה לע תודיח .2
זמר      עדוי ימ

אב תשרפ

בלכ  "םיטפשמ"ב רכשהו "אב"ב "ערמ רוסה" .1

הבושתה    עשרה ןבה ףלחוה ןכיה .2

    ?לואשל עדוי וניאש הזב 

ורתי לש ויתומשמ   תצעמ הבר שרדמב חרבש הז .3

,ונתשרפב רתתסמ "המכחתנו הבה" 

.עמשמ יתרת לש ךרדב 

חלשב תשרפ

חישמה ןהכה   חישמלו ןמל ,חיסהל הדימ התוא .1

 תותיכ  םיטסירטילימל ,םיטסיפיצפל ,םיטסילטפל .2

 .)ימלשוריה יפ לע( ונתשרפמ תובושת - םיטסיביטקאלו 

אתאו    השרפב אידג דח לש ובור .3

ורתי תשרפ

דצ ןירדהנס    ?עמשנ המ איה הלאשה .1

   .הבושתה לע טידרק עיגמ ימלו 

ןתיו / ונעיו   .תודחא תונכ רסוח לש וכופיה .2

םישוח   תומש תשרפב י"שר שקובמ .3

.ורתי תשרפב ,וכופיהש 

םיטפשמ תשרפ

םילגר  םיטפשמ תשרפב ינש חספל זמר שקובמ .1

י"שר    אטוח דועו אטוח .2

.הז תא הז םישינעמ 

ףוע   ,טועימ תשרפבו ,תואיצמ הילרטסואב .3

.תויאב רתתסמה 
,קנרפ באז תאמ ,"יעושעש ךתרות" רפסה ךותמ תודיחה

0065198-250 'לטב םיטרפ ,םירפסה תויונחב גישהל ןתינ      

)ןויליגה ףוסב תונורתפ(
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ןוסנורהא ןח תב תאמ

ריינ רוזחימ .1
 ותובישחו רוזחימה אשונב םיכינחה םע רבדל תונמדזה תויהל הלוכי וז ."תונליאל גח" אוה טבשב ו"ט

.םיביהרמ תוריינ דחי ןיכהלו ריינ םתא רזחמל ףאו ,ןבומכ םיצעל רשקהו עבטל

:דויצו םירמוח

 ,םיציב לש ןוטרק ,הטויט יפד ,טלואט ריינ ילילג ,ןותיע - ריינ לש גוס לכ תויהל לוכי .שמושמ ריינ �

  .דועו רקוב ינגד לש תוזירא ,בשחמ יפד ,ריינ תויקש

.רדנלב �

.)המוד והשמב וא תונומת לש תונשי תורגסמב שמתשהל ןתינ( ץע תורגסמ 2 �

.ןיינב ירמוחל תויונחב גישהל ןתינ .)תונולח לע םישותי ינפמ הנגהל תשמשמש וז ומכ( תכתמ תשר �

.תוכיס קדהמ �

.)תרגסמה לדוגמ םילודג רתוי טעמ( דב יעוביר המכ �

.גופס �

.תיגיג וא הלודג הרעק �

.ילזונ ןלימע ףיסוהל רשפא �

.שובייה תא זרזל ידכ ץהגמב וא רעיש שביימב שמתשהל רשפא �

 :הנכה

.תונטק רתויש המכ תוכיתחל תוריינה תא םיכתוח �

 םיקדהמו תורגסמה תחא יבג לע עובירה תא םיחתומ .תורגסמה לש לדוגב תשר לש עוביר םיכתוח �

.תננסמ ןיעמ םירצויש ךכ ,תוכיס קדהמ תרזעב וילא ותוא

 הסיע תרצונש דע רדנלבה תא םיליעפמ .םיחתור םימ םע דחי רדנלבל ריינה תוכיתח תא םיסינכמ �

.הדיחא

.תיגיגה ךות לא הרצונש הסיעה תא םיריבעמו םימב תיגיגהמ יצח םיאלממ �

די תוכאלמ
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 םאש ךכ גפוס תוחפ תויהל ריינל םרוג ןלימעה .םימה לא ופיסוהל ןמזה הז ןלימעב םישמתשמ םא �

.טשפתהל וידהמ ענמי ןלימעה ,ריינה לע רייצל וא בותכל םיצור

 םיחטשמ .תננסמה יבג לע הסיעהמ ןפוח םיריבעמו תיגיגבש םימה ךות לא 'תננסמ'ה תא םיסינכמ �

.תויטיאב םימהמ םיאיצומו תננסמה יבג לע תונידעב הסיעה תא

 ךכ םיכפוה !הבר תונידעב ףוטנל םימל םינתונ .התוא ונחטישש רחאל הסיעה יבג לע דב עוביר םיחינמ �

 .הטמ יפלכ דבהו הלעמ יפלכ היהת תשרהש

.ולזי םימ דועש ידכ תולק תוציחלב תשרה לע םירבוע גופסה תרזעב �

.תקתנתמ תשרהש ךכ ריינה ןמ ץעה תרגסמ תא תוריהזבו טאל םיריסמ הז בלשב �

.אלמ שובייל דע דבה לע ריינה תא םיריאשמ �

!דבהמ ריינה תא תונידעב םיריסמ שובייה רחאל �

 :תופסוהו ןוויגל תויורשפא

.םינוש םיעבצב עבצנ ריינה זאו לכאמ יעבצ רדנלבב ריינה תבורעתל ףיסוהל ןתינ �

.ןיינעמו ינועבצ היהי רמגומה רצותה ןאכ םג .םינוש םיעבצב תוריינב שמתשהל ןתינ �

 בלשב עצבתת הפסוהה הזכ הרקמב .םירסנ וא דב יביס ,םישבוימ םילע וא םיחרפ ףיסוהל ןתינ �

 דרפיי אוה תרחא בטיה רבחתמ םיפיסומש רמוחהש בל םישל שי .תננסמה יבג לע הסיעה חוטיש

.שובייה רחאל ריינהמ
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םיחרפ שוביי .2
 :דויצו םירמוח

.שבייל םיצור םתואש םיירט םיחרפ �

.ילזונ ןירצילג �

.םימ �

.הקומע הרעק �

.הסיבכ יבטא �

 :הנכה

.העבראל דחא לש סחיב םימו ןירצילג םיבברעמ הרעקה ךותב �

.םילעה לכ לא עיגי לזונהש דיפקהל שי .תבורעתה ךותב םילבוטו חרפ םיחקול �

 חרפה לע םירמוש ךכ .)הטמ יפלכ תרתוכה ילע םע( ךופה ותוא םילותו תבורעתהמ חרפה תא םיאיצומ �

."ףפוכתהל" ונממ םיענומו רשי

.)חרפבש םילזונה םג אלא שבייתהל ךירצ ןירצילגה קר אל( םימי המכ ךשמב שובייל םיניתממ �

.רתוי ךורא ןמז ךשמל חרפה יעבצ לעו ןנערה הארמה לע רמוש ןירצילגה �

 תוריפ בלשל םג רשפא טבשב ו"ט דובכל ,םינוש םיחרפ ירודיסב םיחרפה תא בלשל ןתינ שובייה רחאל �

.םיחרפה רודיסב םישבי

moc.liamtoh@ranehctab ל"אודב רשק ורצת םא חמשא תורעהו תובוגתל
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ילוק-רוא רמוח
טבשב ו"ט
)תינרותה תיגוגדפה היזכרמב םייוצמה( ואידיו יטרס

 )"ןנעו תשק" הרדסהמ( תרוסמבו תורוקמב טבשב ו"ט - ).ר.כ( 851 - )ידוסי( - הדשה ץע םדאה  �
.)תיכוניחה היזיוולטה(

