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 לצא תיעוצקס-תילכלכ הבסחס בוצעב ,עייסל םיכירצ םיאשונה )4
 ) .(הבידסה לס) תיתרבח-ללכ הביטקפסרפב ,םיכינהה
 .("ףתוססה יאפוריאה קושה" ,11 "סס סוקלי ;:הסגודכ)

 .תידוהי-תיסואל תוהדזהו הבשחמ התפל םיכירצ םיאסונה (5
 .("הלוגל לארסי ןיב" ,5 'סס סוקלי :המגודכ) : .

 ,ךונחה לצא תיסססא הסיג בוצעב עייסל םיכירצ םיאסונה )6
 .תורפסלו תובסאל יפויל הסיג

, 1 
  םיבילהתו תוערואסב הנבה תלוכיו תוביגעתה תתפל םיאסוגה לע (7

 - םל ,תורחא םיליסב ,םיילכלכו םייטילופ-םיילגוסקא יי '
 Pp הל ן ג םוסס הב שיש ,האירב הווה תסוחת בוצעב ?In באיה וצר :

 / .:ו : ויעבב .ןהס קוסחל אלו ויתוי
 .("ץראה ןמ הדיריה" ,10 "סס טוקלי :הסגודכ)

 תיל daria אלו הלוכי אלש ,ןועסל הנוכ ןיאש ,וילאס רורב
 ןיב תילמיסכס הפיפה היוצר - ךפיהה .םיסוחתה לכ ןיב הפיפח
 רתוי רספאש הסכ דע ףופחי דהא אסובש ,ךכל ףואטל שי םיסוחתה

So vaוז ּהפגס לע הבר הריסב םיגוע םיאסונהש ,הסודו . 

(aתורותסה תגוכתסה  

 רעונה תועוגתב תינויעה הכרדהה לש תיזכרסה התיעב יכ ,החיגמ וז
 7 רש יי na ןס לודג קלהכ היצביטופ רדעה ,איה
 Aa a Na ו ,ןכ לע רתי .םלופהו תודהיה ,,ראה
 aa ןוצרה רשאמ ,גסונ- היצסבסה סופח לש
 :דהי םג םירוסיס ינסב ץועב היצביסומה רדעה יכ וגל

 שס וחור תא וקיסעיט ןידה ןסש ,םיבר םיאסונב ןינע רדעה )1 ל
 ה .רעוגה

v Eןוצר רדעה (2 הרו  mavno?אכל סיש וליפא ,םיבר םיאשונב הקיסעס  
 .םהב ןיבע

 . + ו 2 רדעה םג אלימב איה הבשחסל היצביטוס רדעה ה 4ל ?;

 1 / dera Noivo *בויח םירצונ אל ,הערכהה תלוכי הרסחשכו

 E ב םדאהו ,תבשוחס יתלב תוגהנתה סי הבשחמ ןיאסכ

 +. « הא , .

 ו על בייח ,וסצע ; 331787921 סארב הובעל ,החבהב רומאכו 7 A o ו

 2 is Es תסצמוצמ ,םייתבטחס םיאסובב הללכב תוביגעתההס

 סס רקיעש החנה ךות ,רתויב יתיצסתה ןפואב טוקליב םיאשסונה

 0 .הבסחסל יורג

 .םייבסז חור יבצמ

. 

 .ה מ.ד קה- י

 .ןוידל םיא:ש תשבה י"ע ,ינויעה םוחתב רעונה תועונת תא תרשל הסגס ךותס ,1962-63 םיגטב הבתכנ ,הז ץבוקב םיאבוסה ךירדסל םיטוקליה תרדס

 ;הלא תורבוח תוכורע הב הקירותסהותינכותה תגוכתמל רבסהה ןלהל

 תיבכותה תגוכתפה (*
 .םיפתוסס תויהל םילוכיה םי:\ונבו ?ja המלסהכ קר אלא ,ןהיגוסל רעונה תוצוגת לש הכרדהה תויגכות םוקפב אובל תוכירצו תולוכי הלא תורבוח ןיאט ,איה הנוסארה החבהה

 .יגסה דצה ןס ,יגורקע םיסב ילעב ךא ,הבר הריסב םיילפוסקא םיסוחת תוסכל םיאטונה לעס ,איה הינסה החנהה

 .תויביסקיבוא םוסיסכסב ,אסובב םגשיס תורסעה לולכס תא גיצהל וגתבוהמ ירה ,תקולחסב םייובסה םיאשונב םיעגונ ונאו הדיסב יכ ,איה תיסילשה החנהה

 ,םיכינהה יגיעב תוצסטס ןהל תויהל הכירצס וא ,תועסטמ ןהל טיט תוסיוספ תויעב תולעהל ,ונייהד ,םייביטסרופניא אלו םייסאסלבורפ תויהל םיאשונה לעס ,איה תיעיברה החנהה

 :םהו ,ךינחה יבגל םייכוניח םיפוהת הסכ לע תונעל םיאטונה לעש ,איה רתויג הבוסחהו תיטיסחה החנהה

 0 .("תרבכ תרגכ" ,8 "סמ סוקלי ;הסגודכ) ךיגחל הבסחסל םיגוש םיכרע תולעהל םיכירצ םיאשובה (1
 ,("יבריס וצנא - תוגורק:ה טיא' ,9 'סס סוקלי :הסגודכ) םהירבדו ןהיטעפ לע ,תוכנחס תויומד תולעהל םיכירצ םיאטונה (2

  
 .ךכב ןינע טי וגלו ,ןהב תוטבלתמ תורחא תוצראש תויתרבח תוילב וא ,ןהב תסבלתס ונצראש ,תויתרבח תויעב תנבהל עקר רוציל תוסבל םיכירצ םיאסוגה )3

 .("גוזיס ,הסאתה ,תולרבתה" ,1 'סס סוקלי ;הסגודכ)

  

   
   



  

nor Pr ו ונחינהב ,היבטה ךרדב תכלל וברחכ וב 
 + , ,+ , ךלהסל ינגרוא ןפואב הדופצ איה רשאכ ,הלדג הרבעה :  o 0ם ם 2

mo qu: ךרד התואב ךירדסל ,אופיא ,םיאבוס טוקליב םיאסובה 
 .ךינחל םי:שוגה תא ריבעמ אוה

vש נווכש ,ףוסבל ,תישעס סוקליה לש ות ןחבסהס המודו ,תיש  \ no 
E o +ררופל הילצס אוה הדימ  RrsrepAnvozp dacno 

Éהס םיק 7  n5 ה לצא קוחר ויה ןכל םדוקש םיאסובו תויעב לע 0% +  
 .הס

 ,םסיסבב דמועה רמוחב תבחרוס תיתסיש האצרה חתפל וא ,ביאסונה בורב םירסאס ?VP ףיסוהל לקנ לע רשפא ,ךכל טרדנס הדיסבו ,אסוב חותפ לט תובר תויורספאל דבלב ןוסאר בלס הב תוארל סי ,הליעיכ הסצע תא היכות וז הסיסו הריסבט ,ןאכס .אטוגב קיסעהלו אורקל ןוצרה ררועתי ,הז יתבסחס יורג תובקפבש ,איה ונתגווכ .תסלטופ םב ןהתפל רספאס ,הבטחס לש תוסיוספ תודוקנ יפלכ ,.םהיכינחל םיאטונה AR ריבעהל םל םג אליסבו ,םיארוק דאס טעסל רופסה וא האצרהה ךרדבו רתויב אלמה ןפואב ,עקרה ,םיצסוגה תא חתפנ םא יכ ונחגה ,ןכ לע רתי

 תגצהל עגובל הסב
 םכלהמב םיאסוגה תצ ונרקס הזל םאתהב םינוכב וןיהיס ,םיכירדמ דאמ סע וכזי ,םיסרופסה
 עקר תגצה אלל

 ;ןפקלדב םיבלסל אסונה קץלוח הזל םאתהב .הלועפו aviso 92 לט םידחויסה םיטבתב םייולת ותרבעה יכרד ןליאו ,יתסיס ןפואב גצוס תויהל ךירצ אשונה .(יוצר רבדהו) תיטעס הלועפב םהיביב הפיפח תורספא םל ,םיבלס הסכל קלחתהל ךירצ אסונ לכ יכ ,וגחנה תידותיס הניחבמ

 .םתוא תובינפסה תודוקנלו םיכינהה לט עקרל רושק ,אטונגה תגצה - החיתפ (1
 ,אטובה חותפ םסל תיחרבהה ,היצסרופביאה םוסיבניפס ןתס - ?ערה תנצה )2
 כי לע תוגעל אב הז בלשו .וילצ ןוידו הבשחסל םוקפמ שיס הזכ ,וגייהד ,יטאפלבורפ תויהל בייח וז תרגספב הלעוסה אסוג לכש ,ונחנה רוסאכ = היעבה תגצה (65
 .הבסחמה תלעפהל םי;צסא תתלו ,םיכיגחה לצא הב%:חסה תותפב ןגטיט ,תוגוס תויורספ>א לע תוארהל אב הז בלס - יטקאריד יענסא (4
 החיסל תויחנה הסכ ?nn םילדתסס ונא הז בלסב = ןויד (5
 .אשונב ןוידה תובקעב ןהילא עינהל רטפאש ,תובקספה תרהבהל ןווכפה - םוכס (6

 .תיספוח

 :התגצה ךרדל תויורשפא יתס תויוצס ןיידע ,תפיוסס תידותיס תנוכתמ שטישכ ,םלוא

 .תוידותיס תורעה ריפהל אסונה תגצה םותב (1
  

       
 =- ,יגכותה הגסב יורס ידותיפה הגבכה רסאכ )2

  

   



 שט רך
 ץולחהו רעונה ינינעל הקלחמה / תינויצה תורדתסהה

PRA MTOםילשורי  

 1 'סס "א ךרכ ,ךירדסה סוקלי

 גוזימ ,המאתה ,תולדבתה
 (הילע תטילק)

  

 ,תקהבומ הטילק-ץראכ ,לארסי .הטילקה םוחתמ אסונב םעפה וברחב
 ידסל קזח יוסס חתפ לש בצסב הנותב ,היסולכוא לש םינוש DIM תלעב
 םילוכי הילע תטילקל יסעס עויסו הז חתמ nada .הלא םיגווג ןיב
 הסכ לע דוסעל ACID ar אשונ .הלא תויעבב הגבה הנשי רשאכ קר אובל
 ,הטילקה לש ןוויכה תרדגהל תוירשפא תושיג

(xתי תפ כ  

 דצסו - דחא דצס תובוטה ןהיתויוברת לע תודע תבר PNAD ,לארסי
 ךספו רחאס - םיקצופ םייהח תוחרוא הב וסטבגתג אל ןיידעש ץראכ ,יגש
 תילארסי תוברת סבגל דציכ :היעב הינפב תדסוע - רתויב רצק הסויק
 .ןגיצהל הסנב ןלהל .תופקשה הסכ תופייק הז עקר לע .,תחא

 רה (ג

 תוצרא הסכס - תברועס היסולכוא הטקלתנ םילטורי תובגוכסמ תחאב
 ילועס היבש הצובק ;ןראה ידילי לש ,רתויב הקזחה תחא הצובק .אצוס
 .הינפור יאצויס תיעיבר הצובקו ןוקורס יאצוימ תיסילש הצובק ;ןסית
 לש ףתושמ יווה רוציל תונויסג רפסס הב וכרענו ,השדח התיה הנוכסה

movaךורעל התסיגש - תילארסיה הצובקה התיה תפזויה הצובקה  
 .םינוס םיאסובב תואצרה ןכו לוחמו האירק יברע ,רוביצב הריש יברע

 רתוי - היסולכואה תוצובק לכ דצס הבר תופתתשה התיה הליהתב
 אבשכ .םהלספ יסינפ גוח וסיקהו אובל הינפור-יאצוי וקיספה רחואמ
 םיטיגרמ םה ןיאש ,ורסא ,ךכ-לע הגעסב ץראה ידילי תצובק גיצנ םהילא
 תריסשו תיתוברתה םתסרסט ,םה םירובס ללכבו ;הז ןווגמ רוביצב בוס
 םתולדבתהש ,וריבסה םה .ללכב רוביצלו םהל דואמ בוטח ןינע ןה םדוהי
 םהש ,תרוספו םילגרה תריסשל תורשפצו הבר ןוחטב-תשנרה םלצא תרצוי
 לש התוברתל וסנכיש ,ךכב חרכה ןיאש ,ונעט דועו .םהב םיביינועמ
 ... םתסנרפל םיחיורסו םידבוע םהס ,קיפסס ,ץראה

   



  

  

 by no”? DR“ א ילק) גוזיס ,הפפתה ,תולדבתה Capim שוקק 1 "ספ 'א ךרכ ,ךיררפה סוקלי
 הילע תטילק) גוזיפ ,הסאתה ,תולדבתה 1 "ספ "א ךרכ ,ןירדסה סוקלי

  

, 9 
va םכניא םתא :התיה םתנעס .אובל ןסית יאצוי ןקיספה יבס בלט 

 יצור
[ DAS 1370 os 

pads E 
 ההוחבל התוא םיבשוהו הב םילזלזפ

 . ב תא דוס םידגב ַ
o 

 . יצור ובנייה לבא ,ץראה תוברת
 : ,הב םירוזט וגא וגתוברתמ םיקלח

 יי

 .ועוצקמ יפל לבס [;20 ןב ,ןפית ידילי תצובק גיצנ - איהי .2
 ;םדבאל םיצור ובא ןיאו ונלטס תוברת-ילגרה שי ונל .א םהו הדסב יכ ,וגל ליר" E ראב םיאלס םיחרזא תויהל םיצור ns a ילידי :תואבה תודוקנב ויתונעט זכרמ אוה

 . מ םהילע שיפ

. 

 - ו ;הלוגב ורצונס תורפל ,לארסי תוברתפ קלח םה הלא תודוסי .ד .ץראה ידילי תוברת Ane Sr | ;ונלסס תודוסי ךראה תוברתל סינכהל תופנל יְךילילו Apso Lo הול םילגתסמ םינוסארה רטאכ - ץראה ונתבותו ונתוכז ,תולטבתה וטוריפ ןיא הז רותיו םלוא ,ג סב תולועפה וכטסג ךליאו ןאכס ;םיסדחה םיאגתב וגדצכ רותיו תויהל החרכוסס ,םיניבס וגא .ב .התוברת לא לגתסהל םהילל ,ץ
 ! על דוריו רז ךכ לכ לכ: דרפלל המ ןיא וגל :התיה ו לכ לכה : . ז הקצה הבוטתה . , . .תיללכה ץראה תוברתב םה םג ורסליט עור רי הבוסתה ,"םהלסס" והטס םתו% ונתוברתס תודוסי ויהיס ,בסוס ,הבוטה ונתטילק ןעכל םג .ה

 וג
 ,ולוצקס יפל ינוובח ,40 ןב ,הינפור ידילי תצובק גיצנ - םייח 5 יךילי וכיטמה = ?לכבו + ה aR ה םיאב ונאשכ - ו/וראס

x e 
+ . 

. 
 ₪ = יה חדה

 :תואבז ; : ונתוברת תוכשל םיבייה ובא ,ןי>*

 :תואבה תודוקנב ויתונעט זכרמ לגתסהלו וגלט ,., זוחא האסב - ץ ראב תסייקה וזל

 א שיסהל ןיא :הרעה רתויו בוט רתוי וגצ םיטיגרס ,דרפנב םיסנכתס ונא רשאכ .א

. 

 qa ao ;... ונלש ךותב טושפ ,הוסב תוציצסב רוסי ןהל ליס ,הוגוס תוסיפת לע ןאכס שיקהל |
 ,הלא לע םיפידעל םייתוברהה ונלגרה תא םיבסוח ונא .,ב .

(aהילבה תגצה  
 ;םהילע רתוול םינכוס ונגיאו ץראב םיררוסו

 םירדוסס וגאס איה הדבוע ,הטילקב העירפס ובתולדבהה ןיא .ג
 :'ופכו הדובעב

 ,םינוש תוברת-יגווג ליש ,הזב ער המ .,ד
 ;תפתוסמ תיפואל העדות הבסיסט ,רקיעה

 .(תיביסאקובורפ ,תילרטואיג \ היל לבתסהל תובייח תודעה לכו תסייק , איהש יפכ ,תילארסי תחא תוברתל ץראב םוקס סי ,הנוכב וקוראס ידילי לש םתדסל
o am 

 - וסצעל רדחא לכ

  

  

 םידיקפת קחפס - יפקריד יעצסא (ד

 : ” . ס האצותכ :הככ ןעוס אוה | ה

 לי

 .תימואל העדות אלו "םע" היהי אל ,ץרהב ams תוברת אלל ,א .הגוכטב תרדוספ תוליעפ הרשסטפתנ אל ,תונושה תוש גה 7 2
 ופתתסה .היעבב ןוידל תונוסה תודעה יגיצג na 033 . ה

 ץראב הרצבובנס וז איה ,לארלי-תוברת ארקהל היוארה תוברתה .ב
: 

 ש הסאתה אלא ,ץראב תויוברת-גוויס סורגל ןיא הז םעטסמ .ג | ביצב - בקעי .1 ל | ;הלוג לש אלו תואסצע לש בצמב -
 p 8 ? ב שא .

, 

E ,תצובק :  “qseרצואב דיקפ ,29 ןב 23 וראס  so» | 
 .ץראה לש התוברת לא םילוע

 תודוקגב ויתונעט זכיר אוה 4 תדבוכמ' הרוצב סובל ,ופוצק

E 

, ; 

 תואב;
 :תיברעסה תוברתל האוושהב הכוסב ונתוברת .א ,תוירספאה תוגעסה לכ תא וללה םינותנב לולכל הנווכ לכ ןיא :הרעה

O 
 :רחא םעל היהנ אל ,םהלשב םירחאו - הב זוחאל ךיטפג םא .ג ;ץראה יווהל לגתסנ אל םלועל ,הב קיזחנו ךיטסג OR .ב +

ros faתי  
, 

 a תותווצ וא ;תישפה החיסט םייקל רספא םידיקפתה-קחטס תובקעב ויד- . - ב , .ץראב םייקש הס לא האלס הסאתהו ,הגסיה ונתוברת לע טלחופ רותיו :הסוריפ ובתולגתסה .ד

  
 



  

 םילעורי ,ילארשיה רודמה ץולחהו רעונה יבינעל הקלחמה / תינויצה תורדתסהה

2 “vo 

 'א ךרכ ,ךירדסה

vip?” 

 רעוב .תוניירבע

 .תוניירבעב תורוטקה ,תויעבה jo הככ הזב תולעהל ןוכנל ונאצפ ,הז םעסטמ !הדסע םהל עובקלו וריכהלמ םירוספ םה ןיא ,םוקס לכסו ."ויתועורזל' ולפי אל התא ךיכיבה םא עדוי התא ןיאש ,ןויזחה ןאב סי ,הסעסל .הב ןינקעה תדיס תטעוס ןכלו ,הרכחה ילוסב תצצסנו וגתאס וז העפות תקחורס ,הרואכל .םיסור םירבד ראשו 'םיבוס -יגב' לע ,םיריעצ םיניירבע לע םינותעב ארוק ונהאס דחא לכ
(uה תי תפ  

 .סאר-סבוכ ךותס וז הלאטב ןודב הבה .תיבב המועס םהל רסח אלט ,םירעב-םיניירבל לַש םישדח םיגוס לע ביעמוס וגא :דבלב וז אל ךא .תויתרבהה תופכסוסלו קוחל דוגינב םיספפ םיִשְוע םידלי םהבס ,םירקפה ובר .רעוגה תוניירבפב תסיוסמ הילע לע ונעסס ,תונורחאה םינסב

(aעקרה תגצה  
 ת | ד ב ול

aןידה יקספ תבשו ,ןיכה יפל - וספשגס םיידוהי םיניירבל . 
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 .תוירוסי תוליג שולט וביבפל ובדסעה
 ייחה תוחרואל םילועה לש האטלס הסאתה ר ה ךרוצ תסרובה הליג - 1

 ןץראב םילבוקסה
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 pis DA , :תיתוברת הביתבס ץראה תא ריטעס בוזיס .*
 1 הלועל תורשטפא ואלב .ב

ATO 

 אלא ,ותטרופ לע רתוול

 ה י פ רג ו י ל ב יב לארטי ,ךילי לס הזל ךרע-הוול רתוי הברה רסעס ו ל תבתונו

 ,שובל רסוחה
 ט

 רמוח יאקירסא יגולופורסנא ןוצבר ךותט חוקל הז אש

 138 ןינגולסה ךיר ; יררסל ,.ןבל רכוס וב יא היעבב תוריסי קסול ה תירבפב
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 רעוב תוניירבע 2 'ספ "א ךרכ ,ךירדפה סוקלי

 םינבה ןיב םיזכרתמ םירקסה לט ךרעל ?72-ס ,אופיא םיאור ונא
 .16-12 ליגב סיזכרתס תובבה ןיב םירקסה לש 60m 1 ,16-12 םיליגב

(aתוריבעה ינופ  

 - 90/-< םינב לצא ("וכו הבינג ,סרה) שוכר יפלכ תודיבע .1
 .?7/-כ תובב לצא

 ,ירובצה VIDA יפלכ ,רסוסה יפלכ :ןה תוריבעה יגוס ראש .2
 .ףויזו תואסר ,("וכו תוכס) םדא-ינב

 אוה עורצ(םיריעצ םיניירבעל ס"היב ילתכ ןיב) ע ו ר א 5
 .ךיגהל עקרה תא שיהםהל ןווכמו סשחרתהל היה לוכיש ,רופיס

 דסומב הכרדהו רוקיבל אצי ,רעונ תעונת ךינח ,18 qo ,ינר

 םירענל גצוהו ,להנסה ידי לע לבקתנ םסל ואובכב .םיריעצ םיניירכעל

 ואצומ לע תולאש לש רספב ינד ףקתוה ,אצי להנמהסכ .דיתעל םכירדסכ

 ןפ הסכ י"ע ול וגצוהש תוירקיעה תולאשה ןט הפכ ןלהל .ויתונווכו

 :םירליה

anvsp .1היבא ,הלד הנוכטב הלרגו הדלוגש ,16 תב) :הגיד לש  

 :(תירסוס=אל תוגהנתהו תוטסוס לע הספסנ ,הדו-ע-רטוחס

 ךרוצ וגל ןיאסט ,עדת .ונילע םחרס הטב התצ יכ ונילא תעב

 לוכאל הס ךל היה אל וליא השוע התא תייה הס - םיסחרב

 !...לוכאל המ ךל היה דיסת לבא ?...תיבב

 םדא ויבא ,רבעשל רעונ תעוגת ךינה ,17 ןב) קחצי לש ,תלאס .2

 :(עציבש תוצירפ רפסמ לע ספסנ ,רתויב דיסא
 דגנ התא ?ךניבו יגיב לדבהה הפ ,םצעב .רעוב תעונתמ התע

 .דגב ינא סג .תויתרבח תוסכסוס הברה דגב ,לוצינ דגנ ,ריעה

 יבא ,רפוא ינאש הס תא םיטגס םג ינאש ,םכניבו יניב לדבהה

 .ול דגנתס ינאס הס תא סרוה

 ןוכית-ידיסלת ,16 ינב םיבוט-ינב) הדוהיו הרינג לש םתלאש .8

 :(ףויזו דצש לע וטפסנ ,תוידנפיטס ולבק ,רבעסטל

 אל םאה ,דיגת .רעונ תעוגתב היגולוכיספ פידסול םתא ירה

 .תויגולוכיטפ תוביס הברה ס*יו ?הב*ס שי הסעס לכלש ןוכב

 וא ,יתודליב יתוא הבהא אל ילש >םאש (הריב תרסוא) ,תינב

    

e - = 

 9713 תוניירבע 2 "סמ "א ךרכ ,ךירדסה סטוקלי

 1000-ל רועיש .2

  

 1777 18217 12.7 הנידסב ם*ינב 1000 לכס

 .ןידל ואבוה 1.6 הנידסב תונב 1000 לכס

moro (1איצופה םבצמ ילאיצוסה -- 

 ;לסב-יכלוה אלו םידיסלת ויה םיריעצה םיניירבעה ןס 75%0-ב .1
“a 

 ;םייחב םירוה ינט ויה םהמ 904-ל .2

 .רתויו םידלי 5 טי ןהבס ,תוחפשמס ואב םהמ 800-ב .8

 )1959( םיניירבעה ליג 6

  

  

  

 4 תובנב % םיגב ליגה

9 1,1 0.4 

10 0.8 4.1 
11 13.2 12.9 

12 16,8 6.2 

13 16.0 12.9 

14 16,1 10.8 

15 16.0 15.4 

16 12.8 14,5 
15.3 * 17 x 

9.5 - 18 x 

       כ"ּהס 100 100

xסינב רובע םירגובכ םיבשחנ הלא םיליג . 

 ;וז אלבס אורקל רציס
. 

 . וכו 10 ליגב ,8 ,9 ליגב 1.1 ויה םיניירבע םיגב 100 לכס

  

oד יה   



  

    

     

   

    
    

     
   
   

  

    

    

     
    

  

    

     

    

   

     
    

   

  

   

 ”? vip"א ךרכ ,ךירדפה סוקלי רעובנ תוגיירבע 2 'סס "א ךרכ ,ךירדסה oo“ ד
 רעוב תוניירבע 2

 :הריקתב ןוויכ .5 \ (הדוהי ףיסוס) .יתלהבנו ריעצ ליגב ידי לע רבע רוהש סחנפ
 הסל !?םסא יבא הס .עספ תוטעל יתוא "חירכה" ססס הזו

  
    

  

 ;היעיגפו הוניירבעה יםרוג תריקח .א !?ןאכ יתוא וסט
 Da voa jo ans“ לכל סיס הקדצהה תודיס תריקח .ב

, 

 .הלאכ םירקס תונשיה עונסל הסגסב ,יוצרה סנועה רבדב הריקח .ג ,םסצע לעס תוירחא םה םיריסכ וזכ הקסנהב יכ בל םיס :ךירדפסל) |
 לע תוירחאב םיאסוגה - םדא יבב ללכ רדגפ ךכ *בע םסצע תא םיאיצוסו
 :ןהיזלע תובוסתו הריקחב תולאסל תואסגוד .4 .(םהיסעמ

 :ה ג יכר ל .א :(ספסנ אל ןיידע ,האנוה-השעםב ספתנ ,15 ן-) ידג תלאפ .4
 . x וגגל קדצוסש ,תבטוח תא םאה .ש . , ה -תיבל יתוא וסינכי םאה ?עדוי התא ילוא ,יתא ושעי המ
 ?והטסב רוסחס סי רסאכ בוגגל ק : 04 ית ,היסבא יגאש ,םתס וצרי ילוא וא ?יכוביהח דסוסל וא ?רהוסה
 ?קדצוס ןוזמב ,לטסל .ס םיסוסט .ונתוא ךנהל םויה םיסגפ םה ?תאז הסעא אל רתויס

 : po dh יבא .ת ונל וארי אלו ,בסיה ונתוא ודיחפיס בטוס !הרטשמה ןמ הלאכ |
 . / ש = .

