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 לנויצאר

 גלזמה הצק לע אשונה לש הירוטסיה .א

 יכה אוהש םשכ ךא .הלוכ הרותה לכ לש יזכרמ יכה אשונה אוה לוחו שדוק ,יתימא ןפואב

 השעמל הלוכ הרותה לכ ךיא תוארל ןתינ ןכל .רתסנ אליממו ,ימינפו קומע יכה אוה ךכ ,יזכרמ

 אשונה תא הלעהש ימ ,לעופב ךא ,הבכיש ירחא הבכיש ,בלש ירחא בלש הז אשונ תררבמו הנד

 לש םתנשמ לע ךמתסמכ ,קוק ברה רקיעב אוה ,יולגו שרופמ ןפואב וילע רבידו םויה רדסל

  .ןילבולמ ןהכה קודצ 'רו ,אנליומ ןואגה ,י"ראה

 ךלוה רזא יזכרמ יכה אשונה תא אליממו ,הרותה תביל תא לוחהו שדוקה אשונב האור ,קוק ברה

 בש רשא לארשי םע לש דיקפתה רקיע תא וב האור ,אליממו ,תואיצמב םדקתהלו ררבתהל

  .הנידמ וב םיקמו וצראל

 ןורקיעה .הזה םלוע לא ,השעמה ייח לא ,לוחה ייח לא הרזח השעמל איה הנידמה תמקה

 לועפל ןתינ אל ךדיאמו ,הזה םלועמ רזנתהלו חורה םלועב קר ראשהל רשפא יאש ,הזה החנמה

 אוה ,םינוילע תומלועל ךיישעמ לכ תאו ךתוא רשקמה ינחור טוח אלל ,עינמ אלל הזה םלועב

 שדוקה הנשה יכ רוריבב תוארל  ןתינש ,הנש האמכ ינפל ונבל בתוכ ףא קוק ברה .ןויערה תביל

 םוי םדקתמו הרוקש ירוטסיה ,יתואיצמ ךילהת והז ,הרבעש הנשב ויה רשאמ רתוי םיבורק לוחהו

 םיימלוע תוחוכמ םג ךא ,ונלש תובשחמהמ ,ונלש םישעמהמ רישי ןפואב עפשומו ,העש העש םוי

  .םילגתמו םילעופ םיכלוהה

 רובעיש בושחש יזכרמה ןויערה .ב

 ,םלועל בישקהל הצור הרותה ,םלועל הרותה ןיב חיש ודו רשק שיש אוה ,הז ןויער לכל סיסבה

 םה ,תואיצמל ברה ןיב ,לוחל שדוקה ןיב ,םלועל הרותה ןיב םיסחיה .רמול ול שי המ עומשל

 םלועה וליאו הרומה איה הרותה םהב דימלתו הרומ לש םיסחי וא ,דובכ רסוח לש םיסחי םניא

 ןיאש המ ןושארל ןתונ ינשהו ,ינשה תא ליבומ דחאש גוז ינב ינש לש םיסחי אלא ,דימלתה אוה

  .וב

 יכינח םאש ןויער אוה ,םוי םויב הז ןורקיע יפל תויחל העונתה יכינחכ ונלש העיבתהו ,הז ןויער

  .הנש םירשע דועב הכפהמ רצווית ,ויפל ולעפיו ותוא וריכי ותוא ומינפי העונתה

 !הדגא וז ןיא ,וצרת םא
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 אשונל סחיב תולעהל יאדכש תוירקיעה תועדה .ג

 עבטב השודק שי – קוק ברה •

 ?לוחו שדוק םירבחמ לעופב ךיא •

 ?לוחה ינפ לע שדוקה תופידע יהמ ,תופתוש יסחי םה לוחו שדוק ןיב םיסחיה םא •

 ?ךכל סחיב םידרחה םינעוט המ •

 ?הלואג לש הפוקתב םיאצמנ ונאש ךכמ תוכלשהה המ •

 (שדוק =) !הווצמ איה המדאה תדובע םג לארשי ץראב – רפוס םתחה •

 ?המב ?הנתשה ,םדקתה םלועה םאה •

 ?הזה ןויערה לש תוישעמה תוכלשהה המ •

 ?ךכמ םירהזנ ךיא ?ימל ?ןכוסמ ןויער אל הז םאה •

 ?םינכוסמ לבא םינוכנ תונויער םע םישוע המ •
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 ('א) לוחו שדוק

 הלועפה תרטמ 

 הרותה (ךכמ עמתשמה לכ לע) ולש תוהמהו סיסבה ,םלועה רוקמ אוה שדוקהש וניבי םיכינחה

 .רתוי םימייק היהנ - רתוי הילא םירבוחמ היהנש לככ ,ןכל .ינוציח םיקוח רפס הנניא

 

 - הזה רוקמל םירבוחמ רתויש המכ םייח תויחל ךירצשו רוקמה אוה שדוקהש ךכב םידקמתמ ונחנא :בל ומיש

 הזו - הלוע הלאשה םא .לוחה לש ומוקמ המ :רמולכ ,"לגרודכה םע המ זא" תייגוס תא םילעמ ונניא ןיידע

 .'אובי ךשמה' לש חתמ םע התוא ריאשהל בושח - ינויגה

 

הלועפה הנבמ 
 

 םייחל הרותה ןיב רשקה תפצה .1

 ךכל תוביסה תנבה .2

 םייחל הרותה ןיבש קומעה רשקה תפישח .4

 

 הלועפה ךלהמ 

 םייחל הרותה ןיב רשקה תפצה .1

 תא םירזפמ הפצרה לעו ,(1 חפסנ) "...ומכ הז יליבשב הרות" :בותכ וילעש לודג טלש ריק לע םילות

 תדימכו םיטפשמה ןיב םיבבותסמ םיכינחה .פרק ריינ לבקמ ךינח לכ .(2 חפסנ) ןלהלש םיטפשמה

 טעמ םימיכסמ ,ךורא ריזג - דאמ םימיכסמ) .פרקה ריינמ ריזג םילות וא םיחינמ םה טפשמה םע םתמכסה

 .(רצק -

 ...ומכ הז יליבשב הרות :םיטפשמה
 

 .הידעלב רשפא יא -ןצמח

 .תויעב רותפל םילכ יל תנתונ -ןובשחמ

 .םוקמ םושל התיא םיעיגמ אל -ילגעמ לולסמ

 .תואיצמל הרושק אל -םולח

 .רתוממ רוסא רתוי -רפס תיב ןונקת

 הווש ףוסב ףונה לבא עצבל השק -רה לע סופיט

 .לכה

 .הלודג תחא החידק -טפנ אוצמל

 .םלוע'ת ליעפהל ךיא יל הריבסמ -ןרצי תוארוה

 

 ןאל םמצע םיכינחל םג תפקשמו ,רדחב םיבשויה םיאצמנ בצמ הזיאב גשומ לבקל ונל תרזוע תאזה הלעפהה

 .ןויד םימייקמ אל ןיידע הז בלשב .הטונ םהלש חורה ךלה

 

 תושעל רשפא) םהלש םויה רדס תא בותכל הצובק לכמ םישקבמו שמח לש תוצובקל ס"גחה תא םיקלחמ

 הצובק לכש רחאל .םליגב והשימ לש יללכ םוי רדס בותכל םהמ םישקבמ ןכמ רחאל .(םידיחיכ םג הז תא

 רענ הלועפ וזיא -"םייתד"כ םהל תוידוחייש תולועפה תא שיגדמב ןמסל םהמ םישקבמ ,והשלכ ז"ול הבתכ

 ?ולש םויה רדסב השוע היה אל םיפוצב

 

  :ןויד

 ינוליחה ךליג ןב לש םויל ךלש םויה ןיב לדבהה המ? 
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 ךכ הז עודמ? 

 םיינחור םירבד תפסותב אוה לדבהה םאה? 

 

 רבד לכ השוע ינאש ךיאב וא? 

 ילש םויב תונטק תופסות יל שיש וא ,ןימאמ ינא יכ תרחא תוכיאב םייח יח ינא םאה? 

 

 ךכל תוביסה תנבה .2

 ?ותיא םיהדזמ םתא המכ דע - הבושתב רזחש ש"לתדה לש עטקה לש ןושארה יצחה תא םיאירקמ 

 ןתוא תא םילאוש - 'וכו 'וכו םייח תרות איה הרותהש איה (ץוח יפלכ תוחפל) םתוהמ לכו םיסוד ה'רבחה םא

 ?ךכ היח הללכב תימואל תיתדה הרבחה המכ דע :תיתדה הרבחה לע תולאש

 .םיסימ םולשת תפסותב םיינוליח םייח היח התוהמב איה ונלש הרבחה

 םתוא לע םימלוח םה ,יאנפה תועש תא דחיב םילבמ םה :ךכ ולש יתדה רבחה לע לכתסמ ינוליח םדא

 םתוא השעי ףסכש םינימאמ םהינש יכ וטולב תוכזל םיצור םהינש .לודג תיבו הלודג תינוכמ :םירבד

 ,תינוליח איה תואיצמה תא םתסיפת לבא ינממ בוט רתוי הברה תווצמ םישועש םישנא הברה שי .םירשואמ

 ,םויב תוליפת שולש :םיסימה םולשת דבלמ ,תינוליחה הרבחה ןיבל םניב לדבה הברה ןיא הנותחתה הרושבו

 ךירצ ינא המ ,ולאכ םייח הצור אל ,הבר הדות ?רמוא ינוליחה המ זא ...המודכו ןיליפת תחנה ,תבש תרימש

 .םיסימ םלשל ילב היחא ינא !?הז תא

 איה הכלההש השוחתב םייח ונחנא ?רוביצה ראשמ םינוש ונחנא המב ,תרחא םייח תוכיא םוש ונל ןיא םא

 ...ונתוא תומצמצמש תוכלהב םישגפנ ונחנא םיתמצ ינימ לכבו ,םייח שי :לוע והשזיא

 

 :ןויד

 ךכ הז עודמ? 