 םדיקפת ,םרוקמ ,םתרוצ ,םרפסמ ,םינימה תעבש לש םתועמשמ - 831 - )םיליגה לכ( - םינימה תעבש �
 תויתד ,תוירוטסיה תויועמשמו םילמס ,תורוצ לש ביהרמ בוליש .לארשי-ץראבו ידוהיה םעה ייחב
.)ילארשיה םיטרסה תוריש( תויטסימו

 לש טרס .רעיב הפירש חנעפל שאה יבכמלו הרטשמל םירזוע םידלי ינש - 562 - )ידוסי( - רעיה ירמוש �
.)תיכוניחה היזיוולטה( לארשיל תמייק ןרק

.עבטב תויח תונומתב הוולמ תוטועפל תילקיזומ היווח - 102 - עבט יסאלק �

.)תיללכה היזיוולטה( 132 )7-1( - הבוטה ץראה ירופיסמ - םוקמ לש וקוספ �

 םיצעו תוריפ תתחשהל םרוג םילייח תתיכ דקפמ - 955 ,213 ,332 - )םייניב תביטח( - תיחשת לב �
 רוסיא לש הרמוחה לע ותוא דימעמ םילייחה דחאש דע ,"ןוחטיב יכרוצ" לש הנאותב ,םינומיא תעשב
.)תיכוניחה היזיוולטה( "תיחשת לב"

 לארשיל תמייקה ןרקה תוליעפ - 404 - )ידוסי-לעו םייניב תביטח( - הל ביבס תורעי - םילשורי �
 דועו ,עוטנ רעיו יעבט רעי ,םויה תואלקחו תיכ"נת תואלקח ,הירוטסיה :הדוהי ירהבו םילשוריב
.)תיללכה היזיוולטה(

.ץעב שומישה ,םיצע תתירכ ,וביבס םייחה ,ויקלח ,ולודיג תביבסו ץעה - 324 - )ידוסי( - רעיהו ץעה  �

 תוננובתה ךותמ ונלש םלועה תא תוגיצמה ואידיו תוטלק )1()2(724 - )ידוסי-לע( - ךתנומא הבר �
 - בויאל 'ה הנעמ - הרעסה ןמ )2 ;ד"ק םילהת - ישפנ יכרב )1 :ל-א דובכ םירפסמ ץראו םימש לא
.)מ"עב טופלפ( ט"ל-ח"ל

 םע ,םימודק תואנ תיכ“נתה עבטה תרומשב רויס - 285 - )ידוסי-לעו םייניב תביטח( - םימודק תואנ �
.ד"נשת לארשי סרפ תלבק לגרל ,ינבוארה הגנ

 ךרד :שדח רואב לארשי-ץרא תא גיצמה טרס - 716 - )ידוסי-לעו םייניב תביטח( - השדח הנשי ץרא  �
 אבצ ישנאו םימכח ,םיעודי "םילייטמ" לש תויודע רקיעבו םירתא ,ףונ תונומת - ונצרא לש תונומת
 םהיניעש המ חכונל םיממותשמו םינשב תואמ ינפל םהידיב ך"נתה םע ץראה תא םירבועש עדמו
.)םחנמ ןב השמו ץרווש היבוט( הרותב תוחטבהה לומ הממשה - תואור

 תעיטנל רסמתהש אלפומו דדוב שיא ,הריפוב רזעלא לש ורופיס - 946 - )היצמינא( םיצע עטנש שיאה �
 ולש דיחי תדובעלו ותושיחנל תודוהו ,םדאהו עבטה יעגפל ענכנ אל שיאה .תחדינו הממוש ץראב םיצע

רזע רמוח
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.)תיללכה היזיוולטה( תבשוימו תחרופ ץראל הממש ךופהל חילצה

.)תוקפה רואנד( ריוואהמ לארשי-ץרא יפונ  לש םימוליצ - 418 - קפואל רבעמ  �
.)םירחבומ םילויט( - 618 - ףיכה יליבשב םילייטמ םיאטנוקסידה �

.עבטב םירשנה ייח - )ידוסי-לעו םייניב תביטח( - 148 - ןורחאה רשנה  �

 .ןלוגה תמרב תודיסחה ייח - )ידוסי-לעו םייניב תביטח( - 248 - הדיסחה תבהא  �

.)תיכוניחה היזיוולטה( םיערז - החימצ - ץע ץע - 268 - דמחנ רפרפ  �

 דליה .דליה ודידי לעו ץע לע רפוסמ ובש ,עודיה רופיסה לע היצמינא טרס - 378 - )ידוסי( - בידנה ץעה �
.ותלוכיבש המ לכ ול תתל ךישממ ,הבהא ךותמ ץעהו ,לדג

.)רודישה תושר( ץראב םיבושיי 05 תרכה - 7-689 - 5 לע 05 �

.ןורבח רהב תובשייתהה שודיחל הנש 02 ןויצל - 7201 - )ןורבח רה םורד( רהה לא דחי �

.1501 - םידחכנ םינימ �
.2501 - תויחל תויחל ונת �

 )תירבעב( טבשב ו"טל תשרב םירתאל םירושיק
/tehseraLmirevaH/tinaroT/stinU/SMCnoitacudE/li.vog.noitacude.smc:ptth

              mth.tavehsibut/learsIyegahC

/esoNtorokeM/tinaroT/stinU/SMCnoitacudE/li.vog.noitacude.smc:ptth

              mth.tavehsibut/midaom

)תינרותה תיגוגדפה הייזכרמב תויוצמה( לוק תוטלק

?והמ טבשב ו"ט רדס - 8012

.ץראה לא ואובת יכ - 2312

.יפויו רועיכ - לארשי תוצוח - 6712

 .ןומר שתכמ דעו ןדמ םילויט תרדס - לאינד ילויט - 0032

.)תשרומ ץרא( טבשב ו"ט רדסל םיריש - 9132
.)רועיש( ובש הנשה שאר ןיינעב טבשב ו"ט - 8432

תויפוקש

.)טונג( טבשב ו"ט - 9003

.)טונג( ישפנ יכרב - 6103

.הביבסב תודהי - 7203

 תא תוארל םג ןתינ .ינרותה ד"פרמב ילוק-רואה רמוחה לש שדחה גולטקה תעפוה לע עידוהל םיחמש ונא

.ףגאה רתאב גולטקה
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היחמצה ץבשתל תונורתפ!
 )52 ;ץע )42 ;גוז )22 ;לבז )12 ;העטה )91 ;םתור )71 ;ןוז )51 ;הטח )21 ;קש )01 ;ןומגא )9 ;תונליאה גח )1 :ןזואמ

 גח )14 ;לובי )93 ;לה )73 ;םבי )63 ;רמת )33 ;שועת )23 ;בוטח )03 ;ןרב )92 ;ןבת )82 ;קב )72 ;תחרופ הידקשה

.תועיטנה

 עטנ )61 ;תוקקלתה )41 ;טבשב וט )31 ;המק )11 ;הזרחה )8 ;שת )7 ;הוננ )6 ;זול )5 ;םי )4 ;סגא )3 ;אה )2 :ךנואמ

 )04 ;ךל )83 ;ילד )53 ;ןבר )43 ;הימכ )13 ;הסח )03 ;תמשנת )62 ;ןפג )32 ;תיז )22 ;בורח ץע )02 ;תבהוא )81 ;יעבר

.טו

רעונל עובשה תשרפל תונורתפ
אב תשרפ

 בלכל ולכאת אל הפירט הדשב רשבו" :'ל ,ב"כ םיטפשמ ."ונושל בלכ ץרחי אל לארשי ינב לכלו" :'ז ,א"י אב .1

 ינב לכלו" רמאנש ,הירב לכ רכש חפקמ ה"בקה ןיאש בותכה ךדמל ,בלכל ל"ת המ... :י"שר ..."ותוא ןוכילשת