 .ונילא םה םיבוס הסכ |
 ו

 וב : -
 | וביסהל הסנפ היה והסס ול Nono םדא לכ וליא ,היה המ .ס

 ?הבינגב
 | 120319 ans תייה הסו ,הנעש הס םהל הנע ינגד

 :ק תר צ י ל .ב
(a |היעבה תגצה  

 ?תיבב והשפ ךל רסח םאה .ש

| 

| 

 ?תישעש המ תישע עודס .ש Kas :תובולשו תונוס תויעב 4 וניבפל
 : E הניד ?םשא אוה םאה רוסהמ ךותמ ה פ

has qa) ERRAR PETםירקסבו םהלס תופטהב הלאה םיטנאה לכ ילע וסאסב .םתס .ת  

 .םיסייק םירבד

 הריקח :יטקדיד יעצסא (ו

 תא ריבסהל תונווכסה תולאשב םתוא םיפיצמו םירענה תא םיאיבס)

 .לעופב תאז םהל הארמ ינאו ,םהלט דרס ןיעס והשטס ,םיבוס-ינב תוניירבעב תוארל רשפא םאה 2
 ,"בוט רתוי" ,"סדח" והסס תושץעל התא תכלה אל הסל .ש (קחצי) ?םירגובסה םלוע דגב רעונ-תעונגתבש דרסל הסודב

 ?םייק רבד לכ סורהל םוקסב
 .תונבל ליבשב סורהל ךירצ םדוק .ת רסולכ) ?םדאס הפטא ריסהל ,םייגולוכיספ םיקוסנמ ,רשפא םאה 5 |

 AMO O אא הס , הבדל וא ₪ ל .(הדוהיו הרינ) (?ויסעפ לע יארחא אוה ןיאש ,חינהל

 יניפ לכ סורהל רקיעה - תוגויער םוש יל ןיא .אל .ת (ידג) ?ןיירבעה תדחפה תסגסב שינעהל וא ,ךגחל תוסנל ךירצ םאה .4
| 

 :תדוהיו הריבל .ג

 ?הריבעל הקדצה תויהל הלוכיס ,םיבשוחה DAS DST «Mv .(םהיתופקסהו םבצמ  
 .יאדווב .ת

 ?לטסל ,וזיא .ש .(םידהוטפ אל :רוסאל) םייביסקייבוא םירקוח הסולס :םירקוה .1
 אלט הריבע רבוע אוהו ,ותודליב והסס םדאל הרק רסאכ .ת גציים דחא לכ) ידגו הדוהי ,הרינ ,קחצי ,הניד ,יגר :םירקהנ .2

 .העידי אלל - ונוצרב
 ?וישעפל יטרחא וביטס ,ןאכס .ש
 ,ןכ .ה
 ?רבדה ותוא ןועטל לוכי הריבע רבועה םדא לכ וש
 ...ול סי הס ,ואריו ותוא וקדביש .ת

 .(ותרסע תא
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 רעוג תוניירבע 2 vo“ "א ךרכ ,ךירדמה סוקלי

no Da 

  

 םיניירכעה תונעטל ךירדנה תבושת בירטל
>= = = Te Tom Tee Tem, ipa dio qa כ-2 כה pus 2=י= 

(xהריבעהו - רוסחפה תייעב  

 ידי לע ,תיבויה ךרדב וז היעב רותפל רשפא לארשי לש םיאנתב
 ,והשיסב "הפקנ* לס ךרדב טוקנל דובכל הז ןיא .הדובעו עוצקס דוסיל
 ,הזס רתוי  ,הטעפה ןס תוסק עגפהל לולעטו ,בצסב םשא וניא ללכש
 תובשחתה אלל ויתויעב תא רותפל הסני דחא לכ ובס ,בצס ונסצעל ראתנ
 םג עגפנ הפוסבש ,תורקפהל איבפ הזכ בצפ ;תלוזבו יתרבחה רדסב
 .ונסס םג תחקל םיליחתספש avo ,וסצעב "בנג"ה

(aהילא םיולתסה םיסעפהו תויתרבחה תוסכסופה דגב דרסה תייעב  
  

 ,םסעושמ קהציס ,אוה רעובנ-תעוגת ךיגח ןיבו קחצי ןיב לדבהה רקיע
 ,והספ "דעב" לכ םדוק תונפהל ,םוקמב םייקה "דגב" וצרמ לכ הנפסו
 .ול םיארנ םביאש הרבחב םירבד םתואל ףילחתכ אובל לוכיש

 הקדצהה תייעב (ג

 אוהש העס ,הטוע םדאש הריבעל תוליקמס תוביס םיתעל שיש ןוכנ
 ,םיחינמ ובא ,ךדיאס ,הרירב רסוח לש םיבצט וא םיצחל ינפב דמול
 ,ויסעס תא לוקסל תורשפא ול שיש ,תרסוא "םדא"ה לש הרדנהה םצעש
 תוירחא וסצע לעס ריסהל יאשר םדא ןיא  .םהל יארחא תויהלו םננכתל

 .ותעדב יופסש וגיא םא אלא ,תוליקמ תוביסט זל שי םא םג ,וןישעטס

 שנועה תייעב  (ד

 - הריבעה לע טנועל רובעבש ,התינמ וז הייעבל תינרדוסה הסיגה :
 ןתס םג אלא ,יללכ ןפואב הלא םירקס עונפל קר אל ,איה קוחה תילכת
 תויוכז-הווסכו אלמ ןפואב שדחס בלתשהלו רוזחל ןיירבעל עויסו תורספא
 הסגסל דוגינב דוסעי אל סנועהס ,חיטבהל םילדתסס ,הז םעטס ,הרבחב
 ךוניח תודסומל םירענ חולשל 0175 "לב וקפ ,ןכל .התא הסאתהב אלא ,וז
 .אלכ-יתבל אלו ,תיעוצקמ הרשבהו
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 ב תוניירבע 2 "ספ "א ךרכ ,ךירדסה סוקלי

 :* רג ל ,ד
 ?ךתוא וטפשיס ,הצור תייה | הסל .ש
 .וטפס* אל ללכבס ,הצור יתייה .ת

 ?ךייח יסי לכל אלכל ךתוא וסינכיס ,חיננ .ש
 .תאז וסשעי אל לבא ,דואמ ער היהי ףת

 ?השוע תייה התא הס ,טפוס התאש ,ךסצעל ראת .ש

 .רצק רסאסו תוקלסל יסצע תא טפוש יתייה .ת

 ? ...ה ם ל .ש

(rה ה ירש  

  

 תובקעב תיספוח החיט סייקלו ,הריקחב קפתסהל אל םיציצס ונא

 תייעב לט ןורתפה יכרדל שידקהל יאדכ החיסה לש ינש קלח .הריקחה

 .םינוסשה היגוס לע תוניירבעה

 םוכיס-תרעה (ח

 ילבס ,ךיררפה לש ותעד לוקישל הבר הדיסב חותפ הז אסוב ונראשה

 ,םירובס ונא םג ךכ .ןודינב ןנשיס תויורשפאה לכ תא ול ביתכהל תוסנל

 .הלא םיפדב "בתכוס" אלו החיש ירפ תויהל בייח הז הרקסב םוכיסהש

 :היפרגוילביב (ס

 ₪ ש

 ;.םילעס תאצוה ,היתויעבו רעונה תוביזע ,רנלק

 .תוסגמ תורבוח .2

  

  

       



  

 ץולחהו רעונה ינינעל הקלחמה / תינויצה תורדתסהה
 םילשורי ,ילארשיה רודמה

 5 "ספ 'א ךרכ ,ךירדפה סוקלי

 ןכותכו -  יעצמשכ - היזיבלט

 היזיבלט תגהבה לע הצילסס תוברתהו ךוניהה דרסטסב תדחוימ הדעו
 ,היזיבלסה לש התוהס רבדב םיגדו םיסרפה תא םיקדוב התצו ,לארטיב
 .הגיהנהל םידסועשט

 הז סודיח .היזיבלסה לע רוביצב חוכיו התע להגתס ,הזל רסקהב
 תסגכַהְס ,קפס ןיא ,רעובה תועונת יבגל תינורקעו תיטעס RISOS ול סי
 ךונית-תוטיסב הכפהמ ;השוריפ - אהת רשע התוהס אהתו ,ץראל היויבלש
 ,ןוידל הז אשונ םכיגפל איכהל ץוחבל וגאצמ .ךוניח-ינכתכ םג ילואו
 רחוימ ןייבע ןהב טיס ,תורחא תודוקנל םג םכבל תסוסת תא בסהל לרתשנ ו
 .רעובה תועונת יבגו

 .ב"הראב היזיבלטה-רודיס הגוסארל לעפוה 1989 לירפאל 80-ב -(*
 תטסשפ םויכ .תסוסרפב יזכיפ ריטכפל ךפה םייתבס ווגצכ
 ;םיכרצ הסבל תירכח-תוצראב היזיכוטה

 ;בוקצ יכדצל וכ םיטטתספ הרסשמב (
 םילוחה לע רתוי יביצר חוקיפ סשל וב םיסזתטס םילוח-יתבכ (

TILןםיאפורה ; 
 ;םינוש תועוצקז דוסלל םיסרוקל (
 ;ןבחרה להקל םיסרסו ןודסאית תונצהל |
 ;הז גוסס םיסומיט דועו ,היינקה תרבגהו םירצומ לס תסוסרפל )

 בתכבש רסוחה ללכס תיצהמס הלעסל היזיבלטה תספות םויה
 .םדא ינבל עינפה (וידאר ללוכ) הפ-לצכ\

po Ta (2עקרה  

 :םיקלח 4-ל עקרה תגצה תא לנפנ

 ;היזיבלסה לס העפשהה תסצוע )1
 ;םיגוס םירודיס ינבת 3

 ידי לע היזיבלטה-ירופיס םיספתנ םהבש ,תונוס תויועסשטפ
 ;םיגוש רעונ-ינב

 .תונוס תוירשפא תואצות )4
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 ןכותכו יעצסאכ היזיבלס 5 'ספ 'א ךרכ ,ךירדמה טוקל*י

 רעוגה ידי לע היזיבלסה ירופיס םיספתב ןהבש תויועמטס

 .תסייוסס תועסספ ול ןתונ ,והשמ האור וא ארוקה םדא לכש ,רורב
 ובצסב ,םדאה לש םדקוסה ונויסנב ,בור *פ לע היולת ,תאז תועסטס
 יתלב תועפות דבה לע רענ האור רשאכ ,לססל .יתרבחה ובצמבו ישפנה
 ?mus הצור יניא :רמולו תיבויח תועסשס הזל תתל לוכי אוה ,תוירסוס
 :רסוא 931 תילילש תועסשטס תתניב רסאכ ,ךפיהה םג תויהל לובי ךא .ךכ
 ,םיתעל :דבה לע תוגצוסה תוהדזה-תויוסדב ןידה אוה .*םהוסכ גהבא"
 תוהדזהה ןס תוחפ תכגחמ הגי; ,ורקיעב "*לילט" רוביג םע תוהדזהה יא
 בחר רשקהב תועסססה תיעב תא תוארל רספא םלוא .יבויחה רוביגה םע
 דליה תא ררחטל תורספצ הסיא-ירופיסב האורה העיד לסמל שי :רתוי
 הסיפת יפלו .םתוא תבייחפ ךכ ךותסו ,תוילילס תויסנו םירצי ירבצסס

 יתלב ןקרופו תוירזכא ,תונפקותל ךוגיה הלאב סיש םירטוא טי ,הדגונס
 .םירצי לש ןסורמ
 הרבהב םיבלושטמס םניאש ,םידדובמ םידליש ,רסכול םיטוב תרתא תואר תדוקנפ
 ןפ סלפס תסוסרפהו התסה תיגכתב שפחל םיסונ ,תרצוי תוליעפב תקסועה

 תסועל ...ןמיטבהל םג םיסנס םיתיעלס ,חתס-תויווהב סיעקוסו תוטיצמה
 יפ-לע הלא תוינכת טופסל םיסונ ,הליעפ הרבחב םיבלושסה ,םידלי תאז
 ייהב םיסודיחו "תואצמה"ל םלוצינ תורספאו ,הרבח ייחל םהמורת תדיס
 לש ןסויק םצעס ,רורב .("וכו םיזעונ תונויער ,םיסדח םיקחטס) הרבחה
 .תילילש תועסשס ?ja היהתס בייחס וניא ןיירע ,םינוש םיגוסס תוינכת
 הטוב ,ונלט תיתורבחה הביבסהש ןכתי ,אבה ץעטקב הארנש יפכ ,םלוא

 (תובורק יד םיתעל ) ,תילילט תו;טשס ןתמ לש ןוויכב רענה לע עיפשסהל

 לע רתוי בר הוקפ צוה ויתונקספש רבד) םינוסה םיגוסה ןמ תוינכתל

 .(תוסגומה תויבנכתה

 תוירספ% תואצות

 :תוטלוב תואצות הסכ היזיבלסל

 ךכס םיגהנה םיסנאה רפססו בחרתמ רענה לט תועידיה רצוא (א
 ;רתוי לורדג

 םיעצסא ידי לע) תיסחי תולקב הלא תועידי וסצעל הנוק רענה )2

 ;(םיללכוסס
 ימצע ןויסנ לש תורספא אלל רעונה לא תו;יבס הלא תועידי (ג

 ;(דבה יבג לעס ןויסנ ,אלא)
 ,רורב לכה) ידס "הלק" םייח תסיפת תרצוב ,ילוא ,הזס האצותכ (ד

 ;(...דבה לע הז תא וניאר ידה
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 ןכותכו יעצמאכ היזיבלט 5 'ספ 'א ךרכ ,ךירדפה סוקלי

 היזיבלסה לס התעפשה תסצוע תגצה

 :בחרה הלהקל םיכרעו תועידי תרבעהל םיססטמ םיבר םיעצמא (א
 םיסטגא רפסמ שי יעצסא לכל ,'וכו רפסה ,וידרה ,ןותעה
 טעופ ,לטפל ,רפסהו ןותעה ינכגלש דועב ךא .וב םיסמתספה
 היזיבלסהו וידרה יבגל ירה ,וב םיטסתסשפה םישנאה רפסס סחיב
 לש ?08-כ ב"הראבש ,ואצס ,םהב םיססתשסה םישנאה רפספ בר
 6.30 העשב היזיבלסה ךסמ ינפל ואצסב ,14-8 ליגס םידליה
 לודג אוח הז רפספ .(!םידלי ןוילס 4-כ ,ונייהד) ברעב
 םיגיכס וא בוס רפס םיארוקה ,םידליה רפססס רתוי ךורע ןיאל
 ראש לכ תא תקחוד היזיבלסה ,הזס רתוי .וז העשב םירועיס
 לקהו רתויב חונה ,רתויב ללכושפה רישכסה התויהב ,םיעצפאה
 ,הטילקל

(aםיסרוג לש ףורצ ותויהב ,הז יעצפאש ,רבתסס .דבלב וז אלו  
 לכס רתוי הבר ותעפסה תפצוע ,םייתעיסשו (היאר) םייתוזח
 אוהש ADO רתוי עפסופ תויהל הסונ דלי :רוסאל ,רחא ריסכס
 לכה ןאכו רהאס ,רפסב ארוק אוהש הממ רסאפ ,היזיבלסב האור
 לש העפשהה תסצוע :הרורב תחא הנקסמ ןאכט .רתוי ול סחסומ
 *תוליעי"ב רספאו רחאס ,השוסשב תוריהז תבייחמ ,היזיבלסה
 .קיזס שופיש הב תוסעל הבר

 םירודיטה יבכת

 :םנכת תניחבפ םירודיש יגוס המכ

 תירחסס תפוסרפ רודיס (א
 ינסו הפי השא תיארג וב - םייוספ גוסס ןסט תייגקל הלוסעת
 ...ןפסב סלס ולכאש רחאל םהיתותפש תא םיקקלמ הירדלי

 ;עוצקסו הפש ידופילב םירועיש רודיט (ב
(aתתמ-טירסת רודיס ; 

 .םייוסמ ןורסאית לש הגצה רודיס (ד

 היזיבלסב סטפתסהל רספאש ,רבתסס (אמגודל) הלא םיגוס תעבראס
 לוכי התא ןיא יגש דצמ ,הליסה לש יבויחה ןבופב תעד תיינקה םסל
 תובר םיתיעל םינתיג רשא ,םירודיש םתואב לכתסהל הפוצה ןס עובגפל
 יבגל סרפב הרוסה הי"עבה .איהש ךרד לכב ּהפוצה תא "דחש"ל המגפב

 - םבסז םרט תועידי הברה היזיבלסה ךפס ךרד גופסל םיחילצסה ,םידלי
 תא שוכרל וא התס ררועל םתסגסש ,תואיצסה לש םינווכס םיפולס וא
 .להקה תעד

  

     



  

 3 vd “x“ ךרכ ,ךירדסה סוקל* ןכותכו יעצפאכ היזיבלט

 הירוגסקה וק 68

 היהת ,'לארסי לוק"ב ולחש תוענפנ יתלבה תורוסתל םאתהב
 יוניס ויתובקפעב רורגי רסא ,ףסובנ "בכס לולכט היזיבלסה
 .תירפוסה ותסיפתבו ויכרעב ,לארסיב םדאה תוסדב יתוהמ
 ,תילארסשיה הרבחה הניסב הערל יוניס היזיבלטה איבת ךכ
 -יונישטו ,םיריסיה םייתרבחה םיסחיה םוצסיצ לט ןוויכב
 .ךץראה יכרצל דגונסב ,םיכרע

 הירוגנסה וק

 תינרדוסה הרבחה יצנתב קנסב יתלב לולכיש איה היזיבלסה
 עדיה כ"הס תא ריבגהל הלולע רסא ,(תכבוסמו תינוסה הרבח)
 הז ריטכס ידעלבש ,םישנאה לא ?דיו םיכרע איבהלו ,םדאה לס
 ןכותל ריסשכסה ןיב רסק ן"א ca ךכ .וילא םי;יגס ויה אל

 .ודי לע קפוסה

 (םיירטפא םידע) הירובסק ידע סוריפ

 2 . םעפ ףא ;םירועש ]יכמ יגביא (8 ןבכ ,הקירסא ךילי) "₪

 ינא דיסת , לכה  עדוי רבכ יבא ;תיבה ןמ אצוי ינניא

 .רפסה-תיבל תכלל ךירצט ,לבח ,היזיבלטה די לע בטוי

 גיהבהל יתיסיב (ועוצקס יפל ךנחפ ) ב"הראס היזיבלס pes ,ב

 אל להקהש ובעטס ירבח לבא ,םייכוניה היזיבלט-ירודיס

 ...רתוי םיירהסמ םירודיסל ונרבע ןכלו .הלאכב ןינועפ

 שי ,םהל גאוד ינאש ,םירודשה יפוא ,תסוסרפ תרבח שיא .ג

 םיעצסאה לכב ענכשל וילע ."הרוהס" תירהסס תועפטפ ול ל

 םלשפ ינא ,םיסיוסס םירצומ תונקל ,טלוקה םדאה תא

 ...הנסמ הצור ינאש הס תוסעל תבייח איהו ,היזיבלטל הברה

 םגו קוסע ינא היזיבלסה-ירודיט וליחתה זאס ,םעה סיא .ד

 יגא קדויו עסוש ,ץסאט ילב ,םכס:על וראת qora. לכ הנ

 .םירבד "ינומה"
 וגייה 1 י ,

ves a7 % + תושיגפל ךלוה יתייה םעפ ,הרבחה  

 df בפ ןיא םויה  .דחיב לייסל םיאצויו םיהחושמ

 .רישכסה די לע בסוי ינא

 ,היזיבלסהו עונלוקה יבכוכב בהואס *נא ,14 ןבכ דלי .ו

 הכ םניא םיירוססיה םיסיא .םהוסכ גהגתהל לדתססו

 .ילע םיבוהאו םיבורק
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 ,םיגוסה לכס
 םיסנסה סי

 ןכותכו יעצסאכ היז'בלס

 .קיזהל תולולעה ,ןהל קוקז אוה ןיאש ,הלאכ םגו
 יובירב תיזכרס הץפטה (הל קר אל יכ םא) היזיבלסל סחיל
 ."וסרפסא ה רודו "םיבוס יגכ" תועפותב ,רעונה תוניירבע
 םירסח ,האלס תואדווב וז ןיעס העפסה עובקל ידכ םלוא
 ,םינותנ וניריב

 תועידי סולקל רעונל תלבגוט יתלב תורטפא תנתינ (ה

 היעבה תגצה

 תעובת שיא ןעטי ,לארשיב היזיבלס תסנכה תוסרהל אל עיצס יבא
 :םיאבה םיפעטה ןפ ,רעונה

 ;םירודשה תרוצו ןכות לע חוקיפ תורטפא לכ ןיא
 ,םילוזה םירודיסה nanda רתויו רתוי בייחס ,היזיבלסה לש הביס
 תונוכתה לוצינ ךות ,ןינעו nad תריצי םהלס זכרסה תדוקנש
 jota לצא רתויב םייביטיסירפה םירציהו
 רעונ) בוחרב םיבסטנסה חורה-יכלהל המצע תא םיאתת היזיבלטה
 ;בחרה להקל הדצמ הנווכה תתל הסגת אלו ,("וכו בהזה
 ,תוארסאיתה לש םציק ועיבי - היזיבלט-ירודיס ויהיש ץגרב
 ;תוברתה-ילכ ראסו הרפואה ,תרוסזתה
 ירהס ,רעונה-תועובת תולופעפל ץקה אובי ,היזיבלסה תסנכה םע
 הלועפ וזיא ןעפל היזיבלס תינכת לע "רתווי" אל רעב םוש
 ןתיתעובת
 םדצ ןיב םירישיהו םייסיאה םירסקה םוצסצל איבת היוזיבלסה
 שגפהל םוקסב) יתרבח רודיבו תורבהתה תורספא ענסתו ,ורבחל
 .(היזיבלסה טלקמ ךרד ,ריסי-יתלב טגפיס היהי ,תורישי

0 
(3 

(4 

(5 

(6 

 םלשוס טפשפ - יסקדיד יעצמא

 היזיבלטה ירודיס לוהינל דסעוסה ,"לארשי לוק" סיא :םטאנה
 ,לארסיב

 תרפה "לארסי לוק" סיא ךתויהבס ,הזב םשאב ךנה :םוסיאה בתכ
 ירסומ יפוא ואס* וידארה ירודיש) םינש 10 ינפלמ ךתחסבה תא
 -תסר תגהגה .("ץךראה יכרצו תודהיה יכרעל םאתהב ךנחפו
 תא הגיהנסהו תלגתססה (...הלקה תינכתב סרפב) הבחר םירודיש
 ,םיאקירסאה היזיבלסהו וידארה-ירודיסל םאתהב להקה תעד
 תויבכתה תא (תוירוקפ אלל) תוקהל גהונ התא ,הזס רתוי
 הסרל תונווכסה ,םלועב תולבוקסה הלא ןיבמ ,רתויב תולקולקה
 .רתויב הכופנה

)1 

)2 

 5 "סט "א ךרכ ,ךירדפה סוקלי

(a 

(1 

     



  

  

 121021 יעצפאכ היזיבלס

 ח פ ס 1

 תודבועפ הלילשלו בויחל תורעה הפכ ,חפסנב םכינפל םיאיבס ונא
 הלעפשו ךוניחה דרשפ י'ע הנסזוהשס ,םיחסוסה תדעו לש ח"ודה ךותס
 ,1961 ינו"ב

 לארשיל היזיבלסה לס תירספא הסורת

(xהבר תידדה הנבהו הרכה לש תורספא ,תובוש תודע ןיב רוטג  
 ,רתוי

 הקוסעו תפתושס תימואל העדותל ךובחל רתוי תללכושס תורטפא (ב
 .ץראב יתוברת-יתדע ברה ךרעמב דחויסב בוסחש רבד .רתוי

 םירגובסו םירענל הלכטהה ןתס תבחרהו לועי ,לולכס לס תורספא )3
Daםייתוברתו םייעוצקס םיהטסב ,דחי . 

 ,תוברת יעורא תאבהו םיקחרס יגפ לע רושג לש תורטפא (ד
 תוניפלו רפסב םיקחורס םיבוסיל - 'וכו היצסרופניא
 .רתויב תודדובסה

(aהלולעס :- תובכשה תוצראה לש היזיבלסב קבאס לש תורספא  
 תורספצ ,ינס דצס .תויוצר יתלב תועפסה רוצילו ץראל רודחל
 היזיבלסה תועצטאב תובכשה תוצראה יבשות לע רתוי הבחר העפשה

 היזיבלטה לש תוירשפא תויבויח יתלב תואצות

 םעט תפיהדו ,היזיבלטב םיזוהה לע הקיזמ העפסה לש תורשפא (₪
 לע תוססובסה ,רובצה לס רתויב תוכוסנה תוסרל םאתהב להקה
 ."וכו םירצי ןקרופ

 "ובו ןיס ,עטפ יעורא לס העפקהו הרידח לט תורקפא (ב
 .להקה תעד תא ךושסל הסגפב - רתויב הדוריה

(aתורז תופסב תורז תוינכת תלעפה יוקה לט תורספצל סטשח , 
 .ל"בה תוירשפצה תומורתל 711732 1909? אליסבש

 הנזאה לש יביספ ןוויכל רוביצה לש והוכו וחור תינפהל סשח (ד
 תוליעפב קוסעל ןוצרה תקיחדו ,היזיבלטה תוינכתמ תוגבעתהו
 .תיסיא תוליעפב ןהו הרבחה יכרצ תורשב ןה ,תרצוי

 קוחדת ,םידלי לש וז טרפב ,היזיבלסל רובצה תופיטהש טסה (ה
 -  .תיוז ןרקל תוירספאה תויוליעפה ראס לכ תא

 םתרוצב

 ןכותכו יקצסאכ היזיבלסט 5 'סס 'א ךרכ ,ךירדפה סוקלי
 4 "סס "א ךרכ ,ךיררפה סוקלי

 ה ר ע ה

 .(היעבה תגצהו עקרה תג צה) םיסדוקה םיפיעסל םאתהב ףיסוהל וא תונסל ךתורספאב טיס ןבוסכ ,םירע הסכ לס הפגרה ךינפל ;ךירדסל

 (םיירשפא םידע) הירוגנפה-ירע סוריפ (6
 :(הנש 60 ןבכ סיסק סדנהפ) ינכס החפופ .א

 תוגעטב ןירה אוהו ,םדגנכ וגעס ,טוסישל תוינוכסה (1 וסנכב רטאכ םג .תויגכט תורוסתל דגנתהל תורספא ןיא
 .ולברתה כ"חא ,וידארה יפלכ ועסשנט

 סויה ריבצהל ךירצ ס"היב .תיסחי תולקבו תוריהמב םירבד ,ידיסלתל תובקהל חילצמ יגא ,היזיבלסל תודוה :ךנחס הרוס .ב
 צלסליצ .ורבטצנט תועידי לש הלודב תוסכ ,ויריסלתל
 .תאז תוסעל םילוכי ובייה אל ,היזיבלסה

 םיעטעשסהו םילקה היזיבלסה-ירודישס הנהנ ינא :םעה שיא .ג
 יל םיטסשפו ינוצרל םימאתוס םינגוטארה ,םידבכה ןס אלו
 .תססעשפו השק הדובע רהאל ,רודיבו ןקרופ

 Papa ןוצרל םירודישה תא םיסיאתס ונא :היזיבלסטה טיא .ד
 ול םיסיגס ובנייה ,םירחא םירודיש שקבס להקה היה וליא
 .הלא םירבד

 היימ ר'דוק ה

 .היזיבלסה ירודיש ךותס םידעל תואסכגוד ונאבה
 .םושיאה בתכל ריסי רסקהב ולאכ

.- .' 

 לארשי לוק יסבאל
 ."לארשי לוק" לס

 םידמוע םגיא הלא
 הלא nx ךופהל רספא הלקב לע

 םירודיטה םוחתס רתוי םיישסס סידע ףיפוהל וא
 ,וסצעב תוטעל ךירדסה לכוי תאז

 ם וכ ייפ  (ד

 הבטחסה :ןאכ רקיע .םוכיסל העצה הז אשובב םיאיבס ובא ןיא
 .אשוגנל טגי םרס ,הברה ןיכהלו בושחל ךירדסל םיעיצס ובייה .ןוידהו

   

      

   

    

    
      

  

   



  

 qina “97 ינינעל הקלחמה / תינויצה תורדתסהה
 םילשורי ,ילארשיה רודמה

 ןכותכו יעצסאכ היזיבלס 5 'סס "א ךרכ ,ךיררפה סוקל* 4 "סָס 'א ךרכ ,ךירדסה סוקלי
0 

 ונימיב תוימסיטנא
 תא םיליצפפה לש םתריחב ,תוביסטח תא ןסו ,היזיבלטה תוינכת לע ירוביצה תוקפה תוביסח תא םירבחסה םינייצפ םוכיסב

2 si 
 ה םייעוצקס הדיס-יבק פ"ע תוסעיהל הלוכי הבניאס הריחב ,תוינכתה

ad dad 

 הגו
 :תוגיהב הסכמ ובתוא קיסעמס הז אסונ .ןוידל

 תוצראב יכ ,הדבועה םע םילסהל הסק םייללכ םייטונא םיסעטמ .א
 לַש איהש לכ הצובק דגנכ ,םירוסה הביא-ייוליג םירכינ "תורואב"

 .םייוסמ םואללו תדל תכייתסס ציהש ,אוה "העשפ" לכס ,היסולכוא הי פרג וילביב

naםהילאס םיבבופכ לבקל םינכומס ונצ ןיא .םיידוהי םיסעטמ  
 םג םינווכמ םה רבד לס ופוסבס ,םיסנא יפלכ הלאכ הסטסס-ייוליג ,א"כשת ,"יבכסה ןוכסה" תאצוה - היזיבלטה - גרבנזיא .א

 .וניפלכ

 ,ולס "היצפיסנמאוטבאה" תא רקסניפ בתכ הבט הנס ,1886 זאמ 3
 תויוכז-יוושכ הלוגב תויחל ולכוי םידוהיש ,תורספאה תא ללש הב
 בורס ביאב ולא םירוערע .וז הפקשה לע םירערעפ הברה וסק ,םייוגל

 שי any .םיאגתהו םינסזה ונתשנ :םתנעט .םלועה תודהי יקלה |
 .הלוגב םידוהיל םיניקת םייח תורטפא

 םיפסוסטה תוערואסה לס סבס תדוקבס וז הסיפת קודבל ונתמגסב
 םירפייתס ובא ןיא .אטונה שדקוס ךכלו ,תונוסה הלוגה תוצראב
 .אסונב םירושקה םיסקפסאה לכ תא ,ןאכ ףיקהל

(x É 
 ה ח י ת פ

 הבדה רשפא .וז העפות ריכס וגיא לארטיב לדגו דלובש יס |
 ,לבא הצרו דוס יטעס ,תולילע ,לארטי תאנס ,תוילפא לע עוססל |

 .תאז ןיבהל ול הסק ,םעפ-יא הזב סגפב אלש יס

 ,,הלוגל וירוה םע עסבש ,םינס 7 וא 6 ןב ,ילארטי רעבב הסעמ |
 רי'ז" םייוגה ידלי וירהא וארק ,םס וילויטס דחאב .תיבלופ ריעל
 אל ללכ הז דלי .םינבא םהב קרזו דמע ?הפע הס .,םיבבא וב וקרזו

 - טולס הב התאש = הלוגב הסוק-ףופכ תויהל רבדה תועסשמ הס ,ןיבה
 םייוגה" ידלי ,ףוסבו .הב יוצר ךניאש ץראב ,ךלש הניאש ץראב
 .תואר-תודוקנ המכס הז אסוב הלעבנ .,. ויבפמ וחרב

         



 וגיסיב תויסליסנא 4 "סמ "א ךרכ ,ךיררסה סוקלי

 תוצעופה תירב ידוהי נצמ )7

 :ןלהלדכ וימשר םכס ,תוצעוסה תירבב רייסש יאנותע ,א
 עבוסה ,תויסואלה לע ףיעס סי הרזאה לכ תוהזה-הדועתב

 דוגיאה ,אבצה ,הקיסילופה יהססב םידוהי תוסדקתה
 קוזיח לע ,רפסה עיבצמ ינגש דצמ ."וכו ,יעוצקמה
 יבפב םתדיסעו תוצעוסה תירב ידוהי לש תיסצעה הרכהה

 .תוללובתה

 םיסיב רבוע ,הדיגבו לוגירב תוסשאה ,םירסאמ לש לג .ב

 .(תונותעה ןפ) תוצעומה תירב תודהי לע הלא

 הלודבה ליל (68

 תוערפ םיצאנמ םינוירבה וכרע ,1958 לש תולילה דחאב

 ןמ רכיב קלח תבוגת .תסנכ-יתב תואפ ותיצהו ,םידוהיב

 ,רתוי אלו ללותשמ ףוספסא ,הרקס קר הז :התיה םידוהיה

 ... םולסב וגוקת לע רוזחי לכה

 היעבה תנצה (ב

 אלא הלא ןיא .וניסיב תויסשטיסנא דוע ןיא :ןעוסש יס ןעוס

 .תוסלענו תוכלוה ןה םגו ,רבעה ןפ רוויחו ןסק דירש ןהט ,תועפות

 תוביטח לכ ןיא ,ינויגהו יעדמ סיסב לע יובבה ,רואנו םדקתמ םלועב

 .םדא לש ותדל 18 ותויסואלל

 תוליגפ :יטקדיד יעצנמא (ד

 (ןהב תויוצמה תונוס תויודספא לע) - תויעב תרדס ךינפל

 ,הביתכה םותב .םיכינה ןיב תורכעופה ,תוליגסל תורתוככ תועיפופה

 תונוסשה תועדב האירקה רחאל ןודו ,ןהמ תחא ארקת ,תוליגפה תא ףוסא

 רבסה האר) האלה ןכו הינס הליגסל רובע ןכס רחצל ,הליגמב תועבופה

 .(ףוסב רתוי סרופס

 םירופח תויססיסבא-ילג תורספא תוללוסה ,תוליגס תרדס )1

 :ו תויה ינרדוסה םלועב תויססיטנא לע רתוי רבדל ןיא

 ,וב לסוס ןויגההו ,עדסה םלוע אוה ונש םלועה "א הליגמ
Êר +  

 .םייססיסנא ויהי ,ןויגבהב םירבד םילקוסה םיטנאש ,ןכתי אלו
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 4 "סמ "א ךרכ ,ךירדפה סוקלי וניסיב תויסטיטנא

