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,תלקומתורבעבםיגורפסותורבוחהלשרכינרפסמונידמולתושרל.תימצעהאירקלרמוחםידפולל

,"רהש"תורדס,"לארשייסבשדחי"תרדס,"רשב"תרדס,(םיפסומ)"ליהתמל"תורבוה!:ןוגכ

.'וכו"רעש","תולעמ"

הלקתירבעבתובותיע

דקוגמ"רסו%ת"ןומויה.םירגובמםידמוללודעוב"שדחהארוקלרעש"ו"ליחתמל"םינועובשה

תירבעב"תוגיפ".תדקובמתירבעבימויןותיעאורקלןיינבועמהדמוללכלאצמנולודגהוקלחב

.תיזעולבותירבעבתע-יבתכהמכבתויוצמםישדחהםיארוקלהלק

תוגותיעבםירהבנםיעמקלאםידמולהתאתונגפהלהרומההסנמןושלה-תעידיבהתיכהתומדקתהםע

.םינומויוםיבועובשהליגרה,תילארשיה

.התיכבםידמלנהתועוצקמבהאירקיקרפ

,תדלוס,ןובכםיבועתועוצקמבתלקומתיבעבידומילרמוחלשרכינרפסמונידמולתושרל

.'וכווגמעימיירבד,תוהרזא

תרשעהלוםתעדתבחרהלםיפסובםיקרפוידימלתתאאירקהלתונמדזהלכץימחיאלשיאדובהרומה

.תירבעהםגושל

ימוקמרמוח

הרומה.םמצעםידימלתהלשםסעירפ,האירקרמוהםיאלמדסומהוהתיכהינבולעוריקהינותיע

.תירבעבםהירבה"תוריצי"תאאורקלוידימלתתאדדועי

םירחאוםירומהתווצי"עםידבועמםיסטסכט-הלקתירבעבםיפדםיתיעלםימסרפתמדסומלכב

.וגיתודסומבןושלהילחונלשהאירקהיפדלףרטצמהזרמוחםג.םיגושםיאשונב

.תונבושתויובמדזהבםיבושדייבתכתאירקבםידמולהתאהרומהןמאיןכומכ
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האירקהיגוס

שומישבםיכרדומםירמולה.דקוגמיתלברמוהבהקלהבוהמסומד,ללכךרדב,איההזבלשבהאירקה

.םישדחםייוטיבוםילמתנכהלןולימה

.ןוכנבצקבוהמעטהבתירבעאורקללגרתהלםידמוללתונפדזהשמשתםרלוקבהאירקה

.הריהבוהאבהאירקבםהיגיזאמהאוגהישתומלשהואקסיפל"םיניירק"ברחביהרומה

.הרישוך"גתיקרפבהאגתילוקהאירקלעהרומהדיפקירקיעב
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הביתכה

,הרומהלשותכרדהבוודודיעב,ןושלה-תלחנהתודסומבםידסמולהםילגוסמהזבלשב

.ביתכתואיגשלשםומינימבוריבסהוסינב,אירקוהאנבתכבתירבעבוחכל

תישיאתואטבתהלןהנזאהודומילבגאשכרנשינושלהרמוחהתריכזלתעייסמהביתכה

םתוארמשלדסולהןוצרבשםירחאםיטרפועדימםושירלןתובוגתותושגרתעבהלותישפוח

.תודסומוםידרשפ,םייטרפםישגא-תלוזהםעבתכברשקםויקלוםרכזלו

וידימלתתאביתכהלתוגמדזהלכהרוסהץימהיאל,תישפוחותיאמצעהביתכלעיגהלידכ

תיסצעהביתכתומישמהרומהליטיןכומכ.תורבחמבואחולהלעהתיכבתרתלואמהביתכ

.התיכבםידמולהםעאתווצבואדבלבהרומהי"עתוקדבגותורקובמןהשכ,התיכלץוחט

!םההזבלשבהביתכהיגוס

namo (x(תידוקפית)תילנגויצקבופ:

הוסיגןםיגולאשוםיספטיולימןםיגותיעבתועדומלעתובובתןתורתלואמתואקתיפ

םיבתכמן('וכותוצלמה,םירועריע,תובולת,תושקב)םידרשמלתויגפןתועדומוםיקרבמ

.'וכותוכרעמלםיבתכמ,םייטרפ

:תידומילהביתכ(ב

ן)ביתכהתואיגששורישוםילמהרצואתריכזתקידבלדמלגשינושלהרמוחהמתובתכה
,(דימלתהןולימ)תושדחםילמםושיר

.הרומהי"עםיעצומהתואקסיפוםיספשמיהוסיני"עהביתכיליגרת

,תורומת,תומלשה,המישראלל,המישרךותמהרסההלמתרירב:םהינימלהביתכינומיא

;ןתירבעלתיזעולמםימוגרית,ביתכיליגרת,תונתינתובושתלתולאשותולאשלתובושת
יגושלרמוהבוליש;התיכבועמשנשתועידתוצמיתןםייוסמאשונבןוידלםיקרפישאר

.םיסגתפוםיביג'וכוםיטפשמבשדח

(aתישפוחהעבה:

דסומהואהתיכהיגולעבתופתתשהןומצעדמולהי"ערהבנשאשונבהאצרהתכיתכ

,םירופיס,רולקלופ;ףונוםישנאירואיתןתובוגת;עוצקמהםוחתמתומושרןתוגורכז)
(תרחאןושלמםימוגרית,םיריש

.האירקוהאב-המגודלתויהלהכירצתולהלעהרומהתביתכ

תואיגשחותינלןפזאצמיהרומה.הרומהי"עקדביהלהכירצםידימלתהתביתכ

.ןריבסהלוהתיכבתויוצמ
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גואדלשי.הרומהףותישבםימדקתמםידימלתמתבכרומהתכרעמי"עוכרעיי

.הרידסהםתעפוהלוםינגולאהלש

הטילקהימימוורבעםימימתויווחותונורכזונרמשלוןמויבותכלםידמולה

םירויסי"עושכרנשץראבםישדהםידידיםעםינתכמרשקםייקלםידימלתה

.תירבעבהביתכהחופיסלםיעייסמהמודליגינבםע

התיכהינולע

האנהםתרוצל

תאדרועלשי

.םינושארה

תאדדועלשי

.תושיגפו

"םעלםירבח"



.
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'בבלשבקודקדהתארוהלתונורקע

האקלחליוצר.ץובשבםירועש2ולשידקהלשישדרפבעוצקמכדמליי'בבלשבקודקדה

רוזחמבםירועש20-כוגהנייה"סב(הוקד25לעמאל)תונטקתודיחילקודקידהירועיש

.תוינפלואבםירועשהרפסמליסחיןפואבו,יביסנטניאןפלוא

.תורזגהוםינינבהלשתוישומישהותוחיכשהלעססובמרמוחהתשגהרדס

ףיסוהלשישתואמגודרדגבםהתינכותבםירכדנהםירהארבידיקלחוםיטפשמה,םילעפה

.התיכבדמלנהרמוחהךותמ,םידימלתהוהרומהיפמםהילע

ילבמ,ילנויצקנופןפואבתוינושלהתועפוהלרבסהכהרוסהי"עתונתינגתואמגודה
תאתובפהלןכומהרומההיהיהאזםע.אדירגםיילמרופםיללכדיסלתהלעסימעהל
הייטבהוילטרופהרבסההןתביהללכויןכ,םיוסמקודקדרפסלםיניינועמהםידימלתה
.לוגריתהוהיינקההרמגםעהלוכ

םייוצמהתומשוםילעפתוחולבשמתשהלםתואודדועיםא,םידימלתהלעולקיםירומה
.שומישב

םימדקתמהםיבלשבםבתינכותההצילממ8בלשבםפשמהימגד90Nº3panתטישלךשמהכ
.ןושלהתודוסיתיינקהבטפשמימגדלקקזיהל

.תיבכותבםתעפוהרדסיפלאץ,וואלךא,יתסישןפואבוגקויםייריבכחתהתודוסיהםג

תועפותלוהאירקהרמוהלהגווכהךותמםטשמהימגדתשגהרדסתאולרחביהרומה
,ובשתוינוטלה

הרומהשקבתמןורהאהשדוהב.דמלגהרמוחבשומישהתונגמדזהבהליההכלםיבקומםצעתומס
.יתמישןפואבוידימלתלםתונבקהלוםהיגוסלתומשהתאגווסל

תורוצ)יגושלהרמוהבהתטילשתדימקדבית,'אבלשןחבסבהבהבגאלשהשדחהתיכ
,וזתיבכותנבשרמוהבםדקתיםרמטברסההתאםילשיהרומה,'אבלשלש(רינחתו

10/.
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םידומילהרמוח

ןושלתורוצ

םיליבסםיניינבבשומיש

.אקודהליבסהניאםתארוהרשאםיברםילעפדואמםיחיכשהזןייגבב-לעפנוינב

:הלאםילעפתארוהבליהתהלשי

.םשרג,םדרנ,רכזנ,םחלב,שגפנ,להבג,רהזג,ךשמנ,דרפב,ראשנ,סנכג

,בתכנ,רבשנ!ןוגכ,הליבסאיהלעפבבםתארוהשםילעפבשומישההגקויןכמרחאל

רובעלשיךכ-רחאקרוהיתורוצלכבטימלשהתרזגמםילעפבליהתהלשי.רהבנ

.הארג,רמאנ!ןוגכתורחאתורזגל

1º32לעיפהלשהליעפההארוההתפועללעופהלשהליבסההארוההשגדות-לעופ

.(םליש)םלוש,(םכיס)םכוס,(רפיס)לערפוסרוביד)לערבוד!ןוגכ
 

!ןוגכליעפההלשהליעפהתמועללעפוההלשהליבסההארוההשגדות-לעפוהןינב

.(היטבה)הטבוה,(םיכסה)םכסוה,(ןימזה)ןמזוה

.ןהיתורוצלעתונושהתורזגנםיגיינבהונקויןכמרחאל-

(ר,ע,ה,ה,אןהתויגורגתויתוא):םיינורגלעפנ

.עמשב,להבצ,לאשב,םשרנ,רדעב,רצענ,םתחב,גרהנ,רסאנ

.הנבג,הגקב!:ןוגכ(הםהבתישילשהשרושהתוארשאםילעפ)!ה"ללעפג

(אםהבתישילשהשרושהתוארשאםילעפ)!א"ללעפב

.אצמנ,ארקנ!ןוגכ

(יםהבהנושארהשרושהתוארשאםילעפ):י"פלעפנ

.היתורוצלכלעםימלשהתרזגבליעפהןינבלעהרזה!ליעפהןינב

.עיגרהןריבעהןטילחהןןיזאה!ןוגכו:םיינורגבליעפה

,3

7

8

.9

.(אצי)יתאצוה:בלםיש),(הכי)חיכוה(עדי)עידוה,(דרי)דירוה:י"פליעפה.0

ו   
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.(התארה,הארה,יתיארה:בלםיש)הנפה:ה"לליעפה

!ןוגכ)איהםהבהנושארהשרושפתוארשאםילעפ)!ב"פליעפה

,(ץיצה,גיצה-ציפ),(לצנ)ליצה,(טבנ)טינה,(לפנ)ליפה

:ןוגכ(וואיםהבהינשהשרושהתוארשאםילעפ)!ו"יעליעפה

.(אוב)יתאבה:בלםיש.(ןיב)ןיבה(םוק)םיקה

!ןוגכ:א"לליעפה

(ארמ)יתארמה(ארב)תארבה,(אצמ),יתאצמה

!ןוגכ,היתורוצלכלעםיסלשהתרזגבלעיפןינבבשומישהלעהרזח!לעיפןיגב

.רפיס,רביד

:ה"ללעיפ

.הביפ,הביכ,הכיח

.(ליגרכשולשםוקמבשרושתויתואעבראםהברשאםילעפ):םיעבורמלעיפ

.לקלק,לקליק,לָגליצ,רשפא,ןגרא,ןגריא

ומייבורג
.תתיפ,עציב,ץעיי,ראית,רהימ,רחיא,ךריב

:א"ללעיפ

,יואפיר,יתאלימ

:י"ועלעיפ
.(ררוע)םייק

!ןוגכהיתורוצלכלעםיסלשהתרזגבלעפתהןינבבשומישהלעMIN!לעפתהןינב

.טשפתה,שבלתה

-לעפתה

.לדתשה,רדתסה,ןקדזה,רעטצה

וםייבורג-.לעפתה
.חתתפתה,ץעייתה,ךרבתה

וה"ל--לעפתה
.הבפתה

!םיעבורמ-לעפתה

.לגלגתה,לקלקתה,םצמטצה

./12

11

12

13

14

15

.16

17

.8

.9

.20

.21

.22

.23

.4

25

 

 



וא"ל--לעפתה
.אפרתה,אלמתה

:י"ועלעפפתה

,ררועתה,םייקתה

.םייגורגוי"פ!ןוגכתחאהרזגמרתוילםיכייתשמהםישרשוםינכרומ

,הלעה,הכיה,שגינ,איבה,הארה,(!התשענ,השענובלםיש)השענ,ץדונ,הנהנ

.עיבה,איצוה,הדוה

.תורזגהרתי!לעפוהולעופ

.26

27

.8
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'בבלש(ריבחת)ןושל

ו(...הקיזהחלימתועצמאב)יאוולהטפשמבשומישהסוסיב.1

.ןפלואלםשרנהילגנבאמעיגהשהלועה!:המגוד

!("יכ"הלסהו,...₪הקיזההלימתועצסאב)אשומהטפשמבשומישהסוסיב.2

.לארשילקשנקפסתב"הראיכ,עידוהאישבה:הסגוד

.הלוחתייהשיתעדיאל

(דיהע"שידכ"תועזסמבו"לידכ"תועצמאב)תילכתספטמ.3

?הדובעלבקלידכתושפצלילעהמ:המגוד

.ידוהיךוניחולבקיידלישידכץראליתילע

*

(.₪רחאמ,-וליאוה...םושמ...₪ןוויכמ,"יכ""...₪ינפמ"תועצסאב)הביסםפשמ.4

.הפשהתאדומלליתיצרשיגפמ,ןפלואליתמשרבנ!המגוד

.יתדובעםוקמלהבורקאיהיכ,הרידהתאיתרכש

PA»תאלובסליתלוכיאלשןויכמ,םוקמהתאיתבזע

דובעליתלחתהםושס,דומלליתקספה

.הרירבילהתיהאלוליאוה,רבדהלעיתרתיו

:ודיקפתמרטפתהלץלאנ,תוריהבבלשכנשרחאמ

("לגרל","ללגב"םילמהתועצמאב)הביסטפשמ.5

.רצהשיבכהללגבהתרקהנואתה!אמגוד

.החפשמבלבאלגרלהרוגסתונחה

(...₪הרקמב,"...שיאגתב",ןכםאאלא...אל;"םא"תועצמ;-)םייקיאגתטפשמ.6

,ךילאאובאאל,םשגדריםא:אמגוד

.בוחהתאילריזהתןכםאאלא,ךלםלשאאל

.תינגשרבדהתאהשעתאלשיאנתבךלחלסא

.ךכלעילעידית,עסתשהרקמב

14/.
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.("רליא","אלול"'רל":הועצמאב):לטביאבתספשמ

