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 תועובש ליל ינוקית תואמ ומייקתי ןכשמהב .שדוחה לכ ךרואל םילשורי לע תונווגמ תולועפ
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.םינושה היטביה לע תידוהיה תוברתה םוחתב הרשעהלו
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ןוויס שדוח
המדקה
.םירצמ תאיצי ןיינמל ישילשה שדוחהו םלועה תאירב ןיינמל יעישתה שדוחה אוה ןוויס שדוח

 ארקנ רזג תוריפחמ יאלקחה חולב .שמשה טהל תע ושוריפש "ונויס" ירושאה חנומב םשה לש ורוקמ

.יללכ ריצק - "לכ ריצק" שדוחה

 ,המדאה תדובע לכו העירזהו שירחה תילכת אוהש ,ריצקב ותמלשה תארקל ךורדו חותמ עבטהש םשכו

 תילכת תמלשהל תוננוכתההו הייפיצה תא יניס רה דמעמ דעו םירצמ תאיצימ ,רמועה תריפס האטבמ ךכ

.הרות ןתמ ידי לע םירצמ תאיצי

עבטב ןוויס

 תוינטקה ילודיג םג .ליחתמ םיטיחה ריצקו הפסאנו הרצקנ הרועשה :ץרחנ רבכ ףרוחה תואובת לרוג

 תריפס ימי העשתו םיעברא תא תפפוחה ,עבטה תנוע .הנופאו הצמיח ,לופ ,םישדע :םישלתנו םילישבמ

 םימייתסמ שדוחה ףוס תארקל .תועובשה גחב תמייתסמה ,ץיקל ביבאה ןיב - םייניב תנוע איה רמועה

 םיחרפה ינורחא םיחרופ תודשב .זומת שדוח לכ ךשמב ךשמנה ,שיידה ליחתמו האובתה ףוסיאו ריצקה

 ,םימרכה קר .ךרחנו ךלוה ,ביהצמו ךלוה ףונה .הדשה ןמ לילכ תמלענ תיביבאהו תיפרוחה הייחמצהו

 גזמ העש יפל .ץיקה תישאר לש ברשה תפוקת תמייתסמ ןוויסב .ףונב םיקירומ ןיחלשה תודשו םינתסובה

 תמגפנ הניא ,הריגדב וז הנועב םיקסועה תופועהו היחה ,םדאה תוליעפ ךא ,םח - ינייפוא יצייק ריוואה

 הלטהה תא ורמגש םיגדה ינימ בור .םייחה קפוד תושלחיהל םינושאר םינמיס םילגתמ םיה ףוחב קר .ללכ

.ןופצה תוצראל םידדונ ביבאבו ףרוחב ףוחה תא ורקיבש םיה תופועו םיקומע םימל םירזוחו םירזפתמ

םימואת - שדוחה לזמ

 לארשיל הרות הנתינ םדי לעש ןורהאו השמ תא םילמסמ םימואתה תחא העד יפל

 ריש( "םינשושב םיעורה היבצ ימואת" קוספה םש לע תרחא העד יפל .הז שדוחב

 ולביקש לארשיל יוניכ םג אוה םינשושו הז שדוחב תויוצמ םינשושהש ,)ה:ד םירישה

.ןוויס שדוחב הרותה תא

ןהכ םחנמ ברה תכירעב ,"הנשל הנשמ" יפ לע

זומת-ןוויס ישדוחב תוערואמו םיכיראת 

)םירתאו םיעוריא( 
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 םיעוריא
."הימחנו ארזע" תיילע )הנש 55 ינפל( )0591( י"שת ןוויסב ב

 - יצחו הנשמ תוחפ לש הפוקת ךשמב לארשיב םעפ יא ךרענש רתויב לודגה הסטהה עצבמב  

.לארשיל קאריע ידוהימ 000,021-כ וסטוה - 1591 ויתס דע 0591 ביבאמ

 הריעצה לארשי תנידמ יפלכ תוניוע הניגפהש ,קאריע תלשממש רחאל רשפאתה עצבמה  

 תא בוזעל קאריע ידוהיל הריתה ,ח"שת תנשב לארשי דגנ המחלמב ףתתשה ףא האבצו

 הליחת .םתוניתנ תא תללושו םשוכר תא המירחמ איהש ךות ,תחא הנש ךלהמב ץראה

 ךרדב םייניב תנחתכ ןיסירפקל וסט םהו ,לארשיב תוחנל םיסוטמל םיקאריעה וריתה אל

.לארשיל תורישי תוסיטמ ןיע קאריע המילעה רתוי רחואמ בלשב .לארשיל

 תובברה תיילעמ המכ יפ לודג היהש ,הז עצבמב הצרא התלע לבב תודהי תליהק לכ טעמכ  

.הנש 005,2 ינפל לבבמ הימחנו ארזע ימיב

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

 תאצל ישילשה שדוחב ונבר 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

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

.ךלמה דוד דלונ ובש םויכ םגו הרותה

."הנגה"ה דוסיי םוי - )הנש 58 ינפל( )0291( פ"רת ןוויסב חכ

 םג הנוכ( יטירבה טדנמה ימיב תרתחמ יאנתב לעפש ידוהיה בושייה לש ןוחטיבה חוכ  

 8491 דעו 0291 תנשמ לעפש םיבדנתמ לש יצרא ןוגרא היה הנגהה .)"הרושה" ,"ןוגראה"

 ברעו ,תובבר הפיקה איה .תינויצה העונתהו ןגרואמה ידוהיה בושייה תודסומ תורמ תחת

.000,74-ל תונושה היתודיחיב םירבחה רפסמ עיגה רורחשה תמחלמ

 .פ"רתב םילשוריב תוערפהו יח-לת תוערואמ תובקעב וחמצ הנגהה לש םינושאר םיניערג  

 וינגראמ ןיב .ריעב הנגה דעו תמקהל ואיבה ,פ"רת חספב םילשוריב םיברע לש תויוערפתה

 תומוקמב תימצעה הנגהה תויעב .יקסניטוב'ז באזו בדנ יבצ ,יבצ-ןב תיאני לחר ונמנ

 הישאר ורתח ,הנגהה דוסיי תישארמ .ןוחטיבה יכרוצ תסיפתב יונישל ואיבה ץראב םינוש
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  המקוה איה .היתונורקעמ דחאכ חסונ ףא ללוכה יפואה .בושייה לש יללכ ןוגרא התושעל

 .ךכל רשכומו הצורש ימ לכ הילא ףרצל טלחוה ,דוסייה תדיעווב רבכו יממע הנגה ןוגראכ

.הלעמו 71 ינבמ היירבעו ירבע לכ ולבקתי הנגהלש בוש ןייוצ 4291-ב

 .םילשורי ףינסב גוליפל 1391-ב איבה היתולועפ יפואו הנגהה לש הכרד לע תועד יקוליח  

 ימואלה יאבצה ןוגראל ןכמ רחאל היה ונממ קלחו ב ןוגרא תא המיקה השרפש הצובקה

 הנגהה ןיב .)י"חל( "לארשי תוריח ימחול" - ףסונ גלפ ךכ רחא חמצ וכותמש ,)ל"צא(

 השוטנ התייה ,םישרופה - בושייה תודסומ ידי לעו הדי לע ונוכש ,וללה םינוגראה ינשל

.יטירבה ןוטלשב קבאמה יכרדו םיברעה יפלכ הבוגתה ,הלועפה יכרד לע הפירח תקולחמ

 יכרוצל םאתהב םינשה ךשמב ונתשה חטשב התלועפ תוטישו הנגהה לש הנוגרא תרוצ  

.ץראב םיעוריאהו בושייה לש ןוחטיבה

 אבצב תונוש תודיחיל הנגהה ירבחמ םיבר וסייגתה היינשה םלועה תמחלמ תפוקתב  

 הלפעההו החירבה ןוגראב ועייס המחלמה םותבו יאבצ ןויסינ ושכר םיסייוגמה .יטירבה

 ולוכ ןותנ יאבצ ץולח חוככ שבוגש )ץחמ-תוגולפ( ח"מלפה 2491-ב םקוה ליבקמב .ץראל

 השבוג ,םיעבראה תונש תישארו םישולשה תונש ףוס ,ולא םינשב .הנגהה תודסומ תורמל

 םיטירבה םע הלועפה ףותיש היה המחלמה הכשמנ דוע לכ .הנגהה לש תללוכה תרגסמה

 תוינידמהש רבתסהשכ ,המחלמה םות םע ,5491 ףוסב .םדגנ קבאמה רשאמ רתוי בר

 ,הלפעה ,תובשייתה - תונוש תורזגב קבאמה ףירחה ,התנתשה אל בושייה יפלכ תיטירבה

 ישופיח לש ךרדב ןה הנגהב םקבאמ תא וריבגה םיטירבה םג .םיטירבב קבאמו תוננוגתה

 הנגהה ירבח רפסמ .םיליפעמה תוינאב קבאמו היילע תעינמ ידי לע ןהו םירצעמו קשנ

.תרתחמב אבצל רתויו רתוי הכפה איהו הלא םינשב לדג היתולועפ ףקיהו

 ברע תואבצ תשילפו םיטירבה תאיצי דעו )74.11.92( ם"ואב הקולחה תטלחה םוימ  

 תמחלמ תישאר םע .הנגהה תוחוכ לע יאבצה ץמאמה דבוכ בור לפנ )84.5.51( םירידסה

.רידס אבצ תנוכתמב הכורע הנגהה רבכ התייה תואמצעה

 תוטלתשה התייה המחלמה תישארב הנגהה המצע לע הלטנש תויזכרמה תומישמה תחא  

 השילפ דגנ תוחוכה תכירעו ם"ואה תטלחהב תירבעה הנידמל הצקוהש חטשה לע

 הלשממה הרשיא ,הנידמה תזרכה רחאל .םיטירבה תביזע רחאל האב םנמאש ,תירשפא

 ,הנגההו דחא אבצ םקוה ."לארשיל הנגהה אבצ תדוקפ" תא ,8491 יאמב 62-ב תינמזה

.ל"הצמ קלחל הכפהו םייקתהל הלדח ,םירחא םיניוזמ םיפוגכ

:תוליעפל  

 ,9080065-30 'לטב םיטרפ - במולוג והילא ש"ע "הנגה"ה ןואיזומב רוקיב ךורעל יאדכ  

4268065-30.

 ,6431615-30 'לטב םיטרפ - )ל"הצ תודלותל( ףסואה יתב ןואיזומב רייסל ןתינ ןכ  

.0648346-30 ,4846146-30 'לטב םיטרפ - ח"מלפה ןואיזומב ןכו ,3132715-30
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 םירתא
.לבב תורהנ לע לארשי םע תודלות - לבב תודהי ןואיזומ

 םיראופמ םיקרפ גיצמה םלועב וגוסמ דיחיה וניה הדוהי רואב לבב תודהי ןואיזומ  

 דעו תילבבהו תירושאה הפוקתב תונושארה תוילגהה זאמ התשרומו הליהקה תודלותב

."הימחנו ארזע" עצבמב לארשי-ץראל תינומהה היילעה

 ,תרוסמו תודהי ,םיירוטסיה :םינושה היטביה לע הליהקה ייחל רהוצ חתופ םוקמה  

 םיינשדח םייתונמא םיעצמאב תיטסילרולפ הייאר ךות ,םייחה יווהו תירמוח תוברת

.םימישרמ םירוזחישו םייטנתוא םיטירפ םיגיצמה

 תא וב םידמולו םידומילה תנש ךשמב ןואיזומל םיעיגמ םירזגימה לכמ םידימלת יפלא  

.)דועו םינואגה תפוקת ,ילבבה דומלתה( חורו הרות יזכרמ ,הלואגו תולג ומכ ,םיאשונה

 תואמ ךשמב לבבב הגהנהה ומכ ,תושדח תוכורעת 31 דוע ונבייו הבחרהב אצמנ ןואיזומה  

.דועו תידוהיה תרתחמה ,תונויצה ,םינש

 8729335-30 'לט ,הכרדהו ךוניח תקלחמ תלהנמ ,םחש הנינפמ לבקל ןתינ םיפסונ םיטרפ  

 .li.gro.yrwejnolybab.www טנרטניאה רתאבו

 הנבמ
זומ

ודהי ןיא
לבב ת

יגצומ
ב ם

יזומ
ודהי ןוא

לבב ת
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זומת שדוח
המדקה
.םירצמ תאיצי ןיינמל יעיברה שדוחהו םלועה תאירב ןיינמל ירישעה שדוחה אוה זומת שדוח

 םש הנהו" קוספב לאקזחי איבנה ידי לע הנוג ונחלופש "וזומוד" םודק ילבב לא םש לע יורק שדוחה לש ומש

 שדוחה ארקנ רזג תוריפחב אצמנש ירבעה רכיאה חולב .)די:ח לאקזחי( "זומתה תא תוכבמו תובשֹי םישנה

."רומז חרי"

 שדוח אוה תידוהיה הירוטסיהבו ,תולבא לש שדוח אוה לארשי תרוסמב .זומת שדוח השק ומילקאב קר אל

.תויונערופו תורצ לש

עבטב זומת

 דיבכמ דמועה ריוואה ,דבכ םוח ררוש .הנשב רתויב םיכוראה םה םימיה .ואישב אצמנ ץיקה זומתב

 זומתב םימידאמ ויתוריפש םיכרדה ידצב רבצה יחיש תא איצוהל ,תמלענו תכלוה תודשב החירפה ,קינחמו

 ידיל םאיבמו םילחוזה תא ררועמ םוחה .ץיקב קר חתפתהל םיליחתמה םייתנש-בר םיחמצ המכ ןכו

 .ךלוהו תחופ הריגדה תא ומייסש ,תופועה לש םלוק םג .םהיציב תא וז הנועב םיליטמ םהמ המכו ,העונת

.םיקמעמל תללוצו ץראה יפוחמ תקחרתמ הגדהו םימח םיה ימ

ןטרס - שדוחה לזמ

.םוחה בקע םימב םינטרסה םיברתמ הז שדוחב

ןהכ םחנמ ברה תכירעב ,"הנשל הנשמ" יפ לע

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  
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 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 זי

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

.רוביצ תינעת םויל עבקנ הז םוי .הגהנמ

:)וכ( תינעת תכסמב ילבב דומלתב אבוהש יפכ םויב וב וניתובאל ועריא םירבד השימח  

 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

.שאב ותוא ףרשו הרות רפס

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

.שדקמה תיבב סואז לש לספ ודימעהשכ ,םיאנומשחה

 תיבב םיאמורה ידי לע היתואובמ וצרפנו םילשורי תומוח ועקבוה - ריעה העקבוה .ה

.לארשי תוכלמ לש הציקו םילשורי לש הנברוח לחה זאמ .ינש

םירתא
.הנקלא בושיי דסונ - )7791( ז"לשת זומת

 ןיב רהה חטש לש יזכרמה קלחה תא  לחר ינב ושרי ,ץראב לארשי-ינב תולחנתה םע  

 רה לש ורקיע וליאו ,ןימינב לש ולרוגב הלע ימורדה קלחה .לאערזי קמע ןיבו םילשורי

 ךא ,)ג-א ,זט עשוהי( דחא שוגכ תראותמ םתלחנ .השנמו ףסוי ינב לש םקלחב לפנ םירפא

 תברקב .םיטבשה ינש ןיב לובג יווק םג םיראתמה םיקוספ םיבלושמ תולובגה רואיתב

 לובגה ךלי חופתמ..." :ח ,זט עשוהי רפס ראתמש יפכ ,הנק לחנב לובגה וק רבע הנקלא

.השנמ תלחנ ול ןופצמו םירפא תלחנ השרפתה לחנל םורדמ ."הנק לחנ המי
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 ש"ע וא ,םיקיתע םיבושיי ש"ע וא םייורקה - םירחא םיבושייכ אלש ,הנקלא בושייה  

 םדאהו ,הנקלאל ןופצמ ,הנק לחנ אוה םוקמה .דחי םג םדאו םוקמ ש"ע יורק - םישיא

.איבנה לאומש לש ויבא ,םחורי ןב הנקלא אוה

.םירפא רהב רשא םיפוצ םייתמרב הנקלא ררוגתה ,א ,א לאומש רפסב רפוסמה יפ לע  

 ךא ,ןימינב טבש תלחנב ריעכ ,הללאמר דיל םויכ ההוזמה ,הז םוקמ סחוימ םנמא  

 רוזאל חפסנ םיכלמה תפוקתב קרו ,םירפא תלחנל רוזאה ךייש היה הנושארב יכ הארנ

 םג ,ךכיפל .ףסוי תיב תלחנכ עבקנש חטשה לכ תא ללוכ "םירפא רה" םשה .ןימינב

 הכז הנקלא בושייה .םירפא רה םע םיתעל הנמנ ,הנקלא לש וירוגמ םוקמ ,המר רוזא

 ןיערג הנוכ ןושארה ןיערגה .תומשה תדעו ידי לע יפוסה ומש לבקתה םרט םיבר םייוניכל

 - ןיערגה הנוכ ,החסמ תרטשמ ביבס תובשייתהל תולעל טלחוה רשאכ ."ןורמוש-ברעמ"

 ."הדעלא" ןיערג :הארקנש ,ל"חנה לש הקלחמ םוקמב הבשי ןכמ רחאל ."החסמ ןיערג"

 יעיברה ונבכ ,אכ ,ז א םימיה ירבדב ראותמ אוה השעמלו ,םירפא תלשושמ היה - הדעלא

.םירפא לש

 בושיי םיקהל הסיפתה הרצונ ,םוקמב תובשייתהל ןושארה ןיערגה תונגראתה םע רבכ  

 אל - ךדיאמו ,יאלקחו יפותיש בשומ וא ץוביק היהת אל דחמ רשא ,בושיי תרוצ .יתליהק

.םייתליהק-םיפתושמ הרבח ייח תריצי רשפיא הז רבד .הלודג ריע

 וניניעלו ,ןורמושב בשייתהל תוניינועמה תוחפשמ יפלאל הכישמ דקומ הווהמ הנקלא  

 רוגל תופסונ תוחפשמל רשפאלו ךישמהל תיטילופהו תינוחטיבה תובישחה תדמוע

 תופסונ תוחפשמ טולקל :תודגונמ הרואכלש ,תורטמ יתש השעמל ורצונ ךכ .ןורמושב

.יתליהק יפוא לע רומשלו

 לש תיאבצה הסיפתה םיבשייתמה תא הליבוה םינושארה וימיב ,בושייה הנבנ רשאכ  

 הרטשמה הנבמ ביבס וחנוה תונושארה תויבוקשאה ,ןכאו .רהה שארב בושיי תמקה

 דחי וויה רשא ,תופסונ תויבוקשא רהה תודרומב ופסונ ,ןמזה םע .רהה שארב ,תינדריה

.בושייה לש עבק תיינבל רוזאב תומדא ורשוא ךכ רחא ."יעראה-בושיי" תא

 ימרוג לכ ולהנתי ,דיתעב .בושייה לש ראתימה תוינכות לכ לש בשחוממ יופימ ונשי םויה  

.בשחמ ידי לע בושייה לש םימה הנומ ןכו םילבכו היזיוולט ,למשח - לופיטהו הקוזחתה

  

