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ולסכ שדוח
המדקה

.ןסינ שדוחמ יעישתה שדוחהו ירשת שדוחמ ישילשה שדוחה אוה ולסכ שדוח

 חולב .רונת תיברעבו תשק ושוריפ תירושאב .)רטמל( תלחות השוריפש לסכ הלימב הארנכ םשה לש ורוקמ

 :ך"נתב םיימעפ רכזנ שדוחה .תרחואמה העירזה םש לע "שקל חרי" ארקנ אוה רזג

 יעישתה שדוחל העבראב הירכז לא 'ד רבד היה ךלמה שוירדל עברא תנשב יהיו"

.)א:א הימחנ( הריבה ןשושב יתייה ינאו... ולסכ שדוחב יהיו... .)א:ז הירכז( "ולסכב

 שדוחב .ןנעב תשקה םיתעל תיארנ ובו םימשגה שדוח אוהש יפל .תשק :שדוחה לזמ

.םיבייואה תא םירוביגה םיאנומשחה תשק החצינ הז

 

םיעוריא
 תמקהו לארשי-ץרא תקולח לע הטילחה ם"ואה תרצע - 7491 רבמבונב ט"כ - ח"שת ולסכב זי

.תידוהי הנידמ

 תמחלמ תובקיעב ם"ואה תערכהל לארשי-ץרא תייעב תא הריבעה הינטירבש רחאל  

 תדחוימ הדעו ם"ואה לש תיללכה תרצעה התנימ ,ימואלניב ץחל תובקיעבו תורתחמה

 תקולח לע וטילחה הדעווה ירבח בור .תועצה שיגהלו הירוב לע היעבה תא קודבל

.ימואלניב חוקיפב םילשורי תראשהו - תיברעו תידוהי - תונידמ יתשל לארשי-ץרא

 תועצה תא רשאל תרצעה הטילחה 7491 רבמבונב 92 םויב ם"ואה לש תיללכה תרצעב  

 תטלחה .וענמנ תונידמ רשעו ,הדגנ ועיבצה תונידמ 31 ,הדעב ועיבצה תונידמ 33 .הדעווה

 תובוחרב תולוחמב ואצי םידוהי ינומהו ,החמש לש תויוצרפתהב ץראב הלבקתה ם"ואה

.ץראב תולודגה םירעה

"לארשי ינימ"ב בצוי ה"ארה רפכ תבישי םגד - )5002( ו"סשת ולסכב טי

 "לארשי ינימ" רתאב םקוי ,ה"ארה רפכ תבישי ,אביקע ינב תובישי םא לש ןטקומ םגד  

 ןנחלא ,אביקע ינב תובישי זכרמ ל"כנמ ןיבל רתאה תלהנה ןיב םכוס רבדה .ןורטל דיל

 רוד יבא לש ותריטפל םינש רשע תאלמב ,ולסכב טי-ב ךנחיי הבישיה לש םגדה .טלג

.ל"צז הירנ יבצ השמ ברה ,הבישיה דסיימו תוגורסה תופיכה

תבט-ולסכ ישדוחב תוערואמו םיכיראת 

)םירתאו םיעוריא( 
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 ומק היתובקיעב .אביקע ינב תעונת לש תוינוכיתה תובישיה םא איה ה"ארה-רפכ תבישי  

 חילצה טלג ל"כנמה .תונבל תונפלוא ןכו ,ץראה יבחר לכב תופסונ תובר תומוד תובישי

 ספיספהמ קלח הווהמה בושח יכוניח לעפמב רבודמש "לארשי ינימ" ילהנמ תא ענכשל

 ברה םזיו הגהש תוינויצה תובישיה לעפמ טרפבו יתד ינויצה ךוניחה" ,וירבדל .ימואלה

."היתולובג לעו הנידמה לש התומד לע םוי םוי עיפשמש ימואל טקיורפ אוה ,ל"צז הירנ

 יווילב ,ה"ארה רפכמ םסרופמה הפיכה הנבימ תא לולכי ןורטלב םקויש הבישיה םגד  

 םייקל וחיטבה "לארשי ינימ" יגיצנ .הירנ ברה לש ותומדו םידימלת לש ילוקרוא גצימ

.רתאב רקבל ואוביש אביקע ינב ידימלתל דחוימ הלזוה עצבמ

.הכונח - הריפסה ינפל 461 ,ו"צקת 'ג - ולסכב הכ

 שדוח םא יולת( תבטב ג וא ב דע ולסכב הכ-מ ,םימי הנומש ךשמב גוחנ הכונחה גח  

 םינוויה לע וליחו יבכמה הדוהי לש ונוחצינ ןויצל ,)אלמ וא רסח הנש התוא לש ולסכ

.נ"הספל 461 תנשב ולסכב הכב ותכונחו שדקמה רוהיט רכזלו םינווייתמהו

 תוריזגה לוטיבל ,םירז דובעישמ הדוהי ץרא לש הרורחישל איבה םיבכמה לש םנוחצינ  

 תירב רוסיא ,תבשה תרימש לש רוסיא( םידוהיה לע )סונפיפא( יעיברה סוכויטנא רזגש

.תיאמצע תידוהי הנידמ לש הנוניכלו שדקמה תיבב הדובעה שודיחל ,)דועו הלימ

 תרונמ תורנ תא קילדהל ולכי אל ,ללוחמה לכיהל םיבכמה וסנכנ רשאכ ,ולסכב הכ-ב  

 ךפ קר אצמנ .םינמשה לכ תא ואמיט םינוויהש ינפמ רוהט ןמש ואצמ אל יכ ,שדקמה

 םהל השענו .דחא םויל קיפסהל היה רומאש ,לודגה ןהכה לש ומתוחב דחא רוהט ןמש

 "הכונח" םשה רוקמ .):אכ תבש תכסמ ,ילבב דומלת האר( םימי הנומש קלד ןמשהו סנ

 ולסכב ה"כב ונח םאבצו םיבכמה :ה"כ ונח - הכונח :םיריבסמה שיו .חבזמה תכונחב

.םנוחצינ רחאל

 אלא ,טלתשהל ןוצר ךותמ קבאמ הז היה אל .ינחור עקר לע התיה םיבכמה לש םתמחלמ  

 סנ רכזל .רז ןוטלש לש הייפכ לכמ רענתהלו םיאלמ תודהי ייח תויחל ןוצר ךותמ קבאמ

.הכונחה תורנ תא םיקילדמ ונא ,גחה לש הזה ינחורה ןפה תא למסמה ,ןמשה ךפ

 תועמשמ יבר תוערואמ הז םויב ועריא יאנומשח תיב תכונחב חבזמה תכונח םויל ףסונב  

 תא וכנח ןכו ,רבדמב ןכשמה תכאלמ המייתסנ ולסכ הכ-ב .לארשי םע לש םודקה רבעב

.איבנה יגח ימיב לכיההו חבזמה

.לדגמו המוח יבושיי ןושאר - ןאש תיב קמעב )דוד רינ( למע לת םקוה - )6391( ז"צרת ולסכב וכ

 ט"צרת-ו"צרת תוערואמ תפוקתב עקרקה לע ולעש םיבושייל יוניכ אוה "לדגמו המוח"  

 ןמתסהל ולחהש תומגמהו תוערואמה ."יברעה דרמה" םיברעה ידי לע ונוכש )6391-9391(

 ךרוצה תא ולעה לארשי ץראב תובשייתההו היילעה תאפקהל יטירבה ןוטלשה יגוחב
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 לע תננכותמ תובשייתה לש ךרדב הרחב בושייה תגהנה .תושדח תודדומתה יכרד אוצמל

.חווט יכורא םיימואל םיכרצו םיינוחטיב םילוקיש יפ

 )יקסבוזרג( רוג המלש למע לת ץוביק שיא עיצה לדגמו המוח יבושיי לש םגדל תינכותה תא  

 :תוירקיע תושירד רפסמ לע התנע תינכותה .הנגהה ידי לע םיטעמ םייונישב הרשוא איהו

 תובשייתהל דיתעב ךופהל הלוכיה תינמז תובשייתה )ב( ;דחא םוי ךות בושיי תמקה )א(

 עיגתש דע דמעמ קיזחהל םיניגמ לש הנטק הצובקל ורשפאיש םיאנת תריצי )ג( ;עבק

 ומילעה םעפ אלו בושייה תודסומ םע הלועפ םיטירבה ופתיש הנושארה הפוקתב .תרובגת

.עקרקה לע היילעה ןמ ןיע

 יקשממו ריעה ןמ םיבדנתמ ,םישנא תואמ ללכ ךרדב ופתתשה עקרקה לע היילעה יעצבמב  

 ולע םינש שולשמ תוחפ ךות .ןושארה ומויב תובשייתהה ןיערגל רוזעל ואבש ,הביבסה

 תומדקתה לש הפוקתל ןואפיקמ קניז תובשייתהה לעפמ .םישדח םיבושיי 55 עקרקה לע

 דעו ןופצב ןד ץוביקמ - ץראה יבחר לכב עקרקה לע ולע לדגמו המוח יבושיי .תצרמנ

 בושיי םדוק היה אל םהב םירוזאב תובשייתהל ולע םהמ םיבר .םורדב הבגנ ץוביקל

.ידוהי

 רעונה תעונת ידסיימ ויה וירבח ינושארו ,2391 תנשב םייתעבגב דסונ למע לת ץוביק  

 ץוביק םע ץוביקה דחאתה 3391 תנשב .םינושארה הירגובו לארשי ץראב ריעצה רמושה

 ןאש תיב קמעל םישרוח תצובק ץוביקה חלש 4391 תנשב .ןילופמ "דסמ" הרשכהה

 לש עקרקה לע םתיילע תארקל ל"קק ידי לע ושכרנש תועקרקה תרשכהל - ל"קק תורישב

 םיחטשה תא למע לת ירבח ודביע ,ו"צרת תוערואמ ץורפל דע םייתנש ךשמב .םיבושייה

 הדש ,הידמח ,ןתיא הונ ,ןיפור רפכ ,םייח זועמ ,הנדרי ,ףסוי תיב םהב ובשייתה ךכ רחאש

 ,קוש לת תמדא דוביעב ולחה תחא הנועבו תעב .תוליסמו ביצנה ןיע ,יבצ תריט ,והילא

 ,6391 לירפאב 02-ה לילב ,תוערואמה ץורפב .)למע לת( דוד רינ ץוביק םוקל היה דיתע םש

 ותמדאל השיגהו ,תוקריהו עטמה יליתש ורקענ ,ץוביקה לש ןושארה ריצחה לובי ףרשנ

 תמקהל תינכות למע לת ירבח ומזי םתמדא תבשהל םקבאמב .םיטירבה ידי לע הרסאנ

 הנגהה הטמש רחאל .ןושארה הלילב רבכ תויפונכה ינפב דומעל לכויש ,רצובמ בושיי

.תונכהב לחוה - תינכתה תא רשיא

 ,קוש לת תומדא לע 'א ילארשיצראה ץוביקה ירבח ולע ,6391.21.01 ,ז"צרת הכונחב  

 ,ןוספלוו דוד םש לע( דוד רינ - םימילו למע לת זא ארקנש רצובמ הנחמ םש ומיקהו

 תובשייתה תרגסמב םקש ןושארה בושייה הז היה .)תינויצה תורדתסהה לש ינשה האישנ

.ןאש תיב קמעב ןושאר בושייו ,לדגמו המוח
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    îøëæ çéðåëé "âï äùìåùä"

äîøëæ äçéðåëé çåîä åîâãì áâï äùìåùä øàùéúå á-7691. îèøú äîøëæ ìäîçéù àú úåìãåú 

ääúééùáåú äðåòæú áéîéí ääí, äîöå÷åú åä÷ùééí áàåúä ú÷åôä, åìä÷ðåú ìãåøåú äáàéí àú 

òøëé ääúééùáåú äçìåöéú. äàúø äîùåçæø ðçðê á-3991.

áî÷åí ùçæåø ùì ééùåá çåîä åîâãì òì ôé ãâí úì òîì áâåãì 1 X 1; áàîöòåú ëìéí åìáåù 

îúàéîéí éëåìéí äîá÷øéí ìäîçéæ àú 

çéé äîúééùáéí )åàó ìäöèìí(. ãâí òõ 

ùì çåîä åîâãì ðéúï ìôéøå÷ åìäøëáä 

òì éãé äîá÷øéí. çéæéåï àåø ÷åìé îúàø 

àú ú÷åôú äîàåøòåú åàú ééùåáé çåîä 

åîâãì. äçéæéåï áòáøéú, áàðâìéú åáúøâåí 

ìøåñéú. äàúø ðîöà áôéúåç îåàõ; 

á÷øåá éåëìå úìîéãéí åîá÷øéí ìäùúúó 

âí áçååééú äøîú äîâãì åáðééú îçðä 

àåäìéí. áî÷åí éù àôùøåú ìôòéìåú 

îåðçéú, ìòéåï áàøëéåï åìäøöàåú.

äàúø äîùåçæø ðîöà áúåê âï äùìåùä, ùáå âí èçðú ÷îç òúé÷ä, îåæéàåï ìàøëéàåìåâéä 

àæåøéú åéí úéëåðéú, áøéëåú îéí åîãùàåú. äî÷åí îùîù âí ëîå÷ã éöéàä ìèéåìéí áàæåø.

 ìôøèéí ðåñôéí éù ìôðåú ìéåðé öéï áèìôåï 7101856-40.

םירתא
 ןורכז הבשומה לש הדוסי - )2881( ב"מרת - הכונח לש ןושאר רנ - ולסכב הכ

.בקעי

 תפוקתב ומקש תונושארה תובשומה שמחמ תחא איה בקעי ןורכז  

 התישארב .ןיראמז רהל ולע םינושארה םיצולחה .הנושארה היילעה

 הברוח לש המשכ ,)היראמס םגו ןיראמס וא( ןיראמז הבשומה הארקנ

 לע ילוא ,םינלילח ושוריפו תיברעב אוה ןיראמז םשה .המוחתב התיהש

 תארקנ םינש ןתוא לש תונותיעב .םילילחב ונגינו םירהב םהירדע תא וערש םיעורה םש

 ,השנמ ירהל ךומסה ,הז רוזא .ןורמושה עמשמ - היראמס םגו ןיראמס םשב הבשומה

.ןורמושל המ םושמ ךייוש
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 ןויסינ ירסח ויהש ,הינמורמ םייתד םידוהי ,םינושארה םיבשייתמה תא דקפ בר לבס  

 ויה םה .דוביעל השק םישרט תמדאכ התלגתנ אלמ ףסכב השכרנש המדאהו תואלקחב

 רצק ןמז .חדינו דדובמ ,קוחר היה םבושייו םיברעה םהינכש יניעב םייוצר יתלבו םירז

 ןורבה לצא לעפ רבילהומ ברה .םישק םייפסכ םיישקל העלקנ הבשומה ,התמקה רחאל

 לש הנושארה תוסחה תבשומל התייהש בקעי ןורכז הבשומל ותוסח ןתנ הזו דלישטור

.בקעי ויבא םש לע םיבשייתמה הל וארק הדות תואל .ןורבה

 ררועו וידיקפבו ןורבב הרומג תולתל םרג ןורבה ידיקפ ידיב הבשומה יניינע לכ לוהינ  

.םידיקפהו םיבשותה ןיב םיכוסכס

 ,א"קי תרבח ידיל ןהיניב בקעי ןורכזו ,ותוסח תובשומ תא ןורבה ריבעה 0091 תנשב  

.תיתרבחו תיקשמ תואמצעל םירכיאה תא איבהל החילצהש

 ןוגראל "הייסנכ" ,ןיקשיסוא םחנמ לש ותמזויב ,בקעי ןורכזב הסנכתה 3091 תנשב  

 שולשו ,ץראב םיירבעה םירומה תורדתסה המקוה הכלהמבו לארשי-ץראב ידוהיה בושייה

 תדוגא - ץראב הנושארה תיביטרפואוקה יארשאה תדוגא הב המקוה ךכ רחא םינש

.ןוכסיחו האוולה

  לארשי חצנ( י"לינ תוליעפל זכרמ בקעי ןורכז השמיש הנושארה םלועה תמחלמ תפוקתב  

 יטירבה אבצל יניעידומ עדימ ריבעהש םירבח 03-04-כ הנמש יתרתחמ ןוגרא - )רקשי אל

 .ינויצה לעפמה תמקהב תיטירב הרזע לבקל ידכ ףסונבו ,ץראה שוביכב םהל רוזעל ידכ

 תדבכה תא הריבגה 7191 תנשב היוליגו ידוהיה בושייב בקונ חוכיו הררוע י"לינ תוליעפ

.)ךשמהב ןוסנורהא תיב לע  הבתכ האר( ץראב םידוהיה םיבושייה לע םיכרותה לוע

 היבשות רפסמ עיגה 2391 תנש דעו תויטיאב הבשומה החתפתה יטירבה טדנמה תפוקתב  

.שיא 005,1-ל

 תורבעמב הליחת ונכושש םילוע תואמ המכ בקעי ןורכז הטלק תואמצעה תמחלמ רחאל  

.םנעמל ומקוהש תונוכשב ךכ רחאו

 בושייל ואבש תוססובמ תובכש ינב םינוריע הילא ךושמל בקעי ןורכז הלחה 0791 תנשב  

.הב םייחה תוכיא ללגב

 לדג היבשות רפסמ .הרוצ השבלו הרוצ הבשומה הטשפ הדוסיי זאמ ופלחש תוברה םינשב  

 הקיתווה הבשומל .היילע תטלוקו הטלק רשא תירפכ הליהק םויכ התויהל דע הגרדהב

.שפנ 000,21 םויכ היבשות רפסמו תושדח תונוכש ופסונ
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îôú àúøéí áæëøåï éò÷á

1.  äé÷á - âáòú æàîàøéï

2.  áøéëú áðéîéï

3.  áéú àäøåðñåï

4.  áéú äëðñú àåäì éò÷á

5.  áéú äô÷éãåú - îåæéàåï ìòìééä äøàùåðä ò"ù ùøä åîùä àøéæåï 

6.  áéú ìðâä

7. ìåç æëøåï äîöééï àú î÷åí áéú äçåìéí )áå ôòì ã"ø äìì éôä(

8.  áéú äòìîéï

9.  éã ìîééñãéí

01. øîú äðãéá
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   àúøéí áæëøåï éò÷á

         áéú äëðñú àäì éò÷á

áéú äëðñú äîøëæé ùì æëøåï éò÷á ð÷øà "àäì 

éò÷á" òì ùí àáéå ùì äðãéá äéãåò. îàçø 

ùëì äîééñãéí äéå éäåãéí ãúééí, ùéîù áðééï 

áéú äëðñú )áðåñó ìî÷åí úôéìä( âí ëîøëæ 

äçáøúé åäúøáåúé ùì äîåùáä åáðåúéä áîùê 

ùðéí øáåú. áå äúëðñå áðé äîåùáä ìöøëéí 

ùåðéí: àñéôåú çáøéí ùåèôåú, ÷áìú ôðé äðãéá 

áòú áé÷åøéå áàøõ, äúëðñåú ìãéåï òì ãøéùú 

äúåøëéí ìäñâéø ìéãéäí àú àðùé ðéì"é åàéøåòéí 

öéáåøééí àçøéí.

