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ו"סשת ןוויס - "תידוהיה תשרומה שדוח"

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

.)6002 ינוי-יאמ(

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

.הטילק יזכרמו םינודעומ ,תושרדמו םייתליהק םיזכרמ ,ךוניח

 לכל תללוכהו הבחרה תועמשמב תפתושמ דוסי ןבאכ תידוהיה תשרומב וקסעי םיעוריאה

.םייתרבחה םינווגהו םידברה לכל תדעוימו םייחה ימוחת

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

.םייתונמא םיעוריאו תידוהי הקיסומל םיטרצנוק ,תוכורעתו םיידומיל םירויס

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

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

.ידוהיה םירפסה ןוראב קוסיעבו הרות ידומילב

 היתורודל תידוהיה הריציב עדיה תקמעהל םג תונמדזה תונתונ תוננכותמה תויוליעפה

.םינושה היטביה לע תידוהיה תוברתה םוחתב הרשעהלו

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

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

.ףגאה לש טנרטניאה

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

.תידוהיה תשרומה שדוח יעוריאב

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

.םילשורי ,22 םירשנ יפנכ 'חר ,תינרות תוברתל

.0731065-20 'סקפ ,3431065-20 'לט
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ןוויס שדוח
המדקה

.ןסינמ םישדוחה ןיינמ יפל 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 תאטבמ ךכ

.הרות ןתמ ידי לע םירצמ תאיצי

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

 םיעוריא
 תרגסמב םירבע םירטוש - )םיבושייה תרטשמ( םירטונה ידודג דוסיי - )6391( ו"צרת ןוויסב ה

 ,ט"צרת-ו"צרת תוערואמ ץורפ םע .לארשי-ץראב טדנמה תלשממ לש הרטשמה תוחוכ

 העיגה ןגרואמה בושייה תוגיהנמ .ידוהיה בושייה לש יתנגהה ךרעמה תשלוח הפשחנ

 ןוחטיבה תא ריזחהלו רדס טילשהל םיכרדה תחא יכ םיטירבה תונוטלשה םע המכסהל

 היתורוש תא החתפ תיטירבה הרטשמהו ,רוטיש ידיקפתל םידוהי סויג איה ונכ לע

 תוגולפו תורטונה :םירושימ ינשב זכרתה הלועפה ףותישל סיסבה .םידוהי םירטושל

.טייגניו דרוא לש תודחוימה הלילה

 הנתינ 7391-ב רורטה לג תושדחתה םע םלוא ,תימוקמ םירטונה תוליעפ התיה הליחת  

 תורישה .םיסוס לע םיבוכר םהשכ וא תוינוכמב ,םיכרדבו תודשב עונל תושרה םהל

 לע ןגהל תלוכיו ןויסינ ,יאבצ עדי םהל הנקיהו םיריעצ יפלאל הקוסעת איצמה הרטשמב

זומת-ןוויס ישדוחב תוערואמו םיכיראת 

)םירתאו םיעוריא( 
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 ישנא וספת ןמזה תצורמב .הלבגה אללו האווסה אלל ,רתיהב ושענ םינומיאה .םהיבושיי

 יפ-לע ולעפו םיבראמ ונגריא ,הרימשה תא וזכיר ,םירטונה ברקב דוקיפ תודמע הנגהה

-מ הלעמל וסייגתה היינשה םלועה תמחלמ תפוקתב .תונוטלשה םע תחא הצעב םתמזוי

.יטירבה אבצה תורושל םירטונ 000,5

 .לארשי תרטשמ תא ושייאו םייאבצ םידיקפת םירטונה ואלימ לארשי תנידמ תמקה םע  

.םירטונה תודיחיב םירוחב 000,02-מ הלעמל ותריש כ"הסב

ןמרוורב-הזבג תירונ תכירעב ,"תונויצה תודלותב םיכרע רחבמ" 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

.)תלוכרמ עצבמ( "םירשגה ליל" - )6491( ו"שת ןוויסב חי

 רשאכ ,היינשה םלועה תמחלמ םויס רחאל הנש ,)6491( ו"שת ןוויסב זי ןושאר םויב  

 ילוצינ םהבו םידוהי םילוע יפלא תואמו לארשי ץרא לש הירעש תא ורגס םיטירבה

 ,ל"צא :תורתחמה שולש דוחיא( ירבעה ירמה תעונת .ץראל תולעל ושרוה אל האושה

 ,תונכשה תוצראה םע לארשי-ץרא תא םירבחמה םירשגה ץוציפב הביגה ,)"הנגה"הו י"חל

 המ שי ידוהיה בושיילש םהל תוארהלו םיטירבה יפלכ "רירש תושעל" הדעונש הבוגת

.ידוהיה םעה לרוגל יטירק הכ אשונב רמול

 היה ,ירבעה ירמה תעונת הלועפב הלחה זאמ קבאמה יעצבמבש ףיקמה ,םירשגה ליל  

 ףקיה בחר קבאמל סנכיהל ןכומ ץראב ןגרואמה בושייהש יטירבה לשממל ףירח תותיא

 תדימ לעו םלועבו ץראב םילג התכיה םירשגה ליל תלועפ .םיטירבה ורעישש הממ רתוי

 ,תבשב בחרנ םירצעמ לג ךכ רחא םייעובש וכרעשכ - םתבוגת דיעת םיטירבב העיגפה

."הרוחשה תבש"כ העודיה

 ץרא תא קתנל ידכ םירשג רשע דחא לע ח"מלפה תודיחי ימחול וטשפ עצבמה ךלהמב  

.הילא תיתשביה השיגה יכרד לכמ םיטירבה ןוטלש תחת התייהש לארשי
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 המישמב ולשכש הלא תא אקווד ירוטסיהה ןורכיזה חיצנמ ,םילודגה םיסותימה לכב ומכ  

 דיל םירשגה ינשב הלועפה םלוא ,החלצהב וצצופ םירשג הרשע .שפנה ייח ןדבוא תאו

 ירשגב הלועפל ואצי ח"מלפה לש ןושארה דודגה ישנא ,םימחול 93 .השבתשה ביזכא

 תוחונמל אבוהש ץייו םעיחי היה אצמנש דיחיה ללחה .רשגהמ ורזח אל םהמ -41ו ביזכא

.םילשוריב םיתיזה רהב םינומה תייוולהב

 הכפהו 04-ה תונשב בושייה תא הריעסה םימחולה 31 לש םתרובקו םתומ תשרפ  

 .המולעתל

 עצבמה חוכ :םירדענה לש םלרוג לע המולעתה הרתפנ אשונב טרס תקפהל רקחמ תעב  

 לא ורהימש םיברעה ידי לע הלגתנו םדקומ דעיל עיגה ביזכא דיל הבוצמ ץוביקמ אציש

 דחאב עגפ בתונ רודכו שאב םהילע וחתפש הביבסב םיברעה םירטונה תא וקיעזהו םרפכ

 חוכה .וביבסמש םימחולה 31-ב העגפש הלודג תוצצופתהל םרגו ץפנה רמוח לש םינעטמה

 ואצי ינויל 71-ה לש רקובב .הנכסה ףולח דע תורעמב רתתסהו התינחו הבוצמ רבעל גוסנ

 קר ואצמו םילפונה תופוג תא שפחל ,םיטירבה רושיא תא ולביקש רחאל ,אשידק הרבחה

.הבוצמ ץוביקב םיחא רבקב ורבק םתוא ,םירבא ידירש

 ףוחב ןימלעה תיבב הכרענ עצבמה רחאל םיימוי ,)6491( ו"שת ןוויסב טי ,ישילש םויב  

 לש הכאלמה יתב לע הפקתהב ולפנש י"חל ימחולל תפתושמ היוולה הפיחב למרכה

 ופתתשה םיפלא .ביזכא רשגב ופסינש ח"מלפה ימחול לש םהיתופוג ידירשלו תבכרה

.רבד ורפיס אל תוחפשמל לבא היוולב

 םוקמ תא תולגל תולוכשה תוחפשמה וחילצהש דע םינש םייתשו םירשע דוע ורבעי  

.ביזכאב ד"יל די הטרדנאב הרובקל םריבעהלו םתרובק

 תולוכשה תוחפשמה לש םקבאמ תא ראתמה ,"דחא קר שי רבק" טרס קפוה הנורחאל  

    .לארשי רבקל םריבעהלו םירדענה םהינב תא רתאל

 .הרוחשה תבשה - )6491( ו"שת ןוויסב ל

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

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

 יפלא תורשע הלועפל ואצי רקוב תונפל תבשב ."ןבלה רפסה" תוריזג דגנ ירמהו קבאמה

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

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

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

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

.ריחמ לכב

 ,רומח תיב-רצוע זרכוה ;םירפכו םירע ,םיבושיי תורשע ופיקה הרטשמהו אבצה תוחוכ  
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 ןורטלב רצעמ תונחמל וחלשנו ורצענ םיפלאו יוהיז תואלכימל וסנכוה םישנו םישנא יפלא

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

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

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

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

 לודג רותסמ תולגל םיטירבה ידיב הלע רוגי ץוביקב .םיבר ועצפנו העבש וגרהנ םיקשמה

 ףקיהה-בר היהש ףא ,סרח עצבמה הלעה ללכ ךרדב ,םלוא ."הנגה"ל ךיישה קשנ לש

.ירבעה בושייה דגנ יטירבה טדנמה תפוקתב ךרענש ,רתויב

 

םירתא
.תובשייתהב רתויב תויצולחה תובשומהמ - הלוטמ הבשומה הדסונ - )6981( ו"נרת ןוויסב ז

 תומדא לע םייאלקח םילעופ 95 ולחנתה )6981( ו"נרת תנשב  

 יבא" ידיב ושכרנש ,)"ףיקשמה" ושוריפש( הלטמוא יברעה רפכה

 רתויב תינופצה הבשומה תא ומיקהו ,דלישטור ןורבה ,"בושייה

 תוטמ תותקבב ובשייתה םינושארה םיבשייתמה .הלוטמ - ץראב

 ,תחדינו הנטק התייה הבשומה .עקרקה תא דבעל ולחהו לופיל

 ןוטלשה .םיברעהו םיזורדה ,םיאודבה םינכשה תוניועמ הלבסו

 תוחוכב םשפנ לע דומעל םיבשייתמה וצלאנ תחא אלו ,תויולכנתהה תא ענמ אל ינמ'תועה

.םמצע

 םכסה ףקותב ךא ,םיכרותה ידימ ץראה תא םיטירבה ושבכ הנושארה םלועה תמחלמב  

 לעופב .יתפרצה ןוטלשה םוחתב ללכיהל לילגה עבצא לכו הלוטמ ודעונ וקיפ-סקייס

 םיבושייה לע ומייאש ,םיאודבו םימלסומ םיברע לש תויפונכ תטילשל ןותנ םוקמה היה

 הבשומה יבשות 021 וצלאנ 0291 ראוניב 5-ב .םיירצונה םירפכה לעו םיטעמה םיידוהיה

 הנש התוא ףוסב .םיתב הנומש שאב ולעהו שוכרה תא וזזב םיערופהו ,ןודיצל טלמיהל

 ןוטלש רוזאב עבקנ המ ןמז רובעכ .שדחמ התונבלו הילא רוזחל הלוטמ ירכיא ולחה

 לש םיינופצה םיתבה דיל רבע )יתפרצ ןוטלש תחת התייהש( ןונבל םע לובגהו ,יטירב

 םלוא ,לובגל רבעמ וראשנ ןויע קמעב םירכיאה תומדא .םויה דע םייקש לובג - הלוטמ

 לא דרא" םויה דע הלא תומדא תוארקנ םיברעה יפב .ןתוא דבעל וכישמה הלוטמ ישנא

.םידוהיה תומדא - "דוהי

 ןמ קלח ויהש ,תומגרמו םיחתות תוזגפהל הנותנ הלוטמ התייה היינשה םלועה תמחלמב  

 בוש תואמצעה תמחלמב .ןונבלל ץורפל וננכיתש םיטירבל םיתפרצה ןיב להנתהש ברקה

 םיבושייל ולכנתהש םילבחמו תויפונכ תוליעפמ הלבסו ,ןונבל לומ תיזחב הלוטמ התייה

.םיידוהיה
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 אל ןויע קמעבש הלוטמ תומדא לא םלוא ,ןונבל םע לובגה עגר קשנה תתיבש ימכסה רחאל  

 תשש תמחלמ רחאל .הלוחה קמעב תומדא םירכיאה ולביק יקלח יוציפכ .תשגל היה ןתינ

 תואלקחבו הבשומב תורייתב עגפ רבדהו ,ןופצה לובגב ינוחטיבה בצמה רערעתה םימיה

 הבשומה הרגתסה ,הלוטמל חרזמ-ןופצמ וססבתהש ,םילבחמה תויולכנתה חכונל .הלש

 החטבא אלל םיעטמה תא דבעל היה רשפא יאו ,הרימש ילדגמו ןוחטיב תורדג ירחאמ

 ינונבלה רפכה לש םירצונה ויבשותב םימלסומה ועציבש חבט תובקעב ,5791-ב .הדומצ

 ,התנענ לארשי .ירטינמוהו יאופר עויס ושקיבו לארשיל הלא ונפ ,הלוטמל תינופצ ,הישייע

 תוערואמ תפוקתב םיטירבה ידי לע ןכל םדוק דוע המקש ,"הבוטה רדגה" החתפנ ךכו

6391-9391.

 הרגסנ ,תונכסו םימויא יוביר ןכו ןונבל םורד ךותל הללאבזיחה לש םתרידח תובקעב  

.תונלבוסהו חוורמה ןדיע םייתסהו הבוטה רדגה

àúøéí áàæåø îèåìä

äîåæéàåï - áéú äàéëø. áéú äàéëø )àøëéåï îåæéàåï( äåà äàçøåï ìáúé 

äøàùåðéí áî÷åí, ùðùîø áöåøúå äî÷åøéú ëôé ùðáðä á-6981. äåà 

ðôúç á-7891 ìàçø ùéôåõ. îèøúå ìäîçéù àú äøåç äçìåöéú ùì 

äøàùåðéí, åàú äçééí åäú÷ååú ùôéòîå áäí òì àó ä÷ùééí äøáéí. 

áîåæéàåï îåöâéí øäéèéí åçôöéí ùäéå áùéîåùí ùì äîúééùáéí 

äøàùåðéí - ëìé áéú åîèáç, ëìéí ç÷ìàééí åëìé òáåãä - åëï úöìåîé 

äøàùåðéí. ðåùàé áéèçåï, âáåìåú, ç÷ìàåú, çéðåê, ÷éè, áøéàåú, 

úçáåøä åòåã, îåîçùéí áàîöòåú úöìåîéí, îôåú ãøëéí ìéîåãéåú, îôä èåôåâøôéú, úòåãåú 

åîñîëéí. ôéðä îéåçãú îå÷ãùú ìæëøí ùì äðåôìéí. áàøëéåï ääéñèåøé îöåééí îñîëéí øáéí 

îú÷åôåúéä äùåðåú ùì äîåùáä. áçöø øåëæå ëìé òáåãä åîù÷ áéú àåúðèééí. ìôé á÷ùä åúéàåí 

îøàù ðéúï ìöôåú áúåëðéú àåø-÷åìéú òì úåìãåú äî÷åí.