 עקרה תגצה

 תבשב דובעל בוריס בקע ןירוטזפ (1

 התרובעפ הרטופ תותבשב דובעל הבריס רסא הידוהי הריעצ
 avos תאזב ןיאט ,קספ ןידה-תיב .ןיקיזג תעיבת הטיגהו
 -םוקמ דבאל ךירצ םדא רשאכ ,הביצעמ העפות וז ךא ,תיתד
 .(הדנק ןוסנרט) יתד םכטב ףתתשהל ונוצר בקע ,הדובפ

 םד-תלילע טשודיח (2

 ,רפוס דגג העיבת ידוהי הצעוס רבח סיגה וריג'ז-הד-וירב
 םידוהיהש ,רסאב ובו ,"היציזיבקביא ה לע רפס רביחש
 oa“ .םייתד םיכרצל םיירצונ םידלי ותצרש םושס ופדרג
 .(ליזרב) תיסיס הרודהמל הכז

 םידוהיה ררוצ

 ףלא 300( הדנקב תיצאבה הגלפסה סארו ןוירוססיה ,יאנותע
 הדלוב לארסי-תנידס יכ ,ריוצס ןותעב רסאסב בותכ ,(םירבח
 .םיברעה לס - דושו לדג ,סנוא ישטעס ,טיסע תדסשה +*שפב
 תוצראב ירמנל םידסצופ תויהל םיכירצ םידוהיה ויה ,וירבדל
 .(הדנק) ...הטראו וסיגב רשאס רתוי יארפ חרואב ,תונוסה

 םיסילפה בצפ ןיב האוסה ךרע - יבניוס 'א - עדונ רוסיפורפ
 .םיצאנה ידי לע םידוהיה תחיצר ןיבל םיברעה

 הילפאה םוצטצל קוח

 .הקוסעתב הילפא תעיגסל קוח רשיא (ב"הרא) יוגיליא לטוס

 םדאה תויוכזל (הקיחת תרהצה) סקדוק םיטרוד םישוכו םידוהי

 -תוצרא איטנבל ףתוססב ונפ ישוכ ןוגראו ידוהי דסומ יגיצנ
 עבסי רשא ,םדאה תויוכזל סקדוק םסרפל ונסס וטרדו ,תירבה
 ידי לע םיכסתנה וא םיסטעבה לעפסו הלועפ לכב תיעזב הילפא
 .תילארדפה הלשסמה

(3 

(4 

(5 

(6 

(a 
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 הבלמיב תוכי וניסיב תויסליסנא 4 "סס "א ךרכ ,ךירדסה סוקלי

 וניסיב תויססיטנא 4 'סס "א ךרכ ,ךירדפה סוקלי
 תגצייסה pol sa לש םדאה תויוכו תרהצהבט םושס “3 הליגפ
 הלורב הסואל הווש תוכז שיט !רסאנ םהיתודפעו םיסעה לכ תא
 ךירדסל עוציכה יכרד לע רבסה a) .תוידוסיה סדאה תויוכז תא לולשל יאשר םדא ןיא יכו ,הנטקכ
 שארב ,םילופכ תרבחמ-יפד לע ,בתכב תורתוכה תא הלעה (1 ,תילכלכ הגיחבס םילדבנ םויה םידוהיה ןיאס םוטס לג
 ;ןוילגה .רחא םדא םוספ

JA (2ךל הארנה רחא ררס .םהלשס הנידס םויכ םידוהיל םגש םוטס ד הליגמ לכב וא ,ןאכ ןותנה רדסל םאתהב תוליגמל םירפסמ ; 

 ;םיכינחל תוליגסה תא קלח (5 הכ םרוג וניסיב הווהס וניא יתדה לדבההש םושפ 'ה הליגפ
 ;ךיגה לכל רובעת הליגס לכס ,גאד 64 .תונגושה תותדהו םיסעה ןיב דבכנ

7º1ה תא לולי וא בייחי ךינה לכש ,הטבה (5 דגנ תומודק תועד רתוי וגפלועב ןיאש םוסס 'ו הליגמ בתכב הליגפב רסאנה י וא בייחי  Eותדמע קסניו אד ךי- ב ' ; 
 ;ךיגהל ךינחס הרבעהה םרט ,תוליגסה לופקל גאד (6 |

 ;תוליגסה תא ףוסא ,הביתכה רסב םע (7 תופי ג tj tona ninar תונע תו )2 יסזיפנאה תו]זחתה תורזפו\ תונעוסה תולז;נפ תדדו (2
 py “2 הליגספל רובע ןכס רחאל ,הב ןודו תחא הליגמ nas (8 [יסרוגה בקו ,[!תתהו היושע וניסיב תויסטיסבעה '% הלינפ |

 .הצלה ,\!םב *השרוהב'ש ןי:צ םה םירוהי יע%כ תופורק תועד ;םיאכה \
 .ןווכתמנ שלש םג ונבל ןליזנמ בא

 ו ם ו כ יפו |
torהקזיח ,לשר%* תבידפ תפקה )2  ma r 

  43השולסטל לצפתסו אוה דחא ,רבד לש ופוסב ,ןאכ םוכיסהס ,הסוד .("..,םהלש ןראל ₪9ל ובליס ) [ייובה דצפ ["רוהיה

 :םיפיעס
 ו םיפרונפ רתוי טיקוחת םיינשנרו ת;ייתד םיסדוג 24 = +
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 רבדל ןיא ,(תונוסה תונקתהו קוהה פ"ע) תילסרופ הניחבפ )1 .תידוהיה דנכב י\יל%ה ןעטסה לודנ ה%א תוניחבסו ,םיינוינה
 טרפב ,באחר הריס-הנקב תויסשיטנבא לש וז העפות לע וביפיב

 .האושה ןס דסלנש חקלה רחאל אל תא יערסו .רואנ סע לצינ רציכ ,תדמלס האופה 'ד הלינפ
 ecra» Po situa הדששה עסמל ,תי;ידמ הרגספב ,ותלובי תא

 בורק יוכיס תוארל השק ,תילאסרופ יתלב הניחבס םלוא (2

 תוחפ תורוסה תורוצב ,םיקסופ יתלב הביא-תושגר לש םמלעהל ינבצע רתוי ,רוו
 .הלוגה-תוצראב םידוהיה יפלכ רתוי וא רתוי השונ על

 5 רתוי תינרדוטה הרבהב םדאה 'ה הלינפ
 סו ,('וכו םיריהפה יונשה יבילהת בקע ס

 "לו,זעל ריעס" ופצע אוצמל
 הילעלו ידוהיה ךוניחה ךססהל הנקסס תטקבתס יכ ,אופיא המוד )3 «

 .םירופה .תחפת סידוהיה יפלכ תיטובאה הסינהש ,ןאכסו תוירסומ תויססיסבא ייוליג ןהב ןיא הרואכלש ,הוצראב םג ;ץראל תושינ ת:צטנפ ,םייעדס הבסחמ-יסופד תילע “1 הליגפ

 תועוצקסב הלבלכב םידוהיה לש םתוזכרתה 'ז הליגפ
 ריבגת ,('וכו ,תואקנב ,תינכרצ הישעת ,רהסס) םייתוריס
     .םייוגל םידוהיה ןיבש דוגיגה תא
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“voוניפיב תויססטיסנא 4  

 "ב חפסבג - הסודק העדכ תויסטיטנא

 הסודק הער (₪

 הסודק העד .םידוהיה יפלכ הסודק העדכ הרדגוס תויססיסנאה

 דוסי וב סיס ,םיטנא תצובק וא ,םדא יפלכ ילילש םהיכ ,תרדגומ

 .(הצובק וא םדא ותוא יפלכ) הבחר הללכה לע ססובפהו קזח יסגר

 ונא ,סםוסיב רסוחב תחא םעפ גהנתמה םדא םיאור ונא רסלאכ :לטסל

 ...םוסינ רסוחב גהנתס אוה דיסת :םירטוטו הללכה םיסוע םיתיעל

(aםידוהיה יפלכ הפודקה העדה לט התיסצה תורוקס  

 הרבחב קר חוסצל הלוכי תסיוסס הצובק יפלכ הסודק העד )1

 תונוס תוביסחו םינוסט םינווב הב שיס ,וגייה ;תינגורסה

 הבכטה ,םואלה ,הפסה ,תד תניחבס םילדבנה ,םיסבא לש

 ,ינושט הב ןיאס הרבח ןיא ,וז הגיחבס ."וכו תיתרבחה

 תוינבפוה ןהט תורבח םג סי ךא  .תידסעס הביהבס קר ולו

 .תויססיטנא תוחפ סי הבו ) דנלוה :ןוגכ ,תיסחי (תוינווג דח)

 וסוריפ ןיא ןיידע ,היסולכואה ךותב תוגוס תוצובק לט ינוט )2
 .תונוסה תוצובקה ןיב רוגנ

(Eתיביטקייבוא תועססס םהל תויהל חרבוס אל רוגינו יגוס  
 ,ונייה  .תיביסקייבוס תועססס םהל תויהל הלוכי .(תישספ)

 םיסנא םילולע ,תונוט תוצובק ןיב דוגיבנ וא יגוש ןיאשכ םג

 םיספתנה ךא ,םיישטס יתלב ,םינוסט םייוסיר םסצעל רוציל

 .יביטקייבוא ינוסכ סטס םרי לע

 םלועה תסחלסב רלסיה ןוגכ) ץוהבס תוחוכ םיטסתסס םיתיעל (4

 ינוטה תא םיחפסמ :ונייהד ,הביא חיפהל ידכ יגופב (הינשה
 .האבש לס תודוסי וב םירצויו דוגיב ללכל

 העד חתפתהל הלולע םהבש ,םייתרבח םיאנת הסכ סרפנ ןלהל (5
 :תיסחי תולקב הסודק

(sהיסולכואב תונוס תוצובק ןיב ,םייססס םיסרסניא ידוגינ  

 יסחיב םיסייק םה תומייוסס תופוקתב תוחפלס ,קפס ןיא)

 ;(םייוגהו םידוהיה

(aהיסולכואב תוגוס תוצוכ; ןיב תורחתהל םוקס שי רסאכ ; 

 "א ךרכ ,ךירדסה סוקלי

  

-
 

ה
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 וביסיב תויססיטנא 4 'סס 'א ךרכ ,ך ; Pp , . ירדפה סוקלי

 x“ חפסבנ - תויססטיטנא

 םיסגסו ,אסונה לט יתרגקה םוחתה ןס תצק םיגרוח וגא ,הז חפסבב
 :רתוי תישעפה ןתרוצב תויעב תולעהל

(xהקירסאס ידוהי בא ירבד :עקרה תגצה : 

 תדל תוביטח ןיא רטצכ ,אלס יחרזא ןויווס לש םיאנתב ,ןעסט יט ןעסט - החופיטל גוצדלו ובתודהי לע רופשל הביס םוש םויכ ןיא
e 1 

: 
 תרבח ללכל םיגזפתפו תחא ץךראב םיבסוי םיבוש םיסואל תורטע רסאכ
 םיהרכוס וגחנא דיטת ;תידוהי תולדבתהב םעט ןיאו ךרוצ ןיא ,תחא
 לכ ,הקדצה ךכל התיהש ,ןיבס ינא .סירהאמ םינושס תויהלו לדבתהל
 ךא .הבוטח התיה ונתד וגלו - וגתד תא ריטהל ונתאס וסרדט ןפז
 סהל הבוטח הניא םייוגה לס םתד ףאו ,וגל הבולח הניא וגתד סויכ

AD DITOתיאקירספה הרכהה ינב םייתד-יתלב םיסנא היהנ אל ,אופיא ? 

(aהיעבה הגצה  

 !?הנוכבנ ידוהיה לט ותטיג םאה

(aעונכסט תותווצ :יסקדיר יעצמא  

 ותעד לע ףקותב דמועה ,באה דיקפתתא םיסלגס םיכינח הטולש (1
 תסנכה-תיבל חלטי אל ,18 ליגל ברקתסה וגנב תא יב ,ףיסופו
 ותודהי תא חכסי וגב יכ ,טקבס אוה ,ידוהי רפס תיבל אל ףא
 ןלכל יאקירמא תרוא היהיו

 ךוגיח ןעפל ,ותעדל דוגינב ,באה תא ענכשל הסנמ דהא תווצ )2
 :ידוהי

 .ותדסע תא קזחל הסנסו באב ךסות - ינט תווצ )3

>> =D De De Te pe 

  

     



“opרביסיב תויססיסנא 4  

 ןוחסב יאו הדרח לש םיבצמ (2

 ?UDN הייסב התוא תסייק בושו חפס יבצסל דואס םיבורק םה

 ןלזאזעל ריעש

 הלגתש ,היסולכואבש תוסיוסס תוצובקס םיפצס םיסנא םיטעפל (5
 םיפצסש הסל תלגתסמ סאל-טאל וזו תסייוסס תוגהנתה תרוצ

 יפלכ תופודק תועד :תורחגב םיליפב .ךכ תגהנתס תמאבו הנסס
 ,וזכ תוגהנתה תרוצל הצובק התוא םיכילוס תסייוסמ הצובק
 ןאכס .היפלכ תוסודק תועד לש ןסויקל האלמ הקדצה תגתונס

 תואב םהבש וא ,תושגבתהה הלח םהבס ,םינושה םיסוחתל רוכעב

 .תוסטודקה תועדה יוסיב ידיל

 תוסגגתהה ימוחת

 :תוגהנתהו םיכרע לש םותתב (1 תשבלתס תחא הצובק רסטאכ ,לטסל
 .תוסודק תועד חוסצל םילולע ,הינשה ןפ הגוש ןפואטב :האר)

 .(הלוגב םידוהיה לט דחו"יסה םֶסובל

 חוכה לע ןהיגיב תוקבאנ תוצובק יתש רסאכ :יטילופ םותתב (2

 ;הנידסב

 תא ,קוחדל הצור וא

 שי רסאכ וא
 ,תקחוד תחא הצובק רטאכ :ילכלכ םותתב )3

 .םיוסמ עוצקס יסוחתמ היב%ה הצובקה ילגר
 .תילכלכ הגיחבס םיסרטניא תושגנתה

 תניחבס הינסה תפועל תטלבתפ תחא הצובק רשאכ :ךוניתה םוחתב (4

 .,היתועידיו הנורסכ

 ,םירובס תונוש תותדב םיניסאסה ,םישטנא רסאכ :תרה םוחתב (5

 ...בזכב הדוסי הלוכ איה ינשה לט ותדש

 הצור "ההובג"
 ספטל הצור

 + ג :תויתרבח תובכס לש םוחתב )6 תיתרבח הבכס רסאכ
 ,תרחא הבכש תיילע עוב 22103” הבכש רסאכ וא .

 .ענסב רבדהו ל

 ם ו

 .תויסשיסנאה לש יספנהו יתרבחה עקרב תודוקנ הסכ תוארהל וניסיג
 ןפואב םייקתהל תוחרכוס ןניא הלא תודוקנ

 תוסייק ויבגל ןהירה ,תומייק ןהס ןימאס םדאש ,קיפסס
 םג  .וטרתשנט תופודק תועד רוקעל לודג יסטוק סי הז םעספס

  

 | "א ךרכ ,ךירדפה םוקלי

 (ד

(a 

 ,יכ טיג סיגדהלו רוזחל סי

 ם .יביטקיבוא

 ,טפס

 "ההובב

   ,רפולו רוזחל טי

1 e וניסיב תויססיסבנא 4 'סס 'א ךרכ 

 תולדגו תולודב ,ןפוד-תואצוי ,טועיס-תוצובק סי רטאכ (ג
 ;(!םידוהי יבגל ףפוח יאדו)

 ;תורוב לט םיאנתב (ד

(aאוה עגפה רטאכ - תובוס תוצובק ןיב עגפ לט םיאנתב : 

 ;תוקוחר םיתעל (1
 ;רצק Jor ךטסב )2

(dוב םיפתתסס םיסבא לס לודג רפססו ; 
 החא הצובק) יגויווש סיסב לע וניא עגסה רסאכ )4

 ;(הינסה ןפ
 לע םירחתס) תפתתשס אלו aomno תוליעפב רוסק עגפה )5

 ;(לסטל הדוכע-קפסה
 ;(ינוצר אלו) יופכ עגסה )6
 תויתרבח תורגססב ןותנ וניא רסולכ) דסופס יתלב עגס (7

 ;(תולבוקס

 ;ןוחטב-יאו תוססח ררועפה ריהס יתרבח-יוניס לס םיאנתב (ו
 ;(יטילופ וא ילכלכ) רבטס יאנתב (ז

 אלל ,תוגנוס תוצובק ןיב םירופח םייתוברת םילדבה סי רסאכ (ח
 ;ףתוסס ילסיביס סיסב

 .תירדה הביאל ירוססיה עקר שי רסאכ (ט

 .ןאכ םטרפל םעט ןיאט ,םיפסוג םיאנת ןבוסכ שי
 ןאכס .הסודק העד חתפתתשט nada ןיא הלא םיטבת לס םסויקב םגש
 העדל יתרבח בצס םיכפוהס ,םייגולוכיספ םיגונבנמ הסכ לע רוספנ
 .הסודק

 תוסודק תועד לט םתוחתפתהל םיע יססה םייספנ םיבצמ

 (הקופע הבזכא) תפס לס םיבצמ )1

 ןותב אוה ,ףוסבל םשגתס וניא רבדהו ,והספל הפצמ םדא רשאכ
 אוהש הזיא ,ללכ ךרדב ,ול שפחס אוה ןאכס ,חפס לש בצפב
 ךרדב אוה הז "ריעש" .וסעכ תא וילע ךילטהל לזעזעל ריעש
 הבוגתל טסח ןיאש ,היסולכואב הטלח הצובק וא םדע ,ללכ
 ;הגסס תצרסב

  

 ,ךירדפה סוקלי

    (ג



  

 ץולחהו רעונה ינינעל הקלתמה / תינויצה תורדתסהה

 םילשורי .ילארשסיה רודמפה

 5 *'סמ 'א ךרכ ,ךירדמה סוקלי

 הקירפא םורדב תיעזגה הילפאה תיעבב מ"ואב לארסי תעבצה
 ,הלוגב םידוהיה בצמ לע התעפשהו

 תעבצהל רסקב הררועתנס היעבה לע ארק םכמ דחא לכ (א
 .הקירפא םורדב תיעזגה הילפאה יקות דננכ ,ם"ואב לאחרסי

TDודסחנ םלועמו זאמ .הסדח הניא וז היעבשס ,רמול ןידה  
 ,תופוקתה בורב ,םידוהיה בור .הלופכ תונמאנ לע םידוהיה
 םהש - יערא םוקמ ,ונייה ."תולג" םבשומ ימוחתב ואר
 דימת ,הזמ רתוי .םנוצרכ אלו לרוגה חוכב %ב םיאצפנ
 (חיסמה תאיבב הנומאה) לארטיב םעה ייח שוריחל ופאל
 ,תלפרועמ הקיזמ ,היעבה הפרתוה לארשי תנידמ תמקה םע
 תרדגומ הקיזל - םידוהי חתיצוביק לש תוירדילופו הנופאל
 היצבה תצא תוארל שי הז עסר לע .תינידמ תרגסמ לא רתוי
 .הנודנה

 עקרה תגצה (ב

 תודחואמה תומואה תרצעב לארפטי הפעיבצה .ז.ש רבמבונב
 ,תיעזגה הילפאה תוינידמ לע ,הקירפא-םורד יוניג דלב
 , :תיחרזאה תוריחה תלבגה) םיצקירפאה יפלכ םס הגוהנה
 .(*וכו םיאפוריא םע ןיאושנ רוסיא ,םידחוימ בשומ-ימוחת

 לארשי תא הקירפא םורד תלשממ סטאר ףקת ךכ לע הבוגתב
 :תוירקע תונעס יתטב

  

 וניסיב תויספיסנא

 ול שי תיסגר הניחבס ירה ,ידוהי סע עגסל
 .תערוס הניא

 4 'סס 'פ ךרכ ,ךיררסה סוקל*

 "יוגי" םיכסס תינויגהסכ
 וז תורגנתהטכ םגו ,ךכל תודג:תה

  

 ,רלאס דסוס תאצוה - תוסודק תועד לט ןהיסרוש .ץולחהו רעונה תקלחס תאצוה - היצפיטנספוסוא

  

 ,הלוגה תוצראב תויסשטיסנאה ךשפה יבגל הרורב יד הנקספ תעבונ ןאכס

nv AIM 

 .הסויקל םיאנת הסכ קר אלא ,תויסשיסנאה תפצפותל שלס רבסה תתל רפייתס הז הפסנ ןיאס רוכזל טי ךדדטס ,הלש עקרהו תוימסיסבאה תעפות רבסהל ,וז הרצק תפסותב לסתשהל םיצילסס ונא (1

 ,הביאה רוקס לש ותיסאר ,הארנכ ,ןאכו .תויחרזא תויוכז םה םילבקס רשאכ םג לבת-תוצרא בורב םירזכ םיספתנ םירוהיה  ,רתויב טושפו ונתאס דחא לכל ןבוס עקר לע ,תויסטיסנאל םיביטקיבוא םיסרוט סי רבד bo ורקיעב יכ ,ריעהל ןידה ןס )2

 ה י פ ר ג ו י ל ב יב

 :רקסביפ .רבוע םע תאצוה - םידוהיה תויוכזו תודהיה :ךיירסטסנטור ןתנ (2 .תוניע תאצוה - םלדוגו םייטיבוסה םידוהיה :יטינפ-פ (1
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 הלוגל לארשי ןיב 5 *'סמ 'א ךרכ ,ךירדמה סוקלי

 היעבה תגצה (ג

 לש "םייעבט" הבורקע-ינב םה הלוגה-תוצראב םידרוהל

 תוגמאנ לש בצמב השעמל םינותנ םהש טוטמ,לארשי תנידמ
 .(הקירפא-םורדל םינמאנו לארטיל םינפאנ) הלופכ

 תושגנתה הנשי הנוסארה םעפבש המסור - ל"נה אפגודב

 לש םיסרטניאה ןיבל הלוגה ידוהי לש םיסרסניאה ןיב
 םיטרדנ הלוגה-ידוהי .(םקלחב תוחפל) לארשי תנידמ
 תוארל םיכ*ירצ "םי"וגה" .תויוגמאנ יתש ןיב עירכהל
 םיכייט םניא וא םה ונל םאה - הז ןחפמב םידוהיה ת*

ea a VIA 

 םידיקפת תוצובק - יסקאדיד יעצמא (ה

 םיאבה םיפיעסל םאתהב ,תותווצל הצובקה תא קלח
 (םהיניב ןויד םייץו

 .תינוצק םיאחקירפא-םורד-תצובק (1

 -הווש דמעממ תונהיל םיאכז םידוהיה ןיא
 ;הלופכ תונמאנ ילעב םהו רחאמ ,הלוגב תויוכז
 .תחא הנועו תעב הקירפא-םורדלו לארשי תנידמל

 .הנותמ םיאקירפא םורד-תצובק (2

 דוגינב הניא לארשי תנידמל םידוהי לש םתקיז
 יהערכה ןיאו,הקירפא םורדל תטלחומה םתונמאחנל
 אוהש ןפוא הזיאב הרוסק לארסי לס תינירמ
 .הקירפא םּורד ידוהיל

 .תינויצ הקיז אלל םידוהי תצובק )3

 הקיזל סרפ ,לארשטי תנידמל וניניב רשק םוש ןיא

 שסחמו תינופצמ תניחבמ הילפא דגנ ונחתגא ,תיתד

  

=< 61% = 

 הלוגל לאחרטי ןיב 5 *סמ 'א ךרכ ,ךירדמה טוקלי

 -םורדב טועימכ ,םיאפוריאל תוכז ןיא םא )1
 םהל תיארנה תוינידמב גוהנל ,הקירפא
 ,יאקירפאה בורה דגנכ תימצע הנגה תוינידמכ
 םג ןכט ,לארטי תנידמל םּויק תוכז ןיא זא
 .בורה לושינ דוסי לע וירבדל הרצונ *חיה

 םידוהיה תניחבמ תיארחא הניא לארשי תעבצה (2

 לארטיש הדימב ,הלוגה תוצראב םיבסטויה

 איה ,הקירפא-םורד תלטממ דגנ וקב תטקונ

 .הקירפא-םורד ידוהי לש םדמעמ תא תנכסמ

 ידוהי ןיא car הנעט לע ביגה ידוהי ןיד-ךרול
 .םבטשומ תוצראב לארטי-תנידמ לש הבורע ינב הלוגה
 וז תונמאנו (הקירפא םורד) םתדלומל םינמאנ םה

 .לארשיל תיתדה םתקיזל רבעמ תדמוע

 יתש ועמסטנ,הז *חשונב םויה רדסל העצה לע
Ara AD67 םה ב יתסבכב 1ר"דב  FAMA 

 ,הנופצמ יפל עיבצהל תבייח לארשי תנידמ (1
Jinתוצראב םידוהי לש םדמעמב תובסחתה  

 ,החנה ךותמ אל ןפוא םוסב ךא ,הלוגה
 ;,הבורע-ינב הלא*חש

 דגנכ העיבצמ הניא לארשי תנידמש עגרב (2
 ןועטל תוכז הל ןיא ,איהש תיעזג הילפא לכ
 ,תוימשיטנאה ייוליג דגנכ

 לע ידוהיה טועימה תוטלתשהל האווסשהה )3
 המ לע הל ןיא תויממוקה תמחלמב לארסי
 םידוהיה דצמ תונוכנ התיהו ,רחאמ ךומסתש
 םע םכסה ידיל אובל (הנסי אחיה ןידעו)
 ינש ןיב אלמ ןויווס לט סיסב לע םיברעה

      .םיסעה



  

 הלוגל לארפי ןיב 5 יסמ א 4

 רטשמ לע ,27 1 םויב ,תסנכב ןוירוג-ןכ ,ד ירבד ךותפ
 ===] ,ם"רואב לארשי תעבצהו הקירפ צ םורדב תיעזגה התילפאה

uia aos 

 ווטב ?onº nn לכונ +צלו ה:לפא םעס ונמעס ונתנ*
Djינגנוציקה הרוצב  

 םג ץעורל תויחל הלולעה ,רתויב ת הילפאב לגודה רסשמל שפנ ןוי ,הנס יפל* ךסמב תיפזג
 .םמצעב הב םילגורל

 םותב - ססאמס לצארנג - תימורדה הץירפא לס םיאנידפה ילודגמ דחא ונל טישוה רטא ברה ינידמהו ירסופה רזצה תא חכסנ אלו ,הינסירב דגנ םחלטכ הקירפ* -םורדב ירובה םפה תרובג ריקוהל ונעדי ונ*
 saved ot סטאמס לארנג היה ןליאש ,ינחסבופ ,וישרויל םג הבוס ייופכ היהנ אלו ,הנושארה םלועה-תמחלס
 ויטכע הילפאה רסשמל ירפומה ופקות לכב דגנתמ היה
 םיקופינ לצ ףסונט ,ןיבפ קפס ילב היה אוה .וצרצנ
 ףיהש םימעה הטדחה תואיצמה לרה 34 םיירסופ
 :לצינולוק
 פא לש רטסמ

 +o הזכט תילזנ היל תמייקמה הגידמ הרופח הנכסב הדימעמ - רז ןוטלס; םינותנ םינט תוצחמ לכ תוררחתשה =הקירפאב

 וצ תורטפ

 ק ת* םירהל ,וסצפב הקירפא-םוררנ ,םיענכוטפס ונא

 םעל ןוסא הרה אוה הז רטסמט
 יהמ ,תעדל שיא ןיינעתה צל הנש 14 'נפל דעו :אוה רשאב ןבל אל םע לכמ רתוי ילו* ןבלה םדאהפ 13230 ,לודגה ונבורב ונ* םיבבל יכ ם* ,ונ* "0 ,רבדה ןוכנ .ם"ואה תרצע לש רצחמל ונפרפצה *ל ולי* ,ימואלניבה ונדמצמלו תירסופה ונתטרומל ,ונמצעל םינמאב רנייה אלו ,וז היילפא 4313 הלו תבייוחמ התיה מ"וא תרצלרו

 םג ונא ויסכפע לבא .םימע יסחי תולאטב ןנתדמל

  

 הלוגל ל*רלי ןיב

 ,הלופכ תונמאנ לס הל יעב ללכ ונינפל תדמופ ןי* הְזל רבצמ .וננ העיגפ

 . ןוזכ הצבצה רחאל וניבצס תצרה לס תורספאב בסהתהל לארסי תבוח .הקירפא םורדלו לארטיל תרונמאנ ןיב ?ירכנל ונתאמ עובתל לולצה ,ןחבפב ונדימצהל ּהל רוסא ,לארסיל הקזח הץיז ובל סיו רחא*חפ :תונויצל mpi o sa orar תצובק (*

 ןילארסה ה תילארסי הצובק ( 5
 צלש םילוכי ףנבל
 sp ,םוקמ לכב
 ,יהמ

 [ ,הלוגה :דוהי דמעפב בשחתהל םיהרכומ ונ* הילפא ,לדוי םידוהי ונופכ תיעוג הילפא דגנכ ציבצהל
 ,םיימטיסנא םיכרצל הרקמ לוצינ לש העפות הפ שי ,ה"תוערכה רובע םיארחא הי חרז*א קרו,תיאמצל הנידמ +ציה לא*חרסי תנירמ .לארלסי תנידמ תוערכה דעב םיארתא םלועה-ירוהי ןיצ הזל רכלפ ,וננופצמ ןנל הטרסש תולּובגל דל םלוא

 SAO ם ו כ יס )1

 תונס*אנה תלאסב תימינפ תוטגנתה לש היעבה

)1 

 תנידמל תורסטפ*א ןי* )2 ,ךכצ ndo ןיבי ,הלוגה לר הל לצא תמיילק
 ;וז תימינפ

 תולגה גסומ (א :םיינט רקיצב 7 םיגסומט לש טדוחמ רוריבל ךרוצה לל ךיקמ הז הרץקמ )3

 ךכב ודויס ןיכג

 ,רחא *אטסונב תאזו .תונויצה גטומ a)   תוטגנתה עונמל לארסי
     

       

