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לשוהצקתאו,ינשהלבחלדחאלבהלשוהצקרשק:הינב.רצ

תווצקהתאחטבהו,םידנעיאצחבןושארלרשק,ינשהלבחה
ףקהתחופםילבחהתחיתמתאותרבגהב.הנטקהליבקמהתיפכב
.(ףדלרבעמםירויצהאר).רשקה
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לעמדחאההצקהתארבעה:ה"נב

ךכינשהביבסותואףקהו,ינשל

בושרבעה.וילעמבושהיהיש

,ינשההצקהלעמהצקותוא
.וילעמבושהיהישןפאבובובסו

.יושעהרשקב.בטיהרשקהתאקדה

לבחלכלשהצקהךירצןוכנ

ומכהבינעהרבעותואמתויהל

.וכשמה

רשקלבקתאלשבלםיש

וברשא;ףיוזמחוטש

םניאםירצקהתווצקה

לשדצותואמםיאצוי

הזרשק.ךוראהלבחה

..לקנבחתפהללולע
אלשןכומכרהזה

לולעש,אתבסרשקרוציל

וריתהלהשקכשוחתפהל

ןכומכתגשה.חתמנםאב
רשקתאלבקתאלש

אוהשףיוזמהאתבסה

אלהםירשקהינשףורצ

.םימדוקהםינוכנ
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(לופכןהברובח)םיג"דרובח.8.=|

je: “SAupaרובחלכ.הושיבעילעבםיבוטרםילבחינשםירבחמהז
השקוםשילחי,םילבחהתאהפריםיבוטרםילבחבהשעירשארחא
cavaדחאSanלשוהצקרשק:הינב.וריתהלהיהי San?תאו

eרשקלכךרד.ןהבירשקבןושארלרשקיִבָשסהלבחהלשוהצק+
םילבחהינשבךשמ.םירשקהתאקדה.ינשהלבחהרבעןהב
תווצקבךשמהרההםשל.ורצעיוהזלאהזוברקתיםירשקהו
.םילבחה

 

םיגרוארובה.6

 

סא.םיבעבםיושםניאשםילבה"נשתרישקלםישמתשמהזרובחב
םילבחהוקדהתיאלרשקה-חוסשרובחבהלאכםילבחינשרושקנ

|:.רשקהןמוטמתשיווקלחתי

תבעהלבחהתאלפק:הינב

לחשה.לפכוברצוישןפואב
ךותלקדה,לבחהלשוהצקתא

ףקה.הלעמלהטמלמהאלולה
יקלחינשתאקדההצקב

.ומצעלתחתמותואלחשהו,הבעהלבחה

2152 02227 man«9

 

poדחוימןוחטבשורדשכהרטמהתואלשמשמ.

לופכםיגרוארובח.[

טרדנשכהרטמהתואלשמשמ

אוההזרובח.רתיןוחטב

.ומדוקמהרתהלרתויחונםג

םיגרוארובחהנב:הינב
קדהלבחהתארבעהו,ליגר

האלולהיקלהינשלביבסמ

רשק.םיימעפ(הבעהלבחה)
ם%לבחהלעםאקזחהז
.תחיתמתלעופ

 

םיפיסומשאלאםיגידהרובחתמגודכהשענהזרשק:הינב
.דצלכבןהברשקדוע  

 

תותפקירמקרובח.0
|

:הינב.םיבעםיריס"לבהוא,הדלפ22292ינשרובוולשמשמ.|ד
לבהחהלעהנומהיה"הצקהשךכ,לבחההצקבהרוגסהאלולהשע

«PRAהלעמלהטמלמהאלולהךותלינשהלבחההצקתאסנכה.
ותואסנכהו,ןושארהלבחבשתובלטצההביבסםיימעפקאסול
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(דתידנע)האלולדנע

,דנעיצחהשע:הינבהןפוא.דתיללבחלשעבקתרישקלשמשמ
.םדוקהדנעהיצחלשןווכהותואבTIPיצחדועףסוהו

tap(לופכדתידפנע)לופכהאלול

העיבק."דכודתילmayלבחלשעבקתרישקלשמתשנהז.ר
לבחהתאףקה:הינב.דתילךנואמלבחהשכרקעבתישומשו.
קזחהיהירשקה.ליגרדתידנעבומכרמגו,םיימעפטומלביבסמ
.ןושארהףופלהתאבולציטומהלעינשהףופלהםא,רתויב

  
םיגירדנל

.תעבטללבחתרישקלשמשמהזדנע
.םימעפהעבסבלבההתארבעה:הינב
תחתמרבעישןפאבדנעיצחהשע
ףסוה.תעבטברשאםיפופלהינשל

תאקזח,רתיןוחטבלודנעיצחדוע

.הנטקחליבקמהתיפכבלבחלהצקה

 

םינרקדנע

לשםיעראהרישקלשמשמהזרשק
:הינבהןפוא."דכוטומללבחעצמא
האלולהתאלפק.לבחהתאלפק
ינשתאאצוהו,לבחהיכשמהןווכל
.טומהתרזעבםילבחה

:.תונלמעברקעבישומשהזדנע
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ןוחטְבטשל;(הטמלהלעמלמרמולכ)ךופהןווכמםעפהךא,האולל
.תונטקתוליבקמתותיפכבםילבחהתוצקתאחיטבהלידכ,רת*

 

קיראקרובחויבצנררבח,לופכליחפרובח,ליתפרובח:הרעה

."תונלמע"רודמבםיאב
."ועילק-תונלמע"רודמבהאררובחתועילק

(תועיבק)םידנע.5

ףוגלכלואוהשלכסומללבח:רובחלםישמתשמ,תועיבקבואםידנעב

.ולשמדיקפתדנעודנעלכלובראוהםידנעהרפסמ.לבחוניאשרחא

דנעיצח.1

דוסישמשמהזרשק."וכותעבטל,טומלהיעראהרישקלדעונ

.ומצעלבההלאוהצקתאקזחלשישאלאםירחאםיברםידנעל

.רשקהתאתושעלהצורהתאוילעשףוגהתאלבחבףקה:הינב

.תרצונההאלולהךרדולבחהביבסהצקההאלחשה
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לעמ097373

:ותפנהםשלףפוקמלגדתרלשקלשמשמהזרשק
לגדהףקה:הינבהןפוא

לפק.םיקודהס"פופלינשב

רבעהולבחהלשןטקקלה
םיפופלה"נשלתחתמותוא

הצקבהכישמ*"ע.ל"נה

:התפ*לגדהורשקהרתול

תרזעבםילעמלגדהתא

:לבחהלשינשההצקה

 

ךרכ:ה*נב.ם"שרפמלשמלתורוקלאסםידבםירבחמהזדנעב
טומהב*"בסלבחההצקתא
|וריזחה.םימעפרפסמ(הירקסאה)
ותוארבעהו,ישארהלבחהביבס

.טומהלעשםיפופלהלכלתחתמ
ףופלהתחת.בושוריבעהםויסב

שו.ןושארה

הרוקדנע.1
,

ar Tayלבחתרישקלשמשמ
.הרירגואהמרפםשלהרוקל
ביבסלבחהתאףקה:הינב

הצקבדנע"צחהשַע.הרוקה
ךשמהו;ישארהלבחהלעלבתה

םימעפהמכהצקהתאךורכו

.הרוקהתאף>קמהלבחהביבס
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עובקףנדנע.0

  

טומדנע.6

הרקמב:הינבהןפוא.סומללבחתרישקלרתויבישומשהדנעה
ףקה(א:וזךרדברשקההשענ(ץע)םידדצה*נשמרוגסטומהש
ףיקהלףסוה.ומצעלערבעיובלטצילבחהש-ךכלבחבטומהתא
וזךרדבםיוהמלבחהיקלחינש.ףופללתההמהצקהתאסנכהו
,דחאדצמחותפטומהשהרקמב(ב.ינשהלשוכשמהדחאולאכ
תובינעיתשרוצ.טומהלעותואקוגעודיברשקהתאהשע
תורשפאקרשיבלםיש)הינשבתחאהבינעהסכןווכותואב
.םומהלעןהיתשתאקונעו(יוסכלתחא

  
דנע.7 לופכטומ

ןוחטבשורדשכםישמתשמהזדנעב
השענ:הינבהןפוא.דחוימ
ינפלשאלא,ליגרטומדנעתמגודכ
תחתמףסונףופלםישועותרימג
.ינשהףופלל

 

(קילחמ?תלב.טדמדנע)לולגדָנְע8

רשאכ,קלחטומללבחתרישקלשמשמהזדנע

תיוזומעהוהמואטומלליבקמהכישמהןווכ
.טומהביבסלבחההצקתאףקה:הינב.הדח

?בשורצוישךכםייממעפומצעללעמותוארבעה
"המףופלדועףסוה,ישארהלבחהלַעםיפופל
,,פלהתחתמלבחההצקתאסנכהו,ישארהלבחה
קילחמרשקהםא.ישארהלבחהלערבועשינשה
ןווכבטומהביבסלבחההצקתאןורכ,תאזלכב
.התיפכבטומהSanהצקתארשקורשקלךופה
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םיריסדנע.4

הרתהלשתוְרְשפאםעטומללבחרובחבTRA"שומשהזדנע
|תאלפק:הינב.קחרממוהריהמ
לפכהתאחנה.םינשללבהה
תארבעה.סנולכהלשדחאדצמ