הנקלא למס  

 הרטשמה הנבמ הארנ ובו ,ץנוצ רמ ידי לע בצוע הנקלא למס  

 הז בולישל .תיז ץע בצינ ותיזחבשכ ,רהה שארב תינדריה

 :תויועמשמ רפסמ ןנשי

 ,ךכ .המחלמ תלמסמ הרטשמהו ,םולש למסמ תיזה .א
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 ךרדהש הארנכ .ינשב דחאה םיבולש םולשהו המחלמה לארשי םע לש הירוטסיהב

 ידכ ,וינפל ףפוח טעמו הרטשמל דומצ תיזה .המחלמה ךרד םדוק תרבוע םולשל

 .םולשל ונינפש שיחמהל

 תובר לשמנה ,תיזה ץע .דיתעהו הווהה םע הירוטסיהה בוליש ונשי הרטשמבו תיזב .ב

 תא תלמסמ הרטשמהו ,ןורמושב תידוהיה הירוטסיהה תא למסמ ,לארשי םעל

.הרטשמה ביבס םקש בושייהו ,הווהה

 יעבטה חמוצל ,עקרקל :עבטל בושייה לש רשקה תא שיחממ םיינשה בוליש .ג

.םוקמב

 קוחרמ םיאור - "ןורמוש הצוח" שיבכל ךפה םויכש - רצה שיבכה לע םידמועשכ .ד

 הז ךכיפלו ןורכיזב טרחנש הארמ ,תצקמב הל ףפוח ,תיז ץע הדילשכ ,הרטשמה תא

.רחבנש למסה

הנקלאב היילע תטילק

 רתיהו תויבוקשאב תורג ןהמ 61 ,תוחפשמ 53-כ וטלקנ 09/98 תנשב היילעה לג לחה זאמ

 תורדוסמ תוריד ובזעש ןד רוזאמ םיריעצ תוגוז ויה םידסיימה .הנשימ תורידב תורג

 ונשי ,הנקלאב םילועה יפלכ הבוטה הריוואהו יבויחה סחיה בקע.שדחה בושייל ורבעו

 התלוכיבש לככ השוע הצעומהו ,םירוגמל םינאווארקו תויבוקשא ףיסוהל דימתמ ץחל

.אשונב םורתל

 םקרימב הפי ובלתשהש ,החוורה תוצראמ ולעש תוחפשמ תורשע םוקמב תורג ןכ ומכ

 הטילקלו בושייה לש תדחוימה הריוואל תובר םימרותה ,הנקלא לש ינוג-ברה יתרבחה

.הרוזפהמ תפסונ

הנקלאב ךוניחה תכרעמ

 דעו ךרה ליגהמ ךוניח יתורישו יכוניח ןורתפ תתל תלדתשמ הנקלאב ךוניחה תכרעמ

.םיהובג םידומילל

 תיתרבח תוליעפ םע הנפלוא ןכו םינבל םייניב תביטח - תינרות הניכמ תמייק הנקלאב

 ןמ הנפלואב תורגבה תומייסמ זוחא .המיענ הריוואו םילויט ,ןויע תותבש ,הרישע

.ץראב םיהובגה

 הליעפ תופתתשהב ,רתויב דומצ ןפואב יגולוכיספה תורישה הוולמ ךוניחה תכרעמ לכ תא

.םייעוצקמ-ןיב םיתווצב תודסומה םע ףותישבו החוורה תקלחמ םע

 בלתשהלו אבצ וא ימואל תוריש רחאל בושייל רוזחל תורשפא תמייק הנקלא תונבל
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 ידוסי ךוניחל ,ךרה ליגל תורומ הרישכמה ,"תורוא" תללכמב םיהובג םידומיל ךשמהב

.ידוסי-לע ךוניחלו

 םילדתשמו ,תיתליהק איה הייארה ,םיהובג םידומילל דעו ךרה ליגהמ ,ךוניחה תכרעמב

.תיתימאה תונויצה חורבו תיעדמ-תינרות חורב ךוניח קינעהל

ןורמושב םיכרדה יפוא

 הלש ,החותפ ץראכ ןורמושה ראותמ ,לארשי ץרא לש תירוטסיהה-תיפרגואיגה תורפסב

 הנומת קפסמ וניא ךא ,תיללכה ותסיפתב ןוכנ הז רואית .היתונכש םע חונ הרובחת רבעמ

 .השק המישמ הווהמ םתייצחש םירה ישוג םה ןורמושה ןמ םילודג םיקלח ןכש ,המילש

 רקיעב ,החונ העונתל םירודזורפ תורצוי ןורמושב תונושה תורזגה ןיב תודירפמה תועקבה

 ןמוקימ תא םג ןבומכ ועבק ולא םיכרד .בחור יכרד וחתפתה םש ,ברעמ-חרזמ ןוויכב

 ולוכ ןורמושה לש תיזכרמה םיכרדה תמוצב תבשויה ריעה .רוזאב תובושחה םירעה לש

 הדיחיה ךרואה ךרד לש שגפמה םוקמ איה וז תמוצ .םכש איה ,יפרגואיגה וזכרמבו

 רבועה בחורה ריצל ךומסב תבשוי הנקלא .תישארה בחורה ךרד םע רהה בג לע תרבועה

 יורקה ןורמוש הצוח שיבכ והז .םכש-הלאמר שיבכ ןוויכל לאירא ךרד םסאק תמוצמ

 הנשמה ,ינש תיב תפוקתב העדונש המודק ךרד ינפ לע תרבוע וז ךרד ."םייח ךרד" םג

 תימורה ריעה לש בושחה קושה תא הרביח איה ןכש ,"םיקוושה ךרד"כ דומלתהו

 המודקה תינורמושה ריעה לש םסרופמה קושה םע ,קפא לתכ םויכ ההוזמה סורטפיטנא

 תא םיירפכה וריבעה וז ךרדב .חופת בושייה דילש ףיסי רפכ םע םויכ ההוזמה - בשי

 השמיש ינש תיב ימיב .סורטפיטנאב )ןובס לש גוס( רתנה תיישעתל ןורמושה ןמ םינמשה

.לאירא דילש סראח רפככ םויכ ההוזמה ,סורא רוזאמ תוניי תרבעהל םג ךרדה

 חולשמה ליחו תיטירבה 45-ה הביטחה הז ריצב וצרפ הנושארה םלועה תמחלמב יכ עודי

 עצבמ" תרגסמב דגנ תפקתהל ריצב יברעה ןויגילה שמתשה תואמצעה תמחלמב .יתפרצה

 תוברקה םויס םע ,רהה תמב ןוויכמ וז ךרדב ל"הצ דרי םימיה תשש תמחלמבו ,"ינד

.ןורמושב
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àúøéí áàì÷ðä

îùèøú îñçä

áøàùä ùì âáòä, äîúðùàú ìâåáä 082 

î' îòì ôðé äéí, îúðåññ áðééï îùèøä 

éøãðé. ëéåí, î÷éôåú àú äáðééï äàù÷åáéåú 

ùì ééùåá-äàøòé, àê áòáø áìè äîéáðä 

ìîøçå÷ îòì äâáòä äçùåôä. ìîéáðä 

ùðé îâãìéí ùäúçáøå áçöø ìà î÷åøä. 

îîáè òì, ðøàä äéä äîéáðä òí ùðé 

îâãìéå ëôøöåó "îé÷é îàåñ", åëê ãá÷ ùí æä áîéáðä åáàçéå äãåîéí ìå, äôæåøéí áîñôø 

î÷åîåú áàøõ )ìãåâîä - áâåù òöéåï(. äáðééï ðáðä òì éãé äéøãðéí ëîùèøú âáåì, ëðøàä áùðåú 

ä-05. ëéåí, îùúîø àúø çùåá æä áëê, ùîùøãé îåòöú äééùåá îùúëðéí áå. äîéáðä ëåñä 

áú÷øä, äåôøã ìçãøéí ùåðéí, åðéúï ìòìåú ìøàùå åìäù÷éó òì ëì äñáéáä.

äâåøï

âåøï äéðå îú÷ï áå ãùéí àú äúáåàä åîôøéãéí àú âøâéøé äãâðéí îùéáåìéäï.

îòøáéú ìàì÷ðä, á÷øáú ëáéù çåöä-ùåîøåï, éùðï îñôø âøðåú ôòéìåú, àåìí áâáòú äâåøï 

áàì÷ðä - ìà ðöôä îòåìí ç÷ìàé äçåáè àú çéèéå, åäîåðç "âåøï" ãá÷ áî÷åí ùìà áöã÷. 

øàù äâáòä àëï ôçåñ åîéåùø, åáå øçáä òâåìä, àê áî÷åí æä ùëï ãáø ùåðä ìçìåèéï: òîãä 

éøãðéú. ñáéá ìâáòä îöåéåú îñôø úòìåú ÷ùø, àùø äúçáøå ëåìï áòáø ìîøëæ äøçáä, ùí 

äéä îåöá äôé÷åã. áîøëæ äéä áåø, áå ðîöà àåäì äôé÷åã ðîåê åîçåôä.

äééúä æå òîãú îøâîä, àùø äåôðúä ìëéååï òøé äùøåï åàéîä ìäôâéæï. á÷öä äâáòä, á÷øáú 

áéú äñôø äéñåãé, îöåé îéáðä áèåï, ùáå äéå îöåééí ëðøàä î÷ìòéí ëáãéí. áðé ðåòø åîúðãáéí 

îï äééùåá, áéåæîúå ùì ãåã áøáï, äëùéøå àú "âáòú äâåøï" åäôëåäå ìôàø÷ éøå÷ åîèåôç, ëùòöé 

äæéú äòúé÷éí ðùîøå åùåìáå áå.

äâú áàì÷ðä

áúçåîé àì÷ðä îöåéä âú òúé÷ä. ìâú ãôðåú îåâáäéí, öåøúä ëòéï çöé îòâì, åìä áåø ùé÷åò 

òîå÷ îàåã. áòáø, ãøëå áâú æå òì òðáéí åäú÷áì îéõ äúéøåù, îîðå ðéúï äéä ìäôé÷ ééï.

îàæ åîúîéã äéååúä äâôï åúåöøúä àçã îòðôé äëìëìä äçùåáéí áàøõ.

äâôï äéðå äôøé äéçéã, ùçåáøä ìå áøëä îéåçãú, åòìéä î÷ãùéí áùáúåú, áçâéí åáùîçåú.
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áúð"ê ðæëøú äâôï åúåöøúä ôòîéí øáåú. äâôï äééúä îåëøú å÷øåáä àì äòí, åìôéëê ðáçøä 

áúð"ê ëñîì, åáòæøúä ðéñå äðáéàéí ìäîçéù ìòí àú ãáøéäí. "îä âôï æå - áäúçìä ðøîñú 

áøâì åàçø ëê òåìä òì ùåìçï îìëéí, ëê éùøàì". åàëï, ëôé ùðàîø áåé÷øà øáä ì"å, äô÷ú 

äúéøåù - îéõ äòðáéí - ðòùéú áøâìééí, áâú.

áëðéñä ìééùåá áø÷ï, îöåéåú âéúåú âãåìåú åîøùéîåú, äîøîæåú òì îôòì àãéø ùì ééöåø ééðåú 

áùåîøåï áú÷åôåú äøåîéåú-áéæðèéåú.

ìôéëê, ø÷ îôìéà îéòåèí ùì ùéçé äâôï áàæåø îòøá-äùåîøåï. òì àó äéîöàåúä ùì âú 

îîù áúçåîé äééùåá àì÷ðä, àéï ùåí øîæ ìâôðéí åìëøîé âôðéí. äñéáä ìëê ðòåöä áàéñåø 

äîåôéò áñôø ä÷åøàï - äçì òì áðé äãú äîåñìîéú - ìà ìùúåú ééï åùéëø. áîùê îàåú äùðéí 

äàçøåðåú, òí äùúìèåúí ùì äòøáéí òì àãîåú äùåîøåï, îï äñúí, ðâãòå ëì ëøîé äâôðéí, 

ùãåîä åäéåå àú äðåó äàåôééðé ìùåîøåï áòáø, åáî÷åîí ðéèòå òöé æéúéí äîàôééðéí àú ðåó 

äùåîøåï ëéåí.

îÄâãìéí áàì÷ðä )÷àö'ø(

áùðéí 4791-1891 ñ÷ø ã"ø ùîòåï ãø 0021 îâãìéí áøçáé äùåîøåï, åçôø 54 îäí. îâãìéí 

÷ãåîéí àìå ðôåöéí áãøåí-îòøá äùåîøåï. áàì÷ðä îöåé îâãì äöîåã ìâú ùìéã äîëåìú 

áééùåá äàøòé. ëéååï ùáàãîåú "÷øååú áðé çñï" - ëôø ùëï )öîåã ìééùåá ðèôéí( - îöåééí 

äáåìèéí åäùìîéí ùáäí, ëéðä àåúí ã"ø öáé øåï - îâãìéí îèéôåñ "÷øåàä". äîâãìéí áñáéáåú 

àì÷ðä äøåñéí øåáí. äîâãìéí äí ÷ãåîéí áéåúø. ìãòú äçå÷øéí, îãåáø áîéáðéí îéîé áéú 

ùðé. îâãìéí àìå ìà ðáðå ìîèøåú îâåøéí. äîâãì äîîåöò ìà àéôùø îâåøéí áúåëå, àìà 

áúðàé ãåç÷. äîâãì ðáðä îàáðéí âãåìåú åîñåúúåú, åàéï îãåáø ááðééä îàáðéí äîôåæøåú 

áùãä, àå îéáðéí ìîèøåú ñé÷åì äùãåú åòåãôé àáï, ëôé ùðòùä ááðééú äðåèøä, äîëåðä âí 

ùåîøä.

çå÷øé àøõ-éùøàì îöéòéí, ùäîâãì ÷ùåø áúòùééú äééï åâéãåì äâôï áùåîøåï, áäñúîê òì 

øéáåé äâéúåú ùðîöàå áñîåê ìîâãìéí. úåôòä ãåîä ùì øéáåé âéúåú ðîöàä âí áùåîøåú.

àúøéí áàæåø àì÷ðä

àáï äòæø

ë-7 ÷"î îòøáéú ìàì÷ðä, îîù îòì ëáéù çåöä-ùåîøåï, åáñîåê ìáðééä äîúøçáú ùì 

øàù-äòéï, ÷ééîú âáòä äîëåðä áôé äòøáéí "òæáú ö'øèä" - äòæåáä ùì öøèä. ìî÷åí æä 

äâéòå òøáéé äééùåá öøèä ëãé ìâåø áòåðú ä÷éõ, ùòä ùòéáãå àú ùãåúéäí áñéååï.

òì øàù äâáòä îöåééí ùøéãé îéáðä, áåøåú, îîâåøåú åâú. çôéøåú àøëéàåìåâéåú âéìå îîöàéí, 
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äîòéãéí òì ééùåá éùøàìé ÷ãåí, ùùëï ëàï. ééùåá æä ùééê ìâì ääúééùáåú ùì àôøéí åîðùä, 

ùäîùéê ìäú÷ééí âí áú÷åôú äùåôèéí.

ùîåàì äðáéà äáéï àú äñëðä äáéèçåðéú ìééùåá äéùøàìé îôðé äôìéùúéí, ùéùáå áîéùåø äçåó, 

å÷øà ìòí ìäéìçí áôìéùúéí, ëôé ùîñåôø áùîåàì à ã, à.

öøèä - öøéãä

îîæøç ìàì÷ðä ðîöà äëôø öøèä, ùîùîø áùîå òéø áùí öøéãä. ìà øçå÷ îùí, áîãøåðå 

ùì ðçì ùéìä, ðñ÷ø àúø çø' áðú áø, àùø æåää áéãé çå÷øé àåðéáøñéèú úì-àáéá ëöøéãä - 

òéøå ùì éøáòí áï ðáè )îìëéí à éà, ëå(. ÷èò ÷øåá ùì ðçì ùéìä, áòøáéú åàãé öøéãä, åáåø 

îéí áðçì, ð÷øà "áéø öøéãä". çåøáä æå, ùäééúä îéåùáú áú÷åôä äøåîéú-áéæðèéú, îæåää òí 

öøéãä, ùäééúä òéø îåìãúå ùì éåñé áï òæø àéù öøéãä )ñåèä è, è(.

ä÷å äéøå÷

òí ñéåí îìçîú äòöîàåú, ðòøëå äñëîé ùáéúú-ðù÷ áéï éùøàì åîãéðåúéä äùëðåú. çì÷ï 

äöôåðé ùì äùåîøåï ðîöà äéä áâéæøú òéøà÷, åçì÷å äãøåîé - ëåìì àæåø éäåãä òã çáøåï - 

ðîöà áâéæøú äìâéåï äòøáé ùì òáø äéøãï.

áéï éùøàì ìòáø äéøãï ðòøëå äñëîé ùáéúú-ðù÷ áøåãåñ, áçåãù îøñ 9491, åáñéåîí ð÷áò 

÷å ùáéúú äðù÷ ë÷å äâáåì. ä÷å ñåîï áàæåø æä áöáò éøå÷ òì âáé äîôåú, åîëàï æëä ìëéðåé 

"ä÷å äéøå÷". áöîåã ì÷å äâáåì òáøä, áöéãä ùì éùøàì, ãøê äôèøåìéí, äçåöä àú ëáéù 

çåöä-ùåîøåï îîòøá ìàì÷ðä, á"ðçì øáä".

ç'øáú áåøà÷ ááø÷ï

áëðéñä ìééùåá áø÷ï, òì ôðé îùèçé ñìò ðøçáéí, ùëðä áú÷åôä äøåîéú-áéæðèéú òééøä, 

ùäúôøðñä îééöåø ç÷ìàé. îòéãéí òì ëê äùøéãéí äîöåééí ëéåí áùèç: âéúåú òð÷éåú 

åîøùéîåú ìãøéëú òðáéí åééöåø ééï, âøðåú, áåøåú åòåã. ëîå ëï, ðéúï ìäáçéï áîçöáåú òúé÷åú, 

á÷áøéí, ááøéëåú, åëï áùøéãé áéú-çååä îôåàø îàåúä äú÷åôä, îîù ñîåê ìáúé äééùåá. àú 

áéú-äçååä îàôééï îîöà îéåçã - øöôú ôñéôñ.

הנקלא ס"נתמ ,"תשרומ ץרא" תאצוה ,םיובלא יתא תכירעב - הנקלא - "בושי לש ורופיס" ךותמ
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???