áùðú úøò"ã )3191( ðòøê îñò äøáðéí ìîåùáåú äçãùåú áöôåï. çîéùä øáðéí áøàùåúí ùì 

äøá ÷å÷ æö"ì åäøá éç' æåððôìã æö"ì éöàå ìîñò áîèøä ì÷øá àú äééùåá äçãù ìééùåá äéùï 

)"ôðéí àì ôðéí"( åìäàãéø àú äùéøåúéí äãúééí áééùåáéí äùåðéí åìä÷ðåú çéðåê îñåøúé. àçú 

äúçðåú ùìäí äéä ááéú äëðñú "àäì éò÷á" áæëøåï.

áéú äëðñú áåìè òã äéåí áòéöåáå äîéåçã, òì öéåøé ä÷éø äöáòåðééí, øéäåè äòõ åùòåï ä÷éø 

áòì äàåúéåú äòáøéåú )ôøèéí òì æîðé äáé÷åø áîøëæ äîá÷øéí(.

    îøëæ äîá÷øéí - îåæéàåï ôúåç

"ãøê äééï" äåà îñìåì äìéëä äîöéâ àú äîåùáä ëîåæéàåï ôúåç. òé÷ø äîñìåì òåáø áøçåá 

äîééñãéí, ùáå áåöò ôøåé÷è ùéçæåø åùéîåø äøçåá äøàùåï. áøçåá æä äúééùáå îùôçåú äàéëøéí 

äøàùåðåú. ðéúï ìäéëðñ ìàçú äçöøåú åìòîåã òì äîéáðä äîùåúó ìäï: áçæéú äøçåá ðéöá áéú 

äàéëø, îàçåøéå - çöø îù÷ áòìé äçééí åáñåó äçì÷ä äáåñúï - òöé ôøé åâéðú éø÷ ìúöøåëú 

òöîéú.

ìôøèéí á"éã äîéñãéí", èì' 29/1188936-40

    áéú àäøåðñåï - îåæéàåï ðéì"é

áæëøåï éò÷á ä÷éí äàâøåðåí àäøï àäøåðñåï, ùäéä îáðé äîåùáä àú àøâåï ðéì"é.  äöèøôå àìéå 

àáéå )àôøéí ôéùì(, àçéå, àçåúå ùøä åëï àáùìåí ôééðáøâ, ðòîï áì÷éðã, éåñó ìéùðñ÷é åöòéøéí 

àçøéí îáðé äîåùáåú. ôòåìúä ùì ÷áåöú øéâåì æå ðòùúä áàîöòåú úçðú äðéñéåðåú äç÷ìàéú 

ùì àäøåðñåï áòúìéú. ìàçø ùäúåøëéí âéìå àú ôòéìåúí, ôúçå äúåøëéí áîñò àìéîåú åøãéôåú 

îìååä áîàñøéí åäâìéåú ìãîù÷.

�

�

�
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äîåæéàåï îîå÷í áùðé áúé îâåøéí ùðùîøå òã äéåí. äîåæéàåï ðåñã áîèøä ìäðöéç àú îùôçú 

àäøåðñåï åàú îçúøú ðéì"é. éù áå úöìåîéí, 

îñîëéí, îôåú åçôöéí ùì àäøï àäøåðñåï, 

ãåâîàåú îçéèú äáø ùâéìä áøàù ôéðä, áåìé 

æéëøåï ùì çáøé ðéì"é åòåã ôøéèéí. áîåæéàåï 

ñôøééä, àøëéåï åàåìí äøöàåú. äàøëéåï îëéì 

ëúáéí áðåùàéí ùåðéí ùì áðé îùôçú àäøåðñåï 

åçáøé ðéì"é.

ôøèéí ðåñôéí ðéúï ì÷áì àöì àáéùé àôøúé 

áèì' 0210936-40.

"áéú äô÷éãåú" - îåæéàåï ìòìééä äøàùåðä ò"ù ùøä åîùä àøéæåï

äîåæéàåï ùåëï ááðééï áï 011 ùðéí ùðáðä òì éãé äáøåï åùéîù áæîðå ëáéú äô÷éãåú åäéä 

äáðééï äâãåì åîäôåàø áàøõ. áîåæéàåï ùðôúç áôáøåàø 9991, ùìåù ÷åîåú ùì úöåâä äáðåéä 

áøöó ùì æîï, àåìîåú äúöåâä îùìáéí ñâðåï îåæéàìé îåãøðé úåê ùéîåø øåç ú÷åôú äòìééä 

äøàùåðä. áúöåâä ðòùä ùéîåù øçá áñøèéí 

ùäåô÷å áîéåçã åáúöåâä àåø-÷åìéú áðåñó ìúöåâú 

÷áò òùéøä åîéåçãú å÷åîä ìúöåâä îúçìôú. 

äîåæéàåï ñå÷ø àú úåìãåú äòìééä äøàùåðä 

åøàùéú úåìãåú äîåùáåú áàøõ éùøàì.

ôøèéí ðåñôéí áèì' 7790926-40.

äé÷á

âéãåì äòðáéí åúòùééú äééï ùéæí åîéîï äáøåï äí îéñåãåú ëìëìúä ùì æëøåï éò÷á òã äéåí, 

åäé÷á äåà äçùåá áîôòìé äúòùééä ùìä. äáé÷åø áé÷á ëåìì úöôéú àì æîàøéï äòúé÷ä, ãøê 

ñéôåø ääúééùáåú äçìåöéú. áúåê äé÷á òå÷áéí äîá÷øéí áàåôï ùéèúé àçø ùìáé ééöåø äééï. 

äáé÷åø ëåìì âí ñéåø áîøúôé äàáï äòúé÷éí åìàçø äñéåø îåöâú úëðéú àåø-÷åìéú.

)îúåê çåîø äñáøä ùì òîåúú äâãòåðéí - îøëæ îéãò åîøëæ äëååðä ììéðä ëôøéú. 

äòîåúä îùåå÷ú éåí ñéåø ì÷áåöåú îàåøâðåú òí îãøéëéí úåùáé äîåùáä îðåñéí ååúé÷éí - ôøèéí áèì' 1188936-40(

�

�
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תבט שדוח
.ןסינמ ירישעה שדוחהו ירשת שדוחמ יעיברה שדוחה אוה תבט שדוח

.הבוט הלימהמ אב םשה םירמוא שיו םימשגה תמחמ ץובב העיקשו העיבט ןושלמ םשה לש ורוקמ

 תיב לא שורושחא ךלמה לא רתסא חקלתו" זט:ב רתסא תליגמב הנושארל רכזנ שדוחה

."ותוכלמל עבש תנשב תבט שדוח אוה ירישעה שדוחב ותוכלמ

 םיידגה םיאצוי ובש םושמ ידג שדוחה לזמ ארקנ תידוהיה תרוסמה יפל :שדוחה לזמ

.ידגה גוחב וז הפוקתב תאצמנ שמשהש ינפמ םיבשוחש שיו ,הערמל

 םיעוריא
.הכונח תאז - הכונחד ח - תבטב ג

 תשרפ תא םוי ותואב םימייסמש ינפמ "הכונח תאז" ארקנ הכונח לש ןורחאה םויה  

 םעטהו .)דפ:ז רבדמב( "ותוא חשמה םויב חבזמה תכנח תאז" הב םיארוקו םיאישנה

 ,ןסינב םהיתונברק תא ובירקה םיאישנהש יפ לע ףא ,םיאישנה תשרפב הכונחב ןירוקש

 סנ הרק וב םויה אוה ,ולסכב הכ םויב ןכשמה תכאלמ המלשנ תרוסמה יפלש םושמ אוה

.)אתקיספהמ ד"פרת ןמיס רוט( ןכשמה תכונחל זמר הזב שיו הכונח

.םוצ םוי - תבטב י

 םינש שולש ךשמנ רוצמה ,םילשורי לע רוצמב לחה לבב ךלמ רצנדכובנ ס"הנפל 485 תנשב  

 תולגל לארשי םע חקלנ ךכמ האצותכ .הלפנ ריעה תמוחו וענכנ םילשורי יבשותש דע

.לארשי ץראב הנש 058 ךשמב םידוהיה לש הפוצרה םתבישי הקתונ ךכבו ,לבבל

 ויתובקיעבש םילשורי לע רוצמה רכזל םוצ וב ועבק ל"זחש םימיה דחא אוה תבטב הרשע  

.הנש התוא לש בא שדוחב ןושארה תיבה ברח

 האושה רחאל .תורודה תרוסמב ועבקנש הלאל םיפסונ תונערופ ימי וכימסה לארשי ימכח  

 וחצרנ םידוהי ןוילימ השישמ רתוי רשאכ ,היינשה םלועה תמחלמ ימיב ונמע תא הדקפש

 שידקה םוי"כ הז םוי עובקל לארשיל תישארה תונברה הטילחה )ש"מי( םיצאנה ידיב

 םידמולו המשנ רנ םיקילדמ הז םויב .האושב םתתימ םוי עדונ אלש םיללחל "יללכה

.תונברקה תומשנ יוליעל תוינשמ

 רשק םישיגרמו עדונ אל םתרובק םוקמש לארשי לכ תא םיריקומו םירכוז ונאש הז םצע  

 הז םיברע לארשי םע יכ דיעמ הז ירה ,שדקמהו םילשורי לש ןברוחה לבס םע םיהדזמו

 ילדבה אלל לארשימ םדאו םדא לכ יפלכ תוירחאו תוברע םישחו תורודה לכ ךשמב הזל

.תקספנ הניאש תרשרש - לארשי םע - תוומו םייח ,ליג ,הדע ,ןימ ,רוד



14

1

האנ-ןב לאונמע  ר"ד

 תבט-ולסכ םישדוחל ,ןיפיקעב וא תורישי ,םירושקה םירתאהו םישיאה ,םיעוריאה תא תוהזל אנ

 שדוח ףוס דע תכרעמל חולשלו םתובישח לע םיינש וא דחא טפשמ בותכל ,תואבה תולאשה לכב םיזמורמה

.תודיחה לכ תא רותפל חילצמה סרפב הכזי .תבט

?"בשיו" תשרפב ונל שי המו      

 רשאב ,רתויב יסיסב ישונא ללכ ונמצעל ריכזנ הליחת 
 ןיבמ קעצמ אוה ."ונחנא אל" אוהש ימ לכל ונתוסחייתהל
?ךיראנ המל .ונתשרפ לש ןיתישהו ןיטישה

 ונל עודי ךשמהה "םהילא ברקי םרטבו .קחרמ ותוא ואריו" 
 רובק הפו ,קוחרמ ףסוי תא םיאור בלה יבוט םיחאה .עודי םג
...בלכה

 

 הנהו ואריו םהיניע ואשיו" ,תרצוי תוליעפב םהיניע בושו 
 ירצו תאכנ םיאשֹנ םהילמגו ,דעלגמ האב םילאעמשי תחרֹא
."המירצמ דירוהל םיכלוה ט Bו

 ,ספא ליגב ונייהשכ רבכ .הלאשה הליחתמ !ףוס ףוס ,ןאכו 
 .תנוטנטקה ונצרא ךרד ורבע ץרא יספא לכמש ונל ונניש
 התע ךלנ תאזל יא .תושבי ןיב רשגה ונא - תורחא םילימבו
:ךרדה ינוינויצ תא ריכנו

 תאו ,תא איצמה ,ותלב ןיאו ,אוהש רמייתמ יפוריאה םלועה 
 תוחרוא קוחרה חרזמה ןמ ואצי םדק ימיב רבכ ,לבא .תאו

 תירבעב( םירקיו םיפי םירצומ ,ןתשבד וא ,ןבג לעו תוכורא
 היה םפוסש םירטמוליק יפלא )הרקוי ירצומ = תישיר-ובונה
...וארק ,םינושה היפיעס לע ,ךרדה וזל .הל ןופצמו ונצראב

?? 8 'סמ - םירתאה ךרדב             



15

2

3

11

10
9
8
67

5
4

 .םעפ ונל ורדיש ךכ ."ןומה ףיסומ - ןומיל ץימו" 

 ,ורופיאלו ףוגה םושיבל ,ונוויגל ,לכואה רומישל לבא 

 ,םהבש םילודגה לש ןשל וא ,םינושמו םינוש םייח ילעבל 

 .התייה הרצק אל איה םגו ,רחא ןוויכמו ,תרחא ךרד התייה 

 ....... הל וארק ,הנוכנה ךרדב םתא ,ןוכנ ,ןכא 

.שדוקה ץראב חונמ הל האצמ איה םגו 

 ,תאזה ץראה לש רוקיבה סיטרכב ,ןשיה םשהש םכבל םתמש םאה בגא 

.... אוהו הקוסיע לע אוה םג דיעמ 

.הריחבה ץרא לש ןוכיס-יוכיסה התייה וז תילכלכ-ואיג הדבועו 

 ,ביחרנ אל ליעל רומאה ללגב ונצרא הגפסש תוכמה לע 

 ,לארשיב םיכלמ ויה ...לבא ."ונשפנ הל העבש" תבר ירהש 

.ץראה הרשעתנ ךכמ האצותכו ,םהידי לע ולצונ ןורתיהו יוכיסהש 

 

...היה ,הקסיע ותיא רוגסל יאדכש ןיבה ינופצ ןכש רבכש ,ןושארהו דחאה 

 .ליעל וניוצש םיטירפהמ המכ רבכ איבה ,ול ךומסה ,ינשה 

.ידמל ןווגמ אוביי ויה ודגנכש רזעה םגו... ...יתכלממ רוקיבל הכז םג אוה 

.ערה ןיע ילב ,תובר ויה םהו 

... ?םורכזתה ,המכ דוע ויה תלשוש התוא ךשמהב 

,הככ-הככ אוה ולש סוחייהש ךלמ אוביו ,םינש המכו המכ דוע ופלחיו 

.רתויב שימש היה ,הז ונרופיס תליחתב רכזוהש יתשבי-ןיבה רשגהש הז היה אוה לבא  

 ,ושדוחש םירחא תומוקמ סולפ ,םימכחה וריכזהש רתויב האנה ןיינבה 

 ,...ראותה תא זאד םינלבקה ןוגראמ לביק ןללגבו 

 ,הל םרגש ,וזה ץראה לש הזה ןויפיאה לש םיחוורה םה 

.םימיה ירבד תפמ לע איהש המ תויהל רתיה ןיב 

ינשה רפסב רבכ ונאו      

דלונ אל אוהש ףא לע ,ונלש ונתשרומב קר אל תשדוקמו תמסרופמ ,העודי ותוישיא 

...לבא .הב רבקיהל הכז אל םגו ,וליפא הב רקיב אל ,ונצראב 

12"ינומדאה" לש ותדלוה ריעמ ןיכלהמ ונייה םא 
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 יהשימל ףרוע התנפה אלש תאז לש אצאצ היהש  