?פלכםנולכלתחתמרצקההיה

לפכהתאובףקה.הלעמ

רוצ.סנולכלרבעמלאוריזחהו

107397(ףסונלפכ,רצץההצקב|
קרדהוחתמ.ןושארהלפכהךוחל

.רצקחהצקבהקזחב,waררחשלידכ.ןוראההצקב

 

לאלבחתרישקלואלבחרוצקלשמשמ
םינרֶקדנָעלבחבהשע:הינב.לקנוא
לבחהשדעתואלולהינשתאלתפו
לנשתאהלה.שורדהלדגלעיגמ
.לקנואהלעורצונשתובינעה

לקנוארנע.6

הריהמהרישקליעצמאשומשמ
.לקנואלאvanלשתיעראו

ףופלבלבחהתאךרכ:הינב

ןפאב.ובגמלקנואהלעאלמ

Oלשוהצקללעמרבעילבחהש

לשרחאהדצלהנפיוומצע
הכישמהתרבגהםע.לקנואה

לבחההצקלעץחלהרבגי|

רתיל.הפיקיזתירשקהו
םוקמבתושעלבוטןוחטב

.לוקנאהלעםיפופלינשדחאףופל
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van ap .5 \

הרוקהתאםירהלםיצוררשאכ

qoןמזהלכתינפומאהתש

gr“ףיסוהלשי,דחאןווכל

:דנעהןמהמקוחרבדנע

 

(רוקדדנע)םלסדגע

.הקזחהחיתמלואםלוסיִבלשתרישקלישומשדאמהזרשק
dana:הינב. muyתארבקה.האלול

quanהאלולהךותלןוילעהלבחה
סיפכתרזעבוהקזחוהלעמלהטמלמ
.(םלוסהבלשוא)ץע

ףקזדנע.2

םעדתיללבחלשיִעצרארובח

.לבחהךרואיונשלשתורשפא

Eqקלחהשךכובילצהודתיהביבסלבחהתאףקה:הינב

רצקהלבחהלעמחנוי
יצחהשע.("אדויצ)
,רצקההצקבףסונףופל

הצקללעמותואשבלה

.ןווכבוריזחהו,ןוראה
.םנכה("ברויצ)ךופת

 

annaןוילעחףופלל
רמגומהרשקה).חתמו

(a mo 
.לארצקההצקהתא
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גנילרמדנע0

הזדנע:הינב.תוטומלםידבתרלשקלוהזיראלישומשרשק
רבסומרבדהשDa“דחאלבחבםלוכם"שענהןחבירשקמבכרומ

.רויצהּי"ַצ

 

(םירטוסתעיבק)שלושמןרתשארדנע.1

ךרתהתאוקיזחישםירתיהשולשבךרוצשיןרהתמקהםשל
.ןרתהשארדנעונלשמשיןרתלולאםירתיתרישקל.בצינה
שבלומטומדנעהשע:הינב

הקלחתאסנכה.("בןפוא)
-לתילאמשהתעבטהלשינמיה

.הקלחתאו,תינמיהתעבטל
תינמיהתעבטהלשילאמשה

ךדיב.תילאמשהתעבטל

םגתארקנ)םדאידיתתיפכלתשמשמהטומתתיפכהתעתאצמנ

תעבטוזךרדברוצולבההתוצקתארבח.(םירטושתעיבק

"תבל"לרדוחןורחאהשכןרתהלעדנגצהתאשבלה.תישילש
.רגעה
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לופכלקנואדנצע

ןוחטבשורדשכל"נכ:שומש

עצמאתאךרכ:הינב.רתי
הקיזחמהתעבטהינפלמלבחה

לשובגמרחאו,לקנואהתא
לוכשב.םינפלבושולקנואה
רשקהוהתמ,םלימעפלבחה

.לופכלקנוא

 

םיטדקדנע.8

.ןמושמלבמהשכל"נכ:שומש

דנעתפגודהשענ:הינב

 הצקהשאלא.ליגרלקנוא

.ץקעהביבסרבעמןותחתה
 .לקנואהלש

 

רלוקדנע

תרישקלדאמישומשהזדנע

השע:הינב.ןטקןרתלתופכה

רשאלבחהעצמאבןהברטק

.ןרתלדימצהלהצזרךנהותוא

.האלולהךרדרחאלבחרבעה

רשקהקדהתמהחיתמהןמזב

.קילחמוניאו
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קובקבדנע.4

ןקתה-המודכו"השלכתנצנצ;,קובקבךדיבתאשלךנוצרב
תואלול"תשרוצ:הינב.הזדנעתרזעבהאישנתידיםהל

קלחהתארבעה."ארויצבריוצמהיפכםיידגנםינווכב

התע."הלעמו"דתחת"גלעמ."בתחת"אתואבןמוסמה

:"ברויצבריוצמשיפכרשקלבקת

ראוצ  
קובקבה
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עבורמןרהשארדנע.2

העבראתחיתמםשלתועבטעבראבךרצשירשאכל"נכושומש

תחאןחינהו;דחאןווכבתואלולשלשהשע:הינב.ם"רתי

."ארויצהארמשיפכהינשהתחתמ

םיציחהםיארמש2DDהנימיוהלאמשתואלולהלקלהתארבעה

האלולהלש*לאמשההקלחתאךשומךנהשכקדהוחתמ.הנומתבש

גהנלמיתילאמשההאלולהלש"גמיההקלחתא;הלאמש-תינמיה

רשק.ןרתהלעדנעהתאקנע.הלעמל-ת"עצמאההאלולהתאו

.םירתיהרובחלתועבטעבראלבקתוןהיניבתווצקהיתשתא

 

.ךתלתדנע.5

רשק.ץל"נכושומש
תונלמעבםגשמשמהז

ואתיפמלשהלחתהכ

.תנצנצתפיסע
עצמאבהשע:הינב

ןהבירשקינשלבחה

;הזבהזםיבלושמ

."ארויצהארמשיפכ

וNרשקהתעבטתאסנכה

7רשקהךותלדחאה
רל?ארמש*פכןושארהרשקהךותלינשהרשקהתעבטתאו,ינשה

תרלשקבםיס.ןרתשארדנעבומכקדהוחתמ.רויצבםיציחה

:"נשלדחאתווצקה
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."וכוהדנדנתישעםשלתוחולינשרובחלםגישומשהזרשק

."גרויצבהארנרבדהשיפכתוחולהלעושיבלהורשקהתאבחרה

 

לבחתרפצעלשמשמהזרשק
?quanואלשלחשהללולעה

לבחבהשע:הינב.הצוחה

לעםיפופלינשרצועה

תאבלצה.רצענהלבחה

;,םיפופלהלערצועהלבחה

םיפופלהשולשםינשהשעו

רבחםויסב.ךופהןווכב

לארצועהלבחההצקתא
.התיפכברצענהלבחה

 

רצל.4

תווצקהינששךכ)'זתעבטתחת.הרזח'ו-"התעבטההאךפה

הטמל"זתעבטהתאךפה."גרויצבריוצמשיפכדחיבואצי

ראוצתאסנכה."דרויצבריוצמהבצמלץחה""עןמוסמשיפכ

תווצקהינשותטלובההאלולה.קדהורשקהזכרמלקובקבה

.קובקבהתאלשנלושמשיםיישפחה

םינושםידרשק

םלרשק.הדיחאתמיוסמהצובקךותבםלילכהלהשקשםירטקםנשי

.םיבדםירקמברזעירשקוהחיתמירשקכםישמשמולא

סושפרצק

:הינבהןפוא.וכתחלילבמלבחהלשיערארוצקלשמשמרשקה
,ווצקלהשורדהתומכהתאסנבכ

ו:0'*נשללבחהעצמאלופקי"ע

<---ינשתרזעבהשע.םינווכה

—:יאצחינש-לבחה"כשמה
=.םא.תסנכשלבחהלעםידנע

ךוחטברתיל.תופסונםימעפרפסמלפקלרשפאהברהרצקלשי

;תובינעהךרדםילבחהעצמאתארבעהואתובינעקהתאקזח
:לעצמאהלבחבהכישמי"עחתפנהזרשק.םהיִניבתולקמםישו

בכרומרצ

:הינב.לבחלשהברתומכרוצקבףרצשיוהרקמבישומשרצק

.טושפרצקבםיסותועבטהיתשתאחתמ.םירטושתעיבקהשפ

המתרתאלול

.םיסופתויתוצקשלבחבהאלולתישעלדאמישומשהזרשק

Stדנעבכרשקהתאלחתה:הינב
תארבעה.("ארויצ)םלס
/.תחתמ"אתואבןמוסמהקלחה
|יפכ"גללעמו"בקלחל

.קדהוחתמ.ץחההארמש

א

₪."ברויצבהארנרמגומהרשקה
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דועבםיסןוחטברתיל.ינשהטומהלעטומדנערשקותפסונ
.םידנעיאצחהשולשםינש

 

 

Vתבלוצמהתיפכ3

.םיבעבםיושוהזלהזםיכנואמתוטומרובחלהביציהתיפכ

,לבחההצקהארוזש.םרובחתדוקנבתוטומינשבלצה:הינב

םוקמבףופלידכךותךוראההצקהתאותעבטךרדלחשהו

ףפללרבערחאודחאןווכלהנבמיפופלבךשמה.תובלטצהה

:תוטומהדחאלעסומתעיבקוהחיתמיפופלבםיס.ינשהןווכב
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תרהתלפכ"בקרפ