1

האנ-ןב לאונמע  ר"ד   

 זומת-ןוויס םישדוחל ,ןיפיקעב וא תורישי ,םירושקה םירתאהו םישיאה ,םיעוריאה תא תוהזל אנ

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

.תודיחה לכ תא רותפל חילצמה סרפב הכזי .זומת שדוח

 - בושח אשונב חותפל ונמצעל םיריתמ ונירה ,להקה תעד לע

.'וכו 'וכו 'וכו תדלומהו ץראה תבהא

 םיכוז ,הבוטל ונילע אבה ןוויס שדוחב דחא עובש ךותב ,ןכבו

 םהינשב ,אלפ הז האר ...לבא .םינוש םירפס ינשב אורקל ונא

 תאז השוע ,לכשה רסומ ונממ קיפיש ימו ,רצרצק רופיס עיפומ

.דבלב ולש ותוירחא לע

 ,והשמ-והשימ ,אמלע ילוכד אבילא ,אוה :ןיינעה טוריפ ירהו

 ,לבא .םיטבשה רשע-םינשב םגו וטבשב וינפל ךלוה ומש

 תכלל ןכומ ומצע אוה ןיא ,ליעל ונרכזהש המ תבהא תביסמ

!!א-ה-א .ונמע

 ,הינפל ודוע הדיתעש ,תינומלאו הריעצ הנמלא ,איה לבא

 בלח תבז איה דימת אלש ץראה לא תכלל הנכומ םג הנכומ

 התדלומ ,הצרא תבהא ללוכ ,לוכה הירחאמ החינמ איהו ,שבדו

.'וכו

 אלש ידכו .המש תא וכותב אשונה ,הנטקה ונצראב בושיי

 תעפושמה ונצראב בזכא לחנ שי ,ביזכהש ,דבוכמה תא חפקנ

.ןומיר הפצמל ברעמ-ןופצמ יוצמ אוהו ,ומש תא אשונה ,םהב

!םירתאהו םישיאה יוהיזב ונועייס אנא

6 'סמ - םירתאה ךרדב
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2

3

.בטומלו בוטל ,תישונאה תוגהנתהב ונא םיטטחמ ןיידעו

 ,העורה לש רמה וחוכיו לע ונל הרפיס המצע הרותה ירהש

 םלוע לש וכלמ םע ,רעובה הנסה לומ לא ןרקס דמע רשא

??התע הרוק המו .ראותה תלבקל בריסו

 סקטל םינמוזמו םינכומ ,טעמ אל הזו ,שיא םיעבש רמולכ ,םה

,וללה םיינשה וליאו .הלצאהה ,רחא ןושלבו ,הכמסהה תלבק

 ,םיברסמ ,טושיק וא תפסות לכ ילב ,ונל רכומ יטרפה םמש קרש

 ?אוה השוע המו .לכה ןודא םע תפסכנה השיגפל אובל ,ךכ טושפ ןכ

 ונתיאמ דחאו תחא לכל !ןמאיי אל ,"חורה םהילע חנתו"...

.הזה רזומה השעמה תועמשמ לע בושחל יאדכ

 .םהב ונא םישגופ ,תדבעמ הטמל תצק ,המורד ונתדרב ,םויה

 .םהבוג םג ךכ ,ויחאל שיא המודה ,םמשכ

 ,םיה ינפ לעמ םירטמ 256 ןב אוה דחאה

??םה ימ .םיה ינפ לעמ םירטמ 756 ןב אוה והערו

םתוא תבבודמה ,תורגבל םיעיגמ לארשי ינב ,"תקח" תשרפב

םילגוסמ םג םירשהו .ןמאנה העורה ילב ,םהלש םלוקב הרישב

 .םירע המכו המכ םה םישבוכ ,םחליהל אלא ,שירחהל אל

 ןמז הברה-הברה רובעכ םלועלו לארשיל קינעת ןהמ תחא

 .הנש תואמ שמחו ףלאכ ינפל העודיש יפכ ונלש ונצרא לש "הרוטאינימ"

 .קיודמה רפסמב ונוספתת לאו ...כ ונרמא םיינונטק ויהת לא

 אוה הלדוגו ,"םיוות" ןוילימ ינשכ תב איה הנומתה

 .םויה דע תמייק ,ןכאו ןכא ,איהו .םירטמ 52 לע םירטמ 8-כ

??ךכ לע תו/םירמוא םתא המ

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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4 'סמ "םירתאה ךרדב" ןודיחל תונורתפ
."החפ" אוה ןודיחב תוגצומה תויומדה לכל ףתושמה ראותה

 םיקוספ ,א קרפ יגח רפסב .ןויצ תביש ישארמ ןיכיוהי לש ונב לאיתלש ןב לבבורז אוה ןושארה קדבנה .1

.הנידמה לשומ וראות תועמשמו הדוהי תחפ םשב ארקנ אוה תומוקמ דועבו די-ְו א

 רזא'ג םשב הנוכ ךכ םושמו ותוירזכאב עדונ ,החפ רזא'ג הנוכ .ןודיחב ינשה קדבנה אוה החפ דמחא .2

.)רזוגה(

 דגסמה אוה םהמ דחאו םיראופמ םינבמ הנב םש .וכעב ובשומ םוקמו ןוילעה לילגב החפכ שמיש 

 תא עינכהש רחאל לביק ודמעמ תא .4081 תנשב תמש רחאל רובק םג אוה םשו ומש לע יורקה לודגה

 תואבצ לומ הרובגב דמע .םינש רפסמ לילגב טלשו םיכרותב דרמש יזורדה רמע לא רהאד לש ותדירמ

.)הדיחה בתכ ןושלכ ,ודובכל ובתכ רתנספל טרצנוק וליפאש( ןואילופנ

 דמל 2681 תנשב .הינמרג דילי ,החפ רנסיימ הנוכמה רנסיימ טסוגוא ךירנייה אוה ישילשה קדבנה .3

 ךשמב תובר לזרב תוליסמ ללס םש .היכרותל רבע 42 ליגב .סדנהמ ראותב רתכוהו ןדזרד לש ןוינכטב

 ,הינמרגב ןדזרד וריעל בש 8191 תנשב .הדיחה בתכב ורכזנש ולא םה ללסש ולא ןיב .הנש םישימחכ

 וב דבעש אשונב םש הצרהו לובמטסיאל בש וייחל תונורחאה ויתונשבש אלא ,וימי בורע דע ההש םש

.)הנש 56 ינפל( 0491 תנשב היכרותב תמ .לזרב תליסמ תיינב - וייח לכ

 דלונ הבש ץראב ,יטירבה אבצב ןיצקכ שמיש החפ באלג םשב הנוכמה ,טוגאב ןו'ג ןורחאה קדבנה .4

 ,הצחמו םיטבשה ינש ץרא( ןדריה רבע אבצ לש יברעה ןויגלה ימיקממ היה 0391 תנשב .7981 תנשב

 8491 תמחלמב םג הזה אבצה תוכרעמב ףתתשהו הז אבצ לע דקיפ 8391 תנשמו ,)הדיחה בתכ ןושלכ

 חדוהש דע ,הינטירב וצרא לש םרבד השועכ ההוז ברע תוצראב תיטירב יטנאה חורה ץחלב .ל"הצ דגנכ

 תנשב .םיבר םירפס רביחו הביתכב לחה םש ,וצרא הילגנאל בשו 6591 תנשב ןדרי ךלמ ןיסוח ידי לע

.)הדיחה בתכב רכזנה ינשה ראותה( רס ראותה תא תיטירבה הכלמהמ לביק 8591

 

4 'סמ "םירתאה ךרדב" ןודיחל םירתופה תומש
םילשורי - קטנויפ הימחנ

לא-תיב - לגנא ולש

הפיח - טלבנייטש הנח

ןויצל ןושאר - ןייטשלוב לאירא

הווקת חתפ - םורמ ריאי
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תורודה הרומ - עונצו הלועמ - אביקע יבר
.לארשי תודלות לכב ומתוח עיבטה .ול דע היהו ןברוחה םדוק דלונ .םיאנתה תפוקתב חורה יקנעמ

 דע .בר ישוקב סנרפתהו ...וירבחכ תובא תוכז ול התייה אל .םירג לש םנב ,דומלתה ימכחמ הנוש ותישאר

- ןיפנא בר ןליאל חמצ ןאכמו )תרתסנ הרקי ןבא( - "ץראה םע" היה 04 ליג

 הל למג .רבד םש התייה הילא ותבהאו תואלפומ תונוכת הז העורב התאר עובש אבלכ לש ותב לחר 

."אוה הלש - םכלשו ילש" הבוט

.הנש ףלאל תחא חרוזה בכוכ .הלוגסה ידיחימ היה םיישקה לכ ףא לע .ובלו ויניע ריאהו ומע ביטה לאה

 הרותה ןתת אל המל" ה"בקה תא לאש ונבר השמ יכ אבומ 'מגב "םרמע ןב השמל ןושאר ,וב ואר ל"זח 

.ונבר השמכ 021 ויתונש ןינמ .ויתועידי ףקיהו ותמכחמ לעפתה יכ ?"ודי לע

.לארשי תא סנרפ - 04 ,דמל - 04 ,ןאצ העור - 04 

.םיאיבנה ןודא לומ והודימעהש םדא דוע ןיא 

.'ד תרות בהואו לארשי בהואכ תורודל קוקח ומש ,לארשי לכ לע בוהאו ץרענ היה אביקע 'ר

 השק הידגארט .תרצעל חספ ןיב דחא קרפב ותמש וידימלת תוגוז ףלא 21 ןדבא היה וייחב לודגה רבשה

 תיב שדחמו הבישי חתופ .םורדל דרוי ,וירבש ףסוא קוחרמל הפוצכ אוהו גיהנמ ןחבנ ןאכ ,אושנמ

!השועו רמוא ,וכרדו ותטישל ןמאנ ,לארשי

 וירבחו אוהש רפסמ רחא שרדמ .םדו רשב ונב ןורסחהו .הבוטל - ורבדב היהנ לכהש .ןוחטיב יאלמ וייח לכ

 תואיצמ םיאור םה .קחוש אוהו םהידגב וערקו וכב םה .ןברוחה םע תיבה רהמ אצוי לעוש ואר

 .ומע תא 'ד שוטי אל יכ !קדצ אוהו !אובי אוב - המהמתיש יפ לע ףא ,קוחרמל הפוצ אוהו תיוושכע

."המכחה תונייעמ ומתסנ" ,"הרותה דובכ לטב" אביקע 'ר תמשמ :ורמא ותוקלתסה םע

.אביקע תובית ישאר = תחא העשב ומלוע הנוק שי" ושרד דוע

 גוהנל שי הרותה תווצמ לכב ."הרותב לודג ללכ - ךומכ ךערל תבהאו" םהב לודגהו הנק םיבר תומלועו תועש

.ךומכ ךערל תבהאו ומכ

!דעל ךורב ורכז יהי 

רזע ןועמש תאמ

הכירדמל ינויע רמוח 
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"הבהא הסכת םיעשפ לכ לעו )תובירמ=( םיִנָדְמ ררועת האנש"
 הז תורוד ירודל ונילע לטומש המו ,הרותה תא ונלביק תוינדפקו תוקדקודמ תונכה רחאל ןוויס שדוחב

 שארב שי ,םוקמל םדא ןיבש הגהנהה תרגסמב ןכ תושעל םייואר תויהל ידכ .יוארכ הרמושלו המייקל

 הגהנהב ,םירומא םירבד המב .ורבחל םדא ןיבש הגהנהה תרגסמב תיתרבח הניחבמ יוארכ גוהנל הנושארבו

 אל ,וננובאדל תורודה תצורמב .םימש תאריו ץרא ךרד ,תובוט תודימ ךותמ תלוזה תבהאו תודחא לש

 ימיב דחוימב יוטיב ידיל אב רבדה .אימש יפלכ הגהנהב אל םגו תיתרבחה הגהנהב יוארכ ודיפקה םלוכ

 לכ הסרה ,הטעשש תימוהתה האנשה ,ירהש .באב העשתל זומתב זי ןיבש תועובשה תשולשב ,םירצמה ןיב

:)ב ,ט( אמויב ארמגה ירבדכ ,ינשה תיבה ןברוחל רבד לש ופוסב האיבהו הבוט הקלח

 ...םימד תוכיפשו תוירע יוליגו הרז הדובע :וב ויהש םירבד השולש ינפמ ?ברח המ ינפמ ןושאר שדקמ

 תאנש וב התייהש ינפמ ?ברח המ ינפמ ,םידסח תולימגו תווצמבו הרותב ןיקסוע ויהש ינש שדקמ לבא

.םימד תוכיפשו תוירע יוליג ,הרז הדובע :תוריבע שולש דגנכ םניח תאנש הלוקשש ,ךדמלל ,םניח

 ןיטיגב ארמגב אבומכ ,תינחורהו תימשגה תולגב ונתויהלו םילשוריו ינש תיב ןברוחל האיבהש םניחה תאנש

 לש עודיה יגארטה השעמב תנייפואמ ,)גמק 'מע ,י קרפ ,א קלח( הדגאה רפסב בחרנ רואיבבו )א ,ונ ;ב ,הנ(

 אצמק-רבמ ענמו ,תיעטומ הביטקפסרפב גהנ תיבה לעב .אונשה אצמק-רבו בוהאה אצמק םע תיבה לעב

 תאנש .ןברוחה ןאכמו ךלמל ןישלהל עוגפה אצמק-רב תא איבה רבדה .םולשתב וליפא ולצא דועסל אונשה

 יתלב ןוסא תורה תוכלשה תלעב תינסרה העפות ,תלוזה בועית לש רתויב תילילש העפות איה םניחה

 םג ,תילילש העפות לכ ומכ .הקדצה אללו ךרוצ אלל םניחל האנש - םניח תאנש איה האנשה .תוכיפה

 האנשה .היגוסל תומילאל םג עיגהל הלולעו ,סעכ תמגוד םיפסונ םיילילש םירבד ידיל האיבמ האנשה

 שי התואש הבהא ןיידע הז ןיא האנש רדעה ,ןכש ,ךכמ רתוי הברה השעמלו הבהאמ ךפיהה איה הרואכל

 ,י( ילשמ רפסב ילאוטקאו ילאיר ןפואב קיודמב ןיינעה תא רידגה רבכ ,םדא לכמ םכחה ךלמה המלש .רוציל

 ,תוירבה תא ברקלו בוהאל םיבייח ,אונשל רוסא - "הבהא הסכת האנש לכ לעו םיִנָדְמ ררועת האנש" :)בי

.םיבוט םישעמלו הרותל

בילטוג םהרבא ר"ד תאמ

םיזורחב תור תליגמ
,בער ץראבו - םיטפושה טופש ימיב יהיו �

.באומל םהינב ינש םע ודרי ימענו ךלמילא 

רטפנ ךלמילא המ ןמז רחאל �

.רכנ תונב ואשנ וינבו 

 ורבע ופלח םינש רשע �

.ורטפנ םה םג ןוילכו ןולחמ םינבהו 

,ימענ הטילחה - "רוזחא יצרא לא" �

.ימוקמ םשו בערה םייתסה םש 

היתולכ יתש תורו הפרע ךא �

.הילעמ דרפיהל וצר אל 

!ןכמוקמ באומ" :הברס ימענ 

".ןכתוברת יהוזו ןתלדג ןאכ 
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הרזח היבא תיבלו הלוקב העמש הפרע �

.הראשנו - התשקבל התנענ אל תורו 

 ימע ךמע וישכעמ" ,וכלה ןה וידחי 

."יניבל ךניב דירפי תוומה קרו 

.ריעה ישנא ולאש !?ימענ תאזה" �

רירמ לוקב הבישה - "הרמ יל ואריק" 

ילעבו יינב תא באומב יתדביא יכ 

.יבאכו ירבש דבלמ ראשנ אל םולכו 

םירועש ריצק תליחת הפוקתה �

.םילוביש הדשב טקלל הכלה תורו 

טוקלל תור העיגה זעוב לש הדשל 

"?תאז איה ימ" וירצוק תא לאש אוהו 

הרענ התוא לע םירצוקה ול ורפיס 

.הרבחתה ימענל תובוטה היתודימ תוכזבש 

 ידשב קר יטקל" זעוב שקיב "תור" �

.ידכמ םימ יתשו ימחל תפ ילכא 

םירמוש םה ךדובכ לעש יתיוויצ יירענל 

.םירתונה םילובישה תא וריאשי הדשבו 

התומחל תור הבש םויה ףוסב �

.הל הרק רשא לכ תא הל הרפיסו 

יתחפשמ בורק אוה זעוב" :ימענ החמש 

"!יתלשוש ךשמית - ואשנית םא 

הדוהי תכלממ לכ הלהצ םהיאושינ תחמשב ןכאו �

.הדלי דבוע תא תור ןמז רחאלו 

ימענל התונמאנ לשב תור לש הרכשו �

...ימ ושחנת אל - היה הלש ןינה 

 דוד תא ישיו ישי תא דילוה דבוע 

.דימת םירש וילעש לארשי ךלמ אוה אלה 

 ,"המגודל םירחבנ םיכרעמ" יפ לע

ד"סשת רתימ ,לארשי תשרומו ידוהיה ךוניחה תקמעהל זכרמה
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תועובשה גח ינידמ
 וב םיבירקמ ויה שדקמה ןמזבש אוה םעטהו שדוחב בי 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 ,םימילש 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

 ,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 ךכ

 הטיחשה לע ווטצנ הרות ןתמב .תופירטו 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

 םיניד 



26

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

.)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 לצניי 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

 תחת וסנכנ לארשי ינבש ךכל המגוד תאזו הניכשה יפנכ תחת תור לש התסינכ הליגמב תרכזומ .ג

.יניס רה דמעמב הז םויב הניכשה יפנכ

.םיאורבה ןיב דסח תיישעב הרקיע הרותה ךכ ,םיבר דסח ייוליג שי תור תליגמבש םשכ .ד

ראפה ןוכמ תאצוהב ,"תועובשה גח סדרפ" יפ-לע
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.הרותל ישילשה הלועה .62

.םימל ולשמנ ...ירבד .72

.אריעז 'א וז הלימב .82

.ארקמה ימעטמ דחא םגו ירבעה דוקינב ןמיס .92

תידומיל היזיוולטל זכרמה ,תוברתהו ךוניחה דרשמ ,תודהיב םיגשומ יפ לע

ןויליגה ףוסב תונורתפ האר



28

לארשי תוליהק ספיספ

ינאיס החמש תאמ

ןורחאו יעיבר קלח - הינמרג ידוהי
.הינמרג ידוהי לש םהייחב תובושח תודוקנ תראהו םיגוליד עסמ רובענ ,הז קרפב

 ורהזנ ןוסלדנמו לזייו .תיתרוסמה הרבחה רבשמו הלכשהה ,ןוסלדנמ השמ לע םג ונארק ישילשה קרפב

  .םהיתובקעב ואבש םיריעצה םיליכשמה וגהנ ןכ אל ךא ,יתרוסמה הנחמה ןיבל םניב םידוגינה תא ףירחהלמ

 השמ לש ויאצאצ ללוכ ,םתד תא ורימה ףא םהמ םיברו ,יולג ערק ידיל דע םירבדה תא ואיבה םה

.ןוסלדנמ

 תיליעה הבכשה תושנמ המכ לש םינילקרטה אקווד ויה ,םירצונו םידוהי םיליכשמ לש שגפימה םוקמ

 ,םירצונ םיליכשמ םתוא  ,תאז םע  .תינמרגה הרבחה לש םינוניגהו תוברתה תא םמצעל ולגיסש ,תידוהיה

."םירעבנ" םהיפב וארקנש ,םידוהיה ללכל חרזאה תויוכז אולמ תא תתל םינכומ ויה אל

תיחרזא הרבחל הסינכו היצפיצנמאה ךילהת

 חטשמ קלחב ויחש םידוהיל "תונלבוסה תדוקפ" תא 1871 תנשב איצוה ,הירטסוא רסיק ,ינשה ףסוי