       

   

    

   

    

   

  

   

  

   

     

   

  

   

  

     

   
   

    
   

   
   

    

     

    

    

    

     

  

     

      

    
     

  

   



  

 הלוגל לצרשי ןיב 5 'סמ 'א ךרכ ,ךירדמה טוקלי    -— 86 -

 םיפרטצמ ויה אל וליא ,תוצופתב לארשי לש םיינויחה
 ףירחה יוניגה תצלמהל תושביה שפחכ ונרידי לכל
 אוה הקידפא-םורדב טילפה םלה .ם"ואה תרצעב לבקתנש

 ,אצומל םיפתוש םה .ידנלוהה םעה לס ויתוסצעמ םצע
 תצלמה דעב העיבצה דגלוה תחלסמו ,ןוסללו תדל ,עזגל
 nisto היילפאו לבס תרופל ,לארסי הלוכ'ה .יוניגה
 שפנ ןויוושב סחייתהל - םלועב רחא «os לכמ רתוי ילוא
 ?הקירפא-םוררבכ ררושה ללמוצ הייל5פא-רטשפל
 לבא ,לארשי יכשות םצב ץרו ךא תרבוו לאחרטי תנידמס
 ,תורחא תוצראב ונמע-ינב לרונפ םלעתהל תיאשר איה ןיא
 םהיתויוכזב םיטקנתמה םיכייואל הפ ןוחתפ תתל לכונ אלו
 תוצראב םירוהיה לש יטונאה םדובככו םתריחב ,םרפצמבו
 ,תונוס

 םהיתוסגרמ םלעתהל םנ תיאשרו הלוכי לארשי תנידמ ןיא
 %לש ,תודחא תוצראו ,היסאו ,הקירפא תוצראב הידידי לש
 האתמל תפרטצמ התיה אל לץצושי \ליא - ללכ תוניבפ היה

e pe -ה-7- ,םירחא םילוקיסל רבעו הלטממה-שאר ךיטפה ןאכמ .תאזה < : = - 

 :לארשי לש יסואלניבה הדמעמל םיעגונה

 הסקס סעמכ ,וכ םייח רנאש ,הז 702100 57152
 ונימצל ,םלועה לכ יניעב רטייש דחא רעצ ףא תושעל
 םיצור ונאו ,םלועב אוהס םע הזיא דננ האנש לכ ןיא
 ןרפשמ םצ בטחתהל ילבמ ,תונידמה לכ םע תודידי יסחיב
 םיאפר זא םילוכי ונחנאש ,תרמוא תאז ןיא לבא .יםמינפה

 םילפמב עגופה ,ללםוא היילפץ-רסשמ יבגל םיסידא ראסהלה <
1 

 ,.,םילפומב רשאמ תיחפ צל

 וניבי םירשיהו םיבוטפקה
 הפוריאכ ץר צל םימע תסכ לש םתלריו םתדחא טוכרל ,טדוחמה המויק לס תרצקה הפוקתב ,התכז לארטי תנירפ
 ןכתי ,הקירפאבו היסאב םנ אלא ,הקירפצבו הינאיקואבו
 וז תודידי לבא ,ונדידימ וחאמ הבזכא לחננ םשו הפח
 ,ךרע בר ימואל ןיב סכנ הללכב

+ 

  

  

 הלוגל לארסי ןיב É 'סמ 'א ךרכ ,ךירדמה סוקלי

 הירבחת לכ תא הסעמל הכלה תבייחמ ןוגריאה-תליגמ יכו ,תודחואמ תומוא לש ןוגריא תמאב רבכ אוה ם"וא ןוגריא יכ ,בוסחל ונספנ םילסמ ונא ןיא .םייאטצנעהו ןירותה ינב םימעה תחפסמב תובוח הוושו תויוכז הווש
 ,ם"ואה תליגמל םאתהב םירקמה לכב תלעופ תרצעה יכו

 ! םירחא יעשפב הקדצה ןיא

 תוסלתה דעב ועיבצהש ולא ןיב יכ ,ונא םיעדוי
 תליגמ ןמצעב תוריפמה תונידמ םג שי ,יוגינה
 תובייחמה ןוחטבה תצעומ תוטלחהל תורכנתמו פ"ואה
 ,ילארסי סיסל ףאוס תלעת תמיסח .,ם"ואה ירבח לכ
 תונידמה םרח ,ןוחטבה תצעומ תטלחהל דוגינב
 ונמויקב ריכהל ןבוריסו לארסי דגנ תויברעה
 לש תרעוכמו תכשוממ ,הסג הרפה יהוז - ונמולסבו
 תחאב ןיידע גוהנה םידבעה-רחסמ .מ"ואה תליגמ
 םימלסומ תסיפתו ,ם"ואב הרבחה תויברעה תוצראה
 קוסב םתריכמו ,הכמל לגרל םילועה םיאקירפא
 וז ץראל ץר אל רותש םתכ והז - הידועסב םידבעה

 םיקידצמו םיכזמ הידועס יעספ ןיא םלוא
 לארסי-יחילסו .הקירפא םורד לש היילפאה תוינידס
 ויה אל וליא תירסומה ונתשרומל םיטחכתמ ויה
 ץ*זמה תיעזגה היילפאה רטשמ רגנ םלוק תא םימירמ
 י%*ץירפאה םורדה םעה לס ומויק ןכסמ וליפא ילוא*חו
 -ישנא הזה םעה ןותב שיס ,קפס םוש יל ןיאחו ומצלב
 היילפא רטשמל ירסומה םחוכ לכב םידגנתמה ,ןופצמ
 .הז

 'דנלוה תעבצה

 תא שרגל תועצה דפב העבצהמ הענמנ לארשי תלטממ
 תשחכתמ התיה וגתחלטמ לבא סמ"ואהמ הקירפא םורד
 םיסרסניאל םג אלא ,תודהיה לס ירסופה וצל קר אל

   



  

  

 תיברמ טדקרמ ךכלר יביטמרופניא ובורב אוה הז אשסוב
 .הרצק תידותמ העצה םימידקמ ונא .רסוחה
 םלועב גקווד הלעמב הנולאר ובל תיארנ אסונה תובייח
 תייעבמ הבר הדיסב תוקותרה תוצרא שי וב רטא ,חתפתס
 .בערס תולבוסה תוצרא תויק תדבוע תא םילבמה רבד ,בפרה

 עקרה תגצה (ב

 תא תארק קרטב התרא ארקו) .תפרוצמה תרבוחב האר
 .(!ידותמה דוביעה

 היפבה תגבה (ג

 םיכרע תרימש ןיבל - ירמוח בצמ ןיב רטק .1 תורשפא
 .םיירסומ

(xינחור בצמ"ל - ירמוח בצס ןיב רפק םוש ןיא ". 
 תויהל םילוכי ,דררי ירמוח בצמב םינותבה םיסנא

 ץךולחהו רעונה ינינעל הקלחמה / תינויצה תורדתסהה
 םיללורי ,ילארצניה רודמה

E 4 + 56 *'סמ 'א ךרכ ,ךירדמה סוקלי  

 E apo ב ע ר

 .(םלופב בפרה אלונב תיביטמרופניאה תרבוהל ידותמ דוביע)

 ה מ ד ק ה (א

 .םלועב בערה אנובב הלועפל העצה ךינפב םיאיבמ ונא

 .תולודג תוריצי רוצילו םילעב םיכרע ילעב

o SS = 

 הלוגל לארטי ןיב 5 'סמ 'א ךרכ ,ךירדמה סוקלי
 רד

 ונתומרב ,תיקסמהו תיתוברתה תית"רבחה ובתריציב
 הלדה ,הנטקה לאחרשי השכר תיצולחהו תי סומה
 ,תולדו תוריצצ תונידמ המכ ןיב דובכ םוקמ ,הריעצהו
 nas לעב רומשל ונילע הו -קי :.מואלניב סבנ לצו
 -םורד םץצב םירסיהו םלבוסהס ,חוטב ינבאר ,רוניביפ
 :לילש סתי ןותמ אלס - הוקמ ינא - רניבי ,הקירפא

Ds»4נפבצה 4334020 הצ ךותמ אלא ,הקירפא-םירדב  
 .,וגעכצה רטאכ

Aí ה י פ ר 2 %.ז רו"
 

te
 

 גומלא.ש - דייהטראפא תולגב םידוהי
 .158 - 1251 דלומ

  

   



 | ד “39
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 | םלועצב בער 6 'סמ 'א ךרכ ,ךירדמה סוקלי

 החתוור לט בצמב םיבותבה םישנא ,ןועטל םג רטפא .ב
 תביחבמ םיברובמ תויהל סידיתעפ (עבוש) תירמוה

 השיג - ןושאר בלשב םיגציי 3
 .(תיתכרעה העיג - יבש בלשב ,תיביטמרופניא | , so 7 or לד היהי םתריצי ירפר ,םהב םיקיזחמ םהש םיכרעה

  

 .רתויב

. 
 1 יסמ היעבל עוציבה יעצמא הקזמהכ הפ רדברבמ "יצחרר בצמ" :בל םיש + ך " רך ד מ ל

 הריצי 99035( םיבברפכ םילבוכמה םיכרעב

 .יבחור בצמל ירמוח בצמ ןיב רפק ןיא יכ העדב קיזחמ : 'א תווצ עדמ ,תורפס) תעדה ימוחת לכב - תיבחור
1 

 .('וכו
 לדג ,רתוי רפושמ ירמוחה בצמהש לככ ,העדב קיזחמ : 'ב תווצ

 םיכרעב הקיזחמ איהו ,הרבחה לט הריציה רעוכ תונידמ ןיב תידדה הרזע 2.  תורשפא

 .רתוי םיבוטכ ונילע םילבוקמה
 תיעב תא רותפל התרבחל רוזעל הכירצ הבידמ ןיא

 תוכזב ןעוטה דחא .םיפסובנ תותווצ יבפ םיירטפא : ה ר ע ה :ךכל תוביסה ,בערה
 תולעתהל תעייסמכ םייבוביב תולובגב החוור

 : י 1 ש ה ו (ןוונמ ינועו תזרפומ החוורל דוגינב) תינחור .התייעב תא הרתפ אלנ הבערה הגידמה לש התמשא וז .א
 תב"חמ התויהב תיגחור תולעתהל תעייסמכ תולדה תוכזב

.aוכו ץמאמ הריבעהלו תחא הגידמ לפ הסבכה תהקל קדצומ אל * 

 .הייבט הגידמל

eת רו תו ו צ הכר דע ,תלבקמה הבערה ץראה 27 דובעצב הכורכ הרזע לכ . 
 .תבתוגה העבשה ץראל

 .-8 תווצ ידע ,תוגידמ ןיב תידדה הרזעו ינובא סחיל םוקמ ןיא .ד 6 2
 .הבידטמט התואמ םישבא ןיב קר אלא

 הביחבמ םילפונ ונא ןיא ונצראב בערה תורמליידוה 1
 העבש ץרא םושמ תיתוברת עיפנ* nox הבידמ לכ "לםיבפה הבצמש הבכס לכ ןיא .ה

 )2 .סלרעב בצמ לע רא ,תרהא הבידמ לפ "מיבפה הבצמ לע

 - תונוונתה ונבלצא הנשי עבוט בורמ :יאקיִרַמַא .(לצמל המחלמ תבכס)
 .החירפ רחאלפ העיקשכ

 בושיבו ,םדק ימיב רתויב תוסק תופוקתב ייִלַאבַי 2 יטקדיר יעצמא (ד
 1390 90922 תולודגה תוריציה ורצונ ונימיב ץראה הקלזחמ הצרבק לכ) "םידע"מ תרבכררמה ךר"רד תותררצ

 תא חיכוהל ידכ הל םיכייטנה - םידע האיבמר תמירסמ הדמעב

“a mis DIZ 
(1 

 - ויכרעו םזיצאבה תיילעל עייס ילכלכה רבעמה) : יבמָרג.
 םיכרעב םיקיזחמ ונא ,בוס ילכלכה ונבבצמכ ויטכע
      .(םיבוטכ םילבוקפה
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 6 סמ 'א ךרכ ,ךירדמה סוקלי

 ונייה םא ,ונייח תמר תא רפשל ונלוכי :ידוה (2

 תורפה תא םיסחוש) וניתנומאמ המכ לע םירתוומ

 .(תיסרקומד תוחפו רתוי הקזח דיב םיטקונ ,תושודקה

VIR (3ךעמל יתרוכשסמ קלח לע רתווא המל :  ברעמה  

 ?ללכ ריכמ ינביאש םע וא םדא

 םיכרע ,תלעות ךכב ןיא הרזע שיגא םא םג ךכל ףסונ

 ליעי לוציב תורָטלפא םיעבומ םיבערה םיסעב תונומאו

 אובי וז היעב חותיפ) .ובדיצמ יבכסו יפסכ עויס לכ

 .(רחא אטונב בורקב
 "ךל רופשאו יל רומש לש" - יאנתב קר ,רוזעל םא )4 ו ₪

 הילע רמולכ) תרזענה ץראב "םישרט הכב" ובא ובייהד
 .(תמיוסמ הדימב ונתורמל הונתנ תויהל

 : *כ תווצ ידע

 ב ררוטה בערב ונתמטא וז יכ חינב %: ידוה )1
 :םימעה ןיב תידדה הרזע לש ןורקע םייק אל םולכ

 ןיינע ךכב שי ,תתל ונילעש רורב : יאקירמא (2
 עוגפל הלולעה הנכסל ףסונ ,םדא לכל ןבומה יטונא
 .םלועב תובער תוצרא םויקמ וגב

 ל"נה תוצראב ס"וא תולועפ רואית) ם"ואה שיא )3
 (* (8היתונקססו

novo (4עייסמה ילארשי ,לשמל) תובער תוצראל לארשי  
 תחאב וא הסרובב יכוניחו יתישעת ,יאלקח חותיפל

 .(הקירפא תוצראמ

 יאבת רופיש תאפמ יכ םיעטהל יאדכ וז היעבב : ה רך עפה

 התוסתה הדרי הקירפאו היסא תוצראב תואירבה
 DU יעבמה יוברה ןכל המצמסצה אל הדוליה ,ךדיאמ - םש

o ii 

 *( םיכירדמל החלטנש ם"ואה םויל תרבוחב האר
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 ,םיבער ידיב אל הרצונ תידוהה הריציה בסימ) :ידוה )2
 .(תועבשה תוטסקה ינב ידיב םא יכ

 לש םיכרע םויכ םהו וביכרע ונתטה סושפ) :יאקיבמא )3
 הדירי לע רבדל רשפא יא ןפוא םושב ךא - עבש סע
 .(תירסומ

 : חת ר ר ע ה

 -וגכט המר :ןוגכ) םידחא םימוחת IND 220999 אלש השק )1
 ןודל רעפא יכ ,ובל הארנ םלוא (תירסומ המרו תיגול
 .יללכ ןפרואב היעבב

כ
 תוגתומו ןאכלרו ןאכל תורבדמ תודבועהו תועדהסט רורב ) 

 תורמסמ עובקל השקו ,הנרש הכרעה לט םיפוריפב
 .ךרדינב

 תמקה םע לארשיב הווהתבשב בצמל רד היענ רעקל יאדכ )3  
 ?pn“ "?לכלכ ןרחטיבו עבו לכ בצמ - הב"דמה
 .ויפועפעהו

 2 *סמ היעבל עוציבה יעצמא

 יא תווצ
 בראדלר ,תובערה תונידמל הרזעה תא רעפאה לככ םצמצל שי
 .רבא רביפבאל

 *ב תווצ

 םיישובא םימעטמ הרזעה תא רשעפאה לככ ביחרהל שי

 .הקיזמ העפלה ששחמו םיללכ

 : *'א תווצ ידע

 הבוטל תרובשל ונסצע תוחוכב ונחלבה הכפהמה ואמ : יביס )1
    .ילכלכה ובבצמ תא
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 6 'סמ 'א ךרכ ,ךירדמה סוקלי

 םלועב בער

 תגאדו הסנכהה תמר תילל ,רוצייה תרבגה

 ואיצוה תונוש דעס-תובצקו הקוסעתל ונלש הלשממה

 תוסלובה תועפותה םותתמ ,סושפה ועמסמב ,בערה הא

 2 E Rae רתוי Dº%374 1398  .ונייהבכ דחרב

 1יא לבא - דחוימ ןוזמל ,הבושמ שובלל ,רודיבל

 .םחלל בער ,ועמשמכ וסושפ "בער" לע קיפסמ 099919

 םיתמ ,ןולייצו היזנודניא ,ודוהכ תוצראב

 םידלי ינוילימ ,בערב םישסנא-ינוילימ הנש-הנש

 וא ,ריעצ ליגב םיתמו הקפסמ הנוזת םילבקמ סניא

 םכינפל איבהל הסננ  .תערפומ היסיפה םהוהתפתהש

 ,ןמבע דעב תורבדמ ןהש המודו ,ךכ לע תודבוע המכ

 .ןהילע ףיסוהל ךרוצ ןיא

(xביעבש" טירוזיאו "םיבער" םירוזיא " 

 (הדנקו ב"הרא ,הפוריא) םיחתופמה םירוזיאב
 ה (עצוממב) 0 :שפנ לכל סויל תוירולאקה 1 461 איה הלא םירוזיאב שפנל העצוממה רפסמ ו הסנכהה  .םלועה הייסולכואמ 15 םייח
 וזיאב םיהתמ עצוממב ,רמולכ) םינש 63 דע םייתה
 םיחתופמ יתלבה םירוזיאב וליאו .(63 ליגב הלא
 2 םייה ,"םיבערה" ('וכו ןעס ,ודוה ,הקירפא)
 ד ando A תיתנשה הסנכהה .םלועה תיסולכואמ
 וא תוחפ ץרא לס הסנכהה תירישעב םייקתמ םלועה רתוי :תורחא םילמב .הנש 30 דע םה םייחה תיסולכואמ 2/3 :םויל תוירולאקה רפסמ ,רלוד 41 איה
 .הנש 50 רשאמ רתוי םניא הויחל וייוכיסו ,תחתופמ
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 6 'סמ 'א ךרכ ,ךירדמה סוקלי

 שדקומ הלא תוצרא לש חותיפה יצמאממ רכיב קלחו לודג
 חותיפ יצמאסל אלו,תלדוגה היסולכואל ןוזמ תקפסאל
 .םייחה תמר תאלעהל םינווכמה

  

 יעמשמ דח םוכיסל תורטפא ןיא הבושארה היעבב )1

 ןיפיקעב יכ םא ,םכסל לק רתוי הייבשה היעבב )2
 .הפרות תודוקב םוכיסב חרכהב תועלבומ

 עסקב עקרה תגצה לא ריטי רשקהב אב ידותמה רמוחה )3
 םיפיעסל תונבפל שי טרפב .וז תרבוח לע יביטסרופניאה
 4 *מ *ח

 ,תורחא תואר תודוקנמ היעבה תא ריאהל רשפאש ,ןבוסכ (4
 . יביטמרופניאה עקרה ךותמ תאז תושעל לקש המודו

 ה י פ ר ג וי ל ב י ב

 תאצוה בנק .י - םיסעבו לארשיב הרבחו ןיסולכוא )1
 .קילאיב דסומ

 .דחואםה ץובקה תאצוה ,ורטסק - בער לש היפרגואיג (2

  

 



  

 םלועב בער 6 'סמ

  

 שי ,לשמל םירצמו ודוה
ES 

  DP,תירבה-תוצראבש דועכ ,ךרעב םירומג

 ,תורוב 19% ם"הירבב) 5%-ל 0% ןיב לארשיו

 ,תימורדה הקירפאב
 רוב %

Cada15125 םה 80% דדוהב םישנא 100 ילכ ל  

 e תוצראה תיברמב ל -
 וי... a o 100-ל םישנא 2-מ תוחפ םילבקמ
 י- + כ ,םילדג ויה הלא תוצרא ייוכיס

0º7%0%n Ve dasםיהובג רפס-יתבבכ  RR 
 ia , 0 למ .ךכ : 21 ץה - םפיזמרופ שפנ 100 ,000.' ליב -

 דיש יל ,םיהובג אנפלוא-יתבב 4 < ודמל לארסיבש דועב
 Rana . וא-יהבב ,8 :םיהובג אנפלוא -
 מ וישכעו) שפנ 0

 + הפ ,ןיבהל לכונ הז רפסממ "*לוא
 ,לארשיב םינגרואמה םיסרוקהו תוידנפיטסה
 .תותהופמ יתלב תוצרא ינב

 De to יוטיב ידיל האב בערה תופקתשה (ו -'תל 5 :
 ו הדובע-תועשב DA ,תוחתופמ
 פסו: : איצוס חוסיב רדעהו םיריעצ םידליו
 .בערל םירורב םידדומ הלא םג  ;תויתחפשמ

 בערה תואצוה | (ח

 תיעבב ונתוניינעהתה :הל טבמ <תההה קב: המכ :בערה

 יש הניא םלועב םיבער םישנא םינוילימ )1
 ;המע םילשהל לוכי םיישונא תושגר םע םדאש

 ןיפיקעב ,וו העפות : ש

 סיסנאש ,תינהל ןיא  .םלועה ה
 ( םייה-יאנהב םימי ךרואל ואשי םיבער
 5 rica ה םייח םירחא םימעש העש
 ה וא "הוחקלהה" תויהל הלולע רחואפב

 רתוי םמצעל חיסבהל המגמב ,םיבער םישנא לש
 ,.םלהילאקמל נודמ הדיח -יאנתה ןוזמ

 ,ןירשימבו (2
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 םלועב בצר 6 'פמ יא ךרכ ,ךיררפה ווי
  

 2000 לש תעצוממ הסנכה םילבקמ םלועה-יבשותמ 0 לכ לעש :רבד לש וטוריפ .םלועה תוסנכהמ 12% קר םילבקמה ,םלועה יבטותחמ 52% ץוחרה -חרזמב וליאו .םלועב תוסנכהה ומ 40% םילבקמה ,םלועה-יבשותמ 6.7% סייה :הץירפא-ןופצדב
 םיבשות 100 לכמ 2 וליאו
 .הנשב דהא לכ

 (ה

 רלוד
 םילבקמ

 .הנשב דחא לכל
 רלוד 40-מ תוחפ

  

 תואירבב בערה תופקתסה

 .אפור תוארל תוכול ירגינל יוכיס ןיא סעמכ ,רמולכ ,םיבסוה 58,000 דחא אפור לע שי ,לשמל ,הירגינ ומכ ,[ראב !הוהחפ םיתמ ,רתוי ,סתואירב תרימסשל םיילאמינימ םיאנת םהל שי רטאו בסיה םינוזנה םיטנא .םתנוזהתל ררגומ הרימ-הנק איה םישנא לש םתואירב

 תורבו

 .שפנ 1000 לכ לע תוסיפמ 6.5 לארשיב ןליאו שפנ 0 לכל הסימ 3/4-ל בורק הירוסב  .הלחמ תעשב הסימב [וכול ירגינל יוכיס ןיאש ,ןאכ רומא ;םילוח-תיבב היצחממ nine שי שפנ 1000 לכל ,הירגינב .דחא אפור םיבשוה 435 לכ לע לארשפיב וליאו דחא אפור םיבשות 5000 לכ 25 ונתונכשבט הירוסב

 הסימ

 תוקונית תתומה
 nTn תודיל 10

 :רבד לש וסשורי>
 םייחה-תנשב

 הנוזת רסוחמ

 .םיאתמ לופסו רקיעב ,בוש :.םדלוויה רחאל הנושארה םיתמ המרובב תוקוניתה לכמ 14-ש ,19 הידוושבו 4 לארשיב וליאו לכ לע 230 המרובב התיה 1954-ב

 3 רה kia וניחב בערה תופקתשה )1

 .ונממ ןץלחהל השקש ,םימסק-לגעמ ונינפל  .ךכ לכ רומח ילכלכה בצמהש ןומז לכ ,דומלל תורשפא םהל ןיא ךדיאפ ,םהיתוצרא תורצוא הא רתוי לצנל םילוכי ויה רכ .רתוי בוט םבצמ היה ,הברה םידמול תוההופמ-יתלבה תוצראה יבשוי ויה וליא
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 םלועב בער 6 'סָמ 'א ךרכ ,ךירדמה סוקלי

 רוציה ןוירפ הרבגה .2

 לכמ
| 

 יה 8 ןהינש המ לכו ,םיבצחמ מ רתוי קיפהל שי המדא לש עסק

 = םישנא תרשכה 25

 .תומייקה תויורשטפאה לש רתוי y לוצינ רשפאיש רבד ,הלכשהו ךונ ₪ ִי מ

 םיחמומ תחילשו הצע ןתמ ידי לע עויס .4
 ץבסה תורצוא לש רתוי ריהמו ליעי לוצינב ועייסי רשא ,הוחתופמ יתלב תוצראל

 הרר 7 יה ו הדוליה תלבגה .5
 א פסמב א בז כז

 בגז

 תואירב יאנה רופיש .6

 יקב ילגרה תסנכה ידי לע
 .תופורתו

upar se E 

 םייטסניס ןוזפמ ירצומ חותיפ .7

 ev“ הרבתה "רסוע" הרבעה .8
 ו Bo קלה לע רתוול הסונ וניא dada םדאו רחאמ "השק" דחוימב אוה הז .המודכו ןוזמ יפדול ,תומורת .e ידי לצ תוחתופמ יתלבל הוהתופמ ה

 ו ו תוצראב חותיפה h יה = 5 וז השיגש ןמז
 בצרה תייצב ןורהפב םייצק ) 9

 :ןורתפה לע םידיבכמה ,םימרוג ּהמכ שי תו התופמ יתלבה תוצראה תיברמב .ךכ הז ןיא 5 תייעב רתפית ףסכ היהי DK :רמולכ 5 ה ונינפל רבד לש ורקיעבש םשורה לבקחו na הי תה ןאכ רצל
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 .סלוצב בצר

 תודמוע התוידוסיה ויתויוכזו םדאה תוריח (3

 םדוק אוה גאוד ,בער םטדאש העש .הנכסב

 ותוריח הא רוכמל םיתעל ןכומו ותביקל לכ

 רובשיש דכלבו ,ינידמ רטשמ לכל דבעהשהלו

 .ונובער תא
 סידדובמ "םייא" דוע וןיא ,ינרדומה םלועב

 לכל תועידי הריבעמ תינרדומה הקינכסה

 תוצראב בער לש ומויק

 רהואמב וא םדקומב תרכומ ,ונתאמ תוקוחרה

 ולא תודוקנמ .ונצראב םג ויתוהתוא תא ההל

 לארשי לש הקסופ יתלבה התחוניינעתה ןבות

 היתונויסנו ,תוההופמ-יהלב תוצראב השענב

 .ץועייו הכרדהל םדא הוכב ןדיב עייסל

 .םלועב םוקמ

 ןתינ המ  ?בערה תייעב ןורתפל םלועה השוע המ
 ?היעבב לקתנש םדא לכ תוקיסעמ תולאש וליא

 םלועה תומדא לש רתי לוצנ .1

 הזמ ,םלועביםסדאל עצוממב םנוד 50-כ שי םויכ
 דוע  .שפנל םנוד 4-כ קר לעופב םידבועמ
 סילצנמ אל ןיידעו דוביעל םינהתינ םנוד 6
 םנוד 35-כ  .תעדה לע לבקתמ ןפואב םתוא
 תוירבדמ ,תורק תומדא ,רה-תומדא םה םיפסונ
 דציכ ונא םיעדוי םרטש ,םיחיחצ םירוזיאו
 10 םתוא תא לצנל שי ןושאר בלשב .ּ%לצנל
 אלבס תפרוצמ ןלהל .לוצינל םינתינה סנוד
 .םסלוצב שפנל תומדאה תקולה תא הארמה

 םלועב שפנל םימנודב עקרק
  

 םנוד 0 כ"הס
 " 4.4 תדבועמ המדא
 " 10.6 דוביעל תנתינה המדא
 n 5 7132º97% המיאתמ הניאש המדא
 " 10 תוחיחצ הומדא
 " 10 תויררה תומדא
 " 10 (חרק) תורק תומדא

 .(רקאל םיבוד 4 בושיה יפל ;:הרעה))

 6 'סמ 'א ךרכ ,ךיררמה סוקלי

 ?תושעהל

 



  

  

 םלועב בער 6 'סמ 'א ךרכ ,ךירדמה סוקלי

 םויל תוירולאק ,תוסנכהה ,היסולכואה תקולח .1
  

 םלועב ם"*הה ייוכיסה
  

  

  
  

      
    

  

  

  

  

  

 םירוזא םירוזא | 4.-וזא

 יתלב 4 םיחתופמ
 םיחתופמ|טי חתופמ ו"

 2/3 16 5 םלועה היסולכואמ יסחיה קלחה
nºnIv noso41 154 461 |םירלודב תעצוממ  

 2200 2800 3000 (עצוממב) םויל תוירולאק
 50 52 66 |קצוממב) םינשב םייח-ייוכיס

 םינשב לבה יקלח יפל םינוילימב היסולכואה .2

0 - 19928 

 תופיפצ ,ח 1 ש ה | | ק ל ה ה
 | עבורמ לימל [1650]1750[1850[1952| | 0

 174 26 i 1|הקירמא-ןופצ
 169 5 11 12 | תיניטלה הקירמא

 (היסור ילב) 210| 571| 266| 140| 0 הפוריא

 0 ") 1467|124| 749| 479| 0 היסא

 205 95 95| 0 הקירפא

 14 2 2 2 הינקוא

 הילרססוא )
 (דנליז-וינ

               1171|2600| 278| 5 כ" הס

e
 

-
 

    

  

  