 לועכ תספתנ הרותה המל? 

 הרות ללכב הז המ? 

 התוא דירוהל ליבשב רבדמה עצמאב יתועמשמ הכ עוריא תושעל ךירצ היה ה"בקה המ ינפמ 

 ?ונילא

 תפסות קר ןכא וז םאה? 

 ןדע ןגב החונ עקרק תסיפל עיגהל ידכ םלשל םיכירצ ונחנאש םיסימ? 
 

 

 םייחל הרותה ןיבש קומעה רשקה תפישח .4

 "אמלע ארבו אתיירואב לכתסה" לש רחא שוריפ םע עטק תלבקמ הצובק לכ .דומיל תוצובקל םיקלחתמ

 ריקה לע םילות .םהלש עטקה לש הנקסמה תא ריבסמ הצובק לכמ גיצנ תודחא תוקד רחאל .(4 חפסנ)

 :"...הז יליבשב הרות" :הנושארה הדותמהמ טלשה דיל - עטק לכל םוכיס לוטסירב

 הרותה לע תותתשומ םלועב תוגוהנה תומרונה :1 'סמ עטק. 

 הילא םאתומו ,הרותה -תינכותה יפ לע יונב ,םדאה - ןיינבה :2 'סמ עטק. 

 תולגתה אוה םלועה לש וניינע .ןמזה לכ םלועב שממתמה ןויערה איה הרותה :4 'סמ עטק 

 .הרותה

 הנטק הגצה ןיכהל הצובק לכמ שקבל לוכי ,הצובקל "שבי" תצק אוהש וא ,קיפסמ וניא דומילהש שיגרמש ימ

  .ודמל ותואש ןויערה תא םיגדמ רשא םוי םויה ייחמ הרקמ רופיס וא
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 ,םדאה שפנ ,וב תוגוהנה תומרונה תניחבמ - םלועה רוקמ איה הרותהש ונבה וב רשא דבכה ןוידה ירחא

 :רוקמל רשקה תובישח תא רתוי הלילק הרוצב שיחמהל הסננ - הרותה יוליגכ םלועה לש ומויקו

 :הנושאר תורשפא

 ללגב דואמ בכעתה אוה ךא ,אפורל הארק אמא .ןטבה דואמ הבאכ השמל דחא םוי :רופיס םירפסמ

 ףוסבל עיגמ אפורה .םיליהת יקרפ תלמלממ ,תירטסיה אמא .חרוצו הכוב ,םיבאכמ לתפתמ השמ .םיקקפה

 ובצמ תא בצייל חילצמ חתנמהו לצינ השמ ןורחאה עגרב .חותינה רדחל השמ תא ליהבהל שיש עבוקו

 .יאופרה

 /הרפוא /הידגרט /חתמ :להקה תושירד יפ לע - םינפוא המכב הגצהה תא וגיציש םינקחש השולש םירחוב

 לככש ךכל םביל תמושת תא הנפנ זאו ,להקה תא וקיחצי םינקחשהש דואמ הווקנ .'וכו יסקר'צ אטבמב

 דליב קיחצמ רבד םוש ןיא .הגצהה לש ירוקמה ןבומה דבא ךכ רתוי תערפומ תורשפאב ורחב םינקחשהש

 אלש חינהל ריבס ,רופיסה המ ןיבהל הסנמ היה ץוחבמ והשימ םאו ,רוקמה תא ונדביא .םיבאכמ לתפתמש

 .חילצמ היה

 

 :היינש תורשפא

 ,קחשמה תליחתב בשוי דחא לכ ובש אסיכה .לגעמב םיבשוי םלוכ :קחשמה רבסה ."ץנווש ךלמ" םיקחשמ

 םיבשויש) הצובקה ךותמ םיכינח השולש .םוקמ רובעי אוה םא םג ,קחשמה לכ ךשמל ומש תא תאשל ךישמי

 ארוק דחא לכ וב ,לארומ תושעל םיליחתמ ."ץנווש"ו "ןגס" "ךלמ" - םידחוימ תומש םילבקמ (הז דיל הז

 .ךל ארקש ימל וא ,ךלאמשמ וא ךנימימ בשויש ימל אורקל רוסאש ןבומכ .אבה םדאל אורקל וילעו ,והשימל

 ימ .תועטל םיליחתמ םישנא טאל טאל .תוינש רפסממ רתוי הבושתה םע תוהתשהל םג רוסאש ןבומכ

 זז ,הנפתמש אסיכה לא .ץנווש ארקיהל ליחתמ אוהו ,ץנוושה םוקמב תבשל רבועו ,ומוקמ תא בזוע העוטש

 ...םדקתמ דחא לכ ךכו ,ודיל בשויש ימ

 הברה שי דחא לכל ,םיניתנה םה ימ עדוי אל ךלמה :לכה תא תלבלבמ רוקמהמ תוקחרתההש אוה ןויערה

  .םש רסח ,שולת ,תועמשמ רסח - ץנווש תויהל יוכיס רתוי

 רסמה תא הריבעמ תמאב אל הגצהה .םידובא ,םישולת תונבההו םירדסה לכ - ץנווש ךלמב םגו הגצהב םג

 .ומצע תא דבאמ םדאה ,הלש

 םע תושעל ןתינ המ :לשמל .רורבו רדגומ שומיש ילעב םיצפח םע - "םיצפח" קחשמה :תישילש תורשפא

 ,ןוכנ אל םויקה ךא - םייניש חוצחצל שמשמ אוהשכ קרסמל םויק שי םנמאש םיאור ונחנא קחשמב ?קרסמ

 לככ .םייח םניא םה לבא - םימייק ,הרותהמ - רוקמהמ קחרתהל םירחובש הרבח וא םדא .יתימא אל

 לש וניינע לכ - קרסל אוה קרסמה לש וניינע לכ .תמייק רתוי איה ךכ הלש רוקמל רתוי הרושק תואיצמהש

 תואיצמב ןמזה לכ עיפומש רוקמה איה הרותה .הרותה לש התעפוהו התולגתה ,המויק אוה ,לידבהל ,םלועה

 .ינוציח ראשנ אלו קתנתמ אל -

 .םלועה תא להנמש דוקה תא םיאור ובש "סקירטמ" טרסהמ קלח םע הדיחיה תא חותפל רשפא
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 1 חפסנ
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 2 חפסנ

 

 

 -ןצמח
 רשפא יא
 .הידעלב

 

 -ןובשחמ
 יל תנתונ
 רותפל םילכ
 .תויעב

 

 לולסמ
 -ילגעמ
 םיעיגמ אל
 םושל התיא
 .םוקמ

 

 

 ןונקת
 -ס"היב

 רוסא רתוי
 .רתוממ

 

 סופיט
 -רה לע
 עצבל השק
 ףוסב לבא
 הווש ףונה
 .לכה

 

 -םולח
 הרושק אל
 .תואיצמל

 

 אוצמל
 -טפנ
 תחא החידק
 .הלודג

 

 תוארוה
 -ןרצי
 ךיא יל הריבסמ
 תא ליעפהל
 .םלועה
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 :1 'סמ עטק - 4 חפסנ

 

 .הרותב רומאה יפ לע התשענ היאורב לכ לעו היטרפ יטרפו היטרפ לכ לע םלועה תאירב

 יקוחש ונא םיאור :וירבד ולאו ,קסירבמ םייח יבר ןואגה םירבדה תועמשמ תא שיחמהל ביטיה

 הבינגו החיצר .דועו בונגת אל ,חצרת אל :תרמוא הרותה .םלועה תגהנהל םימיאתמ הרותה

 .םדאה תואירבל םיקיזמ םהש ם״במרה בתכ תורוסא תולכאמ לע ,ןכ ומכ .םלועה ןברוח םה

 .הרותה םתוא הרסא ,ןיקת םלוע םויקל םיקיזמ םירכזנה םירבדהש ןוויכמש ללכ ךרדב ונל המדנ תוטשפב

 החיצרש טלחהב תויהל היה לוכי םלועה תגהנה דצמ .ןוכנה אוה רומגה ךפיההש ונתוא םידמלמו ל״זח םיאב

 והזו .םיער םירבד םה ולאש בותכ הרותבש ןויכמ ?םלועל סרה תמאב םה עודמו .םלועה םויק ויהי הבינגו

 המו בוטל בשחיי המ עובקל הצרו םלועה תא אורבל אב ה״בקה רשאכ - ״אתיירואב לכתסה״ לש שוריפה

 .״אמלע ארב״ הז יפ לעו ,ולאה םיניינעה לע הטיבמ הרותה דציכ לכתסה ,ערל בשחיי
 

 :2 'סמ עטק

 

 לש המוק לכב .ול ודיעוהש הרטמה ןעמל קיודמ ןונכתב הנבנש לודג םירוגמ תיבל רבדה המוד

 ,הניש ירדח .תעצוממה החפשמה יכרצל םימאתומו םיחוורמ םירדח ןהבש תוריד המכ ונבנ ןינבה