 תא םידוהיה לעמ הריסה הדוקפה ,ןכש ,היצפיצנמאה ךילהתב בושח ךרד ןמיס התיה וז הדוקפ  .ונוטלש

 לע הלטוה דומילה תבוח םג  .הכאלמב קוסעל םתוא הדדוע ףאו הריתה ,םיליפשמה שובלה ינמיס תבוח

.םייתכלממ רפס יתבב וא םהלשמ רפס יתבב םידוהיה

 םסריפ 1871 תנשב .הייסנכהו ןוטלשה ישאר ברקב  ,הינמרגב םג ררועתה ,םידוהיה דמעמל רשאב חוכיוה

1571( םהוד ןופ םלהליוו ןאיטסירכ ,יסורפה לשממב הובג דיקפ  לש יחרזאה ןוקיתה לע" ורפס תא ,)0281 - 

 רוגיפב הנייטצה ,וירבדל ,תידוהיה הרבחה  םהיתודימ תא ןקתל ,םידוהיה תויוכזל ףסונב ,אבש ,"םידוהיה

 תידוהיה הרבחה לש התוידדצ-דח לע ןילה רקיעבו תרגתסמו תנבואמ תיתד תרוסמב תוקבדב ,הלכשהב

.םייוזב ותעדל ויהש ,םיילכלכה היקוסיעבו

 םיבולעה םייחה יאנת לשב ,וז הכומנ המרל ועיגה םידוהיהש ,היה דחוימב םהוד לש ורפסב שגדוהש המ

 םיגולואית  ונעט ותמועל  .הלפשהו תופידר לש םינש תואמ ךשמב תירצונה הרבחה םהילע התפכ םתוא

 תא וללש ,ןכלו ,םתדב םיקבד םה דוע לכ םידוהיה תא ךנחל ןתינ אלש ,םיינרמש םיאקיטילופו םירצונ

.תויוכז ןויווש םידוהיל תתל ןוצרה

  .ןואילופנ ישוביכו תיתפרצה הכפהמה תובקעב קר הינמרגב וטקננ היצפיצנמאה תארקל םיישממ םידעצ

 ,8081 לש "הריפחמה הדוקפ"ב דוע םישובכה םיחטשב תוקנעומה תויוכזה ןמ קלח לטיב ומצע ןואילופנ םג

 לש ןושארה בלשה תוצפנתהל איבהש רבד ,ותלפמ רחאל ומצמוצ םש וקנעוהש תויוכזה ןמ ףסונ קלחו
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 ןויווש תא רבד לש ופוסב האיבה תיטילופהו תילכלכה תוחתפתהה םלוא ,הינמרג ידוהי לצא היצפיצנמאה

.יקוחה תויוכזה

 םיסימ ימלשמכ םידוהיה ואיבהש תלעותה תוכזב ןה ,תויטיאב םשגתהו םינש לבויכ דוע ךשמנ ךילהתה

 דילי ,)6081-3681( רסיר לאירבג אוה הלאמ דחא .םהיניבש םיטלובה לש םיישיאה םהיתונורשכ תוכזב ןהו

.ןוסלדנמ השמ לש םיפירחה וידגנתממ ,ןהכה לאפר ברה לש ודכנ ,גרובמה

 הנמתנש ןושארה ידוהיה טפושל 9581-ב הנמתנש דע ד"ועכ רסיר לעפ ,םיטפשמה ידומיל תמלשה רחאל

 ןעמל רתויב םיליעיהו םיפיקתה םיטסיצילבופה דחא רסיר היה ,ןטפשמכ  .הינמרגב הז םר דיקפתב

 דגנתה ,יתד ידוהיכ רדגוה אל יכ ףא  .הינמרג לכב בר דה וררוע ,)0381 תנשמ לחה( וירוביחו היצפיצנמאה

  .הדוחיי לע רותיוב ,םידוהיל ,רומאכ ,הנתינש חרזאה תויוכז ןויווש תיינתה לכל ףקות לכב רסיר

היצרגטניאה יבלשו תוהזה יטבל

 האבש ,תיחרזאה הרבחל םידוהיה תסינכל יקוח "הסינכ סיטרכ" וויה ,היצפיצנמאה לש םינושה היבלש

 ,היצרוטלוקאה תדימלו ילאיצוסה דמעמה ,ילכלכה בצמה רופיש ןיב ילנויצקנופו רישי רשקב םיבר םירקמב

 החילצהשמ רתוי ךא .הב םיכורכה םיגהנמהו תדה תווצמ לש תיתגרדה החינז םע דבב דב האבש

 החלצההו תיתדה תושידאה ךכל ומרג ,תיתרוסמה הרבחה תומוח תא עיקבהל הנטקה םיליכשמה תצובק

  .תירצונה הרבחה םע םידוהיה לש םיעגמה יובירו קוסיעה שפוח ,תילכלכה

 ,היראווב ןוגכ ,תונידמה ןמ קלחב ופרחוה ףאו ןפקותב ורתונ ןיידע תויקוחה תולבגהה ,וז הבריק תורמל

.שדחה םלועה לא רגהלו הינמרג תא בוזעל המזוי ילעבו םיריעצ םידוהי עינהש רבד ,ןואילופנ תלפמ רחאל

 ייחב יזכרמה םוקמה תא  .םיילושל הלכשהה תפוקת לש ילנויצרה םזינמוהה קחדנ ,ןואילופנ תלפמ רחאל

 תיטבשה תינמרגה תוישרושה תא הראיפש ,תינמואל הקיטנמור התע הספת תינידמה הבשחמהו תוברתה

 ןוכית הינמרגבש הווקתה ןמ הבזכאהו וכעד היצרגטניאה תופיאש .תינמרגה חורל רז םרוג םידוהיב התארו

 םילאוטקלטניאה ןמ המכ ,91-ה האמה לש הנושארה תיצחמב דוע ,העינה תיטסילרולפו החותפ הרבח

 ותד תא רימה 5281 תנשבש ,הנייה ךירנייה ררושמה היה םהמ דחא .םתד תא רימהל םיריעצה םידוהיה

 לבקתהל ונויסינש עדי יכ ,הז והשעמ לע םחינ וימי בורעב .תיפוריאה תוברתל "הסינכ סיטרכ" ךכב הארו

.ודיב הלע אל לכה תורמל םיווש ןיב הוושכ תירצונה הרבחב

תידוהיה הליהקב תורומתו םיינחור םיקבאמ

 םויה רדס לע הדימעהו םייחרזאה םייחל הסינכה בקע הצואת לביק תיתרוסמה הרבחה לש הקוריפ ךילהת

  .םהמ תחא לכל םתקיזו ,תינמרגהו תיתרוסמ-תידוהיה :תורבחה יתשל םידוהיה תוכייתשה תייעב תא

 רשקה ןמ תידוהיה תדה תא קתנל ושקיב ,תבבוסה הרבחב האלמה תובלתשהה יפאוש ןיבש םינוציקה

 ראש ןיב תונומאה תחאכ הדימעהלו ,הלוגה תונידמ לכב ידוהיה םעה ינב תא דחאמה ירוטסיה-ימואלה

 ןוזח לשו תימואל תושי לש רוכזא לכ קוחמל ושרד ,תאז תושעל ידכ .ינמרגה םעה ינב לש תויתדה תונומאה



30

 .םידרפנ תונברל הרשכה תודסומו תסנכ יתב ורצונו ךכל ומיכסה םלוכ אל .הליפתה ירפסמ תויולג ץוביק

 ןטפשמה ונמנ וילא ,ימרופרהו ילרבילה םרזה :ונימיב םיעודיה םימרזה ושבגתנ האמה ףוס תארקל

  .ורצנתהו ושאונ הרהמ דעש ,)6581-7971( הנייה ךירנייה ררושמהו  )7381-6971( סנאג דראודא ףוסוליפהו

 דחא תויהל אוה ךפה ותוכזבו  הז םרזב לועפל דימתה  ,)6881-4971 ןמפיל בוט םוי( ץנוצ דלופואיל ,םרבח

 לגד הז םרז  ."לארשי תמכח" םשב וכרד תישארב עדונש ,שדחה ןמזב לארשי תבשחמב םיבושחה םימרזה

  .היתווצמלו תיתדה תרוסמל ,הכלהל וסחיב קלח ךא ,תודהיל תירוטסיה תיעדמ השיגב

 ,הכלהה לולכמ תרימש לש השיגב לגד )5781-1081( לקנרפ והירכז .יביטברסנוקה םרזה אוה ינשה םרזה

 םימרזה ינש ינברל דגנתה יסכודותרואה םרזה וליאו .תווצמה תרימשב םיטעומ תולקהו םינוקית ךות

 דסיימ ,)8881-1081( שריה לאפר ןושמש ברה תקולחמה תא איבה רתויב ינוציק יוטיבל  .םישדחמה

 תוקידא בלשל וסינ היפל ,"ץרא ךרד םע הרות" לש הסיפתב היה הז םרזב שודיחה  .היסקודותרוא-ואינה

 תודהיה תא וספת וידימלתו שריה  .תינרדומה הרבחה לש םייחה חרואו הלכשהה םע תווצמבו הרותב

 תיטילופ בלתשהל ולכי ךכו ,)חישמה תאיב דע תוחפל( תימואל הקיז אלל יתד םייח חרואכו הנומאכ

 תעונת דוסייל םיעינמה ןיב התיהש ,ינויצה ןויערל םתודגנתה העבנ םג ןאכמ  .תינמרגה הליהקב תיתוברתו

.)2191( "לארשי תדוגא"

.תודחואמה תוליהקה ךותב וראשנ עירכמה םבור ךא ,םימרזל תיתד הניחבמ ולצפתה םנמא הינמרג ידוהי

 ךיירה ןוניכל דעו םישימחה תונש תישארמ ךשמנ היצפיצנמאהו תוחרזאתהה ךילהתב ןורחאה בלשה

  .1781 תנשב ינמרגה

 וז הפוקת ףוסבו ,הינמרג ידוהי בור לש הלכשהה תמרבו ילכלכה םבצמב לודג רופיש לח ,05-06-ה תונשב

 םידוהי לש טועימ תצובקש אצמנ .הייסולכואב עצוממל לעמ תקהבומ ינוניב דמעמ תצובק םידוהיה ויה

 בלש לבקתנ יחרזאה תויוכזהו תובוחה ןויווש .םיילכלכ םגו םייגולויצוס ,םייתד דוחיי יווק תלעב הרתונ

 תוכשלב ,תיטילופה תכרעמב ואצמנ םידוהי .1781 לש ךיירה תקוחב םשגוהש דע תונידמה לכב בלש רחא

 רצנתהל ילבמ ,תואטיסרבינואב םירוספורפכ דמלל וכז  ףא םהמ ,םירחאו םיירטנולוו םינוגראב ,רחסמה

 םינשה ןיב ןדאב תנידמב רצוא רשכ ןהיכש ,רטטשלא ץירומ תמגוד ,םיטנמלרפ המכב  םירבח תויהל ףאו

3981-8681. 

 ,תורידנ ויה םידוהיב תוערפ .תוטעמ תוצובק יבגל קרו יקלח ןפואב קר םדקתה הז היצרגטניא ךילהת

 ,תוינתאו תויתד תוצובק יבגל תונלבוס תלעבו תיטסילרולפ תויהל הרומא התיהש ,הינמרגב הרבחה ךא

 ,ךכ ידיל םירבדה ועיגה  .שדחמ םעפ לכב חטשה ינפ לע הפצ אלא הפלח אל לארשי תאנשו המייקתה אל

 ,תישרושה תיממעה ,תינמרגה חורה תמוקת - "תוינאמרג"ה אשונ תא םלגד לע וטרח רשא ,םיטסיצילבופש

 תאזו ,הינמרג תמדא לעמ םשוריג וא םידוהיה לכ לע תורצנה תייפכ לש ךרדב תודהיה תדמשהל ופיטה

 םירבד .םייפואו םחור תא םיליערמו ינמרגה םעה ינומה לש תילכלכה םתחוור תא םינכסמ םהש םושמ

 ונקה םיטסיצילבופו םיאקיטילופ ,91-ה האמה ףוסב ףאו םידוהיה דגנ םדה תולילעל עצמה תא וויה הלא

 תיתדה לארשי תאנשלו ששח אלל םידוהיב עורפל םרגש רבד ,ינרדומו ילאוטקא שובל הלא םד תולילעל

 לש ראפ יניינב תיינבב יוטיב ידיל האבש ,הלכלכה ימוחת לכב םידוהיה לש םתחלצה םג .תיתרוסמהו

 ,םינמרג הכאלמ ילעבו םירחוס םתוא ברקב האנקל המרגו םייניע הרקינ ,תידוהיה תילכלכה תיליעה תבכש
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 םילכור םידוהיה ויה םושלש לומת דועש ,ורכז םה  .םידוהיה םהירחתמ תחלצה בקע הרערעתה םתסנרפש

.רוחאמ םתוא םיריתומו החלצהה םלוסב לק שיח םילוע םה ,םויהו  םריעב םילד

 ,תונוטלשהו םיערפתמה םינומהה םעז תא היצפיצנמאה ךילהת ררוע ,םידוהיה לש תילכלכה םתחלצה דצל

  .תומוהמה תא אכדל וביטה ,דיתעב תינכפהמ תוצרפתהל סיסבכ הווהת וז רדס תרפה אמש וששחש

 ווילש תוערפה תא םג .רהמ הנפולחת ןהש וויקו ,םידוהיב תויוערפתהה תעפות ךרעב טיעמהל וטנ ,םידוהיה

 תע ,הינמרג ברעמ םורד תונידמל תיתפרצה סזלאמ וטשפתהש ,םימעה ביבא - 8481 - "תורחה תנש" תא

 ומרג אל  ,םהיבשות תא ושריגו םתוא וזזב ,םידוהי יתבל וצרפתה הכאלמ ילעב תוילושו םירכיא תויפונכ

 יאכ ןתוא וצריתו וללה תועידיה תא ועינצה םה .םיידוהיה םינותיעהו םיגיהנמה ברקב האחמ לוק תמרהל

 ידוהיה טועימה לש תילכלכהו תיתרבחה ,תיתדה םתוגהנתה לשב איה םייוגה תבוגתש וא ,יטילופ טקש

 תורמל ,תינרדומה "תוימשיטנא"ה לש התישאר תא 8481 תוערפב תוארל שי השעמל ,םלוא .םברקב יחה

 היהש ,)4091-9181( ראמ םלהליו םשב טסיצילבופ ותוא איצמה .ןכמ רחאל הנש 03-כ קר דלונ הז חנומש

3181( רנגו דרכיר  ןיחלמה םג והומכ .8481 תכפהמב ילקידר םחול  םסריפ 0581 תנשב רבכש ,)3881 - 

 וספת ןכ ,רתוי תינוליח התשענ התוללכב הרבחהש לככ .רתויב םיעשורמ םיינעזג םיימשיטנא םיבתכ

 ,םייתרוסמ-םייתדה םיקומינה לש םמוקמ תא םידוהיה הסרובה ירספסו ןוהה ילעב דגנ םיילכלכ םינועיט

.תויטילופ תורטמ םודיקל רישכמל םיימוהתה םיידוהי יטנאה תושגרה תא וכפהו

תילכלכו תיפרגומד תוחתפתה - הנושארה םלועה תמחלמ דע הינמרג דוחיאמ

 ינמרגה ךיירה דסונ ,1781 תנשב תפרצ לעו 6681 תנשב הירטסוא לע היסורפ לש םייאבצה היתונוחצינ רחאל

 ופתתשה ףא םהו םידוהיל הוואג רוקמ התייה ,ךיירה תקוחב םידוהיל אלמ תויוכז ןויווש תקנעה .ינשה

 ךא ,רומאכ ,הרבחב האלמה םתובלתשה תא חיטבה אל ןיידע תאז לכ .תומחלמה לכב םיצימא םימחולכ

 תונורחאה תוציחמה תא םהמ וריסי ,הביבסה ייח תוחרואל םתולגתסה םצעש ,םבלב התייה הבר הווקת

  ,ןכאו .החירפו גושגש תפוקתכ םרובע התיה ךיירה תמקה ,םיבר םידוהי יניעב .תמלשומ היצרגטניאל

 םדמעמ תניחבמ ןה 'רהוז לש הפוקת'כ הינמרגב םידוהיה יניעב הבשחנ ,8191-1781 םינשה ןיב הפוקתה

 .עדמהו תוברתה ימוחתב םימישרמה םהיגשיה תניחבמ ןהו ילכלכה

  .םיישפוחה תועוצקמל הריהנה התיה ,91-ה האמה ףוסב םידוהיה לש יעוצקמה בכרהב רתויב טלובה יונישה

 טפשמה תכרעמב ,ירוביצה להנימב תורשמה בור ויה ,קוחב עבקנ רומאכש ,יחרזאה תויוכזה ןויווש תורמל

 ,םיישפוח תועוצקמב קוסעל ההובגה הלכשהה ילעב ורחב ,ןכלו ,םידוהי ינפב רוגס ,תואטיסרבינואבו

 לכמ )םירעב דוחיב ,רתויו( %6-כו הינמרגב ןידה יכרוע לכמ %51-כ ויה 7091-ב .ןיד יכרועו םיאפור :ומכ

  .תוימשיטנאה ישחר תא היתובקעבו האנק וררוע הלא םיהובג םיזוחא  .םידוהי םיינישה יאפורו םיאפורה

 עיקבהל וחילצה אל ,התוברתלו תינמרגה המואל םתוכייש תא חיכוהל ידכ םרדגמ ואצי םידוהיה יכ םא

 ,ןימזהל ולכי ,ינשה םלהליו רסיקה וליפאו קראמסיב .םות דע תבבוסה הרבחה לש תורכנתהה תמוח תא

 םידוהיה םג  .םהיתושנ ילב ךא  ,ןומראב םינפה תולבקל ןילב וא רדרכיילב םינודאה תא ,תוקוחר םיתיעל

 ,תינמרגה הביבסה םע םייתחפשמהו םייתרבחה םהיעגמב םהל וליעוה אל היסנכב הליבטה ימש ,םירמומה
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 יתשמ  סלקלו געלל וכזו ,םתוהז לע ורמשש םידוהיה תרבחב ולבקתה אל םג םה  .ןאכמו ןאכמ םיחרק ואצי

.תורבחה

  ויה 055 ,2681-ב היסורפב ונמנש םיקנב 246 ךותמש ,הבר הכ התיה םידוהיה לש תילכלכה םתחלצה

 לש ויה םירחא םיבושח םיקנב .)ןוסלדנמ השמ לש ויאצאצ( ורצנתהש םידוהי וא םידוהי לש םתולעבב

 תורבחל הלא םיקנב וכפה האמה ףוסב .ןֶסֶאב דנלשריהו ,ןלָקב רמייהנפוא ,גרובמהב גרובראו תחפשמ

.םשארב ודמע םיבר םידוהיו םייטרפה םיקנבה לש םמוקמ תא וספתש תוינמ

  .זרוזמ בצקב ךא ,הפוריא תונידמ ירחא רוגיפב תצק םנמא ,שועיתה ןדיעל הינמרג הסנכנ 0581 תנשב