 ןיב רשקה תא תקזחמו תזמרמש הדבוע ןייצל ןיינעמו .ורכש ול ונת - ה"בקה רמא ,"ונושל בלכ ץרחי אל לארשי

 .הרוכבו תורוכב יניינעב הרותה תקסוע םירקמה ינשב ,ןכבו ,)םיטפשמ לש בלכהו אב לש בלכה( םיבלכה ינש

 ךומסבו )הרוכב יניינע ,ןכבו( "ךנאצלו ךרושל השעת ןכ .יל ןתת ךינב רוכב רחאת אל ךעמדו ךתאלמ" :םיטפשמב

 םירצמ ץראב רוכב לכ תמו" :אב תשרפבו ."ותוא ןוכילשת בלכל ,ולכאת אל הפרט הדשב רשבו..." :רמאנ

 דימו .'וגו "הקעצ התיהו .המהב רוכב לכו םיחירה רחא רשא החפשה רוכב דע ואסכ לע בשויה הערפ רוכבמ

."םיטפשמ"ב רכשהו "אב"ב ערמ-רוסה - ןכלו ."...ץרחי אל לארשי ינב לכלו" :ןכמ רחאל

 םתרמאו )עשרה ןבל םיסחוימ םירבדהו( םכל תאזה הדובעה המ םכינב םכילא ורמאי יכ היהו" :ו"כ ,ב"י אב .2

 תאבומה הבושתה תא לבקמ אל עשרהש תעדל חכווינ חספ לש הדגהב שפחנ םא ךא .'וגו " 'דל אוה חספ חבז

 השע הז רובעב ול רומאו ויניש תא ההקה התא ףאו" הבושתה תא אלא ," 'דל אוה חספ חבז םתרמאו" הרותב

 תאבומ איה ףאש "לואשל עדוי וניאש" ןבל הבושתה ןמ השעמל תוחוקל ולא םילימו "םירצממ יתאצב יל 'ד

 ןבה ףלחוה ןכיה - ןכלו .)םישרפמ דועבו רקי-ילכב תוארל רשפא הז ןיינעב בחרנ רבסה( הפוס תארקל ונתשרפב

.ל"נכ חספ לש הדגהב :הבושתהו ?לואשל עדוי וניאש הזב ,עשרה

 ,גרהנ ץעיש םעלב .ורתיו בויאו םעלב הצע התואב ויה 'ג ןומיס ר"א אייח ר"א :'ט תוא תומש תשרפ הבר שרדמ .3

 תצעמ ,הבר-שרדמב חרבש הז" ,ןכבו .'וכו תיזגה תכשלב ובשיו וינב וכז חרבש ורתי ,ןירוסיב ןודינ קתשש בויא

 ירהו .'וגו "הטילפה רתי תא לכאו..." :'ה ,'י הבראה תכמ יבגל רמאנ ונתשרפבו .ורתי אוה ,"המכחתנ הבה

 רתי .חרבש ורתיל ,עמשמ-יתרת לש ךרדב זמר "הטילפה רתי"ב שי ,ןכ םאו ,ורתי לש ויתומשמ דחא אוה "רתי"

 יתרת לש ךרדב ונתשרפב רתתסמ ,המכחתנ הבה תצעמ הבר שרדמב חרבש הז - ןכלו .החירב = הטילפ ,ורתי =

.עמשמ

חלשב תשרפ

 תרמשמל 'ד ינפל ותוא חנהו ןמ רמועה אולמ המש ןתו תחא תנצנצ חק ןרהא לא השמ רמאיו" :ז"ט חלשב .1

 ותוא חשמה םויב 'וכו וינבו ןרהא ןברק הז" :ב"י 'ו וצ תשרפבו ."אוה הפיאה תירישע רמועהו 'וכו םכיתורודל

 הדימ התוא - ןכלו ."דימת החנמ תלוס הפיאה תירישע )חישמה-ןהכה :תוירוהב הנשמב הנוכמ אוהש יפכו(

.)חישמה ןהכה( חישמלו ןמל ,)הפיאה תירישע( חיסהל
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 ,)םיטסילטפ( םיל לופינ תרמוא תחא ,םיה לע וניתובא ושענ תותיכ עברא אינת :ה"ה ב"פ תינעת ימלשורי .2!