,ולש לדחמב הדעו םע לבק הדוהש הז לש ותחפשממ התייהש 

,ץראל קתעוהש יפסכה םיל םורדמ קוחר םוקמ לש ומש תאשונה ,וזה העקבב ,ןכ 

.םיכלמו םימכח ,תומוקמ לש םמשמ קלחל ךפהו 

 .)חלתשמה ריעשה םע םג הז רוזיא םירשקמה שי( 

.םירמתה ריעל הליבומ וזה ךרדה 

??המ זא ,התוא וניהיזו ךרדב ונכלה ,בוט 

קקוחמ אוהש זירכהש שיאה רמוא ,תידחב עיפומה רופיס יפ לע ,וזה ךרדה דצל 

.ןושארה קקוחמה תקלח ,ךרדה דצב ,םש יכ ,םלועה היהו רמאש ימ לש ויחילש ןורחא אוהו 

,הוש היה אל ויניע יתש עבצש שיאה אוביו .חוטב לבא ,טאל חמצ רופיסה 

,םה םג ,ונעטש הלא לש םהירצבמ תחישש ,ץרמנ איבצמל דבעמ ךפהשו 

 .תאזה הקלחב ?ןומט אל ?ןומטה לש ותשרומ לע לופונומל 

 הלא לש םשה יאשונל תראופמו הלודג הינסכא הזה םוקמב הנבי 'ןיעה לעב' 

,הנש ידמ ביבאה תנועב םוקמה תא ושדיקו םיה ייאמ ץראל ושלפש 

,םתוסנכתה םותב םילשוריב םייקנ םד םכפושב םגחל וקצי תפסונ השודק 

יאהמ 'םינמלטנ'ג'מ הנתמב הלודג הלחנ לביקו ,רבדמה ןמ םכח רימא אבש דע 

המדקימ לביק וליפאו ,לביקש ן"לדנב םידוהי תובשייתהל ןכומ היה אוה ,עודיה 

 .)ףסכ ה-ב-ר-ה הזו( ךכ לע גנילרטס תוריל תואמ שמח ךסב 

 ,הזה םוקמה ,הזה גחה ןמוט המ ןיבה ,ךלמל היהש רימא ותוא 

 .הזה םוקמב תוחתטשהה תא קספיו ,וללה םיגגוחהו 

,םיאתו םירדח הבורמו חוורמ םוקמה היה לודג 

.06 רפסמ היזיווידה לש אלמו לודג ןסחמל שודקה םוקמה ךופהיו ??לבח אל 

םימחול םידדצ לע שוריפב רסאנ הבנ'ז תנמאבש רכזנ ללכב ימו( 

)??תד תודסומב הסחמ שפחל 

 ןיידע םיכלהמה הלא תלחנל ךפה ותוא ןסחמ 

.םימיה תשש רחאל ,ןושאר קקוחמ ותוא לש ורואל 

וסנ אנא ,תובע תוזימר שי ןיבל ןיב לבא ,ףגנ ינבא המכ ןאכ וצבוש !ןוכנ 

?זמר דוע םיצור .ליעלד ללמה עפשב רתתסמה םוקמה לא ונכירדהל אנ 

.אירפושד אתרקמ ןירטמ-וליק םישולשכ יוצמ רתאה 

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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!
6 'סמ םירתאה ךרדב ןודיחל תונורתפ
השמ ןתוח - ורתי .א     .1

תור     .ב 

 תעונתל ךייתשמ .ןורוח אובמל ןופצמ מ"ק 5-כ ןולייא קמעב הלפשב םידבוע בשומ - תור רפכ    .ג
 רמתשהש - הטורפכ וא הטור רפכ - אבדימ תפמב רכזנה םודק בושיי לש ומש תובקיעב .םיבשומה
.םילשורי רודזורפ רוזאמ םיבשומ ינב ידיב ,7791-ב דסונ .םוקמל הכומסה טור רפכ תבר'ח םשב

 לאוער לחנו ורתי לחנ םיאצמנ תליא ירה רוזאב .ןומר הפצמל ברעמ ןופצמ בזכא לחנ - רתי לחנ  .ד
.בבוח לחנ אצמנ עבש ראב רוזאבו

 

.תדבעמ הטמל םירה ינש - דדימו דדלא .2 

 ."הל ונע ראב ילע ...לארשי רישי זא" :ראבה תריש תרכזומ תקוח תשרפ ףוסב - אבדימ תפמ .3
 איה םש תורכזומה םירעהמ תחא .ירומאה ךלמ ןוחיס לע לארשי ןוחצינ לע רפוסמ הרישה רחאל
 הפמה .םייארקמה היתלובגב לארשי ץרא תא תראתמה ספסיפ תפמ התלגתה אבדימב .אבדימ ריעה
 האמה ףוסמ אבדימ תפמ לש הנמז .תיטנזיב היסנכב תויגולואיכרא תוריפח תעב ,4881 תנשב התלגתנ

 .התוא וביכרהש ספיספה ינבא םה אלה הפמה התנבנ הנממש םיוותה .הנש 0051 ינפל ךרעב ,תישישה
 .ך"נתב ורכזנש םיבר תומוקמ שי הפמב .תיאמור םיכרד תפמ איה הרוקמ .םיבר םיטרפ הפמב שי
 תורוסמ תעפשה תרכינ הפמב תורייוצמה םירעב .לגרה ילוע לש םתלעותל םירעה ירויצ םג הפמב
.וחירי תוביבסב םיזירגו לביע ירה תעיבק ןוגכ ,תומוקמ יוהיז רבדב רקיעב ,תוידוהי

6 'סמ "םירתאה ךרדב" ןודיחל םירתופה תומש
הרפע - ץכ יתור

לא תיב - לגנא וילש

תרפא - ןומולוס הירא



18

"ץראו םימש תכונח" .1
.םיברה תושרל ךומסה חתפב קילדהל ,הכונח תווצמ - הכלה

...םלועלו םמצעל ריאהל תינחור המצועו שפנ תוחוכ םידוהיה םיבאוש ,הז םירוא גחמ

.וירבד אמצב ותש םיברו לארשיל ותרותמ ריאהש ,קוק ברה לע םירפסמ

.םיברה וידסחו וישעמ לע םסרופמו עודי אוה

.ל"ר השק הלחמב ,םיפירחה וידגנתממ דחא לש ותב התלח םעפ

?בר ףסכ גישי ןינמ ךא ,ל"וחב החמומ אפור לע וצילמה םיאפורה

.לארשי ץרא לש הבר ,קוק ברה תא ץירעמ אוה ,לוגדה אפורה יכ ,דגנתמל עדונ

 .קוק ברל תונפל םלכנו שוב אוה םלוא

 "דגנתמה" דועב ,החמשב לכה השע קידצה .םהיניב "ךוותל" ושקיבו קידצה ןיול הירא 'רל ךלה

?עדוי ימ ?ילוא ,!ששוח ,!רהרהמ

 ימצעב ינא ...הזב הז ברעל רוסא ?תקולחמה לצא הלחמה ןיינע המו :הירא 'ר קידצל קוק ברה בישה

.לעופ לחהו .ונעמל לדתשא

 - !רוזח ,קוק ברה תאירק עמש הנהו דגנתמל רפסל ץר ...ותונוכנו חורה תולדגמ לעפתה ןיול הירא 'ר

 טרפל םג ?ול שי ל"וחל תועיסנו ;תוטשפב לאש קוק ברה ךא ?הטרח ילוא ?יונישה המ ,עדוי ימ ובלב בשח

.ןתינש לככ עייסל דואמ שקיבו תועיסנ תרבחל בתכמ בתכ ברה .גאדו בשח הז

 ףיסומו ,"םה שדוק וללה תורנה" תניחבב קידצה והז .חורה שיא תולדגמ שגרנו םעפנ הירא 'רו

...הכזנו ןתי ימו ץוחב םיבשו םירבועל ריאמ ימינפה רואה קפס ילב .ליח לא ליחמ "ךלוהו

רזע ןועמש

הכירדמל ינויע רמוח 
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תונגלפה ינפב סירתכ תודחאהו הנומאה .2
 תבש תכסמב ארמגה תייגוס תא חתפמ ,הכונחו הליגמ תוכלהמ ישילש קרפ תליחתב םינמז רפסב ם"במרה

:רמואו ,'וגו "יאנומשח תיב תוכלמ הרבגשכו )ב"ע ,אכ ףד(

 תווצמבו הרותב קוסעל םתוא וחינה אלו םתד ולטיבו לארשי לע תוריזג ורזג ןווי יכלמשכ ינש תיבב

 לארשיל םהל רצו תורהטה ואמיטו תוצרפ וב וצרפו לכיהל וסנכנו םהיתונבבו םנוממב םדי וטשפו

 ורבגו םליצהו םדימ םעישוהו וניתובא יהולא םהילע םחירש דע לודג ץחל םוצחלו םהינבמ דואמ

 הרזחו םינהכה ןמ ךלמ ודימעהו םדימ לארשי ועישוהו םוגרהו םילודגה םינהכה יאנומשח ינב

.ינשה ןברוחה דע םינש םיתאמ לע רתי לארשיל תוכלמ

 םינהכה יאנומשח ינבו עישוה 'ה .החלצ אל ,לארשי םע לע איבהל םינוויה וצרש תינחורה הדמשהה

 םידיעמ ,אסיג ךדיאמ ןוחצינה גשיהו אסיג דחמ ,םיבר ןושלב שומישה .םוגרהו םינוויה לע ורבג םילודגה

 עיפשה אלש לטובמו ןטק טועימ וויה םינווייתמה ,דועו תאז .יאנומשח ינב לצא תושיחנו תודחא ,הנומא לע

 ,תורוקמה ןמ קתנתהל וסינש ויה םינווייתמה תמגודכ תורוד ירוד ךשמב .יאנומשח ינב לש םתעד לע ללכ

 םדאה .םישי אל רבדהש ללגב "תוקתנתה" חלצומ ךכ לכ אלה יוניכב םויה םינכמש המל המוד תרגסמב

 ותוא םיריבעמ םא םג ,תאז תונשל ןתינ אלו בטיה בטיה תשרשומה תשרומכ ומוקמלו ותרגסמל ךייש

 םע דחי יאנומשח ינב לש תודחאהו תודיכלה .ותדמו ומוקממ םדא רוקעל ןתינ אל תישעמ הניחבמ .ומוקממ

 םיטעמה לש 'ה תאמ לודגה ןוחצינה ןאכמו עיפשמ םרוגכ תונווייתהה לוטיבל המרג ,'הב הקזחה םתנומא

 הנומש ךשמב שדקמה תיבב הרונמה תקלדהל קיפסהש ןמשה ךפ לש אלפומה סנה ךכל ףסוותמ .םיבר לומ

.)ב ףיעס ,םש( ם"במרה ירבדכ םימי

 בלשמה םוצע חוכ אוהש הרותה חוכ ךותמ העבנ יאנומשח תיב תוכלמ לש הרובגה יכ םידמל ונאצמנ

 הכלה חטשב השגרוה אלש תונגלפה ינפב סירת וויה תושיחנהו הנומאה םע דחי תודחאה .תוימשגו תוינחור

.יפוא הז יפוא רשאכ ,ונימי ללוכ תורוד ירודלו התעשל הבוט ,וז תיטקדיד-תיטקרפ הטיש .השעמל

בילטוג םהרבא ר"ד

ךלמל הבושת .3
 ירעלו םילשוריל םיכאלמ דיב םירפס ךלמה חלשיו ...דחא םעל םלוכ תויהל ותוכלמ לכ לא ךלמה בותכיו

 ,םיגחו תותבש ללחלו שדקמה ןמ ךסנו חבזו הלוע עונמלו ץראל םירכנ םיקוח ירחא םייקל תכלל הדוהי

 תא חינהלו ,תואמט תומהבו םיריזח בירקהלו םיליספו תולכיהו תומב תונבל ,םישודקו שדקמ אמטלו

 רשאו םיקוחה לכ תא ףילחהלו הרותה תא חכשל .לוגיפו אמט לכב םתושפנ תא ץקשלו ןילומנ יתלב םהינב

.תומי - ךלמה רבדכ השעי אל

)א:א םיבכמ(

çáø îëúá úùåáä ìîìê áòé÷áåú äãáøéí ùëúá. îäå äãáø äçîåø áéåúø áîëúáå ùì äîìê? 

ðî÷ áàéìå àîöòéí îòùééí äééú îùúîù àúä åçáøê ìðåëç äîëúá.
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ןיזנבה חפ .4
.רורחשה תמחלמ לש םינושארה םישדוחב הז היה

 ונאצי .הביבסבש םיצוביקה דחאל ונלש הדמעה ןמ תשומחתו קשנ ריבעהל הדוקפ ונלביק דחא הליל

.ךרדל

.ןמזה לכ ורי םירצמה .תודשה ךרד ונעסנ ןכלו ,ךרדה תא ומסח םירצמה יכ ,שיבכב עוסנל ונלוכי אל

.רודכ לכ לע לבח .תחא הירי אל ףא - ונלש הדמעה ןמו

.ינאו ןתנ ,גהנה קילומש :תינוכמב ונייה השולש

 תינוכמה לבא ,ץוביקה לא תוריהמב עיגהל ונחוכ לכב וניסינ .ץוביקה לע הקספה אלל ורי םירצמה

?תושעל המ .אצי ןיזנבה לכו רוניצב רוח היה .לועפל קספ עונמהו הנשי התייה ונלש

?ןיזנב חקינ ןיינמ לבא ,םותסל לכונ רוחה תא -

 .ףוקתל םיכישממ םירצמהו

 טעמ םינשיה םילכה ןיב אצמנ ילוא .יטירבה אבצה לש הנחמ הביבסב הפ היה םעפ" :ןתנ רמא

"?קלד

.תורבוגו תורבוג תויריהו .רבד ונאצמ אלו - ןשיו רובש ילכ לכ ונקדב ,בוזעה יטירבה הנחמל ונסנכנ

.רוזחל רבכ וניצר

 תיחפ ונאצמ הנהו ,תואטורגה ןיב הליפאב שפחל ונכשמה ."םעפ דוע הסננ" - ןתנ שקבמ - "עגר דוע"

.ןיזנב טעמ הבו הנטק

.ונתוא הליצה ןיזנבה תיחפ .תינוכמה לא הרזחב לוחזל ונלחתהו לכמ רקיה רצואה תא ונקביח

 התוא רומשל ונטלחה ונחנא לבא ,הקירה תיחפה תא קורזל קילומש הצר ץוביקה לא ונעגהשכ

 ירחא .הפקתהה תא ףודהל ונחלצה .םימחולל ונפרטצהו תשומחתהו קשנה תא תוריהמב ונקליח .תרכזמל

.ונלוכ תא הליצהש ןיזנבה תיחפ לע ץוביקה ירבחל יתרפיס םשו טלקמב ונבשי ברקה

"?םויה םוי הזיא םתא םיעדויה" :רמאו דחא לייח ץפק

 ?תיחפ התוא לש הפוסב היה המו .הכונחה גח לש ןושארה םויה הז היה יכ ונל הריכזה ןיזנבה תיחפ

 ונלצינ ךיא הכונח גח לכב ונל תוריכזמ הלא תויכונח .תויכונח שולש הנממ ונישעו ונלצא הראשנ תיחפה

.ןיזנבה תיחפ תרזעב תווממ

)ןטול רשא תאמ רופיס יפ לע(
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ויגהנממו הכונח ינידמ
:ןכלו ,הב רהזיהל םדא ךירצו הביבח הווצמ הכונח רנ תווצמ

 הקלדהה ןמז עיגהשמו ,רחא קוסיע לכב קוסעל ןיא ןבומכו לוכאל ןיא הקלדהה ןמז םדוק העש יצח .א

 .דומלל ןיא

 הנופו ליחתמ ובו לאמש דצמ ךומסה רנ קילדמ ינשב ,ןימי דצמ ינוציקה רנה קילדמ ןושארה הלילב .ב

 .ןימיל

 וליפא הכונח תורנמ תונהילו שמתשהל םיאשר ונא ןיאש ינפמ ,ףסונ רנ ,שמשב קילדהל םיגהונ .ג

.תורנה ראשמ ךומנ וא הובג דומעל בייח שמשה .השודק שימשתל

 לש לאמש דצב וחינמו" - סנה םוסריפ םושמ ץוחבמ םיברה תושרל ךומסה חתפ לע הרונמה חינהל שי .ד

.)עצמאב קילדמהו לאמש דצל היכונחהו ןימי דצל הזוזמ( "תווצמב בבוסמ אהיש ידכ - חתפה

.םיברה תושרל הנופה ןולח וא תספרמב וחינמ ,הנוילע המוקב רדש ימ .ה

.םהבוגב םיווש תויהל םיכירצ תורנה .ו

 רקיע יהוזש )מ"ס 08( םיחפט הרשע דע )מ"ס 42( םיחפט השולשמ הלעמל היכונחה תא חינהל שי .ז

 המא םירשעמ הלעמל אל לבא ,רשכ - עקרקהמ םיחפט הרשעמ רתוי םחינה םא ךא .תיבב הווצמה

.)האנ ח"ארגה יפ לע( )רטמ 6.9=(

 םעפ םהב וקילדהש תוליתפ .רחבומה ןמ הוצמ תיז ןמשו הכונח רנל םירשכ תוליתפהו םינמשה לכ .ח