 ןוה יקפסכו הסרובב תוישעתה תורבחה תוינמ יציפמכ רקיעב םידוהיה ולעפ שועיתה ךילהת תישארב

  .םימוצע םיחוור ופרגו הפוריא זכרמבו הינמרגב תובכרה תשר חותיפב טלוב דיקפת ואלימ םה .העקשהה

 תיכרותה תובכרה תשר חותיפמ ורשוע רקיע תא רבצ ,יגלב ןיתנל ךפהש ,היראווב דילי ,שריה ןורבה

 הניו ןיב 8881 תנשב חנוהש ,םסרופמה "סרפסקא טניירוא"ה וק תא ללכש ,הפוריא זכרמל הרוביחו

.לובנטסיאל

 רתויב תולודגה  ובלוכה  תויונח  תולעב  ויה  ,ןקושו  םייהטרו  ,ץיט :ומכ  ,תוידוהיה  תוחפשמהמ  תובר

 ,ילכלכה חטשב החלצה ולחנ קר אל םידוהיה .םדי םידוהיה וחלש ינמרגה תונפסה חטשב ףא .הינמרגב

 הריזב .תיטילופה הריזהו עדמה ,תונמואה ,תיאנותיעה הביתכה ,תורפסה ימוחתב םג וטלבתה םא יכ

 ,החלצהה רתכבש םולהיה .וז הפוקת תישארב דוע תוגרדה םלוסב תולעל םידוהי המכ ולחה תיטילופה

 םידוהי 61 ויה ,8291-1091 םינשב םלועה יבחרב סרפה ילבקמ 041 ןיבמ ."לבונ סרפ" ילבקמ םידוהיה ויה

 ונאימש ,םיבר םידוהי לע לטוהש ישוקה תורמל .הירטסואמו הינמרגמ עירכמה םבור ,)ידוהי אצוממ וא(

 תודסומב םירומהו םירקוחה ישאר םע ונמנ םהמ םיבר ,ריכב ימדקא דמעמל עיגהלמ ,םתד תא רימהל

.הינמרגב םיימדקא

 תרצק התיה הרבחב היצרגטניאה תיילשאו היצרוטלוקאה ,יללכה בצמב רופישה וררועש תוימיטפואה

 ןבומכ המשאה .הלטבאלו לגר תוטישפ לש הרושל איבה 3781 תנשב לחהש ףירח ילכלכ רבשמ .םימי

 תא )4091-9181( ראמ םלהליו םסריפ 9781 תנשב .ןוה יליאו הסרוב ירספסכ ושמישש םידוהיב החטוה

 ןשרד ,)9091-5381( רקטש ףלודא ."תימשיטנאה הגילה" תא דסייו "תוינאמרגה לע תודהיה ןוחצינ" ורפס

 תא דסיי תע רתוי הבחר תינומה הכימת סייגל חילצה ,ןילרב לש תיזכרמה תיטנטסטורפה הייסנכה רצחה

.8781-ב תילאיצוס תירצונה הגלפמה

 תיטסילטיפקה תוחתפתהב םדמעמל הנכס וארש ,םייטילופ תוחוכ לש םתיילעל ליבקמב הצרפ תוימשיטנאה

 ימשיטנא ריצכ רחביהל  לקב וטוא "םירכיאה ךלמ" חילצה ,7881 תנשב ןסה תנידמב ,ןכאו .תזרוזמה

 "תימשיטנא היציטפ" לע תינומה המתחה .ותמגוד םיריצ 22 ורחבנ 3981 דעו .גטסכיירל ןושאר רהצומ

 תאירקל זאמ הכפה "וננוסא םה םידוהיה" םילימהו  םימתוח ןוילמ עברל 0981-ב התכז הלשממל השגוהש

 הינמרג ירע ינפ לע וטשפתה םדה תולילע .תיצאנה הגלפמה ללוכ ,םינמרגה םימשיטנאה לכ לש ברקה

 םג הפוקת התואב הטשפ תוימשיטנאה יכ ,םנמא ,החיכוה סופיירד תשרפ .לארשי תאנש תא וריעבהו

.רתוי דבככ הינמרגב הלגתה ,העפותה לש ילנויצריאהו ישגרה ןעטמה םלוא  ,תפרצב
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 םיסחיה רבשמ היה ,הלכשהה תפוקת זאמ הינמרג ידוהי ורבע הב הכוראה ךרדה תא רתויב למסמה רבדה

 םילדג םירפסמב הינמרגב בשייתהל ולחהש היסורמו ןילופמ םידוהיה םירגהמה ןיבל םיקיתווה ןיב

 ילכלכ בצמ בקע ,הפוריא חרזמ תוצרא תא ובזע םידוהי םירגהמ  ינוילימ  .0881 תנשמ לחה םיכלוהו

 םתוא ודדוע אל םידוהיה ינוגרא  .הינמרגב בשייתה םקלח ךא ,הקירמאל ,םבורב ,ורגיהו םימורגופו

 תובלתשהה יגשיה תא םירגהמה ונכסי אמש אלא ,ילכלכה םבצמ תא ורערעי אמש אל תאזו ,ראשיהל

.אליממ םישק ויהש ,תינמרגה הרבחב םהלש

 ירמוש לש תפסותה לע וכריבש ,םיסכודותרואה םיגוחה אקווד ויה םירגהמה  לש םאובמ תחנ הוורש ימ

  .תרוסמו תווצמ

 ןקז ילעב םהמ םיבר  .םינמרגה לצא הייחדו תורז ישגר וררועו םתוגהנתהבו םשובלב ןיעל וטלב ,םירגהמה

 וליאכ ,הינמרג ידוהי םג .תורוד השולש-םיינש ינפל הב ובשייתהש הינמרג ידוהי לש םהיתובאכ תואיפו

   םה .הלאה  םירזה  םיחאה  יפלכ םתוא וריבעהו תירצונה הביבסה לש הייחדהו תורזה ישחר תא ומינפה

 תא זובב וניכ םירגהמה וליאו .םברקמ םתוא ודינו )חרזמה ידוהי - ןדויטסוא( "nedujtsO" :םתוא  וניכ

."םיקֶי" :םשב םידוהיה םידנמה

תינמרגה תונויצה

 תימלועה תינויצה העונתה דסיימ .הפוריאב תימואלה תוררועתההו הלכשהה תפוקת תדילי איה תונויצה

 םש ,הניווב תינמרגה הפשב רפוסכו יאנותיעכ יחו הירגנוהב דלונ לצרה .)4091-0681( לצרה רודואית היה

  ."םידוהיה תנידמ" ורפס תא 6981 תנשב םסריפ

 העינה םינמרג םינבר לש תיבמופה םתאחמ ךא ,ןכנימב סנכתהל דעונ ןושארה ינויצה סרגנוקה

 הפשב ולהנתה םיינויצה םיסרגנוקה לכ .היינשה םלועה תמחלמ דע לזאבב ומייקל םינגראמה תא

 ןלק ריעב ודסיי 7981 תנשב .תירבעו שידיי ,תינמרג לש תבורעת  התיהש ,"תיאסרגנוק-תינמרג"ה

              רמייהנדוב סקמו ,)4191-6581( הינמרגב יחש הנבוק דילי ,ןוספלוו דוד :הינמרג ינויצ תודחאתה תא

 וכישממ .תימלועה תינויצה תורדתסהה  אישנכ 1191 דע  ןוספלוו ןהיכ ,לצרה לש ותומ םע .)0491-5681(

9581( ,גרובראו וטוא היה .0291 דע הז דיקפתב שמישש ,הקינטובל רוספורפ ,)8391 - 

 םתוא ורידגה רשאכ ,תמאה ןמ םיקוחר ויה אל םהירקבמ .הנדע התייה אל הינמרג ידוהי ןיבש םינויצל

 לח יונישה .לארשי ץראל הפוריא חרזמ ידוהי תא רגשל ידכ ,הינמרג ידוהי ירישעמ ףסכ םיפסואש ימכ

 םיטנדוטס רקיעב ,םיגיהנמ לש ריעצ רוד הלעשכ ,הנושארה םלועה תמחלמ ירחא ,1291 תנשב ךרעב

  .)6391-4881( דלפנמולב טרוק םשארבו םיריעצ םילאוטקלטניאו

 תא םג הללכש תושונאהו הפוריא תודלותב הנפימ תדוקנ התייה הנושארה םלועה תמחלמ ,השעמל

 לש 'בהזה רות' ןיעמ התיהש ,ךרעל הנש 051 תב הפוקתה תא הרגס איה .הינמרג ידוהי לש הירוטסיהה

 ץמאמ לשו תוילשא ץופינ לש הפוקת וז  התיה ,רוחאל טבמב ,השעמל ךא ,יתוברתו יתרבח ,ילכלכ רופיש

.רבשה םע דדומתהל יתוברת

 ,םידוהיה דגנ הנטשה ירמאמ תא ושדיח ,םינמרגה וכז הל תוברה תולפמהו המחלמה לש התוכראתה
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 .יאבצה להנימהו תואנספאה ידרשמב טלקמ תאיצמבו תיזחב תורישהמ תוטמתשהב םעפה ומשאוהש

 ,שיא ףלא האמכ וסייגתה שפנ ףלא 055-כ לש תידוהי הייסולכוא ךותמש אצמנ הקידבו הריקח ירחא

 הדשב וגרהנ םהמ %21-כו תויברק תודיחיב ותריש םהמ %08 .הבוח סויג ליג ינפלו תובדנתהב לודגה םקלח

.םידוהיל הנטשה ברח תא הז אוהכ ההכה אל הז לכ ךא ,ברקה

   .תויונמואבו עדמב תיתועמשמ החירפ התיה ,8191-ב המקוהש ,רמייו תקילבופר לש םינשה הרשע עבראב

 םוקמ םהב וספת םיבר םידוהיש םישדח רקחמו תוברת יזכרמ ורצונ ןכנימו ןילרבכ תויזכרמ םירעב

 םוחתב םג .הינמרג תולובגל רבעמ קחרה עיגה םידוהי םינמואו םירפוס ,םיררושמ לש ןיטינומה םג .יזכרמ

 םילאוטקלטניא .)2691-6781( רטלאו ונורב םיחצנמה וטלב הקיסומב .ימלוע םוסריפל םידוהי וכז עונלוקה

 ולמיסו ,תירמייווה הקילבופרב "תוזילעה םירשעה תונש" לש תוברתה לע םמתוח ועיבטה םיבר םידוהי

 ועדיו םיקירבמה םהיתונורשכמ ונהנש ,םימשיטנאה ,תאז לכ םעו  .תינמרגה הרבחב תוללובתהה איש תא

 וחכש אל ,הב  םינמרגה לש םקלח לע המכו המכ יפ הלע וז תנייטצמ הבכש ברקב ידוהיה זוחאש ,ועדי םג

. ידוהיה םאצומ תא עגרל

 לש םינשה הרשע עבראב הינמרגב תידוהיה הייסולכואב םיגילפמ םייפרגומיד םייוניש ללוחתהל ולכי אל

 ל"וחל םינמרג םידוהי ףלא 04-כ לש הריגה לשב תאזו ,הטעומ הדירי הלח תאז לכב ךא ,רמייוו תקילבופר

.לארשי ץראל ורגיהש 003,3-כ םהמ ,3391-ל 8191 םינשה ןיב

 םירידא המחלמ ייוציפב דומעל הצלאנש ,הינמרג לש התלכלכ הרערעתה הנושארה םלועה תמחלמ תובקעב

 היצלפניאה .םידוהיה לש םבצמ דאמ ערוה ילכלכה רבשמה םע .)9191( "יאסרו םולש" יאנת הילע ופכש

 ילעב לש םהיתונוכסח תא הקחשו םידוהיה וזכרתה םהב םיילכלכה םיפנעב תושק העגפ 3291-2291 םינשב

  ,םידוהי  םירחוסו םיניישעת ,םיאקנב לש הנטק הצובק .םתוא רוגסל וצלאנש דע ,םיקסעה ילעבו תויונחה

 םזוכיר ךא ,תורסיקה ימיבכ םילודג ויה אל םהיחוור יכ םאו ,ןטק אל ןוה לע השלח ,תרמצב הדמעש

 תוימשיטנאה תא הסיסתהו ןיעל הטלב ,םילודג וב-לכ יתב וא תואקנבכ םיעיפשמו םייתרקוי םיפנעב

.''ידוהיה ןוהה ןוטלש"ב העגנש

ןוזחו ןויער לע קבאמ

 הרזעכו תנגרואמ תידוהי תוליעפל זכרמכ ,ןהיתודסומו תוידוהיה תוליהקה וויה הקילבופירה תפוקתב םג

 הדוגאה ידהואו תילרבילה תיתדה הקיזה ילעב ,םיססובמה םיתבה ילעב תבכיש הדמע ןשארב .תידדה

 ןקלח תא ועבתו ,תויסכודותרואו תוינויצ ןהמ ,תושדח  םינפ רתויו רתוי ועיפוה ,םינשה ךשמב  .תיזכרמה

 ופירחהו וכלהש םיינויער םיקבאמ לש הריזל וכפה תוליהקל תוריחבה תכרעמ  .תוליהקה יניינע תלהנהב

 ,תשבוגמ תינויער תושיל ךפה םידדצהמ דחא לכ  .ידוהי ינמרג םויק ודב ולגדש הלא ןיבל ינויצה הנחמה ןיב

  .היתוסיפתב הרדגתהו תוציחמ המיקה

 התוא וללש םילרבילה בורש ,תידוהיה תיאמצעה ךוניחה תשר לע ובסנ רתויב םירעוסה םיחוכיווה

 תינוגראה תוליעפה לכ טעמכ  .םידוהי אלה םליג ינב םע בלתשהל םיריעצ תענומכו "וטיגה לא הביש"כ

 םדי לע ונוכש הלא ןיבל ,םינויצה ןיב ינויערה קבאמה ןמיסב הפוקת התואב הדמע ,םידוהיה לש תיתרבח

 ."םיללובתמ"
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 תנשבו ,הינמרגב ועיפוה םיידוהי תע יבתכו םינותיע .הפנע תיתוברתו תיכוניח תוליעפ דילוה הז ינויער חתמ

 הדוגאהו םינויצה לש האצוה יתב םהמ ,םיידוהי תע יבתכו םינותיע האממ הלעמל הינמרגב ועיפוה 0391

V.C( תיזכרמה .(.   

 רבוב ןיטרמ קפס אלל ויה ,03-הו 02-ה תונש לש םיידוהיה תוברתה ייחב רתויב םיטלובה םישיאה ינש

 הלכשהה לעפמב ושגפנ םהיכרדש דע ,םינוש תוחתפתה יכרדו אצומ ילעב ויה םה .גייווצנזור ץנרפו

 םתשרומב הוואגה תא םהב חפטלו תודהיה קיחל הינמרג ידוהי תבשהל יזכרמ רישכמ ואר וב ,םירגובמל

.םתוהזבו

תובשנמ הנכס תוחור

 םייטילופה םירבשמל יאוול תעפות איה ,םביבס האוגה תוימשיטנאה תועפותש ,ונימאה םידוהיה

 ,0391 רבמטפסב 41-ב ךא .ףולחת וז הער הפוקתש םבל רתסב וויקו תינמרגה הרבחה לש םיילכלכהו

 הגלפמה רובע םינמרג ןוילימ 6-מ הלעמל ועיבצה ,גטסכיירל תוריחבה םויב :תחצינ הכמ וז םתנומא הגפס

 הלדוגב היינשה העיסל הכפהו ,)הכ דע ויהש םיריצה 21 םוקמב( םיריצ 701-מ תוחפ אלל התכזש תיצאנה

 הקוצמ בקע הקרפתהש ,רמייוו תייצילאוק תריבשו 9291 תנשב ,רומאכ ,ץרפש ילכלכה רבשמה .הינמרגב

 תא ופטק םיצאנהו תומילא תונגפהבו תובוחרב םהינומהב ודעצ םיבער םילטבומ .ףכה תא ועירכה ,תילכלכ

 שיא ןוילימ 41-ל העיגה תיצאנה הגלפמל םיעיבצמה רפסמ .2391 תנשב וכרענש תואבה תוריחבב תוריפה

  .ןושארה םוקמה תא הספת ,606 ךותמ ,032 תב םתעיסו

 יצראה םרחה ןגרוא ,הנש התואב לירפאב 1-ב .הלשממה שארל רלטיה ףלודא הנמתנ 3391 ראוניב 03-ב

 תונותיעה יחוויד םשב תאזו ,הלשממה לש תשרופמ המכסהב ,תיצאנה הגלפמה ידי לע םידוהיה דגנ

 הפוריא תוצראב םיידוהי םינוגרא ךכ בקע וטקנש האחמ תולועפו הינמרג ידוהיב תוערפ לע תימואלניבה

  .ב"הראבו

 ךרעל םידוהי ףלא 52 תריגהל המרג 8391 דעו 3391 ראונימ םידוהיה תא םיצאנה תקיחדב תויתגרדהה

 בור ךא ,תורחא תונידמל םשוכר תרבעהל םיכרד אוצמל ולכי ל"וחב םייקסע םירשק ילעב םירישע  .הנשב

 ןמזהש וויקו ,הריגהה תא וחד ,קסעב ובורב עקשוה םשוכרש ינוניבה וא םועזה שוכרה ילעב ,םיאמצעה

 אלש ,רתוי םיבוט םימיל וכיח םה ףאו ,הנממ רגהל ובריסו םתדלומ ץראכ הינמרגב וארש שי .םמע ביטיי

...ועיגה

 תא ןיכהל שי ויפל ידוס ריכזת רלטיה רביח ,6391 ףוסב :הינמרג ידוהי לש םבצמ רדרדתה ךליאו ןאכמ

 ןכאו ,"םידוהיה תייעב" ןורתפ תא םדקל ךרוצה זמורמב רכזוה הז ריכזתב .הבורק המחלמל הינמרג

 אוה .םירקיה ונמע ינבמ ןוילימ השיש דימשהו הל הצוחמו הינמרגב םידוהיה תייעבל "ןורתפ" אצמ רלטיה

 דימשהל הצר ןמה תע ,"רתסא תליגמ"ב הרקש יפכ ךא ,ידוהיה סוינגה תאו ידוהיה םעה תא דימשהל הסינ

.הירוטסיהה לכ ךרואל ול םימודה םע דחי אוה דבא ,רלטיה שקיבש יפכ ,ידוהיה םעה לכ תא דבאלו

 הבושתה איה תינוביר-תידוהי הנידמ לש המויק םצעו ,היינשה םלועה תמחלמל  הנש םישיש ואלמ םויה

 לע םיעיפשמ הדמעמו היגשיהש הנידמל ונכפה ,םלועב תועמשמו םינוא רסח היהש םַעמ .האושל תצחומה
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 תויהל ונמע ךישממ ,תינחורו תיזיפ וערז תא תירכהל וסינש ,םַעמ .תימואלניבה תוינידמהו הקיטילופה

  .ולוכ םלועה ינבל םירחאו םייאבצה ,םייעדמה ,םייתוברתה ,םיילכלכה ויגשיהב ,וייוליגב תפומו המגוד

     .םידוהי םהב וכז - םויה דע  וקלוחש לבונה יסרפמ %52  ,הייארלו

 ונליצמ אוה ךורב שודקהו ונתולכל ונילע םידמוע רודו רוד לכב" :קוספה םייקתמ ונמויקבו ונלרוגב

."םדימ

:היפרגוילביב

             .קב ואיל ןוכמ - בלמו טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמ תאצוה .הינמרג ידוהי .םהרבא ,יאקרב �

.6991 - םילשורי

סזלא רוזאב רשא ךאנמריד ידוהי דגנ 8481 תוערפ
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תועובש .א

1. úé÷ ú÷ úå ìùáåòåú
.תועובשה גחב םירושקה ,םיגשומ יבגל עדי ףיסוהל :הרטמה

 עשת ןב ,קחשמה חול לולכי םירפסמ םוקמב .םירוכיב חוחינב "עובירב עשת" קחשמ והז :הלעפהה ךלהמ

.תורו דוד ירויצו םינימה תעבש תא ,תוצבשמה

 :הנכה

.)4 חפסנ( תוצבשמ עשת ובו חול �

 רושקה חנומ וא בינ ,קוספ םג וליכי ןה ,ןהידדצ ינשב תוצובקה ינמיס דבלמ .יוסיכ תויסיטרכ עשת �

."עמשנו השענ" :המגודל ,תועובשל

 חפסנ( םיסיטרכ X 3=12 םינימ 7  :לוכה ךסבו ,םינימה ןמ דחא לכמ םינטק םירויצ לש םיקתוע השולש �

2(.