îöôä ããå. ìîé ùîâéò ìîèåìä ëãàé ìòìåú ìäø öôééä, ùí áð÷åãú äúöôéú ùð÷øàú òì ùí 

äøîèë"ì ãåã àìòæø æ"ì )ããå(, éùðí ñôñìéí äöåôéí îîæøç òì ëéôúå äìáðä ùì äçøîåï 

åîãøåí òì òî÷ äçåìä, ëôø âìòãé å÷øééú ùîåðä.

áéú ä÷áøåú ùì ëôø âìòãé áúì-çé. áéú òìîéï ÷éáåöé, ÷èï 

åîèåôç, áå çì÷ä îéåçãú ùì ÷áøåú äùåîøéí çáøé "äùåîø".

áôúçå àðãøèú "äàøéä äùåàâ" äîôåøñîú ùì äôñì îìéð÷åá 

îåöáú òì ÷áø äàçéí ùì ùîåðú ðåôìé úì-çé áùðú úø"ô )0291(.



12

îåæéàåï çöø úì-çé. îùîøú àú äàååéøä, äçôöéí 

åäñéôåø ùì ääúééùáåú áúì-çé, òí äãâùä òì ãîåúå 

ùì éåñó èøåîôìãåø.

îï äçöø ìáéú äòìîéï ùáéì îèåôç, îùåìè åîòåèø 

áúîåðåú ùì ëì äñéôåø îï äéîéí ääí, ëåìì ä÷îú 

äîöáä åäàðãøèä òì ÷áø äàçéí.

ìôøèéí - ñéìáé áèìôåï 3331596-40

îåæéàåï "áéú äùåîø" áëôø âìòãé. äå÷í áùðú 8691 åîðöéç 

àú úåìãåúéäí ùì àøâåðé "áø-âéåøà", å"äùåîø" åàú úô÷éãéäí 

áäúééùáåú, áâéåñ ðù÷ åáäâðú äééùåá.

áî÷åí îáçø ôøéèéí äîîçéù àú çéé äùåîø åàú äú÷åôä. 

çæéåï àåø-÷åìé åãéàåøîä òì ÷øá úì-çé.

àúø äñìé÷éí: áî÷åí ùðé ñìé÷éí îú÷åôú "äùåîø" åîéîé 

ä"äâðä". äáé÷åø ëåìì äãøëä åñøè åéãéàå äîñôø òì 

äñìé÷éí. âí áúåê ä÷éáåõ ðçùó ñìé÷ âãåì åîøùéí åðéúï 

ìá÷ø áúéàåí îøàù. ìôøèéí: áúéä âéà, èì' 5651496-40.

îåæéàåï äöéìåí. áôàø÷ äúòùééúé áúì-çé, ìéã äàëñðéä, îåæéàåï 

ðåñó îîôòìéå ùì ñèó ååøèäééîø. îåöâú áå úòøåëú öéìåí åúòøåëåú 

îúçìôåú.

îöåãú ë"ç-éùò: áîøåîé äøé ðôúìé 

îöåãä îùèøúéú áøéèéú äùåìèú òì ëì àöáò äâìéì. äúðäìå 

òìéä ÷øáåú ÷ùéí áúù"ç. áñîåê ìä ÷áø àçéí ùì ë"ç ìåçîé 

ôìî"ç ùðôìå á÷øá áî÷åí. àçã îäí - ãåã ö'ø÷ñ÷é äåà 

"ãe ãå" îäùéø äîôåøñí.

îöåãú äåðéï: ùøéãé îöåãä öìáðéú ìéã äééùåá øîåú ðôúìé.

áî÷åí ùøéãé äúééùáåú éäåãéú áçååä îìôðé ë-08 ùðä. 
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זומת שדוח
המדקה

.ןסינמ םישדוחה 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

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  

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

.עצבמה הנוכמ ומש לעש הבטנא לש הפועתה הדשב חוכה

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

2

1

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

 סרפב הכזי .זומת שדוח ףוס דע תכרעמל חולשלו םיינש וא טפשמ בותכל ,תואבה תולאשה לכב םיזמורמה

.תודיחה לכ תא רותפל חילצמה

 םיטטושמ םיברע םיחצור ,םינוא רסוח ימי םימיהו 

 .הנש םיעבש ינפל הז לכו .עודי ונרעצל ךשמההו ץראב 

 ינפל םידמוע םיחבטנה לש עובקה  ןקתה לע םידוהיה 

 .גורהי אמש וא - גרהיי אמש :הקיתעה המלידה 

 הלוגב דלונש ,שיאה ."קשנה רהוט" :זנטעשה דלונו 

,שממ לש יאטרופס היה תאז לכ םעו הבישי םעט םעטשו 

 םידודה ינב לש דצל דחפה תא ריבעהל טילחה  

 ,השע תווצמ אוה - "היחת ךברח לע"ש ובשחש 

 ,טעמב םג ולו ,התנישש הנטק הדיחי םיקה אוה 

 םירשוקמ ותחפשמ םשו יטרפה ומש .הנומתה תא 

 יפונב ומשב רשוקמ המו אוה ימ .דקענה שיאב 

.תרסייתמה ונצרא 

 .ומדוק םשכ יטרפה ומש .ינשה שיאל הנפנ התעו 

ותעונת ירבח לבא ,היה אל אוה דיסח ,ןוכנ 

 דיסחו היה הדש שיא !ר"ומדאכ והוצירעה  

 .התוועתהו המסרוכ תאזש ינפל ,המלשה לארשי ץרא 

 .רטפנ הנש 53 ינפלו .היה ןגמ שיא אוה םג 

.ןדריה תעקבב בושיי םגו ומש לע םייורק תודסומ 

 

21 'סמ - םירתאה ךרדב
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3

4

 לארשי םעו היינשה םלועה תמחלמ המייתסנ 

 םישיא ותגהנהב ויה ןיידע ,לודגה רבשה חכונל דמע 

.לוועה תא ןקתי "רופלב תרהצה" תא םעפ ןתנש ימש ורבסש 

.תרחאה ךרדה תא תוסנל יאדכ ילואש ןבוהש דע ...ורבסו ורבס םה 

 - היתונכשמ לארשי ץרא הקתונ הלילה יצחב היהיו 

 ץראה ןופצב םיעצבִמה דחאל היה םימד ריחמ םג לבא ח"מלפ ידי - םיידיהו 

 .הז עצבמו הז ריחמ תורכזאמ תויח םגו תומליא תובצמ המכ 

 

 ,הנש םישיש ינפלו הז שדוחב ,רומאכו ,הליל ותואב 

םקלח תא ושעו רוטיק וררחיש י"חלה ימחול ץראה ןופצב 

!!וניניע תא וריאה אנא .דבכ םימד ריחמב אוה םגו 

  "זומת" התייה תבותכהו ןוויסב הרק הז םגו 

.םינדיעו ןדיע הזמו ,םויכ דואמ ונל תרכומה ץראב 

 טפשמל םויכ דמוע ויבאש טקיורפב ועגפ ריוואה ליח יסוטמ 

 תפרצ תלשממ התייה ומאו 

הנכשה תיבב היינשה הגצה ונימיב :עויסל הבע זמר( 

.)הבקסומב אמאהו ןמה לש וצראבו ורועב אבאהשכ 

 

 

האנ-ןב לאונמע  ר"ד   

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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תוינחורו תוימשג בולישב הניכשהו שדקמה ,הרותה

 ו-ב הרות ןתמ גח .תויחל דציכ תוגהנתה יכרד ונל תורוהל התילכתש םייח תרות איה השודקה ונתרות

 ,הרות הלימה .התוא תראבמש הפ-לעבש הרותהו בתכבש הרותה ,הרותה דומיל גח תא ןייצמ ,ןוויסב

 ןיב םיתואנ םיסחי לע הדפקה .השודקל יאנת אוה יוארכ הרותה םויק .יוויצו הכרדה ,הארוה :התועמשמ

 ,ךכב שי .הניכשה הרוש זאו הש ּודק  םתאצותש ,םוקמל םדא ןיב םיתואנ םיסחי תרשפאמ ,ורבחל םדא

:)ב"ע ל ףד( תבש תכסמב רמאנ רבכש יפכ ,תוינחורו תוימשג בולישב אצוי לעופכ ישעמ רצות

 ךותמ אלו שאר תולק ךותמ אלו קוחש ךותמ אלו תולצע ךותמ אלו תובצע ךותמ אל הרוש הניכש ןיא

 ןגנכ היהו ןגנמ יל וחק התעו" רמאנש הוצמ לש החמש רבד ךותמ אלא םילטב םירבד ךותמ אלו החיש

.)וט ,ג ,ב םיכלמ( " 'ה די וילע יהתו ןגנמה

:המורת תשרפ תליחתב אבומכ תודחאה לע לארשי תא 'ה הווצמ ,ידכב אל

.)ח ,הכ תומש( םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו

 רושימב יוארכ תווצמה םויק ידי-לע הש ּודק ךותמ ,'ה תדובעל שודק םוקמ ,שדקמ ,דחיב םלוכ ,יל ושעו

 וניתונוועב וננובאדל .םכותב הרשת הניכשהש םה םייואר ,זאו ,םימש תארי ךותמ יקולאהו יתרבחה

 םיללפתמ ונא ,םירצמה ןיב תפוקתב ,ינשהו ןושארה שדקמה יתב ןברוח רחאל שדקמ תיב ונל ןיאש ,םיברה

 תודימ םושיי ךות גהנתהל :ךכל םייואר תויהל ידכ לכה תושעל שי ,ןכ לע .ישילשה שדקמה תיב תמקהל

 םייואר היהנ ,תודימה רופישו ןוקית תועצמאב ,ךכ .הפוצרו הרוהט ,הפורצ םימש תאריו ץרא ךרד ,תובוט

:)טי ,ח( איבנה הירכז לש ותאובנ תומשגתהל

 םוצ - ירשתב ג=[ יעיבשה םוצו ]באב ט=[ ישימחה םוצו ]זומתב זי=[ יעיברה םוצ תואבצ 'ה רמא הכ

 םולשהו תמאהו םיבוט םידעומלו החמשלו ןוששל הדוהי תיבל היהי ]תבטב י=[ ירישעה םוצו ]והילדג

.]רשיה ךרדב=[  ּובָהֱא

בילטוג םהרבא ר"ד

הכירדמל ינויע רמוח 



18

תוריסמו הנומא לש החוכ

.ץראה לכב םיכלמ ךילמהו דירוה אוה .ול הענכנ הפוריא לכ ,ןואילופנ ןוטלש תפוקתב

 לישנא ריאמ 'ר .טרופקנרפל דלישטורל אבו רכיאל שפוחמ אוהשכ ,ושפנ לע סנ םלהליו הינמרגב

.ותשקבל לאשו בר דובכב ולביק דלישטור

 יתשקב .וינכוסו ןואילופנ לש הכוראה ודימ ששוח ינא ,קרמנדל יתחרבה יתיב ינב תא ,ךלמה רמא

 עבשנ ...םעז רובעי דע .ךמוס ינא ךילע קר )רתויו בהז תועבטמ ןוילימ 3( ךפתרמב יתורצוא תא רומשתש

.ךלמה םלענ זא - הנורחאה הטורפה דע םבישיו שוכרה לע רמשמ לכמ רומשי יכ דלישטור

 ."ןומטמה" תא עובתל ואב ןואילופנ יניצקו לוקה תא ךילוה םימשה ףוע ,בלה ןובאדל

.םייח תנכסב היה דלישטור

 םתוא תחקל ץלאנ רומח םויא רחאל ,םייח תנכסב היה דלישטור .רבד ואצמ אלו קדקודמ שופיח ושע

.ומלענו ופסא .בהז תועבטמ ףלא 008-ו ןילימ 2 שוכרה לכ הנה :רמאו ףתרמל

 .תישארבמ ליחתנ וישכע ,םיקירו םילד ונא ,ונשוכר לכ ונדביא - רמאו ותיב ינב דלישטור ץביק זא

...םינבל הנעי תובאל הנעש ימו .וננורסח לכ אלמי 'ד תרזעבו ,ונינונחת עמשיש םימשבש וניבאל הנפנ

.ונרזעב היהי בוטה 'ד יכ קפס ןיא ,הלודג הנומאו םידסח לעב ,ןוגהו רשי ,לודג בא ונל שי :וינב ורמא

 ךלה אוהו .הנושארבכ וב ךומתל ,םיקסע ותא תושעל ואב ויברוקמ לכו ולרוג לע הלגלגתה העומשה

.ויקסעב וכישמה וינבו !רטפנ הנש התואב .רישעהו

.ונוטלשל רזח םלהליו .וב ודרמו חדוה ןואילופנ ,לגלגה ךפהתה

.םיתיעה תורוק רפסל לחהו ומצע גיצה .ךלמב שוגפל שקיב לישנא ריאמ 'ר לש ונב

!שוכרה לכ חקל ןואילופנ ,ךלמה וקיספה ,לכה עדוי ינא

!ךל בישנש שקיב אבאו רומש ךפסכ לכ .דלישטור לש ונב רמא ינודא אל

 םייקו רתס םוקמב רמש ךפסכו ולש ופסכ תא ןואילופנ יחילשל רסמ וניבא - ךלמה לאש ?ןכתיי ךיא

.ותעובש

 ,םכיבא ומכ ןוגהו רשי ןיא :קספו דלישטור לש ותוקדצ לדוגמ שגרתהלו לעפתהל קיספה אל ךיסנה

...רתויו רתוי שיאה יואר !הנתמב םכל ,ודיב יתדקפהש ףסכה לכו ךיבאכ יתכלממב ץעוי היהת התא

.םיילפכ לפכ ותוא םחינ םיקולאהו םיברב םימש םש שדיק ןוגהו רשי ,הנומא שיא

ףסוי ןב ןועמש
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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

 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 הלשמנ הרותה .א

.)םעונ ירמא( דחאכ אמצה תאו בערה תא קפסמש דיחיה ןוזמה אוה בלח .ב

 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

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

:הלא םימעטמ

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

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

.הרותה תלבק תעב 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



21

 תודע יגהנמ 

תועובשה גח
.םידרווה גח וא םינשושה גח .לוג דעומ - ןאטסינגפאא ידוהי

 "םחלה יתש"ל רכז ,תועובשל תוצמ ונממ םיפוא ,חספמ תוצמל חמק החפשמה ידיב ראשנ םא

.תועובשב שדקמה תיבב וברקוהש

 גחמ רמשנש גורתא לע םיכרבמ .םהילע וכרביש ידכ םידמולל תונוזמ ינימו תוריפ תואיבמ םישנה

 יבשע" תכרב םיכרבמ םיינחיר םיחמצו םיחרפ לעו ,"תורֵפב בוט חיר ןתונה" תכרב תא תוכוסה

 התוא תועובשה גחל "הבותכה" תא ןזחה רמוא תירחש תליפתב הרותה ירפס תאצוה תעב ."םימשב

.םינשוש ילע םהילע םיקרוז הרותה ירפס תאצוה ןמזב .הרא'גנ לארשי יבר רוביח

 יפכו ,יניס רה לע הרות ןתמל רכז - םיחרפבו יח קריב תסנכה תיב תא םיטשקמ - זנכשא ידוהי