 .ףסונ םוי וב קילדהל ןתינ ןמשה רתומב ןכו תרחמל םהב קילדהל רתומ תחא

 דבלבו המחה תעיקשב קילדהל )םילשוריב ןוגכ( םימידקמ שי .םיבכוכה תאצב קילדהל התווצמ רקיע .ט

 םיבכוכה תאצ רחא קילדמשכ םג ןבומכ .םיבכוכה תאצ רחאל העש יצח קלדתש ןמש קיפסמ ןתיש

.העש יצח תוחפל תורנה וקלדיש ךירצ ,םיבכוכה תאצ רחאש העשה יצח רחא וא

 )3-ו .םיסנ השעש )2 ;הכונח לש רנ קילדהל )1 תוכרב ךרביו דחיב םיצבוקמ תיבה ינב לכשכ קילדי .י

."ונייחהש" תכרב ףיסוי ןושארה ברעב

 ,םינשי ותיב ינבו הלילב רחואמ דע קילדה אל םאו ,םירע תיבה ינבש ןמז לכ הלילה לכ קילדהל רשפא .אי

.הכרב אלב קילדי

 םיניד 



22

 "וללה תורנה" רמאי ,תורנה ראש תא קילדמש דועב ,הליל ותוא לש בויחה רנ תא קילדהש רחאל .בי

 רומזמ תוניגנב חצנמל"ו "תיבה תכונח ריש רומזמ" םירמוא הקלדהה ירחא .תובת ו"ל וב שיש חסונב

."רוצ זועמ" םירמוא זנכשא תודעבו "ריש

 רנב ןתי ,הקלדהב בייחה ןמזה רועיש תורנה לכ וקלדיש ידכ ןמש הברה הכונחה תומי לכב ול ןיאש ימ .גי

 .תורנה ראשל קלחי ול ראשנש המו ,הקלדהב בייחה רועישכ ןמש םוי ותואב ףסונה

 הנושארב ,תסנכה תיבב תבש יאצומב לבא .תבשה תורנל םדוק הכונח רנ םיקילדמ דימת תבש ברעב .די

.הכונח רנ םיקילדמ ךכ רחאו הנושארב םילידבמ תיבבו הכונח רנ םיקילדמ

.ןמשב קלח ול הנקמ תיבה לעבש וא הטורפב ףתתשמ תיבה לעב לצא ןסכאתמה חרוא .וט

.ומוקמב קילדהל וחילשכ ותשא תא תונמל לוכי אובל רחאתיש עדויש תיבה לעב .זט

.ןוזמה תכרבבו הליפתב "םיסינה לע" םיפיסומו םלש ללה םירמוא הכונח ימי תנומש לכ .זי

.םיאישנה תשרפב םיארוק הכונח ימימ םוי לכב .חי

 רכז ןמשב תונגוטמ תוינגפוסו תוביבל םילכוא ןכ ומכ .תידוהי השעמל רכז בלח ילכאמ לוכאל םיגהונ .טי

.ןמשה ךפ סנל

תודעה ברקב הכונח יגהנמ
 ,תידוהי דובכל לוחמו רישב ,ןייו הניבגב ,יעיבשה הלילב "םישנ התשמ" ךורעל וגהנ - הקירפא ןופצב

.יאנומשח תיב םע התוא תרשוק תיממעה תרוסמהש

 הביתה ינפל ךסב תורבוע ,הכונחב לחש תבט שדוח שארב תסנכה תיבל תואב םישנה ויה - היסינוטב

 ימ" :ןתוא ךרבמו ןהילע ודי תא שרופ )ברה( תסנכה תיב םכח היה דמעמ ותואב .הרותה רפס תא תוקשונו

...האל ,לחר ,הקבר ,הרש תושודקה וניתוהמא תא ךרבש

 ידימ השודק לביקו ,הכוסב יולת היה רשא ןמש ןקנקמ הכונחה תורנ תא קילדהל םידיפקמ - ןאטסינגפאב

.ןיזיפשואה תעבש

 )תיבב םג ןכ םישוע רשפאה לככו( ברעמ-חרזמ ןוויכב הרונמה תא םידימעמ תסנכה תיבב - זנכשא

.וברעממ רנ םיפיסומ ינשה ברעב ,יחרזמה רנה תא ןושארה ברעב םיקילדמו

 ירזיבאב דייטצהל וליחתה ןבר תיב לש תוקונית ,ולסכ שדוח לש ותסינכ םע - םידרפסה םילשורי ידוהי

 םירענה תא סינכה םילולח תוחתפמ רחא שופיחה .םינוש םילדגב םילולח לזרב תוחתפמ רקיעב ,ץוציפ

 םער לוק לש תינויסינ העימש רחאל ןבומכו ,םלדוגל םאתהב ועבקנ תוחתפמה יריחמ .ררחסמ רכמ-רחסל

.םיבכמה תומחלמל רכז ,תוצצופתהה
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 אב הז קיתע גהנמ .ןהכ םוקמב תסנכה תיב יאבג הרותל ןושאר הלוע הכונח לש ןושארה םויב - בול ידוהי

 לבקל תנמ לע אלש תסנכה תיב יניינעל הנשה לכ ךשמב ונמזמ שידקמה תסנכה תיב יאבגל דובכ קולחל ידכ

.םינהכ תכרבב הליחתמ איהש ןויכמ וז היילע ול הרחבנו ,סרפ

 םהידמלמו םידימלתלו םינקז יבשומב םינקזל )תוינגפוס( ןינגפוסה ןמ איבהל תוגהונ תובר תוחפשמ

."רדח"ב

.ורואב שמתשהל ידכ ,רכיהל דחאו ,תורנה תא םיקילדמ ונממש דחא ,םישמש ינש םיקילדמ - סרפ ידוהי
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641 'סמ תועדומה חול

הכונחל ץבשת

 ;ןשי )5 ;םידדצ ינשמ דחא דצל הייטנ )1 :ןזואמ
 תוחוכ ידי לע רבע לכמ םוקמ לש רותיכ  )7
 דרמ גיהנמ )01 ;העינכ ידיל ואיבהל תנמ לע אבצ
 ס"הנפל 761 תנשב ותליחתמ םינוויב םיאנומשחה
 לוק )31 ;ס"הנפל 161 תנשב ברקב ותליפנל דעו
 םישנ הללגב ,הכונחה גח תורוביגמ )41 ;ירבג
 תרמואש יפכ ,םישנאה ומכ הכונח תווצמב תובייח
 יפל ,םישנ אקווד - םישנה" :"הרורב הנשמ"ה
 ףד( םיחספב תופסותב ןכו ,"םהידי לע סנ השענש
 האיבה איה ,)"סנה ותואב ויה" ה"ד ,ב דומע חק
 )71 ;ביוא )51 ;והתגרהש רחאל ינוויה שאר תא
 םימ )91 ;םייח-לעב תכישנ ידי לע תמרגנה הלחמ
 ;)די תישארב( ם)ה(רבא תירב ילעבמ )02 ;םיבר
 ;תיאבצ תדוכלמ לש גוס )32 ;םיטבשה דחא )22
 המודק ריע )82 ;לייט ,עסונ )62 ;הרוצ ,הארמ )52
 םוחתב םויה םיאצמנ הידירש ,תימורה הפוקתהמ
 ,לאערזי קמע תומדא שכור )03 ;הירבט ריעה
 'ו-ב רטפנ ,)4681-5491( תובוחרו הרדח ,רפח קמע
 )43 ;לאערזי קמעב בושי ומש לע ,ו"שת ולסכב
 ות )63 ;)זט היעשי( ץחול ,שגונ )53 ;הלילב ההש
 רבחמ ,)8281-5091( יתפרצ רפוס )83+24 ילקיסומ
 שבי תדימ )04 ;"םוי םינומשב םלועל ביבסמ"
 ;)א הירכז( הדידמל טוח )44 ;)מ היעשי( המודק
 תודיסחב החמשה םוי ארקנ ךכ )94 ;ארקיו שמוחב השרפו ,הדוקפ )84 ;םחל תסורפ )64 ;)ב הכיא( המוחל ביבסמ הרופח הלעת )54
 ורסאממ ,ד"בח תודיסח דסיימו ךורע-ןחלושהו אינתה לעב ,ידאלמ ןמלז-רואינש יבר לש ורורחש םוי ,ולסכב טי-ב לחה ,ד"בח
 ;יאנג ,םגפ )65 ;תותימצל ץראה תא בזועש ימל יוניכ )55 ;םיילותחה תחפשממ ףרט תייח )35 ;ט"נקת תנשב תיראצה היסורב
 דרמל המדקש הפוקתב םילשוריב םינווייתמה תגהנהב חתפמ תומדכ הצמשל רוכז ,קודצ תלשושל ןורחאה לודגה ןהוכה )85
 םינאת ףטוק )16 ;ימצעל )06 ;סוכויטנא ידי לע ס"הנפל 171 תנשב הלודגה הנוהכה ןמ חדוהו ףסכב ותרשמ תא הנק ,םיאנומשחה
 ,ט"שת ולסכב ה-ב הכנחנו ,תואמצעה-תמחלמ רחא הללסנש ךרד )26 ;)ארונטרבמ הידבוע 'ר ,ב הנשמ א קרפ תיעיבש תכסמ(
8491.21.7.
 )3 ;הכונח סנ עריא וב ,ינשה שדקמה-תיב תמקהל איבהש )א הימחנ( הילכח ןב הימחנ לש וייחב ךפהמ לח וב שדוחה )2 :ךנואמב
 ירומזמ יגוסמ דחא )7 ;סופדל רפס ןיקתמו ךרוע )6 ;)ב לאינד( רוא )5 ;ףוגה ירירש לש תינוצר-יתלב תוצווכתה )4 ;ילקיסומ ות
 תלימ )21 ;הפוריאב החפשמ תומשל תמודיק )11 ;ישילשה שמוחה )9 ;)ז רבדמב( הפוחמ אשמ-תלגע )8 ;)זט םיליהת( םיליהת
 ,םהיפל תגהונ םוי לכב םיקלדומה הכונחה תורנ רפסמב הכלהה )81 ;)ב יכאלמ( הללק )61 ;שומישה תויתוא עברא )31 ;הלאש
 םשמ הנידמ )72 ;)בל היעשי( םיפוצ-לדגמ )42 ;תכל-ריש )32 ;םינוויה דגנ דרמב לגדה ףינמ )12 ;):אכ תבש תכסמ( ךלוהו ףיסומ
 ,חונמ ר"ב היקזח יבר ידיב רבוח ,הרותל שוריפ )33 ;תיצחמ )23 ;הדובע )13 ;הטמ ,ץע-הנק )92 ;ינשה שדקמה-תיב יאמטמ ואב
 )34 ;רשב תיילצל שמשמה דדוחמ הנק )14 ;).טכ אמוי תכסמ( םויס ,ףוס )04 ;סרק )93 ;הכונחה גחל רזיבא )73 ;ג"יה האמב יח
 לארשי-ינב ואצוה וילא םוקמה )05 ;).דע םיחספ תכסמ( תוינטקה תחפשממ ירפ-ץע )94 ;תיתוכאלמ העבג )74 ;בוט-םוי )54 ;חילש
  םשל הכרב תפסות )95 ;ארקמה-ימעטמ איה הינרק םע )75 ;ןוליו )45 ;טושיק ,ראפ )25 ;דב )15 ;)דכ ב םיכלמ( רצאנדכובנ ידיב
 .הרירב תלימ )16 ;יח םדאל תנתינה
                                              ןויליגה ףוסב תונורתפ האר                                                           

םינשושרה הליש תאמ 
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לארשי תוליהק ספיספ

ינאיס החמש תאמ

ינש קלח - םירצמ ידוהי

תונויצהו םירצמ ידוהי

 עיגהל היה ודועייש ,לארשי םע לש ותדיל שרע איה םירצמ ץרא ,ידוהיה םעה לש תירוטסיהה העדותב

.הב תונביהלו תונבל ,לארשי-ץראב ותלחנל

 תנשב ךורב וקרמ עיגה הילאש םירצמב םג םידה האצמ ,91-ה האמה יהלשב תינויצה העונתה תוקזחתה

 ,םיטעמ אל םיינויצ םיגוחו םיניערג ומקוה םנמא .תימוקמ תינויצ העונת הב םיקהל ןויסינב לחהו 6981

  .לארשי-ץראב תובשייתהבו הילעב הכימת םידוהיה תיברמ ברקב ררועל שממ לש החלצהל וכז אל םה ךא

 םישעמלו ינויצה לאידיאל םתוא ונוויכ אל ,םהלש יחרזאה דמעמהו םידוהיה לש רפושמה ילכלכה בצמה

 .ויתובקיעב

 לארשי-ץראב ידוהי תיב לש המוקת לש םולחלו ןויצל יבויח סחי היה םירצמ ידוהיל ,ןכ יפ לע ףא

 הטלק ,רקיעב ,הירדנסכלא תליהק רשאכ ,הנושארה םלועה תמחלמ ימיב יוטיב ידיל והואיבה םהו

 רחאל ץראל תולעל ושרוהש דע ,םתלכלכלו םתייחמל הגאד ,לארשי-ץראמ ושריג םיכרותהש םילוג 000,11

.המחלמה

 םוחב דודגה ילייח תא ולביק םירצמ ידוהי ,7191-ב לארשי-ץראל וכרדב םירצמב ההש ירבעה דודגה רשאכ

.ולכיש לככ בר עויס םהל וקינעהו תוחנמב ,םישרמ סקטב ,בר

 הרכה ילעב ויהש הלא דבלמ לבא ,שפנ ףלא םישישכ םירצמ  תודהי הללכ ,הנושארה םלועה תמחלמ םותב

 ידוהי .הבר הדימב תיטילופומסוקה ,תירצמה הרבחב ורעתה רשא דאמ םיבר םידוהי ואצמנ ,הקזח תידוהי

 רשא ,תילגנאה תיטרקומדה תרוסמהמ ונהנו תיברעמ ההובג הלכשה ושכר ,ילכלכ גושגשמ ונהנ םירצמ

.םידוהיה יפלכ הילפא הענמו םירצמב הטלש

 רֵחא ידוהיו ,עונצ בקעי ידוהיה היה תירצמה תימואלה העונתה לע ועיפשהש םישיאל תוטלוב תואמגוד

.םירצמ תלשממב תרושקתהו רצואה רשכ ןהיכ ףאו טנמלרפ רבח היה יִואתק ףסוי

 הצפוהש ,תיצאנ הלומעת ידה םירצמב עמשיהל ולחה םישולשה תונשב רבכו וכרא אל ולא םינמז ,םלוא

 הינמרג לא התוא רבחלו םיטירבה דגנ תיברעה הרבחה תא ררועל ושקיב רשא ,םינמרג םינכוס ידי לע

  .תיצאנה

 הגילה אישנ ,ורטסק ןואיל .הינמרגמ אובי ירצומ דגנכ ילכלכ םרח ומייקו ,המצועה אולמב  וביגה  םידוהיה
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 ןולשיכ ידיל וא ונתוא איבתש ,תושונאה ליבשב הערכה תנש היהת 6391 תנש" :ןעט ,םידוהי תצמשה דגנ

 אל רלטיה םא  .תובר םינש ךשמל תימלועה תוברתהו תודהיה ןברוח ידיל וא ,תירלטיהה הטישה לש רומג

 הירטסואו הירגנוה ידוהימ םיפלא תואמ הזיא דועו הינמור ידוהי ןוילימ ,ןילופ ידוהי ינוילימ תשולש ,לופיי

 םע לכ םולשל תיתימא הגאד הב הרכינו המצע תא המישגהש האובנ ,ונרעצל ,וז התיה ."הלילח ודבאי

.לארשי

 איבהש רבד ,ןוכיתה חרזמה בחרמב יטירבה אבצה זכרמל הכפה םירצמ ,היינשה םלועה תמחלמ תפוקתב

 לא ברקב רצענש ,למור תואבצ דגנ רבדמב קבאמה תעב הדרחה תופוקת ףא לע ,הקוסעתלו ילכלכ גושגשל

    .םירצמ ברעמב ןיימלע

 םירצמב והשש םידוהי םילייח ,םירצמ ידוהיל ילארשי ץראה בושייה ינב ןיב רשקה קזוח תאזה הפוקתב

 הנחו ינריס וצנא ,לארשי -ץראמ םינחנצה ונמוא םג םשו תוידוהיה תוליהקה ידי לע תומימחב ולבקתה

.הפוריאב ביואה יווקל רבעמ רתוי רחואמ וחנצוהש ,ׂשנס

 שילשכ ,ריהקב ובשי םישילש ינש ,ףלא 08-כל העיגהו םירצמב םידוהיה תליהק הלדג ,המחלמה םויס םע

  וקסע  היסנרפממ  %06-כש  ,הליכשמ  הליהק התיה וז  .תורייעבו םירעב בשי ןטק טועימ קרו הירדנסכלאב