 ימ לכל םימלשומ םיאנת רוציל ידכ ,תורידב ונקתוה םינוש םילולכש ראש ןכו ,ריק תונורא ,חבטמ

 םירוגמ תיבכ חכוהו ולת לע דמע רבכ ןיינבהש רחאל ,םימיה ןמ םויב הנהו .םהב רוגל היה דיתעש

 וכפה ,עבק ירוגמל תוחפשמב תורידה תא סלכאל םוקמב .ודועיי תא תונשל טלחוה ,רתויב חלצומ

 .שדחה דעיה תא תרשל לכויש ידכ הנבמב םיבר םייוניש תושעל ךרוצ רצונש ,וילאמ ןבומ .םילוח תיבל םוקמה תא

 ,םיאפור ירדחו םילוח ירדח ונבנ םמוקמבו ,לסוח םיחבטמה ןמ קלח .הלודג תחא הרידל ושענו ודחוא המוק לכבש תורידה

 קוחר םילוחה תיב היה ,הנבמה יפוא תא תונשל םילודגה םיצמאמה תורמל יכ ,חכוה םינשה ךשמב .׳וכו חותינ ירדח

 ותכיפהל ךרדב לושכמל הדמע ,םירוגמ ןינבכ ןינבה הנבנ הליחתכלמש הדבועה .תומלשב שדחה ודועיי תא אלמלמ

 וז הביסמ .הרות ייח תויחל םדא ינבל רשפאל ידכ ,הרותה יפ לע ארבנ ולוכ םלועה .ןדיד ןיינעב ןידה אוה .םילוח תיבל

 ורצונש םיימינפה ויתוקושתו וייואמ לכו ופוגו ושפנ ואצמי ,הרותה יפ לע יח םדאהש ןמז לכ .ויתונוכת לכ םג םדאל ונתינ

 ךכ ,תשרוד רוידה תוברתש םינותנה יפ לע הנבנ םירוגמ ןיינבש םשכ .אלמה םקופיס תא ,הרותה תויחנה יפ לע ונבנו

 ייחל םינוש םיפילחת איצמיו ״םכחתי״ש ימ לכ .השודקה הרותה לש תויחנהה יפ לע הליחתכלמ הנבנ םדאה לש וניינב

 םדאה - ןיינבה ירהש ,ןוצר תועיבש רסחו לבלובמ ומצע תא אצמי ,תונושמו תונוש תורותו תושדח תויוברת ידי לע הרות

 ןיינב ךותב םילוח תיב סולכִאל רבדה המדי ,םייחה חרוא הנתשי רשאכו .וב ונקתוה רבכ שפנהו ףוגה ייוואמו ,יונב רבכ -

 .המאתהה אצמית אל םלועלו ,םירוגמ
 

 :4 'סמ עטק

 

 ינפמ םייקתהל ךישממ ןיינבהו התוא קורזל רשפא ןיינבה תא םישועש ירחאש ,תינכות ומכ אל .םלועה רוקמ איה הרותה

 ,תואיצמה לש תישארהו רוקמה איה הרותה .חכשיהל לוכי אוה ושומימ ירחאש ןויער ומכ אלו ,תינכותב יולת וניא אוהש

 .תמייק רתוי תואיצמה ךכ ,תואיצמה רוקמ םע םירשוקמש לככו

 לכ םלועב שממתמה ןויערה איה ,םלועה רוקמ איה הרותהש ,הז ןבומב םלועה תא ארבו הרותב לכתסה אוה ךורב שודקה

 שיש המ לכ ןכלו ,הרותה לש התעפוהו התולגתה ,התומייקתה אוה םלועה לש וניינע לכ .ונממ קתנתהל רשפא-יאו ,ןמזה

 .הרותב זומר םלועב
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 ('ב) לוחו שדוק

 הלועפה תרטמ 

 ןיא רשאכ ,םינוש םימוחת ,םינוש םימרוגמ בכרומה םלועב תמייקה תובכרומה תא ושגפי םיכינחה

 .םהמ דחאל תופידע

 םידברו תויווז המכמ ,קמועלו בחורל וב ןנובתהל שי האלמ הרוצב םוחת ןוחבל ידכ יכ וריכי םיכינחה

 .םינוש

 

הלועפה הנבמ 
 

 :וילא סחילו םלועה תובכרומל הפישח .1

  .םידבר המכב וילא תוסחייתה אלל םלועה תא ןיבהל ןתינ אל יכ הנבה .2

 

 הלועפה ךלהמ 

  :וילא סחילו םלועה תובכרומל הפישח  .1

  .רישה תא םיעימשמ

 

  רוחשו ןבלמ בכרומ םלועה
 סאינאוד יבור :םילימ
 ינדרי לט :ןחל
 

  רקשב תמא שי
  תמאה ךותב רקשו
  יחה ךותב תמ שי
  תמה ךותב יחו
  ךאלמ לכב ןטש שי
  דש לכב ךאלמ שיו
  דקפתמ קסעה לכ הככו
 
  רוחשו ןבלמ בכרומ םלועה
  רואל ךשוח ןיב לדבה םוש ןיאו
  בוט הז ער
  ער הז בוטו
  ארונ אל עצמאבש המ לכו

  קזחב השלוח שי
  שלחב קזחו
  רשיל םוקע שי
  שממל תועמשמ ןיאו
  סג לכב תונידע שי
 ןידעב ספסוחמו
  ןידה תא הז לע תתל ךירצ והשימו
 
  רוחשו ןבלמ בכרומ םלועה
  רואל ךשוח ןיב לדבה םוש ןיאו
  בוט הז ער
  ער הז בוטו
  ארונ אל עצמאבש המ לכו

  ...ארונ אל עצמאבש המ לכו
 
  דבכ ךותב לק שי
  לקשמ אלל דבכ שיו
  להונמ קסעה לכ הככו
 
  רוחשו ןבלמ בכרומ םלועה
 ךשוח ןיב לדבה םוש ןיאו
  רואל
  בוט הז ער
  ער הז בוטו
  ארונ אל עצמאבש המ לכו
 ...ארונ אל עצמאבש המ לכו

 

 ךכ בושחל ול םרוג םלועה לע ותולכתסהב המ ?ררושמה עיגה הנקסמ וזיאל? 
 

 הז ער" ,"רואל ךשוח ןיב לדבה םוש ןיא" ,דחא בוטב ,תחא תמאב הנומא רסוח ,שואיי םיטלוק ונחנא רישהמ

 - םיתבה ןיב רורב דוגינ שי :תובכרומ לש ,עצמא לש תורשפא לבקל םיכסמ אל בתוכה ."ער הז בוטו בוט

 ."ארונ אל עצמאבש המ" - ךכל שחכתמש ןומזפה ןיבל ,םייחב דבור לכבש תוימוחת-ברה תא םיאיבמ רשא

 .הלועפה ףוסב רישה לא רוזחנ
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 .תחא תואיצמ לע לכתסהל םיכרד המכ שי ,הנוכנ אל חרכהב הניא הנוש תולכתסה

 

 םאה :םילאושו - תונומתה תא ףרצל הבוח - (1 חפסנ) טקה ךיסנה לש ןושארה קרפה תא םיאירקמ

 - ףועמ לע ,ןוימד לע ,תויתריצי יוכיד לע םירבדמשכ הזה עטקה תא םיאיבמ ללכ ךרדב ?ועט םירגובמה

 םאה - לאשנו ,(?םירגובמה תא אכדמ דליה ילוא) דליה תא ואכיד םירגובמהש הדבועהמ םלעתנ ונחנא לבא

 אל הזו ,עבוכ הארמ ןכא רויצה ,רגובמה לש םלועה תסיפת יפל ילוא ?עבוכ הזה שחנב תוארל ןוכנ אל ןכא

 ןיבמ אקווד ואלש ,טושפ םדא לכל רפס רואל איצומ רבחמשכש ומכ ?רייצל ןווכתה דליה המ הנשמ

 ...טסקטה לש תרחא הנבהל הנותנ תושרה ,תורפסב

 - וטשיפ ,ומצמטצה םירגובמהש רמול רשפא

 ועט םה םאה לבא? 

 רויצה תא תרחא ןיבהל םהל םרג המ? 

 

  .םידבר המכב וילא תוסחייתה אלל םלועה תא ןיבהל ןתינ אל יכ הנבה .2

 

 הערכה תולעב ןה תולאשה לבא ,םיליגרה םיקוחה םע ,"רנוילימ תויהל הצור ימ" קחשמה תא םיקחשמ .ג

 לש) חוור וא דספה לע קחשל ץלמומ הרקמ לכב .םירומיה קחשל םג רשפא לקשמ ותוא לע .תירשפא יתלב

 חילצהל וצרי תמאב םיכינחהש ידכו ,ןיינעו חתמ רתוי היהיש ידכ ,(רחא רבד לכ וא קרמ ידקש ,תוירכוס

 ליחתהל זא קרו ,הלחתהב והשלכ ןיינע רצווייש ידכ ,םייתש וא תיתימא הלאש םע ליחתהל יאדכ) .תונעל

 :תואבה תולאשה תא לואשל

 

 טעה תא רתוי בוט תראתמ תואבה תובושתה ןיבמ וזיא :םילאושו םודא טע םיגיצמ? 