םירפסהנוקיתייה,ףסכילהיהןליא!:המגוד

....דלישסוריתייהול

תרחהאםילחמיתייה,רבדהתאיתעדיול

יתדיהםתאצמאל,יחתלגעבםתשרחאלול

(...שןמזב,...₪העשב,...₪ינפל,...₪ירהא,"...שכ","רשאכ"תועצמאב)ןמזטפשמ

.םחרבכהיה,ריעלןבעגהשכז:אמגוד

.הדעסמהמונאצי,ובלכאשירחא

.הבנגבשיגרה,ותנשמררועתהרשאכ

.חרואיתיבלעיגה,דרשמביתייהשהעשב

.םירכמהברהיתשגפ,ל"וחביתייהשןמזב

.ויביינעלכתארדיס,ץראהמאצישינפל

(...8ןפוהב,וליאכ,,..שיפכ.,".,.8ךמכ"עועצמאב)האוושהספשמ

.תושעלליגראוהשומכהשעאוה!אמגוד

,םלועמדמלאלשיפכדמלאוה

.הארבההיבמורזהןליאכןעסמהירהאם"יגגבערםיארנםה

.דיימהתוא-ביבהםידימלתהלכשןפואבהיפבהתאריבסההרוסה

(...שדעתועצמאב)האצותטפשמ age asה

.רבדליהלוכיאלשךע,ךכלכיתשגרתה!אמגוד

,שיפלעףא,"וליפא","יכםא","יכםב","יכ","יכףא"תרעצמאב)ךותיוספשמ

(..:תררסל,ףאלע

.אבצלסייגתה,ר"יעצהיהאלשיפלפףאואמגוד

,םידימלתהלכואבםשבגהףאלע

.לויטלובאצי,עורגהריואהגזמתורטל

15/.
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(אושג+דגוא+אשונ)דגואליכמהטפשמ.2

הרומאוההשמ

אבסהששבאוה

ןבלךפהורעש

רישעלהיהנאוה

,עודיכ,ליגרכ,ינובאדל,ירעצל,הארנכ,"ןבומכ"םילמהתועצמאב)רגסהטפשמ3

(בגא,םשהךורב,תינש,תישאר,רוציקב,לשמל,ללכךרדב

.וירבדכ,ןבומכ,יתישע!אמגוד

.רדסבאלוהשמש,הארגכ,שיגרהאוה

.ברעהםכילאאובל,ירעצל,לכואאל

?השמבושייתמ,בגא

(הידעלבוא.שהקיזהתלימתועצמאב)בסומהיוגיכה.4

.הפיולודגהיה,יתרגובשרדחה-הב,וב

.המחלמהצרפיתרקבהבץראב

.ןאכמעסב,תוארליתשקיבותואששיאה-התוא,ותוא

.דואמהפיהתיה,יתשבפהתואהשאה

.ריעהמקוחרהיה,יתעגהוילאםוקמה-הילא,וילא

 .התאםגתעגההילאשהנקסמליתעגה

םידומילבהגייטצהרפסהתאיתתנהלש,הדימלתה-11212

.ןיידעיתואהקיסעמ,שמאוגחהושהילע,היעבה-הילע,וילע

.לומתאךליתרפיסוילעששיאהוהז

.תיטרקומידאיה,יתאבהגנממ,ץראההגממ,וגממ

.דואמבידאהיה,ףסכהתאיתלביקובממששיאה

:טפשפהירבארדס5

.(דיתעבוארבעבלעופהשכ)אשונ+אושב+ראות

.תורידהתאםמחלםיבשותהוליחתהMINI!:אמגוד
.השקהלחמבהשמהלחזא

.אביבאדימ

.ץראהתאוםימשהתא'דארבתישארב

16/.
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ופחיהתולימתויסנבשומישהלעהרזח

.ומכ,ןמ,ןיבנ,ירהא,ינבפל,לע,לא

:סחיהתולימתויסגבשומישהתיינקה

.ןעמל,ךותב,תארקל,יבגל,ידי-לע,יפלכ,ידעלב

:לעופהיראתבשומישהתיינקה

.תובידאב,תוניצרב,תוריהזבו:םצעהםש+ב1

DIDונעמלהשעאוה.תושקותארובידאוה!:תו-םויס.2

.תעכ,םויכ,עגרכ:םצעםש+כ..

,םלוצל,שביתל,קירל,אוושל:םצעםש+ל.4

.ןמזמ,םלועמ,דיימ:םצעםש+מם.5

:(הלועפהתונשיה)לגרהטפשמ

.ףרוחבוזיקבםיבהחושהיה,ריעצהיהשכ

.םויבתוברתועשדמולהיה,תוניחכהינפל

םשם"לכבתויתוא

.ןפלואבדמולשדחההלועה,ביבא-לתברגאוה.1

.םילשוריבםההלשממהידרשמ

.ךיקפכדובעליתלחתה.שיאםישולשכופתתשההפסאב.2

.ידוהיכהארנאוה

.ותלחמלעאפורלרפיסהלוחה.הפיחהליתעסב.:

.וגימילבשיףסוי

.הביסמלאובללכואאלששארמיתרמא.תבכרהתנחתמואציםיעסונה.4

.םילשורימןייגעמרפסיתלביק

.הילגנאמאבףסוי.ןגתדובעבשדחמובלחתה.ץראל-ץוהמאבשרואה.5

1.

.16 a
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0



 

'בבלש-(םשה)ןושל

תומשבהבקנורכז

!הבקנןיממתומש

הרקת,הדימלת:תמעטומה-בםימייתסמה

(תרש)תורש,קמועל,תונח:תישרשיתלבת-בםימייחסמה

.זע,םא:הבקבןיממםייה-ילעבלשתומש

.תפרצ,טילשורי,ריע,ץרא:םירעותוצראתומש

.דועויהל,ךרב,ףתכ,ןזוא,ןיע,ףנכ,לגר,די:םייבוזהםירבאהתומש

דועוםיירפסמםייסנכמ,םיינפוא,טייפקשמ,םייברג:תאזתסועל.ןשועבצאןכו

.רכזןיממםהש

,עקרק,רופיצ,םעפ,שפג,לעג,טחמ,ןושל,רכיכ,סרכ,רדג,ןטב,שא,ןבא

.שמש,הור,םצע,ןיכס,ךרד,רצה

:תו-ביובירבםימייתסמהרכזןיממתומש

.דועו,תומוקמ-םוקמ,תולוק-לוק,תורג-רג,תונחלוש-ןהלוש,תואסכ-אסכ,תובא-בא

תונורכז)ןודקיפ,ןורא,ןולח,ןורכיז:ןוגכ,ןו-בםימייתסמהםיברתומש

.(תוגודקפ,תונורא,תונולח

.םילמ-הלמ,םישנ-השא,םיגבא-ןבא:ןוגכ,םי-בםימייתסמההבקבןיממתומש

(דועותשוהנ,לזרב)םירמהלשתומשןכו(דועוןאצ,רקב)םייצוביקתומס

.יובירםהלןיא

.דועוםייה,םימ,םימש,םינבפ:דבלביובירבםייוצמהתומש

.א

.ב

“à

.ד

.ה

.ו

.ז

en

.אי

.בי

םינתשמיתלכהתומשבתוכימסהתרוצבשומישהלעהרזח

.(התיכהתודימלת,התיכהתדימלת,התיכהידימלת,התיכהדימלת)

םיברודיהי,הבקנבורכזבםינתשמיתלבתומשתויסבלעהרזה

(הטימ,התיכ,טע,לוק,ןוגכ)

!םיילובסהלקשמלעתומשה

.(הייסנבותוכימסב,יובירב)עצפ;חרפ;רעשןךרוצןדליןרטס;רגב,ץרא

.(דבלבתוכימסודיהיב)תיב(יובירבםג)ןיעתומשה

18/.
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(לצב,רשב,ןקז).(םיברודיחי),דבלבתוכימסויובירב-"רבד"לקסמבתופש.6

!:הלועפהםשבשומישהתייגקה.][

הגיהנ,החיש,הציק,היינק,הכילה,העיסנב

.םויק,יוקינ,חותיפ,רוניד

.האוושה,היינגפה,הנמזה

.תומדקתה,תולצנתה

:תופשילקטמ8

.ןבלה,ההפ;רגנ!הכנאלמילעב

.שרח,רוויע:םומילעב

.ןדמל,ןזגר,ןשקע:תונגוכת

.התפמ,קרסמ,ץהגמ:םירישכמ

.תפהש,תעפש,תמדא:תולחמ

.הדעסמ,הרפסמ,הסבכמ!הלועפהםוקמ

,תב,ןב,דבלב,דיחי,השא,תוהא,הא,םא,בא!תומשהתייטנבבשומישהתיינקה.9

.'וכויתב,יגב,"הוהא,יתא,ימא,יבא-(דבלבדיחי)לעב,בל,טירוה

.('וכוםיפלאתשולש,םייפלא)רעסמהטשבשומישהלעהרזח.0

:ראוהחומשילקשמ.1

.קוחר,לודג.א

.לוגע,םודא,בוהצ.ב

.יגע,יקב,רישע,ביבה,ריעצ.ג

.השק,הבע,הפי.ד

.ףיע,ןקז.ה

.קזח,ןבל.ו

ofרצ,דח

וראותכיגוגינה.ה

.יושע,יוגפ,עוגצ,בוצע,רומה,רורב

,חרוג,ןוכב,רדהנ,ןמאג

19/.  



 

.קיזמ,ליעומ,רמהנ

.םייוסמ,הנושמ,לגוקמ

.ןכומ,חלצומ,םזגומ,טלחומ

.רגפמ,ןינעמ

!י-בםימייהסמהםיראת.פט

.ישעמ,ילארשי,ימוקמ

!ינ-בםימייתססהםיראת.,י

.ינלוק,יגוציק,ינוריע
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aan? ,הירבעורוקפשםירפסה-רפסתאןפלואהידיספלתלע1

.תובאהשרופלטירזוההםיבבהתאגרקל.2

.לארשייאיבנגוהפמ-הרוהבפיבגשנהתובויערהתאםידפולהינפבגיצהל5

.ך"נההרפפךוהפםימגתפותורפאםידמוללתונקהל.4

.ר"נההרפסבהוקסעההוןויעךוהפתושגרותויווהםידמולבררועל.5

.ך"גההיקרפבםעוםדאהודלוהבםיפודקתובקעתולגל.6

.ך"נהבתראוהמהלארשי-ץראתאריכהל7

.ך"נהההפשהורוקפמםידפולהןושלהארישעהל8

.הזדופילבםשקובמהאאוצפל,תוגושתופקשהילעב,םירוספלוםידמוללרשפומתורטסהןווגימ

םידמולםגו:ןושלהדומילמהגרוחהןפלואבתועוצקפתפסוהלכמםיעתרבהםינקפס-םידמולםג

יוומילבםבללהבורקההרפסואצמיםהבאצויכותוידופיללארשיבםהילעופכיאללםישפוהה

.הלאםירועישבףהתשהלוהסשיוך"נהה

תניחגהותוגורקע

emהלהנהלהקלחמההוקיפבםיאצפגהןושלה-הלהגההודפופלכבהבוה-'בבלשבך"גתהדופיל-

.תוברההוךוניההדרשמבןושלה

.aטידפולהידיבשך"נתהירפסשדואמיוצר,הזבלשבדמוללכלשוהושרבאצמייך"נהרפס

.ירבעהםרוקמבך"גההיקוסכהגבהלעלקנךכב,םאצומץראןושאלבםוגריתוליכי

Aר"נהלתרבחפופצעלדחיידמוללכ.

.ההיכבהיגיגההאירקלםייויעתוריאמהויתואבורדוהפך"גהרפסהיהיהרומהידיבשיוצר.ד

enםייגואלםיללכהארוהלעןפזאיצוהלןיאהאזםע.יכ"בתהןונגיסלםידפולהתאברקלשל

?onןובגיפבםיכורכה

.הפ-לעבםהריכז%צכדעונגופישיוארהמםיי"כגהםיפגהפוהרמזיקוספ.ו

האירקלםירשכומסםידמסולדבכליאדכ.תבסורסוהאבהפעפהבההיכבוארקייך"בההיקרפ.ז

.התיכבםהירבהתאבהלופוכיסבושדהקרפתהיתפבהמישרפתוביירקבהאג

.ח

|

דסופההלהבה.דסומבשך"נהירחושיגוחלופרפטציןושלה-הלהגהלדפופלכבך"נתיבבוה
החגס-הרופ,ך"נההרפסבןויעלםידומילהירהאתועשבתיעובשהפיגפהלאםיגוהלרשפאה
יגוההרפס,הרות-ההבלשההוא1הריואבןושלה-תלהנהלתודסומבך"נתלםיגוההתאזכרי
ירהא,דיתעבםגך"נההרפסבדיפהמןויעבךיפמהלםירגובפהםיופולהתאדדועלהלאך"נה

.ןפלואבםהידומילתאםמייס

cbלארפיירודיש"בך"נהבהואירקלקוגטוזהלכבןיזאהלםידמולהתאודדועיך"גתהירועיפג"

.הייזיבלפבווידורב
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,םיפיאתסהםירושיכהילפב,פירומהועייהסי,ןושלה-הלהנהתודסופבך"נההתייווהתרבגהל6?