 התייחה אלא ,הביבסה לכ תא שאה הפרש אל שאב יניס רה לע הניכשה הדרישכ - שרדמב רפוסמש

.םיחרפבו אשדב ,קריב הסכתה רהה לכו ,התוא

.הרות ןתמ גחכ םג גוהנ אוהו ,ףיסאו ריצק "רראמ לעב" אוה תועובשה גח םש - היפויתא ידוהי

 םעפ ידמ םירכזומ תורבדה תרשע( תורבדה תרשע תא ןכו ,תובאה תשולש לע הרותב םיארוק ויה

.)רשיה ךרדמ הטסי אל םעהש ידכ תאזו ,םימיוסמ תוערואמב

 רפסה ךותמ עטק ארוק דחא לכ .רותה יפל אוה "הרמשמב" האירק רדס - )רוקיבה גח( לבב ידוהי

 ןהו םתאירק ביט לע ןה ,םהיניב םירחתמ םה .הז הלילב םידליה לש םתונריע תטלוב ."דעומ יאירק"

 אורקל םהידיב הלעיש ידכ ,םימעפ הברה םמוקמ תא םינשמש שיו ,םלרוגב ולפיש םיעטקה רפסמ לע

 הברמ וז תורחת .ולאשייש תולאש לע תונעל ףאו תולאש לואשל םיננוכתמ םידליה .םיפסונ םיעטק

.המכח

 גחל םדוק תבשב ונייהד ,הלכ תבשב - )"יכרוס ילוג" - םודאה דרווה גח( הראכוב ידוהי

 השרדה .ותשרד תא עומשל ואב לוכהו ,הראכובב לודגה תסנכה תיבב שרוד ברה היה ,תועובשה

.הרות ןיינק קרפבו הרותה תלבק יניינעב ללכ ךרדב הקסע

 תולעל וגהנ ,תועובשה םויב התייה ךלמה דוד לש ותריטפו ליאוה - םיידרפסה םילשורי ידוהי

  ג"לב םג המש תולעל וגהנ ,םימיה תשש תמחלמו הנידמה םוק ןיבש הפוקתב( ורבק לע חטתשהלו

.)ונידיב היה אלש קידצה ןועמש רבקב רקבל םוקמב ,רמועב
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 'ד דובכ הלגנ ובש הנסל זמר( םיצוק לעב חיש לש םינטנטק םילע םיניכמ תועובש ינפל - בול ידוהי

 םע עלוב אוה םתוא ,הלאכ םילע העבש דלי לכל תתל םיגהונ גחה לש ורקובבו .)רבדמב ונבר השמל

.הרות דומילל הלוגס ,םייח םימ ראבמ םיבאשנה םימ

.הז לע הז םימ ךופשל תועובשה גחב ןומדק גהנמ - וקורמו בול ידוהי

 ךפשו םיחכונה דחא םק ,"האי אלזמבו אבט אנמיסב" ליחתמה דעומ יאירק רפסב תיבל רות עיגהבו

 תוכזל םהיניב םירחתמ םיבר אלא ,הז לע דיפקמ וניא "בטרנה"ש קר אל .םימ אלמ דכ ארוקה לע

.הז תיב תאירקב

 תירבה תוחול ינש ,םלוס תרוצ - תונוש תורוצב םיכעכ ןהידליל ןיכהל תוהמאה תוגהונ גחה דובכל

.דועו ,הרותל רכז - תוחול ינש ,םורמל השמ תיילעל רכז - םלוס .דועו

.םיינחיר םיחרפב תונחלושה תא םיטשקמ - )םיחרפה גח - לוג הֶדומ( סרפ ידוהי

 איהו "ולאכ תובוט םינש האמל הכזת" תכרבב ותשא תא ךרבמ אוה תסנכה תיבמ תיבה לעב בושב

 תשגה ינפלו הנועה תוריפ לע םיכרבמ שודיקה רחאל .ולאכ תובוט םינש האמל וכזת םתא םג הנוע

.החפשמה שאר יפמ טויפו הריש םיעמשנ גחה תדועס

 םיאצויה םידליה לש םתחמשל תוילקו תוירכוס םיקרוז "תורהזא"ה תריש ידכ ךות - ןי'צוק ידוהי

.לודג שוכרב

.החנמב תור תליגמ תא םיארוק ויה ןי'צוקב

 ."יניס דמעמ םוי" ןומזפה תא תדחוימ המיענב םירש "תורבדה תרשע" תיילע ינפל - אבר'ג ידוהי

 תאירק תעב םישוע ךכ - "הלגתנ ימ לע 'ד עורזו ,ונתעומשל ןימאה ימ" עטקה תא םירמוא ךכ רחא

."תורבדה תרשע"

 תוביבלל חספב ראשנה חמקה ןמ םירמוש ןירדהמה .תועובשב תוביבל בבלל םיגהונ - ןמית ידוהי

.הלא

"םיגהנמ טוקלי" יפ לע

 :הלאש
?לוחכו םודא ,ןבל ,קורי ?הלא םיעבצב םיזמורמה תועובש יגהנמ 4 םה המ

)"רזע רמוח" רודמ רחאל הבושתה(

ה'גוב-בגוי ןימינב תאמ "תועובשל ב-א ןודיח" יפ לע

הטישה תיב ,םיגחה ןוכמ ,"םיטיש"

lmth03vahs/li.gro.migahc.www
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051 ‘סמ תועדומה חול      

תועובשה גחל ץבשת

 )9 ;רקובה תליפת )5 ;ארקמה ימעטמ דחא )1 :ןזואמ
 השרדנש הלימ )11 ;ןוויסב ו-ב תמו דלונ ,םיליהת רבחמ
 איבנ )31 ;):ו תורוכב( אביקע יברו ינוסמעה ןועמש י"ע
 קרי )51 ;וכותב )41 ;)ב ,'ב םיכלמ( המיימשה הרעסב הלעש
 )71 ;לכאמל םישמשמ ויתוריפ ,םייתימלחה תחפשממ הניג
 תישארב( רשא תב )02 ;שדוח )91 ;המירעל ףסאנ ,בבגתה
 )42 ;השקב תלימ )32 ;וירוב לע רבד עדוי ,ןעדי )22 ;)ומ
 )82 ;יאנת תלימ )72 ;)א םיליהת( עשר )52 ;הכומנ המוח
 יפ לע )33 ;הירכז רפסב זומתב רשע העבש םוי ארקנ ךכ
 בשומ )63 ;ינע )43 ;)טי םירבד( רבד םוקי הלאכ םיינש
 ;אתווצב )04 ;ףוגב רביא )83 ;0891-ב םקוה ,םולש לבחב
 ;ןויבא )44 ;ןיי רוצייל םיבנע םיכרוד וב רוב )34 ;ןויליג )24
 ומש ,תירישעה האמב ררושמו קדקדמ )74 ;ברעמ דצ )64
 הידעס יבר לש ודימלת היה ,יולה םינודא אוה ירבעה
 ןכו "ארקי רורד" טויפה ןהיניב ,תבשל תורימז רבחמ ,ןואג
 םוקמ )05 ;"רסה יווד" הנותח לש ןוזמה תכרבל טויפה
 ;ער )65 ;תועובשה גח )25 ;םירקי םיצפחו ףסכ תרימשל
 )36 ;הפב לזונ )16 ;האנ )95 ;םייצנה תחפשממ ףוע )75
 ;הצחמל יולצ )56 ;)ד םירישה ריש( תרוטקה ימשבמ דחא
 תא דימעה ,)א םירבד( לארשי-ץרא שבוכ )96 ;הנתמ )86
.)אי קרפ םלוע רדס( זומתב ג-ב חריהו שמשה

 ו"סרת זומתב הסנכתהש הפיסאב ,לארשיב ריע )1 :ךנואמב
 ןייצמה גשומה )3 ;םדאה ףוגב רביא )2 ;התמקה לע טלחוה
 םהירזועו םיצאנה ידיב םתדמשה תאו םידוהיה תפידר תא
 רבחמ ,ירבע ןיחלמ )4 ;הינמרגב יצאנה ןוטלשה תפוקתב

 ריקב חתפ )6 ;הייאש ,ןברוח )5 ;"טק בלכ ישוכ"ו "רופיצל ןק" ,"יל רנ" םהיניב ,םיבר םירישל תוניגנמו "הקיסומה תודוס" רפסה
 ;רקובה בכוכ )41 ;לומג וא דודיע ידי לע זוריז )21 ;הלאמש וא הנימי הייטס אלל )01 ;ןוויס שדוח לש ולזמ )8 ;ןידע ,ריעצ )7 ;תיבה
 םיגהונ ,)ת"ר( ויוניכל ךפהש )5651-0361( ץיבורוה יולה והיעשי ברה לש ורפס )02 ;ןנע )81 ;רמועב ג"ל לח וב רייא שדוחב םויה )61
 )62 ;0591-ב דסונ ,ףוחה רושימב בשומ )42 ;תועובשה גחב םילכאנ וז תרצותמ םילכאמ )12 ;ןוויס שדוח שאר ברעב ורבקל תולעל
 הליש ןכשמב לודג-ןהוכ )13 ;תועובשה גחב תארקנ התליגמ ,תיכ"נת תרויג )03 ;םישנא תצובק לש תוגיצנ )92 ;םייח-ילעב תדיכל
 םייחה-ילעבמ דחא )93 ;העיס ,הרובח )83 ;םיידרווה תחפשממ ירפ ץע )73 ;תיפיגנ הלחמ )53 ;דודיע תאירק )23 ;)א ,'א לאומש(

 ;ינפוג ,ירמוח )34 ;).בי ארתב אבב( ימידבא בר אב הנממ ,).וכ תבש( דומלתב תרכזומ ,ץראה ןופצב ריע )14 ;תונברוקל םישמשמה
 ;"לדגמו המוח" יבושיי תרגסמב ט"צרת זומתב טכ-ב דסונ ,באוי תירוזאה הצעומב ץוביק )84 ;).וכ הנשה שאר( לוגנרתל יוניכ )54
 הינכי ינבמ דחא )85 ;ןוויסב ו-ב הרותה הנתינ הז רה לע )55 ;חוליגל ןיכס )45 ;הנתמ )35 ;זומת שדוח לש ולזמ )15 ;הפב םצע )94
 טכ-ב רטפנ ,דומלתהו ארקמה ישרפמ לודג )46 ;אצמנ ,םייק )26 ;םיערז רדסב תידומלת תכסמ )06 ;)ג ,א םימיה ירבד( הדוהי ךלמ
.םילזונ תרימשל ןטק ילכ )76 ;האובת לש םישבי םינק )66 ;ה"סתת'ד זומתב

םינשושרה הליש

ןויליגה ףוסב תונורתפ האר
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לארשי תוליהק ספיספ

ד קלח - היבלסוגוי ידוהי
םינזיטרפה תמחלמב םידוהיה תופתתשהו הדמשה ,האוש

 ףקזנ הז רבד  .יללכ ןפואב תדהוא השיג התייה םידוהיה יפלכ תונוטלשה תשיג ,היינשה םלועה תמחלמ ברע

 םייוליג םשו הפ ורדענ אלש ףא ,םידוהיה יפלכ תיסכודותרואה תיברסה הייסנכה התליגש תונלבוסה תוכזל

.םיימשיטנא

 עבר ופסנ הבש ,הנושארה םלועה תמחלמב קלח םמע ולטנש ,םיטוירטפו םיחרזא םידוהיב ואר םיברסה

 םידוהיל דשחב הסחייתה תיבלסוגויה הלשממה ,תאז תמועל .)שיא 006-כ( םידוהיה םימחולה ללכמ

 .הירגנוה-ורטסוא אבצב ותרש הנושארה םלועה תמחלמ ןמזבש ,היטאורקו הינסוב לש םירוזאב

 תמייק התייה אלש ,רמול ןתינ ,יללכ ןפואבו דרגלב ידוהיל ןתינ תונוטלשה יניעב םידוהיה לש גוצייה דמעמ

  .הליעפ תימשיטנא העונת אל םגו ,"תידוהיה הלאשה" היבלסוגויב

 הלומעתה תעפשהב .הילטיאבו הינמרגב רקיעב ,ןוטלשל םזישאפה תיילע םע ,0491 תליחתב ונתשה םירבדה

 תודסומב םיטנדוטס רפסמ יבגל ,סוזואלק סורמונ  :םינושאר םיידוהי-יטנא םיקוח ינש וקקחנ ,תיצאנה

.יעוצקמה ךוניחבו תינוכיתה הלכשהב ןכו .ההובג הלכשהל

 הנתשה הז בצמ .םתסנרפ תא ודביא םהמ םיבר .ךכ בקע םידוהי ידי לע ןוזמב רחסמ לע רסא ינשה קוחה

.1491 לירפאב רלטיה ידיב היבלסוגוי תליפנ םע הערל ןיטולחל

 .הירגנוהל וחפוס םקלחו היבלסוגויל וחפוס םקלח ,ךיירל וחפוס םקלח ,םינוש םירוזאל הקלוח היבלסוגוי

.תיצאנ-ורפ תימשיטנא תיטסישאפ הנידמ היטאורקב המק ,ליבקמב

 םה ,תוילכלכ תויצקנס םידוהיה לע ולטוה הליחת .היבלסוגויב הרק ,הינמרגב שחרתהש המל המודב

.םיירוביצ תומוקמב םתוחכונ הלבגוהו תישפוחה םתעונת הרסאנ ,בוהצ יאלט דונעל ובייוח

 לכו ,ועקפוה תויונחו תשורח ילעפמ .םהמ וללשנ חרזאה תויוכז לכו םתרשמ תא ודביא הנידמה ידבוע

 המחלמה בקע ישילשה ךיירה יקזנ לע תוצפל ידכ" ,םילודג ףסכ ימוכסב רפוכ םלשל ועבתנ םידוהיה

."ורחריח םידוהיהש

 יבחרב םינוש תומוקמב ומקש ,תוומה תונחמל ינומה שוריג שחרתה ,ףוסבלו ךרפ תדובעל תאצל וצלאנ םה

.היבלסוגוי

 יקוח תמגוד יפל ,םיידוהי-יטנא םיקוח תרוש םוסריפ רחאל דרגלב ידוהיב העיגפ התייה ,דקוממ ןפואב

 תונחמב ואלכנש םידוהי לע תויריב ,תוינומה תוחיצרב הלכו בוחרב תודדוב תוחיצרב לחה :גרבנרינ
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.םינמרגב םינזיטרפה תועיגפ תובקעב ,גרוהל ואצוהש הבורע ינבכ ושמיש םג םידוהיה .םיימוקמ

  .ןילרבמ דחוימב אבוהש ,זגב התמהל תיאשמ הנושארל הלעפוה ,"הטשימייס" הנחמב

 םינש ויח הבש ,דרגלב יכו "דוע תמייק אל היברסב תידוהיה היעבה"  :יכ ןילרבל חווד ,2491 טסוגואב רבכ

."םידוהימ הייקנה הנושארה תיאפוריאה ריעה איה ,םידוהי ףלא רשע

  ידוהי  ללכמ  יראה  קלח  .םה ףא הז בלשב וחצרנ ,קא'ז טנסו טאנב ,היברס םירוזאמ םידוהי 000,51-כ