סהתותלפכב.הזלהזתוטומ"נשרובחלםישמתשמונאתותיפכב
תוטומ,םיפנעתודנסמםינושםינקתמתמקהברתויבםיישומשהםירשקה
חיגשהלשי.ןקתמהלשותוב*ציהיולתהנוכנהוהמיאתמההתיפכב-*דכו
תותיפכהיפופל.הינבהןמזלכךשמבתצרמנההיתמלעוהחתיפכהתינבלע
שורדהטוההךרוא.הזתאהזםיבלוצאלוהזלהזםידומצתויהלםיביח
:המגודל.םי'צניאבםיתפכנהתוטומהרטקלהושםירטמיפלהתיפכל
לשךראבסוחשורד2,5"ורטקשרהאטומםע2"ורטקשטומתתיפכל
.םירטמ3,5+2=5

התיפכ.!% הליבקמ
םשל.ינשלליבקמדחאהשכהזלהזתוטומAV“רוהו:שומש
,תוטומהTORלעDIDדנע;שע:הינב
הטופצהכירכתוטומהינשתא79
לעמהחיתמתוכירכי"עםיס.הקודהו
לעטומדנעבותוטנמהןיבםיפופלל
דועףסוהןוחטבםשל.ינשהטומה
תוטומה.םידנעיאצהחהשלשםינש
ללכךרדב.שילשידכףופחלםיביח
:תווצקהיתשבתותיפכיתשתופכלשי
לאצח?"ע.םגוזההיפכתושעלרשפא
.םידנע

       

התיפכ.442   תעבורמ

.*נשלךנואמדחאשכהזלהזתוטומינשרובח:שומש
בלצה(םהבשקזחה2129(תוטומהדחאלעטומדגעהשע:הינב
תחתמו*גשהטומהלעמלבחהתארבעהו;וילאינשהטומהתא
טומלתחתמו(ינשהדצב)9נֶשהטומללעמבוש.ןושארהטומל
ב?ברקוםיכלוהויהיינשהטומהלעםילבחהשבלםיש.ןושארה
:ג.ונממםיקחרתמוםיכלוהןושארהסומהלעוליאו,זכרמל
,החיתמםשלתוטומה"נשןיבםימעפרפסמלבחהתרבעה""ע
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/
תרזוחהתיפכ.5\|

ואתרגסמלאםיליבקמתוטומתרושרובחלתשמשמוזהתיפכ

.םהלםיבצנתוטומינשלא

לעטומתעיבקבלחתה:הינב

הטמוהלעמןיגורסלתובלצהב

תוטומהלעועובקהטומהתחתמ

םוסומהלע.םפוסדעםירשקנה
ל:ןיגורסללבחהרבועםירשקנה
םע-ינשדצמםייגוז-יתלְּבהלעודחאדצמםייגוזהלע
רוזחוישארהטומהלעטומתַעיבְקעבק,תוטומהףוסלךעיגה

   
.ןפואותואב

 

תבוצח.6\/
דאמישומשהנבמהנההָּבוצחה

לדכ.םיברםינקתמלדוסיהוהמו

לעטומדועשבלההבוצחםיקהל

ימופלרבעהו,דחיתוטומהינש

דנעבםיס.תוטומהןיבהחיתמ

.תוטומהדחאלעטומ
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Yom Dºyiapa nvion Tan:

תינימשתתיפכ

חנה:הינב.יהשלכתיוזםהיניבשכתוטומינשרובחלתשמשמ

דחאלעטומתעיבקעבק.הזדילהזליבקמבתוטומהתא

םיס.רויצבםגדומשיִפָּכתוינימשיפופלףפלללחהותוסומה

דנעבםיס:השורדהתִיוזלתוטומהתחיתפרחאלהחיתמיפופלב

השולשואםינשדועףסוהןוחטברתילו,ינשהטומהלעטומ

.םידנע*אצה

    
ר 
צ
י

=

A
:

  
  

ךרד.רתויותוטומהשולשDAרבחלרשפאתינימשתתיפכב
.תוטומינשלשהתיפכבהסישהתואבאיההינבה



 

םינגעמה"גקרפ

םילהא,םינרת,םילדגמומכםינקתמבצילונילעםיברםירקמב

:עקרקלםירתיתועצמאב-"דכוטרופסינקתמ

ןיאולבחתרזעבהובגםוקמלאספטלונילע,םירחאםיברםירקמב

:לבחהתרישקםשלוילאעיגהלונתלוכיב

רובחלםיעצמאכםישמשמםינומטהוםיעוקתהםייעבטהםינגעמה

םיסמשמםיקרזנהםינגעמה.םינקתמבוציוקוזחםשלעקרקלםירחי

.וילאעיגהלונתלוכיבןיאשהובגםוקמללבחרובחלםיליעיםיעצמאכ

םיברםינגעמםימייק-םינושםיבצמותונושתושירדלםאתהב

.ונינפלשהרקמברתויבליעיהןגעמהוהזיאדימתתעדלונילעו,םינושו
-

קולבתרזעבואדתידנעתרזעבואןגעמלםירבחמרתימהתא

.םיגהנ

םייעבטהםינגעמה=

:ןוגכחטשבטלובוביציםצעלכונלשמשללוכייעבטןגעמכ

ץדבלובלםישלשיוהשלכיעבסןגעמתריחבב."דכוץעעזג,עלסזיז

.הלועפהןמזבוביזכילבלםימצעהתא
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ןולקמתתיפכ.7\/

:הינב.דויצוןמזרסחלשםירקמבקרתשמשמהתיעראהתיפכ
ךרעבףופחיטומלכשךכ,ינשלדחאךשמהבתוטומהתאתנה

רבחו,דחיתוטומהינשלעבחרטומדנעקנע.וכרואשילשמ
לאןולקמרדחה.החטבהםשלחוטשרובהםהיניבויתוצקתא
.תוטומהלעץחלרוציוחזתשידנעהשידכוהבבוסו,דנעלתחתמ
ןולקמההצקתאתופכ(עורקלאלתוריהז)החיתמהםויסב
.תוטומהדחאלאישפחה
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111!ןגעמ.2

הנושארהדתיהתאעקתדתיןגעמתחטבהלשמשמהזןגעמ

.תקרקהינפלעתטלובהתואראשהלבא,ליגרדתיןגעמבכ
.הינשדתיעקתדתיההבגלהושהקחרמבוהחיתמלידגנןווכב

.הינשהדתיהירחאתישילשדתיםגעקתךרדהעואב

השארתאוהינשהדהיהלגרלהנושארהדתיהשארתאעבקהמ.

דנעי"עהנישעתולאתועיבק.תישילשהדתיהלגרלוזלש

הנושארהדתיהשארןיבהנבמיפופלהמכ.דתיהשארבטומ

.הנבמהיפופללעםידנעיאצחבהנמ*תסתו,הינשהדתיהלגרו
.הפוסדעטעמכהמדאבעקתתישילשהדתיהתא

 

Se! ןגצמ .2

תומדאבדחוימבשמשמאוה,הדבכהסמעמדגנכדמועהזןגעמ

:תודבכ

ןהשלשהאעקתתלאךאוזלוזדאמתוכומסתודתישלשעקת
רבעהוןתשולששארלעטומדנעעבק.תחאתחאםאיכדחי

לבחהתשיגפםוקמב.תודתילבצינאוהשכהמדאללבחהתא
התואבןהירחאותופסונתודתייתשהמודןפואבעקתעקרקב

תודתיהילגרלאתודתיהישארתארבה.תפסונהדיחידתיךרד

»111ןגעמבהשענרבדהשיפכןהירחאש

.תיללכההסמעמהשילשבתאשלתביחתודתיתצובקלכ
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(םיחנומ)םיעוקתםינגעמ.2

ונאםיעבוקםתרזעבשםייתוכאלמםינגעמםנהםיעוקתהםינגעמה
םינגעמםימיק,קזחובצמלשתונושתושירדלםאתהב.עקרקלהחיתמרתי

 

המדאבדתיהתאעקתלידכ
הנופךבגשכךדיבהתואקזחה

דתיהתאעקת.החיתמהןווכל

תיוזה)המדאל450לשתיוזב
ידגנןווכבתאצמנהדחה
טעמכדתיהתאעקת.(החיתמל
.המדאבהפוסדע

דתידנעב,דתילרתיהתארשק
רבדהםא.לופכדתידנעבוא

דתיללבחהתארבחרשפאתמ

.909לשתיוזב

תיוזהןווכשכלקהלזרבדתי
רתויבבורקהםוקמבהנפומ
דתילע:רוכז.ךילאעקרקל
הכהלזרבדתילעוץעבהכה

.דתיהאיהולאםינגעמדוסי.םיגוש

TOSA 1

טושפהןגעמההנהדתיה
דוסיהוהמאיהןכורתויב

תא.םיחנומהםינגעמהלכל

וניאשץעמןיכהלשידתיה
דתיהתודמ.תולקברבשנ

3-והכרואמ"ס60-כןה
.ןוילעההקלחבהרטקמ"ס

לשקרהוהצקתאזחשה
ינוסכלאבוטחי"עףנעה

:ץעלשסיסבלע

 

יבגלעחנהןזרגואשיטפתרזעבץעדתיעקתלידכ.לזרבב
/

.ץוצפמדתיהשארלערמושהזרזעיעצמא.ץעחולדתיה:
»
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2238 van java

רשארצחטשבואדאמםיהובגםינקתמבביציןגעמבשמשמ

.עקרקלבצינבטעמכובם"חתמנםירתיה

הינשהלומתחאתודתי"תשעקת

,ץקרקל450לשתוידגנתויוזב
.וזמוזמ"ס40-כלשקחי.