.)3 חפסנ( "תירבה תוחול" תצובק טלשו "אנט" תצובק טלש :תוצובק ילמס ינש �

תוליעפה

 חלשנ תורחתב בוביס לכל ."תירבה תוחול" תצובקו "אנט" תצובק :תוצובק יתשל םיקלוחמ םיפתתשמה

 החנמה .קחשמ אוה וילעו העשתה ךותמ עובירב תוצובקה תחא גיצנ רחוב הלרגה יפל .הצובק לכמ גיצנ

 יוסיכ-ףלקב ותצובק תא הכזמ ,הנוכנ הבושת ןושאר הנועה ,גיצנה .)1 חפסנ( ודיבש "קנב"המ תולאש לאוש

.חולה לעש אבה עובירה תא רוחבל תוכזבו ,רחבנש עובירה לע הנמיס םע

 םיסיטרכה 12 ךותמ התסיכש םינימה תעבש ינמיס תא תלבקמ ,ןוסכלא וא הרושב הכוזה ,הצובקה

.2 חפסנמ ומלוצש

.הכז ימ םיקדוב ,םירויצה 12 וא/ו תולאשה תורמגנ רשאכ

 עבש - המלש הייעיבש לכ רובע םלוא ,הדוקנ - רויצ לכ רובע :רתויב הובגה דוקינה תלעב הצובקה הכוז

.תופסונ תודוקנ

תולועפ
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:הרעה

 רפסמ תא לידגהל ןכו ,הז רעשבש תורחא תולעפהמ םירוכיבל םינודיח ךותמ תולאש קנבל ףיסוהל ןתינ

 ,הנאתה ירויצ לכב הכוז תוצובקה תחא םא :המגודל ."םייגטרטסיא" םילוקישב בשחתהל שי .םירויצה

!רתוי םיבר םירויצ הידיב םא םג - דיספהל הלולעו תויעיבשב תוכזל הלוכי הביריה ןיא ,לשמל

המגודל תולאש קנב  :1 חפסנ

)áéú äî÷ãù(  _________ ל םיאיבמ ויה םירוכיבה תא �
)äæéú( _________ ץע למסמ םינימה תעבשב ןמשה תא �
)úîø( _________ למסמ םינימה תעבשב שבדה תא �
)ø÷ úîø ùééê ìùáòú äîéðéí(  רמתו הברע ,סדה ,גורתא ?עודמו ןפוד אצוי המ �
)äãø - àéðå îùáòú äîéðéí(   ןומיר ,הנאת ,רדה ,ןפג ?עודמו ןפוד אצוי המ �
 äàâãä îñôøú, ëé áùòä ùéøã îùä îäø ñéðé( _________ יכ קריב תיבה תא טשקל גוהנ תועובשה גחב �

òí ìåçåú äáøéú, ëåñä ääø áéø÷ åôøçéí(
 םינושאר םילישבמה תוריפה .2 .דלונש ןושארה דליה .1 :םירקמהמ דחא לכב "םירוכיב"ה גשומ והמ �

)áëåø, áéëåøéí(
)ùìåùú äéîéí ùìôðé ùáåòåú(  ?הלבגה ימי תשולש םהמ �
)ãâï( ?וז הפוקתב םירצוק המ .גחה תומשמ דחא אוה "ריצקה גח" �
)äëåäðéí åúåùáé éøåùìéí( ?לגרל םילועה לש םהינפ תא לבקל אצוי היה ימ �
)ñì îìà ôéøåú åéø÷åú. 2( ñì îìà òí ãáøéí îúå÷éí .1( "אנט" גשומה תא רבסה �
)ëúø æäá, âáéò, æø òùåé îòìé æéú( ?םירוכיבה יאיבמ תכולהת שארב ךלהש ,רושה תא וטשיק דציכ �
)å' áñéååï( ?תועובשה גח לח ירבע ךיראת הזיאב �
)çîéùä( ?גחל תומש המכ �
)çâ îúï úåøä( ?תועובשה גח לש רתויב ךוראה םשה והמ �
)òöøú( ?רתויב רצקה םשה והמ �
)áøåù: àéðå îùáòú äîéðéí(   שורב ,רמת ,ןפג ,הטיח ?עודמו ןפוד אצוי המ �
)ãåã äîìê(   _________ לש ותבס התייה היבאומה תור �
)øåú(  _________ תליגמב םיארוק תועובשבו ,רתסא תליגמב םיארוק םירופב �
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 אוה ,ןוויסב 'ו דעו חספה גחמ םירפוס ונאש רמועה תריפס לש תועובשה תעבש תא אטבמה ,גחה םש �

_________  )çâ äùáåòåú(
)òðáéí, àáèéç, îéìåï, ùæéôéí, àôøñ÷éí(  ץיק תוריפ השימח ונמ �
)ôñç, ñåëåú, ùáåòåú(  ?םהמ .שדקמה תיבל לגרל תולעל היה גוהנ םיגח השולשב �

םינימה תעבש יסיטרכ :2 חפסנ

39
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תוצובק ילמס :3 חפסנ

תועובשל ות קת קית :4 חפסנ

 תועובשל תיתרבח תוליעפל הידפולקיצנא "הידפולעפה" תובידאב

"תועובש" ךותמ ,ןודמ םיסינ ,הירכז ילרוא ,יקסלוק הלארשי יפ לע דבוע

תונורחא תועידי ל"כשמ תאצוהב
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2. îùç÷ "ëï åìà" - îðäâéí åãéðéí ìçâ äùáåòåú
.גחל םירושקה םימגתפ םע םיכינחה תא שיגפהל :הרטמה

 :הלעפהה ךלהמ

 םיהז םירפסמש ךכ הצובקה ךותב ירודיס רפסמ לבקי ךינח לכ .תווש תוצובק יתשל םיקלחנ םיכינחה

.ינשה לומ דחא ובשי תוצובקה יתשמ

.םילוטסירב תרזעב ןמסל שי תואסיכה תא .רדחה תווצק ינשב "אל" אסיכו "ןכ" אסיכ דימעהל שי

:שורדה דויצה

םיטפשמ ףד �

."אל"ו "ןכ" םיטלש �

 :קחשמה ךלהמ

 הצובק לכב ,רפסמה לעב ןקחש רפסמ לע זירכהל שי ךכ רחא ,םגתפל הרדגה וא טפשמ לוקב אורקל שי �

.טפשמל םיאתמש אסיכל ץוריו הנוכנה הבושתל רשקב הצובקב וירבח םע ץעייתי ןקחשה

."אל" אסיכל ץורי "ןוכנ אל" םגתפל הבושתה ,"ןכ" אסיכל ץורי "ןוכנ" טפשמל הבושתה 

.ותצובק תא הכזי ןוכנה אסיכה תא ןושאר סופתיש ךינחה 

םימגתפ

.îúàø àú äøâùú äòåìä ìøâì áäâéòå ìáéú äî÷ãù - "ךנושל תחת בלחו שבד" .1
.úéàåø ìàøõ òùéøä åîôåúçú áãåîä ìàøöåú äáøéú - "שבדו בלח תבז ץרא" .2
 äåà úéàåø áøëä ùì ùáè éäåãä òì àãîä ôåøéä åòì áøéàåú - "בלחמ םיינש ןבלו ןיימ םיניע ילילכה" .3

ëììéú.
.äåà áéèåé äîúàø àú ùôú ìéîåã äúåøä - "םי ןושל" .4
.äåà ëéðåé ìñôøåú äúìîåã - "דומלתה םי" .5
.äåà áéèåé äãåøù îìåîã úåøä ìäúòåøø îå÷ãí ììîåã ëîå àåôä áîàôéä - "הרות ןיא חמק ןיא םא" .6
.äåà úéàåø ìîòùä çìåöé áôéúåç äàøõ - "םירה רקועו יניס" .7
.יניס רהל יוניכ ןכ םגו ,תואמצעה תמחלמב המחלש הדיחי םש אוה לארה .8

.äåà î÷åø ìàéñåø ùì àëéìú áùø åçìá éçãéå - "ומא בלחב ידג לשבת אל" .9
.úéàåø ìç÷ìàé îñåø åðàîï ìàãîúå - "הב םיקיזחמל איה םייח ץע" .01
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םיגהנמו םיניד

.ריצקה גח םשב םג םיארוק תועובשה גחל .1

.םינושאר ולישבהש םינימה תעבש תוריפ םה םירוכיב .2

.תודועס 3 ךורעל תועובשה גחב םיגהונ .3

.הלילה לכ דומלל םיגהונ תועובש לילב .4

.תלהק תליגמ דומלל םיגהונ תועובש לילב .5

.לארשי-ץרא תוריפמ לוכאל םיגהונ תועובשב .6

.בלח ילכאמ תועובשב לוכאל םיגהונ .7

.05-ה םויה תא ברעב םירפוס תועובשב .8

.םילגרה תשולשמ דחא אוה תועובשה גח .9

.הלישבהש הרועשה תא םירצוק תועובשב .01

 םנמאו ,בערמ םילבוסה ,םריע ינבל ןוזמו ףסכ גישהל ידכ ,תרחא ריעל תכלל וטילחה וינבו ךלמילא .11

.ריעה תא וליצה ךכ

.ותמשנ תא רהטל ידכ ,ורוביד תא ליבגהל םדאה לע םהבש ,רוביד תינעת ימי םה הלבגה ימי תשולש .21

.תועובש רפסמ עבשיהל םיכירצ לארשי ינב ויה הרות ןתמ ןמזבש ןויכמ "תועובש" ארקנ גחה .31

.הז גחב הדלונ תור יכ תועובשב תור תליגמ םיארוק .41

.הז םויב זעובמ הנתמ הרותה תא הלביק תור יכ ,הרות ןתמ גח - תועובשה גחל םיארוק .51

.םימל הלשמנ הרותה יכ ,תועובשב ינשה לע דחא םימ זיתהל םיגהונ .61

.הרותב םג ןכו תלוספ ןיא הנאתב - הנאתל הלשמנ הרותה .71
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3. áéðâå ùáåòåú
.רגובו ריעצ - ליג תומר יתשל דעוימ

.לבגומ אל :םיפתתשמה רפסמ

.יצחו העשכ :ןמז

.החנמל תועובש יגהנמ יפד ,וגניב יפד :שורד דויצ

 :וכלהמו קחשמה יללכ

.וגניב ףד לבקמ ךינח לכ �

.תועובשב רושקה גשומ שי תצבשמ לכב ,תוצבשמ 02 וגניב ףד לכב �

.תועובשה גח אשונב תודיחה תמישר הנשי - החנמה/ךירדמה ינפל �

.המישרהמ יארקא ןפואב ארוק ךירדמה �

.)ןומיסל תואקתפ לבקמ ךינח לכ( תואקתפב ותוא הסכמ רפסמה וא ןידה אצמנ ולצאש ךינח �

 .ןוסכלאב לשמל ,תמיוסמ הרוצב רוחבל ןתינ �

!וגניב זירכהל וילע - חצנמה אוה ןושאר אלמל רמוגה ךינח �

.ךירדמה לצא אצמנש ןומיס יפל ודיבש עטקה תא ךינחה אלימ ןכא םא קדוב ךירדמה �

.חתמה לע רומשל ידכ תודיחה תארקהב הריבס תוריהמ לע רומשל שי �

.רמג ןושארהש רחאל םג קחשמה תא ךישמהל ןתינ �

תור תליגמ ךותמ - וגניבל תורדגה

 ובזע ותוא םוקמה .1

)áéú ìçí éäåãä(  .ורזח תורו ימענ וילאו 
 ,ךלמה דוד לש וירושיכמ דחא  .2

)îðâï áðáì(   .םיוותל רושק 
,המואל לודג ךלמ .3

,הירכונ ערזמ דלונ 

יסוביה ידימ םילשורי תא שבכ 

)ãåã äîìê(   .ידוהיה םעל תכיישה ריעל התוא ךפהו 
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באומל וינב םע דרי .4

,בער היה ץראבש ללגב 

,רטפנ תולגב 

)àìéîìê(   .רתונ טעמ קר ותחפשממ 
,ךלמילא תשא .5

)ðòîé(   .תור לש התנתוח 
םיחא גוז ותמ באומ הדשב .6

)îçìåï åëìéåï(  .םישנ יתש םהירחא וריתוהו 
הליגמב רפוסמ .7

,הלגלגתה באומל ךלמילא תחפשמש 

)øòá(     ?הריגהה התואל הביסה התייה המ 
,הרז ץרא לבח .8

)îåàá(  .הדרי ךלמילא תחפשמ וילא 
התוקידצ תוכזב .9

)øåú(   .הכולמ ערז אצי הנממ 
ימענ תולכמ תחא .01

)òøôä( .ירוחאה ראווצה קלח רתתסמ המשב 
תומייקתמ הדשבש תווצמ שולש .11

)ì÷è, ùëçä åôàä(  .תונתמ םיינעל תתל ןרקיעו 
הנשב הפוקת .21

האובתה הרצקנ הב 

)ú÷åôú ä÷öéø(  .הליגמה רופיס לכ שחרתה הבו 
םחל תיבמ רכיא .31

ךלמילא תלכ םע ןתחתה 

דסח השע תאזבו 

)áåòæ(   .רכז רטפנל ריאשהו 
,ךלמה דוד לש ויבא .41

)éùé(    הנתמ ומשבש 
,ךלמה דוד לש ובס .51

)òåáã(   .לעופל יוניכ ומשבו 
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)ðáì(  ךלמה ןגינ וילע הניגנה ילכ .61
תוליגמה שמח ךותמ תחא .71

דואמ קתרמ רופיס תרפסמה 

 הבזע המע תאש תחא לע 

)îâéìú øåú(   .הפרטצה רחא םעלו 
הכולמ תלשוש האצי הנממ .81

)àîä ùì îìëåú(   .התכז הז יוניכב ןכל 
החפשמה תלשוש תא ךישממש הז לש יוניכ .91

)âåàì(  .הנמלאה םע ןתחתמ אוהש ידי לע 
איבי ונל תיפוסה הלואגה תא .02

)îùéç áï ãåã(   .דוד תיב ערזמ הז 
ידוהיה ךוניחה תלחנהל זכרמ ,"לוכשא ילחנ" ךותמ

 4. ãîåéåú îáåìáìåú
:אוצמל ורותב ךינח לכ לע .תור תליגמב תויומד לש םילבלובמ תומש םכינפל

.רבודמ תומד הזיא לע .א

.הליגמל הלש/ולש רשקה תא רפסל .ב

.)'ודכו גשומ ,רפס ,ריש ,בושיי ,םוקמ( ילארשיה יווהל תומדה תא רשקל תוסנל .ג

.תודוקנה תיברמ תא רבוצה אוה חצנמה

תולבלובמ תויומד

שמש תיב ,תידוהיה תוהזה תקמעהל זכרמה

יבאיש לאיכלמ

ארמ

םיענ

זבוע

çìå
ðí

ןכלוי

עורפ
ה

דדו

רות

גולא

ימנדבע
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םירצמה ןיב ימי .ב

1. ùéø äùøéøéí
.םירצמה ןיב ימי יגשומ ןוניש :הרטמ

:םירזע

תולאש יסיטרכ 02-כ �

טופיש תווצ �

.םינטק םיציח �

 םיבותכ וילעו ריקה לע יולתה חול ןיכהל שי הצובק לכב 01 לש תוצובקל םיפתתשמה לש הקולחה רחאל

 .תוצבשמ 02-ב תויתוא ןכו רזופמב 01 דע 1-מ םירפסמ

.הב םיבותכה תואהו רפסמה תא ריתסמה חפונמ ןולב םילות תצבשמ לכב

 'מ 4 לש קחרמב תדמוע הצובקה( םינולבה דחא תא ץצופל הרטמב חולה רבעל ץח תקרוז הנושאר הצובק

.)חולהמ

 .הרותב הצצופש םינולבה רפסמל םאתהב עצבתי הצובק לכל דוקינה

.היינשה הצובקל רבוע רותה - ןולב ץצופל החילצה אלש הצובק

 הכירצ הבושתה רשאכ ,ךירדמה תלאשל בישהל ךירצ רשא ףתתשמה תא ןייצמ ןולבה ירוחאמש רפסמה

.רפסמה דיל תנייוצמה תואב ליחתהל

 רצקה ןמזב הנוכנה הבושתה ןתמ לע םהיניב םידדומתמ םה רפסמ ותוא ילעב תוצובקה יתשב םירחתמה

.רתויב

.ך"נת ינודיחלו תדלוה ימיל קחשמה תא ןווגל ןתינ :הרעה

תולאשה

)àá(    החמשב םיטעממ סנכנ אוהשמ א
)àãøéðåñ ÷éñø(    ולגר החפת הבוט העומש עמששכ א

)áéï äîöøéí(   באב העשתל זומתב זי ןיב וללה םימיה ב
)áéú äî÷ãù(   !ברחיי אל רבכ ישילשה ב
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)âéáåø(   לשמל רודלפמורטו אבכוכ רב ג
)ââ(    תיבה לע הסכמ דימת אוה ,ךופה הלימה תא ארקת םא םג ג

)ãáéø(    םישדוקה שדוק תיבל רחא םש ד
)ãåã(     ונלאגיו אובי ונב ד

)äø äáéú(     דגסמ םויה שי ובש שדקמה םוקמ ה
)äìê(     )א םיליהת( _______ אל םיעשר תצעב ה

)åé(     רעצ תאירק ו
)åéìåï(     ןולחה לעש הציחמ ו

)æðá(      תויחה לצא יוצמה רבא ז
)æåæ(     אידג-דחה תא אבא הנק ולאכ םיינשב ז

)çìá(     םוקמב ול הנתנ לעי הז תאו םימ שקיב ארסיס ח
)çåøáï( ?תולבא יגהנמ תצקמ םיגהונ ונא המל רכז ח