 .ליעל
  

 םלועב בער 6 'סמ 'א ךרכ ,ךירדמה סוקלי

o Àםילוז תונוזמ שי םיתעל :הנוזתה ילגרה  

 היסולכואה יגהנמ ךא ,תחא ץראב םיברדז

 .םתוא לצנל הל םירספאמ םניא הילגרהו

 עפש קפסל היה לוכי ודוהב רקבה :לשמל

 ןיא תאז לכבו ,היסולכואל ןיזמ לש יסחי

 .סםהיתורפ תא טוחהשל סינכומ םירוהה

 םימלוה םניאש ,םייתרוסמ םייה-תוחרוא .2

 -יהב תסנכה ;הינרדומ הקינכס לש םיאנח

 דוביע-תוסיש ,תואלקהל תונוכמ ,תטורח

 ;:,היסולכואב םילגרה יונישט תבייחמ תושטשדח

 ןיאש ,לשממו םייה ירדס לש יוניש םיהעלו

 סיסבשה יטאר :לשמל .םהמ רוסל ןכומ םעה

 הלולעה םתוכמסל (קדצבו) סיששוח הקירפאב

 דוביע-תוטיט וסנכויו הדימב רערעהתהל

 םה סידגנתמ הז םעסמו םהירפכל תושדהח

 ידי-לע בצמה תא רפשל םיסנמה םיחמומל

 .הקינכט-יטודיה

 ןיא םיהעל :ינידמ רובעיט ינפמ תוסשלח .3

 VUND ,םירהא םימעב עייתסהל םיצור םימלע

 רוגשה רובידה :אמגודל  .ינידמ דובעיש

 ייה תויחל ונל בטומ" :הקירפא-ישנא יפב

 ."דובעשטב החוור יית רשאמ תוריהב = תולד

 לבקל םנוצרל תוביסה החא תאז ילואו )

 תושצה ןיא הנממ רסטא - לארשימ עויס

 .(דובעיש

Picoto (ur 
 םג יכ ,וניארו בערה תעפוה הא הרצקב ונרקס

 ,רתויב איה הרומה תמייוסמ הדימב איה הקוחרשטכ

 תונורתפהו תוירשפאה תואצותה ןה המ וניאר

 ןיאש ,תוארהל וניסינ ףוסבל  .הל םיירשפאה

 הברהב ךרוצ שיו ,דבלב ינכט תויהל לוכי ןורתפה

 תייעב לע רבגתהל ידכ ,העידיו תובדנתה תוחוכ

 הדימב - הייעב לכ ומכש - רמול קר ךירצ .בערה

 .וילע איה תרבגתמ - הילע רבגתמ סדאה ןיאו

רמאנה סוסיבל תואלבס תופרוצמ ןלהל :תפסנ (בי



  

  

  

  

  

  

  

  

      
  

  

 םלועב בער 6 'סמ 'א ךרכ ,ךירדמה סוקלי

 תוספנ ףלא 100-ל םיהובג רפס-יתבכבכ םירימלת .5
 o (תואמגוד) 1950-1952 םינשב

 21 הפרוב |

 97 קאריע
 11 ודוה

 19 טירצמ

 338 לארשי
 697 תוצעומה-תירב

 68 תירבה-תוצרא

 הדילה תונשב םייחה ייוכיס .6

 הנש 2 דפ ודוה

 הנש 2 דע ליזארב

 הנש 70 דע לארשי

 הנש 5 דע דנלוה |

 תוסימ רפסמו אפור לצ םיבטות 7 |

 תוצרא המכב שפנ 10-ל

 תוסימ םיבשות \

 שפנ 100-ל|אפור לע ו לה

 0.4 58,000 הירגינ |

 0.7 5,000 הירוס

 6.4 435 לארשי

 צתוית תודיל 1000-ל תוקונית תתומח .8

 1954 תהנסב ,תוצרא רפסמב

 19 הידווש

 34 לארשי

   230 המרוב

4 7 | 
4 | 

1.6 | 

a da 

| 

ssa 

 (הללעמו 15 לינגמ

(1944 ) 9 

81 

(1948) 6 

(1947) 80 

(1947) 3 

(1947) 14 

(1945) O 

(1929) 19 

  

      
  

 'א ךרכ

 היסולכואהו הסנכהה רוזויפ
    

  

  

  

  
    

 ןיטולכואה % ;ק ל ה ה

 7.04 תיניטלה -הקירמא

 0.4 הי:יקואג

 4 .1 בודקה התרופה

 92.41 קוחרה חדומה

 1 תה ק 1 ך ₪ 'א

 6.9 הקיזרמא ןופצ

 21.4 ר"סספס + הפודיא

 100 5 " היפ

 תונוט תוצראב הורובה %

- תימורדה הקירפא
-
 תינקירפא היסולכוא ) 

 תירבה-תוצרא

 ה נ " מ גיב ב" א

 ה 7 היו ריש

 תוצעומה-תירב

 ,ךירדמה סוקלי

o 

E
»



  

      
    
        

        

           
       
          

      
          

          

  

          

    

         

  

         

    
     
     
     

     

      
    

    

 ץולחהו רעונה ינינעל הקלחמה / תינויצה תורדתסהה
 | םילעורי ,ילארטשיה רודמה

 7 *סמ *'א ךרכ ,ךירדמה סוקלי

 השעמו הכלה תיטילופה היטרקומדה

 םער .היטרקרמד רשאמ רתוי וביפב הרוגש הלמ ןיא

 םויכ ןיאש המוד .וז הלמכ תויועמשמ תבר הלמ ךל ןיא תאז

IND YORKץרא לכו ,תיטרקומד ץראכ המצע לע הריהצמ  

 ."היתימאה היטרקומדה לעכ" המצע לע הריהצמ

 רשקב תועד יקוליחל סנכיהל וניתנווכ ןיא הז אעונב

 ירצר המו יוצמ המ קודבל תוסבל אלא ,תונושה תויועמסמל

 רוריבל תתל לכוב םיבבומ םימעטמ .ללכב היסרקומדב

 םיעוריאל ותוא סחילמ ענמבו TAVA תיגורקפ תועמסמ

 ,ךכ םוטסש המודו תקולחמב םייורשה םיימוי-םוי םייטילרפ

 אקרד ידתוי'בר תויהל ךירצ ךינההר ךירדמה לש רביבפע

 רובל ןיאט ,ריהבהל רנילפ ,ךדיאס .ןרידה לע הז ררפמב

 ,אשובב םירושקה םיטקפסאה לולכמ תא ףיקהל תורמוי לכ

 םיריאשמ ונא .הלעמל החסונט יפכ היעבב זכרתב ונאו

 םיפדב תולעהל (הבוחה תא םג ילואו) תוכזה תא ונמצעל

 יבפב דסוע הז אשרנב ןיא .תופסונ טבס תודוקב םירחא

 ."היטרקומדה" אשונב הבשחמל יוריגכ אב אוה - ומצע

 יטרקבוקה הנבמב תורוסקה תולועפ אובל תוכירצ וירחאל

 - הזמ רתוי .(תוהרזא ) לארשיב תיטסרקומדה הלועפה תוהמבו

 תודסומבו םיכילהתב תירטבמלא תמדקומ העידי חינמ רמוחה

 אלא ,וז העידי םוקמב אובל ותנווכ ןיאו ,םייטרקומד

 .הילע ססבתהל

  
eRה ח י ת פ  

 ויה, תסיוסמ הפוקתב ןוויב ?היטרקומד תאז המ

 ףתתעהל םיכירצ (םידבעהמ לידבהל) םיחרזאה לכש ,םירובס
 ןוויב .תוינידמהו םיקוחה תעיבק ידי לע לעופב ןוטלשב

  .רבדה היה ירשפא ןכל ,תונטק תונידמו םירע ויה
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 g 'א ררכ ירדמה סוקלי.
A 2 =ויטילופה היסרקומדה ו  
  

 רפא וז איה תויטרקומדבש תיטרקומדה" )6
 ."םומיסכסל הב העיגמ תונובירב תו:תתשהה

  

 תיטילופה היטרקומדה
 7 'סמ x“ ךרכ ,ךירדמה טוקלי

E " 
 תויטילופ תוערכהל םעה עיגמ ובל ,רדסה )7

 םידיחי תריחב ידי לעו ללכה תבוט תרכה ךותמ
-----7-77--7 7-7 0 , 

 "םעה ןוצר םיטגהל םדי;פתמפ ותקמנהש ,גוצייה ןורקע לבוקמ ינברדומה יתרבחה הנבמב

 :תודוקנ שולשל תלצפתמ
 , , סשמ" )8

dtלט תדמתמו הניקת תורעפא הבעי ובפ  

 ןיא ןכל ,ןיסולכוא תובר ןה תונידסה תיברמ םויכ )1
 לצ ךרדב םדטלפבה תטפרכה ידילפ םימילב ה

 PU MBM 6723 "לוכה" תופתתשה תחטבהל תינכטו תישעפ תורעפא לכ

 ידי לע לפעופל אצומהו ,בור ידיל רוסמה ב 0 הרכהה ןמו ,םיימוי-םויה ןוטלשה ינייבע לכב - 9
 םיגציימה) רוביצה ירחבנ ידיב ןוטלשה תא דיקפהל

 תורחת ידי לע ןוטלטל םיעיגמ םידיחי ובנ ,רדסה" )10 .(רוביצה תא

 ."םעה תולוק לפ ןוטלצ רסוח לש בצמ רצונ היה ,רבדה היה ירשפא ול )2

 ")1 היה אל ,לוכה לע םיטלוטה םיטילט בורמ (היכרבא )

 איבמ רבדה היה חרכהבו ,והער ןוטלפ תא לבקמ שיא
 ."הדכעמה תעסשמו רובידה שפוח

 .תוליעי רסוחו תיתרבח תוררופתה

 \ : ה רצ ה mana םיילכלכהו םייתרבחה ,םיינידטה םיכילהתה )3

 .רז תרבוח לע הפוסב תורדגהה רוקמל רשעקב האר : ה ר ע תוחמתה םיבייחמו רתויב םיבכרומ םה תינרדומה

 תוערכה רוססל רשפא יאו ,הקיטילופב תסיוסמ

 ןרקיעפב) תוינורקע וליפאו ,תופסוסט תוינידמ

 .ךכב החסומ וניאפ רוביצ

 שיא ןיא םיפסוב םירחאו הלא םיסעסמ

 וב:וא הקיסעפמה הלאטה .גוציה ןורקע לע םויכ רערעמ

 ? גרצי הפ שי תמאב םאה איה

 ! ךלש ךתרדגה תא ףסוה (2

 תיעבה fasa .ג
t 

   ידיב ,(
 ו

dem (וז ,רמולכ ,היוצרכ ךל תיארנה הרדגהה תא (א)-ב  
 הביא םא םג) ,רתויב הבוסה היטרקומדה תא תאקב .

n912לעופב םשגתהל ). 

AS 
Do (2המעגהל תירטפאכ ךל תיארבה היטרקומדה תרדגה תא ו )  
 עקרה תגצה .ב .(רתויב הבוטה הביא םא םג

 ה ךינפב תואבומ ןלהל

 ,היעבה תגצהל רובעפ)
 היסרקוסד לע תוכרעהו תורדג

 , רמולכ תיתואיצמכ ךל תיארנה הרדגהה תא (ג)-ב ןפס (2 .(שקבתסה הבטחמה ריצ המ הארו

 45 הא ( לארשיב לעופב תמייקה ה ימפרקומדכ

 ."םפה ןעסלו םעה ידי לע םעה ןומלש" )1
 .(ךתעדל ,רתויב

 הבוטה הביא םא םג

 -ב ןמס )4
 תיטרקומד יתלבכ ךל תיארנה הרדגהה תא (ד)-ב ז ) תוריחבב יומיב

 .ןיסולחל ידיל אב םעה לש ידיחיה שפוחה" (2

 ."ודובעישל רזוח אוה ןכס רחאלו

 ."ודי לע אל ךא םעה ןעמל לכה" 6

 ."חוכיו ידי לע ןוסלש" (

 ."םכסה ידי לע לעממ" )5 |

 ! ךתריחב תא קמנ )5

 



  

 59 תיסילופה היטרקומדה 7 *'סמ יא ךרכ ,ךירדמה טוקלי
  

  

  
  

  

  

 םילופה היסטרקומדה 7 'סמ 'א ךרכ ,ךירדמה סוקלי ; :

 . 2 'סמ תירשפא הגצה תרוצ
xרבגלי רבסה ךלהל ה  

 תורדגהה ךמ תחא לכ תעלוקה איה 10 הרונה - היטרקומד לע רבדל המ ןיא

 יצהש ,רבתסמ וז הרדגהמ .1ו ובע ,לבוקמ גהונ וויא ש"י ובייהד .תואיצמה תא תאטבפהו

 לצומע ASA PO pi וז ךרדבו ,ןוטלנב טדרתדבה תולוק לע םירחתפ ,הדרש יפאוש ,םיטבא רפספ

 ךכו ,רהדגדילע תא ה . ךכ י"פ חיפבהל (הפודכו הינוגפד) םיירשפאה םיעצםאה לכב ,תוריחבה תכרעמב

 רוביצה ןוצר תא העעי תמאב ן JADE תא קפסיו ןרתבש הלאנ ןיינע םהל ןיא בוש ןוסלשה תא וגישהש עגרבו

 ומ
 ךילהפתב אלא ,היטרקומד ןיאצ רבתסמ ו ב ז הרמאמ .2

 0 - 2 וע ,םיגיצבה ורחבנש עגרמ .תוריחב

 יסקריד יעצמא  .ד
 רישי רשק JR à 5 .רוביצה ןיבל ןוטלשה ןיב

 ןיבו "ידי לע" ןיב רעה תא תאטבמ He ais .2 וילע םידקור Ed di רבעה . 1 תורשפא

A Ste E hasרוביצה ןיאע ,התבה היררחאס ו היעבה תנבה תררשפאל  

sa , :המ עדוי אוה ןיאו רחאמ - 710972 9 "ור ל  

 "ןיבמה" טילשה תאז תמועל .וליבעב ₪ - (םידיחי וא) תותווצ הסבל הצובקה תא קלח .2 תורעפא

 .םתברס תא ותבבה יפל םיטלשבה תא ת הרדגהב ותכיסת תא קסנל תווצ לכם שקבו

 0 יבמר:ב רוריב לע ןורקעה הלעומ וז הרדגהב .4 םאתהב תותווצה תא קלחל םיעיצמ ובא הז ךרוצל .תמיוסמ

 ל רשפאש ,החבהה ןמ עבונ חוכיוב :תורוצה יתשס תחאל
 דצ E היולג הניאו הרוסמ הניא תטלחומה ו \

 תרד
 ל ,םיחיבמ רעאכ קר ,ירשפא RR a לכל

 .רלש תמאה תקדצל ןועטל הווע תוכז MI 1 : .ידצמה תורצ )1

 תא רתויב ןייפאמה דוסיהשפ :תבפוס רז a \ .יוצרה תווצ (2

 קחנםה יללכ לע לח סכסהה .םכסהה אוה ו .ירשפאה תווצ )3

 - -כ היצפ אוהד faso» pra pata vida .יסרקוסר אלה תווצה )4

. 
 תורמ תא לבקי םועימהו ,ןוטלכה תא ל בורה

DD q SUAS “a ns9330 בורה ןיאש ,חיבמ סג  nx 

 . 2 7 7 ב שפבה רופיצב .ןהמ קלח וא תורדגהה לכ יפל הקולח

pdםיקלחש לכבט ,רסול רבחמה ןווכתס רז  

 םיכילהתב לעופב םיפתתשמ רוביצה lo ag רסלצה
piהיטרקומידה רתוי הבר ןכ ,ם . 

soaוא ,ןוטלעב ףתתשהל הצור ללכב רוביצה - 0  
 םיכילהתל םישידא ונבממ םיירכיב םיק

 ייברסלטה
 יד יבגל ךה-ובייה ,ם

 : ת ו ר ע ה

 תלשומ ,ונייהו) תינרצר יתלב הקולחב הפ שפתשהל יאדכ )1

 .(תישפח הריחב יפ לע אלו רירדמה ידי לע

 היסרקּומרה לע םשפומה רורבל םושי תתל יאדכ הרקמ לכב (2

  .לארשי ה
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 לש ןיינע רבד לנ ופוסב איה תורדגהה תחא תלבק

 :איה היעבהדי .יוצרהו ,ירעפאה ,יוצמה לש ,הכרעה

 תדימ תא רירעפהל ןתיב הדימ הנק הזיא יפל

 תופתתשהה תדימ יפל סאה :היטסרקומדבש תויטרקומדה

 םהבע ,םימרחת 2340 יפ לע רא ?ןופלשב רוביצה לש

 תויבמו:ה תדינ ?ןוסלפה יבייבעב רוביצה ברעתמ

 הדיט וזיאב ?םייבידמה םיכילהתה םילהבתמ הבש

 אוה רדסהה סאה ?חרלַּכ יכרדב םיטילשה יפוליה םילח

 ?דימתמ

DOדבלב תויברוצ תורדגה ךה רלאש ,ןערטש "מ , 

 .היטרקומדה המע תאשובש ,םיבכתל תוסחייתמ ןביאר

 ץרא תויהל הלוכיש םטור לבקתמ תורדגהה יפלו

 יטבא ויהי ,אשת איהש ,םיכרעה ךא ,תיטרקומד

 :רמאב רז הבעטל הברפתב ,ךיסרלחל םדיטרקרמד

 "םעה ןופלפכ" היטרקומדה תא רידגמ התאש עגרב

 אלימב ,תורח ךוז:מ תויטילופ תוערכה לבקל תורטפאו

 וא םיטרקומד "סבא םיכרע תאסוב אהתש ןכתיי אל
 .םיסרקומד יתלב

 תודוקבה ךןמ המכ ןייצל ץוחנל ונא םיאצומ
 לע ילואו ,הז ובבוידב ןיטולחל ןהילע ונחספש

 רנרחב וב אשובה לבגומ המכ דע ריהבהל ךכ ידי
 :ןודל

 תויסרקוסד תוטיג ירוחאמ תורתתסמה תוחנהה ןה-המ .א
 םדאהפ ,חיגת תיטרקומד השיג ?תויטרקומד אלו
 עדוי ,יבויגה תעד-לוקיעל לגוסמ ,ודוסיב בוט
 .המודכו ותבוט תא
 ,ועבטמ ער םדאהש ,חינת תיטרקומד יתלב הסיג
 ףופכ אלא) ינויגה תעפד לוקינל לגוסמ וניא
 רוסא ןכלו) יהמ ותבוט עדוי וניאו (וירציל
 .(ןוטלעה תא עובקל תורשפא וליפא ול תתל

   
  

 סוקלי

  

  

    

  

  

 ובש ,םכסומ רדסה איה היסרקוסדהש ,תגעוס וז הרדגה

 המל םאתהב ,תוינידמ תולאשב תוערכה לבקמ רוביצה

 עירכהש רחאל .ללכה תבוט תא תרשמכ תוארל לבוקמש

 .רבוצר תא םיעצבמ םהש ,םידיח* רחרב ארה ,ררוביצה

 תמייקש שארמ החינמ ,התמדוקל דוגינב ,וז הרדגה

 .םייברטלשצה םיכילהתב רוביצה תויתתשהו תונרע

 איה היטרקומדב תערכמה הדוקבה יכ ,השיגדמ וז הרדגה

 לש ךרדבו דיסתמ ןפואב םיטילש יפוליח לש תורעפא

 .םולש

 ,םיטילש לט תישסמ הפלחה השורד םא :ןאכ היעבה

 ןוטלשש ששחמ וא ,ןמזה ךשמב באתסמ ןוטלשהו רחאמ)
 וא ,(היטרקומדל דוגינב דמרוע ,רבד לש ופוסב ,ךשוממ

 .םיטילשה תפלחה תורשפא םצע הקיפסמ

 ןוסלשה יכ החינמו ,[ 'ספל רקיעב המוד וז הרדגה

 םשב םילעופ קר םיטילשה וליאו ,רוביצה ידיב רוסמ

 .רוביצה

 ;2 'סמ היעבה תגצהב וז הרדגה רבסה האר
 התוא רעאכ ,תמייק היטרקומדש ,ןאכל ףיסוהכ ימ היה

 הלוכי הביא הררש יפדור ם"ישבא לש תמצסוצמ הצובק

 םינרפ ןכלו ,ןוטלעה לע ימיבפ םכסה ללכל עיגהל

 .םהיבירי דגב הכימת תשקבב בחרה רוביצל הנממ םיקלח

 סועימ ןיב ןזאס הזיא םייקש ,החינמ וז הרדגה
 :תואר תודוקנ המכמ ,בורל

 שפוח תא ומצעב ליבגמ ךא ,רבדל ישפוח מםועיסה .א

 ."בוטה םעטה תולובגב" רובידה

 תפרכה תא טופימה לבקמ "םישעמ"ב רבודמשפ עגרב .ב

 .עוציבב לבחמ וניא תוחפל וא עוציבב ףתתשסו בורה

 דחא דצמ חיטבהל הסגמ וז הרדגה ,תוטושפ םילמב .ב

 .הטעמה תודחא תא ינש דצסר ,רובידה שפוח תא

 P תהיטילופה היסרקומדה 7 *סמ 'אח ךרכ ,ךירדמה טוקלי
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 יטי ; יסרקומדה 7 *סמ 'א ךרכ ירדמה סוקלי
 וש  EE 1 2 2היסרקומדה ? 'סמ 'א ךרכ ,ךירדמה סוקלי צה ה

  0 1יש

48 5 4% 65 SM תוכילומ (ל"גכ) תויטרקומדה תוחנההש רורב a 18 
 ₪ תערכה תורטפא ,תורח רטשמ לט הסיפת תארקל ו

 | / לש היעבה םלוא .הסודכו בור ןוטלש ,בור

  Volדציכ - רמולכ .היתולובג עובקל איה תורח  - n7ºD nox (xדבוע םע - ךיירטטלבסור ןתב
MI 

 .תורחה עגפתפ ילבס תיתרבחה תוליעיה חטבות וז 77109 31, 38, 118-928,98-74, 147-132.
 ירוחאמ תורתתסמה תויעפבבו תוחנהב הנדש םירמאמ תצובק | לובגל דע תורח :תחא תיתוהמ הלבגה האב ןאכמו שזז

 |  Rn.רדוחו קיםעמ ןפואב םיבותכ יטרקומדה להוגה הכילומש תורח 9909( .המצע תא תסרוה איה ובש

  | 1ריבסהל רצפא הז עקר לע .(לוכב לוכה תסחלמל .
 |  RE.ירעפאו יוצמ-יוצרה לע - היסרקומדב הוכיוה תא  (aסמ דלומ) ןאמ סאמות - היסרקוסדה לע 8(.

| 

 ו ,  .1 aתועמשמ ןהל שיש ,תויעב המכ תובעתסמ ןאכמ  (a Eדבוע םע - תומלוע יתש ןיב היטרקומד
 תובעל םיסנבמ רוב רפס תוכססה רוקמ אוה המ :תחאכ תישעמו תיבורקע ו  “WINת"לעב לע ם"בוש החור

 |  k.וקסבנוא י"ע םהל גצוהנ ןולאש פ"ע היטרקומדה | ?התוא שכור אוה ךרד הזיאבו ?ןוסלטה לט
ç 

| 

 ו ! all'םמע ןולאשה תא אורקל תוחפל יאדכ 9 - 19.
  .2 11ןדיקפת והמ  VA?היטרקומדב תוגלפמה

| 

  .5 Eקילאיב דסומ - םייהנאמ .ק - היסרקומד לש הכרד )7 ?תונועה ןוטלטה תויושר ןיבש סחיה והמ
 ילודגמ דחא לע רפס ;12 ,9 ,6 ,5 ,3 ,1 םיקרפ הוו

 .היתובורסח ""ע עגפהל ילבמ היטרקומדה תובורתי ?היבשה ןמ רתוי \ ו ו  a = nr miלע רומעל רפפא דציכ תוארהל הסנמה םיגולויצוסה 1 ווב

“TN? םג ןרנכתו תורת חיטבהל דציכ תורחא םילסב התלועפ יכרדו היונימ יכרד המו ?המוקמ המ .5 ₪ | 
 יוז

  AMI%(היצרססיוימדאה) ?תיבוסלשה תודיקפה לש
 .ב.2 - תיסילופ היגולויצוס (ה יז  OD - DODITIR;דבופע

  .6היוצרה ,תלבוקמה תוברעתהה תדימ איה המ ? DPחותיבב קסועה םלועב םיגולויצוסה יבוטמ םירמאמ

e 2 . - ח 
 | דחוימב .תונוע טבמ תודוקנמ יטילונה הנגבמה ?םיחרזאה ייתב ןוטלפה לנ,תיחרכה וא 2227

4 | ₪ 

 | , :םיאבה םירמאמה תא אורקל ונינינעל תודסומלו םיפוגל ןומלשה ןיב סחיה המ .[] רוז

 | הסילאו זומה ןורא .ר (2 תונמלו ףיסוהל רטפא .(המודכו "םודא דוד |  1.וננמז תב הנידמל תוירוטסה תומדקמ רלה ןמרה )1 דגמ" ,"תורדהסהה" ךרגכ) הגידסב ו

 / | הרדגה האר) היסרקומד לט הירואת רטפמוכ .א.ג (-. ןניא ןרקיעבש ,הז גוסמ תובר תולאס
 *סמ ,ןיפיקעב אלא ןוידל ובלש אשונב תודמוע 16(

 | .ילאיצוס הנבמו תורה :הרב-ד דרארג (4 .ןאכ ןהב קוסעל ונתנווכ ןיא םוקמ לכמו
| 

 ןלוקניל .א לש 1 *סמ הרדגה :תורדגהה רוקס : ה ר ע ה

 .(םידבעה רורחעל המחלמה תפוקתב ב"הרא אישב)
“DO TIA |ןרקיעב ןה תורדגהה ראש .ןוסלנצכ לרב לש 1  

      .םיבוש םיגולויצוס לש | |



  

 ץולחהו רעונה ינינעל הקלחמה / תינויצה תורדתסהה
 םילעורי ,ילארניה רודמה

 *סמ 'א ךרכ ,ךירדמה סטוקלי

 ה מ ד ק ה (א

 םיגרואה וסרה הבועארה תיתייטנעפה הכפהמה תינארב

 ,עומיצל וסבכב התע הזש ,הגיראה תובוכמ תא הילּגנאב

 .םתסברפ תא םהמ תרולזוג ןהשע הבעטב

 -ריבב תיתחתה תבכרה ילעופ םימייאמ הלא םימיב

 חתופו רצועה יממוסוא ןקתמ סבכוי םא ,התיבלב קרוי
 ?היצמוטואה רשפ המ ,םדא די תרזע ילב תבכרה תותלד

 תסר ,םדאה תקוסעת יבגל התסבכהמ תועבובנה תונקסמהו

 .םפכה קרסעב רלא תריעבב < ?רפוליפפר רד"יה חררא עו

(aעקרה תגצה  

 םירזועה םיריטכמ תוחתפתה) היגולונכטה תודליתב
(DIR?םיכילהת השולשב םיביחבמ : 

 םירמוח תרמה .א

 םיבכרומה םישדח םירמוח רוציל רבוע םדא
 ןוגכ ,(םייבגרוא) פבמב םייוצמה םירמוחמ
 םירמוח ,תוימיכ תובוכרת ,תוכתמ רוצי
 .םיפוטרזיא-וידר תקפה - הנגורחאלו םיסטביס

 (חוכ רוקמ) היגרנא תרמה

 תא םיבשה ךכמב םדאה ללכשמ ותוחתפתה ךילהתב
 רוקמכ שאה תשסשמ הליהתב .חוכה תקפה תורוקמ
      קבאב שומיס ןוגכ תונוש תואצמה כ'חאו ,היגרנא
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 היצמוטואה לש תינכסה תופמסמה

 תרמה ךילהתל תסחייתמ תללכוטמהו הכדחה היצמוסואה

 רוגס רוצי לע ךילהת ונינפל רטנאכ היצמרופנביאה

 לש הריצי רמולכ .םדאה תרזע אלל ומצעפ לע חקפמה

 אליממ .םדא תרזע אלל ,עבנ טרס תטיט יפל ,הנוכמ

 ךילהתב תושעחרתמסה תולקתה לכב לפסל הנוכמה תבייח

 :תורחא םילמב ,רוצלה

 תרזעב הילע חקיעו הנוכמה תא םדא ליעפה התע דע

 םיאבה םיבותבנ לש הסילקו הנוחת תרזעב ,ןורכיזה

 י'ע) הטלההו בועיח ,האוושה תרזעב ,םיריצכממ
 .רוצדיה תלרעפ תא עציבע 7132300 799259 ,(לכבה

 הלאה םיכילהתה לכ םיעצובמ תיטמרסוא הרקב תכרעמב

 .רתוימ םדאה ,םהילעמ

 תודוקפ תתל ,תובקיידב לועפל תורעפא שי טמוסואל

 ךילהת לע היצמרופניא לבקל ,םילוקלקב לפטל ,ומצעל

 .וז היצמרופניא יפל תודוקפ ריזההלו

 םיכילהתל חלצומ יוקיח אוה טמרוטואה :

 לוכי ןכלו - םדאה לע םיילכש - םיישפבו םיינפוג

 ...םדאה םוקמ תא אלפסל

 .(תואמגוד) םיטמומואב סומיטה

 םיערקש םיסרס תועצמאב תיסמטוא הספדה - סופדב .א
 לכונ בורקב .םילעופ אלל סופד תונוכמ םיליעפמה

 .םדא די תרזע אלב ןותיע סיפדהל

 תוינוכמ תעיבצ .ב

 תועב3

 תוינבוכמו רותפככ לע

 .(! דחא םדא
 הציחל -

 םיא 150 םוקסב

 .(הלקתל (von DvD - םימוטא םירוכ לע חוקיפ .3ג

   .סייס אלל חיהבומ םילימ .ד
 .(םייסםוטוא תטורח יתב) םיליגר רוצי יכילהת .ה

 .(החיתפב תובכרה תאמגוד האר) הרובחתב

 .הםודכו רוק םוח יתסו,םיילמשח םיריפכסב

  

 ם וכ יס בי

  

  

 היצמוסוא 8 *'סמ 'א ךרכ ,ךירדמה סוקלי

 < י'ע היגרבא רצויכ לגלגה תאצמה ,הפירש

 היגרבאב ונימיבו לסשחה ,רוטיקה ,ובוביס
 .תיניערגה

 היצמרופניא תרמה .ג

 רתויו רתוי ללכשמ םדאה

 ,ןופלט ,בתכה - תועידי

 תונוכמ) סיבותב דוביעל

 תרבעהל םיעצטאה תא

 סיריהמ םיבפחמ וירר

. 