תודתיהיתשתאתפוכלבחבתפל

.הקזחבחתמתלאךא,עקרקלךומסב

זכרמלאהחיתמהרתיתארבח

:ןכומןגעמהוםיפופלה

 

יכנאלובןגעמ

הנב.הדבכהסמעמינפבדומעלשירשאכהרטמהתואלשמשמ

תאתפכךאליגרלובןגעמ
תוימדקהתודתיהיתשישאר

תא.תירוחאהדתיהשארלא

עקת.ומצעלובהלארבחרתיה

459לשתיוזבתודתיהתא

:לובלךופהןווכב

 

5

חטבומלובןגעמ.7

וקבתודתי4עקקת.רתויבהדבכהסמעמינפבדמועהזןגעמ

עקתוירוחאמו,לובהתאןהירחאמחנה.החיתמהןווכלבצינ

תויהלתביחוזהרושבדתילכ.תודתי3לשתפסונהרוש

הרושירחאמ.תמדוקההרושבשתוכומסתודתייתשמהושקחרמב

ישארתאתפכ.לובהזכרמלרשיוקבתפסונדתיעקתוז

רתיהתא.רויצבראובמשיפכתיגזגזהרוצבוזלוזתודתיה

תודתי6תעיקת*"עקוזחלןתינהזןגעמ.לובהזכרמלרבח
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ןויכלהבהלןיאוהחיתמהתליחתבטעמםדקתהללולעהזןגעמ

:.תמיוסמהדמבשימגןגעמוהזש

 

לובןגעמ.4

ליבקמבאיההחיתמהרשאכדחוימבבוטונהוהרטמהתואלשמשמ

ךשוממןמזקיזחמ.תוינוניבותודבכתומדאלםיאתמ.עקרקל

.םיתפוכוםילבחבשומשיאללגב

וקבו,הינשלתחאןיבמ"ס40-כלשחורבתובעתודתייתשעקת
וירוחאמו;הביכשבלובםהירוחאמחנה.רתיהתחיתמןווכלבצינ

תארבח.ידוסיהןגעמכשמשתשתפסונדתיעקת,ולדומצוזכי:מב

ףיסוהלרשפאהלודגהסמעמהשכ.וזדתילגרללובללעמרתיה
.לובהינפלתודתי

|.450לשתיוזהחיתמהןווכבעקרקהםערוצילתוביחתודתיה
+
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םינומטםינגעמ

הניאדתישלוחתומדאב:ןוגכ,רתיןוחטבונלשורדשתומוקמב
.םינומטהםינגעמב,רחאגוסמםינגעמבונאםישמתשמ,ןהבהקיזחמ

תנמטרחאלןגעמהתנמטהםשלרוברופחלדאמלקלוחהתומדאב

.בטיהלוחהתאקדהלשיןגעמה

הנוממדתיןגעקמ.1

הילארבחל,המדאבהיצחדעדתיהתאעקתלשילוחתומדאב

.המדאהךותלדתיהלכתאעוקתלוךישמהלורתיהתא

ןומטלובןגעמ.2

ףוקזורצרוברופח.לוחתומדאברקעבישומשהזןגעמםג

הרושקוילאשלובחנהרובהתיתחתב.מ"ס70-כלשקמועב

תאחנה.רובהינפלעמטלובהישיאלבחואליתתעבט

.החיתמהןווכלהנופהרובהריקלבורקרשפאשהמכדעלובה

תעבטלרתיהתארבח.בטיהלוחהתאקדהו,הרזחרובהתאאלמ

.רובהינפלעמתטלובה
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5תודתיהתורושרפסמוזךרדב'וכוהינשב5,הנושארההרושב

.רבגומסמעינפבדומעלרשכומןגעמהולדג
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םיקרזנםינגעמ4

תורשפאלכונלןיאךאהובגםוקמלאספטלונילעשםירקמםנשי

ידכךותוספתישםינגעמהונתרזעלואוביןאכ.סופטהלבחתארושקל

.לבחהתאוקיזחיוםתקירז

רוצלפןגעמ.1

ואהבגבףנעלא"דכוסופסללבחרובחלרתויבישומשןגעמ

.רחאזיזלכלא

ףנעהלעפהקירזבותוארבעהו,העובקהבינעלבחברוצ

ךוחללבחהךשמהתאלחשה.(רוצלפםיקרוזדציכ:ףוסבהאר)

.חתמוהעובקההאלולה

קרזנלובןגעמ.2

לבחתקזחהלרתויבבוטןגעמ

."דכוסופטםשל

לובלשועצמאללבחהתארבח
ינשןיבספתישךכוהקרזו

."דכוןולחתיוזב,םיפנע
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ןומטבלצןגעמ.5

בלוחתומדאבישומש.הדבכהסמעמינפבדמועהקזחןגעמ
םילובינשםיחינמרובהתיתחתבשאלאלובןגעמבכהשענ
תובלטצהםוקמלםירבחמתעבטהתא.ינשלךנואמדחאהש
.םילובה

לוחוסינבא
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.םיבעםיפנעוץעילוב

םשלרשפאהלככןטקסיסבתלעבוההובגתויהלתבייחהרודמה
תאתונבלוביבסוהמדאבטומעוקתלרשפאתוביציותויחונ
.וילעםינעשגםיפנעהשכסונוקה

.רצקןמזךותהבזבזבתמבררמח-תינוכסחהניאוזהרודמ

nato nom.

.םוחתרודמכרקיעבתשמשמוזהרודמ

תרודמםילובהןיבןכה,םיליבקמץע*לוב2עקרקהלעחנה

.חורהבשמןווכלהקלדהחתפראשהוחוורהרטוקבסונוק

 

.ברעויתשםיבעםיפנעוםילובתוגוזףיסוהלךשמה

רתויםיקדםיפנעהורתוירגסנאוההלועהרודמהןינבשל
ן.(רויצ

.םיפסונםיפנעהילעףיסוהלךירצאלודאמתינוכסחוזהרודמ

51
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בגנהירהבץופנ.םליגוזםילעלעבהצועמחיש-ןגוז.2

.ולקלחרקיעבו,חישהpon“לכ.הדוהירבדמבוויתועבגו

:ץךשעאללבטיהם"רעובםיצועמה

וילועבגשש"ע)קורפיהלשםיצועמהםהיקלחםיפרטצמןגוזהלא2

..תיחלמהו(םיקרפםיקרפםייונב

שאברועב.ינופצהבגנבץופנינצוקחיש-תיאוגנואהאיאונ.4
.המחוהריהב

םיליגרת.ה

םידחופמהםיחמצהתרעבתאחוסנל:אוהםיאנחמלבושחליגרת

:תואבהתונוכתלדחוימבבלםישלו,ובםינוחםהרשאםוקמל

.םוח(3voy)2תוחקלתהרשכ)1

בוטוניאוםינורמתלןשעהבוט,לשמל,ךכ.הלשהכרעוהנוכתלכ
תויה,לושבלורואתרודמלהבוטהניאו,ריהמםומחלהריסההבוט.לושבל
אוהשכןגוזהומב)תותקלתהלםישקםיחמצשיםדגנכו.תוריהמבהלכאיהו

םיברםיחמצבאוצמלרשפאוללהתונוכתהלכתא.הרעבבםיכיראמךא(קר*'

.םירחא

סונוקתרודמ.1

דוסיהוהמוזהרודמ

..המצעשכל,הרודמלכל

וזהרודמהליעי

הנב.בררואתיקפסכ
תיסונוקהדימרפ

חנהריעברמחמ;הנטק

םינטקתולקמ,םידרז

םהילעןעשה.'דכו

רתויתובעםיפנע

טעמבכהסרפלשףקיהב

הנפיהחתפ)הרוגס
.(חורהאובןווכל
ןעשההלאםיפנעלע
ומכדבכהריעברמח
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.הברשאהקיפמהנלאךאדאמתינוכסחהנהחבזמהתרודמ
הניאךאהבורמתומכברואושאהקיפמסונוקהתרודמ
.דחאכשאורואהציפמותינוכסחהנהוזהרודמ.תינוכסח
םימחפתרודמהנב,הריכלסיסבכ.הילצו ןוגטלרקיעבתישומש

,םיקדםיפנע,םידרזהנוילעהםיפנעהתצובקלערזפז
הנבתלא)ןוילעההקלחבהרודמהתאקלדה."דכוארוסנ
ףיסוהלרשפאוזהרודמל.(הנטקהסונוקהתרודמתאהיתחת