 העונתה הניצקהו הרבגתה םישימחה תונשב .ירוביצה להנימבו תורישב ראשהו היישעתב %02-כ ,רחסמב

.םיטירבל םיעייסמו םירז םהיניעב וארנ רשא ,םידוהיה יפלכ האנש ייוליגב האציש ,תירצמה תימואלה

 רחאל ירצמה םעה יפלכ םידוהיה תבוגת .םש םידוהיה דגנ המילא תוצרפתה התיה ,5491 תנשב רבכ

 ,יטסינומוקה לגדה תחת קבאמב רֵחא קלח ,ירצמ םזיטוירטפב וקבד קלח .םינוש םינוויכל התנפ ,המחלמה

 ,הרע תוליעפ הלהנתה 6591 תנש דע .תונויצה לא חתפנ ,ירקיע םרז וליאו תדה םלועל אקווד הנפ קלח

 רמושה" ,"ץולחה תעונת" לש םיפינסב וכירדה רשא ,לארשי-ץראמ םיחילש תייחנהב ,רעונה ברקב רקיעב

."אביקע ינב"ו "ריעצה

 תא וכילוה ,ינש דצמ יברע ידוהיה ךוסכסה תורבגתהו ,דחא דצמ ,תוירצמה תוימואלה תומגמה תנצקה

 ,לארשי-ץראב תואמצעה תמחלמ ץורפ זאמ הלחה וז המגמ  .יחד לא יחדמ םירצמב תידוהיה הליהקה

 םידוהי ףוקתל תוינוציק תוצובקל דודיע ןתינו םידושח םידוהי תואמ ,טפשמ אלל ,ורסאנ היתובקיעבש

.ידוהי שוכר זוזבלו

םירצמב תידוהיה הליהקה םויק לע דרוי ךסמה

 לש היילע הלחה .תומילאה ילג וקספו םידוהיה דגנ תובר תונקת םנמא ולטוב ,9491-ב קשנה תתיבש רחאל

.לארשי-ץראב םמוקמ תא ואצמ םהמ ףלא 41-כו םירצמ ידוהי

 ומש ,4591 ץיק יעוריא םלוא ,העיגר הליחתב האיבה ,2591-ב םירצמב ןוטלשל "םיריעצה םיניצק"ה תכיפה

 רתוי דוע ףרחוה םידוהיה יפלכ סחיה .םירצמב דובכבו הוולשב תויחל םידוהיה לש םהיתווקת תא לאל

 וסנכוה םיפסונ םיקסע יתב 008 ,ומרחוה םידוהי קסע יתב 005 .6591 רבוטקואב "שדק עצבמ" תובקיעב

 הליהקה תודסומ ירעש םג ורגסנו ריהקב ידוהיה םילוחה תיב תא םירחה אבצה ,"הרוחשה המישר"ל
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.םיינרותה תודסומלו תונברל רכז היה אלו רפס-יתבו יתליהק זכרמ ,האפרמ  :תידוהיה

 הפוקתב  .לארשימ םיחילש ידי לע ,לארשיל שיא ףלאכ ,דיעס  טרופ ידוהי בור וחרבוה  ,6591 רבמבונב

 005,8-כ םירצמב ורתונ 0691-בש דע ,ךשמנ היילעה םרז  .םידוהי ףלא 41 דוע ואצי "שדק תמחלמ" רחאלש

.םידוהי

  תמחלמב  םנולשיכ בקע ,םיִרצמה לש םעזה תבוגת תא וגפס ,םירצמב 7691-ב ואצמנש ,םידוהי 000,3-כ

.האנש ךותמו הביס לכ אלל אלכ-יתבל וכלשוה  םהמ  תואמו ,םימיה  תשש

 רופיכ םוי תמחלמ .םתדלומ ץראמ חורבל ץמאמ לכ םירצמ ידוהי ושע ,םימיה תשש תמחלמ רחאלש םינשב

.הירדנסכלאב םטועימו ריהקב םבור ,םידוהי לש תודדוב תורשע קר םירצמב םייח םויכו וז המגמ הריבגה

 םכסה תובקיעב ,לארשי תורירגש תמייק ריהקבש ,איה ,בצעו החמש וב םירוזשש הז רואיתב רואה תדוקנ

  .תרושקתה ילכ לש םיגיצנו תוילארשי תורבח לש םיגיצנ שי ,8791-ב לחש ,םירצמ םע םולשה

 םירצמ תוליהק יאצוי לארשיבו הטיאל תחתפתמו תכלוהה םירשק תכסמב תואצמנ םירצמו לארשי

 תורפסל 'פורפ - ינורהא הדע :םירצמ ידוהי לש םיטלוב םיגיצנ .ליח הב ושעו תילארשיה הרבחב ורעתה

 ימואלניבה םורופה - ק"לפיא ר"ויו תדסיימ ;הפיחב ןוינכטב הדמילו תרקוח ,תרפוס ,היגולויצוסלו

 .0591 דע םירצמב תינויצה העונתה ר"וי ;ןוינכטב תימיכ הסדנהל 'פורפ - ינורהא םייח .תוברתו תורפסל

 תרקוחו תרפוס - רימז הנבל .ןאש-תיב הצעומה שארכ שמיש רבעבו םירצמב לארשי רירגש - קבוד םירפא

.םיבוטו םיבר דועו ,םירצמ תודהי לע

 

:היפרגוילביב

.םילשורי ,תוברתהו ךוניחה דרשמ .הרבסהה זכרמ ,םירצמ ידוהי .)2891( יבצ ,רהוז    �

םירצמ תמדא לע הנחמב "ןויצ לש תודרפה יגהנ דודג"מ םילייח 
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הכונח .א

1. çðåëééä ëùøä )îàçã åîééçã(
לנויצר

 םיברב םסרפל התרטמש הווצמ הנה גחה ימי תנומש לכב םוי ידמ םיתב יחתפב הכונחה תורנ תקלדה

 ןיב ןיחבהל תרשפאמו הרשכ הייכונחל תורושקה תוכלה םע תורכיה תנמזמ וז תוליעפ .שחרתהש סנה תא

.תונוש תויכונח םידחיימה םינויפיאה ןיבל הרשכ הייכונח לכ םיבייחמה םיללכה

 ןוצרה ןיבל םיקוחו םיללכ לע הרימש ןיבש חתמה לע דומעל םידמולל תרשפאמ תעצומה תוליעפה

.תוידוחיי לע הרימשלו תויתריציל

תורטמ

.הרשכ הייכונחל םירושקה םינידה תרכה �

.תוידוחיי לע רומשל ןוצרהו םיללכ לע רומשל תובייוחמה תניחב �

 םיללכ יפ לע גוהנל הבוח שישכ םג תוידוחיי לע רומשלו טרפה ינפב תודמועה םיכרדה תניחב �

.םיבתכומ

הלעפהה לדומ

.דחיימבו דחאמב תודקמתה ךות תויכונח לש תונומת חותינ

תוליעפה ךלהמ

תוצובקב

 תא דחיימהו דחאמה תודוא לע חיש להנל תשקבתמ איה וב המישמ סיטרכ תלבקמ הצובק לכ �

.תונומתב תוגצומה תויכונחה

תולועפ
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יתצובק המישמ סיטרכ

תויכונחב דחיימהו דחאמה תא םינחוב

:םינווגמ תונונגסבו תונוש תופוקתמ תויכונח םכינפל

 ,ןהב םירוזשה םיידוהיה םיביטומל ,תויכונחה בוציעל וסחייתה( הדצלש תרגסמב הייכונח לכ וראת .א

.)דועו םינקה ןיב םיחוורמל ,םינקה הבוגל ,תורנה םוקימל

?םכינפלש תויכונחה לכל םיפתושמה םינייפאמה םהמ .ב

?הייכונח לכב אוצמל ןתינש םיידוחייה םיביטומה םהמ .ג

:ךותמ תונומתה

lmth.ht91/wen/snoil/stcejorp/li.21k.tinuns.6www//:ptth - תינונס רתא

mth.serutcip/cip/semarf/deley/lmthc/li.ca.89macam.www//:ptth - תפומ רתאו

29



30

.הרשכ הייכונח תראתמה האבה הכלהה תא וארק .ד

 ברקתי אלש ,רנל רנ ןיב קספה היהיו .ךומנ דחאו הובג דחא אל ךא ,הוושב תחא הרושב ויהי תורנה" 

.)ל"ז דירפנצאג המלש 'רל ךורע ןחלוש רוציק :ךותמ( ".הרודמ ומכ היהיו ,הזל הז לש בהלה

?םתנחבש תויכונחב םיעיפומ הרשכ הייכונח לש םינייפאמה םאה :וקדב .ה

.הייכונח לכ דצל םתבתכש רואיתב עבצב תאז ושיגדה .ו

האילמב

 :םיללכה לע הרימשה לומ תוידוחייב ךרוצה ביבס חיש םילהנמ  .א

 ,םייתכלה םיללכל וסחייתה( ?הרשכ הייכונח בוציע תעב דיפקהל םיבייח םיללכ וליא לע �

.)דועו םייתוחיטב

 הייכונח בוציע תעב תויכונחה יבצעמ םילבקמש תוטלחהה לע םיעיפשמ םיבייחמה םיללכה המב �

.)םיללכ רואל בוציעב תולובגהו שפוחה תדימל וסחייתה( ?תידוחיי

?םיללכ לע הדפקה דצל תידוחיי הייכונח בצעל ןתינ דציכ �

:םוי-םויה ייחב םיקוחו םיללכ לש םמוקמ ביבס חיש םילהנמ  .ב

 םידימלתה תא ליבגהל םייושעה םיללכ וא/ו םיקוח םימייק התיכב/רפסה תיבב םימוחת וליאב �

.)דועו תשובלתל ,הדימל יכרדל ,תוגהנתה יכרדל וסחייתה( ?תוידוחייה יוטיבב

?ועבקנש םיללכה וא/ו םיקוחה ונל עייסל םייושע המב �

 )התיככ ,הצובקכ ,םיטרפכ( םכלש תוידוחייה תא אטבל ךרוצ םכל שי םהב םיבצמ/םינמז ונייצ �

 אטבל םכתא םיליבגמ/םכל םירשפאמ אשונל סחיב רפסה תיבב םימייקה םיללכה םאה ?עודמ

?עודמ ?תאז

 לע רומשל הבוחה ןיבל תוידוחיי אטבל ךרוצה ןיב םייקה חתמה םע דדומתהל ןתינ דציכ וראת �

?םיירפס תיבה/םייתתיכה םיללכה

השעמל הכלהמ

 םכמצעב םתעבקש ללכל תפסונ המגודו רפסה תיבב/התיכב םכרובע עבקנש ללכל המגוד ונת �

.רפסה תיבב/התיכב

?םכתא םיליבגמ םה המב ?םתנייצש םיללכה םכל םירשפאמ המ ונייצ �

 םתעבקש םיללכל תוסחייתהה ןיבל םכרובע ועבקנש םיללכל תוסחייתהה ןיב םילדבה םימייק םאה �

?םיעבונ םה ןיאמ ?םהמ ?םכמצעב
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 םאתהב גהנתהל תעב הבו םיללכה לע רומשל תנמ לע םכתושרל תודמועה תויורשפאה ןווגימ לע ובשח �

.םכלש םידוחייה םיכרצל

.תויורשפאה לכ תא ונחב *

.םלשל שיש ריחמה והמו ןהמ תחא לכבש םיחוורה םהמ ונייצ *

.םיידוחיי ראשיהל ןיידעו םיללכה לע רומשל הנרשפאתש תויוגהנתה ועבק *

הבחרהל

:תפומ לש רתאהמ תויכונח לש ףסוא �

 mth.serutcip/scip/semarf/deley/lmthc/li.ca.89macam.www//:ptth

:תוירא לש ביטומה ביבס 91-ה האמהמ תויכונח ףסוא �

 lmth.ht91/wen/snoil/stcejorp/li.21k.tinuns.6www//:ptth

:הידמב תומוסרפה תונורקע יפ לע הכונח תורנ תקלדה יניד �

 mth.temosrip/akunah/tugah/eom/li.vog.noitacude.www//:ptth

םיקדובו םירצוע עגר

?תוחיתפ ךותמ תונוש תואר תודוקנל ובישקה םיפתתשמה הדימ וזיאב �

?רחאה ירבדל ץרפתהל ילב ינשל דחא ובישקה םיפתתשמה הדימ וזיאב �

2. éù ìê îåùâ?
 סנ" ,"יבכמ" :המגודל  ,הכונח יגשוממ דחא בותכ וילעש קתפ םיכינחהמ דחא בג לע הלות ךירדמה �

."הפ היה לודג

 .ומש תא ריכזהל ילב גשומה לע ול םיזמור םיכינחה לכ �

ֹשְמַה לע � .רבודמ גשומ הזיאב בוצק ןמז ךות שחנל קֵחַ

.לביקש םיזמרה רפסמ יפ לע ותבושתל דוקינ רבוצ ךינחה �
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3. îùç÷ ëøèéñéí
:קחשמה ןפוא

 ךותב םיחנומ תויתואה יסיטרכ .חולה שארב םגדה תא חינמו םגדו הצירטמ חול לבקמ ךינח לכ �

.הטמ יפלכ םהינפשכ הליסלס

 ול אצוי םיוסמ בלשב םא .םיאתמה רוטב וצבשמו הפוקה ןמ סיטרכ חקול ,בוצק ןמז ךות ,דחא לכ �

 .הפוקל סיטרכה תא ריזחמ ,הל קוקז וניא רבכ אוהש תוא לש סיטרכ

 .חולה תא אלמל ןושאר רמגש הז קחשמה תא םייסמ �

 תואה העיפומ וילעש סיטרכב רחובו ןוביבסה תא בבוסמ ךינחה - ןוביבס קחשמב בלשל רשפא �

.חולב םיאתמה םוקמב הצבשמו ,הרומ ןוביבסהש

 יסיטרכ ויהי תויתואה יסיטרכ םוקמבש אלא ,םימגדה םתואבו תוחולה םתואב שמתשהל רשפא �

.ןוביבסה תויתואב תוליחתמה םילימ

 ,הייכונח ,דכ ,ןוביבס ,רנ( גחה ילמס ויהי םגדה לע .םינוש םיסיטרכו הנוש םגד לבא ,תוחולה םתוא �

.)היינגפוס - רנ םוקמב רשפאו
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4. îùç÷ æéëøåï
:דויצ

 הרדגהה םע הכונחל םירושקה םיבינ ,)תופדרנ םילימ( תורדגה/םילימ ,םיגשומ ,םירויצ יסיטרכ �

.םהלש

:תוליעפה ךלהמ

.ןימי דצב םילימה יסיטרכ תאו לאמש דצב םיחינמ םיגשומה יסיטרכ תא �

.)םירויצה יסיטרכמ דחאו םילימה יסיטרכמ דחא( םיסיטרכ ינש ורותב םירמ קֵחַׂשְמ לכ �

 ריזחמ אוה אל םאו ,וילא דמצה תא לבקמ אוה - ול םיאתמה רויצהו גשומ - םיסיטרכ גוז  הלעה םא �

.םמוקמל םיסיטרכה תא

5. îäí äçôöéí
:תוליעפה ךלהמ

 .ויתחת השענה תא תוארל ולכויש ילב ןחלושל ביבס םיבשוי םיקַחַׂשְמה �

 .הכונחה גחל םירושקה םיצפח ריבעמ םיפתתשמה דחא �

 .תופיצרב הז רחא הזב ןחלושל תחתמ םירבעומ םיצפחה �

 .ונכשל ץפחה תא ריבעמו ששממ ףתתשמ לכ �

.ודי תחת ורבעש םיצפחה תא רוכזלו תוהזל הברהש ימ חצנמ �

 הכוז חילצמ םאו לביקש תואהמ םיגשומ וא םיבינ ,םילימ רוביח ידי לע קחשמה תא ןוגל רשפא 

.חולב וצבשמו סיטרב
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6. æåâåú ìçðåëä
.הכונח יגשומב תונמוימ :הרטמ

:קחשמה ךלהמ

 םירושקה םיגשומו תויומד לש תומש םע םיקתפ ןיכהל םהמ םישקבמו לגעמב םיכינחה תא םיבישומ �

.הכונחל

.תוגוזל םיפתתשמה תא םיקלחמו הספוקל םיקתפה לכ תא םיסינכמ �

 גשומ הזיאב שחנל גוזה ןב לע .ודיבש גשומה לע וגוז ןבל זמרמו הספוקהמ קתפ ףלוש גוזה ינבמ דחא �

.קתפב קֵחַשְמה תא הכזמ הנוכנ הבושת .)םיפלחתמ ךכ רחא( רבודמ

:ןוגכ השקל לקה ןמ קחשמה יללכ תא תונשל ץלמומ �

תילולימ המרב - ןושארה בלשב 

דבלב םילימ שולשב שומישה - ינשה בלשב 

המימוטנפב - ישילשה בלשב 

.םיקתפ רתויש המכ רובצל חילצמש גוזה אוה חצנמש גוזה �

7. ì÷ñé÷åï ìçðåëä îàìó òã úå )òæøä ìäëðú çéãåðéí(
השעלא ,ןהכה ןרהא ,סואמא ,רזעלא ,לודגה רדנסכלא ,סוכויטנא -   א