 | 173027 תיזייטשעתה הכפהמה

 | רצקב סירוכק ליעל םיראותמה םיכילהתה תסולס

 תילמטחה היגרבאה תוחתפתה -  אמגודכ ,קודה

 המ הארב הבה .וידרהו ןופלפה חותיפל האיבה

 .וז תוחתפתה תועסשמ

 הברהב ונא םישמתשמ םויכ

 רוציה ,רתויב םיבכרוס םירצופה .הכירצבו

 ,רנפא "א .בר קויד בייתמו ךברספ ,יבומהה

 םירטכמב וזכ תיגולונכס תוליעפ לפ חקפל אופיא

 רוציל ידכ בר עדיל קקזב םדאהו ,םיטוטפ

 תדללכושמ תונוכמ חתפל וילע ןכל .ולא [זירצומ

 .4 הנוטארה תיתייטעתה הכפהמה .ול הנרוזעתש דראמ

 חוכ - היגרנא תרמה לע הכפהמ הרקיעב התיה

 יריקפתב ראכב םדאה ךא .הנוכמ חוכב ףלחוה םדא

 .הבוכמ לע חוקיפר הרקב

 תרבעהל האיבה - הייבטה תיתייטלטעתה הכפהמה

 .הנוכמל םדאה ןמ חוקיפהו הרקבה יכילהת

 יכילהת רעאכ ,היגולונכטב הלודגה תוהתפתהה םע

 ונהש ,םדאה חוכב ןיא ,םיבכרופ הכ םנה רוציה

 ,ולא םיכבוסמ םיכילהת לע חקפל ,לבגוס רוצי

 יכילהת לע חוקיפה תא ריבעהל חרכהה ררועתסו

 ןפואבו תונקיידב תולעופה תונוכמל רוציה

 הלוז הנוכמה-תדובע ךכל ףסוב .יפמוסוא

 | תלזוהל איבמ רבדה ,רסולכ - םדאה תדובעמ

 היהתש יאנתב) םייחה תמרב הילעלו םירצומה
 .(םירצומה תא ךורצל היסולכואה לכל תורספא

BABA MAIOררציב  
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 תובוכמה תא ליעפמ

 ךמרל ,רדבתמט ,אררק
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 יטקדיד יפצמא )7

  

  

 1980 - "רחמה ישבא" יבפ םע יבמופ ןויאר 1

 ב שיא | א שיא ת ו ל א ש ה 6 .
+ 

 תואלקחב | תעורה תיבב ? דבוע התא ןכיה
 | | םילעב רוציל

 . התא הממיב NIDA המכ
 תועש 7 תוענ 6 ?דבוע

 רותפכ לע ץחול |
 כ'האר רקובב |

 .םיבמו בשוי
 .הדסב

 ,םמעתטמ תצק  
 המודכו בתוכ|הזוח ןסזה ראנבו
 |היזיילמפב,תיטרסב
   [ וכו םיפיקב קחפמ

 םימעפל | | רקיעב,סימעפל |
 | לע ןנובתמ |
 | סםרופסב םיקסועה |

 im וישכע ,ןכ|  רתרי ויככע ,ןכ
 לוכי ינא ,בוט|ןמ הבהב יבא .בוט
 .דומללו אורקל .םייחה|

 תלעות ןיא "לוא

 הנשי ךא - ךכב

 תשגרהו האגה|

 .םרכעמה

 72% ,רההצ ןיא

 לכה ,ךכב תלעות

 .יכה ואלב ובשי

  

 ? ךתדובע המ

 ךבמזב השוע התא המ
 ?יונפה

 ?קסרפ התא טרופסבו

 םלועה תא הוושת תא
 ךתודליב תיארש הזל
 םויה לש םלועה םאה
 ?רתוי בוס

 ךרוצ םכתעדל שי םאה
 ?בדטחלו דוסלל

 .םיעבו רשפא דואמ השק  DRAהעבה אלל רשפא '
 טרופסבט הדבוע ,תיתלערת (היצביסופ
 האד םיסוע וניוה] האבה ךותמ םתפ
 .1961-ב וליפא]| ?ץמאתהל

              

 היצמוסוא
 8 'סמ 'א ךרכ ,ךירדמה סוקלי

(aהיעבה תגצה  

 ה>וסעזה תייעבפ ריהבהל פי :הקרסעתה תייעב .1
 קטסהש דע ,תינמז היעב איה היצסוטואס האצותכ
 םיעיצמ ובא ןיא ןכלו - םישעדהה םיאנתל לגתסי
 הסר תולעב תובידמה בורבש טרפב).הב קוסעל
 .(הלטבאמ חוטיב שי ההובג תיגולונכס

 הלו (תיזכרמה ילוא איהו) הייבש היעב תסייק .2
 :טבמ תודוקב יתכ

 םראה ינב תדובע םעסת היצפוטואה חותיפ םע .א
 םעו .(לדגי יונבפה םנטז ,ונייהד) םללכב
 רחאמ רתויב ההובג היהת םהייה תטר תאז
 לכט רתוי לודג הנוכמה לנ רוצייה רטוכו
 .םדאה תדובעמ הלוע התדובעו ,םדאה

 .היצמוטראה תפוקעב םדאה תוליעפ .ב

 .םראה לע

 ךרטצי אל םדא -

 - הנוכשה י'ע םבורב ועצובי הבעחמה יכילהת .1

 ילכב ןוויבל ששח שיו

 יזיפ ןווינל שכח שי .2

 םילמב .ותסנרפ םעצל וירבא תא עיבהל

 םדאה לולע םהבש םיאבנת ררצווי תורחא

 :אלה הלאנה .ךורבנפתהל תובוונתהה םאה

 םדאה ןוצרב היולת וא חהרכהבש רבד איה

 ?ותוגהבתה 2357897

 :ךכ היעבה תא חסבל אופיא םיעיצמ ונא .2

 ןווינל חרכהב איבת ונתרבחב האלט היצפוטוא םאה

  ?םדאה
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 ריב דטוא 8 'סמ *א ךרכ ,ךירדמה סוקלי היצמוסו ,

 םירובס ונאו ,תופסוב תוגעט הברה טיפ ןבומכ : ה ר פע
 . ה

 םיכיבחה ידי לע רלעוי שה החיטה ךלהמב יכ

 .םסצע

 ם וכ כ + ם ₪

VIRהאמ .ןודינב םלחומ סוכיס ללכל עיגהל תורנפא  

 בנגל תארוקה הצריפכ" היצמופואל סחייתהל הטקכנ ,ונל

 תאוו .ןווינ םיכנייתמ - ןווינל סיאנת יכ :חינהלו

 -:םימעפמ הסכמ

re 1ביצהל לוכי םדאע ,תולדח תורשטמל לובנ  

 .ומצעל

 ונוצר תא חיסבהל רצנפא םיתואב ךוניח יאבתב .2

 תוכדה תורפס ומצעל ביצהל םדאה לכ ותלוכיו

 .התוחפ אל תוכהלתהב ןנעפמל לועפלו

 וסואב עסונה ,םדא - העודי אמגודב םייסל רכנפא

 עס,ע אל הנואתל תורשפא פיש םוסמ שאה ,הגבואתל יופצ

 ?וסואב

 ה י כ ר ב ך " ל בקול

 ad ערמ בחרמ-פ - תויממוסוא הרקב תוכרעמ )1 5'סמ 'ו
 צה רכ60הב רקיעב קטועה רמאם) 1961 רנמצד
 .(היצמוטואה לנ םיינכסה

 לע ירופ+ ב
 ו .ילסכאה סודלא - שדח םלופ )2

 . םרסב צוה .(ימםוטואו ןנכותמ םלוע

 .(ל"נכ) ליוורוא 1984 תנש (3

 : תר ו רך עתה

 .אשונב רסוח סעמ שי תירבעב )1

 לדתצנ ךירדמה טוקלי לע רתוי םירחואס םיבלפנ (2

  

 היצמוסרא היצמוסוא
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 8 *'סמ 'א ךרכ ,ךירדמה סוקלי

 םיריאטס ובאו ,תופסונ תובר תולאשל םוקמ הפ שיש ןבוסכ
 וא ,הלא םישנא םוקמב ביצהל רשפא .ךירדמה תמזויל ןתוא
 .הסודכו אפור ,עדמ שיא ,םהל ףסונב

 ןויד תותורצ .2

 תותווצל קלחתהל םיעיצמ ונא יבמופה ןויארה ןפס
 -:ןסקלדכ ןויד

 הגיחבמ ךןורבתי םדאהט תרכהה JD :ןערסה תווצ .א
 ץחל וילע ןיאש העש תירסופו תילכש ,תיזיפ
 .לועפל

 יאבפר החוור לש בצמ לצבל רשפאש ,ןעוטה תווצ .ב
 .תירסומו תילכש ,תיזיפ תולעתהל אקוד

 :תותרוצה תובעט לש תומסגדה המכ ןלהל

 .א תווצ תונעס
 ,החוור בורמ התחירפ אינב הברובתנע אמור תמגודכ .1

 .רבימיב םדאה ןוונתי ךכ

 ותלעותלו ותסנרפל לועפל ךירצ וביאו לטפב םדא רשאכ .2
 .שידא תויהל הטוב אוה

 לכ תא הבפי ,לועפלו בופחל ץלאב וניאש יונפ םדא .3
 .(רסומה ירדג וצרפי) םיירסומ יתלב םיקיפאל וצרמ

 *'ב תרוצ תובעפט

 ,ילכלכה קשמל התמצע ארלמסב היצמוטואה תרידח םע .1
 הברה םירבדב ולע יאנפה תועטב, קוסעל םדאה לכוי
 .חרכה ךותמ אלו האנה ךותמ

 .ןוונתהל לולע םייחה יאבת ץחלב ןותנו השק דבועה םדא .2

 םיכרצ ורצווי ,םדאה לש הריציה תורשפאל לובג ןיא .3
 .וחוכ בטימ תא םדאה שידקי םהילא .רתוי םייבחור םישדח

   



  

 ץולחהו רעונה ינינעל הקלחמה / תינויצה תורדתסהה

 םילשורי ,ילארשיה רודמה

 9 *סמ 'א ךרכ ,ךירדמה סוקלי

 (  ינריס וצבא םייח לט ורכזל שדקומה אטוב)

 ה ח ית פ (א

 םישנבאה ךןמ דחא לש ותומד תא םעפה איבהל וברחב

 בצומ "יבגריס רצבא" .המלש הפוקת וביבגל םיגציימה

 בצרמ ארה .היררטסיה וידי רמב השועה רדדי]בכ רבקה

 המכ ול שיש םדאכ ,ובייה ,"תובורקע" שיאכ ונינפל
 ףידעמה םדא .רובעי אלו גרהי םהילעס "םישודק" םירבד-

 םייחב תובר תויורשפאל תותפתהל אלו ויתובורקע םייקל

 .ומויב םוי ידמ תונבמדזמהו ויתונורקעל דוגיבב תודמועה
 שיאה" לע ותומד בטיה םויכ ובל תרכומ "וצבא" תמועל
 אלל םימייקה םיינוציחה םיאנבתה לכל לגתסמה ,"שימגה
 ,םיימיבפה וירצי תועיבת לכל לגתסמה ,תירסומ הלבגה
 ,ישממ "רוצעמ" ןיא הזל ,ונופצמל םה םידגונמ וליפאו
 םושס אלא ,ערו בוט ןיב ןיחבהל עדוי וניאש םופמ אלו
 .וז הנחבאב בפחתמ וניאש
 תא ומאות תדימו תובורקעה שיא תניחבל שדקומ הז אשרב
 .םייח ונא הב תואיצמה

 יוארכ תויחל עדב םאו ,םייה םינופצ תוומב םג"
 ."ריב ובל דבאי אל ,יוארכ תומלו

 (ינריס )

 שיאה - ינגריס וצנא

sáתיקלסיא תידוהי החפפמל ,19025 לירפאב ,אמורב דלונ  
«nom aיעדמב ןיינעתהו ,בחר יטסינמוה ךוניח לביק  

 העונתל ךטסנ הרטע-טש ןב ותויהב .היפוסוליפבו ה
    ידכ דבסלרקל עסב ,1923 תבטב ,םייתבנש רובעכ ,תינויצי

  
(a 
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 ה. ... בו

  

 םייובטה בצק ןכו היצמוטואה תרידחט,קפס לכ ןיא
 יתלב תולגתסה ךילהת בייחס,ינרדוסה םלועה לש םוצעה
 , הנוכארגו םארב וז תולגתסה תחטבה .םדאה דצמ תקסוכ
 :נטילסרחת יבעב תאזו רעטה "תבב ךונחב הרוכק

(xעדילר תוסדקתהל דיסלתה לכ תועידיה רצוא תמאתה  
 וזר - תיערצקמ תוהמתהב רוטק הז ןיבנע .רבטצמה
 םיוטמ םוחתב םדאה תועידי תלבגה הטלורפ הדצמ
 .ןסקר

 ,הלאכ תונוכת תלעב תויטיא וא סדא תומד quan (ב
 היהי תלבגומה תוחסתההו תועידיה םוחז תורמלנ
 ,הזמ רתוי .םלועה לע תיללכ הפקנהל לגוסמ
 רדעה ללכל איבהל הלרלע תיעוצקמה תוחמתהה
 293.7 ובמז לוצבל ,ירס[מ םופשל שםדאה לנ תורנפא
 .הז שפח יבפב םג בציתהל בכ"ח ךרונחהו ,המודכר

 ,ןוידה ךלהמ ידכ ךות ךירדסל םיעיצמ ועיה
 היעבל רפלקהב הז חפעסנב 305.277,12( רבע בלפכ רא

 .הבודבה תיללכה

    

 



    

= 74 - 

DADRRא ךרכ ,ךירדמה ' onתונורקעה שיא 9  pוה ו ו פו 4-50 וב -  

 ודיקפתב וילע הנוממסה םע הרומח תושגנתה רחאל ,1
 ידיל רסמבו םייאבצה תובוטלשה ידי לע רסאבנ ,יתמחלמה
 ףויז לש אוש תמשא וילע הלפס וז ,תירצמה הלשממה
 תורישה ידי-לע ול ןתיב ןוכרדהש דועב ,יטירב ןוכרד
 תתיבש רחאל קר ,ותוישיא דוס תרימש םשל יטירבה יאשחה
 ידי לע ירצמה אלכב ורסאממ ררחוש ,םימי הרשע לש בעפר
 .ץראל רוזחל ול ורשפיאש ,יטירבה יאשחה תורישה ישנא
 .קריעל היילפ ינייבעבו יתמחלמ דיקפתב עסבנ ןאכמ

 וב רועב תובחבצה תלועפ לש ןויערהש הארב
 n3UD .םירצמב אלכב רתבשב דוע ילוא ,דואמ םדקומ

 יבייבע תא ץראב זכיר ,הנורחאה ותוחילשל ותאצ דע 112
 םויקלו םיחילט תאיציל גאדו,תורדתסהה םעטמ תוחילשה
 .םייאבצה תובוטלשה םע ןתמו אשמב הלוגה םע םירשק

 הילטיאב ,הלועפל אוה םג בדבתה 1944 ראורבפב
 ,םידוהי םיטילפ 30,000-כו םידוהי 50.000 זא ויה
 בצמ ערוה,תיבופצה הילטיאל םינמרגה תשילפ רחאל
 סרוק םש רבע ,יראבל יגריס אצי סראמב .םפס םידוהיה
 .הילטיאב וזכורש םי"דוהי םיטילפב לפיטו ,החינפ

 יבמרגה שוביכה חטשל ןוריואב אצי 15.5.1944-ב
 :היה םדיקפת ,יקלטיא ןיצק םע דחי,תיגופצה הילטיאב
 הילטיא ןופצמ תירבה תובב לש םייובש תחרבהב לפטל
 ,םיקלסיאה םינזיסטראפה םע עגמב אובלו,ררחושמה חטשל
 ןופצב םידוהי לש רכינ רפסמ דוע היה הפוקת התואב
 יפל ,ררחושמה חטשל םתוא ריבעהל הויק ינריסו,הילטיא
 םיסייטה לבא ,הרארפ תביבסב חונצל םיכירצ ןיה,תיבכתה
 ותואב דוע .םיינמרג םירצבמ ינפ לע םתוא ודירוהו ,רעס
 ורונ םלוכ .םיקלטיא 23 דוע םע ונאזלובל “2717 DUB ,המחלמ ייובש לש הבחמל רבעוה .יבשב ינריס לפנ הליל
 ,ונממ ץוח

eםיריסא לש טרופסנרטב ואכאדל רבעוה 8,10-ב  
      שלושמ םע ריסא ידגב שבלוהו וידמ ורסוה םש .םייס

  

  

     

    

   

   
   

  

    

   
   

      

   

  

    

  

   

    

   
      

      

        

      

        
      

         
        
         
      

      
        

  

BR. - 1 

 RSI Es תונורקעה שיא 9.'סמ 'אח ךרכ ,ךירדמה סוקלי

 היווח וליבשב התיה וז .יבויבצה סרגנוקב חכוב תויהל
 התשעב זאמ .ד"תעל רכרד תא ילוא העבקפ ,דואמ הקרמע
 .וייח זכרסל תונויצה

 .הדובעה ייחב ליהתהו ץראל הלע 1927 תנבט תישארב
 יבויב 29-ב ,עקרקה לע היילעה םויב ףרטצה רנרב תעבגל

 ,ריכזמ ,רבזג :קשסב םיברו םיבועש םידיקפתב שמ"ש .8 |
 העובתהו רוביצה תודסומ םע ןתובו אשוב היה .ץוח ריכזמ
 ,1929 תבש ףוסב .הדוקבל עקרק רבדב םיבטימה תודסומהו
 10.000 גישהל הילטיאל אציו קשמה רבזגכ ודיקפתמ ררחתשנ
 .המדא לע םיבוטארה םימגודה 1000 תא שוכרל ידכ ,תוריל
 ,1933 תנשבו הינמרגב "ץרלחה"ל תרחילשב אצי 19232 תנשב
 ץוביקה םעטמ תיבש םשל אצי ,ןוטלשל רלטיה תיילע רחאל דימ
 היהו,תיצולחה רעונה תעובתבו "ץרלחה"ב דבע םש .דחואמה
 ןכ ומכ .לארשי ץראל היילעל תיבמרגה תודהיה יבגראמ ןיב
 ןעמל,ידוהיה שוכרה תלצהר "הרבעה" יבייבעב קוסעל הברה
       .ץראה קשמ

 .הקירמאל תוברקהו העובתה תוחילשב ?NE םייתבט רובעכ
 ,הפוריאב תרהילשמ ץראל רזחש רחאל רפסמ תועובש ,1940 ץיקב ו

 :אבצה טב'גילטביאב הדובעל חלשב דימו ,יטירבה אבצל בדנתה
 םירודיטב תויטסישאפ יטבא הלומעת תול4עפ להינ םפ .םירצמב
 <an הפוקת התואב ."שפוחו קדצ" יקלטיאה ןותיעבו וידרב
 ."?קלטיאה םזישאפה תורוקס" ורפס תא

 בחר ףקיה תלעב הלבח עוציבל סייגתה ןכמ רחאל

 ,ןווי ךרד וירזוע תיוולב אצי תינכתל םאתהב .הילטיאב

 רזח ,ןווי לש היונפ תליחת םע םשל עיגהש ןויכמ םלוא

 |  -?םבא הלומעת ןגרא םש .םירצמל תינש חלטנו ץראל
 ,יקלטיא ןותיע ךרעו דסי אוה .הילסיא דגב תיססישפ
 םייקלטיא םיחרזא ףלא םייתאמ ידי-לע ארקבו םירצמב עיפוהש
 היה תאז דבלמ .םירצמב העש התוא ואצמבפ ,המחלמ ייובשו

 .תיקלטיאה הפשב הלומעתו הרבסהל רודישה תבנחת להנמ

  
 ויה ,תיטירבה הלומעתה תקלחמ ןיבו ינריס ןיב |

 הילטיא לש התומדל סחיב םיידוסי הפקשה ילדבה

 םג ךכ ךותמו ,המחלפה םותב םוקל הדיתעש ,תיסרקומידה

 202131 20-ב .תיטסישאפ-יטבאה הלומעתה יכרדל עגונב
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noagaםתוא איבה הלוגב םידוהיה לש םבצמ :  

 | םדאל רשפא םאה ."תיפרוצרפ בר" תוגהבתה ללכל םיתיעל

 חטטב קר אלו) ?"םיבופש םיפוצרפ" לעב תויהל דחא
 | רחא ףוצרפ ,החפשמב דחא ףוצרפ .ללכב אלא ,"מואלה

 | .(?הדובעב רחא ףוצרפ בופו ,בוהרב

 ידוהיכ םדא
 "ו

 ,ידוהי יבביא םא םלש םדא תויהל לוכי יבא ןיא"
 .(136 דומע 1922(

 לוכי וניאפ ,יבמרגה תא רכוזש "מ לכ : ה מ ג דיה

 בטיה לוקשל חרכומ (יצאנ) ינמרגכ אלא "םדא" תויהל

 ותקיזל םדאבט תוישונבאה ןיבש סחיה המ ,וז הרמימ

 ?תימואלה
 תנווכתמ וז הרמימ ירוחאמ תרתתסמה תיבויהה החנהה
 - תירוססהה תטרומה ןמ ומצע תא קתבמה םדא יכ ,רמול
 ,ותוישיאמ pon דבאמ (תימואלה :ירק) ולט תיתוברתה
 אלימבו ומצעב "דגוב" וליאכ ,"יקלח" םדא הטעב

 .רסח אצמב

 ער שי רשאב אלו ומצע לשב ברט אוה בוסה.

 (תוגויצבש יבויחה דצה תגצהל העיבת)

 ךותמ אלא ,תזנויצה הצוחב הלוגה תפרח ךותמ אל"

 ."םיירמוחהו םייבחורה םעה ייח תושדחתה ךרוצ

 .(152 דומע)

 יבפמ םאה :ידמל המושפ איה ןאכ היעבה : ה מ ג ד ה

 םיקהלו לארשיל תולעל םיכירצ םה הלוגב םידוהיל ערפ

 תורטמ הב הבידמ תמקהו לארשיל היילעה וא ?הנידמ הב

 .(םש בוטש ןיבו הלוגב ערש ןיב) ןמצעלשכ תובוט

 םדא :ךכ היפבה תא םיגדהל רשפא ,רתוי בחר ןבומב

 אל יזא ,רקשי םאש ,ששחמ תאז השוע - רקשמ וניאש
 תמאלש םושמ םושפ וא ?דיספמ אצמיו ןומיא וב ובתי

 ?חמצתש תלעותל רשק אלל המצע יבפב ךרע שי

    

 תונורקעה שיא 9 *'סמ 'א ךרכ ,ךירדמה סוקלי

  

 תונורקעה שיא 9 'סמ 'א ךרכ ,ךירדמה סוקלי

 10.10-ב .ידוהי לש בוהצ שלושמו ימילופ ריסא לש םודא
 וריעה 16.11-ב ,םיקלמיא 12 דוע םע ףרודלימל רבעוה
 IRD דע ,ואכאדל הרזח ותוא וריבעהו הלילב עתפל ותוא
 ןבטיה ותוא םירכוזה םיבר םישבא לש החופב תודע הנשי
 .ובל ץםוא ללגבו תודחוימה ויתולוגס ללגב

 םשל עיגה ,ואכאדב זא ויהש םישנא ירופיס יפל
 תורייב םע ,הנוריוומ .ס.ס לש ןיצק רבמבוב שדוח עצמאב
 20-הו 17-ה ןיב ורוב םלוכ .םישבא הבומש וא העבש לש
 סיטרכב .םהיביב היה יבריס וצבאש רעשל שי .רבמבונב
 .רתומ םויכ רבמברונבב 18-ה ןמוסמ רלש

 יבריס וצבא בתכש םירבדמ םיעטק :עקרה תגצה (ג
 ("שרדקה ביבאה" ורפס ךותמ)

 םייחה םייאדכ-םירקיעה תוכזב 1

 לולע וברוד ןיא םייחה תרימש םשל םא עדוי ימ"
 תא םישרעה םה םהש ,םילודגה םירקיעה תא דבאל
 בתכס ךותמ) "םתוא תויחל םייוארו םייאדכ םייחה
 .(טסוגוא 1940 סיראפמ
 תוצצפ תירבה תוצרא הליסה 1945-ב : ה ם ג ד ה
 תלטה .ןפאיב יקסגאבו המישוריה :םירעה לע םוסא
 םאה םלוא .םויקה תרימש ןעסל האב ולא תוצצפה
 "בוטה" ןובשח לע הז הרקמב םויקה חטבוה אל
 ."קדוצהו" "רשיה"

 םוי ייחב רשאכ ,םילפת םישעב ולוכ םלועה יכרע

 ! םכורפיהל אלא תועסשמ םהל ןיא םוי

 שפבה תומלש .2
 קלחי (ינריס לש ורבח לש םש) 'ר ךיא תוארל השק"
 םלש ליטי דחאה רתבה לעו םירתב םירתב ושפנ תא

 ..."הויקלטיא" טלש רחאה רתבה לעו "תודהי"
 לע םיחכוותמ יתפרצ וא יקלטיא וביאר אל םלועמ
 "...םתוימואל
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 ,ךירדמה סוקלי
  

 תועידא דגבכ הדמע תטיקנ לע ,ותבהאו םדאל סחיה לע

  ךרביערל האבב לער תוברעפו

 המחלמ לבא ,םזיצאנבו םזיטאפב וגל המרוה תמחלמ"

 .האבפ תאלמ תויהל הלוכי הניא ובתמחלמכ

 זכ לע .ערה תאבשל ובלט רעונה תא ךנחנה הצור יבא

 ,םייחה תועפות יפלכ שידא סחי ,יברעפ סחי דגב יבא

 ןכ לע ,הדמעפ סופתל אלר טופשל אל םיעיצמה ולא לכ 3

 רורחש דגנ דמועה םלועב רבד לכ תודמ תאבש יבא אנוש

à as DRA 
 אלו רטשמל ,ןויערל האנש איה ,חתפל הצור ינאש האנשה

 ,לכל תמדוק ,עשופהו אטוחה וליפאו ,םדאל הבהאה .םיטנאל

 הסבגו םיסבמ ,םידלי תוחצרור רשא תויח יפלכ ונא םג יכ

 ילדכ םהב םחליהל לדתשב .םדא יבבכ גהבתהל אבהל םג

 המחלמ ךטמבש לבקמ יבא .ערהל תורשפאה תא םהמ עונמל

 ובתמהלמ ,דימת עדב לבא ,דימטהלו גורהל םג ךרטצב וז

 תבהאב תמייתסמ ןכ לעו ,המחלמה לוסיב םשל המחלמ איה

 ."ונתרבחל ותוא סינכהל ןויסינבו ,חצונמה

 .(1942 רבמצדב בתכב ,333 'מע)

 טרקבל אל ,םייחה תועפותל שעידא תויהל רתויב בופה 1
 ?(...בלל חקת לא) םהיפלכ הדסע

 ,ומצעלשכ םייק וביא ןויערה ?דבלב ןויערה תאנע .2

 שי ןאכמו ,ותוא אטונה םדא םישכ קר םייק אוה

   ?...םימיוסמ תונויערב םיזחואה םיטבאה תא אונטל
 .ונימי לש תואיצמב םהש לכ תונורקעב זוחאל םוקמ ןיא

 יתלב םויק תמחלמב הוולמה ,הנתטמ תואיצמב םייח ונא

 יונבש המ .םויה םיאתמ וביא ,לומתא םיאתהש המ .תקסופ
 לגתסהל רתויב בוטה ..,יל בוט וגיא תלוזב תובשחתה לע

 תולבגה ןהש הזיאב תובשחתה אלל םימייקה םיאבתל לילכ

 .םירחא םישנא לפ םמויקב וא (תוינופצמ) תוימינפ
   רשאמ תישובאו הבוט רתוי הברה וז תיתולגתסה תושיסג

 : ה מ ג ד א

 היעבה תגצה

 .תונורקעב קיזחמה שיאה לט תבבואמה תוטקונה

  

  

 .ילל יש

 תונורקעה VIR 9 *סמ 'א ךרכ ,ךירדמה סוקלי

8. 
 תרוססל הקיז .5

 תררואבו םללמב ללפתהל לוכי ינביאש "יבא שרב המכ"

MIMI. ec TIM NANDOרביתרבא לש ..," 

 ןמו תוירוטסיהה תופיצרה ןמ קתונמ וניא וצנא)

 הריכמ וביא אוהסכ םג ,תיתדה תידוהיה תרוסמה

 .(יתד ידוהיכ

 ןופצמהו תונבורקעה שיא יבריס וצגא : ה 5 ג ד ה

 ךכב ןיא םאה ,תרוסמה לש םיכרע לע ןעשיהל הצור

 ?ונרפצמב הריתס

 תיתרוקיב העיגו תינופצמ תוירחא .6

 (יקלסיא ידוהי ריעצ תולאט לע הבושתב)

 | הרקמ לכב ,הבושתה תא ומצעל ןתי דחארו דחא לכ"

 הילע רוזחי דימת אוהו ...דנופצמ יקמעממ הרקמור

 םייחה תשירד יפל הנקתלו המילשהל (הבושתה לע)
 ."תוביסבגהר

 | ידי-לע גשוי םעה ןיבו טרפה ןיב הריתסה בושי"

 ."םייחה ידי לע קרו םייחה

 תוירחאה דבוכ לכ תא ליטמ וצבא : ה מ ג ד ה

 וכרד תא ומצעל ררובה ,דיחיה םדאה לע וישעמל

 דדובה םדאל ,םרפל חוכ שי" םאה .הבתשמה תואיצמב

 תא ול הביתכמ תואיצמה ןיא םאה ?ךכב דומעל

 !?ויטפמ

 (ד ת.ו ב ל ב30 47

 הווח דמעמ ךותמ תונוש תועדב םיקיזחמ לש תופתוש"

 1929-ב םואב (312 דומע) "ימצע לוטיב ךותמ אלו
. 