)èáøéä(  המי ףוחל תנכוש ,תושודקה םירעה תחא ט
)èéèåñ(     םינש עבש ול קיצה ןטק שותי ט

)éåçðï áï æëàé(     רסיקהמ הימכחו ריע שקיב י
)éáðä(     םהל הנתינו - רסיקהמ ושקיבש ריעה י

)ëäðéí(     םתדובעל ובושי םה שדקמה הנביישכ כ
)ëìá(     ץראה לע תובוט ורביד עשוהיו אוה כ

)ìåééí(     םרישל ובושי םה שדקמה הנביישכ ל
)ìåì(     תולוגנרת תיב והז רוחאמו םינפלמ ל

)îâéìåú(     םירישה ריש ,רתסא ,תלהוק ,תור ,הכיא מ
)îåòã(     _______ה לוח ,_______ להוא מ

)ðé÷ðåø(     שדקמב ועבקנ ןכלו ,םימה לע סנ ךרדב ופצ וירעש נ
)ðáåëãðàöø(     ןושארה שדקמה תיב בירחמ נ



48

)ñåìéä(     לענבש ןותחתה קלחה ס
)ñéååï(     הרותה ונל הנתינ וב שדוחה ס

)ò÷éáà(     הרותב לודג ללכ הז "ךומכ ךערל תבהאו" :רמאש אנתה ע
)òåìí(     לבת ע

)ôøñ(     שדקמה תיב תא תונבל ריתהש שרוכ לש וצרא פ
)ôøòä(     ןורחאה אל ךא לארשי לש ןושארה דבעשמה פ

)öåø(     ה"בקל יוניכ םג איה עלסל תפדרנ הלימ צ
)öáà äâðä ìéùøàì - öä"ì(     !לארשי לע הנגהל צ

)éñø÷(    םיאמורה ינפב ךלמה יוניכ ק
)øáðåú÷(     שדקמה תיב ןברוח םע ולטוב ק

)øåîé(     ינש תיב ימיב לארשי לע הטלשש הירפמיאה ר
)øù"é(     לודג ןשרפ אצוי רשיב ,רשי אצוי :הלימה ךופיהב ר

)ùéøä(     םייולה לש םידיקפתה דחא ש
)ùåîø(     ןשיי אלו םוני אל ןכל ,תאז השוע 'ה ש

)úäéìéí(     ךלמה דוד לש ויתוריש ת
)úåøä(    השמ ונל הוויצ התוא ת
 ,ותוימואלו לארשי תעדותל זכרמ ,"תויממוקל" יפ לע 

םייכוניח םיעצמא חותיפל םישנ תנדס
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ם"במרל הנש 008 .ד

לולסמ קחשמ - ם"במרה
 .םיפתתשמ 2-4-ל דעוימ קחשמה

 .הלחתהה תדוקנמ היבוק תקירז ידי לע םימדקתמ �

 .)רזוח וא םדקתמ( הארוהה תא עצבמ "תוארוה" תצבשמל עיגמה �

 ידכ וב בותכב רזענו דחא סיטרכ םיסיטרכה תמירעמ םירמ ,םינמיסה 4-מ דחא הבש תצבשמל עיגמה �

.תצבשמבש הלאשה לע תונעל

.םידעצ ינש רזוח עדוי וניאשו םידעצ ינש םדקתמ עדויה �

:ןה ןהינמיסו תוצבשמה

.ם"במרה היה ימ           

.)תפרוצמה המישרב ורזעיה( רבודמ רפס הזיאב   

.)תפרוצמה המישרב ורזעיה( הקזחה ד"יה ךותמ רפסה םש המ  

.הז םוקמב הרק המ  

49



5050

רחבנ
כ ת

 חילש
ה

 לא הליהק
נה"

 - "לודגה רש
ה

ת
 2 םדק

לבק
 םילוח ת

 לצא
 ונרומ

ברה
 ם"מ

ה
דק

מ
 אובל ת

םידעצ 2 רוזח

ייס
מ

א ת
 ת

וכלה
 ת

"ת
 ת

 לש
רה

 ם"במ
ה

ת
 2 םדק

ל ךנה
 דומ

 לע ס"יבב
 םש

רה
 ם"במ

ה
ת

 דעצ םדק
דחא



5151



52



53



54

המגודל קחשמ סיטרכ

הקזחה ד"יה ירפס
.הנומאב םירושקה תוצמהו םינידה - עדמה רפס �

.'וכו הליפת ,עמש תאירק - 'ד תבהאל תורושקה תווצמה - הבהאה רפס �

.םידעומל תורושקה תווצמה - םינמז רפס �

.'וכו ןישודיק תוכלה ,תושיא יניד - םישנ רפס �

.'וכו הרז הדובע ,תומואהמ ונתוא םילידבמש םירוסיאה - השודק רפס �

.'וכו םירדנו תועובש יניד - האלפה רפס �

.'וכו תורשעמו תומורת - ץראב תויולתה תווצמה - םיערז רפס �

.רוביצ תונברק יניד ,וישודקו שדקמה יניד - הדובע רפס �

.דיחי ןברקל תורושקה תווצמה - תונברקה רפס �

.הרהטו האמוטב םירושקה םינידה - הרהט רפס �

.ןוממל וא ףוגל קזנב ןתליחת ,ורבחל םדא ןיב תווצמ - ןיקיזנ רפס �

.ןיינקבו הריכמב תורושקה תווצמ - ןיינק רפס �

.תובוח לעבו םירמוש ,ורבחל םדא ןיב תווצמ - םיטפשמ רפס �

.ךלמה ןידו תודע תלבק ,ןירדהנסל תורוסמה תווצמה - םיטפוש רפס �

 ,יעד קחצי ,רימע ןויצ תאמ ,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

ם"במרה ירפס תמישר
הנשמל המדקה �

םיקרפ הנומש �

)רואמה רפס וא( הנשמה שוריפ �

תווצמה רפס �

קלח קרפל המדקה �

)הקזחה ד"יה( הרות הנשמ �

האופר יאשונב םירפס �

םיכובנ הרומ �

ןויגיהה תולימ רפס �

ם"במרה תורגא �
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עובשה תשרפ .ה    

תורתוכב עובשה תשרפ
.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

ילא םינופ םלוכ

תרחבומה הדיחיל תילקיסומ תודדומתה

הגרדמ תיילע

ר אל
רטממ האו

שולש אוה ןפוצה

"!חלש ?הצור התא"

תופסונ תועש תדבוע אשידק ארבח

תוצלמה :ידגנה לוגירה תוריש

?ןכתייה ,ל"כטמרו ינחור גיהנמ

הבושח לבזה תאצוה וליפא

"îéìä áñìò"
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תילרוגה הלרגהה הריס התואב ונא

שחנ ךשנ שחנ
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תימינפה תונחב .א.א גוס הבוטה הרוחסה

עוטק םולש

םייק - תחטבה םא

 ןויווש
םישנל תויוכז

םוי 04-ב לארשי-ץרא :הליבחה
!דובכה רמשמל סייגתה

תידוחייו המימת ,המודא

ךרבמ אצמנו ללקל הצר

תלכתה ןמיסב

חותפ לוכה

םוריח יבצמל הלוגס

ריווא ברקב הערכוה המחלמה

ע ומכ
תושלשל קלחנ רבד לכ ,אבצב ומכתוקול

םיכנוחמ םידלי וא ףסכ

תנקתמה הריחבה
äã

øé
ùå

ú 
ëîå
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ה

סנא'צ דוע םכל שי
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דילמת סרבני הגיוס
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עיגמ עיקשמש ימל
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רעונל השרפה לע תודיח .ב

אשנ תשרפ

זמר        עדוי ימ

הירטמיג         אישנ יבאב ונמיסש ,איש ונתשרפב .1

         תויוושכע תויפרגואיג תודוקנ שולש .2

'ד חור    תומיאתמ הרטפהב הרוקש המל 

     םייפכו ףתכ ,םינפ ,שארל ףתושמה .3

ךתלעהב תשרפ

עוסנב יהיו     הליפתה ןמ רדענ ימ לש  אבא .1

השרפב ךפהתמו 

 ורתי     ונתשרפב הלילע וזיא .2

 ?ונירוחאמש השרפב הפוס 

'י ךתלעהב     :השרפה תואצוה הלאו .3

!םייתש-שולשו תחא-תחא ,םיתש תחא 

חלש תשרפ

       תאבומ חרוק תשרפב הווצמ וזיא .1

 םכיתוסירע תישאר         ?חלש תשרפב זמר ךרדב 

         יוניש שי יונישה ינפל .2

 םשה יוניש       יוניש ןיא יונישה ירחאו 

             יניצ ןפואב הלצונש הרפיסה .3

 ן"במר    יניעידומה ח"ודה לע עיפשהל ידכ 

חרוק תשרפ

       זמרב תצמתמ השרפה לש ינשה יצחב קוספ הזיא .1

סחנפ תשרפ    ?השרפה לש ןושארה היצח תא 
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     ישילשל ינש ןיב םיבורקה תועובשב .2

 סחנפ תשרפ    ישיא ןפואב ול הרק המ וארת 

       "תישארב"ב תוליחתמ "חרוק"ו "חלש" .3

"הזה שדוחה"ב תומייסמו 

תוכלה/םימיה ירבד    הזחת ךופיהב תקוח תשרפבו 

תקוח תשרפ

      - וצראב רובעל לארשי ינבל רשפאל בריס ןוחיס .1

ןובשח    הז תא רמא אוה ךיא לבא ,ןכ 

        "תישארב"ב תישארל םרוגש ימ .2

       תקוח תלחתהב י"שר     תיחכונה הלחתהל םג םרוג 

          תולאש יתשל ההז הבושת .3

ג"פ הנשה שאר     חלשב תשרפבו ןאכ 

קלב תשרפ

םעלב                    ףסומב תירחשב עשרה ירבד .1

        רטס ונותאל רשא שיאה רמא המ .2

רתיב לע תיפצת ירתא     ?רתיב ריעל םיאתמש 

        םדא בייח רודו רוד לכבש םיכסמ םעלב וליפא .3

הווה/רבע   םירצממ אצי אוה וליאכ ומצע תא תוארל 

  

סחנפ תשרפ

                        תבשב ששמ תחא .1

 "סחנפ"ב תווצמ שש    תבשוהש השימחמ דחא םג איהש 

        תותליאש עברא הרותב .2

לאיזוע ןב ןתנוי     !תויהל ונתשרפב תחאו 

          עבר קר אוה "סחנפ"ב י"שר הזיא .3

באומו ןומע    "תוטמ" תשרפב רחא י"שרמ 

57
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תוטמ תשרפ

                        דחא דיגו דחא רבא .1

ךוניחה רפס      תחא השרפב 

,הרטפהב עמשמ יתרת .2

הרובגה יפמ 

         ונמא ליבשב בקעי ןתנש םינשה תא .3

 ןבואר ינבו דג ינב     ונתמדא ליבשב וינב ונתנ 

,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

שמוחל הינמיס - תועובשל הריצי
 בוקעל םידליה ולכוי היינמיסה תרזעב .עובש תשרפ תיינמיס ןיכנ ,הרות ןתמ גח - תועובשה גח דובכל

  .עובשה תושרפ ןיב רבעמה ירחא םהלש םישמוחב

.האבה השרפל היינמיסה םע םירבוע עובש לכשכ השרפה אשונב תיעובש תוליעפ בלשל רשפא

דויצו םירמוח

לוטסירב �

  .סונימו סולפ הב שיש ,הלופכ טנגמ תעוצר �

)ךרוצה יפל םינוש םילדגב תוכיתח הנממ םירזוגש קבד םע תועוצר תונקל ןתינ( 

קבד �

םידרולו םיעבצ �

ףוקש טפט �

םיירפסמ �

לגרס �

הנכהה

01 לדוגב ךרעב( תינבלמ לוטסירב תעוצר םירזוג � X4 מ"ס(.  

.קיודמ אציש ידכ לגרס תרזעב םדוק ןבלמה תא טטרסל בושח 

 .העוצרה בחורל אוה לפקהש ךכ 2-ל העוצרה תא םילפקמ �

)הכוראו הקד העוצר אלו לפוקמ סיטרכ ןיעמ םיצור ונא( 

.לפקה תא בטיה םיקדהמ 

  .םידרולו םיעבצ תרזעב סיטרכה לש םיינוציחה םידדצה תא םיטשקמ �

 ץלמומ אל .םימוד םירבד וא הרותהמ םירופיסל ,הרות ןתמל ,הרותל רושק היהי טושיקהש יאדכ 

.תולקב רגסהל לכוי שמוחהש ידכ היינמיסל חפנ ילעב םירבד קיבדהל

  .ףוקש טפטב היינמיסה תא םיפצמ טשקל םימייסמש רחאל �

  .תלפוקמ איה רשאכ היינמיסה תא תופצל בושח 

די תוכאלמ
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).ןכמ רחאל התוא לפקל ירשפא היהי אל החותפ איהשכ התוא םיפצמ םא( 

 סונימה תאו דחא דצל סולפה לש דצה תא .טנגמה תא קיבדנ לפוקמה סיטרכה לש ימינפה ודיצמ �

.הזל הז םידמצנ םה סיטרכה תא םירגוס רשאכש ךכ ינשה דצל

 ךכ היינמיסה ךותב שמוחה ךותמ דומע סופתל אוה רתונש המ לכ וישכע .הנכומ היינמיסה ,והז �

.םש ראשיי אוה טנגמה תרזעבש

!!ץיקה דובכל ןופיפע תנכה
 לש בוליש !!ןופיפע ןיכהל הבוט תונמדזה וז .תונהילו לייטל תאצל קשחה ומעו חתפב דמוע ץיקה

 .עבטל האיציו הריצי

 ,ץוחב ריוואה גזמל םירע תויהל םידליה לעש הדבועה תוכזב לבקתמ ןופיפעה תנכה םע ףסומ ךרע

.ןופיפעה תא ףיעהל םירחוב וילעמש חטשמל בל םישלו חורה ינוויכ לע טעמ דומלל

:דויצו םירמוח

הבעו המוטא תימעפ דח הפמ �

םימב םיקחמנ םניאש םישוט �

םיירפסמ �

םיקד ץע ידופיש וא תוישק רפסמ �

פייטנקסמ קבד �

קזחו הבע טוח �

טלאוט ריינ לילג �

:הנכהה

 ןייועמל ותרוצב המודש ןוליינה תפממ ןייועמ םירזוג �

.)ןותחתה קלחהמ הברהב רצ ןוילעה קלחה(  הנומתבש

  .םישוטה תרזעב וילע םירייצמו םיטשקמ ןייועמה תא �

 םינוסכלאה שגפימ לש הדוקנב ןייועמב רוח םיבקנמ �

.)רויצב ןמוסמש יפכ(

 תרזעב ץעה ידופיש תא וא םישקה תא םירבחמ �

 בחורה וקו ךרואה וק לע .ןייועמה בגל פייטנקסמה

 שי םידופישב םישמתשמו הדימב .)רויצב םגדומש יפכ(

 עונמל ידכ םהלש םידחה תווצקה תא ךותחל דיפקהל

.תורעצמ תונואת
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 .םישקה לש שגפימה תדוקנל ביבסמ טוח םירשוק �

 תא קיזחנ ותיאש טוחה והז  .)רויצב םגדומש יפכ(

 םירשע( .דחוימב ךורא תויהל ךירצ אוה ןכלו ןופיפעה

)תוחפל םירטמ

 תא וילע םילגלגמו טלאוטה ריינ לילג תא םיטשקמ �

.רשקייו ךבתסי אלש ידכ ןופיפעה לש טוחה

 בנזה תא  ."בנז" רבחנ ןייועמה לש ןותחתה והצקל �

 תפממ םינטק םישלושמ רבחנ וילאש טוחמ רוצינ

 רתוי טעמ לודג לקשמ לעב ץפח רבחנ ופוסב  .ןוליינה

 יפכ( .'דכו ץע תכיתח ,קסיד - לשמל ,טוח רשאמ

 ותוביצי לע רומשל ידכ בושח בנזה )רויצב םגדומש

.ןופיפעה לש

 ואצו )סרהיי אל ןופיפעהש ידכ ידימ ינחור אל( טעמ ינחורו םיענ םויל וניתמה .ןכומ ןופיפעה  !והז

!!ףיעהל

liamtoh@ranehctab ראודה אתל תונומת וא תובוגתו תורעה יל וחלשת םא חמשא . moc
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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

 היזיוולטה( תועובשה גח לש ותוינוג-בר - )"ןנעו תשק" תרדסמ( ).ר.כ( 061 ,82 - )ידוסי( - שמרח לחהמ �

.)תיכוניחה

.)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 םיינש 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

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

 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
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.)הלחנ ת"ת( הלחנ ירוכב - 9522

.)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/learsIyegahC/tehsersLmirevaH/tinaroT/stinU/SMCnoitacudE/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 גחב - 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 .םיילטנמונימה 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

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

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

 יוטיבב אטבתמ הזש יפכ ,לבאהו ןברוחה תועמשמ תא ראבמ ירדה והיעשי 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 תינכותב .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 העשתב תיבה ןברוחל

.544 - תבטב הרשע �

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

 תסנכ יתבב תוניק תרימאמ םימוליצ תינכותב .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
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.רמרד והילא ברה - חספד א םויב באב העשת ,זומתב זי - 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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הרות רפס ץבשתל תונורתפ!
 )11 ;העברא )01 ;הרוהט )9 ;תכורפ )8 ;תועובש )7 ;הרות רתכ )6 ;ןהכ )5 ;לותיח )4 ;יאבג )3 ;ארזע )2 ;שמוח )1

 רפוס )91 ;האירק לעב )81 ;שדוקה ןורא )71 ;השולש )61 ;ריטפמ )51 ;םימ )41 ;השמ )31 ;םירבד )21 ;תישארב

 ;הרות )72 ;לארשי )62 ;דיג )52 ;רוביצ תינעת )42 ;יניס )32 ;תורבוחמ )22 ;רוביצ חילש )12 ;אתחנתא )02 ;ם"תס

.לוגס )92 ;ארקיו )82

"לארשי ינב ינפל השמ םש רשא הרותה תאזו" :קוספה

רעונל עובשה תשרפל תונורתפ
אשנ תשרפ
 תורחאה תושרפה לכל סחיב איש ןכא והזו 671-ל עיגמה "אשנ"ב םיקוספה רפסמ אוה ונתשרפב אישה .1

 ,איש ונתשרפב ןכלו ,671 = הירטמיגב בדנימעו ,בדנימע ןב ןושחנ ,הדוהי ינבל אישנה עיפומ ונתשרפבו .הרותבש

.אישנ יבאב ונמיסש

 תרטפהבו ...לואתשא ןיבו הערצ ןיב םקוממ ןושמש תמוצש וארת שמש תיב רוזא תא תללוכה הפמ וחתפת םא .2

 תויפרגואיג תודוקנ שולש ןכלו ,לואתשא ןיבו הערצ ןיב ומעפל הלחה 'ד חורש רוביגה ןושמש לע רפוסמ עובשה