.ר"נתההפוקהפבםי'יגולואיכראםיאצפיסבוך"נתהיאשונבהויה+.-אתוריציב

,םילייפסלחותפהרפסבםרוכציאוםטירויסבוםילויטבםיי"כנהםירהאלהרומפהלשותוסחייהה.א"י

.ך"גתהץראל1390םידמולהלשםיישפנבהםירשקההאקזהפוהתיכהלויטלןיינעהברס

םידוסילהרפוח

תותיכבך"נהדופילל,םירופהלשףאו,םידפולהלשםסהיבובלהתרשכהבבריבושםייק,רופאכ

קר.'בבלשבך"גההעוצקפתארוהלהרופהתושרלדפועהןמזהדואפםצסוצמןכ-ופכ.ןפפואה

.דחוימעוצקמכך"נההרפסהארוהלהזבלשבדומילההועובשהרשעבושדקויםימלשםירועישםירשעכ

.הוינפלואבהזמתוהפהברהויביסנטנביאןפלואבעובשבםירועישינשקר

עוצקסבםידומילהרמוההאהופטרפסהתויבכותית*"ההאהזבלשברוהחבלהרירבההרומלכלתנחיג

ent

דוסילבהחיכהידימלתבורלשםהיתויטבוםהלוכיבהרומהבשחתיתוינכוההיתשמתהאתריחבב

«TANןיינעלידכ,דחוימלופיטםינגופטההתיכבםיפעמהםידימפתלסהייתהלךרדאצמיהרופה

%הלאםירועישבםתוא

גיאתינכית

הזהרפסהדומיללםיפידאהליהתכלותי"כנההתשרופבהלדהעידיילעבםידפוללהדעונוזתיגכוה

םג.ך"נהירופיסרפסמבהקפהספהםידופילהינכוהתעצומהלאםידפולל,ונממםיעתרגוליפאו

יקרפשםיילסרביבואםיאשוגבהעדהוביחרכתוחישבורפסבןויעבשפגקופיסואצמיהלאהםיופולה

,םהבםיקסועך"נתה

םיקרפ

(הקברורזעילא)ד"כקרפהישארב1
.(ףסויירופיס),ה"מ,ד"מ,ג"ס,ב"מ,א"ס,'מ,פ"ל,ז"ל,היפארבג2
.(םירצמדובעיש)ה-א-חומש.3

.(אובבהוהילאוהובג,באהארופיס)א"כקרפ,'אםיכלפס.4
,םיקרפ15לוכהךסב

ןושל-ילדםידימלתלהלאהםיקרפההשגהבםירופהתאההביםירגובמהותיכלםאתומיטקדידרמוח
,הבותךופילבםהילעהליסמםידופילההתיבכוהשך"נההירועיפלתובהלההירסהו

*'בתינכות

תובהלתה,ך"בתהדופיללםיבהלבנהגזצימלתבורשההיכבדפללוכזשםירופהורחביוזתינכוהב
,ללכךרדב,םירכופך"גההירופיס,'וכוםייתתסא,םייפואל,םייתרוסמםימעטמהעבוגוז
,רשפאהלככהבחרהבוורוקפבך"גההרפסהאריכהלםנוצרלכ,הלאםידמולל
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םהילעהקזה,םירמולהלשהימצפהדובפי"עםלסויך"נההירועישהושרלדכועהםצמוצמהןפזה

תועידיקימפהלוביהרהליוכ"טדוקהלעלוהפ",ףיסוהלתותואנהויונסדזהואצפיוושפהיס

.זרענהםירפסה-רפסבתויווהו

.םהבםיללכנהםילודגתובויערלתוסהייההב,עובשהתפרפמםירהבנםיקוספ1

.(ב"ל,ח"כ,ו"כ,ז"י,ו"ט,ג"יוםיקרפ,תיפארבךותמההפבהיקוספ)תובאלתוחפבהה.2

.('כ-ס"יהומש)תורבדהתרשעויביסרהדמעמ.!

.(ד"י-ג"י,רבדפב)םילגרמהתשרפ.4

.(ב"ל,רבוסב)ןבוארינגבודגינבהשרפ.5

.(םיפיאתמםיקוספ-ד"כ,ג"כ,רבדפב)םעלבלשובוזהמםיקוספ.6

.(ב"י'בלאופש)איבנהןתנוךלמהדוו.]

.(53-22,'הקרפ,'אםיכלפ)שדקסה-היבתכוגהבהמלשהליפה.8

.(5-ו,בוהיעשי)והיעשילשםיפיהתירחאתאובג9

.ז"לקקרפםיליהח.0

.םיצבוההוםיבהלגהםפצע198ON,לועהךבוכלעםידמולהתורפרפההלשששהןיאהלאהותיכב,רומאכ

AMברהרמוההמהרומהרחביןכפ"פא PINDAוארקירתייה,ההיכבהאירקלרתויבםיפיאהמהםיקוספה

.היסצעהדובעתמישסבםידיסלתה

.אמוידיניינעטך"נההרפספםיקוספאורקלהתיכבהיגיגההונמדזהאצמיה,הימשרהתיבכותלפרפ

,ילאיצוסקדצםנכותשך"נהיקוספוידימלהינפבאורקלההיכבתוהישבתוגמוזהלכץימהיאלהרומה

םיופולהלשםחורהארישעהלםייואצהםירחאטיבגשבתונויערוםייה-המכהימגהפ,םימחרודסה-הורימ

.ך"בתהרפסתאםהילעבבהלו
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ץראהתעידי

:תורטמ
 

.התלכלכוהמע,המילקא,היפונ,היבושיי-תדלומהתאריכהל.א

.לארשיבהטילקהתאםהילעלקהלוםידמולהלעץראהתאבבחל.ב

תויחנהותונורקע

.יביסבטניאןפלואבעובשבםירועשינשםהש,םירועש20תינכותבושדקוההזעוצקמל.א

.הזעוצקמלעובשברועשהתיצחמכשדקוי,המלשםידומילתנשתדמולה,תינפלואב

הרומה.תוריקיעהתורטמהתחאםידימלתהבובידתרטמתרוששבןושלה-תלחנהתודסומב.ב

,םידמסולהתאליעפהלהנווכב'וכוםיטרס,תויפוקיש,ףונתונומת,תופמבעייתסי

םירחאםיפונלהאוושהךות,הראתלוץראהתאריכהלןוצרודמלגבןיינעםהבררועל

.תורחאתוצראבריכהש

aעוצקמתארוהבםיקהבומהםירזעהדחאםניהםיקחרמלוהבורקההביבסבהתיכהילויט

םידמולבררועלוץראהיבחרמלותתיכתאאיצוהלתונמדזהלכץימחיאלהרומה.הז

.'וכוםירחאל,םהיבשותוםיבושייל,םישדחהםיפוגלבל-תמושת

עיבצהלהכומלהליעושמשיתורפסבוךנתבתונותיעבםירכזבהםירתאוםיבושייתומש.ד

הרומהתושרלדמסועהלבגומהןמצ:הםוחתברובידהתאםהילעדחיילוהפמבםוקמהלע

.םידמולהו

.רועישלכרמגבבתכבופ"עבושעיי,הרומהתייהנהב,םידימלתהי"עםימוכיס.ה

.תיסצעהדובעותוסמסישרלםימדקתמהםידמולהתאהפישמשתץראהתעידילתדחוימתרבחהמ

.ץראה-העידיםוחתמםגתולאשוללכייםייעובשהםינחבמב.ו

.םידומילהתינכתנלולכהרמוחהמקלח099%9Nnºטרפמהחפסנףרוצמוזתינכותל.ז

.ץראה-תעידיירועישבהרומלרזערמוחהשמשיחפסנה

24/.
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רמוחה
 

 

ץראהחותיפ-זץראבחמוצהויחה,עבטהלשתיסיפהיפרגואיג
(ןוידלםיאשוב).“

:שדש7- לארשי-זרא
6₪

ריואוםיילמב,1(תינייפואהייחמצ)הייהסצה.1,םירוזא,תולובג.1
.םילחב,םירה,םימ'י

תיתשביהרובחה.2רב-הייחמצ.א

,תינוריעגיבותיגוריע

.תובכר

,רעיושרוח,םיהרפ5-7
ו"טגה,ק"הקהתועיטב

.לארשי
לארשיבDavaםייסילקאםירוזא.:

לשתולגתסהיכרד
רוצפותופיפצ.3תוברתיחמצ.ב םיאנתלשדחההלועה
ירוזא)ןיסולכואdiem,שובל:םיימילקא
(הותיפ,םייפורטבוסחוריפ,םירדהיגוס,הדובע-תועש
םינימהתעבש)םיהרפהףנע.'וכוםינינב

(י"אםהבהכרבתנש
היישעתורחסמ.4

:ףםיימואלהסינגהתושר.ג

תואלקההתוחתפתה.5
.לארשיבעבמתורומש

יחה.ד

,(הדידג)םירופיצ,רבתויח
.םיקרחוםישמר

עבטתורצוא.ה

,הלמהםיתורצוא,םיבצחמ

|.םיחודקםישתכמ

  
25/.  
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לארשיימיירבד

ןפלואתתיכבהירוטסיהתארוהבתורטמ

-ץראבםירושקהםיירוטסיהםיאסונבתירבעהןושלהתועצמאב,יברימעדימתונקהל

.לארשי-טעבולארשי

.ידוהיהםעהלאםירגובמהםידימלתהלשתוכיתשההתעדותתאקימעהל

,םיירוסטסיהםירתא)עדיתורוקמלםתוגפהלולארשי-םעתודלותבםידמולבןיגעררועל

.תעדשוכרלםגוצרתאקפסלםייושעה(תונמא,תורפס

1

.2

תויחנהותונורקע

.ץראבידוהיהבושייהתודלותלםירושקהםיירוטסיהםיאשונלןתגתהנושארתופידע

תינכותהעיצמ,לארשיבתירבעלןפלואהלשויתורטמוודוחייבםיצועגהםיגושםימעטמ
תורוקלארוזהל,לארשי-[זראבתובורהאהםינשאתאמלשהבורקההירוטסהבנליחתהלוז
.הלוגבלארשי-םעתודלותלןכמרחאלרובעלוינשתיבנמיבםעה

דועיתבןםייאבשמוםייארקמםיזמרבןץראבםימייקהםיירוטסהםירתאבעייתסהלשי
ובתכגשהירוטסימירפסבןהלקהירבעלםיבתכושמ,םימיאתמתורפסיעטקב,ירוטסיה
:ןוגכהגודגההפוקתהתאףקשמהיפרג-יתונמארמוהבלכבו,םינפלואידימלתלדחוימב
םידמוללליעוהליושעהרחאירוטסיהרמוהלכוהמודכוםיטרס,םימובלא,םיטילקת
,לארשיםעתודלותתנבהותרכהל

.תיזעולתורפסבםגובםיקסועםהשאשונלםיאתמרמוחבשמתשהלםידמוללרשפאיהרומה
תידעולהפשברמוחבשמתשהלושרויםידמולה,תירבעבדמלבהרמוחהתנבהלעולקיךכנ
.םירבחהוהרומהיגפבהתיכבתירבעבתואצרהתנכהל

עודיההאהלגמההחישהתיכבחתפלהרומהלדתשי,הרומהידי-לעאשונהתגצהרחאל
.הזאשונבםידימלהל

תויתובמאתוריציוםייתורפסתורוקמי,ילוק-רוארמוח,םילויסטםוכיס,תימצעהאירק
םידסולהתאליעפהלהירוטסיהלהרוסהתאוחגיןפלואבםידמולהליגתאםימלוהה
פואצרהתטישבהזעוצקמתארוהךרדתארשפאהתדימבםצמצלשי.הלהצוחמוהתיכב
.הרומה

.1

.2

.2

.4

.5

יסחיןפואבו.יביסגטניאןפלואבעובשבםירועיש40-כתינבכותההשידקמהזעוצקמל.6
.תוינפלואבםייעונשהםירועישהרפסמל

26/.
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'ש10ה"ס
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ינשתיבהודלות

'ש10ה"ס

לארשי-זרא

הונורחאהםינשהתאמב

'ש20ה"ס

 

ימיבהידוהיהריגהתמגמ.1

םינוויכ,םייניבה

.םיכיראתו

תורדצעהתורצוויה.2

תידוהיההליהקה.3

:התונגראתהו

(י"שר)תפרצבזכרמה(א

יבר)דרפסבזכרמה(ב

(ם"במרה,יולההדוהי

והעפשהודרפסשוריג(ג

תילכלכהותינחורה

.םלועב

 

ארזע-שרוכ-תרהצה

.תימחבנו

ןודקומרדגסכלאיעסמ

.תיטסיבלהההעפשההו

ימורהשוביכה

םיאבומשהחה

הינבהילעפמוסודרוה

הדוהירבדמבםיסיאה

ןירדהנסה

TIDO

ינשתיבןכרוה

21/.

1

2

.3

4

.5

.6

4

.8

.9

 

'ו2-

,תפצ,ןורבח,םילשורי

.ופי,הירבסט

תחאתודלותבקימעהלעצומ

.ןפלואהםוקמלתובורקהםירעה

'ש5

בושיהתוחתפתהותוילעה

תובשומ)תובשיתהתורוצ

ןבושי,היבוריעתובשיתה

תדבועהתובשיתהה

(תוחרזאאשונבןודית

.תותיפ

לשתיתוברתהתוחתפתהה

,הירבעהןושלהתיחת)בושיה

(תוגמאוןורטאיה,ךונהה

'ש4-יטירבהטדגמהתפוקת

(1948-1917(

'ש6-לארשי-הגידמתפוקת

.םויהדע48-מ

שדחהבושיה

1

.2

3

4

ןשיהבושיה.א

.ב
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MME

À תורטמ

םירושקהתוחרזאיאשוגב,תירבעהןושלהתועצמאב,יברימעדימתוגקהל.1

,לארשי-תנידמב

.ללכלוטרפלםיעגונהםיניינגעבתואצמתההתאםידימלתהלעלקהל.2

תויעבהםעתוהדזהותיהחרזאהוואגתשוהת,לארשיבשדחהחרזאה,דמולבררועל.:

.לארשיבהרצאהתאוהרבחהתאתוקיסעמה

תויחנהותונורקע

תואצמתהןוגכ,םידימלתהיבגלישעמךרעילעבםיאשונלןתניתהבושארתופידע.1

תודסומה.ללכבחרזאהלשתובוחהותויוכזהתרכהוםהלקקזבחרזאהשתודסומב

0.לארשיבהרבחהוןוטלשהתרכהלםיידומילםירויסלתורטמושמשיםיימוקמה

הרוסהרחבי,הרצאלםיתורישהוןוטלשהןודסומביסיסבעדימדימלתהשכרישרחאל.2

םידימלתהינפבםגיצהלםיילאוטקאםיאשובםירחאםימוסרפךותמואתובותיעהךותמ

.ןוידלוןויעל

.םיגושםמודסומלשםיירוקמםיספטוםימוסריפ;תומרגאידםידמולהידיבתתליאדכ.:3

יתונגסאיפרגרמוחלכוםיסרס,םיטקלפבתימצעהדובעלוםירועישברזעהליוצר

.אשובהתגבהלרזועה

תוחרזאהםוחתמםיאשונדוביעתימצעהדובעלתומישמכםידמולהלעליטיהרומה.4

הירבעבתואצרהוביכיםהתיזעולבותירבעבעדימתורוקמלונפויםידימלתה,לארשיב

.המישמהאשובבהתיכבןוידלההיתפשמשתםתאצרהו

םוכיסושמשי,תלקומתירבעבוצרישתוחרזאהתויעבלםיהמומםיחרואלשתואצרהה

.התיכבןודנהאשונלהאג

.םלועבולארשיבManaללחבתורסבמהתויעבהנגשמשתןוידלםיאשונלהמגוד.5

-היטרקומידה(3ןהטילקיכילהתבלארשיבהרבחשוביג(2ןונרוזאבםולשה(1
.םוריהיאנהבלארשיבקשמה(5תידוחייםייהתרוצכלארשיבץוביקה(4ןםיללצותורוא