 .(ב"יה ה"הבקה תצעומב

 תופקשה יפלכ ינלבוס םדאהש תפסיא לכ : ה ם ג ד ה

 ןאכמו ,ןתותימא תורשפאב ריכמ אוהש ןמיס ,תורחא
  (?ןוכנ)...ולש ותפקשהב קפס ליטמ
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 תונורקעה טיא 9 'סמ 'א ךרכ ,ךירדמה סוקלי תונורקעה שיא 9 'סמ 'א ךרכ ,ךירדמה סוקלי

  

  

 שימגה שיאה תוכזבו תוגורקעה שיא תובגב .ב IT“ השיב תרניפאסה תואמגוד ]|

DAR .1חילצמ םיא וביא תובורקעה שיא .1 רבע ,תיזיפ הדובע לע תונורקעב קיזחסה . | 

 םיקיזחמ םא הזה םלועב םייקתהל רשפא יא .2 ,רשוע ףדור וניאו דובכ ףדור ונביא ,ותוגהנתהב 1

 אלש לע ומצע רסיימו ;"חפוקמ" ומצע תא אצומ .תרנורקעב
 . וליפאר ) תלוזל רוגס ובל ,העקוב תובורקעה שיא .5 ...םישדחה םיאבתל לגתסהל עדי |

 ףידע םימעפל ,םיאה קיזחמ תונורקע הזיאב יולת .4 .ןורקע םופב קובדל אלש ןורקעב קיזחמה םדא .2 / | .(יפוד ותוגהנתהב תתל ןיא
é וכו...ןורקפע םוטב תוקבד יא לש ןורקעב לוגדל אלל ףסכ חיוורהל היה לוכיע ןמז לכ .א'. | 

 ,םישק םימי ואבשכ ךא .רספס אל ,תורספס

  
 -.הינט תורלפא .2 .רספסל ליחתה ,םיפסכ רתויל קקזב אוהו |

 תוליגמ וא םיקתפ | ,הב רבח היה ןוטלשב התיה ותגלפסמשכ .ב ו
Dame =תגלעמל רבע ,היציזרופואל הדרי וזשכ |  au TE 

fטפשמ .הז יעצמאב שומיטה יכרד לע רצק רבסטה ןלהל ...השדהה ןוטלטה  

 ,ביב תסיפ שארב םיבתכנ (םרואיב וא) ינריס וצנא ו
 עודמ וילע בתוכו,קתפ ךיבח לכ לבקמ - םיקתפה ךרדב - תלעות ול איבהל לוכי רקשהש חכונ רעאכ .ג

 תא ךירדמל ריבעמו ןודינל םיכסמ וביא וא םיכסמ אוה ו רב |

 ןיב הלא רייב תוסיפ תורבעומ -  תוליגמה ךרדב .קתפה

 ו רתעד תא םשור םהמ דחא לכ ,םיכיבחה לכ יטקדיד יעצמא (ה / ה ה תא : 1 1

 הליגמ" דימ לבקמו ,ורבחל ריבעמר רייבה תא לפקמו
a a 1 1 0 |םיקתפה תא וא תוליגמה תא ךירדסה אירקמ ףוטבל .העדח .ןויד תותווצל הצובקה תקולח הנושאר תורשפא .1 םי 527 ₪ , 

 תונגבו תוגורקעה שיא תוכזב ןעוטה דחא תווצ .תורמימה JD תחא לכב ישפוח ןויד םייקמו

 .םימבה םייה

udתוכזבו תוגבורקעה שיא תונגב ןעוטה יבפ תווצו |  |   

 תויהל לוכי 238 798
eבדרהי יביא םא - םלש םדא :תוירעפמ תוגעטל תואמגור ,ןלהל | לדוהי יבי  

 | .קתפ וא הליגמ ה>םגוד ,שימגה שיאה תובגבו תונורקעה שיא תוכזב .א
 | | יבב םילוכי ,תובורקעב םיקיזחמה תוכזב .1

 | .התפתהלרו םייקתהל םדא
 | ומצעל ביצהל לגוסט תובורקעב קיזחפה קר .

 .תיללכה היעבל רובעל יאדכ םוכיסב | .םוי-םויה ייהל לעמ תודמועה תורטמ
 ...יפוא לושב - תונורקע לוטנ .

 .הבתשפ םלועב ןעשס תודוקב םה תונורקעה
 ונייהד ,חור לכל תולגתסהכ הוסכ תועיטגה

DIRוכו םלצ לוסנ '. 

Mo
 

א
\
 
+ 
ת
א
   

         



   

    

- 82 - 

 : ת ר ר ע

 ןכש ,עקרה תגצהב ףיעסו ףיעס לכ םימכסמ ובא ןיא
 .תישפוח הכרעהב רתוי םיבתומה סירבד הלא

 ךלהמב םג םיסופימל הקולחב שמתשהל יאדכו ןכתי

 .ומצפ ןוידה

 ה ד 5-7 ג ךירילרב ר

 "דבוע םע" תאצרה יבריס וצנא "שודקה ביבאה"
 ןכו ,ותודלימ ותוחתפתה ךרדו וינמוי ללוכה רפס)

 תא םימכסמה ,יבריס וצבא לש וירמאסר ויבתכמ תא
 .(ומלוע תפקמה

 "דברע םע" יבריס וצבא "הילטיאב םזישאפה תורוקמ"

 .(הילסיאב םזישאפה תיילפ תכרעהו רואיח)

 י"אפמ תאצוה לטסק 'כ - יבריס וצבא םייח

 .(ותומד תכרעהו וייח ךלהמ .לפ הריקס )

 רברב תעבג תאצוה (ותופל רועע) ינבריס וצבא םייח
 .(ומצע ינבריס ירבדמ טעמו ינריס לע םירבח ירבדמ)

 הדבא תאמ תויטמרד תויריעז רסע "ודועמ היה הזכ"
 םינגוכרעמ) "ךובחו תוברת" תאצוה ,דלפרקניפ ריסע

 ,ינריס לש וייח חרואו ותומדמ םיעטק םיפקשמה םירצק
 םיכיבחל טרפב ,ותומד תשחמהל םהב שמתשהל ןתיב

 .(םיריעצ

 תוצובקה דוחיא לש רעובה תקלחמ תאצוה "ינריס וצנא"

 .(וייה ךלהמו ותומד ינריס וצנא לע הריקס ) םיצובקהד

 .ב'כשת ,'ב רדא

  

 תונור «

 ה

A 

Bi JA 

 תונורקעה שיא 9 *סמ 'א ךרכ ,רךירדמה סוקלי

 שמתשהל רפפא ,םיאתמ רביא הז יעצמאו הדיסב
 .עקרה תגצהב תואבומ ןהע דרפכ תולאשה תא םיגיצמ םיבייארמה ,ינריס ובנא תא םיגצייסה םיכיבח 3-2 םינייארמ םיכיבחה וא ךירדמה רפא , יבמופה ןויארה תטישב תולאשב |

 ם ו כ ייפ סו

 :םדא יבב יטופיס 4 רגיבפל .תועקובו תוטיסב ןיב ,םהב הקזחמה יאר תובורקעב הקזהה ןיב לובגב איה דקומה תדוקנ .זןאכ תגצרמה רזמ רתוי הברה nam תועפטמ הל שי וז הלטשט המרד

 ,(לכל לגתסה ) | אב תונורקעב קיזחמ רבי>ש עטיכגה .1
1 

 28 (לגתסמ) חימב טבר תובורקעב קיזחשה .2
 םער תובורקעב קיזחט רביאנ םדאה .52

DRTהשקוצ אוה . 

  

 .השקובה ,תונורקעב קיזחמה .4

 תוש

 םדא ארה ,יבשה גוסה לע 1303 23970 וצבאע המדב
   .(םירסמ לובגב קר תושימג הפ שי ונייהד) ןבוט:מ רצומל ךפוה רביא תאז םעו רעפאה תדימב םטיטגמ ,תוגורקעב קבדה
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 ץולחהו רעונה 727902 הקלחמה / תינויצה תורדתסהה

 םילעורי ,ילארעיה רודמה |

  

 1 10 'סמ 'א ךרכ ,ךירדמה סוקלי
  

| 

 ן |
 ץראה qo הדיריה |

| 

| 

To |הדירי תארקבה העפות לע םיעמוע ובא םסעפב טעפ . 

 "םידרוי" םיאמדקאו םילערופ ,םילדח םילרע ,ץראה ידילי

 .תורחא תוצראל |

 | התרא בדזעל ץראל רבכ Rad "דרה" לרכל דצאיכ

 הז רבד הזמ רתויו ,תאז סופתל ובל הטק ?הלוגל רוזחלו
 ,"הדיגב" םשכ רז העפרת םיבכמ רבא ,ובל קיצמו ובב עגנפ

 העט ("םידבלרּוא וא םיקלטיא" :לעמל) םירחא םימעבש דועב
 .הדיגב לע תועמשמ לכ ךכל ןיא וצרא תא בוזעל טילחמ םהדאט |
 ו

| 
| 

 המ םוטמ - לארשיב הדיריה תעעות לצ היכררע ךה המ |

MD 938קוספי ךכב - התוא עובמל דציכו - הל 027227  
 ,הז אשובנ

 | עקרה םגצה (ב

 הדיריה תעפותל 73099239 .1

 ידוהי ריעצ ןיב הלהבתהש ,החיטש ךותמ םיעטק ןלהל
 | - ץראב רצק רוקיבל אבו הדגקל דריש ץראה דילי |

 .ויבא ןיבל

 ..?םיבקזה םטולפ המ תוארל ידכ ץראב רצק דוקיבל תאב

ORIהפ ובשאר םירהל םילוכי ובא ןיאנ ,התא עדרי  

 | ?ךללגב ץראב

 : 1 ב ה

 םירבח הברה הדנקב יל טי ,דאמ טיברעפ לארשיב םתא

  לכ הטגרהב יח וצי% םהמ דחה ףאר ,םיברס םימעס



  

- SS - 

  

 זראה ןמ הדיריה 10 *סמ 'א ךרכ ,ךירדמה סוקלי

 ינא ,תמאה תא ךל רמוא - לארשי דילי — 283120 .3
 .לארטיב יתחוורה רעשאמ 4 יפ היבמרגב וישכע חיוורכ

 לרכה - ץראב הרבחב טלקיהל יתיסיב - שדח הלוע
 ,יתיאר לבא - יל רוזעל םבמא רסיב ,ויל רז ךכ-לכ
 דומפל לכוא אלע דע לודג הכ אוה יבממ שרדבה יוניפהבכ
 .ורב

 דע האור יבא ,דבלוהב יבאשכ םויכ -  םייביע תאפור
 .לארשיב רשאמ TRI תויחל טושפו רתוי חוב המכ

 יתייה יתדלומ ץראב -- יאקירפא-ןרפצ שדח הלוע
 הפ .רחוסכ יתייה דבוכמ ךא יתודהי לע ףדרב םנמא
 .יתוא ךירעס וניא שיא לבא ,ףדרב ינביא

 היה יאדכ םבעמלש םינמז ויה םעפ -  רבעשל חמלפ שיא
 לארשיב לרוכה םויה .םחליהל המ לע היה .ץראב תבשל
 תויחל המל ,רבדה ךכ םאו ,תוצראה ראשב ומכ קוידב
 ?לארשיב אקורד

 ONT המ יתיארו םיגבחבצב יתריש -  ררחרשמ לייח
 היופצ םשש ץראב תויחל הצור ינניא ןכל ,המחלמ
 ...םוי לכב המחלמ

 החמשש ,היגלופ השא יל יתחקל - pod דךללי הלרע
 לוכה התוא ודיג ץראב הפ ךא .הצרא ימע תולעל התיה
 ..."םיצקש" וארק ידלילו

 .םיגקדזמ םישבאל םוקמ וזה ץראב ןיא - שישק הלרע
 ןכל ,הז ליגב םילגרה תונשל םג הטק ,הסנרפ ןיא
 .יאצומ ץראל רוזחהאש בטומ

 בר התע .דאמ םירושק ובנייה דימת - ה ח פ שם
 .םהילא ףרטצהל וגתאמ וטקיב םהו .הדבקב החפפמה

   ,אי
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 xa ןמ הריריה 10 “00 'א ךרכ ,ךירדמה סוקלי

 ייופח תכלל םיכירצ םביא םהיתרבאו "תדלוסב הדיגב"
 .שאר

 : ב ם כה
  

 בר םויכ טיבשוי הפיא "ל רסול לכרת "לוא
 200-ב ובשי הפיא יל רמול ילוא וא,םיקלמטיאה
 ?תובורחאה טינשה

 : ן כ ה
 הלאה םיטעה ןפ דהא ףאלש ,ךכל זפרט התאש "יל רורב
 םלרא .םעה זוכירו תדלומ תריצי לכ היעב התיה ל
 המקש דע ,ר3לבא רזכ הפוקת עעפכ התיה ?ךכב הש

 .םיספה לככ רבא ויסכער הבידה

 : ב 4 ה

tesרמכ אוה רנלצא "לוכהש" חרטב ךכ לכ התא  

 ,לארעיב םיבפוי םידוהיה 13-מ תוחפ ?םיטעה לכ לבי
 רתויב םדקיתרה רליפ:ג ,הב םלטדה לארפי יבטות בר

 ךמ םויב רוזהבש ןכתי אל םאה ,ץראב םיקדמ קה

 ידוהיה" תדלומ - 1399 הקיתעה "תדלרמל" ובלרכ 5ישיה

 ליר דב ה

 :.ך ב ה

 רא ,םידבלריטה יבגל םייק רנניא הזכ םשאתס ןוכב

 ...הז ששחב תצק םיזבמ התאל הסוד םלוא ,םיקלסיעה

ENE 2529הדיבב" לכ הפ רבדל קדדצרמ הז ןיא ". 

 איה - תטלשופכ וז החיש תוארל ןיא : ה ר ע ה

 .ךשמהב אובל לוכיפכ המל דבלב החיתפ

 :םידרוי המ םושמ

 יתאצמ אלר למעה תסדבה ץראב יתדמל :למטה סדבהמ

 רתובייבעתה תא קפסל לכויט ,ףקיהב לעפמ טרש

 .הידוושל יתרבה ןכל ,יתועידיו

. 

 יעדמה עדיה לכמ קתובמ יתייה ץראב : עדכ סיא .ב
 התער ב"הר;ל יתרגה .םילודגה עדמה יננאמר
 .תויורשפאה לכ ידיב

   



    

  

 היעבה תגצה

 סחייתהל שי םאה ?"דבוב" לאכ דרויל סחייתהל פי םאה 1

 ?דגרב לאכ דרוי לכל

 ? דרוי "רבצ" לא (א
 ? הקירפא ןופצמ הלוע לא (ב
 1 יאמדקא לא (ג
 ; ? הפוריאמ הלוע לא (ד
 5 .ץראב רדתסה אלע,שישק הלוע לא (ה
 : רכו ותחפשפ םע דחאתהל הצורה דרוי לא (ו

 ? הדיריה תא עונמל ידכ רבד תוטעל ןתיב סאה .2

 ,דריש בטומ תדרל הצור רבכ והשלמ םא (א

 !!הלאכל הפ םיקוקז וגא

 ץראה - רובאש ןויכ ,הדירי ערבמל תוסבל שי (ב

ovaהבייהתש חרכהה ןטו תופבגתה לש ךילהתב  

Daדע ,םייביבה יבלשב הז גוסמ תועפות  - 

 :.םיררויה םע קבאיהל ךירצ ץראה תובצייאוהל

    

 10 'סמ 'א ךרכ ,ךירדמה סטוקלי

 (ג

 קבאמ יכרד המכ פי היבלה תורטפ?ה ךתעד לע תלב-תמ םא

 תוירצפא .תוירשספא

 םיסדבהמ) םיאמדקאל רתוי תוהובג תורוכפמ םלשל שי

 .ץראה תא ובזעי אלט ידכ ('וכו

 האיבט רעפה תלידג .תוהובג רתוי תורוכטמ םלשל ןיא

 .הבפק דוכילה תדימו ,ץראב האבקה תוברתהל

 חימבהל המגמב םילועפה םע רידת עבמ םייקל שי

 .תיתוברת-תיתרבחה םתוסטלקיה

 הלוע לכל םיילמיבימ םיילכלכ םיאנת חיטבהל ךירצ

 .(קהד תדובע חסונ)

 הלועל תתל ךירצ ,םיילמיבימ םיאבת חיטבהל ןיא

 יכ ,וליגרהל אלו ,ומויקל אוה ויתוחוכב קבאיהל

 ."ףסב לש סגפ" לע ול ןתיב לוכה

ai 

,2   
  

 ראה ןמ הדיריה 10 *סמ 'א ךרכ ,ךירדמה סוקלי

 הברה ץולח יתייה - הפוריא ברעמ אצרי ץרלח .בל
 הארר יבא ,הרכה ךותפ יתדריו ,ץראב םינע
 תיחרזפ ץראל רתויו רתוי תכפוה ץראהכ
 ,תיאפוריצה תוברתה ןמ הקוחר (תיביטבבל )
 .וזכ תוברתב תויהל לגופמ יביא

 םע ןתוא תוהזל ןיאו דבלב תואמגוד ןה הלא : ה ר ע ה
 .תואיצמב הרקס אוהס הזיא

 : הדיריל םיירקיעה םימרוגה תא ןיימל הסבב

 ,"דגב" וא"דעב" לש ץימרוג .1

 הילא ץראה לש הבוטב םתדירי םיקמנגמה הלא .א
 .(דעב) לארשי תא לולשל ילבמ םידרוי םה

 .(דגב) לארשיב יוצמה ערב םתדירי םיקמבמה הלא .ב

 םימרוג תמועל םייעוצקט םיילכלכ םימרוג .2
 .םייתרבח םייתוברת

 תורחא תוצרא לש ילכלכ ןורתיל םיגעוטה הלא .א
 .(םיילכלכ םימרוג) לארשי לע

 ,סוטסטס יסרוג ,תולגתסה יישק לע םינעוטה הלא .ב
 .(םייתרבח-םייתוברת םיסרוג) 'וכו ץראה תוברת

 םיפסוב םיביכרמ וא םימרוג ןאכ איבהל רשפא)
 .(ןוידה תא ךבסל יאדכ אל ךא

 תא אוצמל רשפא ואבוהט תואמגודה ןמ תחא לכב
 .ותדירי לש ידיחיה אל םג םא "סםילפה" ביכרפה

 וגאבהש םירקמה לכ תא ףפוח הז ןוימ ןיאש רורב
 .ןכל םדוק
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 ךראה ןמ הדיריה 10 'סמ 'א ךרכ ,ךירדמה סוקלי

DM 5 2 q 

  

 ,רבד לש רפרסב qhanoa "הדיריה" תעפות לש המריק

 .תואר תודוקב יתשמ תרבסרמ תויהל

 ,תדלומה ץראמ הריגה תעפות היוצמ לבת תוצרא ל:ב א

 ,ןכ לע רתי ,(דבלריאב ומכ) הכרבל ףא איה םיתיעל
 םיעוזעז ריהי אל ,לארפיכ הפטיללק ץראבג ךןכתי אל

 הקזה רתוי הריקב ךכמ האצרתכו ,הטרילקה ךילהתב

 .הקזח תרחפ וא

 ,ףסרב םרוג הפ תויהל לולע םידוהיכ וביבגל ,ךדיאמ  .ב

 המדאב םישרוש רסחה םע ,תדלופל ליגר וביאס םע

 .וידודנל רזוח - איהנלכ

 םירבדה תיברמו ,הרומח רתוי הברה וז תואר תדוקב

 ,הללא םלטחי*תמ הז אשר3 ךלהסב םירמאבה

 יאדו ירה ,דחא TS תונבבל םוקמ הפ שי םא םג

 קמ .ובכלינ1חדר רדבכעצע "בלכ הבצלחמל מד ג ןאכ םי 0 ₪

 .ב'בשת ,'ב רדא

  

  
  

 ןראה ןמ הדיריה ץראה ןמ הדיריה

  

es |. 

 10 'סמ 'א ךרכ ,ךירדמה סוקלי

 לכ .םיפסוב "תונורתפ" וז המיטרל ףיסוהל רשפא
 ירבד ךותמ םתוא איצוהל הלקנ לע לוכי ךירדמ
 .ןכל םדוק םיאבוסמה םינושה םידרויה

 יסקדיד יעצמא (ד

 :ןמקלדכ םיבלפ יבסטב עיצב

 :ןופלאטר בלש

 1 ת 1 ר ש פ א

 ,הירוגיטק :םיעיפומ וב ספצס) םלסופ יתלב טבטמ
 לוכיו ,םידע אלל להבתסה ,םיטפרטר הירוכיבס
 ,(רורב המשא בתכ אלל םג להנבווהל

 המכ לע וא ,םידרויה ןמ דחא לע : ם פ ₪ מ ה
 .(פקרה תגצהב םיאבומ םהפ יפכ) םהמ

VIDAR2  

ado oraהמכ רשאכ) םידרויה ןמ דהא לכ לט  
 5 - 2-ו ,םידרויה תא םיגצימכ םיפמטמ םיכיבח
 .(יבמופב םתוא םינייארמ טירה טיכיבח

 29239 בלט

 ךריד .תרתררצ

 .םידרויה תווצ 1

 .ץראה יבעוי תווצ .2

 ךלהמב תויוצמ תוירצלפאה תובעטהו תולאפה תיברמ
  .םדהמ םסרפל ץוחנגל םיאצרס רבא ןיאר ,אשובה



  

    

  

 ץולחהו רעונה ינינעל הקלחמה / תינרריצה תררדתסהה

 םילעורי ,ילארעיה רודמר

 14 .פסמ וי א וץרפו ,ךיההמה. סוקקכ

 ףתושמה ריאפוריאה קושה

 קועה םעמסמ תחלשמ ץראב הרקיב ראורבפ שדרח עצמאב

 הפוריצל םיאבת שי םא קרדבל תבמ-לע,ףתועשמה יאפרריאה

 nina לע ,רצואה רש עידוה ןסז ותואב .קוטל לארשי לש

 .יאפוריאה קרשב תובלתשהל המגמה ןמ קלחכ הרילה

 קשה תרגידמ םע ןתמו אשמ להנל רצואה רש עטב סראמב

 .יאפוריאה

    

 תוכורכה תויעבה תא גיצהל הסבב הז אעונב

 .יאפוריאה קושב ובתובלתשה יא וא ונתובלתשהב

rn nas gold 
 ה-777

 (*) ?ףתושמה יפוריאה קופה והמ 1

 ןיב ףתושטמ קוש הפוריאב םקוה 1958 תבעב

 הינמרג ,הילטיא ,היגלב ,תפרצ :תונידמ 6

 וטילהה רטא ,גרובמסקולו דגלוה ,תיברעמה

 ;גתילכלכ הניחבמ תחא הגידמל הגרדהב ךפהיל

 רוצייה רשוכ ,ההובג הלש םייחה תמר רטא הבידמ

 היסולכוא ףיקמ הלש היינקה חוכו םוצע הלט

 .שפב ןוילימ 160 “3

 הגרדהב רותחל טלחוה וז הרטמ גישהל ידכ

      :תוטבה תורטמל
   

   

 תונידמ ןיב תוילכלכה תוציחמה תא ריסהל ,א

 .ןמצפע ןיבל קושה

 --ר-[/---

 ."תונורחא תועידי"ב רפאמ פ"ע דבוע הז עסק (*)

   וה

 asa qo na) 10 "ספ "א ךרכ ,ךירדפה סוקל*

n U ס נ 

  

 % לארעימ םידרויה לש הקיטסיטטס

meaלארשיב ודלוב הזמ פידרויה "סס  

1 - 1948 27,767 2,635 

4 - 1952 15,780 1,276 

1958 - 1956 15,470 2,874 

2 - 1960 14,500 3,400 

 הרעה
  

 .ללוכ םוכסב םעט ןיא ןכלו ,םינותב ןיא ןהיכגלש םינשס סי
 :ש םיאבה םיבנותנה ךותספ רבתסס תאז לכב

 םהמ ,שיא 70,000-2 הדירי לע וריהצה 1984-6062 םיגסב
 .לארשיב ודלונש 10,000-כ

 תונוסש םיכרדב רזח םידרויה JD רכינ קלחש ,ענפנה ןמ אל
 .סיגותנב ךכ לע ןיא בושו ;ץראל

  

 .םתדירי לע וריהצהש םידרויב קר רבודפ

 .122 "סע ,1965 יטסיטסס ןותנש :רוקסה

 



  

eta a PAO 11 סמ 'א ךרכ' 

 )| לסבל הליחת םלחוה יכ םא .תילכלכ הדבועל ךפהב קושה
 ו .תרהא תואיצמה התצר ,םיבש 10 ךשמב קר סכמה תא תידדה
 םייבידמ םיילכלכ םישוג תרגסמב םלועה לש ףוחדה ונוגריא
 | ברתוי לודג בצקב הסעב דוחיאהו ,קושל תיבידמ הקנפשוג ןתנ
 תובידמ ןיב סכמה ירועיש םינטק םויכ רבכ ,ןכאו .זבכותמהמ
 / .רבעב סכמה תמועל זוחא 90 דע 40-ב ןמצע ןיבל קושה
 רבכ לילכ לטובי סכמה יכ ,רמאב הנורחאל הלבקתבש הטלחהב
 .םייתבש דרועב

 ןיב ימיבפה רחסה ,ארובל ורחיא אל הפוריאב תואצותה
 תובידממ אוביהש דועב ,זוחא 25-ב רבכ לדג קושטה תונידמ
 .תרכיב הדימב ןטק קרשה תונבידמל תדרחא

 ,הילגבא ומכ ,הל הצוחמו הפוריאב תובוטח תונידמ
 תורחאר ץייווש ,הירטסוא ,היגוורונ ,היקרוט ,קרמנד
 ובל וגת" :השקבב יאפוריאה קושה תותלד לע תוקפדתמ
 ,קושל תיקלח הרבחכ םייתניב הלבקתב ןווי ,"םירבח תויהל
 ,םייעפמ םיבלשל מ"ומה רבכ עיגה היבטירב םעו

 תא ליטמש ,ילכלכ קבע הפוריאב אופיא םקרמו ךלוה
 לע תצחול היסור) יחרזמה שוגה תוצרא לע םג ותמיא
 ,תירבה-תוצרא לע םגו (קושל סנכיהל אלח תונושה תובידמה
 תמוח תא םצמצל קרשה תוצרא םע ם"ומ תלהבמ דחא דצמש
 .תירבה תוצרא ןיבל קושה תונידמ ןיב סכמה

aêיאפוריאה קושל לבקתב אל םא  

 הלש יללכה אוצייהמ זוחא 21 םויכ תאציימ לארשי
n13 7702תובידמ ובק 1961 תנשב .ףתושמה יפוריאה קושה  

 הנפרוצת םא .רלוד ןוילימ 10-ב לארשימ תורוחס הלא
 ,רבתסי ויתותלד לע םויכ תוקפדתמה תונידמה םג קוטל
 .ילארשיה אוציה תיצחממ הלעמל הז קוש טלק 1961-ב יכ
 אוה םיילארפיה אוצייה ירצומ לע קוטה לש עצוממה סכמה

 הברה רצייל ךרטצב ,קושב םויה תורחתהל ידכ ,זוחא
 תורציימ רטאמ (זוחא 25-ב לוכשא רמאש יפכ) לוז רתוי
 ןצלאיי תילמרטיה תואלקחהו היישעתה .קושה ףונידפ

 ,ךירדמה סוקלי
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 ,ןמצע ןיבל קרונב תרורבהה תרגידסה ןיב םירצרמ תערנת לע םילטיההר סכמה יפירעת לכ תא לפבל
 .רב תררבח ןניאפ תרובידממ תורוחס אובי לע, קושנ תורבחה תובידטה לכ לַצ דיהט טכמ ררפיפכ עובקל,תאז סע דחי

 .הרובחתו תילכלכ המזוי ,ןוה ,םדא-חוכ לש ךמצע ןיבל קוטב תררבחה תובירטה ןיב תיצפרח העונת םג ריתהל טלחוה ,תורוהסה לש תיטפוחה העונתה דבלמ
 .רחויס ןויערב ךרוצ לכ אלל ,וירפב וא םדרטשמאב התוא חותפלו לסירבב וא ןובב ולש תובחה תא רוגסל לוכי תלוכס תובח לעבש םםכ ,רתוימ הדובפ רתיה לבקל ילבס הנירמל הבידסמ רובעל לוכי לעופ :רבדה שוריפ

 .הייבטב תחא הנירמ לש עבטמ ,יםשכרה רעשטבו :שפרח חרראב ,ףילחהל רעפא רפולכ ,ולש יטשרה רעפב "רהוסל רבוע" אוה ,קרטב הרבחה ,הבנירמ לכ לש עבטמה

 .תואלקחה יגייבעב םילרריג PUT DID לב הדיחא תוינירמ עבקית

 הז DID תרגסמב ,ולאב ולא םויכ תולבוגה תונידמה לכ ינפ לע ערתטתש ,תפתוסמ הרובעת תשר ןנכותת

 .תרחאה הנידמה ינפ לע תהא הבידמל תופידע ערונמל יוכ ,ארציברו רוצייב תרחא הכימת ומ תיתלפממ היריסברס ןתמ רשראי

 nau רע קועל תיטפוח הפיג היהת ,(הקירפא ןופצב תפרצ לש רבעשעל היתרובשופ ומכ) קוצה תונידמ םע םויכ תורועקה ,םיל רבפמט תונידמל
 ולא תונידפ :תורחא םילסב .קוטה תונידמסמ אובי לע סכמ ןמצעב ליטהל ,קושב סכפה לרטיבמ תובהבה ,הלא תונידמ הבלכות - תאז םע .2

 .תובוחב הנבבייוחת אל ךא .תרירכזה לכמ הניבהת

 .יאפוריאה קושה 11 'סמ 'א ךרכ ,ךירדמה סוקלי
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papoיאפוריאה קושה 11 *סמ 'א ךרכ ,ךירדמאה  

 לכרב םהב ,ובל שי תואלקחו היפעת יפנע המכ יכו
 הבש דועב ?הפוריאב רשאמ רתוי לוז זוחא 25-ב רצייל

 .םיסובוטואו תויאשמ רוצייל הלעפמ תא "דבלייל" םיקחת

 ;ויעפכצע רבכורורב ,אצייל הנררכ לע הארמ רוצייה ףקיה

 ךוה יעיקשמ םג .הז שדח לעפמל קוט הווהת אל הפוריאש

 ךןיא ימוקמ קוש" :םילאושו וז הדוקב ןובשחב םסיחקול םירחא

 ?"ףסכ םכלצא עיקעשנ םא ,אצייל לכרב אופיא ןאל ,םכל

 קוחרה חרזמב ,הקירפאב קופ אופיא שפחת לארשי
 תמקהל תורתוח ולא תוגידמ םג ךא .הקירמא תטביבו
 וא (תיניטלה הקירמא ומכ) ןמצע ןיבל ןביב םיסטוג
 .(הקירפא 105( רהשלכ רדסה תרוצב יפרריאה קושל ברקתהל

 ,הרקי הלבותהו םיקוחר םיקוושה - םירחאהו

 תא ןכסמ הז ,בוט אל הז - ףרטצהל אל ,רבתסמ

 ,בדט אל םג - ףרטצהל ןכ .תילכלכה ונתואמצע תאו ובאוצי

 .ילכלכה ובסויק םצע תא רבכ ןכסמ הז יכ

 יאפוריאה קושל לבקתנ םא .3

 רובעל ץלאייש ובלש עבסמה ,ררסרי סכמסה תומוח

 היהי הפוריאב עבטמל רמיאתהל ידכ ,תוחיפ לש ךילהת

 וא ץראב עיקשעהל ולכוי ןוה יעיקשמ .רחוסל רבוע

 ולכוי לארשי ילעופו ,םנוצרכ םיפסכ הנממ איצוהל

 ולכוי הפוריאמ םילעופש םשכ ישפח ןפואב ץראה תא בוזעל

 םיטלוק ובחנאש ,הדבועב בשחתהל ילבמ ,לארשי תא ףיצהל
 ,הילע

 ףצוי קשמה הגידמב ול םידע היהנש ,ןושארה רבדה
 ,תפרצסו הילטיאמ ,תיברעמה היבמרגמ תיתייטעת תרצות
 וא סכמ לש הנגהו ,דנלוהמו הילטיאמ תיאלקח תרצות
 הניא (אובי תונוישרב ךרוצה י'ע) תרחא אובי תלבנגה
 .תמייק
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 יאפוריאה קושטה 11 'סמ 'א ךרכ ,ךירדמה סוקלי
 הש

 רוצייה רשוכל עיגהלו ןרוציי תא לעייל קר אל אופיא
 דוע שי הז לעור ,הילע תולעל ףא אלא ,תיאפוריא המרב
 תובידממ םיקוחר ונחבא יכ ,הלבותה ימד תא ףיסוהל
 ןיד ןיא ירה ,הלוז איה תימיה הלבותה יכ םאו ,קושה
 לובגב הייבסב תחא תולבוגה ,תונידמ ןידכ תיםי הלבות
 .יתשבי

 וז הרוצב לארשי ףרטצת אל םא אופיא שחרתי המ
 ?קושל תרחא וא

 ךרטצי ,קרשל םויה הנפומה ,ילארשיה ארציה תיברמ
 זרפתה לש ורופיס תא ,לשמל ,חקיב .םישדח םיקווש אוצמל
 ילארשיה רדהה ירפ לע סכמ רבעב םלוש היבמרגב .ילארשיה
 אל ונגא .םיזוחא 355 - תפרצבו ,םיזוחא 10 לש ררעישב
 תורחא רדה-אוצי תונירמ םגו ,היבנמרגב הערל ובילפוה
 תדעוצ הינמרג :האצותה .םיזוחא 10 לש סכמ רמליש
 .ילארשיה רדהה ירפ ינוק ןיב "נפה םוקמב

 תויומכ קר אצייל ובחלצה ,תאז תמועל ,תפרצל ךא
 וקורמש םושמ תאזו ,דבלב תודחוימ תובועבר תוריעז
 תוגהנ ,רדה ירפ תולדגמה ,תורחא הקירפא ןופצ תובנידמו
 .תפרצב סכממם תוררחושמ ןהו ,תרפידעמ

 תרצות לע סכמה תא קושה תובידמ ודירוה םייתניב
 לח אל תפרצל ובלש אוציה יבגל .זוחא 40-ב תיאלקח
 21 לש רא סכמ זרחא 29 ךיב לדבהה יכ ,לרדג ירגיש
 ,ללכב סכממ הרוטפה ,הרחתמ הנגידמל האוושהב ,סכמ זוחא
 .הלטבמ ובריא ךא הילפאה תא םצמצמ קר

 תמסלשמ וקורמ .שדח ישוקב רדהה לקתנ היבמרגב ךא

 ךיעמת לארשיו ,(זוחא 40 לש םוצמצ) סכמ םיזוחא 6 קר
 הלעת הייסרג יכ ,הזמ הלעמל ףא וא םיזוחא 10 תא םלשל
 ,קושה תונידס לכ לש דיחאה רועישל םירדה לע סכמה תא

 ,םירדהל יבמרגה קושה דוביאל ךליי ךכ .זוחא 20 אוהט

 היגטירב ףרטצת רשאכו םא ,יטירבה קרשה תא דבאב ךכו

 .םיפנעה רתי לכב טעמכ רבדה השעטל ךכ .קוסל

4
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 יאפוריאה PIVA 11 'סמ 'א ךרוכ ,ךירדמה סוקלי

  

  

. 