  .םודא טעה .א

  .הביתכ יעצמא אוה טעה .ב

 .םמוד אוה טעה .ג

 .ויד שי טעב .ד

 ץעהמ לפונ חופתה עודמ? 

 הכישמה יקוח ללגב .א

 לשב אוהש ללגב .ב

 עקרקב ערזיהל בייח חופתה ןיערג ,תוברתהל ךישמי ץעהש ידכ .ג

 לוגע רודכה עודמ? 

  לודג לזמהש למסל ידכ .א

 לגלגתהל ךירצ אוהש ינפמ .ב

 הלוגע הרוצב ךתחנ רודכה יושע ונממש רועהש ינפמ .ג

 תווצקה לכב הווש ץחלל םרוג ריוואה ץחלש ינפמ .ד
 

 רשפא ,תיכוכזו ץע קיטסלפמ יונבה ,םילגר עברא םע ןחלושב) ןחלוש בכרומ םימרוג המכמ 

 ?(רתוי םיאתיש ךכ יתימא ןחלוש איבהלו הבושתה תא תונשל

 .הטלפו םיילגר עברא - 0 .א

  .םימוטא לש םינוילירט .ב

 !ןחלוש הז ןחלוש –- 1 .ג

 (םיגרבה) לזרב (הטלפה) תיכוכז ,(תיכוכזה דמעמ) קיטסלפ ,(םיילגרה) ץע - 3 .ד
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 םידמעומ ינש רחבנ בבס לכב .םינוש םיעבצב םיקתפ ינש לבקמ םיכינחהמ דחא לכ :יבמופ טפשמ םיכרוע

  .קדוצ ימ עירכי להקה .('וכו שפנה ,טרופסה ,עבטה םוחתב) תמיוסמ העפותל רבסה ראתל וצלאייש םינוש

 .עירכהל ךרד ןיא להקל .'וכו הז לע הז םיעיפשמ ,הזב הז םיכורכ ןהל םימרוגה רשא תועפות רחבנ

 שמתשנ ןאכ וליאו ,הערכה ןיא רנוילימ תויהל הצור ימ תולאשב :הנוש ךא ,םדוקה קחשמל המוד ןורקיעה

 לש תולאשהמ בכרומ רתוי תצק הז ,רוציקב .'וכו םינוש םידבר ,הביסל תמרוגה הביס לש תואמגודב

 .רנוילימה

 תטילקב םינשייחה לש םדוקפת לע רבסה לבקי 'א גיצנ ?םדאה לש המישנה תכרעמ תלעופ דציכ :המגודל

 תחא הביס ןיאש ןבומ .תפערסה דוקפת לע רבסה לבקי 'ב גיצנ וליאו ,םדב ינצמח וד ןמחפ לש ותואיצמ

 .'וכו תפערסל הארוה ךכ תובקעב חלוש חומה ,םיטלוק םינשייחה - ךילהת שי אלא ,הנוכנ

 

 - הנפוא תגוצתב וא) לגרודכ קחשמב ןולשיכל תוביס :רתוי תצק םיניינעמו ,םינוש םימוחתמ תולאש איבנ

  .'וכו הירוטסיהב םיוסמ גיהנמ לש תוטלחהל תוביס ,(תונבל

 :בבס לכל המדקה ןיעמכ - רבד לכ לש םיגצומ שממ שי םא ןיינעמ רתוי לכה תא תושעל רשפא ,ןבומכ

 ...ןמז תוחפ יכה םושנל חילצמ ימ תורחת ,גיהנמה םואנמ טוטיצ ,לגרודכה קחשמ לש הנרקה

 

 םוחתב עדי רסוח תואמגודה לכב .היוקל ונלש הטיפשה ,תואיצמה לע תימוחת-בר הייאר אלבש השחמה

  .תואיצמה לש הנוכנ הטיפש םירשפאמ םניא ,תיקלח העידי וא ,םיוסמ

 .תואיצמה לש האלמ הנומת םהל התייה אל יכ הטיפשב ועטש םיטפוש לש םירקמ איבהל רשפא

 דלי לע ואידיו םוליצ םסרופ ב"סשת לש תוערפה ךלהמב - הרודא דמחומ דליה תיישרפ :תפסונ המגוד

 לש תרחא תיווז המסרפתה תועובש המכ רחאל .ןינ'גב ןגמ תמוח עצבמב ויוניפ תא רשפא אלו גרה ל"הצש

  .תוירקש ויה תומשאהה יכ החיכוהש ,םוליצ

 םהל היה רסח םצעב רשאכ ,עבט תועפות ינימ לכ וניבה קיתעה םלועב ךיא ןיבהל תוסנל ןתינ ,ןכ ומכ

 .המודכו חריב םישתכמה ,חוטש םלועה :תואבה תואמגודב שמתשהל רשפא .עדימ

 

 ךרד לש ןורתיה המ ?ונתוא הציחלמ תובכרומ עודמ :םילאושו הלועפה תליחת לש רישה לא םירזוח

  ?םלועה לע תאזכ תולכתסה

 

 דומיל 

  :א"ל תינעת תכסמב ארמגהמ "םיקידצה לוחמ" לע דומיל עטק ןאכ סינכהל רשפא ההובג המרב הצובקל

 דחאו דחא לכו ןדע ןגב םהיניב בשוי אוהו םיקידצל לוחמ תושעל ה״בקה דיתע ,רזעלא ׳ר רמא״
 הליגנ ול וניויק ׳ה הז ונעישויו ול וניויק הז וניקולא הנה אוהה םויב רמאו׳ רמאנש ועבצאב הארמ
 .״׳ותעושיב החמשנו

 לגעמב םיאצמנ םישנאשכ .לגעמ אוה לוחמה לש וניינעש אוה םהמ דחאו ,ןיינעל שי םיבר םישוריפ

 - לוחמב - םיבבותסמ םה רשאכו ,יזכרמה רבדה לש רחא ןפ האור דחא לכ ,זכרמבש המ לע םילכתסמו

  .םינוכנ םידדצה לכ - רמולכ .םידדצה לכ תא האור דחא לכ

 לש ,םלועב תובכרומה לש ןורתיפ והשזיא הזש אוה שרדמה לש ןורסיחה .השחמה םג הזל רבחל רשפא

 הנבהב הלועפהמ ואציי םיכינחהש ,לובלבב אקווד הלועפה תא רומגל ףידע ילואו .'וכו הרותל םינפ םיעבש

 םלועב דצ לכש תישילשה הלועפב רתוי בוט וניבי םה הז סיסב לעו ,הזה ישוקל ןורתפ ילב ,בכרומ םלועהש

 .הלגתמ וניא 'ה ובש דבור ןיא .תואיצמב םינוש םידבר ךרד ותוא שגופ ינא ךכו ,ה"בקה לש יוליג אוה



 

 

 
61 

 1 חפסנ

 

 הנומת םעפ יתיאר שש ןב יתייהשכ
 םירופיס" ומש רשא רפסב תרדהנ
 תורעיב םייחה תודוא ,"םייתימא
 אוהש תעב האוב שחנ הב הארנ .תישארב
 :הנומתה לש קתעה הנה .היח עלוב אוה

 

 תא םיעלוב האוב ישחנ" :רמאנ רפסב
 םהו ,זוזל םתלוכיב ןיא תאז רחאל .ןכל םדוק ותוא סועלל ילב ,םלש אוהשכ םפרט
  ".ףרטה תא לכעל ידכ םהל םיצוחנ רשא ,םימימת םישדוח השיש ךשמב םינֵששי
 תואקתפרה תודוא תובר יתרהרה םהה םימיב
 תונורפעב תונויסנ רפסמ רחאלו ,לגנו'גב
 ילש ןושארה רויצה תא רייצל יתחלצה ,םיינועבצ
 :ךכ הארנ אוה .תחא רפסמ רויצ -

 

 .םתוא הדיחפמ הנומתה םא םתוא יתלאשו ,םירגובמל ילש תפומה תריצי תא יתיארה
 אלא ,עבוכ לש רויצ הז היה אל לבא "?ונתוא דיחפת עבוכ לש הנומתש עודמ" :ונע םה
 לש וכות הארנ הב תפסונ הנומת יתרייצ ןכל .ליפ לכעמ אוהש תעב האוב שחנ לש רויצ
 ולכוי םירגובמהש ידכ ,האובה שחנ
 .םירבד םהל ריבסהל שי דימת .הניבהל
 :ךכ הארנ ילש םייתש רפסמ רויצ

 

 רויצל חינהל יל וצעי םירגובמה םעפה
 תחתו ,םינפבמ וא ץוחבמ ,האוב ישחנ
 ךכל הביסה וז .קודקדו ןובשח ,הירוטסיה ,היפרגואיג דומילל ייצמאמ תא שידקהל תאז

 םהיתונולשכ .רייצ לש תראופמ הריירק תויהל יושע היהש המ לע יתרתיו שש ליגבש
 םיניבמ םניא םלועל םירגובמ .ידי תא ופיר םייתש רפסמ רויצו דחא רפסמ רויצ לש
  .םירבד םהל ריבסהלו בושל םידלי רובע רבדה עגיימו ,םמצעב
 ,םלועה לכ ינפ לע טעמ יתסט .םינוריווא סיטהל יתדמלו רחא עוצקמב יתרחב ,ךכ םא
 םא .הנוזירא ןיבל ןיס ןיב לידבהל יתלוכי ףוטח טבמב .תובר יל הרזע היפרגואיגה םנמאו