 שוביכה ןוטלש תחת התייהש ,היברסב וליאו .1491-2491 םינשה  ןיב  וחצרנ  ,האושב  ופסנש  היבלסוגוי

.םידוהיה בור ודמשוה ,יצאנה

 םיבר ךא ,םיביריה ינש ידיב 'קחשמ ילכ'ל היטמלד ידוהי וכפה ,םיטאורקל םיקלטיאה ןיב םיכוסכסה בקע

.םיקלטיאל תודוה ולצינ םהמ

 ךותמ .םינזיטרפה ידודגל ףרטצה םהמ לודג קלחו טלמיהל םיבר םידוהי וחילצה ,הילטיא תליפנ םע

.דבלב םידוהי 006,1-כ המחלמה ףוסב םייחב ורתונ ,הניבוגצרהו הינסוב ידוהי 000,41

  שוביכה  רחאל  רצק  ןמז  זוכיר תונחמב ואלכנ ,1491-מ םירגנוהה תטילשב ויהש ,הנייארבו הק'צאב ידוהי

.ךרפ תדובעל וחלשנ םירחא םיברו הירגנוה  ידי  לע

 ךשמב תירגנוהה הירמרדנ'זב אבצה תודיחי ידימ םידוהי יפלא וחבטנ ,הנידוויוו זוחמ תריב ,דאס-יבונב

 םינמרגה תסינכ םע ,4491 סראמב הנשנ רבדה .2491-ב תעדונה "היצקאירה" תרגסמב ,םימי השולש

 .תועובש רפסמ ךות םש םייתסנ םידוהיה לש הדמשהה ךילהת .הנידוויוול

 תוומה הנחמל וחלשנ 3491 תנשבו לושינו שוכר תעקפהמ ,תופידרמ ולבס םה ,הינודקמ ידוהיל רשאבו

.םידוהי 000,8-כ ותמוהו וחבטנ םש .הקנילברט

 הלחהשמ .םידוהי 000.9 -כ אלא ורתונ אל ,יטסישאפ ןוטלש תחת התייהש ,תיאמצעה היטאורק תנידמב

 ,הקסידרג הראטס ,ץבונסאי :ומכ ,םיימוקמה זוכירה תונחמב ותמוה ,תיתטישה הדמשהה 2491 תנשב

  .2491 תנשב רבכ ומייתסנ םיינומהה םילוסיחה .םידוהי יפלא  ונִבודאי

 הנחמב דוחייב ,םייטסידאס תוללעתה ישעמ ךות ,םיבר םידוהי וחצרנו וגרהנ םהיגוסל םיימוקמה תונחמב

.גאפ יאה לעו ץבונסאי

 הנידמה תונחמב ופסנ היבלסוגוי ידוהי ללכמ 000,03-כ .םידוהי 000,02 ותמוה ודבל ץבונסאי הנחמב

.)'ץילבאפ הטנא היה םדקפמש( ,םישאטסואה - םיטאורקה םיטסישאפה ידיב תיטאורקה

 ,הינבולסמ םידוהי 000,02-כ וליבוהו  םילוסיחה תכאלמב םינמרגה וכישמה ,הדמשהה לש ינשה בלשב

  .תוומה תונחמל היטאורקמו הינודקמ

!םידוהי 000,51 קר האושה רחאל ודרש ,היינשה םלועה תמחלמ ברע היבלסוגוי ידוהי 000,08 ללכמ

וטיט תגהנהב םינזיטרפה תמחלמב םידוהי

    תנשב לחה ,היינשה םלועה תמחלמ ינפל תיטסינומוקה הגלפמה שאר ,)2981-0891( וטיט זורב פיסוי

 תודגנתהה תעונת( םיקינט'צהמ לדבהב ,וטיט .יקלטיאהו ינמרגה שבוכה לומ הלירג תמחלמ ןוגראב 1491



26

 ודוחיאו םעה רורחשל תארוקה אמסיסה תחת םיבר םינזיטרפ סייגל חילצהו הבר הדהאל הכז ,)תינכולמה

 .אלמ יחרזא תויוכז ןויוושו יביטרדפ סיסב לע ,תינידמ תרגסמב

 אבצה תעגה ינפל היברס תא ררחשל חילצה ,רבד לש ופוסבו םינמרגב עגפ ,הילגנא לש התרזעל הכז וטיט

.יטייבוסה

 ימוחת תבחרה ךות ,םישוגה ןיב תילארטינ תוינידמ להנל ודיב הלע ,ומצע תוכזב ןוטלשל הכז אוהש ןוויכמ

.היבלסוגוי  :םשב תילארדפ הקילבופר תמקה לע וטיט זירכה 5491 ףוסב .היבלסוגוי לש תינידמה התוריח

 תעונת תמקהב ורזע םה  .םיברסה לע ףסונב ,םידוהיה ןמ םיבר ופרטצה וטיט לש םינזיטרפה תורושל

.םקוליסל הפוסב האיבהו םינמרגב השק העגפ ,תוירוקמ המחלמ תוטיש החתיפש ,הקזחו הבחר תודגנתה

 ובלתשה ,אבצה ךותבש אלא ,םיידוהיה רעונה תועונת יאצוי ויה ,םינזיטרפל ופרטצהש םיבר םידוהי

 זוחאל תיסחי יידמל הובג רפסמ ,םינזיטרפ ויה םידוהי 000,6-ל בורק .תורחאה תודיחיה ךותב םידוהיה

.הייסולכואה ברקב םידוהיה

 ,ופאפ הזור ר"ד הלעפ םיאפורה ןיב .האופרה יתוריש תמקהב םג םידוהיה ומרת ,םינזיטרפה אבצ ךותב

 םה ףא ועיגה םידוהי םיאפור השולש .לרנג תגרדל העיגהש ,יבלסוגויה אבצב הנושארה השאה התייהש

  .וז הגרדל

 ,םייניש יאפור 03 ,םירנירטו 02 ,םיחקור 07  ,םידוהי  םיאפור  003  ותרש  ,םינזיטרפה  האופרה  יתורישב

.האופרל םיטנדוטס תואמו תויחאו םיחא 004-כ

 הדאייפ השמ :ויה םידוהיה םינזיטרפה ןיבמ םיעדונה .ןושארה יתרתחמה סופדה תיב תא ומיקה םידוהיה

.דועו ינאמוד טרבור  ,לגנא היליא ,ןינרוג הלבאפ ,ררל לאומש ,וטיט לש ונגס -

 .היבלסוגוי הקינעהש םירוטיעה ןיבש הובגה ,היבלסוגוי לש "ימואל רוביג" רוטיעל וכז םידוהי רשע דחא

.םינזיטרפה תורוש ןיב המחולב םקלח לע

 :היפרגוילביב

.6891 ,םילשורי .ךוניחה דרשמ  .הרבסהה זכרמ  .היבלסוגוי ידוהי  .הניד ,ןויצ-ןב ןטק �

קוספ ףוס - היבלסוגוי ידוהי

 םיניינעמ םיטרפ ןלהל  .היברס תודהי לש הבר - לאיסא קחצי ברה 'בכ םע וידרב ןויאיר יתעמש ,תועובש רפסמ ינפל

:םויכ היברס ידוהי לש םבצמ לע ,וז החישמ יתטקילש

 ףאו ןויצע שוג תבישי רגוב ברה  .היברסב תידוהיה הליהקה לע לבוקמ דואמו יסכודותרוא בר אוה לאיסא קחצי ברה

  .תודהי דֵמלל ליחתה ,5991 יאמב היברסל רזחשכ .ץראב םינש עבש ךשמב רוקינו הטיחש דמל

 םידוהיה בורש םושמ הארנכ" ,ידרפס יסכודותרוא בר ופידעה הליהקה ישאר ,םייתד םניא ,םבורב ,היברס ידוהי יכ םא

 ,הווצמ רב ,הלימ תירב  :םייתרוסמה םיסכטה לכ תא הליהקה ינב רובע להנמ לאיסא ברה  ."םידרפס םה היברסב

.םוקמב אשידק הרבח ידי לע םג תלהונמה ,הרובק יסכטו הנותח
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;דבלב םידוהי 003,3-כ םימושר היברסב תוליהקה סקנפב    -

;"תובשה קוח" יפ לע אוה הליהקב רבחכ םדא תלבקל ןוירטירקה    -

 הניבוגצרהבו םידוהי 006-כ םנשי דסיבונב .הליהק ירבח 000,2-ל בורק - דרגלבב םיאצמנ הליהקה ינב בור    -

.םידוהי 052-כ

 

הליהקה תודסומ

;רעונל ןודעומ   -

;תונושה תוליהקה ינבל םירועיש םג םינתינ וב - רפס תיב    -

 ינבמ דחא לכלו )דואמ םיכומנ םיריחמב( האוש ילוצינל ,םינקזל ןוזמ תונמ תוקלוחמ םוי לכ - רשכ חבטמ   -

;בוט אל ילכלכה ובצמש הליהקה

naciremA :םה הז ךרובמ הנזה לעפמל םיעייסמה םיפוגה  -  hsiweJ  eettimmoC  הדעווה ירבחו טניו'גה 

;הליהקה לש תילאיצוסה

;היינשה םלועה תמחלמ ינפל היהש ומכ אלו ןטק יתוברתה זכרמה  - תוברת תדעו    -

 םידבוע ,הדעווה ירבחו םינש שולש לכ הליהק שאר םירחוב םירבחה .ר"וי הל הנממ הליהק לכ :תוליהק ןוגרא   -

 ינב לש םתאנהלו םתחוורל תונוש תוינכותו םיעוריא ,תוברת תולועפ לע םיטילחמו ר"ויה דצל תובדנתהב

.הליהקה

 ישאר םע ןכו םימלסומה םע ,תילותקה הייסנכה םע ,הלודגה תיסכודותרואה הייסנכה םע םיבוט םירשק שי םידוהיל"

  .דומלתהמ םיקוספ טטיצו האושה םויב אב ,'ץיבוסולמ ,םדוקה הלשממה שאר" .לאיסא ברה רמא ,"היברסב ןוטלשה

 אל הז ךא ,ןבלה תיבב םידוהי לוכיבכ םישועש היצריפסנוק לע םירופיס שי םנמא .תוימשיטנאב םישיגרמ אל בוחרב

 היברס דגנ המחלמל םיפתוש ויה םידוהיהש :םידוהיה תונגב םירבדמה םירמכ רפסמ שי ,תאז תמועל .הבר הדימב

 םוי םיעברא םש יתייה ךא ,אבצל יתסיוג יכ ,תמיוסמ הדימב םיקדוצ םה .יברסה אבצל יתסיוג ינאש ,ידגנ םינעוט ףאו

."אבצל רתוי יתכלה אלו חספה גח ללגב יתררחוש ךכ רחא .דבלב

 ונפ הליהקה ישאר .םידוהיה דגנ ויתושרדב ףיטה ןמזה לכש ,דחא רמוכ לע לאיסא ברה רפיס ןויאירה ךשמהב

 רעג אוה .הליהקה ישאר ינפב לצנתה ךראירטפהו םידוהיה דגנ תיסמה רמוכה לש ויתושרד לע ול ורפיסו ךראירטפל

.להק ינפל עיפוהל וילע רסאו הייסנכהמ  ותוא קליס ,רמוכב

 :רמא תבורעת יאושינל רשאב לאיסא קחצי ברה 'בכ לאשנשכ .תימיטפוא המינב ,היברס תודהי לע ,הז רמאמ םייסאו

 ינב .םייוגל םידוהי ןיב אלו םידרפסל םיזנכשא ןיב אל ךא ,תבורעת יאושינ םנשי םנמא .הז אשונב הבר הדוהת הנשי"

 םייקמ ינאו גוז תונב וא ינב םע היברסל םיעיגמ םה םיתיעל .היברסל הרזחו לארשיל רוזח-ךולה םיעסונ הליהקה

.הליהקה תונבו ינבל םיכדתשמה םילארשיל תופוח

 היברסמ םידוהי לש רתוי הבר העונת שי ,תאז תורמל ךא ,היברסל םילארשי רתוי םיאב ,תונורחאה שולש-םייתנשב

 ."רתויב ימיטפוא הזו לארשיל םילועה

ינאיס החמש 
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תועובש .א

1. çéãåï à-á ìùáåòåú
)àôøéí(  לארשי יטבשמ  א
)à÷ãîåú(   יארוהנ קחצי-רב ריאמ ידי לע א"יה האמב תימראב בתכנ - תועובשב רמול םיגהונ םתוא א
)àìéîìê(   תוכלמל חרב אוה א
)áëåøä(   ןאש תיב קמעב בשומ - ירפכ זכרמ ב
)áòì ùí èåá(   תועובשב רטפנ תרוסמה יפל ,לארשי ילודגמ ב
)áåòæ(   המצוע וכותבו דוד לש ובס יבא ב
)âéñä(   ןולחמל הפרע ג
)âéåøú(   תור התייה תאזכ ג
)âåøï(   זעובלו תורל רושק ,בשומ םש ג
)âøåâøåú(   םילשורימ םיקוחרה םירוכיב ואיבה םתוא ג
)ãåã îìê éùøàì(   םייקו יח ד
)ãáù - úîøéí(   ונצרא הכרבתנ וב םינימה תעבשמ ד
)ãâðéä(   ןגדה ינימ השימח םש לע היורק ד
)äâø(   םהרבא תרבגו תינחנצל ןפוצ םש ה
)å' ñéååï(  םירוכיבה גח הז םויב ו
)æéú(   ונצרא הכרבתנ וב םינימה תעבשמ ז
)æëåø àú éåí äùáú ì÷åãùå(   תורבידה תרשעמ ז
)æîï îúï úåøúðå(   גחה תומשמ ז

)çåøá(   הרותה הנתינ וילע ח
)çøîù(   ריצקה ילכמ ח
)èðà(  םירוכיבה לס ט
)èì äòî÷, èììéí, èéøú öáé(   בושיי םש ט

תולועפ
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)éåâá(   רכיא י
)éäåãä(   לארשי יטבשמ י
)÷éø(   תועובשב תסנכה תיב תא םיטשקמ הזב י
)ëáã àú àáéê åàú àîê(   םימי תוכיראל םיכוז ומויק רובעש תורבדה תרשעמ כ
)ëôø çéèéí(   הירגלוב ילעמ םיריעצ ידי לע דסונש בושיי כ
)ìáéáåú(   תועובשל ינמית לכאמו יקסבוחינרשט לש הלודג המאופ ל
)ìâ áòåîø(   תועובשל חספ ןיב דחוימ םוי ל
)îéí ìãåã äîìê(   םילייטמל ריש - ששגה ירישמ מ
)îçìåï(   םלועה ןמ החמינ מ
)ðòîé(   םימיענ הישעמ ויהש נ
)ðòùä åðùîò(   הרות ןתמל לארשי תבוגת נ

)ñìðå òì ëúôðå(   עודי תועובש ריש ס
)òöøú(   ל"זח ןושלב גחה םש ע
)òøôä(   התומחל ףרוע התנפה ע
)ôàä(   תור תליגמבו הרותב הקדצה תווצממ פ
)öôú(   םילבוקמה ריע ,תועובש ליל ןוקית לחה הב צ
)öéø÷(   גחה תומשמ ק
)'åîå åðòìä àì áéú ã÷(   לגרל םילועה ועימשה וז האירק ק
)éï÷(   ויחא תא חצרו םירוכיב איבה ק
)øï òåø ôðéå÷(   השמ - םיאיבנה ןודאל ערא הז ק
)îâéìú øåú(   תועובשב אורקל גוהנ התוא ר