28/.
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!םתקןולחוםירועשהרפסמ

עצוממבו,יביטנטניאןפלואבתועובנשה10-בםירועש40-כונבצקההזעוצקמל

.ןותיעתאירקללוכ,עובשלםירועש4

תוהרזאהאשונלשדקויםידומילהתנשךרואלםידומילהםילהנתמןהבשתוינפלואב

.,עובשלכברועישיצחכ

.ןודנגהאשונבתוגותיעיעטקרהביהרומה.יזכרמדיקפתןותיעלדעונהזעוצקמב

תנכהלםידמולהלעתימצעהאירקתומישמכולטויוא,התיכבוארקייהלאםיעםמק

.האצרהה

.6
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דומילהרמוח

nosש"ש2—-

(תיחכוגהתסגכהבכרה,תסבכהתודעו,תסנכלתוריחבה,תסנכהידיקפח)

ש"ש1- הנידמהרקבמוהגידמהאישנ

,הגידמהרקבמידיקפת,םילשוריבאישנהתיב,לארשייאישב,תויוכמס)

(הבידמהרקבמחוד

ש"ש12- ,הידרשמוהלשממה

(םהידיקפתוהלשממהידרשמןתסנכהי"עהלשממהתנמאהןהלשממהתבכרה)

ש"ש1- ,תספושהתושרה

.(םהיתויוכמסוםיינברהןידהיתבןםהיתוגרדלטפשמהיתב)

ש"ש2- ימוקמהןוטלשה

(תוירוזאתוצעומ,תוימוקמתוצעומ,לארשיבתויריע)

ש"ש1- לארשיבתוגלפמ

(ןהיעצמתיצממ.תסבכהתאתוביכרמהתוגלפמה)

ש"ש6-ויתובוחוחרזאהתויוכז

,ימואלחוטיב,לארשיבהדובעיקוה,הבוחךוניהקוה,תוחרזאהקוח)

(לארשיבםיסימ,ל"הצלסויגמנוח

ש"ש4- הידיקפתותיבויצהתורדתסהה

.תיגויצאתורדתסההןיבללארשיתלשממןיבהנמואה)

תיבויצהתורדתסההתולועפתאתעצבמהעורזה-י"אלתידוהיהתונכוסה

.לארשילתמייקהןרקה,דוסיהןרק;תדחואמהתידוהיהתיבגמה.לארשיתנידמב

;הלוגבתוברתוךוניח;תובשייתה,הסילקוהיילע:םהידיקפתותוגכוסהידרשמ

(ץולחהורעונה

ar.

 

1

.2

.4

.5

.6

.ד

.8
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ש"ש3-םייעוצקפהםידוגיאהוםידבועתויורדתסה.9

(םייתוברתוםיילכלכםילעפמןםייעוצקמםידוגיאןתידדהMIDילעפמ)

ש"ש4-

ש"ש4

תדבועהתובשייתהה,0

(בשומה,ץוביקה)

.

-,תודחוימתויעב1

,תודעותוידלגגוזימ,היתונכשולארשי,לארשיבםיסועימ(הרצחהוםוכיסל)

.(ץראהוהלוגה
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תוחרזאהיאשונבהיפרגוילבב

,ה"כשתב"לשימתאצוהבהרבסההזכרמ-תוחרזאבםירועיש.1

*.הרבסההזכרמ- לארשיתוצופתינגולע.2

."רפס"תאצוה,שדוקהמלשר"ד-לארשיבהרזאה.3

.1958הנגביתאצוה-הדוהי-ןבלאימחרי-הרזאהוהנידמה4

.םייהדניורפ.יר"ד-לארשיתגידמלשםיינויצוטיטסנוקהתודוסיה:5

.1952תינויצהלכשהלןוכמהתאצוהב

.ם"כשת-ח"כשתיוסינתורודהמ-תוברתהוךוניחהדרשמתאצוהבתוחרזאכםירועיש6

.הנידמהתורישתוביצנתאצוה,תורישהוהתא-הנידמהתורשבדנועלךירדמ7

.הלשממהןותנש8

Today ץוחהדרשמתאצוהב-.[.508/9.

.תוברתהוךובההדרשמבןושלהתלחנהלהקלחמהתאצוהב,"ליחתמל"ףסומ-רהבנגורחוב,0

.1965הקוסעתהתורישתונקת-הקוסעתהתורש.1

.יסואלחוסבלדסומהלשרוביציסחילהקלחמהתאצוהב-ימואלחוסטיבאשונבתורבוח.2

.תידוהיהתובכוסהוהטילקהדרשמתאצוהב-הלועהתויוכז.3

תידוהיהתובכוסהלשםייתרבהוםיילכלכםירקחמלהכשלהתאצוהב-טם"כשתהילע+4

.1959םילשורי

תורדתסההתאצוהב-תיגויצההעונזוהלשהיתודלופ-םעלשולרוגהתניששהעונתה.5

.1968תימלועהתינויצה

.תוגכוסהוהטילקהדרשמתאצוהב-הלועלתוישומישתובותכ.6

רונמרדנסכלא-תורדתסההתוהמ»17

.1968םילשורי,תואירבהדרשמתאצוהב1948-1968תואירבהתכרעמ.8

1967"הדסמ"תאצוהב,ץרהנבלרתסא-ץראבהשדחהתובשיתההתודלות.9

לארשיתגידמבןוטלשה.20

.דוטיהןרקתאצוהב,שדוקהמלשר"ד-דחא-םכש.1

 

 



תוברתהוךוניחהדרשמ

הלכשהלוןושלהתלחנהלהקלחמה
₪202₪505₪₪35=בכ₪

תךתרוכא

(אטבודלםיאשוב)
] רפספ

זכרמהצוחמבםיכירדמתווצידיבםיכורע

לארשיבתוברתוךוניח)1

("לארשיבןוטלשה"אשונלהמלשה)ימוקמהןוטלשה)2

םיירוביצתודסומוםינוגריא(:3

ימואלחוטיבותואירב(4

הקוסעתהתוריש(5

הלועהתטילק)6

הלשממהותסנכה)7

 



namלארשיבתוברתו

לארשיבךוניחה(א

לארשיבתוברתה(ב

(Rלארשיבךוניחה

:הנשמהיאשונב

.היילעתטלוקהנידמבךוניחתויעב(1

.1953-ג"ישתיתכלממהךוניחהpan.1949-ט"שתהבוחךוניחקוח(2

.ךוניחה-תמרתאלעהוםיגשיה(3

.הנידמבםירגובמךוגיה)4

.הובגהךוגיחה(5

היילעתטלוקהנידמבךוניחתויעב)1

:לודיגלתוביסיתש.הנידמהםוקרחג;לטםיצשבםידימלתהרפסמנרכיגלודיג

תיבומהההיילעה.א

caהבוחךוניהקוח.

.רעונוםידלייפלאתואמתטילקו"תויולגהץוביק"תיילע.א

:םיישקה

וליפאוםיפירצבדומיל:םישקםיאבת.דומילירפסודויצ,םיניינבב,םירומברוסחמ

.תוגושתויוברתיאצויןיבתומרילדבה.םילהואב

:הרסמה

.םילועהםהירוהללארטיתוברתוהפשהדומילורעונלוםידלילידוהיויללכךוביח

וג)9-14םיליגהלעלחקוחה.1949-ט"שתתנשמםניחהבוחךוניהקוח.,ב

םירעג)ידוסיהךוניחהתאוטייסאלש17-14םיליגהלעןכו(ידוסיךוניחוהבוח

0273279(«

.יתד-יתכלממהס"היבויתכלממהס"היבב-1953-ג"ישתיתכלממהךוניחהקוח

.הפסנהאר-ךונביחהתורטמ

3/0.  



> 3 >

.רעונהתועונתוםילשמךוניח.תודסומהיבגלתוימוקמהתויושרהוהלשממהתוירחא

.תוגבהןמ76%-וםינבהןמ92%-םיברעהןיב.םיידוסיהרפסה-יתבבםידמולםידליהמ%

םילמהרצוא

,דויצ,רוסחמ,םיישק-ישק,רעוג,הטילק-טלק,תויולגזוביק,הביס,לודיג-לדג

nan,תוברת,היעב,ךוניה-ךניה,הרטמ,םיאבת-יאבת 7939 pinלעלח,בייה,

.דסומ,תימוקמתושר,הלשממ,יארחא,תוירחא,םויס-םייס

ךוניחהתמרתאלעהוםיגסיה(2

.ךוניחהחטשבםיגשיה

.םיכמסומיתלבהםירומהזוחאבהדיריוםיברםירומתרשכה

.םיפלאלתותיכירדחתיינבוךוניחתודסומתמקה

.תותיכבשתופיפצבהדיריוהייגשהתרמשמהלוטיב

,ןוכיתה,ידוסיהרפסה-תיבבתושדחםידומילתוינכת.ךוניחהתמרתאתולעהלםיצמאמ

,םינושתועוצקמבתושדחהארוהתומישתסנגכה.םייאלקחהוםייעוצקמהרפסה-יתבב

ךוניחבםידימלתהרפסמבלודיג.םהיתונורשכוםהיתויטניעלםידימלתהתוחתפתהתורשפאמה

.15-14,16-15םיליגהלעםביההגבוהWapinתבחרה.םאלסיאהתוצראמםירוהינב,ידוסי-לעה

תסנכהידי-לעהרשואתירטבמלרפההדעוהתצלמה:(המרופיר)ךוניחההנבמביוניש

.(טייביבתביטח-'מ'ה'זתותיכ)

םילמהרצוא

[היינב,המקה-םיקה,ךמסומ-יתלבךמסומ,זוחא,הדירי,הרשכה-רישכה,חטש,גשיה

,ןוכית,ידוסי,םידומיל-תינכות,המר,האלעה-הלעה,ץמאמ,תופיפצ,תרמשמ,לוטיבנ-לטיב

-הניש,הבחרה-ביחרה,הנוש,עוצקמ,הארוה,הטיש,סינכה,יאלקח,יעוצקמ,ידוסי-לע

.ןורשיכ,רשפיא,תוחתפתה,םייניב-תביטח,רושיא-רשיא,הדעו,הצלמה-דילמה,יוביש

הגידמבםירגובמךוניח)3

.םילועהינומהלרפכבוריעבתוינפלואוםינפלואתחיתפ

.תיתרבחותילכלכהטילקליעצמאכתירבעהןושלה

.(תויולגגוזימ)יכוניחטרוגכל"הצלשודיקפת

.(ס"יבםושבודמלאלש12%)םדיקפתודוסיתלכשהלתודסומה

.הלקתירבעבהאיר;רמוח

"AINםירגובמתומלתשהלתודסומודומיל.

.םידליהךוניחלעםירוההתיבתעפשה

4  



 

:םילמהרצוא

,רמוה,גוה,דיקפתאלמל,דיקפת,תויולגגוזימ,יתרבח,ילכלכ,יעצמא,רגובמ

.העפשה-עיפשה,הלכשה,תומלתשה

הובגהךוניחה)4

-ראבוהפיה,ןליא-רב,ביבא-לת,םילשורי-תואטיסרביגואה.עדמוךוניחתודסומ

.הלוגהידוהילשתומורת.םירחאםימרוגוהלטממהתכימת,ןמצייוןוכמ,ןוינכטה,עבש

הרבחהוקשמהתוחתפתה,הלוגהתוצראמםיטנדוטסיפלא.םידימלתהרפסמברכיבלודיג

.עדמהתודסומתוחתפתה-לארשיב

:םילמהרצוא

.הלוג,הרבה,קשמ,חתפתה-תוחתפתה,המורת,םרוג,הכימת-ךמת,עדמ

החישלםיאשוב

.ץראבוהלוגבםידליהךוניח1
f

.ץראבםיסומיגלךוניחה2.2

INV VR ?הבוטתוחרזאל5

.םידליהלעםירוההתיבתעפשה.4

.םירוההתיבלס"היבןיברשקה.5

:רךבהמםרוככל"הצ|.6

:חפסב

4(2ףיעס)יתכלממךוניחקוח

יכרעלעהנידמבידוסיהךוניחהתא(דסייל,ססבל)תיתשהלאיהיתכלממהךוניחהתרסמ"

ןומיאלע,לארשיםעלוהגידמלתונמאבותדלומהתבהאלע,עדמהיגשיהולארשיתוברת

,ןויווש,תוריחלעהיונבהרבחלהפיאשלעותיצולחהרשכהלע,הכאלמבותיאלקחהדובעב

."תוירבהתבהאותידדההרזע,תובלבוס

:םילמהרצוא

.תידדההרזע,תוגלבוס,תוריח,ןויווש,הפיאש,ןומא,תובמאנ,תדלומ,ךרע

לארשיבתוברתה.ב

.ץראבתוגותעה1

.עובלוקוןורטאית.2

.היזיוולטווידר.:3

5/.(לוסיפורויצ,הקיסומ)תונמא.4 ss



םילמה
,היעב,אטבל,עיבהל,היצמרופגיא,רפוס,רבחמ,דומיל,הריצי:ץראבתונותעה

םותחל,יוטיבשפוח,העפשה,לעעיפשהל,ץיפהל,להקתעד,-בןודל,ןוילג,העידי

,רודמ,ריוצמ,ךרוע,תכרעמ,תרתוכ,הבתכ,בתכ,תרוקיב,ןופובש,ןוחרי,יונמלע

,יאבותפ,ימויןותע,תורפס,יתגלפמיתלב,יתבלפמ,ישאררמאמ,ףסומ,העדומ

.ןויאר,ןייארל,םסרפל,הרוזגכ

,יסואל,ןמוי,ת-רמז,הרוכב-תגצה,העפוה,יאמב,המב,לזא:עובלוקוןירטאיח

,הבהנ,יאזהמ,הזהמ,קחשמ,הכרפעמ,ךסמ,םייפכתואיחמ,ףכאחמ,םסרופמ,ירוקפ

.תשובלת,דיקפת,הרואפת,להק,םוליצ,יגררי>2

,רדשל,לארשי-ירודיש,ןיירק,טולקל,טלקמ,ןיזאהל,ל"הצילג:היזיוולסווידר

.ריוואהגזמתיזחת,תינכות

,(םידוקיר,רוהיב)הקהל,הניגנילכ,ןורשיכ,םי-רנכ,תובמא-ןמא:תוגמא

,דייצל,לילצ,ןרתנספ,לספ,ןוגיג,ןיהלמ,הצבמ,ןחל,הניגנמ,טרצנוק,הקיסומ

.הכורעת,תרומזת,תינדקר,ןדקר,דויצ

:החישלםיאשוב

.תיטרקומידהגידמבתובגותעהידיקפת1

.הלילשובויחה-יוטיבהשפוח.2

.,היזיוולמבנוידרבךונידהורוריב.3

?ףידעהמ-עובלוקוןווסאית.4

6/.0:   



.