  .ורובע ךרע בר אוה הזכ עדי ,הלילב דוביאל ךלוה והשימ
 ברקב בר ןמז יתייח .םייניצר םישנא הברה םע ,םיבר םישגפמ יל ויה יתונש ךלהמב
  .םהילע יתעד תא הרפיש אל וז תורכהו ,בורקמ ,ישיא ןפואב םתוא יתרכה .םירגובמה
 רויצ לש יוסינה תא יתכרע ,הלולצ ותבשחמש יל הארנ רשא םדא יתשגפש םעפ לכב
 .הנבה לעב םדא ןכא והז םא קודבל יתשקיב ךכ .דימת ידמיע יתאשנש ,דחא רפסמ
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 ('ג) לוחו שדוק
 "אמלע ארבו אתיירואב לכתסה"

 הלועפה תרטמ 

 .םהיניב םירשקה ורציוו לוחהו שדוקה ימוחת תא ושגפי םיכינחה
 

הלועפה הנבמ 
 

 :"לוח"ו "שדוק" םיגשומה ןיב הנחבה .1

 םיקתונמ םניא םיגשומה יכ הנבה .2

 ידוהיה לאידיאה תפישח .4

 ונייחל תוכלשהה תאיצמ .3

 

 הלועפה ךלהמ 

 :"לוח"ו "שדוק" םיגשומה ןיב הנחבה .1

 תכלל םיכירצ םיכינחהו םיגשומ םיאירקמ .(1 חפסנ) "לוח" טלשו "שדוק" טלש רדחה ידדצ ינשב םילות

 .גשומה תא ךיישל םיבשוח םה וילאש רוזאל

 :םיגשומה

 היזיוולט 

 הלדבה 

 שאוג עבצ 

 ל"הצב קנט 

 ןיליפת תוישרפ 

 ןיליפת לש העוצר 

 הקיטמתמ רפס 

 היגולוכיספ רפס 

 הרות רפס 
 

 תובכרומל םיכינחה יניע תא ריאהל ןמזה והז - אל םאו ,תקולחמ םהילע ררועתתש םיגשומ ויהי םתסה ןמ

 אוה .שודק אל ןיידע אוה ךא - שדקתמ התוא םייקמש ימ .הווצמ וז לארשי אבצ :לוחל שדוק ןיב הלדבהבש

 הניא - (רשקה םוקמ דבלמ) העוצרה .שדוק ירבד ןהב םיבותכ -תושודק ןה ןיליפת תוישרפ .השודק ףיסומ

 אוה םא םג ,שאוג עבצ .השודק תפסוהל יעצמא אוה קנטה םג ךכ - השודק שימשת איה אלא ,השודק

 שודק וניא אוה ,(...קפס ךכב היה םא) יעצמא אוה - ףינסה תוריק לע ן"במרה תרגא תביתכל שמשמ

  .ומצעב
 

 :ןויד

 לוח" והמו "שדוק" והמ ,ךכ םא"? – 

 תופצל .השעמה םלועל סחייתמ לוח גשומה .האמוט ונניא לוחש הנקסמל םיכינחה םע דחי עיגהל בושח

  .לוח לש תועמשמה יהוז .תועמשמ אלל ,ילרטינ דמימ אוה לוחה !!!"לוח" לש הלועפ הניא וז היזיוולטב

 הנווכה ןיא .הלועפה ךשמהב לוחהו שדוקה ןיב תודחאה גשומ לש הנוכנ הנבהל דואמ הבושח וז השגדה

 .רתוי ררבתי רבדה הלועפה ךשמהב ?הנווכה המל .םיטרס האור םגש הייתד יתויהל
 

 םיקתונמ םניא םיגשומה יכ הנבה .2
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 דומיל 

 קרפ םירשי תליסמ תא היינשהו 'א קרפ םירשי תליסמ תא תדמול תחא הצובק - תוצובק יתשל םיקלחתמ

 .(2 חפסנ) ו"כ

 סחיה תגצהל הלש ןחכו יכה גיצנה תא חולשל הכירצ הצובק לכ .עטקה רוקמ תא םהינפב םיפשוח אל

 ותוא לש םה םיעטקהש םהל םילגמ חוכיווה טהלבו ,יבמופ חוכיו םירצוי .ולש עטקב עיפוהש יפכ הזה םלועל

 .רבחמה

 

 :'א קרפ ךותמ

 גונעתה הזש ,ותניכש ויזמ תונהילו ׳ה לע גנעתהל אלא ארבנ אל םדאהש ,אוה הכרבל םנורכז םימכחה ונורוהש המ הנהו

 הנכהב ארבנה אוה יכ ,אבה םלועה אוה תמאב הזה ןודיעה םוקמו .אצמיהל םילוכיש םינודיעה לכמ לודגה ןודיעהו יתמאה

 ,ד תובא( הכרבל םנורכז ורמאש המ אוהו ,םלועה הז אוה הז ונצפח זוחמ לא עיגהל ידכ ךרדה ךא .הזה רבדל תכרטצמה

 ונוויצ רשא תווצמה םה הזה תילכתל םדאה תא םיעיגמה םיעצמאהו .׳אבה םלועה ינפב רודזורפל המוד הזה םלועה׳ )וט

 וב םיברש םוקמב םדאל אוה ךורב ושדקה ומש הנהו ...הזה םלועה אוה תווצמה תיישע םוקמו .ומש ךרבתי ל-אה ןהילע

 בוטה ןמ ךלוהו קחרתמ אוה הנה ןהירחא ךשמיי םא רשא ,תוירמוחה תוואתה םה םהו ,ךרבתי ונממ ותוא םיקיחרמה

 תונויסינ םה הנה בטומל ןיב בוטל ןיב םלועה יניינע לכ יכ .הקזחה המחלמה ךותב תמאב םשומ אוהש אצמנו ,יתימאה

 שרויא ןפו ,׳ה ימ יתרמאו יתשחכו עבשא ןפ״ )ט ,ל ילשמ( המלש רמאש ןיינעכ ,דחא דצמ רשועהו דחא דצמ ינועה ,םדאל

 .רוחאו םינפ וילא המחלמה תאצמנש דע ,דחא דצמ ןירוסייהו דחא דצמ הוולשה .״יהל-א םש יתשפתו יתבנגו

 

 :ו"כ קרפ ךותמ

 דצ לע אלא םהב ןיווכתמ וניא ומצע אוהו ,םייחרכה אלא ול םניא םירמוחה וישעמ ,רוהטה :שודקל רוהטה ןיבש שרפהה

 רשפא היה וליא יכ ,ואב אל השודק ללכל ךא ,םירוהט םיראשנו תוירמוחבש ערה גוסמ םיאצוי הז ידי לעש אצמנו ,חרכהה

 ...בוט רתוי היה רבכ ,םתלב

 :)א״ע אמוי( ורמא ןכו .םירוכיב בירקה וליאכ םכח דימלתל ןורוד איבמה לכ :)ה״ק תובותכ( ל״ז וילע ורמאש ןיינעה אוהו

 הייתשהו הליכאה ירחא םיטוהל םימכח ידימלתה ויהיש הזה רבדה ןיאו ,םיכסנ םוקמב ןיי םימכח ידימלת לש םנורג אלמי

 םהיכרדב םישודקה םימכח ידימלתה יכ ,יתרכזש הנווכה יפל אוה ןיינעה אלא ,ןרגרגה תא טיעלמכ םנורג ואלמיש ו״ח

 ברקנה הנהו ,שממ שדקמב הרוש התיהש ומכ םהילע הרוש הניכשהש ינפמ ,חבזמכו שדקמכ שממ םה הנה םהישעמ לכבו

 לעו .)ןיי םכותל םיכסנמ ויהש חבזמה יבג לע ויהש םילפס( םילפסה יולימ תחת םנורג יולימו ,חבזמה יבג לע ברקנכ םהל

 רבדל אוה ןורתיו יוליע הנה ,ךרבתי ותשודקל םיקובד רבכ םתויה ירחא םלועה ירבדמ ושמתשיש שימשת לכ הז ךרד

 י״רא :)א״צ ןילוח( ויתושארמ םשו בקעי חקלש םוקמה ינבא ןיינעב ל״ז וריכזה רבכו ,קידצל שימשת תויהל וכזש אוהה

 .ושאר קידצ חיני ילע תרמוא תחא לכ התיהו ןלוכ וצבקתנש דמלמ

 :םתוא םילאוש

 ל"חמרל הרק המ? 

 רפסה עצמאב ותעד תא הניש אוה המל? 