)ùìí îúúéäå(   תובשייתהב הדשה יגח רצוי ש
)ùôåè äùåôèéí(   תור לש הרופיס ערא וז הפוקתב ש
)ùîåø àú éåí äùáú ì÷åãùå(   תיעיברה הרבידה ש
)ùåø(   םילשוריל םירוכיבה תכולהת שארב ךלה ש
)ùåùðúåú(   ריינ תרזגמ ש
)úøé"â(   316 ורפסמ ת
)úì ÷öéø(   גח םש ומשבש ןלוגב ץוביק ת
)úàåîéí(   ןוויס שדוח לזמ ת

ה'גוב-בגוי ןימינב תאמ "תועובשל ב-א ןודיח" יפ לע

הטישה תיב ,םיגחה ןוכמ ,"םיטיש"

lmth03vahs/li.gro.migahc.www
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2. ñéôåø îùåáù
 ליג יפל לכה ,םילק וא םיסג ,םישוביש המכ ורופיס ךותל בינגמו תור תליגמ רופיס תא רפסמ ךירדמה �

.םתלכשהו םיכינחה

.ךירדמה לש ורופיסב םילגמ םהש תואיגשה תא ,ונויליג לע דחא לכ ,םימשור םיכינחה �

.רתויב ברה תואיגשה רפסמ תא אצמ םיכינחה ןמ ימ ךירדמה קדוב רופיסה םותב �

3. îâéìú øåú
:הרטמה

.תור תליגמ רופיס תא דמלי ךינחה �

.תור תליגמב אטבתמ אוהש יפכ תודהיב דסחה ךרע תא ריכי ךינחה �

.תור תליגמ רופיס תא םיכינחל ריבעהל ךירדמה לע

תיצמת - תור תליגמ רופיס

.ץראב בער יהיו - םיטפושה טופש ימיב יהיו

.ןוילכו ןולחמ םהינב ינשו ימענ ותשא הכלה ומע .באומ הדשב רוגל ךלה - הדוהי םחל תיבמ שיא - ךלמילא

.באומ הדשב תמ ךלמילא

.םינש רשע באומ הדשב ובשיו ,תור - היינשה םשו הפרוע תחאה םש :תויבאומ םישנ ואשנ םינבה

.םינבה ינש ותמ ןמז רחאל

 ןלוק ואשנ ןהו היתולכמ הדרפנ ימענ .הצרא רוזחל הטילחה ,הדוהי ץראב קספ בערהש ימענ העמשש ןוויכ
:הרמאו הב הקבד תור ךא היבא תיבל הרזחו ימענל הקשנ הפרוע .הדירפה ןהילע התשק יכ ,וכבו

 תיבל הנאובתו תורו ימענ הנכלתו ."יהולא - ךיהלאו ,ימע - ךמע ,ןילא - ינילת רשאבו ,ךלא - יכלת רשא לא"
 ,ימענ יל הנארקת לא" :ימענ ןהילא רמאתו "?ימענ תאזה" :םחל תיבמ םישנה הנרמאתו .םירועש ריצק תליחתב םחל
.ילרוג רמ יכ - "הרמ יל הנארק

.ךלמילא תחפשממ רשא זעוב הדשל אובתו םילוביש טקלל תור ךלתו

 תטקלמה תור תא זעוב אריו ." 'ה ךכרבי" :ול רמאיו "!םכמע 'ה" :םירצוקה תא ךרביו הדשל אב אוה הנהו
."ימענ םע הבשש היבאומה הרענה איה תאז" :םירצוקה ול ורמאיו "?תאזה הרענה ימל" :רמאיו םילוביש

 ךמאו ךיבא תא יבזעתו ךתומח םע תישע רשא לכ יל דגוה דגה יכ ,רחא הדשב טוקלל יכלת לא" :זעוב הל רמאיו

30



31

."ןאכל יאובתו ךתדלומ ץראו

.דבוע ומש ארקתו ןב דלתו השיאל ול היהתו זעוב יניעב ןח תור אצמתו

.ישי תא דילוה דבועו

.לארשי ךלמ דוד תא דילוה ישיו

םימדקתמל תיביטנרטלא העצה

 תומלידו םירקמהמ המכב םידיקפת קחשמב קחשל םיכינחהמ שקבל שי רופיסה תא שיחמהל ידכ

:ןוגכ הליגמהמ

.באומל תדרל ותטלחהו ךלמילא לש המלידה .א

.םחל תיבל ךרדב היתולכו תור .ב

.ךכב םיכורכה םיישקה תורמל ...הידוהי תויהל התטלחהו תור לש דסחה ישעמ .ג

.להקב אובל היוארה הידוהיכ תור תלבקל ביבסמ תרוקיבה .ד

 אוהש יפכ תור לש היפוא תא תולגל ידכ אבה קחשמה תא קחשל םיכינחהמ שקבל שי רופיסה תרבעה רחאל

.רופיסב אטבתמ

תויצאיצוסא קחשמ

 ,ורותב ךינח לכ ,םיכינחהמ שקבלו חולה לע "תור" םשה תא תוינועבצ תויתואב בותכל ךירדמה לע �

 המגוד םע דחי הנוכתה רואית ידי לע קחשמה תא ןווגל ןתינ .תור לש הייפואב תרחא הנוכת ראתל

:םיכינחל ריבסהל ךירדמה לע קחשמה רחאל .הליגמב תרכזנה

 םייחל חקל דומלל ןתינ ונממש הבושח יכה הנוכתה איה דסחה םתרמאש תונוכתה ןיבמש םירמוא שי �

?הליגמב וז הנוכת תאטבתמ המב ןכ םא ?הז ןויער םע םימיכסמ םתא םאה .ונלש

:הליגמה ךותמ דסח השעמ לש תואמגוד �

 הדריש הנמלא בל חמשל ,הבל תא חמשל דימת הלדתשהו ימענ התומח םע םינש רשע ךשמב התייה תור 

.הנמלאל איה םג התייהו ימענ לש הבצמל העיגה המצע איהש דע - התלודגמ

.ימענמ הדסח תא תענומ איה ןיא םימחרלו דסחל תקקזנ הדועב הז תודידב בצמב םג 

.י-ט :ג קרפ ,טי-אי ,ב : ב קרפ ,זי-זט :א םיקרפ תור תליגמ האר �

 לכבש דסחה תא רידגהל תוסנלו םהל םיעודיה דסח ישעמ לע רפסל םיכינחהמ שקבל ךירדמה לע :םוכיסל

.הרקמו הרקמ
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תופסונ תולועפל תועצה

.גיהנמכ ךלמילא לש וישעמ דגנו דעב וא דרויה טפשמ ןגראל ןתינ �

.הפוקתה תא ראתמה ןותיע ךורעל יאדכ �

.הליגמב תויוצמה ורבחל םדא ןיב תווצמ לע החיש ךורעל שי �

:המגודל ,תור לש הייפואמ םידמלנה םימגתפו תוזרכ ריכהל ןתינ �

"הברה השעו טעמ רומא" 

"המינפ ךלמ תב הדובכ לכ" 

"חור לפש יוה דואמ" 

."וב שיש המב אלא ןקנקב לכתסת לא" 

4. äîì÷èéí áùãä
 :הלעפהה ךלהמ

.תוריפ וא םילע לש הווש רפסמ םירזפמ "בחרנ הדש" ינפ לע �

 ,האפ ,החכש ,טקל :ןוגכ ,ץראב תויולתה תווצממ תחא לע ןוליינב הדיח קתפ ירפ וא הלע לכל ףרוצמ �

.)ןלהל תואמגוד האר( םירוכיב ,הלח ,תורשעמו תומורת

 ינשל הצובקה תא קלחלו גשומל םיזמר םע םיקתפ לש תוצובק יתש ןיכהל ןתינ םיגשומה דומיל רחאל �

 .םילולסמ

 "תומישמ" םג רזפל ןתינ .םיזמרה תריתפ ידי לע םיקתפה תא ףוסאל תוסנמ ןלולסמב תוצובקה יתש �

.תועובשה גח לש םיגשומל תורושקה

.תחצנמה איה םיקתפה תיברמ תא חנעפל החילצמה הצובק �

.םיכינחה םע םיגשומה לע רובעל שי תוליעפה רמגב

:תואמגוד

ץראב תויולתה תווצמב םיגשומב תודיח

)úøåîåú åîòùøåú(    ינעלו יולל ןתינ םיקלח דועו איבנ ןהכל קלח .א
)ùëçä(   יתראשה םיינעל - יתרזח אל בוש ךא ,יתחקל אל תועטב .ב
)çìä(   םישירפמ הנממ ,םישל התואש רחאל .ג
)ùîéèä(   המימת הנש המדאב דובענ אל .ד
)ëìàééí(   וידחי רומחו רושב שורחא אלו ,ערזא לא דחיב הרועשו הטיח .ה
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)òøìä åðèò øáòé(   םילעמ םילשוריל תיעיברבו םילכוא אל םינש שולש .ו
)áéëåøéí(   םיננרב םילשוריל איבנ םינימה תעבשמ .ז
)ôàä(   םיקקזנל הניפ ריאשא ,לכה רוצקא אל .ח
)îòùø ùðé(   םילשוריל הלועש לארשי ידי לע תלכאנה הנתמ  .ט
.)ì÷è(  םיינעל וראשנש ,הריצקה תעשב ולפנש םילוביש .י

5. îùç÷ ÷ìôéí ìùáåòåú
.תועובשה גחב יוטיב ידיל םיאבה םיכרע גוריד לש הבישחו שוביג :הרטמה

 םילמס םירייוצמ ויהי וא םיגשומ םימושר ויהי םהילעש םיפלק ןיכהלו םיטפוש תווצ עובקל שי :הנכה

 .)ןלהל תואמגוד האר( גחל םירושקה

 :א בלש

.ךינח לכל םיפלק 4 קלחל ןתינ �

 איצוהל וא רחא ךינח ידי לע קרזנש ףלקה תמרה ידי לע םיפלק לש הצובק שבגל הסני ,ורותב ךינח לכ �

.)םיפלק 02 ץלמומ( הפוקה רמג דע םיכישממ .הפוקה ןמ ףלק

 :ב בלש

 לש םיפלק 4 רחבת הצובק לכ .)םיפתתשמ 6-1 תב תחא לכ( תוצובק 3-ל םיכינחה תא קלחל יוצר �

 יצח לע םהיכרע תא וניכי בוצק ןמז ךותו םמצעל ועבקש תויופידע רדס יפל םהיניב םימכסומה םיכרע

.'וכו תוריש רידשת ,לשמ ,רצק רופיס ,רישמח ,ריש ,המסיס לש תירוקמ ךרדב לוטסירב

.הצובקה תריחב תא ריבסיש הצובק לכל גיצנ תונמל יאדכ �

 :ג בלש

.האילמב וגצוי םילוטסירבה �

םילמס וא םיכרעל תואמגוד

 ,ללכה תלחנ דומלל תוכזה ,חספב הנתינש תוריחה םושיי ,לארשי תודחא ,הנומא ,המואה זכרמכ םילשורי

 ,טועימה תוכז ,ושנועו אטחה ,רגל סחי ,ץראל תונמאנ ,הוונע ,ןויווש ,תידדה תוברע ,תידוהי תוכז יהמ

.תרוסמל דובכ ,ץראב תויולתה תווצמ ,ידוהי תויהל תוכזה ,ללכל תוכייתשה ,החפשמל טרפה תוירחא

המגודל םילמס

 תוחול ינש ,ל"וחב תויחל דריש רישע םדא לש הנומת ,םחל תיב לש הנומת ,םירוכיב ,הטיח הנק ,רתכ

.םילשוריל לגרל היילע ,תירבה
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םירצמה ןיב ימי .ב

1. "äñø ëòñ îìáê"
.תונלבוסל דמלל :הלועפה תרטמ

:םינוש םידלי ינשל ורקש םירקמ ינש םכינפל

תינגרואב רועיש :'א הרקמ

 רועיש ול שי םויהש ול הריכזמו חור רצוקב ול הכחמ אמא .אתבס לצא רוקיבמ התע הז רזח השנמ

 ,רועישה תא ליחתהל שקבמ הרומה רשאכ .הז רקי רועישל רחאל רוסאו דחוימב אב הרומה .תינגרואב

.רועישה תא םייקל תורשפא ןיא הידעלבו ,אתבס לצא םיוותה תרבחמ תא חכשש הלגמ השנמ

תויהל לוכי ךשמהה

ךכ                                            וא                                                   ךכ                           

ןויצה :'ב הרקמ

 לכ תא עדי יכ ,ןחבמב חילצהש חוטב היה ,ונחבמ תא תחקל החמשב שגינ דוד .םינחבמ ריזחה הרומה

.96 ןויצה תא ויניע לומ האר אוה .ויניע וכשח ןויצב לכתסהשכ ,הברה ותעתפהל ךא ,תובושתה

 הליחתה איה .סעכמ המודא התשענ אמא

 דימת הז" :הרומה יניעל השנמ לע קועצל

 התא ,בל םישל לוכי אל התא ,ךל הרוק

 .חכוש דימת

 יפכ ,ךלש רבחל תכלל ךל השרמ אל ינא תעכ

."יתחטבהש

 אוה .הרומה יניעל שייובמ דצב דמע השנמ

 תועמדו סעכב למלממ אוהשכ ורדחל ךלה

."!תינגרואב רועישה תא אנוש ינא" :ויניעב

 הרומה לעו השנמ לע הכובמב הלכתסה אמא

.תינגרואל

 יאדווב אוה ,ול חלוס התאש הווקמ ינא"

 ילוא .אתבס לש תיבה תא בוזעל רהימ

 אל ידכ ,םירחא םיוותב ןמאתהל לוכי אוה

."רועישה תא דיספהל

 םיכירצ אליממ ונחנא ,אל עודמ" :הרומה

."!םדוקה רועישה לע רוזחל

 לע דבל ןמאתהל חיטבמ ינאו" :השנמ

."יתחכשש םיוותה
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תויהל לוכי ךשמהה

ךכ                                            וא                                                   ךכ                           

.םכלשמ הרקמ ףיסוהל וא םירקמה ינשמ דחא תא זיחמהל וסנ �

:תואבה תולאשה תא םיכינחה תא לואשל יאדכ הזחמהה רחאל �

)סעכ ,תונלבס רסוח( - ?ןימי דצבש תובוגתל םרג המ  .1

)תוזיזפ ,האנש( - ?הרקמ לכב האצוהת התייה המ .2

)הבשחמ ,תונלבס( - ?לאמש דצבש תוגהנתהל םרג המ .3

?הרקמ לכב האצותה התייה המ .4

.סעוכש םדא עיגהל לוכי תוגהנתה הזיאלו םיבצמ הזיאל וראת .5

.ותוא וזיגרהש םדא לש ובלב ערה רציהו בוטה רציה ןיב חוכיו וראת .6

 ךילא עיגה והשימ :ןוגכ ,סעכל םימרוגה םוי-םויה ייחמ םירקמ לע ורפס ?סועכל ונתוא איבמ המ �

 .לוזליזב ךילא רביד והשימש וא ,שלח יכה התא ובש עוצקמב תולאש ךתוא ולאש וא ,םיאתמ אל ןמזב

?תבגה ךיא

 והשימשכ ,קפאתהל דואמ השק םימעפל ,סועכל הפי אלש תורמל ?הזה ליגרתהמ ונא םידמול המ �

.ונתוא םיזיגרמ והשמ וא

 

2. ðéáéí
 - "לתוכה" ריש חורב ,ןבאו בל ,הנב לש שרושב םירושקה םיגשומו םייוטיב ,םיבינ ריכהל :הלועפה תרטמ

."םדא בל םע םינבא שי ,ןבא לש בל םע םינבא שי"

:הלועפה ךלהמ

.הלבט םירייצמ םלש ןבל לוטסירב לע �

 אל הז" :הרומה לא שגינו סעכ אלמתה דוד

 ילב ןויצ תאצמה םתס התא" ,קעצ "רדסב

 ילבו "!יתוא אנוש התאש עדוי ינא ,קודבל

.םעזב ותוא ערק ןחבמה לע טבמ ףיעהל

 אצמו ולש ןמויב לכתסה עזעוזמה הרומה

 לבא" דודל רמא ,"69 תלביק" ןויצה תא

 המיאתמ אל ךלש הפוצחה תוגהנתהה

."ךלש תועידיה תמרל

 ומצעל רמא ךא הלודג הבזכא שיגרה דוד

 :ומצעל בשח אוה .סעכל ענכיהל רוסאש

 טילחה אוה "?תועט ןאכ שי ילוא ,עגר"

.ןיינעה רשפל ותוא לואשלו הרומל תשגל

 םאה ,הרומה" :לאשו ,הרומה לא שגינ דוד

"?96 תמאב אוה ילש ןויצה

 ןויצה" "דודל רשיבו ןמויב לכתסה הרומה

 לכ ,ףדה לע ךופה תלכתסה הארנכ ,69 ךלש

."!חלצהו הלע ,דובכה
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 הרותל םירושקה םיגשומ וא םיבינל תורושקה תורדגה םימושר םהילעש םינטק םיסיטרכ 02 םיניכמ �

.שדקמה תיבלו

.םייתשל הצובקה תא םיקלחמ �

 תמישר לע רמוש החנמה .יולת חול יבג לע םיכפוהו תוכיס תרזעב הלבטל םיסיטרכה תא םידימצמ �

.םיבינה

 הצובקה לבקת החילצה םא .רצק ןמז ךות בינה תא תוהזלו סיטרכ ףולשל תשקבתמ הרותב הצובק לכ �

.החוכ תא הסנת היינשה הצובקהו םוקמל סיטרכה תא ריזחת - אל םאו סיטרכה תא

.םיסיטרכ רתוי הרבצש הצובקה תחצנמ �

םימגתפו םיבינל תואמגוד

.)דכ:טמ תישארב( לארשי לש וניגמ ה"בקל יוניכ - לארשי ןבא

.)כ:ול לאקזחי( םוטמט ,תוחישק - ןבא בל

.שדוקה ריע תרכזה בגא תחוור יאוול תכרב - ןנוכתו הנבת

.)אל הליגמ תכסמ( רבעה תודוסי תא סורהל אל - הריתס םירענ ןיינבו ןיינב םינקז תריתס

.יברעמה לתוכל יוניכ - תובבל םינבא

.)ה:ב םירבד( ןיאושינל הנושארה הנשב םינתחל הינפ - שדח תיב הנב רשא שיאה ימ

.ןתמו אשמ יכרוצל תולקשמב תונמאנ - קדצ ינבא

.)ד ארתב אבב( ינשה שדקמה תיב לש ויפוי רואית - וימימ האנ ןיינב האר אל סודרוה ןיינב האר אלש ימ

.תושיא תוכלה ינידב קסועה "םירוט העברא" רפסמ ישילשה קלחה םש - רזעה ןבא

.)ז:הכ תומש( לודג ןהכ ידגב ךותב םיצבשמש הרקי ןבא - םיאולמ ןבא

.איבנה והימרי לש וידיקפתמ דחא - עוטנלו תונבל

.)ה:ז רתסא( זעה - ובל ואלמ

.)חכ םירדנ תכסמ( םרפסמ אלו ובלב רמוש םדאש םירבד - בלבש םירבד

.)חי:טכ םירבד( ףרועו בל תווישק - בל תורירש

.)א:זל תישארב( רבדה תומשגתהל הפצו הכח - ובלב חמש

.עוגעג - בל תלאשמ

.תירבה ןורא דמע הילעו שדקמה תיב עקרקב התייהש ןבא - הייתש ןבא

.)הלדבה ,רנ ,םימשב ,ןיי( הלדבהה תכרב רדסל זמר - ה"נבי
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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
אשנ תשרפ
)אשית אל / לאתשא(      הרטפהב רתא .1

הרשעמ דחאו 

)יספלא / ףסאילא(          םיאישנה ןמ .2

םינושארה ןמו 

)רתע / רעת(     ושאר לע הלעי אל .3

ותשקב תא שיגהו 

ךתלעהב תשרפ
)תוחרצ / תורצח(    תומוקמה ןמ דחא השרפב .1

תומר תוקעצו 

)ולֶש / וָלׁש(          טוקל השרפב .2

תוכייש לש ןיינעו 

)יִניס / יַניס(       הרות םוקמ .3

הרצ וניעו 

חלש תשרפ
)החל / הלח(    תובישח תלעב הווצמ .1

תוביטר הב שיו 

עובשה תשרפ .ג    
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)רחב / בחר(         םילגרמה תא האיבחה .2

םירחא ינפ לע דחא ףידעהו 

)לידג / לדגי(     תיתבר תוא הב שי .3

תיציצה תופנכ לעו 

חרוק תשרפ
)פ"הגנ / ףגנה(    ןוועה תובקעב לחה .1

ןוביבסה לעו 

)חמור / רומח(          חקל אל השמ .2

חקל ןכ סחנפו 

)תמתוח / תותחמ(     םישימחו םייתאמ .3

םיכמסמ רשאמו 

לוביק תיב תרוטקל 

לוב לע התוא םימשו 

תקוח תשרפ
)ריעז / רזעי(     וצב השבכנ .1

ויתודימב ןטקו 

)הרהרה / רהה רה(          השרפב רתא .2

השאר תא הליעפהו 

)הנידמ / הדינ ימ(     תפדוה האמוטה תא .3

תפדרנ "ץרא"לו 

אמטה תרהטל םילזונ 

אצוי "ץרא" ומכו 

קלב תשרפ
)הפורת / הרותפ(    םעלב לש וצרא לא .1

המוקמ תחקרמה תיבבו 

)הנותא / ןותאה(         ריקה לא השרפב .2

ריע הפוריאבו 
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)םדוא / םודא(      ןבתל ופוס .3

ןבא ןשוחבו 

סחנפ תשרפ
)ףחסנ / סחנפ(     םרזה דגנ םק .1

םרזה םע ררגנו 

)תערצ / תרצע(         ארקנ ינימשה םויה ךכ .2

ארקיו רפסב הינידו 

)רישע / ריעש(     ואטחל ברקומ ונתשרפב .3

וקלחב חמשש ימו 

יעסמ-תוטמ תשרפ
)ירזע / רזעי(    התנבנ דג ינב ידי לע .1

הנתינ " 'ד םעמו" 

םש םע םוקמ 

'ד םעמו 

)םי-תירק / םייתָירק(          ריע ןובאר ינבל .2

ריע הפיח ץרפמבו 

)ענצומ / ןומצע(     רתא השרפב .3

רתסומו 

 ,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

אשנ תשרפ

:םידמול ןיינמ

 ?הדימ דגנכ הדימ אוה הטוסב לופיטהש .1

?)הבוחל אלו( תוכזל ןויסינב חותפל שי תושפנ ינידב יטפשמה ןוידה תאש .2

?םיפי םידליבו תולק תודילב ךרבתת איה ךליאו התעמ הטוס איהש השיאב ודשח םתס םאש .3

?ךרבתמ אוה םג לארשי תא ךרבמה ןהכש .4

 ?םיהז ויהש תורמל טבש לכ לש תונברוקה לע השרפה ףוסב הרותה תרזוח עודמ :תולאשה תלאש

?תמאב ותוריזנ דוס תא ןושמש הלגמ םעפהש )הנורחאה םעפב( הלילד העדי ןינמ     :תרפרפה תניפ

ךתולעהב תשרפ

:םידמול ןיינמ

?התושעל ךיא ול הארה 'הו הרונמה תיינבב השקתה השמש .1

?תולק תודובע דובעל ךישממ )05 ליגל ועיגהב( שדקמה תיבב ותדובעב היסנפל אציש ןהכש .2

?תחא הדיחי ןה תורפושו תונורכז תויוכלמש .3

?םהילעמ תווצמה לוע קורפל וצר תמאב ךא ןנולתהל הליע ואצמ קר םיננואתמהש .4

.םירוסא םילכאמו תופירטו תולבנ תליכא רוסיאל )תוחפל( תוביס 4 הנמ :תולאשה תלאש

.).גס ןיטיג תכסמב וא ,אי קרפ( ?ךכ ארקנ עודמו "ארוט דגנ" והימ    :תרפרפה תניפ

חלש תשרפ

:םידמול ןיינמ

?רתויב רצק ןמזב ץראה תא ופיקהו "םיאישה לכ תא ורבש'" םילגרמהש .1

?םיוסמ םוקממ ותחגשה תא ריסה 'ה םא ןיחבהל ועדי בלכו עושוהיש .2

?םילגרמה ןיב "דורשל" ידכ תדחוימ הקיטקטב שמתשה בלכש .3

?תויתדה ויתובוחמו ותודהימ רטפיהל תלוכי לכ ןיא ידוהילש .4

)תוחפל תושיג 3( ?םילגרמה אטחב רומח הכ היה המ :תולאשה תלאש

)י"שר( ?םהימ .דיקפת ותוא םלוכלו 3 הפוסבו 21 םה השרפה תליחתב    :תרפרפה תניפ
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חרק תשרפ

:םידמול ןיינמ

?םרובע השעש העיסנה תואצוה תא ול ונממיש לארשי םעמ שקיב אל השמש .1

?רבדמב לארשי יאטח ראשמ רתוי השמל השק התייה חרוק תקולחמש .2

?דחא טבשל בשחנ אוה םיווללו םינהכל קלחנ יול טבשש תורמלש .3

?ותיא תורקל ךלוה המ םילגמ אטבתהל ידכ רחוב םדאהש םילימה םימעפלש .4

?)4 תוחפל( השמב דורמל חרוק תא ואיבהש םייזכרמה םיעינמה ויה המ :תולאשה תלאש

?ודכנב שייבתהש אבסה והימ :תרפרפה תניפ

תקוח תשרפ

:םידמול ןיינמ

?םינוש תומוקמ השולשב םוחינהו םיקלח השולשל וקליח המדאה הרפה רפא תאש .1

?לגעה אטחל ןוקית איה המודאה הרפהש .2

?תיפסכ הסנכהו חוויר םיחראמל םורגל לדתשהל ךירצ םיוסמ םוקמב חראתמהש .3

?ויתושגיר לע 'ה ןוצר תא טילשה השמש .4

)תוחפל תושיג 3( ?עלסה תא הכיה השמש ךכב רומח ךכ לכ היה המ :תולאשה תלאש

)"הרש ייח" ,"תקח"( חכוה - )ךפיהל לכואב( המהבל םינתונש ינפל תותשל םדאל תתל שי :תרפרפה תניפ

קלב תשרפ

:םידמול ןיינמ

?)הליגרה תוגהנתהה יפל םילעופ אל האנשה שגר רבגתמ רשאכ רמולכ( הרושה תא תלקלקמ האנשהש .1

?ותוא ןכילומ ךליל הצור אוהש )תוגהנתהה( ךרדבו תישפוח הריחב םדאלש .2

?םיעשר לש םדובכ לע ןכו ודובכ לע סח 'ה חור סגו עשר היה םעלבש תורמלש .3

?הלילב הנישה דע המכשהה ןמזמ לארשי לש םהיתווצמ תא ריכזהל ץלאנ םעלבש .4

)םישוריפ 3( ?"תעכ" הלימה תועמשמ המ - "לא לעפ המ בקעיל רמאי תעכ" :תולאשה תלאש

)!חכוה( ?ןוכנ םאה ,ימורב שדקמה ילכמ קלח םע דחי הזונג םעלב לש וברח :תרפרפה תניפ
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סחנפ תשרפ

:םידמול ןיינמ

?ירמז תא גרהש רחאל קר ןהכ תויהל ךפה סחנפש .1

?תוידוהיה םישנה תא וסנא םירצמהש ןוויכ םידוהי םניה םידוהיה לכ אלש םייוגב העומש הטשפתהש .2

?םישנה לע לח אל םילגרמה לע שנועהש .3

?ונממ תחכתשמ ותרות תינתוואג הרוצב אטבתמ םדא רשאכש .4

)םישוריפ 3( ?'ה םע - "םולש תירב" שוריפה המ "םולש יתירב תא ול ןתונ יננה" :תולאשה תלאש

?עצמאב העוטק 'ו תוא ונתשרפב וניצמ ןכיה :תרפרפה תניפ

יעסמ-תוטמ תשרפ

:םידמול ןיינמ

?ומוקמב שנענ אוה וריבחל הלקת םרוגהש .1

?'ה יאריו םיקידצ םה םא היה ןידמב המחלמל םימחול תריחבל ןוירטירקהש .2

?התוא רומגל ךירצ הווצמב ליחתמהש .3

?םהיגיהנמ תא םישאהל שי םיאטוח םעה יטושפ םא ונייהד ,תילאירטסנימ תוירחא שיש .4

?טרחתהל רשפאו םילמ קר ולא לכה ךסב ירה ,רומח ךכ לכ רדנה עודמ :תולאשה תלאש

?ותעובש תא לטיב םעהש ךלמה ימ :תרפרפה תניפ

יתרפא יכדרמ תאמ ,"השרפ יגיגה" יפ לע

)ןויליגה ףוסב ןודיחל תונורתפה(
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הנאתה
 םהבש םינימה תעבשמ קר ויה םירוכיבה תוריפ .תועובשה גחב םירוכיב םיאיבמ ויה שדקמה תיבש ןמזב

 תעבש .")םירמת( שבדו ןמש תיז ץרא ןומרו הנאתו ןפגו הרועשו הטיח ץרא" לארשי ץרא החבתשנ

 התוא המידקמה הרועשה ינפל הרכזנ הכרעו הדובכ ינפמש הטיחה דבלמ םתלשבה רדסב םיבותכ םינימה

.התלשבהב

?הנאתל הרות הלשמנ המל

 לבא ןיפילק םהב שי םינומיר ,םינצרח םהב שי םיבנע ,םיניערג םהב שי םירמת :תלוספ םהב שי תוריפ לכ

.)ב עשוהי ,ינועמש טוקלי( לוכאל הפי הלוכ הנאת

 רחמלו טעמ דמול םויה ,הרותה דומיל ךכ .טעמ טעמ תטקלנ הנאתהו תחאכ ןיטקלנ הרמתהו ןפגה ,תיזה