:טילמרצוא
 

poaרסרקמה.

+אריבם

םייקל|םירגהםיבשותהתבוטלםיתורישםייקל:אוהימוקתהןוטלשהלשיללכהודיקפה

תודטומ.ותסשב

ברוס

-הצערומ

תיסוקס

-הצעומ

תירוזא

הרואה

בויב

שורד

המוד

יאגת

רזעקוח

סמתובגל

-שוכר
קסע
ףיקעסמ

,תימוקמה-הצעומה,היריעה:םהימוקמהןוטלשהלשםיירקיעהםיבוסהתסולש

.תירוזאההצעומהור

הייריעה

:מההיריעהלשםיירקיעהםידיקפתה

|.בויבלוהרואתל,םיתבהוריעהתובוחרלשבומהבצמל,ריעהןויקבלגואדל.א

םירגובמלתוברתוךוגיהתודסומוםידלילרפס-יתבקיזחהלוםיקהל.ב

.(תוגרתהוךובלחהדרשמהרזענ)

החטשב,ריעהיבשותלםישורדההלועפלכתושעלותודישלכםייקל.ג

."תויריעהקרח"יפל,ילפיצינומה

היריעהתצעומלוהיריעלהריהבהתוכז

ןפואברג,ריצהבשותש"אגתב,תסבכלתוריחבלתומודהיריעלתוריחבה.א

.תוריחבהםוהיגפלםישדוח6ךשמבריעהלשילאפיציבומההחסשבעובק

aaהריהבתוכזלעבלכלתנתיגהצערמלוריעהתושארלרחביהלתוכזה,

.הלטמו20ליגמ

רזע-קוחה

תבוטלתודסומהוםיתורישהתאםייקלידכרדע-יקוחקקוחלתוכזההייריעל

.היבשוה

םיסמוביצקת

ביצקתלע(רומשל)ןזאלידכהיבשותמםינושםיסמתובגלתוכזההיריעל
.היריעה

!םקםיירקיפהםיסמה

«xשוכרסמ

םיקסעסמ.נ

.'חכועובלוקיסימרכ,תונוישריד--לע-םיפיקעםיסמ.ג

1/00
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תימוקמההצעומה1
:םילי|

|ידיקפתו-20.000-מןסקויבשותרפסמשבושייםוקמבתלעופתימוקמהצעומ

.הייריעלשוזלםימודהצעומה

םינפה-רש=-רשלתונפלתיאשר-20.000לעהלועהיבשותרפסמשתימוקמהצעומ

-בריכהל|.ריעכהתרכהשקבלוםינפה

|

|תירוזארהצעומה.2

דגאל|םייאלקחםיבושיירפסמדגאמהימוקמןוטלשלשבוסאיהתירוזאהצעומ

.םייוסמרוזיאב
רוזיא

רקיעםלוא-ימוקמןוטלשלכלשוזלםימודתירוזאההצעומהידיקפת

|.רוזיאבםיאלקהלותואלקחלהרזעבאיההתגאד

103:

(הנוהכ)ןהכל|.םינששמחותגוהכןמזותסנכהידי-לערחהבגאישנה.א

בצייל
|.הבבשויהםעהתודחאתאלמסמוהנידמהתאגציימאישגה.ב

תודחא

:םהאישגהלשםיירקיעהםידיקפתה

.השדחהלשממביכרהלתסנכרבחלעליממאישבה.א

aרשהוהלשממהשארםעדחי)הנידמהלשקוהלכלעםתוחאישגה

|.(רבדבעגונה

טפושהונמל|תאוםיניידהוםיטפושהתא,םייטמולפידהםיגיצבהתאהבממאוה.ג

הנידמהרקבמ.ולתושגומהתוצלמהיפלהנידמהרקבמ

םישיאםעוהלובבתודהיהיגיהבמםעתושיגפ,תוגמאתשגה:ומכםייתכלממה

.םיילארשי

הגיבה|.םשגועןיטקהלואםיניירבעלהניבהתתלתוכמסהאישגהידיב63

emויתואה|-םתיתפ!ומכ,םיבושחםייתכלממםיעוריאותוחכובבדבכמאישנה

ללא|.המודכו,תואמצעהםוי,תסנכה
תוחכוב

סקט|:יללכ

הב5*|םיסקפהםיכרעגובו,הנידמברתויבבההאהודבוכמהתיבלךפהאישנהתיב

8/..
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םיירוביצתודסומרםינוגדא

אורבם

יבינעב,הנידסהייחבםיבושחםידיקפתםיאלממםיירוביצהתודסומהוםינוגדאה

.תידדההרזעודעס,תוברתוהרבה,דבועלהגאדוהדובע

.:הבשמיאשוג

«Àי"אבםידבועהלשתיללכהתורדתסהה.

.הירבהןעמלתורדתסההתולועפ.2

.תורדחסהבהרמה.3

.תורדתסההתודסומ.4

.םירחאםידבועיגוגריא.5

.םיבושםינוגריא.6

י"אבםידבועהלשתיללכהתורדתסהה1

ירבהרפסמעיגמםויכ.4.5900-כזאהירבחרפסמו1920תגשבהמקתורדתסהה

.הלעמוןוילימלתורדתסהה

בושחךרעכהדובעבוילאיצוסהקדצבונימאהשםישיאי"עהכרדוהוהמקתורדתסהה

.היישעתבותואלקחבהדובעישגאלםיברםידיקפוםירחוסוכפהוזךרדב,ץראהןייבבב

הדובעלעןהותיגפוגהדובעלעןהםייחהםידבועהתאהיתורושבתדחאמתורדתסהה

.דבועהלשםייעוצקמהםיסרטנגיאהלעהנגהלוהדובעהיאנתתבטהלתגאודאיה,תינחור

:םילמהךרצוא

,קדצ,(םישיא)תוישיא,ךירדה,תידדההרזע,דעס,הוברת,דיקפת,דסומ,ןוגדא

.יאבת,(תיבהור,תינגפוג)הדובע,ךרע

הירבחןעמלתורדתסההתולועפ.2

דבועהיכרוצלגאודםגאלא,דבועהתויוכזלעןגמהדוגיאקרהביאתורדתסהה

.םיתמשב

םילוחתפוק-תואירביתוריש(א

ובםירבחוהנידסברתויבלודגהיאופרהדסומהאיהתורדתסההלשםילוחהתפוק

.'וכוהארבהיתב,םילוהיתבןכותואפרמ1000-כםילוה-תפוקל.םיבשותהלכמ12%-כ

9/..



mino םידבועהקשמ2)

םילעפמתסקהי"עהיישעתבו(םיבשומוםיצוביק)תדבועהתובשיתההי"צ

.(דועוהבונת,יזכרמהריבשמה,"הבובללוס")השורח-יתבו

היצרפואוקההותיפ(ג

.הכאלמבוהיישעתב,הרובחתבםידבועלשטיגושםיביטרפואוקתמקהי"ע

.תוברתוךוניחתולועפ(ד

םיגודעומתמסקהב,םירפסוםיבותיעתאצוה,תואצרהוטיסרוקןוגריאי"ע

,רעובלוםירגובמל

תצעומ)צבועהרעונהותדבוצההשאהלשיתרבחהויפואקמהםודיקלתולועפ(ה

טרופסתולועפןכו(דמולהודבועהרעונה,תודבועתוהסאןוגריא,(תולעופה

.("לעופה")

:םילמהרצוא

.םודיק,האצרה,תוברת,ךוניה,הכאלמ,תובשייתה,חותיפ;בשות,תוכז,דוגיא

עתרורדתסהבתורבחה.3

לששדחהרבחלכ.הנש18םהלואלמשתדבועודבועלכלהחותפתורדתסהבתורבחה

.וקוסיעיפלםייעוצקסהםידוגיאהדחאלףרטצמתורדתסהה

תורדתסההתודסומ.4

CRםיגשעבראלתחאתמייתקמהתורדתסההיודיצער.

aתורדתסההתצעומ.

Aלעופהדעווה.

הקלחמה:ומכ,םידבועהיינינעלוהינלתונושתוקלחמתומייקלעופהדעווהדיל

תודדתסההיניינע,'וכו,ךוניחלותוברתלזכרמה,תידדההרזעלהקלהמה,יעוצקמדוגיאל

דעוואץוביקהתוריכזמידיבתדבועהתובשייתהבוםילעופהתצעומידיבםההבשרמבוריעב

.בשומה

דעו-הדובעהםוקמבםידיקפתואםילעופהןוגריאאוהיעוצקמהדוגיאבידוסיהאתה

.םידבועהדעוואםילעופה

םירחאםידבועיגוגריא.5
.םייתדםידבוע100000-כםינגרואמובש-"יחרזמהלעופה".א

aתפוקהדילוםירבח80000-כםינגרואמהבש-"תיסואלהםידבועהתורדתסה"-

.םירבח200,000-כהבשתימואלםילוח

הלאםינוגריא.םייתדםידבוע27,000-כםיבגרואמהבש-"לארשיתדוגאילעופ".ג

1.םיבושםימכסהבתורדתסהכםירוסשק
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םידבועהללכמ90%-כםיכייש"אבםידבועהלשתיללכהםידבועהתורדתסהל

.ץראבםינגרואמה

םירחאםינבוגריא

«Rmהטיירבהי"ע1912תבשבהדסובש,הקירמאבתוינויצהםישנבהתורדתסה-"הסדה"

תובהתןכוםילשוהיבלודגהיאופרהזכרמהתאץראבתמייקמ"הסדה",דלוס

.תונבליעוצקמךוניחלתודסומוםידלילםיקחשמישרגמ,דליבוםאבלופיטל

1920 תבשבהדסוב"וציו".תויבויצםישבלשתימלועתורדתסה-"וציו" a

,תולועיתב,תיבקשמלרפס-יתב,םייאלקחרפס-יתבץראבתמייקמאיהוןודנולב

.'וכותונבלםייעוצקמםיסרוק

:םילמהרצוא

.ךייש,םססה,את,הצעומ,הדיעו,ףרטצה,שרגמ,םייק

.6

 



- 1| -

תואירב:אשונה

.םיבשיהותויעב:אובמ es

.וידיקפתותואירבהדרשמ.ב

.םייתכלממוםיירוביצתואירביתוריש.ג

.םילועלתואירביתוריש.ד

אובמ

יאבת,תונחמהידוהיבצמ:תינומהההילעהםעהגידמההדמעןהננפב:תויעבה.1

.הדוריתואירבןומרוינוע

,האופרלרפס-יתב,תואפרמ,םילוה-יתב)תואירבהיתורישתבחרה-:םיגטיה.2

.(תויחאלרפס-יתב

הגיחבמההובגםייחהתלחותןהבשתוגידמהלעתינמבלארשי)התומתהזוחאתנמקה

.(תיטסיטמס

.יאופרהרקחמהחותיפ

.תוהתפתמתונגידמליאופרעויס

וידיקפתותואירבהדרשמ

.הנידמבתואירבההאופרהיגיגעלכבהבוילעהתוכמסהאוהתואירבהדרטמ

:!וידיקפת

.תואפרמוםילוחיתבםוקימ

.הייסולכואהןוסיחלותולחמתעינמלגאוד

חקפמ,םילעפסבוםיירוביצתומוקמבינייגיההבצמהלעוןויקיגהלעחקפמ

.ןוזמהיכרצמוםימהןויקגלע

.(בלח-תפיט)דלילוםאלםיתורישםייקמ

םיירוביצתואירביתוריש

דסומהאיהתיללכהםידבועהתורדתסהלשםילוחה-תפוק-:ןהידיקפתוםילוחהתופוק

,ּהויסולכואהלש70%-כםיחטובמובשהנידמברתויבףיקמהולודגהיאופרה

םילוח-תפוק,תימואלםילוח-תפוק-:תופסוגםילוחתופוקבםיהטובמ20%-כ

.ףסאוי"בכמ,םייללכהםיגויצהלשח"פוק,תיממע

.םילוח-יתבבזופשיא,םיפסושםייאופרםיתורישןתמ-:םילוחהתופוקידיקפת

1

1

.2

.2

.4

1

(a

(a



427%

םיפסוגםיירוביצתואירביתוריש.2

.(םילשהחנםילועבלופיטלדסומ)ןבלמ

.םישוטשתוםילבגומ,םישישק,םילוחםילועבלפסמ

.םד-תמרתהלוהבושארהרזעלתוריש-םודא-דודןגמ

תסדהתיגיצידמתורדתסה

-זראבתואירבהיתורישםודיקלתוברהלעפרבעב

.האופרלרפס-תיבכםילשוריביאופרהTODAתאתמייקמםויכ

םילוקעלתואירביתוריש

תשולשךשמבםידבועהתורדתסהלשםילוה-תפוקבםולשפאללתורישלבקליאכזהלועלכ

.ץראבותוהשלםיגושארהםישדוחה

:םילמהרצוא

,הארבה,הנרקה,גשיה,תומדקתה,(םד-תקידב)תוקידב,היעב,זופשיא,התומתזוחא

הקלחמ,האפרמ,(העינמ)עגמ,עדמ,דורי,יאופרלופיס;שפנ-הלוח,ןוסיח,יאכז

,הותיפ,הנושאר-הרזע,לשחנ,הותיג,;ןוזמ-יכרצמ,רקחמ,יאופרזכרמ,לבגומ,;וקבדמ

.האורבת,םדםרת,רופיש,םיתוריש,האופד(םייקמ)םייק,שישק,םוליצ(לע),חקיפ

(ד



 

₪1+

ימואלחוסיב

ה

(aםיריאשוהבקיזחוטיב

(aתוהמאחוסיב

םיריכשידליוםידליתובורמתוחפשמחוטסיב(ד

תיבתרזועחוטיב(ה

הדובעיעגפנחוטיב)4

םיאולימבםיתרשמלהאוושהןרק(ז

ארבמ

דסומליארחאהדובעהדרשמ.ימואלהחוטיבהקוחתאתסבכההרשיא1953תבשב

תופתתשהלעססובמההדדסומבםיחטובמ18ליגמהבידמהיבשותלכ.ימואלחוטיבל

.דיבעמהודבועה

םיריאשוהנקיזחרטיב

65ליגמלחהםידבועםנגיאשםישישקלהגקיזתבציקקינעמימואלחוטיבלדסומה

לדוגבהיולתהבציקה.דובעלוכישמהםאםג(65םישב)70ליגמו(60ליגמםישנל)