Daףסוהםימחפהתרודמלשםיסבהלע.םיבוטרוםיחלםידרז
  |.םֶקַפְלםעפמםידרז

2 

(תלוספ)תרודמ»5

בכרכתרודמ.5

.הרימשלתישומש,תיטיאהרעבוהכומנהבהלתלעבהרודמ

תדוקנב,בכוכתרוצבםיבעםילוברתויואהשולשםיחינמ
םעפבםעפידמםילובהתזזהי"ע.סונוקתרודמםינובםשגפמ
י"עםימלכימםמחלןתינ.ברןמזשאהתרמשנ-זכרמהלא
.(רויצ)םילובהלעותדמעה

 

םימחפתרודמ.4

 

םגןכומכתשמשמ.ץעילובמםימחפרוצילתישומשהרודמ

.ברONהקיפמ.שאתרימשל

ריואתבוראילב,הפופצחבזמתרודמהשעמלאיהוזהרודמ

.התיעצמאבהבחר

יילעו,םינושארהםילובהבחרלכתאוספתישםילובהינשלע

תהנהבךכךשמה;םהימדוקבחרלםילוברפסמךופהןווכבבוש

.םירונתוהיפאתוריכלסיסבתשפשמוזהרודמ.ברעויתשםילוב

2



 

ףנעתרודמ.8

.הרּואתלתשמשמוזהרודמםג

תרודמךותבםישביםילעוםיידדצםיפנעהבורמףנעעבק
רשפאקוחתרמלריאיוחקלתישףנעלעיגיהבהלהםוח.סונוק
.דחיםיפנעהמכמהלאכ"םינרת"עובקל
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ןשעתרודמ

שמתשהלםילוכיונא.םיקחרמלתותאיעצמאכתשמשמןשעתרודמ
איהחבזמהתרודמםלואאיהשהרודמלכבהשעמלוזהרטמל
ואםיקוריםילעואקשחיננהרודמהלע.וזהרטמלתילאדיאה
םעפמךופהנםאבםגלבקתתןשעתרודמ.םימתופסהילעהזנש
ןשעהיהילבקתישןסעה.תקלודתינצוקהריסלשהמרעםעפל
.רוחשןשעלבקתיוהשלכקלדרמחתפסותב.ןבל

הבוצחתרודמ

."דכולודגתטשהרואתל,תותאלתשמשמההיסופטרואמתרודמ
טיפנעיבורמךארתויבסיבעאלץעיעזגהשולשמהבוצחהנב
..הבחרסונוקתרודמםקההבוצהה"בל"ב.םיירדצ

.6

«7
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.הקפהיצעתכסוחוםוחהלעתרמושהריפחלשוזהרוצ.הרצו"הקרךפ

  

%*

התהויה.י-כ
çoas eTSTT eTTe

םינושארםיללכ

.יתכונהחורהבשמןווכבבשחתמהריכהתמקהבןושארהלוקישה

אל,חורהןווכל('הקלדה-חתפ")החתתיפ םעםקותאלרשאהריכ

,םיכרצלםאתהבועבקיי-םתרוצוהריכתיגוס.םילשבמהתשירדלעהנעת

.םייריכהתוביצילעדיפקהלשי.לושבהילכימועקרקהינפ

.תרועובקו תויץרא-תוריכיגוס2 ,אפיא,םימייק

.בר-ןמזלתושמשמןהןכוהדובעהברהתקקשומתועובקהתוריכב

|.םיינכטםילוקשוםוקמ,הרוצלעדפקהןכל
a)תודתיתריכ

.חטשלכלהחונתיעראהריכ:םינבאתריכ%

ןטקוחטששתועלצהוששלושמידקדקבתודתישלשעקרקבלקחתתורושיתשמהיונבהריכה.םישרטרוזאלהמיאתמתיעראהריכ

.לוסבהילכתיתחתהטשמטעמבםבוציםשלתועבורמתויהלתוכירצםינבאה.םינבאלשתוליבקמ

ְי.הריעבהרמחלקיפסמחפנתריציםשלתולודגולושיבהילכלש

קיפהלןתינתלעותהאולמתאואתבחמהבחרמטעמבןטקאוהםינבאהתורושיתשןיבשבחרה

הנעקתתתודתיהםאבוזהריכמלעםישליוצרורשפאדאמןסקאוהלושבהילכוהרקמב.ריסה

.תשרואלזרבתודתייתשםינבאה
וכותבשלודגאלרובלביבסמ

אלםוחהוזהרוצב.שאהרעבת

חתפהתאםותסלדאמיוצר
.רזפתי

.חורהתבישנןווכלדגונמה
|,

4Eaריבגיושאהתאזכריהזרבד

So-\.--.םוחהתא

תגלזופמהדנוסמתבכרומהריכה.חטשלכבתישומשהעובקהריכ

+"להעובקוריצתשמתגלזוממדתילעתחנומההכורא

הרופחהריכ.2
em"השי,שש Busa

SiadSEךפוהמבהעוקתהתגלזוממדתי.ִי.

 

השעמלאיהוזהריכ.םינבארבוחמחטשבתישומשתיעראהריכ

תכלוהאיהורתויבחרהחתפ.מ"ס90-כלשךראבnoxהרופחהלעת
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,טומתריככתישומשהעובקהריכ
.יהמכבלגשבתרשפאמאיהָשאלא

,תוסומינשהרודמהידצינשמעקת
,ףסונטומםהילעחנהוםיגלזוממ
'םיסרקושמשיםיגלזוממםיפנע
.םיריסתולתל

 

תעינמםשלםינבאבשאהתאףקה
.שאהזוכרםשלוםוחהרוזפ

:Ex-.תיפוצההריכהלשרתויתללכושמהרוצאלאהניאוזהריכ
|-ןליפאותופפוכתהאלללכאהתנכהתורשפא:איהתירקיעההתלעמ
לצחתסינכתענומההובגהתויהתוכזבוזהריכ.הבישיידכךוח
תשתטסבהזיבגלעהזםילובהתחנהי"עהנבםיִלובהחבזמתא .ליסשבתלםירחאםירזםירמחו
|.תינבלמתרגסמבוברעו
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תיפוצהריכ

.דחיםילב

. / | nato תריכ

.םינבאמהנמיקהאלוםהמהריכהתאהנב,ךע*לובךתושרבםא

a

 

 

 

abroריצהגלזמלהושקחרמהוהזךופהגלזממהמקחרמב ypn
התלעמ.ףסונופה

|

זיזהלהבתמייקהתורשפאהוזהריבכלשתירקיעה
ונאהכוראההדנוסהתא.ןקתמהמודירוהלילבמשאהמלושבהלכימתא
גלזמלתחתמלאaspחאריבעהלוךופההגלזמלתחתמאיצוהלםילוכי
.ינשהךופהה

הלאתונורסחלע.רזפתמםוחוהחותפשאםהוזהריכתונורסח
תריכבהשענרבדהשידכהרודמלןסקרובתריפחי"עוארבגתהלרשפא
.תולודגםינבאבהרודמהתפקהי"עואתודתיה

תועובקהתודתיתושמתשהלרשפאתוגלזמתטשבןיאםא
|.ח תרוצב

.הודתיהםוקמב.סומהלַעָסּותחתמםינבאביצהלרשפאתיעלסעקרקב
nona? praדכוקרמ,הפקלושבםשלםימ".

 
 



הבוצחתריכ

.םילזונתחתרהלתיעראהריכ

.הבוצהחהנב.לוטלטלהחונ

וילעהלתולבחהדקדקמדרוה

הרודמםקה.לושבה"לכתא

.ילב החתמ

.החותפשאוזהריכתונויכח

העיגפתנכסו,רזפתמםוח

.הבוצחהילגרב

 

ילכלדגלהושהקמעברוברפח.םילזונתחתרהלהעובקהריכ
לודגהרטקבומ"ס20תפסותב

תוריְק.מ"ס20-בלכימהרטקמ
םיפוקזתויהלםיביחרובה

.תוחוטשםינבאבםיפצורמו

תיתחתבסונוקתרודמקלדה

קזחוישלכיפהתאסנכה.רובה
וידדצמםיבעםיפנעוהבוצחי"ע

הריכבםוחחלוצנ.רובהךותל

.ילמיסקמאוהוז

רובתריכ

.("דכוהמדאיחופת)םילחגלעהילצלתישומשהריכ

וכפהישדעהכח.רובךותבםיקדםיעזגמםימחפתרודמםקה

.םילחגבםדפרורובהךותלהמדאהיחופתתאסנכהזאוםילחגל
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רובוהבוצחתריכ
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אלמללחהתא.תיעוברהרוצבםינבאאםחנהי"עהנבםינבאחבזמ

לבבלע,הלעמל.ץובובשעבםיחודהתאםותס.םיפנעבוםיצוקב
הבגבחבזמהתאםימיקמללכךרדב.ח\בוטרהמדארזפלשיחבזמה

'.מ"ס60בחרבורטמ1! ךרואבמ"ס90לש

ןחלושתהריכ

תונפלרשפאהתחתמ.לוטלטלתנתנחבזמהתריכלהמודהעובקהריכ

|.םיטקודורפהוהרעבהירמחתא

םתואתרבחמהתוטומתרגסמ,םילגר-ודינשמתבכרומוזהריכ

םירצויותרגסמלםיחפסנגהםיפופצתוטומו,שורדההבגבתאצמנהו

.הרודמהתאוילעהנבוץובובשעבהטשמהתאהסכ.ןחלושהתא

.תודתיי"עהריכהתאבצי

 

 

 

 

 



 