 תרמוא תחאו )םיטסירטילימ( המחלמ םהמע השענ תרמוא תחאו ,)םיטציפיצפ( םירצמל רוזחנ תרמוא תחאו

 .)חלשב( " 'ד תעושי תא וארו ובצייתה" :השמ םהל רמא םיל לופינ הרמאש וז .)םיטסיביטקא( םדגנכ חווצנ

 וז ,)חלשב( "םתוארל ופיסות אל םויה םירצמ תא םתיאר רשא יכ" :םהל רמא ,םירצמל רוזחנ הרמאש וז

 :םהל רמא ,םדגנכ חווצנ הרמאש וזו ,)חלשב( "םכל םחלי 'ד" :םהל רמא ,המחלמ םהמע השענ הרמאש

 םיטסירטילימל ,)םירצמל רוזחנ( םיטסיפיצפל ,)םיל לופינ( םיטסילטפל - ןכלו .)חלשב( "ןושירחת םתאו"

.'ב קרפ תינעת ימלשורי יפ לע , תתל ונתשרפמ תובושת - )םדגנכ חווצנ( םיטסיביטקאלו )המחלמ השענ(

 לכל ןמוזמו ,םכיניב ינא דימת רמול ,הז ארקמל וז השרפ ךמס :י"שרבו 'וגו "קלמע אביו" :השרפה יהלשב .3

 ...קלמע אביו ,ןכבו ,'וכו םכתא ךשונו אב בלכהש םכייח !?ןיא םא ונברקב 'ד שיה םירמוא םתאו ,םכיכרצ

 ףקשיו" :ד"כ ,ד"י קרפבו ...!ארטוח אתאו ,ןכבו ,"ץע 'ד והרויו 'ד לא קעציו" :ה"כ ,ו"ט קרפבו ...!אבלכ אתאו

 םימה ובושיו םיה לע ךדי תא הטנ" :ו"כ ,ד"י קרפבו ...!ארונ אתאו ...ןנעו שא דומעב םירצמ הנחמ לא 'ד

 אתאו ...םירצמ הנחמ תא םהיו ...םירצמ הנחמ לא 'ד ףקשיו" :קרפ ותואבו ...!אימ אתאו ...'וגו "םירצמ לע

 לש ובור - ןכלו .ה"בקה אתאו ,אימ אתאו ,ארונ אתאו ,ארטוח אתאו ,אבלכ אתאו :םוכיסלו ...!ה"בקה

.השרפב ,אידג-דח

ורתי תשרפ

 אוביר םישישו השמל אוה יאנג ,סייפפ יבר םושמ אנת ,"םכתא ליצה רשא 'ד ךורב ורתי רמאיו" :דצ ןירדהנס .1

 :איה תלבוקמה הבושתהו ?עמשנ המ איה הלאשה ןכבו ..." 'ד ךורב" רמאו ורתי אבש דע ," 'ךורב' ורמא אלש

.)ןירדהנסב ל"נכ( " 'ד ךורב" רמאש ...ןושארה היהש ורתיל עיגמ טידרקהו ...'ד ךורב

 ,"דחא הפ"ל "הפב דחא"מ םגתפה תולימ תא ךופהנ םא ךא תונכ רסוחל יוטיב והז - "בלב דחאו הפב דחא" .2

 םש ןחיו" ,דחא הפ רמולכ "וידחי םעה לכ ונעיו" השרפל רשקהו ,תודחא לבקנ "דחא בל"ל "בלב דחא"מו

.תונכ רסוח לש וכופיה ןכלו דחא בלב דחא שיאכ י"שר שרפמ "לארשי

 ,ךתגירה תווצמב ץמאתנ אלש םלא הערפ השע ימ )אמוחנת( "םלא םושי ימ וא" ה"ד י"שר ,א"י ,'ד תומש .3