הזה ןמזב םהה םימיב ,לובז תיב ,הלימ תירב ,יאמש תיב ,ללה תיב ,רוצ תיב ,שדקמה תיב  -   ב

הניבג ,םישלח דיב םירוביג ,סאיגרוג ,ןויסנמיג ,תוריזג ,הרובג -   ג

ריבד ,םיבכמה םד ,הכונח ימד -   ד

לכיה ,סונרופילה ,ללה ,תונווייתה ,וללה תורנה -   ה

ךומכ ךערל תבהאו -   ו

סואיז ,תיז ,הכונח תאז -   ז

 ,חבזמה תכונח ,םינמשח ,ןולח ,הינב תעבשו הנח ,םימי 'ח ,םירואה גח ,הייכונח ,םיאנומשח ,הכונח -   ח

 ללה תיבכ הכלהו תורנ 'ח

רהיט ,תבט ,האמוט -   ט
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רונקינ םוי ,תפי ,תידוהי ,ןתנוי ,ןנחוי ,ןווי ,םילשורי ,יבכמה הדוהי -   י

ה"כ ,םיבכמה רפכ ,לודג ןהכ ,ולסכ -   כ

הכונח לש רנ קילדהל ,הרות דומיל ,תוביבל -   ל

 ,רוצ זועמ ,הנובל הלעמ ,ןורוח תיב הלעמ ,הרונמ ,םיקילדמ ,חבזמ ,ןיעידומ ,והיתתמ ,םיבכמ -   מ

םינווייתמ ,בלח ילכאמ ,ןכשמ ,ךלוהו ףיסומ

ותיבו שיא רנ ,םיאישנ ,הפ היה לודג סנ ,רנ -   נ

הירוס ,הדועס ,טרופס ,סוקוולס ,תוינגפוס ,ןוביבס -   ס

םיסינה לע -   ע

תוליתפ ,ךלוהו תחופ ,םיאישנה תשרפ ,סקנלפ ,הדנק קראפ ,ליפ ,אסינ ימוסרפ ,ןמש ךפ ,לספ -   פ

םיבכוכה תאצ -   צ

שדוחה שודיק ,תשק -   ק

םיטעמ דיב םיבר ,שדוח שאר -   ר

תבש תרימש ,םיסינ השעש ,ונייחהש ,המחה תעיקש ,שמש ,ןועמש ,תיז ןמש -   ש

הרות ,ךלמה דימלת ,םיעבשה םוגרת ,תינעת -   ת
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תבטב הרשע .ב

ןויצל הבישה

.הז םויל םיכינחה דצמ תוהדזהו רשק רוציל :הרטמ

.הביתכ ילכ ,םיסיטרכה תדמצהל חול ,םיסיטרכ :םישורדה םירמוחה

 :קחשמה ךלהמ

.תונעל םיכינחה לכל םינתונו ,לארשי ץראל ולע םהלש אתבסו אבס הפיאמ םיכינחה תא םילאוש �

 דימת אל ונחנא המל זא דחא םע ונחנא םא ?הנוש ץראמ עיגה דחא לכש הז ךיא ,לארשי םע ונלוכ םא �

 תולג התייהש הנקסמל םידליה םע עיגהל שי רצק ןויד ךותמ ?ויה םימעה לכש ומכ לארשי ץראב ונייה

...םלועה יבחרב רזופ לארשי םעו

?הרק הז ךיא �

?םדא ןבל המוד לארשי ץרא דציכ לואשל ןתינ �

 םיריפמו ,התשודק לעו ץראה לע םירמוש םניאו םיאטוח הינב רשאכ .יח םדא ומכ איה לארשי ץרא 

 תיב ימיב הרק הז הנושארה םעפב .הברקמ םתוא תטלופ איהו הל באוכ ,ה"בקה ןיבו םניב תירבה תא

 לארשי ינבו ברחנ שדקמה תיב :םתוא שינעה 'ה זאו הרז הדובע ודבע לארשי ינב .ןושארה שדקמה

.לבבל ולגוה

 ,ואטחו ובש םינש תואמ המכ רובעכ לבא ,שדקמה תיב תא שדחמ ונבו הנש םיעבש רובעכ ובש םקלח 

 ינבו ,שדקמה תיב תא ובירחהו ץראה תא ושבכ ,םייוג ואב ךכ לע שנועכ .םניח תאנשב רקיעב םעפה

 דע ,םינש לש תובר תואמ הכשמנ ץראהמ תולגה .םלועה יבחרב ורזפתהו היינשה םעפב ולגוה לארשי

.לארשי תנידמ המקש דע ,ונימי

?בצמה תא ןקתל לכונ ,םתעדל  דציכ םיכינחה תא לואשל רשפא �

 רוזעת םתעדלש השעמ וא הדימ םושרל דחא לכמ םישקבמו םיקיר םיסיטרכ םיכינחל םיקלחמ �

?לארשי ץראב ונמויק תא חיטבהל

.שדקמה תיב תמוח תמגודכ חולב םיצבושמ םיסיטרכה �

.םיסיטרכב ונרכזהש םישעמה וא תודימה תחא לע יתייווח רופיס רפסל וסנ �

םישעמו תודימ :ןולימרת

תונלבסו תונלבוס

הקדצ תניתנ

הבוט תורבח

םירוה דוביכ

'וכו תלוזל הרזע

הליפת

תוכרב תרימא

תבש תרימש

ץראב תויולתה תווצמ םויק
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"לודגה הרומה" י"שר תומל הנש 009 .ג

"תויתוא לש םי" .1
:םיאבה םירמוחב דייטצהל שי "תויתוא לש םי" קחשמה תנכהל

םיירפסמ �

קבד �

קדהמ תוכיס �

הרעק �

מ"ס 04-כ ךרואב המקר טוח �

טנגמ �

)הכחכ שמשל לוכיש ךוראו רצ רחא ץפח לכ וא( ןורפיע וא ,קד ץע ףנע �

לוטסירב ןויליג לש תוינימש 2 �

:הנכהה ךלהמ

.המגודה יפ לע םיגד תורוצ ומלצ �

.םתרזגש םיגדה תא לוטסירב תינימש לע בטיה וקיבדה �

.י"שר תויתוא לש "םיגדה" תא ורזג ,הקבדהה רחאל �

.)רויצה יפל( קדהמ תכיס גד לכל ורבח �

.הרעקב "םיגדה" לכ תא וחינה �

 ודיצ לא .ןורפיעה לש וא ,ףנעה לש דחאה הצקב ותוא ורשקו ,המקרה טוח תא וחק :הכחה תא וניכה �

.טנגמה תא ורשק ףנעה לש רחאה

.סופד תויתוא תוריוצמ םיגדה לע .ותומילשב קחשמה חול תא ומלצ �

.םכדיב רעאשנש לוטסירבה ןויליג תינימש לע קחשמה חול תא וקיבדה �

:קחשמה ךלהמ

.תוצובקב וא דבל קחשמה תא קחשל רשפא �

.םכינפל קחשמה חול תא וחינה �

.הרעקה ךותמ "םיגדה" תא גודל וסנ �

.קחשמה חול לע ול םיאתמה םוקמב "גד"ה תא וחינהו ,"םתגד"ש י"שר בתכב תואה תא  ּוהַז �

.חצנמה אוה ,רתוי רהמ ולש קחשמה חול תא אלמיש ימ �
שוריפה בתכה שיאה ,"י"שר" דימלתל תרבוחה ךותמ

םילשורי רואל םיאיצומ ,רימתל תורומש תויוכזה לכ ©
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מתוך החוברת לתלמיד "רש"י", האיש הכתב הפירוש
© כל הזכויות שמורות לתמיר, מוציאים לאור ירושלים
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מתוך החוברת לתלמיד "רש"י", האיש הכתב הפירוש
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י"שר לש ונמוי .2
.י"שר לש ונובזעמ אצמנש ,ןמוי םכינפל

.םינשה יוביר בקע וטמשנ םילימהמ קלח ונרעצל

 שדוח ידמ" לש םדוקה ןויליגב ועיפוהש י"שר לש וייח תורוק תרזעב תורסחה םילימה תא םילשהל וסנ

."ושדוחב

תפומ ןוכמ תאצוהב ,)רבוניש( ואלב לכימ הכירעו הביתכ ,ם"במרהו י"שר תודלות יפ לע 
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עובשה תשרפ .ד    

41

עובשה תשרפ לע םילימ ןועושעש .א

 תוחפל םיגשומה ינשמ דחא רשאכ ,תויתואה רדס יונישבו תוהז תויתואמ םיבכרומה םיגשומ ינש םישקובמ הדיח לכב
.עובשה תשרפל רושק

הבושת       עדוי ימ

תודלות
)םישאת / םת-שיא(         יפוא יווק בקעיל .1

 יפוד ליטתו 

)ייפלכ / לכיפ(          ...לש אבצ רש .2

...לא סחיבו 

)םימ טעמ / םימעטמ(      הקבר הניכמ ונתשרפב .3

הקברמ השקיב "הרש ייח"בו 

אציו
)הלזפ / הפלז(         האל לש הדיצל .1

היניעב התטסו 

)םידקונ / םידוקנ(    םישרפומה ןאצה ןמ .2

םיבושייה ןמ בושייו 

)דֵעְלַג / דָעְלִג(      די לע רה .3

רה לע דיו 

 חלשיו

)ןופלא / לאונפ(   תפסונ תועמשמ - םוקמ םש .1

ב"אה יפל רדוסמו 

)תכרעמ / םתרכע(    ןועמשלו יולל בקעי .2

ןותיע לכבו 
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)הלער / הלרע(    בקעי ינבל הפרח .3

בקעי םא לש הינפ לעו 

בשיו
)רופיטפ / רפיטופ(    םיפואלו םיחבטל .1

םש השרפב 

םרק םע היגועו 

חוריא ןתנ ףסויל 

חוניקל הפאמו 

)םשרמ / רמשמ(    השרפב רהוס תיב .2

המישרב תופורתו 

)םימואל / םימולא(     ווחתשי .3

ווחתשיו 

ץקמ
)בר / רב(     ףסויל היה .1

ושעל היהו 

ותמח תא / ותחתמא(    וקשב רכינ השרפב .2

וסעכב רכינ הכיאבו 

)םישלב / םילבש(    יומידכ השרפב תועיפומ .3

יוסיכ תחת םידבועו 

שגיו
)תונואת / תונותא(     החנמ ואשנ .1

הכמ ץראבו 

)הליחמ / היחמל(      הסנרפל .2

החילצלו 

)ש"הגנ / הנשג(     ץראה ןוויכל .3

ל"וחב ןוביבס לעו 

42
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יחיו
)הכאלמ / ךאלמה(    העודיה הכרבה שארבו .1

הדובעב תאצמנו 

הכרבה תא ןתונ 

החונממ ךפיההו 

)השנמ / המשנ(    םינוילעב הרוקמ .2

םיטבשה ינבמו 

)תיערז / זע-רתי(     ינבואר יוטיב .3

ינופצ בושייו 

תומש

)רגמש / םשרג(    ...ומש תא ארקיו ןב דלתו .1

ואצומל םיטפושה ןיבו 

)רגשמ / םשרג(    חלוש ויבא תא 'ד .2

חלשמו 

)הירטמ / םיטהר(     היוורל ןאצל .3

הבטרה תעינמלו 

אראו

)אתפיל / תׂליפא(    םירצמב וכוה אל .1

םילשוריל הסינכבו 

)יתבהא / יתאבה(   גולידה גחב תישימחה ןושלה .2

גולידל תדמעומ "ללה"בו 

תקלחתמ / תחקלתמ    םימשב שאל הרק .3

םייתשל תלצפתמו 

קנרפ באז תאמ ,"יעושעש ךתרות" רפסה ךותמ תודיחה  

0065198-250 ןופלטב םיטרפ ,תויונחב גישהל ןתינ
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י"שרב ןודיח - רעונל עובשה תשרפ .ב

תודלות תשרפ

:םידמול ןיינמ

?לארשי תוכלמ הלעת וישע תוכלמ תליפנ רחאל דימש .1

?םילוגע םירבד וא םיציב םילכוא )ונילע אל( םילבאש אוה גהנמהש .2

?חספב הרק בקעיו וישע םע תוכרבה ןיינעב רומאה לכש .3

?וינע היה י"שרש .4

.)תוחכוה שולש תוחפל( ???ןיינמ ,עשר היה וישע :תולאשה תלאש

אציו תשרפ

:םידמול ןיינמ

?התוא בזוע קידצ רשאכ אצוי ריעה לש הרדהו הויז לכש .1

?הרות עגרל לטיב אל רבעו םש תבישיב בקעי לש וידומיל תונש לכש .2

?תובוט תונוכת ול ויה וישע לש ונב היהש זפילאש .3

?תמכ בושח םינב ול ןיאש ימש .4

.)םירבסה השולש( ?םיפרתה תא לחר הבנג עודמ :תולאשה תלאש

חלשיו תשרפ

:םידמול ןיינמ

?סנ ךרדב ןדריה תא הצח בקעיש .1

?טועפ רבד וליפא דבאל אל םילדתשמ םהו םהל בושח םנוממ םיקידצהש .2

?ןמזה ינפל חרזת תרחא םעפ ,ןמזה ינפל םעפ תעקוש שמשה םאו עבטב ןוזיא שיש .3

?םירחאמ רתוי ול רושק אוה םיוסמ ןיינע לע ומצע רסומש ימש .4

.)תוחכוה יתש( ?יתימא וא םולח היה ךאלמה םע קבאמה םאה :תולאשה תלאש

בשיו תשרפ

:םידמול ןיינמ

?בלב דחאו הפב דחא ורביד אל ףסויל םתאנש תורמל ףסוי יחאש .1

?וייח תוערואמב ןהו וינפב ןה ויבא בקעיל המוד היה ףסויש .2

44
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?םלש םוי )בקעי( ויבא תא תריש דחא לכו םיטבשה ןיב תונרות התיהש .3

?םיקידצ ויה חרזו ץרפש .4

.)תוביס יתש תוחפל( ?והורכמ םיחאהו יח ףסויש בקעיל הליג אל 'ד עודמ :תולאשה תלאש

ץקמ תשרפ

:םידמול ןיינמ

?ונורתפו םולחה תא חכש )ב לאינד( רצנדכובנו ונורתפ תא חכשו םלחש םולחה תא רכז הערפש .1

?המילש םיעשרה לש ןתבוט ןיאש .2

?הורצקש םוקמ ותואמ רפע הכותב ומש בקרהל הטיחהמ עונמל ידכש .3

?ריחמ לכב ותודפלו ושפחל וטילחהו ףסויל םסחי לע וטרחתה םיטבשהש .4

?"םיסינה לע"מ ןיינע זומר ולא םילימ דמצב ןכיה .)דל:גמ( "תודי שמח" :תולאשה תלאש

?ןכיה ,תויתוא בובריעב )גמ קרפ( ונתשרפב תאצמנ "הכונח" הלימה                          

שגיו תשרפ

:םידמול ןיינמ

?םירצמה לומ ויחא תא םילכהל הצר אל ףסויש .1

?תירבע רבידש התייה ףסוי אוהש ףסוי לש תוחכוהה תחאש .2

?)ןבל לצא( ל"וחב חיוורהש ףסכהמ תונהיל הצר אל בקעיש .3

?םירצמל ותדירי ינפל שארמ ךוניחה תודסומל גאד בקעיש .4

?)תועיד יתש אבה( ףסוי וא בקעי הכב ימ - "דוע ויראוצ לע ךביו" :תולאשה תלאש

יחיו תשרפ

:םידמול ןיינמ

?תמא לש דסח אוה )הרובק ,היוול ןוגכ( תמה םע םישועש דסחהש .1

?תישיא ותוא אלו ותוגהנתהו ויתודימ תא ףוקתל שי אלא ער השעמ השעש ימב עוגפל ןיאש .2

?הדוהי תכלממ תוחתפתהב םינושה םיבלשה תא הפצ בקעיש .3

?עגר ףא דבאל אל בושח הרותה דומילבש .4

.)העד לכל תוחכוה שולש( ?ףסוי תריכמ לע תמאה תא בקעי עדי וימי ףוסב םאה :תולאשה תלאש
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תומש תשרפ

:םידמול ןיינמ

?תוכלמל עיגהש תורמל קידצ ראשנ ףסויש .1

?עשר ארקנ )והכה אל וליפא( ורבח לע די םירמהש .2

?שרופמה םשה תרכזה ידי לע ירצמה תא גרה השמש .3

?יאלפ ןפואב הכראתה היתב לש הדיש .4

.)םירבסה השולש( "םיתב"ה םהמ - "םיתב" םהל השוע 'ד תודלימל רכשכ :תולאשה תלאש

אראו תשרפ

:םידמול ןיינמ

?דרבה קספ רשאכ ריוואב ראשנ דרבה ינבאמ קלחש .1

?רבעב ךל רזעש ימב עוגפל רוסאש .2

?תדחוימ הרטמ ול התייהו ןנכותמ היה תוכמה לש רדסהש .3

?)ןשקע( השק תויהל אלו )רתוול תעדל( שימג תויהל ףידעש .4

.)םישוריפ השולש( ?הז רדסב תוכמה תא הדוהי יבר רדיס עודמ - ב"חאב ש"דע ך"צד :תולאשה תלאש