.)אכ הבר רבדמב( םייתנשב אלו הנשב אל תדמלתמ הניאש יפל הברה

ארקמב הנאתה
 םהינש יניע הנחקפתו :ויה םינאת רמא יסוי יבר ?אוה הזיא ,ןדע ןגב הוחו םדא ולכא ונממש ,ןליא ותוא

 ונקתנ וב ולקלקתנש רבדבש" ,)ז ,ג תישארב( תורוגח םהל ושעיו הנאת הלע ורפתיו םה םימורע יכ ועדיו

 ונפג תחת שיא ובשיו' הכרבו םולש איבהל התחטבהו הנאתה לש הדובכ םושמו הנאת הלע ורפתיו רמאנש

." 'ותנאת תחתו

 הנאתה .הנאת - ץראה תרמיזמ םמיע ואיבה הנחמל ובש ץראה תא רותל השמ חלשש םילגרמה רשאכ

 ימיב םירכזומה םימודקה תוברתה יצעמו היתונכשו לארשי-ץראב רתויב םיבושחה לכאמה ינליאמ איה

.תישארב

 תא הלישמ הנאתה .םירעׂש תויורק תוערה םינאתה .הללק וכופיהו עבושל למס אוה הנאתהו ןפגה ןוירפ

 םיפנעה תוצקב םיעקוב החירפה ךילהתב .םיינדליגו םילודג םילעב הסכתמ איה ביבאבו ףרוחב הילע

 ןתינ .די ףכ תרוצב םילודג וילע ,םירטמ 9 דע ץעה הבוג ,םילע רישמ לודג חיש וא ץע אוה הנאתה .תוגפה

 .םינמש רתוי וילעש ,רכז ץעל סחיב םיזר הילעו די תרוצב םילעה תרוצש ידי לע הבקנ הנאת ץע תוהזל

.ץעה לע קר לישבי הנאתה ירפ .חבושמ ןמעטו קותמ ירפו בר לובי הבינמ הנאתה

ץראה תרמיזמ



44

ל"זח תורוקמב הנאתה
 ויהו לט דרי ,תופי םינאת האלמ הנאתה התייהו ,תחא הנאת תחת בשוי היהש ,רזעלא ןב ןנחוי יברב השעמ

 םידימלתל ארקו שבדב בלח תפטנמ התיה תחא זע האב ,רפעב ולבגמ חורה היהו ,שבד תובאוש םינאתה

 תועבגהו סיסע םירהה ופטי אוהה םויב היהו" רמאנש אבה םלועה ןיעמ המגוד וארו ואוב םהל רמאו

.)"ריהזהו" ןמיס ,הוצת אמוחנת( "בלח הנכלת

םימגתפ
.הננבל לבוקמ יוניכ - הוח תנאת �

.האווסה וא תוסכ שמשמה והשמל יוניכ - הנאת הלע �

 הוולשל למס איה ןפגה ומכ הנאתה ,ותמדא לע הוולשבו םולשב בשי - ותנאת תחתו ונפג תחת שיא �

.ןוחטיבו

 רומשל לדגמה לע הבוחו( ורכש לע אוביש ופוס רבדב חרוטה .עטונ ןבומב רצונ - הירפ לכאי הנאת רצונ �

.)רקפהל תכפוה איה תרחא ,רחש םע ומויב םוי ידמ ירפה תא ףוטקלו ץעה לע

.קומצו לד םדאל יוניכ - קודצ יברד תרגורג �

.גפ אוה ירה ונמז םרט דלונש רבוע �

םישומיש
 ידי לע לוהוכלא הנממ קיפהל ןתינ ,ההובג המרב רכוס הליכמ הנאתה .לכאמל ירפ איה ירקיעה שומישה

 תרוצב תושבוימ וא ,)ד ,חכ והיעשי( "הנעלבי ופכב הדועב" תוירט תולכאנ םינאתה .םינאתה תססתה

 ינפל רוקב ירפה תא ףוטקל ךירצ היהש תירחש ןושלמ ,הירא ארקנ םינאתה ףיטק .הליבד וא תרגורג

.ירפב ועגפי תוערצהו םיעלותה אמש החירזה

.תיתיב הקסהל םגו ,חבזמה תא םיקיסמ ויה םהבש הכרעמה יצעל ושמיש הנאתה יפנע

.ןאצה ידי לע ולכאנ תוגפה ומכ םיכרה םירצנה

.תוסוחדו תושבי םינאת לש תוגוע רמולכ תורגורג םתוא םישוע

 םילבד תרוצב ןשוביי ידי לע ךורא חווטל ןרמשל תורשפאה תוכזב םינאתה תא דואמ ובישחה םינומדקה

 םישביימ ויה .)חי ,הכ ,'א לאומש( םילבד םייתאמב דוד ישנא תא הדייצ ליגיבא - ידוסי ןוזמ ושמישש

 רומישה ךלהמב םיתעל שיו .ובקריי אלש ןכפוהל הרטמב םעפ ידמ םיפרוג ויהו קנע חטשמב םינאתה תא

.שבדל תוכפוה םילבדה

.תונוחט תורגורגמ םינאת קצב

.קותמו ןיזמ הפקל ףילחת רותב תורגורגב םישמתשמ הפוריאב תודחא תוצראב

.םימיוסמ םיכרצל לקשמ תדיחיכ השמיש תרגורג

 תדחוימ ןיכס תרזעב - "הצקומ" היורקה תלצחמ ידי לע השענ הזו הליבדה לש תוכיתח/תוסורפ הז תועיצק
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.)י"מ ,ד"פ תומורת( "דכה יפ לע תועיצק סרוד" חוטש ילכב ןוסחדו "הליבד לש עוצקמ"

 בוחת לדוגאה תא םישל גהונה ןאכמו ,ףושיכו םיקיזמ ,ערה ןיע דגנ רומשל הלוגס לעב בשחנ הנאתה ץע

 תאצמנ אתכמסא - םידשו םיקיזמ ,םינדרט קיחרהל ידכ "די תנאת" םשב העודי הנומתב המאל עבצא ןיב

 אדיב אנימוד אדיד אפקז טוקניל השיב אניעמ ליחדו אתמל סנכנד ןאמ יאה" תוכרב תכסמב דומלתב

.)לאמש דיב ןימי די ןהוב חקי ערה ןיעמ דחפמו םוקמל סנכנש ימ :םוגרת( אמלשד

.)ז ,כ ,'ב םיכלמ( ןיחשה תאופרל -  םינאת תלבד תחירמ

 לכ תא תוקפסמ תושבי םינאת םרג 001 תליכא .בער יזמ רענ תאייחהל יעצמאכ םיקומיצ ינשו הליבד חלפ

.םדאה לש תימויה לזרבה תכורצת

.בלחה תא שירקמ םינאתה בלח - הניבגה תיישעתב שמשמ םינאת בלחב שומיש

.ןידע לשלשמכ םייעמה תלועפ תרדסהל םישמשמ יבלחה ץימהו םילעה ,הנאתה ירפ

 .תערצב לופיטלו רוגס עצפ ךוכירל תויטרכ םישמשמ םילעה

.ןיעה תרומשב םילעה ךוכיח לש ךרדב םייניע תקלד יופירל הנאת ילעב שומיש

 רמוח םהב םיליעפ םירמוח 002-כ ליכמ הנאתה ףרש יכ ואצמ - םינאת בלח תועצמאב רוע ןטרס יופיר

.החכוהו הקדבנ רועה ןטרס לע ותעפשהש R-3 םינכמ ותואש

.וב היחי רשא בר םד םדאב תואיבמו תודילומ תושביה ףאו תוחלה םינאתה

 רועה תא הריהבמ ,םיינרופיצה תא תקזחמ ,ןורכיזה תא תרפשמ ,םיקרח תלטוקו תאטחמ םינאת תליכא

 תרזוע הנאתה .רוע ילולבת תרסהל שמשמ ףרשה .ןוסיחה תכרעמ תא תרפשמ ,םיתמ רוע יאת קוליס ךות

.ןורג ימוהיזו םידירו תוילד ,הירלמ ,םומיד ,םיליפט ,ספרה ,המטסא ,הימנאב לפטל

םייתנוזת םיכרע
.םויב השורדה םיביסה תכירצ ךסמ %02-כ ירפב .תוריפה לכמ ההובגה םיביסה תלוכת תלעב הנאתה

.ימוי ירפ תנמל ךרע הווש - תומימחפ םרג 51 שי תושבי םינאת 5.1-כ לש הנמב

.תוריפה לכמ ההובגה םילרנימה תלוכת הנאתב

הנאתה תומשב תומוקמ

.די ,ו לאקזחי - התלבד רבדמ �

.ומ ,גל רבדמב - "םיתלבד םשה" התייה רבדמב לארשי ינב לש תונחתה תחא �

.ג ,א עשוה - םילבד תב רמוג היה עשוה תשא לש המש �

יסלברט לזמ
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תועובש

תיבה טושיקל םיחרפ תנכה .1
:דויצו םירמוח

הנוש יבועב םיינועבצ תוריינ �

םיעבצ �

תונורפע �

םיירפסמ �

תויקבד �

.תכתמ טוח �

:םיחרפה תנכה

 םירזוג ,םינוש םיעבצב תויקבד םהילע םיקיבדמ ,םינוש םילועבג ,תרתוכ ילע םירייצמ םיכינחה �

.טוחב םיליחשמו

.ןוליינ תויקש לש תויראשמ וא םיינועבצ םידב תוכיתחמ רוזגל רשפא תוריינה םוקמב �

.הקלב םילעה תא תופצל רשפא .ץעהמ ורשנש םישבוימ םילע םיפיסומ �

.סבג וא לוח םע סוכב םתוא עוקתל וא טרסב םתוא רושקל רשפא �

די תוכאלמ
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זומתב ז"י

 לתוכה .2
 לתוכב - ברחש שדקמה םוקמב םישגפנ ץראל ועיגהש םילוגה .ץראל הבישה הליחתמ 91-ה האמה תליחתמ

.לתוכה אוה רזוחה ביטומה שדקמה תיבל םיעוגעגהו תידוהיה הריציה זכרמב ןכל ,דרשש יברעמה

."םישורבבו םיזראב הנבי" חישמה תומי לע םיזמרמ - םישורב יצע םע לתוכ

.שדקמה תיב תא רייצל יוריגכ הריציב ולא םיביטומ בוליש

:דויצהו םירמוחה

םיעבצ �

םיירפסמ �

קבד �

ב"צמ - תונומת �

םיינועבצ תוריינ �

:הנכהה ךילהת

.םהלש םילשורי תא םירצויו םיתב םיפיסומ ,םירייצמ ,םירזוג םיכינחה �
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םילשורי 'זרטיו .2
:דויצהו םירמוחה

הנומתל יוצרה לדוגב רוחש לוטסירב �

לדוגה ותואל הנומתה תלדגה �

םיירפסמ / ינפי ןיכס �

ןפולצ תוריינ �

קבד �

.רוחשה לוטסירבהמ מ"ס 1-ב לודג עוציב ןוטרק �

:עוציבה

.יוצרה לדוגל הנומתה תא םילידגמ �

 תא קזחל אב לוטסירבה - רוחשה לוטסירבה לע התוא םיקיבדמ �

.חילצה אל ךינחהו הרקמב תואיגשה תא שטשטל םגו הנומתה

 םיכינחה .)ןחלושה תא טורשל אל ידכ( עוציבה ןוטרק לע םיחינמו 

 ריסהל םיצור םה ותוא עטקל ביבסמ ינפי ןיכס םע םירבוע

.ןפולצ ומוקמב קיבדהלו

.ףוקש ןולח לע הדובעה תא םילות םויסב �

ןוסנורהא הכלמ
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ילוק-רוא רמוח

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

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

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

.)רשג( לארשי םעלו החפשמל תוריסמ

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

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

.)תיכוניחה היזיוולטה(  הווצמ תב/רב

.)ר( 991  - לארשי יגח �

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

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

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

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

.)ןוטלמ זכרמ( )המימוטנפ( הז תארקל

.)"ןיזחוא םיינש" תוינכותמ 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 הרדיס( - תישארב ישגפימ �

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

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

)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/tehseraLmirevaH/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 םיאצמימ 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( הנ ןיטיג תכסמ

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

.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

 םחתימב ,ןבומכ ,אוה לגרל היילעה לש האיש .םיילטנמונמה 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 - 641 ,).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 רורחישב ,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

תועובש יגהנמ תודיחל ןורתפ

.תיבהו תסנכה יתב תא קוריב טשקל גהנמ - קורי �

.בלח ילכאמ לוכאל גהנמ - ןבל �

 ירזג( תותנשושב תונולחה תא םיטשקמ הפוריאבו - םיללפתמה לע םינשוש ימ םיפלזמ חרזמה תודעב - םודא �

.)ריינ

.ינשה לע דחא םימ ךופשל םיגהונ - לוחכ �
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תועובשל ץבשתל תונורתפ

רעונל עובשה תשרפל תונורתפ
אשנ תשרפ
 ןכלו ךשוחב השעמ התשע איה ,םירועש - המהבה תלכואש לכאממ ןברוק האיבמ ןכלו המהב השעמ התשע איה .1

 וארקנש ,תוהמאה לש ןתועינצמ ךפיהה תא התשע איה ,)רואמל רמוח ושע ןמשהמ( הנברוקב ןמש היהי אל

 ימ תא התשת איה ןכלו םיחבושמ םילכבו ןייב ףאונה תא התקשה איה ,הנברוקב הנובל היהי אל ןכ לעו הנובל

.יוזב סרח ילכמ םירמה

 חתופ רמולכ "...ךשיא תחת תיטש יכ תאו ...םירמה יממ יקניה ...ךתוא שיא בכש אל םא" השאל רמוא ןהכה .2

 ,תושפנ ינידב רבודמש ןויכו "תיטש אל םא" רמוא הליחתבו אווש תמשאב ןאכ רבודמש תורשפאב ,היצפואב

.הליחת תוכזב םיחתופ תושפנ ינידבש ןאכמ

 אל השאה םאש הרותה תרשבמ הז קוספב "ערז הערזנו התקנו איה הרוהטו השאה האמטנ אל םאו" רמאנש .3

 םיפי םינב דלת איה ךליאו התעמ ,הדלי םא יכ ל"זח םידמול ןאכמ ,)הדלי אל םא( תדלל ליחתת איה האטח

.הרבע איהש ןויזיבה ךילהת לכ בקע רכש הל היהי ונייהד ,רתוי

 תא ךרבא ינא םג ה"בקה רמוא תחא העד יפל ?ימ תא - "םכרבא ינאו לארשי ינב לע ימש תא ומשו" רמאנש .4

.לארשי ינב ,ינב תא וכרבש ךכ לע םינהכה תא ךרבא ינא ,היינש העד יפלו ,םינהכה םע דחי לארשי

ךתולעהב תשרפ
 הארה 'הש ןאכמ ,ישחומ אוהו ותוא םיאורש רבדל תסחייתמ "הזו" הלימה ."הרונמה השעמ הזו" רמאנש .1

.השקתהש ןוויכ הרונמה תא השמל

 ויחא תא תרשו" רמאנ ןכמ רחאל דימ לבא ,"דוע דובעי אלו הדובעה אבצמ בושי הנש םישימח ןבמ" רמאנש .2

 05 ליגבש ןאכמ ,"ויחא תא תרשו" והמ ןכ םאו דוע דבוע וניא 05 ליגמש רמאנ רבכ ירה ?דציכה ,"דעומ להואב

!
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 ךישממש ידי לע תאזו ויחא םע תרשמ רמולכ ,"ויחא תא" תרשמ ןיידע לבא ףתכב אשמ תדובעמ רוטפ רבכ יולה!