 .ךשמהב וזה הנבהל רוזחנש םהל םירמואו - םהירשא - הנוכנה הבושתל םיעיגמ םה םא .םינוע אל

  .הזה בלשב םיכינחל הריבעהל יאדכ אל ךא ,ל"חמר הרתפש יפכ הריתסה ןורתפ תא ןאכ םיאיבמ ונא

 (:ו"כ קרפב תמדוקה הקספה ךשמה והז)

 ונממ זוזי אלו דרפיי אל השעי רשא השעמ םושבש דע ,ויהלאב ךכ לכ קבד םדאה היהיש אוה השודקה ןיינע רבד לש וללכ

 אוה דרויש הממ ,םהב שמתשמ אוהש המב וישימשתמ דחאל ושמשי רשא םיימשגה םירבדה ולעתי רתויש דע ,ךרבתי

 ותוממורו ,ךרבתי ותלודגב דימת םיעובק ותעדו ולכש תויהב הז םנמאו .םיימשג םירבדמ ושמתשתהב ותלעמו ותוקיבדמ

 לוכי םדאה ןיאש יתרמא רבכו ,הזה םלועב והדוע שממ םינוילעה םיכאלמל רבחתמ אוה וליאכ אצמייש דע ,ותשודקו

 הנה דע ונרכזש תובוטה תודמה לכ וב ואצמיי רבכש רחא הזו ,וילע לדתשהלו רבדב ררועתהל אלא ,ודצמ הזב תושעל

 לעבו רזכ אוה ירה ,ונממ תורסח תונושארה םא ירהש ,חילציו שדוקה לא אובי תאזב ,אטחה תארי דעו תוריהזה תליחתמ
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 האריה םצועו הבהאה ףקותב קבדיל הברי םא ,הלא תונכה לכב ומצע תא וניכה ירחא ךא ,ברקי אל רזו וב רמאנש םומ

 ובבל ןווכי ,ויתועונת לכבו ויתולועפ לכבו ,טעמ טעמ רמוחה יניינעמ ומצע דירפי ,ותוממור םצועו ךרבתי ותלודג תלכשהב

 ,וישודק לכל השועש ומכ וילע ומש תא ךרבתי ארובה ןיכשיו םורממ חור וילע הרעיש דע ,יתימאה תוקבדתהה ינופצמ לא

 ...תודובעו תונברקכ םיימשגהו םילפשה וליפא וישעמ לכו שממ ׳ה ךאלמכ היהי זאו

 רתוי רבגתהל ושפנ לכות םידירטמה רדעהבש ידכ הברה השירפהו תודדובתהה אוה תאזה הדימה תגשהל רזועש המ הנהו

 ונימ תא אצומ תוירמוחה יכ .םדאה ינב םע הרבחה בורו תויתימאה תועידיה ןורסח םה הדימה ידיספמ ,ארובב קבדהלו

 תארשה לא ומצע ןיכיו דבל וראשיהו םהמ ודרפיהב ךא ,הרסאממ אצת אלו וב הדוכל שפנה הראשנו ,קזחתמו רועינו

 קבדתו ,תוינפוגה תא חצנתו וב ושפנ רבגתת ול ןתוי רשא יהלאה רזעבו ,והוכילוי הב ךליל הצורש ךרדב הנה ,ותשודק

 הלעמל תויהל ותלכשה עיגת רבכש שדקה חורה אוהו ,רתוי ההובג הלעמ לא הלעי םשמו וב םלשתו ךרבתי ותשודקב

 רסמנש ומכ םיתמה תייחת לש חתפמ ודיב רסמיי רבכש הלודג ךכ לכ הלעמ לא ותקיבד עיגהל לכויו ,ישונאה קחמ

 םייח ןתונה ,םייחה רוקמ ומש ךרבתי אוה תויהבש ךרבתי וב תוקבדתהה םצוע לע הרומש המ אוהש ,עשילאלו והילאל

 ךרבתי וב קבדה הנה ,׳וכו םיתמה תייחת חתפמ ,חילש דיב ורסמנ אל תוחתפמ ׳ג :)׳ב תינעת( ל״ז םרמאמכו ,יח לכל

 ומכו לכה ןמ רתוי טרפב ול סחייתמש המ אוהש ,םמצע םייחה ךשמ וליפא ךרבתי ונממ ךושמל לכוי רומג תוקיבד

 .םיתמה תייחת ידיל האיבמ שדוקה חורו ,שדוקה חור ידיל האיבמ השודקו אתיירבה םייסש המ אוהו ,יתבתכש

 

 ידוהיה לאידיאה תפישח .4

 :הזה םלועה תא תללוש אל תודהיה יכ הנבה

 :(4 חפסנ) ונימכח תורמא לש םיטפשמ הפצרה לע םירזפמ

 ייחב ונבר( ״ןברוח לכשה ףיסומ ,ןיינב םלועה ףיסומש המ לכש״( 

 קוק ברה( ״הז תא הז םירתוס םימלועה .שדוק לש םימלועו לוח לש םימלוע ,שדוק לש םלועו לוח לש םלוע שי״( 

 ״ךדובכ אסכ ינפל ןובשחו ןיד ןתל הדיתע איהש ,הרוהטה המשנה דבל ,לבה לכה יכ ,ןיא המהבה ןמ םדאה רתומו״ 

 )רופיכ םוי תליפת(

 יקרפ( ״ןילקרטל סנכיתש ידכ רודזורפב ךמצע ןקתה ,אבה םלועה ינפב רודזורפל המוד הזה םלועה :רמוא בקעי יבר״ 

 )תובא

 ״הזה םלועה ייח לכמ אבה םלועב חור תרוק לש העש הפי״. 

 

 םלוכל ףתושמה המ :םילאוש? 

 אטח"ה יבגל תירצונה הנומאה תא ונימכח תורמא דיל םימש .הזה םלועה תלילש :תשקבתמה הבושתה

 :"ןומדקה

 ,סרג אוה .סוניטסוגוא ידיב החסונש ,ןומדקה אטחה תמגוד איה תורצנב תויזכרמה תומגודה תחא"

 הוחו םדא ולשכנ ובש ,ןומדקה אטחה אוה הז אטח .אטחב רצונש ןוויכ ,אטוח םדאה ותדיל תעשמש

 םיקיחרמ םדאה לש ויאטח .ויאטח תא ול ףיסומו ותיא הז ןומדק אטח אשונ םדא לכ .האירבה רופיסב

  .ערה םלועל ותוא םיברקמו ,לאהמ םדאה לש ותמשנ תא

 לע תרפכמו לאל םדאה תמשנ תרבחתמ ,ףוגה יוניע ידי לע .הרפכה ןורקיע אוה אטחה לא הוולנה ןורקע

 איה ףא תלגוסמ הייסנכל תמיוסמ המורת ,הנומאה יפ לע .(תונוש תואנהמ תורזנתהו תומוצ) היאטח

 ןימאמה הדוותמ הב הרפכ לש העפות תורצנה לש הירוטסיהב הרצונ הז ןורקיע ביבס .םיאטח לע רפכל

 ןימאמה לעש םישעמה תא רמוכה רזוג יודיווה ףוסבו ,דחוימ יודיוו אתב ויאטח לע רמוכ ינפב אטוחה

 ".ויאטח לע רפכל תנמ לע תושעל

 ("ןומדקה אטחה" ךרע ,הידפיקיו ךותמ)

 וניניב לדבהה המ ,ךכ םא :הלאשה תא םילעמו? 
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 וילעש תירצונה הטישל תחתמ ץחו 'לוחה תאלעה' בותכ וילעש לוטסירבו תידוהיה הטישל תחתמ ץח םיפיסומ

 .'לוחה לוטיב' בותכ

 ידי לע ראומ וכרע יכ השיגדמ ,ובש תונכסה ינפמ הריהזמ איה .הזה םלועה תא תללוש הניא תודהיה ,רמולכ

  !הזה םלועהמ תשאוימ ,תאז תמועל ,תורצנה .ומילעהל הנניא התפיאש ךא ,אבה םלועה

 המכב הגצה ,ץנווש ךלמ) רוקמהמ קותינל הנושארה הלועפב ועצוהש תודותמה ןמ תחאב רוחבל רשפא ןאכ

 - ולש שרושהמ ,םלועה - ץעה תא תקתנמ :השוע תורצנהש המ םצעב הזש שיגדהלו (םיצפח ,םינפוא

 !ךרע ול שי .הרותה יפ לע ארבנ םלועה ,הנושארה הלועפב ונשגדהש יפכ ,ונלצא וליאו .רוביח ןיא .הרותה

 

 .ותוא תללוש הניא תודהיה תאז םעו ,ומצעל אוהשכ הזה םלועה תויספא תא םינפהל שיש ונבה

 ידוהיה לאידיאה והמ ,ךכ םא? 

 

 דומיל 

 לכמ ,םיקידצ לכמ תפסכנ תויהל היוארה הנוילעה תוילאידיאה ,שדוקהש ,םלועב םסרפל ןמזה עיגה״

 ותגרדממ הטמל אוהש הממ ןוזינ םדאהו יחהש ומכו םמודהמ קנוי חמוצהש ומכ ,לוחהמ קנוי אוה ,בל ירב

 םלועה ןיינבל םירידאה םימרוגה ויהי שדוקה תפיאשו שדוקה חורש ,םלועב רותה אובי זאו .היווהב

 בושיי ויהיו ...וילע תצבורה הקיתעה )הללקה=( הראמה לש בצמה ותוא םלועהמ זא רוסיו ,ולולכשו

 ״וישעמב ׳ה חמשיו םלועל ׳ה דובכ היהיו ,הרומג תוידדהב םיכלוה םלועה בושייו לכשה

 )ה׳יארה ירמאמ ,קוק ברה(

 .םידחואמ ויהי ,השעמה םלוע - םלועה בושיישו ,הרותה - לכשה בושייש איה הפיאשה :רמולכ

 ?ונחנאו .ונבר השמו תובאה ,ךכ ויחש םישנא ויה ידוהיה םלועב

 

 ונייחל תוכלשהה תאיצמ .3

 :(ותוא וגיציש םיגיצנ ינש רוחבל רשפא) רופיסה תא םירפסמ

 :יברה ול רמא .'ה תא דובעל חוכ ול היהיש ידכ לכוא אוהש רמאש קצוקמ יברה לש דיסחב השעמ