יתרפא יכדרמ תאמ ,"השרפ יגיגה" יפ לע

)ןויליגה ףוסב ןודיחל תונורתפה(
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תיזה
 תצק וישרוש .וירפ םגו ץעה םג ארקנ תיז םשב .לארשי ץרא םהב הכרבתנש םינימה תעבשמ דחא ,תיזה

 .םיכובסו םיבע םידב יושע ופונ :לותפ בור יפ לעו ,הבע ועזג ,עקרקה ינפל ךומסב םיטשופו עקרקב םיקימעמ

 .הנשה לכ ץעה לע םימייקתמו רועה ןיעכ םה םישק ,ףסכה ןיעכ ןותחתה םדצו ןוילעה םדצב םיקורי וילע

 בכרומ ירפה .תולוכשא תולוכשא םיכורעה ,םינבלו םינטק םיחרפ לש תחרפתב ,ץיקה תישארב חרופ תיזה

 תיז" תיזה ינז .ןיעלגה ךותבש ערזהו השקה ןיעלגה ,תינרשבה הפיצה ,הקדה הפילקה :םיקלח העבראמ

 שי ."ןיידונ תיז" ,"יוכפש" ,"ינשיב" ,"הפוטנ תיז" ,םימשגה תדרב ונמש רגוא ומשכ ,ינוניב לדוג - "ירוגא

.ץעה ירפ ארוב ותכרב .ןמש יתיזו הליכא יתיז

 ,האופר ,םיקורמת ,ןוזמל ,הריעבל םויה דעו םדק ימימ שמשמ ןמשה ,חבושמ ןמש ןיליכמ תיזה תוריפ

 הנועב טעמכ םילישבמ ץראב םיתיזה .םהיתומחלמב חתור ןמשב ושמתשה םיאמורה .'ודכו ןובס תיישעת

.טעמ הירחאלש הנשו הברה בינמ תחא הנש ,תחא

ןמשה תקפה

 תא םיקסרמ וב ,קוסירה בלש אוה ןושארה בלשה .תיזה ןמש תקפה ךילהתב םיירקיע םיבלש השולש

.קסרל ירפה תא םיכפוהו םיתיזה

 קצומה תדרפהל םימרוגו םיתיזה קסר לע ץחל םיליעפמ וב השיבכה וא הטיחסה בלש אוה ינשה בלשה

.םימו ןמש ליכמ אוהו להומ ארקנ ילזונה קלחהש דועב תפג ארקנ קצומה .לזונהמ

.ןמשל ךולכלהו םימה ןיב םידירפמ ובש הדרפהה בלש אוה ישילשה בלשה

 הברה םימעפל חקלש ךילהת ,םימה ינפ לע ףוצי ןמשהש דע םיכחמ ויהש ךכ ידי לע הדרפהה התשענ רבעב

 .יקפואה וא יכנאה ,ילגופרטנצה דירפמה תטישב הדרפהה תישענ םויה .ןמז דואמ

 גוסה אוהש ,הלועמ תיתכמ ,םינוש תיז ןמש יגוס ןייפאמה )הרק השיבכ( "תיתכ" לש תונוש תוגרד ןנשי

 תגרדל םאתהב תאזו ,רתויב דוריה גוסה אוהש ,רואמל תיז ןמשל דעו ליגר תיתכ ךרד ,רתויב יתוכיאה

.ןמשה לש תוצימחה

.)ידלב( ןוניס ךילהת רבע אלש ןמשל )ןנוסמ( יקנ ןמש ןיב תוכיאב לדבה ןיא

 השיתכ ידי לע תיזה ןמ אצויה שותכ םירמש ילב ,לולצ ןמש ,רחא ןמש אלו תיזה ןמשמ היה רואמל ןמש

 תיבב ןמשה .רואמל הפיו רתויב ךז אוה הזכ ןמש .הניחט וא דבה תיבב הכירד וא ץחל ידי לע אלו שתכמב

ץראה תרמיזמ
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.דימתה רנ תקלדהו הרונמה תקלדהל ימוי םוי שומיש וב היה שדקמה

:תיזה ןמש תונוכת

.)ב ,גי תוירוה( הנש םיעבש לש דומיל בישמ תיזה ןמש ךכ ,הנש םיעבש לש דומיל חכשמ תיזהש םשכ �

.םא בלחל ולש ןמושה תוצמוח בכרהב רתויב המודה ןוזמה אוה תיזה ןמש �

.רחא יחמצ ןמש םושב הפולח ןיא תיזה ןמשל �

:עייסמ תיזה ןמשב שומישה

.תוריצע תעינמו םייעמה תויתעונת רופישל �

.)סוקלוא( הביק ביכ יעצפ חטש םוצמצל �

.הרמ ינבא תורצוויהל יוכיסה םוצמצו הרמ יצימ תשרפה תרבגהל �

.םדה תמירזב רופישל תודוה בל תולחממ התומתה רועיש םוצמצל �

.תויווכב לופיטלו תוחפסו רוע תוקלד םוצמצל ,רועה ךוכירל �

.ףוגה יאת לש תונקדזה יכילהת בוכיעל �

.ףוגהמ ןדיסה תחירב בוכיעל �

.םידלי לצא תוחתפתההו הלידגה רופישל �

תונמאב תיזה

 "הילע םיתיז םיינשו ...הילע היתורנ העבשו ...הלוכ בהז תרונמ הנהו יתיאר" :תיז יפנעו הרונמ הנידמה למס
 הרונמה תקלדהל שמיש תיזה ןמש ,הרונמה רואל רוקמה םה הרונמה ביבסש תיזה יפנע ,)ג-ב ,ד הירכז(

 תא .דוד תיבמ ךלמה ינשהו ןהכה ןורהא תחפשממ לודגה ןהכה תא םילמסמ תיזה יפנע ינש ,שדקמה תיבב

.םולשל הפיאשה תא םינייצמ תיזה יפנע .תיז ןמשמ היושעה החשמה ןמשב םיחשומ ויה םהינש

 תומואה - ם"ואה למס תא םירטעמ תיז ילע .וילמס תאו ל"הצב םיניצקה תוגרד תא םירטעמ תיז ילע

.תודחואמה

 הנמש רשאמ" ,"ולגר ןמשב לבוט" רָׁשֲא תלחנ .טרפב לילגהו ללכב לארשי ץרא ףונ תוריצי וראיפ תיז יצע

."ומחל
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ארקמב תיזה

 ,ב"למ( "רהצי תיז ץרא" וא )ח ,ח םירבד( "שבדו ןמש תיז ץרא" ...ןמש תיז ץרא היוניכב העודי לארשי ץרא

.)בל ,חי

 לארשי ףא ,םימשגה תומיב אלו המחה תומיב אל ,ןירשונ וילע ןיא תיז המ ,ךל רמול ,תיזל הלשמנ לארשי

 רמול ,תיזל לארשי ולשמנ המל ןנחוי יבר רמאו .אבה םלועב אלו הזה םלועב אל ,תימלוע הליטב םהל ןיא

 תא לושמל הימרי האר המ ,רחא רבד .)ב"ע גנ תוחנמ( ןירוסיי ידי לע אלא ונמש איצומ וניא תיז המ ךל

 ןיברעתמ ןניא לארשי ךכ ,דמוע אלא ברעתמ וניא ןמשהו ,הזב הז םיברעתמ ןיקשמה לכ אלא ,תיזכ לארשי

 ןישועש ןמזב לארשי ךכ ,הלעמל ןותנ ןמשה דימת רחא הקשמ םע ןמשה תא םיבברעמ רשאכ .ם"וכעה םע

.)א ,ול הבר תומש( ם"וכעהמ הלעמל םיבצינ םוקמ לש ונוצר

 .)אי ,ח תישארב( "ץראה לעמ םימה ולק יכ חנ עדיו היפב ףרט תיז הלע הנהו ברע תעל הנויה וילא אבתו"

 ויהי םלוע לש ונוביר ,ה"בקה ינפל הנויה הרמא .השדח הפוקת לש התישאר ,הווקתה תא עיבמ הז השעמ

 ןיא" .)ב"ע ,חי ןיבוריע( םדו רשב דיב ןייולתו שבדכ ןיקותמ ויהי לאו ,ךדיב ןירוסמו תיזכ ןיבורמ ייתונוזמ
 לשו תיז לשמ ץוח הכרעמל םירשכ םיצעה לכ .)ב"ע המ חלשב יהיו אתליכמ( "תיזה ץעמ רתוי רמ ץע ךל

.ןפג

 ,)י ,בנ םיליהת( יונל שדקמה תיבב ושמיש תיז ילע .ןוירפו תוננער ,ראותה יפיו דוה למסמ ארקמב תיזה

 רושה תא הרטיע "תיז לש הרטע" .ריבדה תותלד םגו )גכ ,ו א"למ( ריבדב םיבורכה ינש ושענ תיזה ץעמו

.)ג"מ ,ג"פ םירוכיב( םירוכיבה תכולהתב לבוהש

 ,םיכלמ תחישמל ,םינהכהו וילכו ןכשמה שודיקל שמיש ,גכ ,ל תומשב בותכה יפל ןקתוהש החשמה ןמש

 םולחב תיז האורה .תיז ןמשב ותוא םג וחשמי חישמה אובי רשאכ דיתעב .ברקה ינפל אבצ ידקפמו תולכ

.)זט ,אי הימרי( " 'ד ארק ראות ירפ הפי ןנער תיז" רמאנש ,ול אצי בוט םש

םימגתפו םיבינב תיזה

 םילכ( 'וכו רתיהו רוסיא ,האמוט ינידב תולכאמב דומלתה ימכח ועבקש רתויב ןטקה רועישה - תיז לדוגכ

.)ח"מ ,זי

 ,)ג ,ה ילשמ( " ּהָ ּכִח ןמשמ קָלָחְו" ,)בכ ,הנ םיליהת( "ןמשמ וירבד  ּו ּכַר" תוקלחהו ךורה תא למסמ ןמשה

.)די ,בל לאקזחי( "ךילוא ןמשכ םתרהנו"

.)ח ,המ םיליהת( "ןושש ןמש" החמשה תא למסמ ןמשה

 ךכ ,רחא ץעמ הבכרה םילבקמ ןיאש ,"ךנחלושל ביבס םיתיז יליתשכ ךינב ךתיב יתכריב הירופ ןפגכ ךתשא"

 ,חכק םיליהת( םיבוט םישעמב םיפי ויהי ךכ ,דימת םיקורי תיזה ילעש רחא רבד ,תורזממ לוספ םהב ןיא

.)ג

.לארשי ץראל לשמ ,)זט ,אי הימרי( "ראׂת ירפ הפי ןנער תיז"
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.)א ,דל הבר תישארב( בלה םטמטמו דומלתה חכשמ ןכל ילואו ,בל תיזל ןיאו

.ול המוד לכשה רשא רואה ונממש ינפמ ,לכשו המכחל דחוימ תיזה ןמש

אתבס תופורת

 סוכל םילע תויפכ 5( םיחתור םימל םתוא םיפיסומ ,םתוא םינחוטו תיז ילע םישביימ - םד ץחל תדיריל

.הלבגה אלל םיתושו םיננסמ ,העש יצחכ םיכחמו םיסכמ ,)םימ

 תופכ 5 ,ןומיל ץימ תופכ 5 ,לצב ץימ תופכ 5 ,תיז ןמש תופכ 5 :ל"מ 053-ל םירמוח פוריס תנכה - לועיש דגנ

.ךרוצה יפל תיפכ םיעלובו םיבברעמ ,)המוראל( ידנרב תופכ 2 ,שבד

.)הנש ליגל תחתמ םידליל ץלמומ אל( שבד תיפכב םיבברועמ תיז ןמש תיפכ - ינורכו השק לועיש דגנ

.םויב םימעפ רפסמ ןזואל םיפטפטמו ןיי לש ץמוח םע תיז ןמש טעמ םיבברעמ - םיינזא יבאכ

 העש יצח ךשמל הצחר עבוכב רעישה תא ףוטעל ,תיז ןמש רעישהו תפקרקה ךותל תוסעל - םישקשק דגנ

.ףופחלו

 ,םיחופת ץמוח תיפכ יצח ,ןומיל ץימ ףכ ,תחא הציב ,תיז ןמש תופכ 2 רדנלבב בברעל - תיז ןמש ופמש

.ליגר ופמשכ שומישהו

 יפויה תרזעל תיזה ןמש

.םימב ףוטשלו םינפה תא תוסעלו רכוס םע דחיב תיז ןמש - םינפל גניליפ

 תספוק יצח וא( תויבוקל םיכותח םיסננא 4-ו ןמש תופכ 3 :הקלח תבורעת רדנלבב ובברע - םינפל הכסמ

 םיבגנמו םירשופ םימב םיפטוש ,העש עברכ ךשמל םיהשמו םינפה רוע לע םיחרומ ,)םילזונה אלל םירומיש

.תולק

 םישל .תיז ןמש סוכ יצחו הייתשל הדוס תיפכ ףיסוהלו םירשופ םימב הרעק אלמל שי - םיילגר תופכל לופיט

.תיז ןמשב חורמלו השקה רועה תא ףשפשל ,תוקד רשעל םיילגרה תא

.תיז ןמש טעמ חורמל - תוקודס םייתפש

יסלברט לזמ
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ןוסנורהא הכלמ תאמ

םייביטרוקד תורנ .1
 .םירואה גחב רוא הברהו םייביטרוקד תורנ ומכ ןיא

:דויצו םירמוח

םינוש בחורו םילדגב תונצנצ �

םיפוקש םיקיר םשוב יקובקב �

םיפוקש םיקיר תופורת יקובקב �

םיפוקש םינטק תיכוכז ילכ לכ �

ןפג רמצ �

םילודג תורנ וא הוועש �

)ןגב םירייצמ םידליה וב עבצה( םורכלופ יעבצ �

חרק תויבוק �

:םילכ

תיזג וא תילמשח הטלפ �

תוקיר םירומיש תואספוק �

 :הנכהה ךילהת

.יוצרה ליתפה יבוע לבקתמש דע דיב התוא םילגלגמו ןפג רמצ תכיתח םיחקול �

.םתוא םיסיממו תורנה וא הוועשה תא םירומישה תואספוק ךותל םיסינכמ �

.רחא עבצ הספוק לכב ,יוצרה עבצב םורכלופ עבצ תכיתח םכותל םיסינכמ �

 תאו חרקה תוכיתח תא וכותל םיסינכמ ,מ"ס 2-3 הבוגב הוועשה תא יוצרה ילכה ךותל םיגזומ �

.ליתפה

.העש ךשמל רוריקל םיהשמ ,ילכה לדוג יפל תובכשה .חרק תוכיתח בושו מ"ס 2-3 ףסונ עבצ םיקצוי �

.חרקה היהש תומוקמב ררוחמ ינועבצ רנ םילבקמו םיכפשנ חרקה ימ ,ילכה תא םיכפוה �

 ךרוא יפל קוצינ הוועשה תומכ םג .לבקל םישקבמ ונחנא םתוא םירוחה לדוגכ חרקה תויבוק לדוג :הרעה

.לבקל םישקבמ ונחנא םתוא תורנה

.ררוחמ רנ לבקנו ואצי םימה ,ילכה תא ףוסב רובשל רשפא ,הפי ילכ םתגשה אל םא

די תוכאלמ
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םינוביבס תנכה .2

ןוביבסה יאלפ

הכונח םע םורטקפסה לש בוליש

 תא ןיעה האור ךיא ,רוחשה וליאמו ןבלה עבצה בכרומ םיעבצ וליאמ ,ןיעהו םיעבצ לע םידמלמ רשאכ

.חומל הנומתה תרבעהו םיעבצה

.הרגמו הנהמ הרוצב אשונה תא דדחמ םינוביבסה םע קחשמה

 :דויצו םירמוח

.)רטוק מ"ס 1 דע( םיקדו םילוגע תוטומ וא םידופיש ,תולוג �

.לוגיעב רוזג לוטסירב וא ,רוח שי םזכרמבש חישק ןבל ןוטרקמ תולוגע תויקסיד �

.טומה וא דופיש וא ,הל ּוגה רטוקב אוה רוחה �

.שמושמ קסיד םג רשפא ,בוביסל קלח חטשמ רוציל ידכ ,ץענ םיצעונ טומה תיתחתב �

 :הנכהה ךילהת

.ןבל ראשנ ינשה דצהו רוחשב םיעבוצ דחא דצ .םיינשל הצוח וק תיקסידה לע םירייצמ �

וא

.ינשה רויצה תא ןבל רוחשב םירייצמ �

 תא םיבבוסמ .יטסלפ קבד וא הנילטסלפב קזחל ןתינ ,יעצמאה רוחל טומה וא הלוגה תא םיסינכמ �

.ןוביבס ומכ תיקסידה
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.דופישה וא טומה וא הל ּוגה תרזעב ,הקזוחב תיקסידה תא םיבבוסמ �

.תינועבצ ונל הארית תיקסידה םיבוביס רפסמ רחאל �

?םירצונ םיעבצ וליא �

.ךופהה ןוויכל תיקסידה תא םיבבוסמ �

?ועיפוה רדס הזיאב ?וישכע םירצונ םיעבצ וליא �

 .א םישלושמה תא עובצל .םישלושמ םירצונ .זכרמה ךרד םירבועה םיווק םירייצמ תרחא תיקסיד לע �

.דוסיה יעבצב .ג ,תשקה יעבצ לש רדסב .ב ,םינוש םיעבצב

?םינוביבסהמ דחא לכב בוביסה תעשב םיאור המ �

:תולריפס םירייצמ תיקסידה לע

?בוביסה תעשב םיאור המ

?ינשה ןוויכל םיבבוסמשכ

.)הנשמ אל לוגיעה רטוק( ןשי קסיד לע לוגיעה תא קיבדהל רשפא קוזיח םשל

ישילשה עבצה ינוביבס

 עבצל םיבלתשמה םיעבצ ינשב םיאצחה ינש תא םיאלממ .םיינשל טקסידה תא קלחל רשפא םינטק םידליל

.לוחכו בוהצ וא קוריו לוחכ ומכ ישילש

.) לבקתמ עבצ הזיא תולגל יאדכ אל( ישילשה עבצה לבקתמ ןוביבסה תא םיבבוסמשכ
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תבטב הרשע .3
 םוי .םימו ןוזמ ריבעהל היה רשפא יאו רוצמ הילע םש רצנדכובנ .יצחו הנשכ רוצמב התייה םילשורי

.םילשורי לע רוצמה לח וב םויה אוה תבטב הרשעה

 תא תונבל ,ןוטרק תואספוק וא ריינ תועוצר לע קיבדהל ,םירעשה תונומת תא לידגהל רשפא וז הדובעב

:תונוש תויורשפא קחשמ ןיכהלו םילשורי תומוח

.המוחה ידיצ ינשב םימחלנ םילייח  .1

.'וכו תוינוכמ ,תובוחר ,םישנא ,םיתב ,ריעה תא תונבל .2

 .ריעל םימו לכוא רידחהל םיסנמ - תושובלת ,םישנא ,תובוחר .3

םכש רעשתויראה רעש

ןויצ רעש ופי רעש

םיחרפה רעש תופשאה רעש
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ילוק-רוא רמוח

הכונח
)תינרותה תיגוגדפה הייזכרמב םייוצמה( ואידיו יטרס

 ימוליצב טרסב עיפומ םיבכמה תמחלמ רופיס - 42 ,)א( 722 ,).ר.כ( 003 -  )ב"טחו ידוסי( - תורנה רואל �
.)הרוהנ תקפהב( תירהמאה הפשב טרסה לש דחא קתוע - היצמינאה תטישב םירויצ

 םינידה ;הכונח תורנ תקלדהב אטבתמ סנה םוסריפ :הכונח - 52 ,).ר.כ(  381 - )ידוסי( אסינ ימוסריפ �
.)"ןנעו תשק" הרדיסהמ( גחב םירושקה םיגהנמהו

.)"ןנעו תשק" הרדיסהמ( הכונחה גח לש ירוטסיהה עקרה - 52 ,).ר.כ( 381 - )ידוסי( - םיאנומשחה �

 תפוקתמ "תושדחל טבמ" לש תינוימד הרודהמ - 435 ,923 - )ידוסי-לע( - רבעה לא טבמ - הכונח �
.םיאנומשחה

 קוינק םרוי רפוסהו ןונ ןב לאוי ברה תופתתשהב ןויד - 635 - )ידוסי-לע( - ימואל גחו יתד גח - הכונח �
.)"םינפ םיעבש" הרדיסהמ(

� wohS akunaH )הכונחל "םוסמוס בוחר" תנוכתמב תינכות - 142 - )ךרה ליגה( - )תילגנא.

 תא ,הדגאו הירוטסיה לש בולישב ,ראתמה ,היצמינא טרס - 093 ,)ר( 371 ,03 - )םיליגה לכ( - תורוא �
.תורודל היחקלו הכונח רופיס

.)רשג תקפהב( )ר( 205 - םיבכמה �

 לש תירבל םנב תא סינכהל םא ותשאל לעב ןיב חוכיו טרסה עקרב - )ר( 535 ,)גנא( 66 - ינימשה םויה �
.וניבא םהרבא

.תידוהיה תונכוסה תקפהב ,ןיליפת ,הזוזמ ,רפוש ,הכונח ,תורשכ ,תבש - )ר( 391 - תווצמו םיגח �

.)"םיחוציפ" תינכותמ( הכונחל תידוהיה הרובגה אשונב - 932 - ןודיח �

� akunaH - 287 )םירישו םיגהנמ ,םיניד - הכונחה גח לש ירוטסיהה עקרה - )תילגנא.

.)"דמחנ רפרפ" תרדיסמ( - 978 - הכונח �

.)"דמחנ רפרפ" תרדיסמ( קילדמ גח - 288 - הכונח �

.םידלי יריש - 889 - ריבס הלאירא םע חמש הכונח �

 תא רפסמ לאירא הענ לש תובוב ןורטאית - 7111 - םיאנומשחה תפוקתב דלי - הירזע לש ןמשה דכ �

.גורתא ינפלוא - םיאנומשחה תפוקתב דלי לש ורופיס

רזע רמוח
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הכונחל תשרב םירתאל םירושיק

 ףגאה רתא האר

mth.hakunahc/learsiyegahc/tehseralmirevah/tinarot/stinu/smcnoitacude/li.vog.noitacude.smc//:ptth

 םירצק תורוקמ

mth.hakunahc/midaom/esontorokem/tinarot/stinu/smcnoitacude/li.vog.noitacude.smc//:ptth

)תינרותה תיגוגדפה הייזכרמב תויוצמה( לוק תוטלק

.םיאנומשחה דרמ -   0402

.םילשורי תא שבוכ יבכמה הדוהי -  5212 ,1902

.עוקתל םילשורימ -   2902

.תירהמאב לארשי יגח תרוסמ - לארשיל היפויתאמ -   7622

 דומלת תקפהב )ם"במרה פ"ע( שדקמב םוי םוי תדובע רואית - הרונמב השעמ -   1622

הלחנ הרות                                

5822   -  - namdeirF eibbeD srednoW & selcariM

.םידליל םיריש תזורחמ - הכונח יריש -   2932

)תינרותה תיגוגדפה הייזכרמב תויוצמה( תויפוקש

)ךוניחה דרשמ( - תויכונח

הכונחה גח - 6003

.)ןבודר באז( לארשי תוליהקב הכונח  - 7003

.)ןבודר באז( םיאנומשחה תפוקתו ןווי ןוטלש תחת לארשי ץרא - 9203

תטלק + תויפוקש

.)ןורימ ןתנ ילעפמ ,טונג תקפהב( הכונח -  4103
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!
הכונח ץבשתל תונורתפ

י"שרב ןודיח - רעונל עובשה תשרפל תונורתפ
תודלות תשרפ

.וישע תוכלמ ףוס - "ושע בקע" אלא ,"וב תזחוא ודיו" רמאנ אל ."ושע בקעב תזחוא ודיו" רמאנש .1

 רזוח לגלג איה תולבאה ונילע אלו )םיציב ןכו( םילוגע םהש ןוויכ םהרבא תריטפ םויב םישדע דיזנ ןיכה בקעי .2

.םלועב

 בירקה דחאה ,היה חספ אלא ?קחצי לש ולכאמ היה םיזיע יידג ינש יכו "םיזיע יידג ינש" וישעמ שקבמ קחצי .3

.םימעטמ והשע ינשהו וחספל

 עדוי יניא" בתוכ תאז לכב ךא קוספהמ םלעתהל היה לוכי י"שר ."ושעו בקעי םא" התייה הקברש בותכ הרותב .4

."ונדמלמ המ
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!
אציו תשרפ

 אצי קידצה םע דחיבש דמלמ "אציו" הלימב שומישה ,"...בקעי ךליו" םוקמב ,"עבש ראבמ בקעי אציו" רמאנש .1

.ריעה לש הרדהו הוויז

 ,הבישיב היה ,ןכ ינפל רמולכ ,אוהה םוקמב אקווד )ןשי( בכש יכ השיגדמ הרותה "אוהה םוקמב בכשיו" רמאנש .2

.ןשי אל רמולכ

 וליאו הקברל תתל תנמ לע בהזו ףסכ היה )רזעילא( ובס לש דבעלש ןויכ לחר תא האור אוה רשאכ הכוב בקעי .3

 ללגב ךא בקעי תא גורהל חלשנ וישע לש ונב זפילאש ןויכמ ,לחרל תתל תנמ לע תונתמו ףסכ היה אל בקעיל

.)תמכ בושח ינעה( ותימה וליאכ ךכבו שוכרה תא ונממ חקל ,קחצימ לביק ותוא ,ךוניחהמ עפשוהש

.תמכ בושח םינב ול ןיאש ימש ןאכמ ,"יכנא התמ ןיא םאו םינב יל הבה" תשקבמ לחר .4

חלשיו תשרפ

.ןדריה עקבנו ןדריב ולקמ ןתנ ,"הזה ןדריה תא יתרבע ילקמב יכ" רמאנש .1

 קר חכש יכ חינהל ריבס ,רזח םא ןכ םאו ,ושוכר לכ תא ריבעה רמולכ )דכ ,בל( "ול רשא תא רבעיו" רמאנש .2

.םינטק םיכפ ומכ םיטועפ םירבד

 תע םרט העקש וב ןמזה תא ריזחהל ידכב ןמזה ינפל וליבשב דחוימב תחרוז שמשה ,"שמשה ול חרזיו" רמאנש .3

.)אציו תשרפ האר(

 הליצהל םשפנ ורסמש ןויכ אלא ?הניד יחא םהש םיעדוי ונניא יכו ,"הניד יחא יולו ןועמש וחקיו" רמאנש .4

.היחא ויהש הרותה השיגדמ

בשיו תשרפ

.תאז ושע אל ךא ,האנש םבילב ןיא וליאכ ומע רבדל ולכי רמולכ "ם Bשל  ֹורְ \ַד ולכי אלו" רמאנש .1

 שיגדהל הצור הרותהש ןאכמ ?בקעי לש ותדלות היה ףסוי קר יכו " 'וכו ןב ףסוי ,בקעי תודלות הלא" רמאנש .2

.)ג ,זל י"שר הארו( ףסויל קוידב ורק בקעי לש תוערואמה - תודלותהש

 רמול םיבייח ןכל ?רובב ףסוי תא ריאשה דציכו ףסוי תריכמ תעב היה ןכיהו "רובה לא ןבואר בשיו" רמאנש .3

.ורות היה הזש ןויכמ בא דוביכ תווצמ םייקלו ויבאל תכלל בייח היהש

 )חרזו ץרפ( ןאכ רמולכ ,"הנטבב םימואת הנהו" ןאכו "הנטבב םימות הנהו" בותכ )עשרו קידצ( וישעו בקעי לצא .4

.םיקידצ ויה םהינשש ןאכמ )וישעו בקעי( םימדוקה םימואתהמ םינוש

ץקמ תשרפ

 םולחה תחכיש תחאה ,"תומיעפ" יתש - "וחור םעפתתו" רצנדכובנ לצאו "וחור םעפתו" רמאנ הערפ לצא .1

.ונורתפ תחכיש היינשהו

."ירבע ,דבע ,רענ"כ וראתמו היוזב ךרדב תאז השוע ךא הערפ ינפל ףסוי תא ריכזמ םיקשמה רש .2

.האובתה ךותב "הכותב" ןתנ "ריעה הדשמ" רפע רמולכ "הכותב ןתנ היתוביבס רשא ריעה הדש לכא" רמאנש .3

.ותודפל ןוצרו הטרח ,הווחא ויפלכ ושיגרהש ןויכ ,"בקעי ינב ודריו" אלו "ףסוי יחא ודריו" רמאנש .4
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שגיו תשרפ

 "םיבצנה לכ"ש )קפאתהל( לובסל היה לוכי אל ףסוי רמולכ ,"םיבצנה לכל קפאתהל ףסוי לכי אלו" רמאנש .1

.הריכמה השעמ הלגתיו ויחאל ףסוי עדוותמ דציכ ועמשי םירצמה ונייהד

.שדוקה ןושלב םכילא רבדמ ינא ,בל ומיש :רמולכ ,"םכילא רבדמה יפ יכ" רמאנש .2

 ?ל"וחב ןבל לצא בקעי חיורהש ףסכה םע המו "ןענכ ץראב ושכר רשא םשוכר תאו םהינקמ תא וחקיו" רמאנש .3

.ןענכ ץראב שכרש המ תא קר חקלו ךכמ תונהיל הצר אלש ןאכמ

 הארוה תודסומ םיקהל תנמ לע םירצמל וינפל הדוהי תא חלוש בקעי ," 'תורוהל' ...חלש הדוהי תאו" רמאנש .4

.ךוניחו

יחיו תשרפ

 ץראב אלא "םירצמב ינרבקת אנ לא" ?והמו "תמאו דסח ידמיע תישעו" ףסוימ שקבמ אוה רטפנ בקעיש ינפל .1

 ךותמ תאז השוע דסחה תא השועש ימו ריזחהל לוכי אל תמהש ןויכ ,תמא לש דסח איה הרובקהש ןאכמ .לארשי

 וריזחיש הפצמ רקבמהש המודכו םילוח רוקיב :ןוגכ םירחא םידסחב ומכ אלשו הרומת ךכ לע לבקי אלש העידי

.בכשמל לופי הלילחו סח רשאכ רוקיב ול

.תורישי םתוא אל ךא ,יולו ןועמש לש םסעכו םתאניק תא ללקמו הנגמ בקעי ."זע יכ םפא רורא" רמאנש .2

 תיסחי שלחו ןטק הירא - "רוג" םייומיד ינש הז קוספב "הדוהי הירא רוג" םג הז ידי לע הדוהי תא ךרבמ בקעי .3

 דוד תוכלמל זמר הזו ,ותרובג אולמב הירא - "הירא" ,לואש תא תריש רשאכ דוד תוכלמ תליחתל זמר והזו

.)א"בבב חישמל ילואו( האישב

 ךלהמה רומחכ ונייהד "םייתפשמה ןיב ץבר" םרג רומחל ,הרותה ידמולל למס אוהש ,רכששי תא לישממ בקעי .4

 ידכ האלה ךישממו דבלב תינמז העיגר ריעל ריע ןיב - םייתפשמה ןיב קר חנ אוה ותוריסמ בורמו הלילבו םויב

.ונמז תא לטבל אל

תומש תשרפ

 םירצמל ודריש הנומ הרותהש שפנה םיעבש ןיב ללכנ אוה ירהש עודי היה רבדה ."םירצמב היה ףסויו" רמאנש .1

.םירצמב ךלמ היהש תורמל )קידצ ראשנ( "ףסוי" ראשנש ונדמלל אב רבדה רוכזיא ןכלו

.עשר ול ארק רבכ תאז לכבו והכה םרט רמולכ ,דיתע ןושלב "הכת" ,"ךער הכת המל עשרל" רמאנש .2

.ירצמל תישעש ומכ )'ה םש תרכזה ידי לע( הרימאב ינגרהל התא הצורה רמולכ ,"רמוא התא ינגרהלה" רמאנש .3

 ןאכמ ,רואיה תפש לע התייה היתב ירה הביתל דע )הדי( התמא העיגה דציכ "התמא תא חלשתו" רמאנש .4

.הכראתה התמאש

אראו תשרפ

 אל אוה ךא ריוואב דרב היה רמולכ ,"הצרא ךתנ אל רטמו ,דרבהו תולוקה ולדחיו" רמאנ ללפתה השמ רשאכ .1

.ריוואב ראשנ אלא הצרא ךתינ

 רואיב ויהש םיעדרפצהו םדה תוכמ תא השמ עציב אל ןכלו ףוסה ינק ךותב אבחוהשכ השמ תא ליצה רואיה .2

.וליצהש ימל הער םלשל אל ידכב
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 יבשוי תא ליהבהל ידכ רפושב םיעקות ןכמ רחאל ,הלש םימה תורוקמב םיעגופ ,תישאר ,ריע םישבוכ רשאכ .3

 םמהל ידכ ,עדרפצה תכמ תינש ,םימה תורוקמב עוגפל ידכ םדה תכמ תישאר ,תוכמה ורדוס םג ךכ ,ריעה

.םירוקרקה שערמ םירצמה תא ליהבהלו

 ךא ,םידבכה דרבה ינבא ידי לע ורבשנ )םתלידג ףוסב ויהש ןויכ( םישק ויהש הרועשהו התשפה ,דרבה תכמב .4

 ןהילע ולפנ ,דרבה ינבא ,תושימג ויהו ,ושקתה םרט ןכלו )הנה תוליפא יכ( הרחאתנ ןתלידגש תמסוכהו הטיחה

.ןתוא ורבש אל ךא