.(י"ל209-לי"ל68ןיב)ילכלכהבצמבוהחפשמה

תוהמאחוטיב

.םילוח-תיבבהזפשואםאתדלוילכלהדילקנעמ-

.םישדוח5לשהפוקתדעתדבועהשאלהדילתשפוחהדעבהדילימד-

םיריכשידלירםידליתובורמתוחפשמחוטיב

לכדעבויעיברהדליהדעבהבציקליאכזםידלי4תוחפלולשישילארשיבשותלכ

.(18ליגדע)ףסובדלי

.םינושארהוידליתשולשמדחאלכרובעהבציקליאכזריכשלכ

תרבתורזרעתוסרב

הגקמהרבד,הדובעחוטיבימדםלשלתבייחעובקןפואבתרזועהקיסעמהתיב-תרקע

.ימואלחוטיבבתרזועלתויוכז

םיאלימבםיתרשמלהאורשהןרק

.(י"ל650דע)ותרוכשממ100%לבקליאכזםיאולימבתרשמההרזאלכ

,דיבפעמ,תדלוי,הגקיז,תוכז,הדילימד,ימואלחומיב,םויקיעצמא-םילמרצוא

1.םולשת,הנואת,ריכש,םיריאש,יאמצע,הדילקבעמ,םיאולימ

A

.ה

.ז  



 

= 1% >

הקוסעתהתוריש

:הנשמיאשונב

לארשיתגידמבדוסיךרעכהדובעה.א

(םיתומיש,היישעת,תואלקח)םיגושההדובעהיפנע3

.ויתויוכזודבועה2RID.ג

:םילמהרצוא

-רצייל,ילכלכ,הלכלכ,חותיפתורייע,קשמ,תוחתפתה-התפתהל,חותיפ-חתפל

.הקוסעת,דבועהתרשכה,תודבועםיידיברוסחמ,הדובערסוח,רוציי

(םיתוריש,היישעת,תואלקח)םינושההדובפהיפנפ

:םילמהרצוא

,תונוכמןיינב,לסשח)סדבהמ,ישפוחעוצקמ,לעפמ,היישעת,עקרק,יאלקח-תואלקח

,םיתוריש,יאנוכמ,ןלכלכ,לכירדא,יאנכמ,(היסיכ,ןיד-ררוע,תונובשחלהנמ

.העקשה-עיקשהל,תורשפא,האלמהקוסעת,קיסעהל,-בקסע,רחוס,רחסמ,ףבע

ויתויוכזודבועהיאבת

הכשלבהמשרהה,1

:םילמהרצוא

,רושיא,הלכשה,םיטרפ,םיכמסמ,םירוגמםוקמ,הקוסעתהתוריש,םושיר,םשרב

עיפוהל,תוכז,רותעובקל,-בלפטל,יעוצקמרודמ,עוצקמלעב,קתוי,ןויסינ

רודיס,יתחפשמבצמ,הדובעגישהל,יוכיס,גוס,העדומ,להקתלבקתועש,הכשלב

.הדובעברודיס,יתחפשמבצמ,הדדבעפב

הדובעלהחילשה.2

,ןתמואשמ,דמעומ,-להמאתה,םיאתמ,-לאתובפהל,העצה,עיצהל,תיעוצקמהדובע

.הלהבה,ןויאר,דיבעמ,רשכומ,-ללבקתג,ףרצל,הצלמה,-לעץילמה

:תופידעתוכז.3

.הסגכה,שישק,תיאופרהדעו,הדובערשוכ,לבגומ,ררהושמלייה,שדההלוע

,םייוכינ,ההפשמתפסות,רקויתפסות,רכש,דוסי,תרוכשמ,יאנת:דבועהתויוכז.4

תופש,הדובעתועש,תועיבק,םייוציפ,םירוסיפ,םידבועדעו,דיהאסמ

,תואלמיג,רספתהל,רספל,ףיסוהל,לעןגהל,ררבל,דיקפת,התיבש,תופסוב

,רכשב,הגרדבהלעה,הוטיב,הלחמימי,הארבהימד,השפוהימד,ישפוח

,לעוצקמ,ףילחהל,יאכז,קבעס,םויק,הלסבא:תיעוצקמהרשכהוהמוזיהדובפ.5

הרשכה,סרוק,המוזיהדובע,הדובעהדרשמ,הכימת,דומילתפוקת,יתקוסעתזעוי

.םויק,עוצקמירסה,הלכשהירסה,םיעצמאירסח,תיעוצקמ  



408 =

:הנשמה

הי+צלעהתטילקבםיישק,א

םהידיקפתוהטילקבםיקסופהתודסומר.ב

adהלופהתויוכז

:הלועהתטילקבםיישק

הדידרההדובע-תילכלכוהגותבמ..1

תיתרבחהטילקוךוביה,ןושל-תיתרבחהניחבמ.2

.ץראבהגושארההפיקתבםויקלהגאדה.1

.(תיעוצקמהרשכה,עוצקמבהטילק)הלכלכהייחבתומלתשה

.הדובעהםוקמלרוידהתמאתה

.תרבגומההיילעהמהאצותכתורידברוסחמה

.השדחהביבסלתולגתסה,תונועמבוהטילקהיזכרמב,םינפלואבהפשרדימיל.2

רוגיפוהפשיישק.הנידמהלשתיללכהךוניחהתשרברעוגהוםידליהתובלתשה

.םיירבעהתועוצקמב

:םילמה9328

,תרבגומהיילע,האצות,רוסחמ,הלכלכ,תיעוצקמהרשכה,הפוקת,םויק,הגא-7גאד

.רוגיפ-רגפל,ךוניחה-תשר,המאתה-םיאתהל

םהידיקפתוהסילקבםיקסרעהתודסומה

.הלוגבהיילעהןוגריא!:הידיקפת.תידוהיהתונכוסהלשהסילקלוהיילעלהקלחמה

ITDץראבתובועמהוםינפלואה,הטילקהיזכרמלוהינ,הלובבהיילעה.

.זץראבהלועהתטילקלתוירחאוהגאד:ודיקפתהלשממהלשהיילעתטילקלדרשמה

:ם?למהרצוא

,לוהינ,דודיע-דדועל,הלוג,ןוגריא,תוירחא;דיקפת,קסע,:,תד-ךפומ

.ץפלוא,הטילקזכרמ

הלופהתויוכז

.לארשילהעיסברתואצרהןומימ61

תאריזחיהלועה.הלועהלשהעיסבהתואצוהבתאשלהנבכומתידוהיהתובכוסה

.(םייתבשךות)םיחובהאוולהיאנתבםוכסה

.הליפרשוכד"5

ולםישורדהרחאדויצלכוותדובעילכתאףאוויאפהתאסינכהליאכזהלועה

.אוביןוישרלקוקזוניאףאוהיינבקסמוסכמםולשתמרוספאוה.יעוצקמל

שיב

.א

.ב

.ג



רויד

:תויורשפאהןההלא.םיחוגםולשתיאנתבהרידלבקליאכזשדחההלועה

אללתואוולהתרזעבםיבש3ךותהתואשוכרלתוכזםעתוריכשיאנתב(א

.הכומבתינירבוהכוראהפוקתלאתבכשמתפסותבהדמצה

(a(אתנכשמ)האוולהתרזעביטרפהקושבהרידתונקללוכיהלועה.

(aהזךרוצלהאוולהלבקיוהתפמימדבהרידרוכשללוכיל"נה.

,הותיפירוזאברקיעב,םיליגרםילועיבוכישהלועהלשותושרלםידמוע(ד

רכשבםגהחנהלבקמהלועהתובושארהםינשהשולשב.םיחובתוריבשיאבתב

.הזהריד

םהדובע

הבשהךשמבתמיוסמהפדעהבהקוסעתהתורישתועצמאבהדובעלבקליאכזהלועה

.ותיילעלהנושארה

:םיגושםיסממתולקהורוטפ

הנניאתישדוחהותרוכשמםא,הסבכה-סממרוטפהלועההצחמוהבשךשמב(*א

ןכ-ומכ.יקלחרוטפמהנהגהלועהןה"רחאלשםייתבשבםגי"ל1,200לעהלוע

ירפס"בשרגמוא,תיב,הרידתרבעהדעבםושיר-ימדםולשתמרוטפהיהיל"בה

תרידלעםלשלשיששוכרהסמלע80%דעהחגהלבקיןכו(ובאט)"הזוחאה

היהנסםוימםינש5ךשמבותולעבבםיאצמנבהתובהואהכאלמתיב,דרשמ,םירוגמ

.הלועל

תונבועמוםיבפלוא,הטילקיזכרמ

,- .ש,םיאסדגה,תוכמסומתויהא,םימלפודמתובובשהילהגמ,םיאמדקא-םילוע

5ךשטבהטילקה-זכרמבםיאצמב-30ליגמהלעמל-םירפוסוםינמא,םיאבותיע

.רוידוהלכלכ,םירגובמלתירבעלןפלואללוכהםישדח

םה.ל"נגההטילקהיזכרמלםילבקתמםניא30ליגמהטמל,םידיחי-םילוע

תירבעההפשבתישומישהעידישכורהלועהןפלואב,םיצוביאבםינפלואלםינפומ

.תלבגומהפוקתלתוינמזתורידתווהמותוטהורממורידהתובועמב.םישדה5ךשמב

ז
.תילארשיהתוחרזאהתאלבקלתיטמוטואהתוכזההלועלהרומש"תובשהקוח"יפל

.הלופכתוחרזאבהריכמלארשיתנידמ.הבוחהאלותוכזתאז

14

>

.4

.5
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Er

:םילמרצוא

-תריד50117,תולעב,הכאלמ-תיב,י"ע,הלוע-תרשא,תורשפא,הלופכ-תוחרזא

,הדמצה,תואצוה,תובהיל-האנה,םושיר-ימד,ןוכרד,העיסנ-ימד,םירוגמ

,לקרק,הזוהאהירפס,דמעמ,אתנכשמ,םידומיל,ררבל,הבוח,תוכז,הפדעה

.םיאבת,יערא-עובק,בשות,ריית,הקוסעתהתוריש,ה-רומש,דומיל-רכש

:החישלםיאשוב

?דציכהיילעהתטילק)1

?ןפלואהילןתנהמ)2

ץהיילעהתטילקלשתיתרבחההיעבה)3

.הלוגהמהיילעהדודיעלםיכרד)4



 

Ivaתוברתהוךוניחה

הלכשהלוןושלהתלחנהלהקלחמה

.ץרארתעידיבםיאשרונ6

םורדהזוחמןושלהתלחנהלהקלחמהתווצי"עדבועמ

.היתולובגוץראה

.ץראבםילקאה

.חמוצהויחה

.םימהתורוקמוםייעבטתורצוא

בושייתורוצוםירוזאיפלהתקולחוהנידמהתייסולכוא

לארשי-תנידמבהלכלכה

.1

.2

.5

.6



היתולובגוץראה

לארשי-ץראלשםיירוטסיההתולובגה.1

.החטבההתולובג.א

a(םיבושהםימבשה)תולחנתההיחמטש.

.המלשודודימיבהבידמהתולובג.ג

.םיאבומשחהימיבהנבידמהתולובג.ד
(4"םעבתפסותהאר)

דטירבהטדנמהתולו.2

 .םיטירבהי"עץראהשוביכוהנושארהםלועהתמחלמ.א

.רופלבתרהצה.ב

.הילגבאותפרצןיבוקיפ-סקייסהזוח.ג

לארשי-זראלןוילעהלילגהףוריצוןדריהרבעתמקה.ד

(1922-1914\.

הקולחהתולובג.2

.(ם"וא,לייפ)תובושהקולחתוינכות|.א

29.11.47-מץראהתקודלחלעם"ואהתמלחה|

10,6457דעלארשיתולובג.4

ekרורחישהתמחלמתואצות:

.קשבהתתיבש*"םכסהתולובגב

e»םויהלארשיתולובג

eRםימיהתששתמחלמרחאלשאהתקספהתולובג.

,םילשורידוחיא.ב

םילמהרבוא

יעבס.7 הקולח.6,םכסה.5 ,תוצחנתה.4החפבה.3,םורגל.2 ,םדוג.1

,הטש.14quam.13 ,םייק.12 ,רהנ.11,ךלמ.10,רבדמ.9שובכל8

,תינכות.20,הפוקת.19...תודלות.18,קשב-תתיבש.1[,יוגיש.16,ץומלש,5

י,.האצרת.1



הפ-לעבהפבההחופיטלםיאשונ

.ץראהוםעהןיבירוטסיההרשקהלעהחיש.א

.הנידמהלשדיתעהתולובגלעחוכיו.ב

ושלבםיגשיה

.יביסקאהםילמהרצואבבלתשהלתובייחתפרוצמההמישרבםילמה:םילמהרצראתרשעה.1

:םיאבהםימגתפהוםיבינגהתייבנקה.2
 

,"ברעמףוסביכובאוחרזמביבל","םלובגלםיבבובשר"

."הבגבוובופצוהפדקוהמיתצרפו"

:םינוסןושליפוריצבשומיס3

יריוואוק,לובגוק,שאתקספה,קוריהוקה,תדלומץרא,לובגילב/אלל

םייבושלהםיגשיההםושיי.4

שוסישידכךותםיללאגוטקאםיעוריאלרשקהב,דמלנהאשונבבםייבושלהםיגשיההםושיי

.םכסהתרפה,לובגלרבעמהזגפה,לובגהתאתוצחל:לשמל.םייבייפואהםיחנומב

:רארתתומשבשומרש.5

nan:הבידמוץראאשובלםירושקהםייתוכ"ארםייתומכראותתומש VR ZITA YR

.תחתפתמהבידמ,תיבובירותיאמצעהב*דמ,הרישעץרא,םיידי

:תויפרגואיגתופמתאירקבחיכשהחונימההרכה.6

,('וכוברעס-ןופצ:ןוגכ)םייביכיברויכ,בחורוק,ךרואוק

.עבורמסם"ק,םיהיבפ,הדמהבנק

2.