 שי לבא - ןטבה ליבשב לוכאל רוסיא ןיא םנמא .ךלש ןטבה ליבשב לכוא התא .ךמצע תא המרת לא

  .רקשל רוסיא

 ,םהרבא ויח וזכ תואיצמב .השודק ייח לש תאזה הגרדמב םיאצמנ הלוגס ידיחי -דימלתל הפ ריהבמ ברה

 .ונבר השמו בקעי ,קחצי

 

 - ןיבהל הסננו ברה ירבדל רוזחנ

 לש בצמה" והמ ,ןכו ?הזה לאידיאה םסרופ אל ןכ ינפל המל - "םלועב םסרפל ןמזה עיגה" עודמ 

 ?"הראמה

 

 :םימוחתה ינש בולישב ישוקה - םימוחתה דחא תשיטנל םרוגו חלוצ וניאש םימוחת ינש לש בוליש :הדותמ

 תוכלשההמ דחפה ינפמ ,הכלה לש תומא 'דב ,שדוקב תועקתשהלו לוחה תשיטנל םרג רשא ,לוחהו שדוקה

 .לארשי םעב תונוש הכולמ תופוקתב היהש יפכ תונכוסמה

 ,חמק :םירזופמ םיביכרמ איבנ :הלח ןיכהל (השק רתוי ול היהיש ידכ ,ןב ףידע) םיכינחה דחאמ םישקבמ

 הצובקה לכ ינפב תוצרהל ךכ ידכ ךותו הלח ןיכהל ךירצ אוהש ול ריבסנ .בותכ ןוכתמה תאו 'וכו םיציב ,םימ

 ריבסהל ,המגודל :ירמגל רחא םוחתמ אשונ תחקל םג רשפא .ארקמה יפ לע המדאה תדובע תובישח לע

  .תאז עונמל ידכ תושעל ךירצ המו לארשי תנידממ םינעדמ לש "תוחומה תחירבב" הנכסה יהמ
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 םיכינחל שיחמנ ךכ .תלבלובמה האצרההמ ענכתשי אל דחא ףאש וא הלח אצת אלש וא ,םתסה ןמ

 .ןכוסמ םג אלא - ירשפא יתלב קר אל רבעב הארנ היה לוחל שדוקה ןיב בולישהש

 הז םיקתונמכ םיארנ שדוקהו לוחה המכ שיגדהל ידכ רושק וניאש םוחת אקווד תחקל ףידעש תויהל לוכי

 .הזמ

 אבצ ,הלכלכ ,ץוח תוינידמ :המואב לוחה ימוחת תא תשדקמה תידוהי הנידמ ססבל הסינ לארשי םע :רבסה

 הגלפתה ןושאר תיבב .בר ןמז דמעמ קיזחה אל הזה בצמה .םיאנומשחה ןמזבו המלשו דוד ןמזב ,'וכו

 םיחוכיוו תויותיחש לש השק הכולמ תפוקת רחאל ,סודרוה ידי לע םיאנומשחה וחצרנ ינש תיבבו הכולמה

 אל ידכ ,שדוקב קרו ךא דקמתהל ונרחב תולגל ונאצישכו ,לוחל שדוקה ןיב בולישהמ הווכנ םעה .םייטילופ

 אוהש זאמ םלוא - שדקמה תיב ןמזב תמייק התייה תילאידיאה תואיצמה .תנכוסמ תורדרדיהל בוש עיגהל

  .הכלה לש תומא 'דב לארשי םע קפתסה ,ברחנ

 :םיכינחה תא םילאוש

 הנתשה םכתעדל המ? 

 שדחמ לאידיאה תפישח לש תורשפאל םרג המ? 

 שודק (ףוג ,היווג ןושלמ) יוג תויהל - ולש תילאידיאה הרטמה לא ררועתה לארשי םע .ץראל הרזחה :הבושת

 .םלועה לע העיפשמ ךכבו שדוק ךותמ םיראומה םייח לארשי ץראב היחה המוא - (...שודק ןושלמ)

 

 :תויופידע רדס יפל םתוא גרדל םיכינחהמ םישקבמו (3 חפסנ) םיגשומ םע םיקתפ םיקלחמ

 גורתא תקידב 

 קשנ יוקינ 

 םידליב לופיט 

 הרות דומיל 

 הקיטמתמב ןחבמל דומיל 

 ארמגב ןחבמל דומיל 

 הקיטמתמב ןחבמל דמול ינאשכ .ה"בקה םע שגפמ שי םוחת לכב - ונעגה ,הווקתב ,הילאש הנבהה יפ לע

 לע הלועפב וניארש יפכ) ,יטמתמה דבורב םג יונב ומלוע ירהש ,'ה תא שגופ ינא םש םגש ןיבהל ךירצ ינא

 תויחלו ןיבהל ונלש ךרדה תאז !'ה תא שגופ אוה ךכבש ןיבהל ךירצ אוה - קשנ קדוב לייחשכ .("אמלע"

 .וניתובא לש ההובגה הגרדה תא ןיפנא ריעזב

 

 :(0 חפסנ) הפצרה לע םירזפמ

 תא ודירוה אלמ תורישל וסייגתהש תוינוכיתה תובישיה ירגובמ זוחא םישימחש הארמה רקחמ 

 .(8851 תנשמ רקס) יאבצה םתוריש ךלהמב הפיכה

 הנפוא בוציעל תינכותב הפתתשהש הייתד השיא לע הבתכ.  

 אלא וארבנ אלו ויה אל" ארקמה ירופיסמ םיבר :ןליא רבב הפיכ שבוח ר"ד לש וירבדמ טפשמ 

 ."ויה לשמ

 

 הרוק הז המל ?יהמ ?ןאכ תוגצומה תויומדה לש ךרדב תויתייעב שי םאה :לאשנ? 

 היה 'ה שודיק םעפ .םיילאידיא ,םייללככ וספתנ "לודגה םלועה" ימוחתו ,ישיא םייח חרואכ הספתנ תדה

 .תדל רושק היה אל "רוספורפ"ה םוחת .רוספורפו יתד תויהל

 

 רהזיהל ונילע הממו ?וניבגל ןוכנה םוקמה המ ,ךכ םא? 

 תעידימ קלח איה לוחה תעידי .ומלועב ה"בקה לש יוליג םהינש םה שדוקהו לוחה יכ הנקסמל עיגהל שי

 ינא ."ה"בקה תא שגופ ינא"ש ךכב שדוק הנניאש הלועפ לכ ץרתל אלו ,לוח והמ ןיבהל שי ,תאז םע .ה"בקה

  .קינאטיט טרסה ךרד ה"בקה תא שוגפל רומא אל

 תכרעמ ,אבצ) ימואלה ןבומב ןה - תילאידיאה תודחאה תארקל רתוח אוה ובש בצמב אצמנ לארשי םע

 תויהל לודגל ונילעו ,םהימודו ןמוא רוספורפ ,ד"יה גרבניו רורד ומכ םישנא) ישיאה ןבומב ןהו (הלכלכ ,טפשמ
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 היהיש ךכ ונלש ימינפה םלועה תא תונבל :ונלש המישמה - הקיתעה הראמל ענכיהל אל .(הלאכ םישנא

 אוה "רוספורפ"ה .השעמה םלועב ןורשיכו הרובג יאלמ תויהל ךכ ךותמו ,שדוקל הפיאשבו 'ה תבהאב אלמ

 תונמאב םג ךא ,םדקתמ רתוי רבכ ךילהתה תובשייתההו אבצה ימוחתבש ןוכנ .ילש יתדה םלועהמ קלח

 .הז רוביח רבעל םדקתהל בושח םייחה ימוחת ראשבו
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 1 חפסנ
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 "לוח"ו 
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 2 חפסנ

 
 :׳א קרפ םירשי תליסמ ךותמ

 

 

 ׳ה לע גנעתהל אלא ארבנ אל םדאהש ,אוה הכרבל םנורכז םימכחה ונורוהש המ הנהו

 םילוכיש םינודיעה לכמ לודגה ןודיעהו יתמאה גונעתה הזש ,ותניכש ויזמ תונהילו

 תכרטצמה הנכהב ארבנה אוה יכ ,אבה םלועה אוה תמאב הזה ןודיעה םוקמו .אצמיהל

 ורמאש המ אוהו ,םלועה הז אוה הז ונצפח זוחמ לא עיגהל ידכ ךרדה ךא .הזה רבדל

 םדאה תא םיעיגמה םיעצמאהו .׳אבה םלועה ינפב רודזורפל המוד הזה םלועה׳ )וט ,ד תובא( הכרבל םנורכז

 הנהו ...הזה םלועה אוה תווצמה תיישע םוקמו .ומש ךרבתי ל-אה ןהילע ונויצ רשא תווצמה םה הזה תילכתל

 רשא ,תוירמוחה תוואתה םה םהו ,ךרבתי ונממ ותוא םיקיחרמה וב םיברש םוקמב םדאל אוה ךורב ושדקה ומש

 .הקזחה המחלמה ךותב תמאב םשומ אוהש אצמנו ,יתימאה בוטה ןמ ךלוהו קחרתמ אוה הנה ןהירחא ךשמי םא

 ןיינעכ ,דחא דצמ רשועהו דחא דצמ ינועה ,םדאל תונויסינ םה הנה בטומל ןיב בוטל ןיב םלועה יניינע לכ יכ