.)לואתשא ןבו הערצ ןב ןושמש ימעפ( תומיאתמ הרטפהב הרוקש המל )לואתשא-הערצ-ןושמש( תויוושכע

 תדובע יכ" ןתנ אל תהק ינבלו ,)ט:ז אשנ( "ךילא וינפ 'ד אשי" ,)וכ:ו אשנ( "שאר תא אשנ" :השרפה הליחת .3

 ןכלו ונתשרפב העיפומה םינהכ תכרב איה אלה םייפכ תאישנ תא ונל שי חוניקלו ."ואשי ףתכב םהילע שדוקה

 ,"שאר תא אשנ"( "האישנ" לש רשקהב השרפב םיעיפומ םתעבראש ...?םייפכו ףתכ ,םינפ ,שארל ףתושמה -

.)םייפכ תאישנו "ואשי ףתכב"  ,"וינפ 'ד אשי"

ךתולעהב תשרפ
 לכ תודמועה תויתואה ראש לכל דוגינב "ירשא" תליפתמ תרדענ ןונ תואה עודיכ ןונ ...ןב עשוהיב רבודמ ,ןכבו .1

 ללגב ןונ לע גליד אוה "ירשא" תליפת תא רביח ךלמה דודשכש שודקה רהוזב אבומו .ןרדיסכ קוספ שארב תחא

 ךפהתמ ןונ קוידב ןכיהו ...תרדוקו השק האובנ הז קוספב שיש "םוק ףיסות אל הדוהי תב תלותב הלפנ" קוספה

 תרמוא ארמגהו ךופהה ןוויכל תבבוסמ איהשכ ןונ םיימעפ הרותה רפסב העיפומ י קרפ "ךתלעהב"ב ?השרפב

 ןיב לידבהל ידכ דרפנ רפסכ "רמאי החנב"ו "עוסנב היהיו" םיקוספה ינש תא ןייצל אב רבדהש תבש תכסמב

.)םיכופה ןינונ 2( השרפב ךפהתמו )"ירשא"מ "ןונ"( הליפתה ןמ רדענ ימ לש אבא ןכלו ,תויונערופ יתש

 ורתיו ..."ךל ונבטהו ונתיא הכל" רבדמב לארשי ינבל ףרטצהל ורתי ונתוח תא ןימזמ השמ :טכ:י ךתלעהב .2

 "ונתוא בוזעת אנ לא" - ורתיל הנופ בושו רתוומ אל השמו ..."ךלא יתדלומ לאו יצרא לא םא יכ ,ךלא אל" ,ברסמ

 סחייתמ "ונרופס"ה ..ךכ לע רפוסמ אל ונתשרפבש ןיינעמ ?אל וא ראשנ ורתי ?רבד לש ופוסב הרק המו .'וגו

 ..."וצרא לא ול ךליו ונתוח תא השמ חלשיו" )זכ:חי ורתי( רומאכ וצראל רזח ורתי םנמא יכ בתוכו הז ןיינעל

.ורתי תשרפב ונירוחאמ אצמנ ונתשרפבש רופיסה לש ופוסש םירבדה ןמ אצוי
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 םיעקות הדעה ארקמל .ןלהלדכ אוה המוכיסש )י-י/אי-י( תורצוצחה תשרפ איה הדיחב תרבודמה השרפה .3

 ,תחא הרצוצחב תחא העיקת םיעקות םיאישנה ארקמל .םייתש תחא רמולכ ,תורצוצח יתשב תחא העיקת

םייתש-שולש רמולכ ,תורצוצח יתשב העיקתו העורת-העיקת םיעקות תונחמה עסמלו ,תחא תחא רמולכ

ךל חלש תשרפ

 .הסיעה ןמ הלח השרפה תווצמ השעמל יהוזו ."םכיתורודל המורת 'דל ונתת םכיתוסירע תישארמ" .אכ:וט חלש .1

 ,קונית תטימ ונייהד ,רתוי ינרדומה הנבומב הסירע הלימה תא שרפנ םא ךא ,קצב וא הסיע השוריפ הסירעו

 תישאר" םילימה רשאכ ,חרוק תשרפ ,הכומסה השרפב תאצמנש ןבה ןוידפ תווצמ תא זמורמ ןפואב לבקנ

 - "םכיתורודל המורת 'דל ונתת םכיתוסירע תישארמ ...הסירעב ןושארה ,רוכבה ןבל תוזמרמ "םכיתוסירע

.חלש תשרפב זמר ךרדב תאבומ ,חרוק תשרפב הווצמ וזיא - ןכלו .ןבה ןוידפל זמרכ

 עשוהי םשה אקווד רכזומ תומש רפסב רבכ הרותב ,השעמלו "עשוהי ןונ ןב עשוהל השמ ארקיו" .זט:גי חלש .2

 דצמו )תונוש םיכרדב הלאשה תא םיריבסמ םישרפמהו( עשוהי םשה תא ול ןתנ השמש ינפל דוע הזו ,עשוה אלו

 הרישה ירבד לכ תא רבדיו השמ אוביו" ,.דמ:בל וניזאה תשרפב "עשוה" םשה אקווד רכזומ םירבד רפסב ינש

 ותעד החז אלש רמול ?עשוה ןאכ וארוק המלו :םוקמב י"שר ריבסמו ."ןונ-ןב עשוהי אוה םעה ינזואב תאזה

 יוניש שי )עשוהיל עשוהמ( יונישה ינפל - ןכלו ,ותליחתמ רשאכ ומצע ליפשה ,הלודג ול הנתינש יפ לע ףאש ,וילע

.)ל"נכ וניזאהב עשוה( יוניש ןיא יונישה ירחאו )עשוהי(

 םעה זע יכ ספא .הירפ הזו איה שבדו בלח תבז םגו .ונתחלש רשא ץראה לא ונאב ורמאיו ול ורפסיו" .זכ:גי חלש .3

."םש וניאר קנעה ידילי םגו דואמ תולודג תורוצב םירעהו ץראב בשויה

 ,תורוצב םירעהו זע הילע בשויה םעהש רמול םהל היהו ,ווטצנש המ לע ובישהו תמא ורמא הז לכב הנהו :ן"במר 

 לבא ,"םירצבמב םא םינחמבה , הפרה אוה קזחה" :םתוא הוויצ ןכ יכ ,םחלושל תמא ירמא בישהל םהל שי יכ

 אובל רשפא יא לבא ..לבא ...בוט ירפהו רבדו בלח תבז םגו הנמש ץראה ול ורמא הנהו ...ספא תלימב םעשר

 ידכ ,יניצ ןפואב הלצונ "ספא" הרפיסה ןכבו ...זמרב םעה בל ואיניו ...'וגו תורוצב םירעהו םעה זע יכ ,םהילא

 .יניעידומה ח"ודה לע עיפשהל

חרוק תשרפ

 ,..."רהצי" לש ותישאר - ןכבו ."םיתתנ ךל 'דל ונתי רשא םתישאר ,ןגדו שורית בלח לכו רהצי בלֵח לכ" .בי:חי .1

 התייה חרוק לש ותוממוקתה רקיע ירהו ,"םיתתנ ךל" ןרהאל רמוא 'דו ,רהצי לש ןושארה ונב היהש חרוק והז

 השמ ינפל ותדעו חרוק תא עינכמו "םיתתנ ךל" תא )רהצי תישאר אוה( "חרוק"ב םייקמ 'ד ןכאו ,הנוהכה ןיינעב

.השרפה לש ןושארה היצח תא זמרב תצמתמ השרפה לש ינשה יצחב קוספ הזיא - ןכלו ,ןרהאו

 חתפתו" )בל:זט( אוה השעמל רמאנש המו ...ומצע חרוקל הרק המ שוריפב בותכ אל חרוק תשרפב םוקמ םושב .2

 לכאתו 'ד תאמ האצי שאו" :ךשמהבו ,"...חרוקל רשא םדא לכ תאו םהיתב תאו םתוא עלבתו היפ תא ץראה

 השולש הכחנ םא ךא .חרוק ...ישארה בכוכה לע הלימ ףא ,ןכבו ."תרוטקה יבירקמ שיא םיתאמו םישימחה תא

 "חרוק תאו םתוא עלבתו היפ תא ץראה חתפתו" :אבה קוספה תא י:וכ קרפב םש לבקנ ,סחנפ תשרפל תועובש

 המ וארת ,ישילשל ינש ןיב )סחנפ( םיבורקה תועובשב - ןכלו ,ישילשל ינש ןיב סחנפ תשרפב אצמנ הז קוספו 'וגו

.)חרוק תאו םתוא עלבתו( ישיא ןפואב ול הרק
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 "תישארב"ב הרותה תא ליחתהל ךירצ היה אלש ,םש איבמ י"שרש הלאשה העודי ,ותליחתב תישארב רפסב .3!

 גציימ "תישארב" ,וז ונתדיח ךרוצלו ,לארשי ינב ווטצנ הבש הנושאר הווצמ איהש "םכל הזה שדוחה"ב אלא

 חרוקו חלש תושרפהו הרותבש תווצמה לש קלחה תא "הזה שדוחה"ו ,הרותה לש ירוטסיהה קלחה תא

 רופיס - חרוקבו ,םילגרמה רופיס - חלש תשרפב השעמה רופיסל תושדקומ ןבורבו ןתליחתמש ךכב תונייפאתמ

 תיציצ ,הלח תווצמה "חלש"ב ,תוישעמה תווצמה תואב ,השרפה לש ןורחאה קלחב ךכ רחא קרו ,תקולחמה

 ךכ רחא קרו "תישארב" םדוק רמולכ .דועו הנוהכ תונתמ ,ןבה ןוידפ ,שדקמה תרימש תווצמה "חרוק"בו ,דועו

 תמ תאמוט ,"המודא הרפ"ב הליחתמ השרפה םש ,ךופה רדסה ,תקוח תשרפב תאז תמועל ךא ,"הזה שדוחה"

 ןרהא תריטפ ,עלסה ןמ םימה תאצוה ,םירמ תריטפ לש "םימיה ירבד" רופיסל השרפה הנופ ךכ רחא קרו ,דועו

.הזחת ךופיהב תקוח תשרפבו ,"הזה שדוחה"ב תומייסמו "תישארב"ב תוליחתמ חרוקו חלש - ןכלו .דועו

תקוח תשרפ

..."!ןובשחב אב אל" םהל רמא אוה "ןובשח" ותכלממב רובעל לארשי ינבל רשפאל בריס ןוחיסשכ .1

 ,םש י"שרב אבומכ ,'וכו "םתא םיטסיל" :ורמאיו ואוביש םלועה תומוא םה "תישארב"ב תישארל םרוגש ימ .2

 ןושארה י"שרב אבומכו ,ונתשרפ תחיתפב "הרותה תקוח תאז"ל הביסה םג םה "םלועה תומוא" - םרוג ותואו

 ךכיפל ,הב שי םעט המו תאזה הווצמה המ רמול לארשי תא ןינומ םלועה תומואו ןטשהש יפל - השרפה לע

 םג םרוג "תישארב"ב תישארל םרוגש ימ - ןכלו הירחא רהרהל תושר ךל ןיא ,ינפלמ איה הריזג - הקוח הב בתכ

.תיחכונה הלחתהל

 תושוע השמ לש וידי יכו .)חלשב( 'וגו "לארשי רבגו ודי השמ םירי רשאכ היהו" הנורחא הנשמ ג"פ הנשה שאר .3

 התוא ךשמהבו .'וכו הלעמ יפלכ ןילכתסמ לארשי ויהש ןמז לכ ,ךל רמול אלא !?המחלמ תורבוש וא המחלמ

 יכו )תקוח( יחו ותוא הארו ךושנה לכ היהו סנ לע ותוא םישו ףרש ךל השע ,רמוא התא רבדב אצויכ הנשמ

 ןאכ ,תולאש יתשל ההז הבושת - ןכלו 'וכו הלעמ יפלכ ןילכתסמ לארשיש ןמזב אלא ,היחמ שחנ וא תיממ שחנ

.חלשב תשרפבו

קלב תשרפ

 ןמ חוקל הז קוספו ,"לארשי ךיתונכשמ בקעי ךילהא ובוט המ" םיקוספב תירחש תליפת תא םיחתופ ונחנא .1

 יקוספ תרשע ךותמ ינשה קוספה .הנשה שאר לש ףסומב ןכו לארשי תא םעלב ךריבש תוצלואמה תוכרבה

 ומע ויקולא 'ד ,לארשיב למע האר אלו בקעיב ןווא טיבה אל" םעלב לש ויתוכרבמ חוקלה קוספ אוה תויוכלמה

.ףסומבו תירחשב עשרה ירבד - ןכלו ,"וב ךלמ תעורתו

 םע לע וחרוכ לעב עשרה םעלב רמוא ולאה םילימה תא( "ונרושא תועבגמו ונארא םירוצ שארמ יכ" .ט:גכ קלב .2

 ,תועבג לחנו םירוצ שאר .םיבושיי ינש םינכוש )"הדוהי ירהב הרות ריע" איהש( רתיב ריעל תימורד ,)לארשי

 ..."ונרושא )תועבג לחנמ( תועבגמו )רתיב תא( ונארא םירוצ שארמ יכ" .רתיב ריעה לע הביהרמ תיפצת םהינשמו

 המ - ןכלו ."בשחתי אל םייוגבו ןוכשי דדבל םע ןה" :רתיב ריעה לע קוספה ךשמה תא םג רמול רשפא ילואו

.רתיב ריעל םיאתמש ,רטס ונותאל רשא שיאה רמא

 םעלבשכ ךא ,'וכו "םירצממ אצי םע הנה" :ול רמואו םיחילש תועצמאב םעלב לא קלב הנופ ונתשרפ תליחתב .3

 ,"םירצממ אצויה םעה הנה ,ילא חלש באומ ךלמ רופצ ןב קלב" :רמוא אוה ,םיקולא םע ורבדב קלב תא טטצמ

 רודו רוד לכבש רמוא הזו ,הווהב - םירצממ אֵצ ֹויַה רמואו הנשמ םעלבו ,רבע ןושלב - םירצממ אָצָי רמא קלב

.)שודקה םייח חרואב ןייעו( םירצממ אצי אוה וליאכ ומצע תא תוארל םדא בייח
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סחנפ תשרפ

 ולא םימיב לחש זומתב זי םויבו ,דימתה ןברוק תברקה תווצמ איה ןהמ תחאו ,השע תווצמ שש סחנפ תשרפב .1

 )וז( תבשב )תווצמ( ששמ תחא ןכלו ,דימתה ןברוק לש ותברקה הלטבש אוה םהמ דחאו ,םירבד השימח ועריא

.)זומתב ז"יב דימתה ןברוק( תבשוהש השימחמ דחא םג איהש

 ברקיו" :ךשמהבו ..."וניבא יחא ךותב הזוחא ונל הנת" :וניבר השממ דחפלצ לש ויתונב שמח תושקבמ סחנפב .2

 דח ןיד :לאיזוע ןב ןתנוי םוגרתבו .גוהנל ךיא ,אתליאש ה"בקל שיגה השמ ,רמולכ ." 'ד ינפל ןטפשמ תא השמ

 רומא תשרפב תאצמנ הנושארה אתליאשה .ליעלד אתעד לע ןוהתי םכסו איבנ השמ םדק ולע 'ד ןיניד העברא ןמ

 םיאמטה םישנאה יבגל ךתולעהבב היינשה אתליאשה ." 'ד יפ לע םהל שורפל רמשמב והוחיניו" :ללקמה יבגל

 יבגל רמאנ חלש תשרפבו ."םכל 'ד הווצ המ העמשאו ודמע" :רמאנ ,חספה ןברוק תא ודעומב ובירקה אלש

 ונרכזהש יפכ ונתשרפבו ,תישילשה אתליאשה יהוז - "ול השעיי המ שרופ אל יכ רמשמב ותוא וחיניו" ששוקמה

.תויהל ונתשרפב תחאו תותליאש עברא הרותב - ןכלו .דחפלצ תונב יבגל תיעיברה אתליאשה ,הלחתהב

 !?םיבאומה תאמ אלו ,םיניידמה תאמ ה"ד י"שרבו .'וגו "םינידמה תאמ לארשי ינב תמקנ םוקנ" .ב:אל תוטמ .3

 תובוט תודירפ 'ב ינפמ ,א"ד .םהל אל ביר לע ורבעתנ םיניידמ לבא ,'וכו הארי תמחמ רבדל וסנכנ םיבאומהש

 י"שרב .)חי:הכ( הישוק התוא תא י"שר השקמ ,ונתשרפבו .תינומעה המענו היבאומה תור ,םהמ איצוהל יל שיש

 !?דימשהל הוויצ אל באומ תאו ,'וכו תונזל םהיתונב וריקפהש ,רועפ רבד לע 'וגו םכל םה םיררוצ יכ ה"ד

 ץוריתה תא איבמ אל י"שר ונתשרפב ןכבו .)חל אמק אבבב( ןנירמאדכ םהמ תאצל הדיתע התייהש תור ינפמ

 תא םילעמ אוה רשאכ ,ץצקמ י"שר ינשה ץוריתה תא םגו ,"הארי תמחמ רבדל וסנכנ םיבאומהש" ןושארה

.תוטמ תשרפב רחא י"שר עבר קר אוה סחנפב י"שר הזיא - ןכלו תינומעה המענ

תוטמ תשרפ

 אל תווצמו )םירדנ תרפה תווצמב וניווטצנש( תחא השע תווצמ ונתשרפב שי ךוניחה רפסב תווצמה ןינמ יפ לע .1

 אל תווצמו םירבא ח"מר דגנכ השע תווצמ עודיכו ,)רובידב וניתושפנב בייחתנש המ תונשל אלש( תחא השעת

.)תוטמ( תחא השרפב )השעת אל תווצמ( דחא דיגו )השע תווצמ( דחא רבא - ןכלו ,םידיג ה"סש דגנכ השעת

 רמאיו האור ינא דקש לקמ רמואו והימרי האור התא המ רומאל ילא 'ד רבד יהיו" )א והימרי( תוטמ תרטפה .2

 יומידכ דקש לקמ והימריל הארמ 'ד ל"נה םיקוספב ."ותושעל ירבד לע ינא דקוש יכ תוארל תבטיה ילא 'ד

 םכינפל חנומה רפסהש ןונגס ,עמשמ-יתרת לש ןונגסב םילימ יעושעש לש תיסאלק המגוד ונינפלו ,תונדקשל

 לע .הרותב עמשמ-יתרת יעושעשל שיש תוימיטיגלל יוביג םושמ ןאכ תאבומה המגודב שי טלחהבו ,וילע ןומא

.עמשמ יתרת םינפ לכ

 תולחנתהבו המחלמב םינש ד"י ועיקשה ,ןבואר ינבו דג ינב - וינבו ,םינש ד"י לחר ונמא ליבשב דבע בקעי באה .3

 ןייע( קוליחו שוביכ דע לארשי ץראב ובכעתה ירהש ,ןדריל רבעמ המדאב תוכזל ידכ לארשי ץראב לארשי ינב

 ליבשב וינב ונתנ )די( ונמא ליבשב בקעי ןתנש םינשה תא - ןכלו ,)ושעת םכיפמ אצויהו ה"ד דכ:בל תוטמ י"שר

.)די( ונתמדא
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