היתולובגוץראה

+ץראהתאיתתבךערזל":םהרבאל'החימבהשתולובגהלעםיארוקוגבחבאתישארבר:סברבכ

רהבהאוהתרפהוסוליבהאוהםירצמרהנ."תרפרהב,לודגהרהנהדעוםירצמרהבמתאזה

,הזהבחרבהחטשהלכבלארשייבבובשיאלםלועמ.ובימילשקריע,לבבבםרוזהבושחה

.הלאהתורהנהדעהיתולובגועיגהאל,דאמהלודגהתיההבידמהשכ,ךלמהדודימיבוליפא

,לארשיץראאיה,ןעבכץראבםיסבשהולחנתהוירחאואבטםיטפושהןמזבועשוהיימיב

.ןדריהלשםידדצהיבשב

ןולובז,ילתפב,רשא:םיאבהםיסבשה,םורדהלאןופצהןמובשיתהתיברעמהלארסיץרמב

רבעמ,תיחרזמהלארשיץראבוןושמשוהדוהי,ןד,ןימיבב,םירפא,השממטבשיצח,רכששי

,ולחבתהאלוםעמכןוכיתהםיהלשףוחהדיל.ןבוארודג,השנמטבשיצחולחנתהןדריל

.\(םיקיביפ)םיבודיצהידיבןופצבוםיתשילפהידיבםורדבהיהםשחטשהבורו

םורדב(תליא)רבגןויצעדעועיגההיתולובגודואמהנידמההבחרתההמלשודודםיכלמה"מיב

.לארשייכלסיסיבבזעבוינמזשובכלובגהיהךופצבהזלרבג.ףרפצבקשמדלרבצפמור

תונידמלשןהיחסשו,הדוהיולארשי,תונידמיתסלהכלממההקלחתהךלמההמלשלשותומירחא

.,גרכיבהדמ*ברמצמטצההל

קיהר,לארשיתואמצעהקספבלבב*""ע580-בהדוהישוביכו,רופא?"עץ2כ]-1לארשדשרב"פלחה

הדוהיירהתאםיברריהידימשבכוהמחלמבליחתהיבכמההדוהי.טיב:טתימיבקרהשדחתה

-ןופצבוכעדע,ןופצבןא(-גיבדעומדקתהוהכאלמבוכישמהזועכשוןתבוה*ריהגו,םילשוריר

תארוביחרהוהכאלמהתורטילשהסודרוהויאבירדנסכלאםיכלמה.%0ורדבעבש-ראבדערברעמ

םיאבוסשחהיכלמלשםבמזב,םיכלמהתפוקתבהדוהיולארשיתוכלממעולובגלרבעמוליפנהםתבידמ

הריפסל70תנשבלארשי-ץרטלשיפוסהשובכהםעואמורלשהאוכהלעשודרוהלשום"בירחאה

ועלש1917-וTUןיבשהפו"תב.תולגלשהבש1878רוליחתהולארש*תוגמצעהקספבםיאמורה"דילע

.הבהיהאללודגידרוהיבוטילבא,היקרופ,םירצמ,אמורןרגכ,תוברתונידמלארפי-ץראב

הטלחהולארשי-ץראבידוהיהםעלימואלתיבתמקהלהתמכסהלעה"בטירבתלשממהטדלחה171[-ב

השבכבהנבשהתואב.פדוהיהםעל,רופלבדרולה,היבטיצבלשץרחהרשידילעהרסמבת%ז

ןיביפוסהזוחםתחב1916-ברבכ.יטירבהטדנבסהתולובגועבקבוםילגנאהי"עלארשי-ץרא

לכטעמכראשנהז'נכשהיפלעו,ןוכיתה-הרזמהתקולחל(וקי5פ-סקייסהזוח)הילגבאותפרצ

רראשנזאםגלבא,םילגבאהתבוטלהזוחהןקות17?1-ב.לארשי-ץראתולובגלץוחמלילגה

1924-בקר-ץראהתולובגלץוחמהלוטמוידעלג-רפכ,יח-לתםיבושיהוןדריהתורוקמלכ

לבא.תואסצעפהתמחלמדעומייקתהרשא,יטירבהםדנמהתולובגומלשוהותיפוסרבדהןקות

,הללאדבעלשתורימסאהתאןדריהרבעבםיסירבהומיקה,1922-ב,ןכיבפלםייתבמדוע

ן.ידוה?יה"םראלהתיבהןמהתואודירפהר

4/.



ם*ברעןיבהברתוחיתמץראבהתיה,1939דעוD-1936,הייבעהםלועהתמחלמל?!מדקשטינסב

תלבהלשןויערהלערתויורתויורגוםילגבאה,רתויבהרבגתהתיברעהתוימואלהו;םידרהיר

תאקלחלהעפצהוזהדעו.לל?פדרולהלשותושארבץראלהריקחתדעו1937-ברוחלשר,ל?םראלה

רתויבםעומהיהתידוהיההנידמהחטששיפלעףאותיברעותידוהיפתּובידמיתשללארשיץרא

.םיברעהי"עהתחדנלבאתיבויצההעונתהי"עהעצהההלבקתנ

;ץראהתקולחלשןו"ערהלעתודחואמהתומואהורזח,!1ע47רבמבובב,רחראמרחייםיגנשרשע

רוזאכהתביבםוםללשוריותיברעהנידמלותידוהיהבידמללארשי*-ץראתקולהחועיצהבושי

תמועלהלודגהתומדקתהה,םיברעהי"עהתחדבוםידוהיהי"עהלבקתבתאזהעצהםג.למּראללריב

,לארשי-ץראתיצחממרתויהיהו,לדגםידוהיהתבידמחמשש,ךכבהתיהליפהדעְּג?שהתעצה

תנקספהבהכשמבשתראמצעהתםחלמהליחתה29.11.194]-בם"ואהלשהטלחההתלבקתרחכל

,הירוס,ןדרי,םירצמ)ברעתוצראםעקשבהתתיבשימכסהומתחב1950-בו1949-ב.1949דע

.לארשי-תבידמלשתולובגהועבקנו(ןוננלי

תולובגואבםמוקמבו,םימיהתששתמחלמהרמגבובםויה1900067דעוראשבהלאתולובג

.רבימידעםימ"יקששאהתקספה

ץראבםילקאה

הבשמ*אשוב

 

םייפרגואיגםירוזאלץראהתקולח.1

.ףוחהקמע,8

sa(ןדריהתעקב,לאערזיקמע,ןדריהקמ:,הליחה)םיימיבפם*קמע.

a(בגבהרה,הדוהיירה,ןורמושה,לסרכה,ןותחתלילג,ןוילעלילג,ןלוגה)רהה

.\הברעה,יבופצהבגנה)בגבה27

eץראבהנשהתונוע

ןתקרלחוהבשהתובוע5%4

הבשהתונועבתולילהוםיםיהךרוא%-



eםיעקשמה

.ןרגבםיעקשמהיאוה.8

:נירוזנה?פלםיעקשמהתפמלב

:יהפסגממאץחל,חררה"בור*צכ)רוזאררוזאלכבםיעקשמהתמוקצל:.יצלפשמהםימררגה3

.(םיהלאהבריק,רידגהלבפהבוג,תרחלה

4.| תורוטרפמסה
.תעצרטמהתיתבשההרוטרפמטהו

Pa!םיבושהם"רודאבתרוררטרפמםטהתמוקע.

הסגדהלתרדוקב

aעלפרברמידהותירלכלכהתוחתפתההלעעיפסמםרוגכםילקאההרכה

DEיבוכית-םיהרוזאגהךמקלחכץראבםילקוה.

Aלעםילקאה8No4029057

0aהודו1 Do DM 44.TES ASהתכטכ26907.,רלפב

mins Dê13,םירטממ42, ,םיפקשמ,11ףרילורא-גזמ'.10.,ץחל9YO,

CAGIVADAR O uid aa18ףרמה,17 ,בוסבל.Andeעלס449,

ES UIP ARDOR DT ברש.,253, גלפ,.24י,המר"0

|ךופטדש6
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הפ-לעבהעבהההופיטלםיו:טוב

.אצומהץראבטילקגהןיבלץראבםילקאהןיבהמודהוהברטה(א

.הרוטקטיכראהלעושובלהלעםילקאהתעפשה(ב

.ץראביברשםוירואית(ג

ןוטלבםיגשיה

:םילטהרצואתרשעה

.יביטקאהםילמהרצואבבלתשהלתובייחתפרוצמההמישרבםילמה

? :םיאבהםימגתפהוםיביגה nºº3pa

דירומוהורבישמ","המדאהיגפלערטמולטןתו","ןיאםשגוחורוםיאיטב"

."םשג

:םינושןרשליפוריצבשומיש

,תוהורהלכל,הורישגא,חורתרומ,חורתרוק,הערחור,תרעוסחור,םיצרפחור

,רטמולט,םשגתופט,שוקלמוהרוי,לקםשג,ףטושףשג,הכרבימשג,םימשהתוחור

.בוטרשיבכ,תושמשה-ןיב,שמשתכמ,ברשםוי,םויהםוחכ

:םיימוימויםיטומישב,דמלגהאשוגבםייגושלהםיגשיההםושיי

-תופוס;ימוקמףוטפיט,םירוזפםירטממ,םיימוקמםירטממ,ריוואהגזמתיזחת

,ךיבא,האגריוואגזמ,ריהב,יקלחןנועמ,ןנועמ,םיקרב,םימערתופוס,לוח

'/.טקשםי,רעוסםי,ילג-םי,הרק,לפרע

:םיינינפואוםיחיכשראותתרמס

.דבכברט,דערוק,החונהרוטרפמט,האבםילקא,הובםילקא

םייתומכראותהומשבשרמיש

.ינוניב,ךומב,הובג,הבטקתומכ,הלודגתומכ

.1אשוגלםירושקםילעפבןוכבשומיש

,רערסםי,הלעתץדרתתוחלה,תובשבטתוחור,םיטשפתמםינגע/םימשג,םיסכמםיבבע

,םוטג,תעקרט/תהרוזשמש

7.

.2

4

.5

26



7

תמוצהויחה

יפרגואיגהּהיפואוהייחמצה

.גזוממםילקאלת"נבייפואהייחמצ,א

.ירבדמםילקאל'תיבייפואהייחמצ,ב

םיבוסיפלוםירוזאיפלהתקולחוהייהמצה
,

.

ARתפקרה,תירובה,תינלכה,היגצוקהריס,בורח,תיז,ןולט,ןרוא)רההרוזא,

.(תיבוותסה,סיריאה,םוכרכה

,שורבה,המקשה,סוטפילקאה,לקדה,םתורה)םיימיבפםיקמעוףוחהתעוצר.ב

.(בצחה,סיקרבה,ינועבצה

.(הטישהולטאה)הברעהו2310.ג

:םיינייפואהתוברתהילודיג

.(תוינמה,לעוטתלוביש,הרועש,הטיח)הדשתואובת.א

.(הבופא,תומהבקלס,תעלד,סרית,ןתלת)אופסמיחמצ.ב

,לצב,ןופפלמ,לפלפ,אושיק,המדא-חופת,ליצח,הינבגע)השקמוקרייחמצ.ג
4

.(היטבא,ןולימ,הסח,רזג,בורכ,010

.(רכוסקלס,םינבטוב,הבתוכ)היישעתילודיג.ד

aהבאת,תיז,דקש,קסרפא,ףיזש,שמשימ,סבא,חופת,רדהירפ)ירפ-יצע,

.(ודקובא,בורח,(הבגב)זומ,רמת,תות,ןומיר,ןפג

.(הבניראוזואק,תכרדזיא,סוקיפ,הפצפצ)יוביצע.,ו

srתיגלכ,היילד,םהיגימלםיבפייס,לותח-ינרופיצ,ןרופיצ,דרו)יוביהמצ,

.(היראעול

םייחהילעבלשםיגושהםיגוסה

.לכאמיגדוםירובד,תלוגנרת,הרפ,למב,סבכ,זע,ררומח,סוס)קשמלםיליעומ.,א

Oתבגרא,לותה,בלכ,באז,ןת,לעוש,לעי,יבצ,הלייא)םיחיכשםיקבוי,

.(עובצ,דופיק,רבכע,רבריזח

,תינוגס,הנוי,תפיכוד,לובלוב,תיחוה,ילאילחב,יבורפע.רורד)ףבכילעב.ג

.(רשג,ףושני,זב,םיע,ברוע,ףתש,גדלש,הפבא,יאבקש,הדיסח

,,האטל,תיקיז,בצ,העפא,עפצ,םימהשחב,רוחשהשחבה)םייוצמםילחז.ד

.(תיממשןודרח

tds
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,שוהי,םיילגר-הברמ,ברקע,טיבכע,תיטופיח,תעלות,עדרפצ)יתובוס.ה

 

.! ,הלמב,תומיגכ,ףלטע,רפרפ,המלט-למג,טפשיפ,קקמ,רצרצ,לרכרחי,בובז

(הערצ

:תובוטחהעבטהתורומט

תרומט,םיגיגתהלחב,ןורימרה,לטתשרוח,סאיבבהתרומט,רדוקלולה,הלוחה

.תליאבםיגומלאהרוזא,(הלבהווקא)דמחןיע,ןולקטא-ימואלהקרוטפה,ידכןיע

השעבדהל:תרדרקנ

תורסמ

.רתויבםיצופנהםיהמצהומייחהללעבתדכה8

.המואהוימהיסלץראהיגפתרסכהסרסלב .ב

Aףובגהתריטשלןתובישחועבטהתודוטשתרכה.

:םילמהרצרוא
+

,לותזל.7,םילחוז.027.5,6,גיד4,ברדל.2.י-,עדב,םיימפההלעב1

,קבוי.12 ,רעי.11 ,ףורטל.10,קרה.9.השרוה.8

5

,ליעומ.14,םרכ.13
é

,חמצ.21 ,הייחמצ.20,הלע.19,ףוקעל.8,ףוב.וך,לוב.16,קיזמ 5

.היש.26,הרומט.25,שרחש.24,דיצ.23,דוצל .2

הפ-לעבהעבההחופיטלםיאסרב

י

ciאצרמהץראבחמוצהריחהתמועלץראבחמוצהולחה:האדרשה.

saז?הפרגךרבשהלעץראההותיפ""

:"תולמהך2ב?תרקיב'3

,.עבטלריטסמםימרסררהה,ד

ןוטלבםיגטניה

:םיכוסיבסמבכררקהדקרפבםילמח39

.רללכבתשרבהתגבהל"ללכםללמהצה>8

THBחתמרצההלחה227973.

.דמולהלשיביטסקאהושומישלולוכהגקוייללכהםילמהרצוא

ףיסוהליאשראוה)הרומהלשותריחבורךילוקריסיפלרבקרי!המוצהה"הה"לונגיכ

“:םיאבהםימרוגבבטחתהב(המישרהןמעררגלווג

.דמולהלטהתביבס|.