.תולגע ןועטלו רישלו םירעש לוענל

 'ה ינא םכיקול-א 'ה ינפל ןורכזל םכל ויהו םכימלש יחבז לעו םכיתולוע לע תורצוצחב םתעקתו" רמאנש .3

 וב קוספה תליחתל רושק הזו ,)תויוכלמ( 'ה תוכלמ לע רבדמ "םכיקול-א 'ה ינא" קוספה לש ופוס ."םכיקול-א

.תונורכז - "ןורכזל" ,תורפוש - "םתעקתו" רכזומ

 םירצמה םהל ונתנ אל ןבת וליפא ירה ?דציכה "םנח םירצמב לכאנ רשא הגדה תא ונרכז" םיננואתמ םיננולתמה .4

 בויח לכ אלל "תווצמהמ - םניח" ונייהד ,"םניח" לכואה תא םירצמב ולביקש םתנווכ אלא ?םיגד ןכש לכו

.תווצמ לועמ םירוטפ ויה ןכ ינפלו תווצמ םייקל םיכירצ םה התעש םתנולת התייה וזו תווצמ םייקל

חלש תשרפ

 קר תכלל תנמ לע .םויב תוסרפ רשע ךלוה ינוניב םדא ,דצ לכל הסרפ תואמ עברא אוה לארשי-ץרא לש הכרוא .1

 םישורד םידדצה לכל ביבס תכלל ידכ ןכ םא .)01-ל קלחל 004( םוי 04-ל םיקוקז ונא לארשי-ץרא לש דחא דצ

4X  רותמ ובושיו" רמאנש ,םוי 04-ב קר )םידדצה לכל( לולסמה לכ תא ושע םילגרמה וליאו ,)םוי 061 ונייהד( 001

."םוי םיעברא ץקמ ץראה

 שמשהש ןמזב ,הנגה למסמ לצה ."םהילעמ םליצ רס"ש ןוויכמ םינענכהמ דחפל אל םעל םירמוא בלכו עשוהי .2

 התייהש הנגהה - "לצ"הש וניחבה בלכו עשוהי .לצה רצונ ךכ ידי לעו שמש ןגמב םישמתשמ תחפוטו הכמ

.םחצנל ןתינו הגפ )בויא - םברקב יחש קידצה לשב וא םהילע 'ה תחגשה בקע( םינענכל

 ,"בלכ סהיו" רמאנ ןכלו רבדל ול ונתי אל ללכ םה םילגרמה ירבד תא רורבו ידיימ ןפואב רותסי םאש עדי בלכ .3

 חוטבל שי יכ רמאו ותעד תא עיבה אוה וקתש םה רשאכו וקתש םלוכ זאו םתבוטל וליאכ רבדל ליחתה רמולכ

 ךא םהמע םיכסמכ היה הארנ רמולכ תוחור יתש - "ומע תרחא חור התייה בקע בלכ ידבעו" וילע רמאנ ןכלו 'הב

.םתעדל דגנתה השעמל

 קוספה ."םכיקול-א 'ה ינא םיקול-אל םכל תויהל םירצמ ץראמ םכתא יתאצוה רשא םכיקול-א 'ה ינא" רמאנש .4

 אל םא וליפא וניקול-א אוה 'הש ונדמלל אבה רבד ,ךרוצ םוש אלל הרואכלו ,םילימה ןתואב םייסמו ליחתמ

 ותוכלמש ןוויכמ תווצמב םיבייח ונא ןיידע ,תועמשמ םוש רבדל ןיא ונתודהי לע רתוונ םא םג םכלו ,ךכב הצרנ

.חכב וליפא איה ונילע 'ה לש

חרוק תשרפ

 תגהנה םשל ,העיסנו הביכר יעצמאכ רומח ךירצ יתייה רשאכ םג - "יתאשנ םהמ דחא רומח אל" רמוא השמ .1

 ותוא יתחקל אל ,)וילע ובכרי וינבו ותשאש ידכב רומח היה ךירצו םירצמל ןיידממ רזחשכ :המגודל( לארשי

.יטרפה ישוכרמ םא יכ לארשי םעמ

 תשרפב ןה "השמ לחיו" רמאנ םש ,לגעה תשרפב ןה ,םעה דעב השמ ללפתה ,הכ דע ושענש םיאטחה לכב .2

 ,'וכו "םירצמ ועמשו" 'הל השמ רמא הבש םילגרמה תשרפב םגו "השמ ללפתיו" רמאנ היבגלש ,םיננואתמה

 רבס השמו רפסמב יעיברה היה םעה לש הז ואטחש ןוויכמ חרוקל חלסיש השקבב 'הל השמ הנופ אל ןאכ לבא

.םעל חלסיי אל םעפה ,רבעב 'הל תוינפ בורמ יכ

 דחא הטמ יכ יול הטמ לע בותכת ןרהא םש תאו" רמאנ 'ה רחבי ימב ןוחבל תנמ לע והטמ תא ןתנ טבש לכשכ .3

 םוקמ היהו םייוולו םינהכל וקלחנ םהש ןוויכמ ?דחא הטמ םהש הרותה השיגדמ עודמו ,"םתובא תיב שארל
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.יול הטמ - דחא הטמ םהש הרותה השיגדמ ןכלו םינוש םיטבש ינש םה ולאש רמול!

 היה לוכי ירה ,ולא םילימב אקווד רחב עודמו "הלענ אל" איה חרוק לש ותבושתו חרוקל אורקל חלוש השמ .4

 וניד תא ץרוח ומצעב חרוק ירהש ויפמ איצומ םדאש םילימל תובישח שיש ןאכמ ."השענ אל" ,"אובנ אל" רמול

.שנענו דרוי אוהש ונייה ,הלעי אל יכ רמואו

תקוח תשרפ

 ."תרמשמל לארשי ינב תדעל התייהו רוהט םוקמב הנחמל ץוחמ חינהו הרפה רפא תא רוהט שיא ףסאו" רמאנש .1

 - החשמה רהב דחאה :םיקלח השולשל הרפה רפא תא וקליחש ןאכמ תומוקמ השולש ןאכ טרפמ קוספה

 םשמ תחקלו תכלל ולכוי תורייעה ינבש ידכ - הרזעל ץוח ינשה ,תופסונ תורפב קוסעי רשאכ לודגה ןהכה רוהיטל

.תרמשמל - ליחב ישילשהו ,המודא הרפ רפא

 - המודא ,לגעה לש ומא - הרפ :המגודל ,לגעה אטח תא םיריכזמה םיניינעו םייוטיב םנשי המודא הרפ אשונב .2

 וקרפש - לוע הילע הלע אל רשא ,)םימודא( "םינשכ םכיאטח ויהי םא" רמאנש םודא ארקנ אטחהש םוש לע

 שיא 0003 דגנכ םינימ השולש - תעלות ינשו בוזא זרא ץע ,לגעה ףרשנש םשכ - הרפה תפירש .לגע ושעשכ 'ה לוע

.לגעב ולפנש

 ירהו" לאוש י"שר ."ראב ימ התשי אלו" קזנ םורגי אל לארשי םע ,וכרד רובעל ןתי םאש םודס ךלמל רמוא השמ .3

 םירמ לש הראבמ םימ התשנ אל - "ראב ימ התשנ אל" איה הנווכהש ןאכמ ?תוראב ימ התשנ אל תויהל ךירצ

 ןכתיי( חיווריש ידכ ןולמה תיבמ תונקל ףידעש דמלמ ,חיוורת םגש תנמ לע םימ ךממ הנקנ אלא ,ונמע איהש

.)םניחב ןולמב חראתמב ןאכ רבודמש

 ושיבלהלו וטישפהל רהה רהל ותולעהל ,הנוהכ ידגב ושיבלהל וילעו תומל ןרהא לש ונמז עיגה יכ השמל רמוא 'ה .4

 ," 'ה הוצ רשאכ השמ שעיו" בותכ תאז לכב ,תומל ןרהא תא ןיכהל ול רמא השעמל .ויבא ידגבב רזעלא תא

 ידכ ויתושגר תא שבכש ןאכמ ,ותתימל תונכהה לכ תא השע ,ןרהא ויחאל ויעוגעגו ותונמחר ,ותושיגר תורמל

.'ה ןוצר תושעל

קלב תשרפ

 םק אוה ,קלב ירש םע תכלל ול ריתה 'הו לארשי תא ללקל הצר רשאכ ךא ,רתויב דבוכמ םדא היה םעלב .1

 רבדה תא השע ,לארשי תאנש ךותמ .ורובע תאז ושעי וידבעמ דחאש םוקמב ומצעב ןותאה תא שבח ,החמשב

.)?הרושה תא תלקלקמ הבהאהש ,ךפיהל וניאר ןכיהו( תלבוקמ תוגהנתהו המרונ לכל דוגינב ומצעב

 ךאלמה רמוא עודמ ןכ םא .לארשי תא ללקל ךלוה אוהש ךכמ הצורמ וניא 'הש ןיבמ םעלבו הלגתמ ךאלמה .2

 םעלבש האר ךאלמה אלא ,"יל הבושא ,יתאטח" רמואו תכלל הצור אל רבכ םעלב ?"םישנאה םע ךל" םעלבל

 םעלב םש אל )תרבדמ ןותא ,ולגר תא תצחול ןותא( םיבר םינמיס ול ויהש תורמלו לארשי תא ללקלו תכלל הצור

 םיכילומ תכלל הצור םדאש ךרדבש ןוויכמ ונממ רבדה תא ךאלמה ענמ אל ןכ לע .תכלל ךישמהו םינמיסל בל

.שנוע וא רכש .תישפוח הריחב ול םירשפאמ ךכ ידי לעו הב תכלל םימשמ ותוא

 גרה אלא ןותאה תא היחה אלש ןאכמ ,"יתייחה )ןותאה( התואו יתגרה )םעלב( הכתא םג התע יכ" רמוא ךאלמה .3

 םעלב תא ןותאה החיכוה הציכ םירכזנו ,םישנא התוא םיאור ויה ,םייחב תראשנ התייה וליאש ?עודמו התוא

 )םיעשרב רבודמ םא וליפא( תוירבה לש ןדובכ לע סח 'הש ןוויכמו )האר אל אוהש המ התאר איה( ותוא השייבו

 ורכזיו םישנא התוא וארי אלש ידכב הגרהל ךירצ המהב םע בכוש םדא םאש וניצמ המודב .ךאלמה התוא גרה

.םיעשרה לש ןדובכ לע םג סח 'הו רחאמ ותוא ושייביו שיאה לש ואטח תא

 )בכש( הניש ,הביכש לעו )םוקי( המיק לע ןאכ רבודמ ."ףרט לכאי דע בכשי אל ...םוקי איבלכ םע ןה" רמאנש .4
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 ,ןיליפת ,תיציצ ,תווצמ תרדיסב ליחתמו ותנש לע רבגתמ ,"איבל"כ רקובב םק ידוהיהש םעלב רמוא השעמלו!

 תליפת ,םימש תוכלמ לוע ומצע לע לבקמו תווצמ םייקמ אוה ובכשב םגו "הרשע הנומש" תליפת ,עמש תאירק

.הטימה לעש עמש תאירקו תיברע

סחנפ תשרפ

 ןהכ היה רבכ לבא ,"םלוע תנוהכ תירב ...ול התיהו" רתיה ןיב היהי רכשהש הרותה תבתוכ סחנפ לש והשעמ לע .1

 לבא ,ןכמ רחאל אוביש םערזלו ותא וחשמנש וינבלו ןרהאל קר הנתינ הנוהכהש אלא ?ןרהא לש וערזמ אב ירהש

.יבזכו ירמז םע והשעמ דע הנוהכל הכז אל ןיידעו ןכ ינפל דלונ סחנפ

 ?המל תאזו .)ימרכה ,יכנחה המגודל( 'י'-ב תומייתסמו 'ה'-ב תוליחתמ ,וניתשרפב תורכזומה תוחפשמה לכ .2

 ןוויכ םהילע ומשו םידוהי םלוכ לארשי ינבש 'ה לש תמתוח ןיעמ ןאכ שיו ,'ה םשמ קלח ןניה 'ה'-ו 'י' תויתואה

.םידוהי םניא םהידליו םירצמה ידי לע וסנאנ תוידוהיהש ורמא םייוגהש

 הריזגה .ותמו םילגרמב ואטחש ןוויכ רבדמב דקפימהמ "שיא היה אל" וניתשרפבש דקפימבש תבתוכ הרותה .3

 הזוחא לע ומחלנ וליפא דחפלצ תונבו ץראה תא ובביח ןהו רחאמ םישנה לע אלו )שיא( םישנאה לע קר התייה

.ץראב

 רמא רשאכ האגתה לוכיבכש ןוויכ ונממ המלעתנ הכלהה ?עודמ ,דחפלצ תונב ןיינעב קוספל דציכ עדוי אל השמ .4

."ילא ןובירקת םכמ השקי רשא רבדהו" לארשי ינבל

יעסמ-תוטמ תשרפ

 איהו רפומ הרדנש תבשוח השאה ירה ,ןכמ רחאל רפה םא לבא ,הרדנ ותשאש עמש וב םויב קר רפמ לעבה .1

 אוהש ןוויכ ,"הנוע אשנו ועמש ירחא רפי רפה םאו" רמאנש וילע היהי הז ןוועו רדנה לע רובעל המצעל הריתמ

.אוטחל הל םרג

 רמאנש ,"םיקידצ" הלימה תא תמאות "םישנא" הלימה ."אבצל םישנא םכמ וצלחה" ןיידמ תמחלמב רמאנש .2

 ונל רחב" קלמע תמחלמב רמאנ ןכו םימכח = םישנאש ןאכמ ,"םיעודיו םימכח םישנא" )ו"ט ,א םירבד(

.תינחור המחלמ התייה וזש ןוויכ םיקידצ ויה םשו "םישנא

 ריכב היהש רזעלא ויבא תא חלש אל עודמו ,סחנפ תא םתיאו טבש לכמ ףלא ןיידמ דגנ המחלמל חלוש השמ .3

 םע לחה התוא ,הווצמה תא םייסל היה ךירצ ןכ לעו ירמז תא גרהו הווצמב ליחתה סחנפש םושמ תאז ?ונממ

.רוצ תב יבזכו ירמז

 ןכא ,המחלמה םותב הנהו באומ תונב םע םעה תא ואיטחה םיבאומהו םיניידמהש ךכמ העבנ ןיידמ תמחלמ .4

 םימחולה יטושפ ועציב הז אטח .ובשנש תויניידמ םישנ םתיא ואיבה םימחולה ךא םיניידמה לש םללש םרחוה

 הלח תוירחאהש ןוויכ ,"ליחה ידוקפ" םיגיהנמה לע ףצק אוה יכ םיאור ונא לבא סועכל השמ היה ךירצ םהילעו

.םהילע