 

nD Wanץובו

.םירודמינשמיונבליגרהרונתה.םומחוהיפאלשמשמ,עבקתריכ

.הפאמהירבדתאינשהוהרעבהרמוחתאליכמדחאה

.דחאהודצמחותפהטושפחפשמשיהמקהלדוסי

 
5
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> Ny qiida

 

rm
רוערויסהייואל"0%קש-<4220777=ל

₪ = uy a

.קלדתריכ

תילבהבםישמתשמהעּובקהריכ
הריעבירמחרסוחמםוקמבהרירב
לכימןיב.תוביטריאנתבוא
ןיבוהובגםוקמביולתהקלדה
לזרבטוחחותמםינבאהתריכ
תופטקלדחתֶאריבקמוךשופה
זכרמבאצמכהטוסרתסלתופס
8..הריכה

ל..."
"ןשעצח*פ:וזהריכתונורסח
'.קלדבתדלת,הנממםיפדונ

    

 

  

  

המלבהריכ

םימדיובלעםיאצמנהםיאגתמתשמשמההעובקהריכ.םיפוקתריָכ
.ןחלושףריכואחבזמתריכתינבנשךרדכתישענ“7921םילדגמ

תרזעבהלולחהבוראהנב.תלוספוהפשאתפירשלתשמשמההריכ

םיתשלעתחאתוחנומהםינבל

םינבאהןיבםיחורה.תורחא

ריואלשתדמתמהמירזםירשפאמ
.םילחגהתאהבלמה

.א"פתתילצלםגתישומשוזהריכ

 

הדשרונה

מ"ס40-בלשהבגבםיגבאתוריקהשלשהנב.היפאלישומשרונח
לשלדגבחפחולתוריקהתשולשיבגלעחנה.מ"ס90-כלשבחורו
תאיציםשלןוילעהרוסבץורפראשהירוחאהריקהתאר"מס90
הסכוםיפסונם"ס40-כלשהבגלתוריקהתאהנבוךשמה.ןשעה
'.ןותחתהרודמבקלדהשאהתא.תפבבוש
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םילהאותונכשמתוסחמ"וקרפ

,המדרקה

םיעבוהמ,םילוגעםילהאלותוסחמלםינושםינימותונושתורוצ
,תוטומותוכימשמהוסחמ:ןוגכםניכהלךירצשםהמוםינכומםהמ,דועו
."וכוםיטנזרבמ,ךכסמ,םיפנעמ,םיקשמתוסחמ

.הלילתוסחמוםויתוסחמ

.םייגופסיתלבהםילודגםילהואלםיקוקזברןמזםיכשמנהתונחמ
."וכוםידנק,םיידוחםילהא:ןוגכ

ןוגכ.םילקוםינטקםילהאבםישמתשמםילויטתעשבוםויתונחמב
."וכוםילגנא,םייאקירמא,םייקלסיאםירייסילהא

.םינושםילהואותוככסתמקהלתועצההמכןלהלו

תוכימשילהא.א

דציכםתואדמללשיטומישומשוםירשקודמלםינוריטהשרחאל
.תויכמשמיציקלהואםיקהל

הזהמ.ןבאירשקי"עתוכימשיתשרבח:להואהתאםיקהלדציכ
ביבסמיגשהדצהמותוכימשהלשדחאהצקבםישהנטקןבאחק?ןבאירשק
תוכימשהיתשתאתרבחשרהאל.רשקםירשוקןבאהי"עתרצונההטילבל
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.תוחוריתשלכןיבתמייקהתיוזהתאוצחשךכברתויתטרופמהקולח

Éתוהורתארידגהלשיויפלןורקעה
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טינשלולבקתנש

197הלועפ

גוחור4תקולח הנשמתוחורתקולח

,חרזמ-םורד,ברעמ-ןופצ,חרזמ-ןופצ:תופסונתוחור4ולבקךכי"ע ןווכתעיבקבשתויחונהתיעבתאורתפאלןיידעתאזבךא.ברעמ-םורד -םוחורלוללהתוחורהתנומסתאףאוקלחווכישמהןכלותומדקתהה -תרזמ,"זמןופצ-ןופצ:תוחור8דועורצונךכוםתייצחי"עםיינשמ -ברעמ,'עמםורד-םורד,"זמםורד-םורד,"זמםורד-חרזמ,'זמןופצ ."עמןופצ-ןופצו,"עמןופצ-ברעמ,"עמםורד
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היהישןפואבטומהמדאבםיצעונ:ךכתישענהלועפה.1רטמכלשךרואב

לבחהלשינשההצקבהאלולךרד.טומהסיסבבלבחםיבנוע.ךנאכבצינ

,החירזהתעבטומהלשלצהךרואלהושולשסוידרהךרואשלוגיעםינמסמ

התע.בושךראתהללחי12.00העשרחאלולצהןטקיןכהלעתשמשהשלככ
ןופצהתאלבקנזאולגעמהםעלצהשגפיהבהעיקשהדעתוכחלקררתונ

.עצמאבקוידבברעהלצורקובהלצלשתוקחורמהתודוקנהיתשןיב

םימשהימרגתרזעבןופצה.ח

לנבלוארנםהינימלםיבכוכהיעורזםימשה.םימשהימרגםההמ

.ועדי.אלושורפשןירותסמףופאםלועכ-םהבתוזחלולחהזאמשונא
תונבלםינורחאהתוחתפתההיבלשבותלוכיוםדאהלשותוחתפתהםעךא

תרכהבתכלתוקיחרמתורומתולחתולכתסההתמצועתאםיריבגמהםילכ

הדידמירישכמוםיללכושמםיפוקסלט.םוקיהיבחרמבםיטשהםיפוגה
ורשפאשםישדחםיקפואםימונורטסאהינפבוחתפםירשעההאמבוחתופש

תפוקתבוישכע,תומשבםיִבַכוּפתוצופקוםידדובםיבכופכתונכלםהל
ומשגהיהבהפוקתהתארקלםיברקתמונאחרילםיניוולהוםיקינטופסה
םישדחתומלועיולגםשורפשללחהשובכלשרתויבםיזעונהתומולחה

:.םתוהמתרכהו

תניוזמיתלבןיעלםיארנהםיבכוכההשעמלםיעבוקונדידיבגל
םרב.םהיתומשוםהיתומוקמיוהזםהיתוצובקתרוציפלריכהלןתינםתוא

רתויריכנשלככו.ןופצהתעיבקבונכירדהלםייושעהםהוללהםיבכוכה

תוחורראשדשקובמהןופצהןכיהחולגלונידיבועייסיהדמבּהבתוצובק
.םימשה

תחאםעפוריצביבסבבותסמץראהרודכותויה.חריָהְושמשהי"ע

וליאכשמשהונלתיארנש,אצוי,(תולעמ560תבתיוזראתמ)הממיב

חרזמבהלועשמשהשעודי.(360:24)העשלכבתולעמ15לשתיוזתראתמ
"אתרבוחהאר)"תוחורהתנשוש"בןנובתנםא.(0600העשבעצוממב)
העיגה(תולעמ45=3אתולעמ15)תועש3ירחאש,אצמנ,(44"מע
התעשרפהה)םורדל-תופסונתועששלשירחא.תיחרזמ-תימורדלשמשה
.האלהןכו(חרזפהתדוקנמתולעמ0

.הממיבתחאםעפץראה-רודכתא"בבוסה"חריהיבגלןידהאוה
תולעמ90)חרזמב-1800העשבהלוע(ירְבַעה)שדחהעצמאבחריה
אוה(תולעמ90=תולעמ15%6)חועשששרובעכ.("תוחורהתנשוש"ב
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ןופצןווכלבקתמםירהצהינפל:קוידרתיִלוץיקב300דע
.ןובשחבאיבהלשיתאזוהחרזמםירהצהירחאוהברעמהיטסםע

3600"תרבוע"שמשהוליאותועשהרשעםיתשב5600רבועןועשהשהדבועה
אלשיעצמאןיאיכעובקלרשפאםוקמלכמ.תועש24:רמולכהממיב
הלקהךרדהשתאזםערורב.עבטתועפותבתרחאואוזךרדבובםירזענ
ינופצהבטוקהתנוכתי"עןוזינה,ןפצמבשמתשהלאיהרתויבתקיודמהו
ןופצהלשונווכתאעובקלרשפאךכליא.םייטנגמםיפוגורבעלךושמל
.הדשתופמלעורבעלהארמהץחהי"ע

לבחוטומלצנלםיקוקזךכםשל.הגוחהתטישתאריכזנףוסבל
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קחרמבןיעהלשהיארהגוחבותואםיקיזחמ.הפופכעבצאלעןפצמהתא
םינפצמדועםימייק.תישפחהדיבהלבטהתאםיבבסומו,מ"ס20לש
.יארכםהבשמשמחפמהסכמה.םנבמברתויםיטושפהזגוסמ

 