.דמולהלשותובייבעתה.ב

VIDAתוסיהר3 PTדסרלהלש.
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.לארשיבםימייקםביארטאםיעודיםיחמצוםייחילעבייוניכתרכה

.(חושא,זרא,בוד,יכות,ףוק,רמב,הירא,ליפ)

הem:םיאבהםימבתפהוםיבינהתייגבקה

-שבכםעבאזרגו","רעיאלוםיבודאל","רבכעדילוהרהה","הבץוקוהילא"

,"שבדובלהתבזץרא","וילעבסובארומחווהנוקרושעדי","ץבריידגםערמבו

asa!ודיגיהמ,תבהלשהלפנםיזראבםא","םילעושלשאריהתלארתויראלבגז

שגינו","למבהבגתארבשששקה","ורבגתויראמולקםירשבמ","ריקהיבוזא

,"הגגגומתתתועבגהלכוסיסעםירההופיטהוpataךשומבםיבגעךרודורצוקבשרוח

"?יראמזעקומושבדמקותמהמ"

:ןוגכןושליפוריצבשומיט

בער,רופיצהףועממ,הרובחבסירא,שחבכםורע,הדשבבשעכ,םיחוחהןיבהבשוטכ

בדכ,שיבכעירוק,תונויסנ-ןפש,םהינינרבערוחשלותח,בלכהרובקןטכ,בלככ

,םושהתפילקכ,בהזהלגע,השקזוגא,בודתורט,ךזתיזןמש,סוס-תוכ,םימב

|.שרהתשבכ,ףדיגהלעכ

ףיסויהרומהוןושליפוריצוםימגתפלשםצמוצמרחבנמתללוכתיבכותה-:הרעה

.ויביעתוארכםהילע

:םיחיכשהיההתולוקדומיל

.רקרקל,גווטל,ץייצל,ללייל,תועגל,םזמזל,חובנל

Um“לשתוגושתולועפםירו:תמהםילעפדומיל

.רוהדל,טילמהל,לוהזל,ףועל,סועלל,ףורטל

:תמוצהםלועלםירושקהםילעפ

.בלבלל,ףוטקל,שורהל,עורזל,חורפל,רוצקל,חומצל

:םייההילעביאצאצייוניכ

.הייס,לבע,הלט,ריפכ,רוג

:יחהירוגמ

.תרווכ,הרואמ,ךבוש,הנולמ,ריד,לול,תפר,הוורוא,ןק

:ןוגכחמוצלויחלםייניפואהראותהתומשבןומיא

הסוס,יבחירהרפ,יטיאבצ,ןמאנבלכ,לעושכםורע,יבצכלק,היראכקזח

.המימתהשבכ,ינברקודרבצ,רושכאירב,הליצא

1).

.2

.4

.5

.6

7

8
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םרימהתורוקמרםייעבטתורצוא

עבטתררצוא

ex(תטוחב,לזרב)םייסיסבעבטתורצוא.

O(*וכו,תיסרח,םורב,גלשא,םיטפסופ)םיילרבימעבטתורצוא.

.(זבוטפג)קלדירמרוה..ג

ץראבתועקרק

.(תודבכתומדא,תולקתומדא,הרמח,סיל)תועקרקהיגוס.א

a(םיקמעה,בגבה,רהה)םירוזאהיפלתועקרקהתוירופ.

םימהתורוקמ

.(תונייעמ,תורהב)עקר;היבפלעתועיבקבםימרוזםימ.א

a(בזכאילחב)תונופטטימ.

«a(תורוב,תוראב)םייעקרק-תתםימ.

םימילעפמ

(בגב-ןוקרילעפמ,יצראהליבומה)םיירוזאוםייצראםימילעפמ.א

.(םוהתימתרשעה)םירכסוהריגאתוכירב.ב

a(םימתולעת,תוראב)תוימוקטהאקשהתותשר.

.ושגדהלתרדרקנ

.לארשיתגידמבםימהועבטהתורצואתרכה.א

aתילכלכהתוחתפתהבעבוקטרוגכםימהתורוקמועבטהתורצוא.

«a(חלמה-םיילעפמ)עבסהתורצואלוצינבוםימילעפמתמקהבתיצולחהחורהתשגבדה.

.תילארשיהתואלקחהתאםיבצעמהםימרוגכםימהועקרקה.ד

:םילמהרבוא

-תכירב.6,רוב.5,ראב.4,עבט-תורצוא.32,בלטא.2,היירופהמדא1

TRI,הריגא .8 SMT efרוקמ,12י.,לעפמ,1] ,הלכלכ,10,םדרזלי:9,

,תשרהב.17,הרכמ.16,םרהתימ.15,יצראהליבומה.14,ןייעמ3

,עקרק.25,דבפל,22 ,דכס2[MO:20 ,בצככלהב.19,דהנ8

.יעקרק-תת.28,הלעת.27,ןופטיש.26,האקשהתשר.25,חודי;.4
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הפ-לעבהעלב;והחוּברזְכתיטריו

.אצומהץראלהאוושהבםימהעתורוקמוםייעבטהגורצוטה.א

-ילעפמ,םיטפסופ,הלמה-םי)ץראבםיטלובהםילעפסהדחטברוקיברוטית.ב

.('וכו,יצראהליבוגה,תטרהגה

aהפיסלכלעלבח"".

ןושלבםיגטיר

:םילמהרצרוהרינעה

.יביטקאהםילמהרצואבבלתשהלתדבייחעפרוצמההמישרבםילמה

:םיאבהםימכתפהיםיביגבגהתיינקה

TV DD qua"שבכ","םימבגדכ","םימויפאלימ","וקתמיםיבובגםימ","ספב

."המדאהירפארוב","עקרקבויבפ

1:םינושןוטליפוריצבטומיש

.רכיב-תמדא,יעקרק-תת,םימ-לדגמ,םימשבימ,הייתשימ,םיחולמםימ,םיקותמםימ

 

שומישידכךותדמולהלטתישיאהותביבסבדמלגהאשובבםייבושלהםיגשיההםושיי

.ותביבסלםייגייפואהםיהבומב

ילעב,תיתיבהיונהתנגבהאקשהה,םימהריחמ,הביבסבםימהתורוקט,תומוקמתומט

.םינושםיריטכמ,עוצקמ

ברשייתורוצוםירוואיפלהתקולחוהוידמהתייסורריע

םייוליבהתיילעמלחהתיכ-יוןמידהתוחתפתהה

atםינושההיילעהילגמהאצותכץראבהייסולכואהלשירקמההלודיב.

.ץראביברעהבושייהןיבלידוהיהבושייהןיבהנתשמה259005סחיה.ב

ךראבבושייהתורוצלעתונו|התוילעהתעפסה

.תירבעההבשומהתבצעמכהבנוארההיילעה.א

.םידבועהבטומלותיצוביקההעונתלתודוסיהתוחיבמכתיטילשהוהיבשההיילעה.ב

Aתוגורחאהםיגשהםישולשבםיינוריעהםיזוכירהלשריתההםחותיפ.

יבשומוחותיפהתורייע,תורבפמהתמקהוהנידמהםוקרחאלתיגוכהההיילעה,ד

.(בגנלו"יברע"הלילגלרקיעב,הייסולכואהרוזי5).םילועה
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ךראבםילרדבהםירברביעהםרזנכדריה

.ץראהזכרמבףיפצהינוריעהזוכירהבא

.(ןורטהתובשומ,ןויצל-ןושאר,תובוחר,ןדשוב,ופי-א"ת)

.(לילגהירע,הפיו)ץראהןופצ.ב

.םילשורי3

.(ןולקטא,חליא,עבט-ראב)בגבהירע.ד

רככהברטייה

.התבידמהןנחסבלרתמררתרירפכהבושייהגו

.תואלקחהחותפלותמורתוירפכהביטייה2

sdתילארשיההרבחבירפכהבושייהלשילוגסההלקסמ.

לארטיהבירמבםיסרעימה

LNתוינידמהתויוחתפתההןמהאצותכיברעהטרעימהברקבםייפרגימידהםילוביסה.

SAםיגמרא;םיסקר'צ,םיזורד:יברעהטועימהברקבתוברטהתודעה.

.םילודבהםיירפכהום*-יברריפהםלזוכדרה43

רשגדהלתרדרקנ

םייוליבהתיילעטלחהץראבידוהיהבוטייהלשתיפרגומידהתוחתעתההדומיל

.רגימיבהלכו

.םיבושטחהםיירפכההםייגוריעהםיבוטייהערכהב

:םילמהרצוא

,תובשטייתה.6,הריגה.5,ירפסמלודיג.4,לודיג<2,הצלב.22',הייסצלפרא1

,הדע.ו2,בשטייתמ.12,טועימ.11,הדולי.10,ץולח.9,בכרה.8;:תוחתפתה.]

,תהדק.ו8,תופיפצ.17,חותיפ.16,הייסולכוארוזיפ.15,חותיפתרייע.4

.האצות.22,העונבת.21],ידביש,20,לבוריעדצוכיר.9

הפ-לעבהעבההחרפיטלםיאשרנ
 

.הבגידמהםוקםעתינוכהההיילעלונבימיבהיילעהתאווסה.א

«aוכותביחהיברעהטועימהוידוהיהבושייהןיביתוברתהויתרבחהעגמה.

Aםייקהיפרגומידהךרעמבידוהיהבושייהלשיעבטהיובירהלשותוביטה.

7

e

\זו

 

 



75

- 13 -

₪ןוטלבםיגניה

:םילמהרצואתרטעה

.יביסקטהםילמהרצוטבבלתטהלתובייהתפרוצמההמישרבםילמה

:םיאבהםימגתפהוםיבינהתיינקה

."בוטייהjoםדא","הדעוטעלבק","*הרואבהכלבווכלבקעיהיב"

:םינגושןוטליפוריצבשומיש

בושיי,ינוריעבושיי,לדגמוהמוח,הדובע-שוביכ,םיטועימ-ליח,רפס-בוסיי

תוצרא,ץראהדילי,תובאץרא,אצומץרא,תיצוביקהעובת,םידבועבשומ,ירפכ

.שדוקהץרא,יעבטיוביר,הקוצמתוצרא,החוור

DIDידכךותדמולהלסתישיאהותביבסב702230אשרובבםייבושלהםיגטיההםושיי

.ותביבסלםייבייפואהםיחבומב

:ןוגכםייסופיטםירובמירוזיא,הביבסבםיטועימה,הבורקהותביבסבםיבוסיי

.ןוכיש,להאמ,הבוכש,רברפ

:תויססיטטסתואלבטבותומרגאידבחיכטההרבימהתרכה

.קיסהל,הבקסמ,םוכיס,ףיעס,ליג,לכה-ךס,ןימ,זוחא

לארשי-תנידמבהלכלבה

.1

.2

A
N

4

.5

:הבשמיאשוב

לארשי-תגידמבתואלקחה

:םיירקיעהתואלקחהיפבע.א

,ןאצ,רקב,ןיחלשילודיג,לעבילודיג,היישעתילודיג,םירדה,םיעטמ

.גידותופופ

לארשטי-תגידמבהייטעתה

xלמשזחירצומותכתמ.
.םייתיישעתןוזמירצומ.ב

aהלעבהוהטבלה,ליטסקט.

.תופורתוםילקימיכ,םילרבימ.ד

וריינוזץ..ה

םימולהי.ו
:,

14/00
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ןייבבדרצהמ

בכרהתיישעת

ימוגהתיישעת

הריעזההכאלמה

תיאבצההיישעתה

.למשחהתורוקמ

לארשי-תנגנידטברחסמה aidsdoaרחסמה

yana ano(אוציהואוביה)לאהטילש.

.םלועהתוגידמםעלארשילשםיילכלכהםירשקה

.יתורדתסההקשמהויתכלטמהקסשמה,יטרפהקשמה

.ז

.ח

.ט

q

en?

.בי

8.

.ב

.ב

לארשטי-תגידמבםיתוריטה

pon(הסרוב,םיקנב)םיפסכה.

.(תואבכטוהסדנה,האופר,טפטמ,ךוגיח)םיישפוחהתועוצקמה

.(ראודוהרטסמ)םייתכלממםיתרריש

.(החראההיתורט)תורייתה

as
es

.ב

-
a

.ד

לארטי-תגידמבהרובחתה

.(לזרבתוליסמוםישיבכ)תיתשביההרובחתה.א

a(םיעסובהורחוסהייצ)תימיההרובחתה.

.(םיינוציחהוםיימינפההרובחתהלווק)תיריוואההרובחתה.ג

.(תיתכלמטותירוביצ,תיטרפ)לארשיבהרובחתהןוגדואד

השגדהלתודוקנ
-

.םיירקיעההיביכרמותילארטיההלכלכהלשהנבבמהתרכה.א

aילכלכהויערבחההנבמהןיבןילמוגהיסחי.

סמועה,יברעהםרחה)לגרשי-תגידמלשםייפיצפסההיטבתבתילארטיההלכלכה3

.(היבמרגבםימולשתה,םלועהתודהיתומורת,יגוחטבה

.תילכלכהתוחתפתההוהיילעהתטילקןיברשקה.ד

םילמהרצוא

,יתשבי.7,אוצי.6,אובי5,יגוציח.4,העקשה.3,לעבילודיג.2,ןוגריא1

,הכאלמ.14,ןוזמ.13,רצומ.12,תכתמ,11,עטמ.0,רהסמ.9,םימולהי8

,יצ.20,ימיגפ.19,לזרבתליסמ.18,סדבהמ.17,ישפוחעוצקמ.16,יתכלממ

.הפועת.26,הרובחת.25,הייטעת.24,קוויש.23,םיתוריש.22,בכר
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.הפ-לעבהעבההחתופיסלםיאטוב

.ילארשיהקשמבותובלתטהושדחההלועה.א

aרוצמיאבתבההובבםייחתמר"?|"

aלארשיבוהלובב-"הכופהההדימריפה".

"?ףידעהמ-היישעתרתואלקה",ד

ןושלבםיגטיה

:םיאבהםימבתפהוםיביבגהתייגקה

,"דלוילמעלםדא","הרותןיאחמקןיאםא","םחלעבשיותמדאדבוע"

."םחללכאתךיפאתעיזב"

.:םיאבהןושלהיפוריצתיינקה

,הפועת-למנ,ילכלכבצמ,ןוהאובי,םיידיתדובע,הרוחשהדובע,המדאתדובע

-תמר,םדא-חוכ,הרובחתקרוע,הלקהיישעת,הדבכהיישעת,יאלקחףנע,רחוסיצ

.ןמוזמףסכ,לגרתטישפ,םילגרמוח,םייח

.תושדחהןמותובגותעהןמםיימוימויםיתבומבשומיש

הדיריוהיילע,ץוחעבטמ,הדומצאתבכשמ,דדמל,רלודל%דומצ,היחמהרקוידדמ

,תויגמ,דדמ,םיריחמ,רכש:לש

.תימואל,תיפסכ/הסנכה.רקוי,רכש/תפסות

:אשרגלםייסופיטםילעפ

,םלשל,עיקשהל,התפל,רוחסל,תוגקל,רוכמל,אבייל,אצייל,רצייל,קוושל

.תוכנל,תוולהל
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