 ואר אלש םירווע םאשע ימ םיגרוהה ןירוטלקפסאלו ,)מק תבש( ךילע ותווצב ועמש אלש םישרח ויתרשמ תאו

 ,'כ ונתשרפבו .רוויעו שרח ,םלא השע 'ד ,ןכבו .תאז לכ יתישע 'ד ימשש יכונא אלה ,תטלמנו המיבה ןמ תחרבשכ

 ןינמו 'וכו ל"ת ?םלא םהב היה אלש ןינמו ,אמוס דחא םהב היה אלש דמלמ "םיאור םעה לכו" ה"ד י"שרב ו"ט

 קוידב ,רוויעו שרח םלא לארשי ינבב היהי אלש ךכל גאד ה"בקה ונתשרפב ,ןכבו .'וכו ל"ת ?שרח םהב היה אלש

!ורתי תשרפב וכופיהש ,תומש תשרפב י"שר שקובמ - ןכלו .םדוק רכזוהש הערפ ןומראב הרקש הממ ךפיהל

םיטפשמ תשרפ

 תשולשמ דחא עודיכ אוה חספ ."לגר תחת לגר ,די תחת די ,ןש תחת ןש ,ןיע תחת ןיע" :ד"כ ,א"כ םיטפשמ .1

 תא םילשהל תורשפא ול שיש ירה חספה ןברק תא דיספהו אמט היה והשימ םאו לגר אוה חספ רמולכ ,םילגרה

 ד"יב "לגר" תחת "לגר" רמולכ ,ןסינ ד"יב םוקמב רייא ד"יב ז"כו ..."לגר" תחת "לגר" רמולכ ,ינש חספב רסחה

.םיטפשמ תשרפב ינש חספל זמר שקובמ - ןכלו ...ד"י תחת

 תאז אצת המלו :י"שר .'וגו "ודיל הנִא םיקולאהו הדצ אל רשאו .תמוי תומ תמו שיא הכמ" :ב"י ,א"כ םיטפשמ .2

 ינומדקה לשמ רמאי רשאכ ,דוד רמאש אוה ,)םיוסמ םדא ידיל גגושב הגירה לגלגמ 'ד המל ,רמולכ( ?וינפלמ
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 רבדב םידע ויה אלו ,דיזמ גרה דחאו גגוש גרה דחא ,םדא ינב ינשב ?רבדמ בותכה המב 'וכו עשר אצי םיעשרמ!

 גרהש הזו םלוסה תחת בשוי דיזמב גרהש הז ,דחא קדנופל ןנמזמ ה"בקהו ,הלג אל הזו גרהנ אל הז .ודיעיש

 גרהש הז אצמנ .תולגל ותוא םיבייחמו וילע םידיעמ םידעו ,וגרוהו דיזמב גרהש הז לע לפונו םלוסב הלוע גגוש

.הז תא הז םישינעמ ,אטוח דועו אטוח - ןכלו .גרהנ דיזמב גרהש הזו הלוג גגושב

 היחל טרפ ,םימעפ שולש "ומא בלחב ידג לשבת אל" רמאנ ,רמוא אביקע יבר :"רשב לכ" קרפ ןילוחב הנשמ .3

 ,ךכבו ..." ּומֶא" ומשו ןעיל המודה לודג ףוע יוצמ הילרטסואבו .אביקע 'רכ ןל אמייקו .האמט המהבלו ףועלו

 קוספב רתתסמ ינש דצמש ירה ,ףועל טרפ ,"ומא בלחב ידג לשבת אל" קוספה ןמ םיטעממ דחא דצמ ,ונא דועב

 רתתסמה ,טועימ השרפבו )ומא( תואיצמ הילרטסואב - ןכלו . ֹומִא הביתב ,ו-מ-א ," ּומֶא" ומשש ףועה הזה

.)ו ,מ ,א( תויאב