ןפצמהשיוצר-חטשבשומישםשל.םינווכמהםינפצמהתונוכח
תוחפלהיהישוא(הסכמוא,יאר)םיריתסמםיקלההלעמלמרסחהיהי
,בָּפוכוא,םצעאוצמללקיזאיכהלילבדוהיבבושהרבדה.יארבקדס
םהבש,םינפצמהאליממםיאלממתאזההשירדהתא.תנווכהוקלשךשמהב
יכיב,שובינפצמוהרסנמןפצמ:ןוגכןפצמהריצםעתנווכהוקדכלתמ
עדונ,םשרמבןכשלכ,הפמבשומישהךרוצל.(ינלופה)ללכושמהדראזבו
םירטמילימתקולחהילעותנווכמהפשילעבםינפצמלדחוימןורתי
דמבהפמבםישמתשמשהחנהביושעהרסנמהןפצמ.(המודכושוב,דראזב)
דראזב)ובשומישהתאלקתןפצמהתיתחתלשתופיקשה.ינבלמתיוז
תירשפא,הלידגמההרסנמהתרזעב.(לויניסור,יכיב,ל"נהללכושמה
וא,הרסנמןפצמבשהמינוקדסתרוצבתנווכה.הלבטבתקיודמהאירק
תמועלרתויםיחונ,(דראזבלשםייוסמגוסויכיב,שוב)בהלוחנתא
,תובישחשיוקיתרנלוןפצמההסכמל.(דראזב)םיקדסינשתרוצבתנווכה
.תיכוכזהתריבשברקיעבוהעיגפינפמוילעםיניגמםהיכ

לכלשהימצעהותייטנתאןובשחבאיבהלשיםירקמהלכלרשאב
תעב.שומשבורמגוחמהתוקחתשהוא,תוינכטתולקתללגבןפצמ
יתשהפמבםיעבוק:האבההטישברבדהתאקודבללקנהפמבונתורזעיה
תיוזדמידי-לעןהלשטומיזאהתאהפמבםידדומ,תונותנתודוקנ
.ןפצמבותואםיעבוקו  

















םימכסומםינמיפ-הפמה1

|הפמהתרכה.8א

םימכסומהםיגמיסהתעיציךות,החטשתרכהלליעדה*לכההנההפמה
Reב..הילושבםינותנה

T— jןכ-כSE Ri|

|והוארשארוזאבשרתולבלודגהבושיהםַשלער"פעףתינ:הפמהסש
E,תראתמאיה:

ץיוצמםיתעל)הנקותוחרקוב,הפמההכרענובשןיראתןתינ+ף"ראתה
qoonr oםיסיבכינוקתקרואיקלחןפואבקרחגקות).a

תשרהןופצםגו"טנגמהיפרגואיְגהןופצהןמוסמ:ןופצה

éדחאמ"פלםימיאתמהתואיצמבסירממהרפסמתאדלמבשחלשי:הדימההנק

/“.הפמב

a"הפמהתרימע,ב

המלשה*התשהפמהלערומשלשי
.ךתיולתבואיהךכרדתרומיכ,היקנו\-

ךרוצשישכאלא,הפמבםימושירהשעתלא
Goaםיקדםיוקב,ףרורוחשןורפעבקרו

קחמבשמתשהקחומהתאשהעשב.םירורבו

תאלפקלהאלמהדפקהדיפקהלךילע.קד

ארקל-לכותָשךכ,"תיחופמ"תרוצבהפמה

לופקהתאתושעלשי,ךכםשל.רפסבהב
,עצמאב*קפואלופקּוקךרואלןושארה

Tiaךכרתא.ץוח*פלכהנפמטטרשמה
לופקוקיפל,"נשלופיקהתואםילפקמ

יפלדצלכסילפקמבושו,עצמאביבנא
dpזשגפיהפמהתוצקשיכנאלופקPros
.[ןוטארהיכנאהלופקהוקדיל
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םיליגרת.ד

:ובשיהמכרופסוחפמהלשדחאעטקבםינמיסהתאחתנ.1.
."וכוםיכישירבק,םימתוכירב,תוראב,תוניעמ,םילדגמ

,תינופמ.,תבכר:י"עםה*לאתשגלרשפאשםיבושיהםהמררב.2

."וכו,םייגפוא,עונפוא

כ"חאןיצוהנממ90קקתעה,הפמהינפלעףוקסרינםיש.3

.|.ןמסלכוהמ

TOA Ps?

לרפסמהדמהנק.א

תויהלהפמהלעןכל.הב%"וצמהחטשהמהברהבןטקאוההפמהחטש
הנַטְקהלשהזסחי.תואיצמַבחטשהיקלחלתיסחיהנטקהב,היקלחלכבתנטקמ

|.הדמהנקארקג,הפמהןיבל,תואיצמבשnovaןיב ינשבהדמההנקםגעבומ,של*רפסמםיכרעינשןיבסחילכתמגודכ 
ונינפל.קוליחהלש:תולופכהתודוקנהןמיסי"עםהיניבםילדבנהםירפסמ

תודיחיהרפסמלעהארמו(1)הדיחידימתונההנומה.הנכמוחנומהפיא

.הפמבתחאהדיחילהושה,חטשבתודיחיהרפסמתאגציימהנכמהו,הפמב
תודיחיתאםגעובקל%1*לעיזא,םירטמילימ2הנומהתדיחיתאעבקנ

.םירטמילימבהנכמה

הפמבדחאמ"משרמאנ.1:100,000הדמהנקבהכורעשהפמלשמלחקנ

מ"ס100.000-להושהפמבדחאמ"סשוא,תואיצמבמ"מ100.000-להוש
\.תואיצמב

הדמבהב.מ"ק1וגייהד"מ1000םנהמ"ס100.000-שונלעודי.
המכאצמלידכ.]טקוךלונה,הדמההנק,לדגוךלוההדמההנקלשהנכמהש

.100.000בהנכמהתאקלחל%%8'לע,הפמבדחאמ"סלםימיאתמתואיצמבמ"ק

1:20.000-הדמההנק:אמגוד

20.000:100.000=רטמ800הוש(20.000:100)הּושהפמבמ"ס1
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,שלושמבולגרסבשמתשהלרשפא,תוטנידרואוקדמונדיבןיאשכ

תואיצמבשםיקחרמהתאםידדומותרזעב.תודוקנלשקיודמןויצםשל

.הנייצלשישהדוקנןיבותשרהוקןיבש

אלש(ךפיהלוא)תואיצמבםיקחרמלהלאהםיקחרמהתאךפהלידכ
.םיקחרמהתאןמסל:הפמהלשיוקההדמההנקברזעהלרשפא,בושחי"ע
.(ךפיהלוא)יוקההדמההנקלהתואברקלו,רינתסיפלעהפמבש

     

סיליגרת.ד

|
|(תובושתםגתונתנ):ולאהןויצהתודוקנבםושרהמעבק0

|

טרופטגומ17162722הנחריד18452520

"מ1208הבוג,קנ18902670הרדנמרפכ17482461
Erץמר"גה)

"מ548הבוג,קנג18542446אישנהרפב20702643

(ןקרוסהאיש)|,
ןוליא17082740בגןיע21012433

pap (תובושחןאכתונותנ)וללהתודוקנהלשןויצהתדוקנתא2.

19672537==.קוקוח15982463.לברא
1715326686|םעיהי20832693----\--םירבוגת

19162659.ןורימ19112737םערב

19292758ןוארי20112436הירבס

.1:100.000מ"ק(3ןוילג)ןויצתפמךותמןאכתודוקנהלכ
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ןמוזמו,מ"מלומ"מסלתונוששי,וזלוזתובצנהתועלציתשךרואב
םיכלוהוםילדגהלאהםירפסמה.הפמהלשהדמההנקלםאתהב,םירטמב
.םינומיסהינשלתפתושמה,ספאהתדוקנַמהלעמלוהלאמש

לעתוטנידרואוקהדמתאםימש,תונקיידבהדוקנןייצלשישכ
ךרואלתחנומתיקפואהעלצה.הפמבשןופצלםאתַזמןופצהץחשכהפמה
הדוקגבתעגונתיכנאהעלצהו,הדוקנלםורדמשיקפואהתשרהוק
תמאתומה,תוטנידרואוקהדמתנפבשמתשהלשי.הלברעממ,הנותנה
.(1:100.000,1:50.000,1:20.000)הפמהלשהנותנההדמההנקל

תוטנידרוקהדמתארומאכםימש,הפמבןויצתדוקנאוצמלשישכ
וקםעתיקפואהעלצהתובלטצהבאורקללכונש,המיאתמהתצבשמהלע
תאאצמנוצ"נהלשילאמשהויצחבןותנהרפסמהתא,יכנאהתשרה
ינמיהויצחבןותנהרפסמהיפל,תיכנאהעלצהדילתניוצמפההדוקנה
.צ"גהלש
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עופשהשכהבוגהיוקןיבקחרמבםייוניש

.הנתשמ

רוודדמ

וקלחברתויטעומועופש

וקלחברתויהבורמוןוילעה

,םיהובגההבוגהיוק.ןותחתה

הבוגהיוקמ,תוחפםיפופצ

.םיכומנה

 
19

 

תונודזמ.ג

לכונהבוגהיוקיפל

לככ.ןורדמהגוסתאעובקל

םיפופצויהיהבוגהיוקש

לולתןורדמההיהי,רתוי

ןורדמהרשאכךפיהלורתוי

הובגהיוק,דאמלולתהיהי

ךכידכדעףפוטצהלוכרטצי

תינכטתורשפאהיהתאלש
ךמיסבםישמתשמזאו,םריצל

םינושהתונורדמה.קוצמלש

.הבוגהיוקי"עואטבתי

 

רומקןורדמ

רוודדמ

-רומקןורדמלשוכופיה

ןוילעהוקלחברתויברועופש

.ןותחתהוקלחברתויטעומו

יוקלשםתופיפצהיהתןכל
התוחפוהלעמלרתויהבר,הבוגה

.הטמל

םירגסנםניאםא.םירוגסוםיפוצרםיוקםנההבוגהיוקלכ

novaהלהצוחמורגסי,המצעהפמה.