 הוולשה .״יהל-א םש יתשפתו יתבנגו שרויא ןפו ,׳ה ימ יתרמאו יתשחכו עבשא ןפ״ )ט ,ל ילשמ( המלש רמאש

 .רוחאו םינפ וילא המחלמה תאצמנש דע ,דחא דצמ ןירוסייהו דחא דצמ

 

 

 

 :ו״כ קרפ םירשי תליסמ ךותמ
 

 

 השודק יניינע תויהל םירזוח םיימשגה וישעמ וליפא וארוב תשודקב שדקתמה שיאה הנהו

 םינהכ :)ארפס( ל״ז ורמאו ,השע תווצמ המצע איהש םישדק תליכא ךינמיסו ,שממ

 וישעמ ,רוהטה :שודקל רוהטה ןיבש שרפהה התע הארתו ,םירפכתמ םילעבו םילכוא

 ,חרכהה דצ לע אלא םהב ןווכתמ וניא ומצע אוהו ,םייחרכה אלא ול םניא םירמוחה

 אל השודק ללכל ךא ,םירוהט םיראשנו תוירמוחבש ערה גוסמ םיאצוי הז ידי לעש אצמנו

 .בוט רתוי היה רבכ ,םתלב רשפא היה וליא יכ ,ואב

 ול בשחנ הנה ,ותאריו וארוב תבהאב תויתמאה תולכשומה ןיב תכלהתמ ושפנו ,ויהלאל דימת קבדה שודקה ךא

 ,ןכשמכ בשחנ ומצע אוה הזכ שיא הנהו ,הזה םלועב הפ ונדוע םייחה תוצראב ׳ה ינפל ךלהתמ אוה וליאכ

 ורמא ןכו ,הבכרמה ןה ןה תובאה ,םיהלא וילעמ לעיו :)ב״פפ ר״ב( הכרבל םנורכז םרמאמכו ,חבזמכו ,שדקמכ

 לכאמה התעמו ,שדקמב הרוש התיהש ומכ םהילע הרוש הניכשה יכ ,הבכרמה ןה ןה םיקידצה :)ז תישארב י״שר(

 ויהש םירבדה םתוא לא לודג יוליעל בשחנ היהיש אוה יאדו יכ ,םישיאה יבג לע הלועש ןברקכ אוה םילכוא םהש

 ךרבתמ םנימ לכ היהש דע ,הזב םהל היה ןורתי ךכ לכו ,הניכשה ינפל םיברקנ ויהש ןויכ חבזמה יבג לע םילוע

 אוהה לכאמל אוה יוליע ,לכוא שודקה שיאהש התשמהו לכאמה ןכ שרדמב ל״ז םרמאמכו ,םלועה לכב

 .שממ חבזמה יבג לע ברקנ וליאכו ,אוהה התשמלו

 ורמא ןכו .םירוכיב בירקה וליאכ םכח דימלתל ןורוד איבמה לכ :)ה״ק תובותכ( ל״ז וילע ורמאש ןינעה אוהו

 םיטוהל םימכח ידימלתה ויהיש הזה רבדה ןיאו ,םיכסנ םוקמב ןיי םימכח ידימלת לש םנורג אלמי :)א״ע אמוי(

 יכ ,יתרכזש הנווכה יפל אוה ןיינעה אלא ,ןרגרגה תא טיעלמכ םנורג ואלמיש ו״ח הייתשהו הליכאה ירחא

 םהילע הרוש הניכשהש ינפמ ,חבזמכו שדקמכ שממ םה הנה םהישעמ לכבו םהיכרדב םישודקה םימכח ידימלתה

 םילפסה יולימ תחת םנורג יולימו ,חבזמה יבג לע ברקנכ םהל ברקנה הנהו ,שממ שדקמב הרוש התיהש ומכ

 ירחא םלועה ירבדמ ושמתשיש שימשת לכ הז ךרד לעו .)ןיי םכותל םיכסנמ ויהש חבזמה יבג לע ויהש םילפס(

 רבכו ,קידצל שימשת תויהל וכזש אוהה רבדל אוה ןורתיו יוליע הנה ,ךרבתי ותשודקל םיקובד רבכ םתויה

 לכ התיהו ןלוכ וצבקתנש דמלמ י״רא :)א״צ ןילוח( ויתושארמ םשו בקעי חקלש םוקמה ינבא ןיינעב ל״ז וריכזה

 .ושאר קידצ חיני ילע תרמוא תחא
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 : ו״כ קרפ ךשמה ,םירשי תליסמ ךותמ
 

 

 השעמ םושבש דע ,ויהלאב ךכ לכ קבד םדאה היהיש אוה השודקה ןיינע רבד לש וללכ

 רשא םיימשגה םירבדה ולעתי רתויש דע ,ךרבתי ונממ זוזי אלו דרפיי אל השעי רשא

 ותלעמו ותוקיבדמ אוה דרויש הממ ,םהב שמתשמ אוהש המב וישימשתמ דחאל ושמשי

 ותלודגב דימת םיעובק ותעדו ולכש תויהב הז םנמאו .םיימשג םירבדמ ושמתשתהב

 רבכו ,הזה םלועב והדוע שממ םינוילעה םיכאלמל רבחתמ אוה וליאכ אצמיש דע ,ותשודקו ותוממורו ,ךרבתי

 לכ וב ואצמיי רבכש רחא הזו ,וילע לדתשהלו רבדב ררועתהל אלא ,ודצמ הזב תושעל לוכי םדאה ןיאש יתרמא

 םא ירהש ,חילציו שדוקה לא אובי תאזב ,אטחה תארי דעו תוריהזה תלחתמ הנה דע ונרכזש תובוטה תודימה

 תונכה לכב ומצע תא וניכה ירחא ךא ,ברקי אל רזו וב רמאנש םומ לעבו רזכ אוה ירה ,ונממ תוריסח תונושארה

 ומצע דירפי ,ותוממור םצועו ךרבתי ותלודג תלכשהב האריה םצועו הבהאה ףקותב קבדיל הברי םא ,הלא

 הרעיש דע ,יתימאה תוקבדתהה ינופצמ לא ובבל ןווכי ,ויתועונת לכבו ויתולועפ לכבו ,טעמ טעמ רמוחה ינינעמ

 לכו שממ ׳ה ךאלמכ היהי זאו ,וישודק לכל השועש ומכ וילע ומש תא ךרבתי ארובה ןיכשיו םורממ חור וילע

 ...תודובעו תונברקכ םיימשגהו םילפשה וליפא וישעמ
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 אבה םלועב חור תרוק לש העש הפי"
 "הזה םלועה ייח לכמ
 

 

 

 ףיסומ ,ןיינב םלועה ףיסומש המ לכש"
 (ייחב ונבר) "ןברוח לכשה
 

 

 רודזורפל המוד הזה םלועה :רמוא בקעי יבר"
 ידכ רודזורפב ךמצע ןקתה ,אבה םלועה ינפב
 (תובא יקרפ) "ןילקרטל סנכיתש
 

 

 םימלוע ,שדוק לש םלועו לוח לש םלוע שי"
 םירתוס םימלועה .שדוק לש םימלועו לוח לש
 (קוק ברה) "הז תא הז
 

 

 ,לבה לכה יכ ,ןיא המהבה ןמ םדאה רתומו"
 ןיד ןתל הדיתע איהש ,הרוהטה המשנה דבל
 (רופיכ םוי תליפת) "ךדובכ אסכ ינפל ןובשחו
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 3 חפסנ
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 אלמ תורישל וסייגתהש תוינוכיתה תובישיה ירגובמ זוחא םישימחש הארמ רקחמה

 .(1180 תנשמ רקס) יאבצה םתוריש ךלהמב הפיכה תא ודירוה
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 הנפוא בוציעל תינכותב הייתד השיא
 

 רפכמ ,םידלי השולשל םאו האושנ ,03 תב

  .םימודא

 ינא ,טסינויצקפרפ יתייפכ סופיט ינא״

 םיבצעמה ראשמ הנוש ינאש תעדוי

  ״רמגל יתוא איביש המ הז ילוא לבא

 םייח ךרוא היחה הנפוא תבצעמ איה

 הנפואל רפסה תיב תא המייס .יתד

 הנפוא בוציעל וידוטס החתפו ״רקנש״

  .תיתדה הייסולכואל דעוימה

 תא הנחב ״רקנש״ב הלש רמגה תדובעב

 םישנ הגיצהו תודהיב השיאה םוקמ

 ״ליח תשא״ ילילצל דגבב תודקור

 .הנודמ לש ״הקיטורא״ו

  ?טקיורפב הל הרקי המ

 הז םאה ,הנוש התייה דימת לכימ

 םידחוימ םידגב בצעל הל עירפי

 אמש וא ,תולעפתה יררועמו

 המצעל המש לכימש תולובגה

 המ ?תונושה תומישמב התוא ופנמי

 הידלי תשולש תא בוזעתשכ הרקי

 םאה ?יביסנטניאו ץיחלמ וידוטסל סנכיתו

 תומישמבו הנוש הדובע תביבסב חילצת

  ?תוציחלמ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לשמ אלא וארבנ אלו ויה אל' ארקמה ירופיסמ םיבר"
 ".'ויה

 

 ןליא רבב הפיכ שבוח ר"ד לש וירבדמ טפשמ
 

 

 

 
 