חטשהתורוצ.ב

עובקלהיהיטירבחהלעוהבוגיוקבחטשתרוצלכ,חולהלערייצ

.םיהינפלעמהבוגוקלכלשוהבוגתאםיניצמםירפסמה.הרוצהיהמ

תחתמאיההנומה,(-)ךמוסמםאב.יכנאהחורהלשקחרמבויהיםירפסמה

.םיהינפל
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לעוא,הבוגהוקךרואלשורדהרפסמהתאשפחלשיםימעפ,וקואוקלכ

.בורקהבוגוק

םושר,שופחהלעלקהלידכבוצקןודדמ
,וקלכהבעוקב1:100.000הפמב|||

הפמב."מ100בקלחתמוהבוגשà,הנתשמוניאועופש
,םיהינפהבוגספאוקםושרל"נהחורהי"עובןיהבנ
הפמבוןיגורסלהדוקנווקי"ע|.עובקה

.ףוצרוקי"קע0|

םימושר,תושידהתופמב

הלעמיפלכהנופםשארשכ,םירפסמה

לארשיב)םיהינפיבגלםיבשוחמ,הפמבםימושרהםיהבגהלכ.ןורדמה

עובקלרשפאהזרועשיפל.טלחומההבוגהוהז(הזעדילןוכיתהםיה

בושחי"ע,הטשבתרחאהדוקנלכיבגל,הדוקנוהדוקנלכלשההבגתא
יסחיהבוגוהזוןהיניבהבוגהשרפה

הבוגתדוקנ(רויצהיפל):אמגוד

.ןורדמהמתטלובההטילבתניצמ25דרויאוה.איגהתודוקנבשתוכומנהתארבחמ-ץיפאהוק
היההבוגהתדוקנהמשרנאלול.הבורקההביבסבשרתויבטעומהעופשב,םעפףאתולעלילבמתופיצרב

,רטמ34-כבשחנהדוקנהלשההבוג

הסיסבלסחיבהטילבההבוגשא"זךרדרבועאוהשכרתויבתוהובגהתודוקנהתארבחמ-סכרהוק

»)43,0-48,3("ם5,3אוה5|.הבורקההביבסבשרתויבטעומהעופשבדרויוהלועאוה.םיאישוםיפכוא
תמירזןווכלבלםישלשי,ותואןמסלידכ.הפמבןמוסמוניאסכרהוק

,טשבתודוקנךרדרבועאוהוסכרהוקמםידרויםשגהימןכש,םימה
םיליגרת|יוקםיתעלםינמוסמתאזתמועל.םידגונמםינווכבםימרוזםימהןהב
.בזכאילחנוןתיאילחנלשםיוקי"ע,קיפאה

 
וא,הפמחיבגלעףוקשרינםיש.1

תאהשע.םיריוצמהםינותנהתאןמסויעבגחטשלשהפמעטקיבגלעחטשהלשיללכהיפואבןיחבהללכות,הפמבדלשהיוקןומיסי"פע

כאעובקללשמללכותכ"יע.("וכוםהיתויופעתסהוםגוויכ,םהיסכר)
|בושחיעצמאאוהדלשהיוקןומס.רתויבחונהורצקהרבעמהןכיה
.רתויבהובגהוקהתאורתויבךומנהוקהתאאצמ:|.ךבוסמיררהחטשבםינ'עמשהעש,הירחאלםגו,דומילהתפוקתב

.תונושחטשתורוצאצמ
 :הוביהיגהידידרו:ו

;ד-ג;ג-ד;ד-א;ג-א;ב-אןיביסחיההבוגהתאאצמ

הדוקנלכ.םהילעםינמוסמהםירפסמבןיוצמהבוגהיוקלשםהבג

.םינושםינורדמלשתואמגודןמס.וקהלשוהבוגלהושהבוגה-הבוגהוקלעתאצמנה

דילוא,םוקמוםוקמלכבם"מושרםניאהבוגהיוקלשםירפסמה
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הפמבהבוגהתאירק.8

.םיברםיליגרתי"עקרדומללרשפאהפמבהבוגהתאירקתא

.םהינפלטלובחטשהתאואריש,וזכאגרדלועיגיםירבחהשלדתשה
:המכןלהל .הפמבהבוגהתאירקדומללםיליגרת

:ףכוא,איגהחולש,הפכלשתואמגודהמכהפמבןחבה

הבוגהתדוקנתא,רתויבךומנהתאורתויבהבוגהוקהתאןמס
:הקלחלעוא,הפמהלכלע,רחויבההובגה

.יסחיה.pasaתאבשחוהפמבתודוקנ*תשןמס

.םיכרדוםיטיבכךרואל(הילעהוא)הדיריהןווכבןחבה
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וקלםאתהבהבוגיוקןמסוןאכשהפמהתאףוקשרינלעקתעה.2

עבק.150-90יזכרמהקיפאהוקמלחתה.תונותנההבוגהתחודוקנודלשה

,אצומהתדוקנהנשמשתןה-הבוגהיוקםעזלשתובלטצההתדוקנתא

םעתובלטצהבש,ךבלםיש.םירתונהדלשהיוקלעתומודתודוקנתעיבקל

וקסעובלטצהבו,רתויבךומנהחטשלהבוגהלשומוקעהנופסכרהיוק

רתויהובגהחטשהיפלכיוטנורתוידחללכךרדבםוקעההיהי,קיפאה

.(הנותנההפמברבכןמוסמדחאהבוגוק)
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ףונטרפרחב,הפמהתאןפצ.2
ונמיסתאו,וקלץוחמוהשלכ

םיש.(דגסמלשחירצ)הפמב
דע,הזהןמיסהדיללגרס

טרפלןווכמהיהילגרסהש

השיגפהתדוקנ.חטשבשףונ
,הפמבשהדמעהוקםעלגרסהלש

.ךתדמעתדוקנאיה

:היורקוזהטיש

תחאהדוקנמרזוחךותח

 

aעודיוניאהדמעהוק

ינשחטשברחב.הפמהתאןפצ

תאאצמו,םינושםינווכב,ףוניסרפ

לגרסםישהפמב.הפמבםהינמיס

.תטשבשםימיאתמהףונהיטרפןווכב

א"ז,תורזוחםיינרקינשרבעהו

.ךילאןווכבןמסהמםיוקינש

הלאהםיוקהינשלשהשיגפהתדוקנ

וזהטיש.ךתדמעתדוקנאיההפמב
תודוקגיתשמרזוחךותה:היורק

 

..aדחאכהפמהןווכוהדמעהםוקמתעיבק

,הדמעהוקוא,הדמעהתדוקנתאעדתאלרשאכטוקנתוזהסיסב

.ןופצלהפמהתאןווכלםגתרשפאמוזהטש.ןפצמךדיבהיהיאלשו

תסיפתיקפואקזחה.הפמבםנומיסתאאצמוחטשבףוניטרפ2-בןחבה

יטרפמדחאלהתואןווכולגרסהדילםיש,הדוקנהילעןמס,ףוקשרינ

השע.ףונהטרפןווכבהדוקנהמלגרסהךרואלוקרבעה.תנחבהשףונה

רינהתאםיש.רינהתאזזהילב,םירחאהףונהיטרפינשיבגלםגךכ

תאהפמבריבעתהפמבןרקלכשדע,והבבוסוותואזזה,הפמהלעףוקשה

תאהכיסתרזעבהפמהלערבעה.הטסרישוילאשףוגהטרפלשןמיסה
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העודיהדמעהתדוקנ.ד

קחורמה,ףונטרפחטשבךלרחב

.הפמבונמיסתאאצמו,רתוירשפאהלככ

תארשיוקבהארתשדעהפמהתאבבוס

,ךתדמעןמיסתא:ולאהתודוקנהתשלש

(םיב)חטשבומצעףונהטרפןמיסתא

םישךכםשל.הפמבףונהטרפתאו

םירומאהםינמיסהינשוקבלגרס

דע,דחילגרסהוהפמהתאבבוסו
,חטשבףונהטרפלןווכמהיהילגרסהש
וקלליבקמהיהיהפמבשוקהא"ז

.הטשבש(ףונהוקל-ךתדפעתדוקנמ)

am

תארשהי"ע,הפמההאםעפידמץוופוחטשבםוקמלםוקממרובע
.ןפצמתרזעבקודבוחטשבםימצע

הדמעהםוקמתעיבק.0

ךילע,הפמהתא7רחאל,רבעשקרפבתפדוקההרטמלרוזח

Ps

 

(םדוקמךלעודיהיהאלםא)הדמעהםוקמתאאוצמל

'עודיהדמעהוק.א

ףונטשרפרחב,הפמהתאןפצ2

ודילואךרדוקלע,והשלב

דומא.הפמבונמיסתאאצמו

דעוךממקחורהתאדודמוא

הנקב,הפמבןמסוףונהטרפ

טרפןמסמקחורהתא,הדמ

.ךתדמעתדוקנדעוףונה
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