 יברצי םאה .זוחא 100 לש סכמב ןגומה ,םיסיהרה ףנעפבו

 לש םיינכמה םיעוצעצב תורחתהל ולכוי ונלש םיעוצעצה

 ?סכמ זוחא 100 דע 50-ב םויה םינגומה ,הינמרגו הילטיא

 ?סכמ זוחא 100-ב ןגומה ,תונורפעה ףנעו

 .ףתוצמה קועה תעיגפמ יקנ היהי אל ןוזמה ףבנפ םג

 תשורח-יתבו ,ץראב םיל*עיה רהאל התע בשחב הז ףנפע

 תורחתהל קר אל םכרד תא ואצמי יאדו םידחא םיילארכי

 .תורחא תונידמב םג אלא ,לארשיב

 םיקוושמ םה םויה רשא ,קיבקבה ינרצי ושעי המ ךא

 רחאמ ,םארגוליק לע י"ל 5,5 לש תפסרתב קינגקנה תא

INTOםיקתממ לעש םטכ ?קיבקבה אוביי לע לטומה ,סכמה  

 לש סכמ קאינוק לפו ,ג"ק לכ לע י"ל 5-4 לע סכמ לטומ

 ?ארביה ריחממ זוחא 40 לש תפסותב ,קובקב לע ז"ל 5

 סכמ םויכ לטומ ןהילעש תורזה תוירגיסה לע היהי המו

 ?ג"קה י"ל 58 לט הובג

 ןהל ,תורחתב דומעל הגלכותפ ,תוישעת ןתוא יבגל .א

 אלל ,סכמ אלל ,םיבוק ןוילימ 160 לש ,קוש חתפיי

 רצואה רש ןווכתה ךכלו .תונויטר אללו עבטמ תויעב

 דומפיש ימו ,לופיי - לופייש ימ" :רמא רעאכ

 אוצייל תוימרפ - רורב דהא רבד ."דומעי - תורהתב

 יפוריאה קושל םירבחכ ףרטצנ םא ,רתוי הבייהה אל

 .השרמ קופה ןיא הז תא .ףתושמה

 ילעב .םדא חוכ לש תישפוח העונתל םידע היהנ ונא .ב

 םשכ ,םדעב עונמל לכוב אלו ,ונתוא ובזעי עוצקמ

 םייקלסיא םילעופב ונתפצה תא עונמל לכוב אלש

 רתוי תויהל אל הלולע תיללכה תורדתסהה .םילוז

 דיחא רכש ועבקיי .תיעוצקמה תויגידמה לש "אבא"

 .קושה ילעופ לכל םיורוש םיאנתו

 תווהל היושפע ,חותיפ בלשב תאצמנה הבידמכ ,לארשי .ג

 .ץוח-ןוה יעיקשמל ךשומ חוכ

 ןובכתל המצע םיאתהל ץלאת ונלש תילארשיה תואלקחה

«Pin PU 29997, [ 

  

  

“voיאפוריאה קושה 11  RES PISA 

  
    

          

 'א ךרכ ,ךירדמה סוקלי

 םייקתהלו ךישמהל ולכוי תוליעיה תויפעתה קר

 י"ל 4-5 לש ילמלבימה רעשב יסרקמה רוצייה ןגומ סויה

 תא השועש ,סכמ לטומ אובי לכ לעט רבדה שוריפ .רלודה

 .רתוי רק" אוה סא םג ,יאדכל יםוקמה רוצייה

anyרצייל ליטסקטה ףבנע לכוי האה :הלאשה תלאשב  

 רלטבי רשאכ ,םויה רציימ ארהש הממ ריחמה תיצחמב סידב

 םירב לע םויה לטופה ,זוחא 100 לט רועיפטב סכמה תא

 החלצהב םויה םירחתמ הזה סכמה םע םגש דוע המ ?הלא

 .םיימוקמה םידבה םע אוביה-ידב

 םילעבה םע תורהתהל םילעבה ףבע לכוי םאה

 לטרמה ,סכסה תא וריסי רשטאכ ,תויטבבלאה תויקלטיאה

 תילארשי תיטנגלא לעב ירהו ?ןריחממ זוחא 60 דע םרויכ

 רטפא ,הילטיאמ הבמסמ הפי לעבשכ ,י"ל 30 הלוע תורבגל

 .רלוד 5-ב תונקל

 ןיכס לכ לע הרוגא יצח לש סכמ םיליטמ םויכ

 ריחממ הובג רתוי אוה הז סכמ ירהו .ם"אביימש חוליג

 יניכס ורחתי םאה .חוליג יבגיכס לש ץראב רוצייה

 ?"טססאב" יביכסב "הבקוא"

 ריעצ אוה םיילמשחה םיעונמהו םירוטרבגה ףנבע

 ןיב פנ הלא םירצומ אובי לע סכמהו ,לארפיב תיסחי

 היישעתב הרחתב םאה ,סכמה לטובישכ .זוחא 100-ל 0

 ?תיבמרגה

 םלשל ךילע ךא ,אובי תינוכס תונקל םויה רשטפא

 רובע םלשתש סמהמ רתוי י"ל 5000 דע 2000-כ הילע סמ

 תאז ףא לעו ."ןיליא רזייק"ב תרצוימה תינוכמ התוא

 םאה ?אופיא העעב המ .תוינוכמה אובי ףנע חרופ

 ?"ןילייא רזייק"ו "סרקוטוא" ילעפמ תא רוגסנב
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 תא ,לכה-ירחאו .ברע תונידמ לש רחסה לע רבדל אלש
 .עבוק וניא םיבשוהה רפסמ רחסה ףקיה

 :ךכ אופיא רידגהל רשפא לארשי לש הבצמ תא
 .ונאוצימ רכינ קלח דבוא ,יאפוריאה קושל סכינש ילבמ
 .תילארשיה הישצהה תיברמ תא ןכסת - קוטב האלמ תרבלתסה

 ה י ע ב ה  ת ג צ ה (ב
  

 רבכ יפוריאה קושל תופרטצהל הלשב לארשי סאה
 ?(תגייוסמ תופרסצהל וליפא ) םויכ

 ,זראב םיילכלכה םילעפמה לכש ,ונמצעל ראתנ
 דחא םויב  .דחא לעפמ םה ,םייתישעתהו םייאלקהתה
 .ףתוסשמה יפוריאה קושל ונתופרסצה לע הלשמפה הזירכה
 תורוחספ ףצומ לארשיב קושה היה פייטדוח רובצלכ
 םיכומנ םיריחמב ,הפוריא יקוושמ תויתישעתו הויאלקח
 ןויכ) םהב דומעל ולכי ץראב םינרציהט הזמ הברהב
 םינכרצה TIRO) תוהובג TP PRI רוציה תואצותפ
 הסיסג הלחה טאל סאלו ןוה תרצות קר תונקל וליהתה
 ... ץראב םילעפמה לש

 הלסממה לא וקעזו םינרציה ואב הזמ האצותכ
 .קושה סע םירשקה תא יקיספה

 תא דימ קתנל הסילחהו בצמה תא התאר הלשממה

 םיהובג ןגמ יסכמ ונקתוה דרימ  .קושה סע םירסקה
 לע ,ץראה תרצותל הוכימת ונתינו ץדח תרצוה יבכג
 .לזומ ריחמב רוכמל ולכוי םינרציהש תנמ

  

 וליחתה םיילכלכה םילעפמה ,בצמה יוניש לח דימ

 קלח רוכמל ולא םילעפמ וסינ המ ןמז רובעכ .גטגטל
 סכמ ץראה תרצות לע לסוה םש םסלוא - ל"וחב םהרצוהמפ

 ונניא" גה םע ןזץראל ורזחתוה תורוחסה לכו ,הוכג
 "ארונ" היה אל הלתתהב ".הז ריהמב תונקל םיני 5

 םיאלקחה וקקזנשכ ,רחואמ רתוי אב יונישה ,%
 םיליבומוטואה ינרציו ,יאלמה שטודיחל ל"וחמ תונוכמל

 הנתוכל דבה ינרציו ל"וחמ םינוש םיקלחהל 1
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 יפכ ,הלש עבטמה תוחיפ לע זירכהל ,ץלאת לארשי .,ה
 ךכב ךישמהל ץלאתו ןכתיו התע התשע רבכש

 .רלודל י"ל 4,5 דע רעשה תא תולעהלו

 ביירוסמ ףדריצ .4

 ,ןווי תמגודכ גייוסמ ףוריצ תארקל תרתוח לארשי

 .ובלש םידחוימה םיאבתב תובשחתה ךות

 םיאתהל הכירצ איה :םיאבה םיאבתב קושל הבלתשה ןווי

 הפוריא .םיבש 24 לע הפוקתל יפוריאה קושל המצע תא
 ,אצוי .םיבש 12 לש הפוקתל ןוויל המצע םיאתהל הכירצ

 ,רתויב יתגרדה אוה קרשל ןווי לש בולישהש קר אלש

 תובידממ אובי לע סכמה תא הדירומ ןוו"יש תמיא לכ אלא

 ארצי לע סכמה תא קושה תובידמ תודירומ ,הילא קושה

 .לרופכ רועישב יבווי

 קושה תרנידמ םע עיגהל ?לארשי תרתוח המל

 תיהי םכסהה .םינגועה םיפגעב ירחסמ םכסהל תונגושה

 יפבע לע סכמה תא הבדרות קושה תונידמ .סכמ-םכסה

 יפנע לע סכמה תא דירוב רונחנאו ,םהילא ונלש אוציה

 ןגבו וגארצ? לע רוסשב וז הרוצב .רונילא םהלש אוציה

 ןיא םויכ םגש ,םיפגע םתואב תימוקמה הישעתה לע

 .םתרצות תא ונגילא תקוושמ הפוריא

 ? ןנלש חוקימה רשוכ המ

 לש ףקיהב תרצות קושה תונבידממ םויה הגבוק לארשי

 ונינק 1961 תנבשב .ובתאמ תונוק ןהט הממ 2,5 יפ
 ןוילימ 175-ל בורק לש ףקיהב תרצות הלא תונידממ

 הנפרטצת םאו .ילארשיה אוביה לכמ שילש - רלוד

 ירה ,הילא ףרטצהל םויכ תופאושה ,תונידמה םג קושל
 אוביה תיצחממ הלעמל קושה תונגידממ םיבוק ונא

 .ילארשיה

 לש ץוחה רחס .הז חוקימ רשוכב לזלזל ןיא

 לע הלוע ,היבשות ןוילימ עברו םיינש לע ,לארשי
 הז לע ףאו (םיבשות ןוילימ 8) ינגוויה רחסה לש הז

 .(םיבשות ןוילימ 24) קוטל לבקתהל תדסעומה ,היקרוס לש

  
 



  

  

 יאפוריאה קושה 11 'סמ
 א ךרכ ,ךירדמה סוקלי

    

  ₪=---- 

  

 | == ד

 | :ןודינב תויזכרמ תולאש המכ ןלהל

 ?רציימ התא המ .1 |

 האוושהב רציימ התאש רצומה לש וריחמ המ .4
 ?תורחא הוצראב המוד רצומ ריחמל

 תווסומ וא תויולג תוכימה לבקמ התא םאה 5
IDךלש רצומה רוצייל הלשממה ? 

 םינרצי סע תורחת יאנתב דומעל לכוה סאה »4
 ?םיאקירמא וא ביאפוריא

 ?דומעל לכות םהבש םיאנתה םה המ .9

 2 בלש
 ויד תוהתווצ

 ןויד תותווצל תויורשפא המכ ןלהל

auקושל תופרסצהל םידגנתמה ביניישעה  
 .ףתושמה יאפוריאה

 יאפוריאה קושל תופרטצהב םיכמות םיאלקח .2
 .ףתושמה

 .קושל תופרסטצהב םיכמותה - הלשממ ישנא .5

 .קושל תופרטצהב םיכמות םניאש - השלממ ישנא »4

 םרכש תולעהל םיעבותה 'וכו םיאמדקא םילעופ .5
 .יאפוריאה קושטל תופרטצהל םידגנתמהו

 הבר הדימב םייתורירש םה הלא תותווצשט ןבומכ
 .ןיסולחל הנוש הרוצב תודמעה תא קלחל רפפאו

 ם ן כ י 0
— -- 

 ישוק שיו ,יביטמרופניא אוה רכינ קלחב הז אשונ

 יאנהל לגתסהל החרכומ לארסיש רורב
 .התדללפלכ רניהבמ דבאת תרחא ויריהמו

 היעבה תא הדימה לע רחי דדחל אל אופיא םיעיצמ 1

 .םיישממ םיינורקע תועד יקוליח הפ רוצ
 ,רבד לש 32

(a 

 יל

 ימואלניבה Poa וסה
 ןייה
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 תונקל םירלודב ףסכ םהל היה אל ךכל .'וכו ל"והמ
 אל ןכלו ל"וחב רבד ורכמ אלש םושמ ,ולא תורוחס
 ודבע אל םילעפמה ,ןכ לע רתי .ל"וחב תונקל ולכי
 לגעמה רזוחו ,יאפוריאה קופל ףרסצהל וטשרדו הלסממל םינרציה ואב  .קתושו קשטמה ךלה סטאל סאל  .םתרצות הא הנקיש ימ היה אלש ינפמ ,םהלש אלמה רוציה רשוכב
 ... הלילה

 "וליצה" םיקעוז וליחתה םהילעבו םיילכלכ םילעפמ הברה ולפנ הז יסא ךילהתב לבא .ונלעפמ תא לעיל חילצנש ,דע גררומ גיוסמ ףוריצ - הלשממה הרמא
 o .תוהבשהו תותיבש וכרענו

  

 תוושהלו קשמה הא לעיל םיחרכומ הלשממה הרמא
 .הקירמאו הפוריא תוצרא ברב תמייקה ,וזל ותמר תא
 הברה ונתשיו םילעפמה ומ קלח ולפי הז ךילהתב
 ... רחא אצומ אצמי וא תונושטה תויורשפאה ןיב רוביצה עירכי :הלשממה הרמא .ץתורחא תויעב תורצונ כ"תא ,תולגתסהה בלשב תוחפל רוצי תואצוה תוחפ שי םייחה תמר תדרוי םא)  .םינכומ ונא ןיא ךכל  ?הטורדה הילכלכה תוליעיה תגשהל דע ןופאר בלשב תוחפל ונייח תמר תא דירוהל ךרסצנ סאה :םילעופהו םילעפמה ילעב ורמא  .פארמ םתופצל הטקש ןראה תל כלכב םירבד

(aי ט ק ד י ד י ע + מ א  

 :םיבלש ינשב הז אשונ ליעפהל םיעיצמ ונא

 1 בלש

 םייובמ יבמופ ןויאר וא תיפצת

 .םכל םדוק רמאנכ הלשממה תאו סינרצי לש םינוש םיסופיס גצייל םיכינה לע ליטהל םיעיצמ ונא רבדה ירשפא יתהלב םא ,היעכהו עקרה תגצה ךלהמב תולעומה תויצבה תא וגיצי בהו תיפצתל ,הביבסב םיילכלכ םילעפמלו םיאלקחל םיכינחה תא רגשל רתויב בוסה
  

     

   

        

   
   

    

    
    
   

    

   

     

    

  

    

    

   
      

   
    
    
            

 



  

pYonm 130 227372 mom / nº תורדתסהה 

 .םילשורי  ,ילארשיה רודמה

 je 12 ורב, שיט לה
 (ב"כטת ןסינ ז כ ,האושה םויל םיאסוב

 .הסדקה

 ?יהמ האושה

 .האושה אוב םרסב
 .(1934) ןסדלוג .ב - תיצאנה הנכסה חכוב ידוה*ה םעה .1

 .(לקנרפ יסענל הנהויו לואש ךותס עסק) האוסה סורפב 2

 .ןנכותסה הצרה לט ותוהמ

 .בסוחס חצר .1
 .יפוסה ןורתפה .2
 .קברפ *רבד 5

 .(תיגולואדיאה הקדצהה) עזבה תרות .4

 .םדאה תריבשס
 .ידוהיב לופיסה ןפוא .1
 .תוגחסב םדאה ירצי לוצינו הסרמ יעצסא .2

 .םיצאנה יניעב םירחאה םיעזגהו ,םהיסעס תא םיכירעמ םיצאנה

 .דרס לט םייולג ויה םידוהיה וקזחוה םהב םישקה םיאגתה תורמל

 .הסרוב וטיגה לע ברקה 1
 .תדדוב העפות וניא השרו וסיג דרפ ,2

 .יסופיסה יצאנה לסס - ןסכיא

 .ויסעסל יארחג וניא ןסכיא
 .(ןידה קספ ינפל) ורוגינס ירבדס .1
 .ןידה קספ רחא ןסכיא ירבדס .2

 .רוגיבסה תגנעסל הבוסת

 .(12 "סמ אטוג) י-ט םיעסקל ידותס דוביעצ

  

 .ה
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 שמתשהלו (שארמ תינורקע רורב סעמכ הנורתפו רחאמ )

 .יסשממ חוכיול רשאמ רתוי היצמרופניאה תגצהל

MIA 

 לש רתוי הבחר התכרעממ קלח אוה הז אשונ

 סוקליב םאיבהל םיננוכתמ ונאש ,םיילכלכ םיאשונ

  

 .ךירדמה

 ה י פ ר ג ו י ל ב י ב

 ,ףתוסמה יאפוריאה קושה - 'פ 'ז ואינאד 1

 .ג"כשהת ,א"ת ,יחרזמ 'צוה
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 | ש ה 12-15 'סס 'א ךרכ ,ךירדסה סוקלי

 .האושה םויל םידבכועפ םיאסובו םיעטק רפסמ םעפה םיאיבס ונא
 עוגבל אלא ,הז בחר אטובב קפסועה רסוחה לכ תא איבהל ונתגווכב ןיא
 חכוג תוררועתסה ,דוסי-תויעב רפסס לע דופעלו דבלב תודחא תודוקבב
 .האושה תעפות

 חבסה הבפוה וילאס םואלכ ,םעכ ובל תעגוב הנוסארה הדוקנה 41
 ובתוא םזיצאבה לט ודי הגיסמ התיה ולא .לילכ ודיססהל הרטמב םויאה
 ,רחא ידוהי לכ לש וזל הוושט ונקלח תבפ התיה לארשיב

seבזכ תורותל ,ינסרגה ,םלש םע ספתב 20-ה האמבש ,העפותה םצע  
 .ןהיפל לועפלו ןהב ןיסאהל היה לגוסמ סע ותואו .תויסונפ יתלב
 ובלו .תובסל וזל הבוד העפות הדיתע אמט ,ססחה תא תררועס וז העפות
 .ריתעב תוסוד תורותל ספתי אל רה> םעש ,ךכל הבורע לכ ןיא

.Õתא רכסו ותוריח לע תולקב רתיו םלס םעט ,העפותה םג הגיאדס  
 ויטנאל ריתוהל אל גאדש ,דחא גיהנבסלו רסטשסל סרפה לש יסיאה שפוחה תא
 .תואסצעו תיסצע תויסיא

 ,20-ה הסב םייחה ,רודה ינבל ,ונל הבר תוביסח ולא תועפותל .4
 םיגטיהה הכונל ,ולא תועפות רואלו ,תוכופהתו םיגפיה לש האס
 ,ילילסה ןהו יבויחה ja ,ולא םיגסטיהב טומיסהו ,האמה «bo םילודגה
 ?וז תרעוס האפב םדאה לס ותופד אהת הס - היעבה תררועתפ

 תולתל םדאה לעש ,ונל הארנו .ךכ-לע תובעל וגל הטקס ןבוסכ
 ,בוסחל תלגוססה ,םדאה ןב לש ותויסיאב ,ומצע םדטב ותווקתו ונופא
 םדאה תא תבייתס תירספוס הדסע התוצו  .תירסומ הדסעב טוקנלו ,רקבל
 לש ופוסב םינגווככ הלא םיאשונ .ובופצמ םעו וסצע םע רידת דרדומתהל
   .וז תילכתל עייסל רבי

  

 ה א ו ש ה

 )13 "ספ אסונ) םידוהי

104 

 12-15 co “x“ ךרכ ,ךירדפה סוקלי

 .הלועפל םידבועמ םיאשוב

 םינזיסרפ לסט העובת הסק אל הס ינפס .1

 .(14 “00 אסונ) אפורה תבוח .2
 .(15 "ספ אסוג) ייח ךייסדב .5

 .ג' .היפרגוילביב

 



        

 107 ךירדפה שוקלי

 .ה א ו שט ה א ו צץ ה

 סויא ן ברוח יפלכ םירוויח OM תוניקבש ןברוחה ירואית לכש הפוד
 " דחאה טפשמה ןמ ץו n ילוא ,הז
 נ לכ למח אלו w יקה

 הז ןברוח יכ Cape mk וצרא תחאו םירשעב "בקעי תואנ" לכ תא ףיקו
n . 

saהאושה אוב םרטב  RA KIA DIOS 

 תיצאנה הנכסה חכונ ידוהיה םעה 1

 ןמדלוג םוחנ ר'ד לש ומואנ
 ואב 20-ב הבנ"'גב תיפלועה ת : ידוהיה הדיעוב ו / רמאנש םירבד

  

4. 
 ,ססוג

em”גמבש הנושארה  perפזיצאנגב תופקתסאה  

 ה - איה הלא ת ומ ;
 אלא תוימואלה לש אל הריהמה היילע

 גנתמ ונא ןיא .תנירמה ךר-עה הנידמה ןויער לש  

 םיימוא
 א ,תוימואלה יד

oםידוהי וננה + ד ינפ לע םיהתמנה ,ונמע ה  

 כ +“
000 1 s 

 ריקוהל ונודמ , : ימואל םויקבש ה

 ירחא
 אמצעו דרפנ

 םיפע לש הרשכה תוימואלה . םוקמ םושב ונילע תמייאמ הניא , -

 . ימה לכ ת
 יה ,םיטוע

 יצאקיפורולגה איה , רות

 "ה הנידמה ת
 יער לש תזרפומה ה

 ד O oia היוטיב ,אלא ,הניא "תילאטוט וי הפיקמ
 ו

 ל

 הרריב הריצ ה. ב ייוליג לש תוגושה תורוצה לכ ךותמש ,רת
 יתורירש ןפו אב הל
 בש ,הנידמה תא יצ

 תגלפומה התרוצבש , רתה ירק
 PAD rea onça רהויב םיירטנמלאה רסומה יקוחו תוברחו

. 

 ומכ ,ונתוא הנכסב דימעמש המ

 פות
 + .הירופסיהב םעפ ךנהוא הדקפ רבכ וזל ee םינוכמה

 םימיב היה הז ei וספתנ םהבש םימיה ."םילפא" םויכ ו תופיאשה

 פול תרה וינה וטלשה ול רשא,:הרמימה תחוור התיה E ימואל

 ל ו e ₪ ונתיאו .םהה תורודב דואמ = ,המדיקה

 םלועב הבשחמה שפותו , רבדה
eae ear 

 התע ונל הארנ ,רוחאל ונטיבהב . ורוד ךשמבש ,תירזכא החידבכ ב

 O e 0 ,היתונברק בסימ הא א

EGל של יל ק0 ןמוקמב ואוביש ידכ קר -  

 ל דוגינב ןיה ,תדהו םיהולאה Soa ל ל תוחפל הרבידש ,היסנכה לש היתועיבה ₪
 ירה ,רסופלו תוברת ור

 ידלי םה הנידמה ינפב תועיבת ןתוא ירה , .ומצע ןסשה לש וח

    

 ו

  
 .'תבו תסנכ יתב

 'גסומו תוקונית

 ךשמב םישרשומ סידוהי

  

      

 ךירדפה שוקלי

 ?יהמ האושה .ב

pinהרורולו האושל ןורכזה םוי  

 :םנושלכ קוחה ירבד הזב םיאבומ

 הנשב הנש ידמ שדקומ ,הרובגלו האושל ןורכיז:ה םוי
 ,ןסינב ז'כ"

 סעו ,ידוהיה םעה לע םהירזועו סםיצאנ

 ה וטימהש ,האושה רכז םע תודחייתהל

 *+- סהה םימיב דרמה הרובגה ישעמ רכז

 :ןורכיז ם/ 0 חוה הז םוי

 ,ידוהיה םעה ינבמ םינוילימה תששל )1

 .םהירזועו םיצאנה ידי לע

 תבטל םינועמ תשודקב וערכוהש

 ודבאלו

 .ררוצה ידי לע וברחנו ודמשוהש בקלי תיבמ בא :הבל )2

nº np: (3תוברת ,רוביצ תודסומל ,םינוגראלו תועונתל ,תסנכה יתבל , 

 םש תא תוחמל עשר תמיזמ ךותמ וסרהנו וברחנש - דסחו תד ,ךוניח

 .םימשה תחתמ ותוברתו לארשי

 .הרהטבו השודקב םמע לע םשפנ תא ורסמש םידוהיה לש םחור זועל (4

 םיבושיב - תרתתמ ימחול לשו

 ,תואבצב םידוהי םילייח לש םתרובגל (5
 .וי'רזועו יצאנ

 ה ררוצה דגנ ברקה תוכרעמב םשפנ ופרחתש תורעיבו

 דרמה שא ותיצהו ומקש םהימחולו תואטיג ירוצנ לש הרובגה תכסמל (6

 .םעה דובכ תלצהל

 םתומד לע לארשי תיב ינומה לש ןודבאה ףס לע דימתמהו בגשנה סקבאמל )7

 .תידוהיה םתוברתו תישונאה

 וצלחנש םיחתא לש םתוריסמלו ,וקספ אלש םירוצנה לש הלפעהה יצמאמל (8

 ".םרורחשלו םידירשה תלצהל

 בורשה "המ ?האושה יהמ

 לש םתדמשה תא ,הפוריא תודהי לש הנברוח הא סינייצמ ונא

 "האושה" סשב "
 תא ,םידוהי םינוילימ יצחו השיש סצעב

 ,םידוהי םינוילימ השישמ רתוי

 ,דסהו תוברת תודסומ תובבר לש ,לארשי תוליהק יפלא לש ןנברוח

 ינועמ ,םילוח יתבו םימותי יתב ,אנפלוא-יתבו רפס-יתב ,שרדמ

 ה ויה ןבורבש ,תוצראמ םידוהיה לש םתריקע תאו ,םינקז

   .רתויו םינש ףלא
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 לעו ,םימיב אב םע ונא .העש התואב תוליעי ול תוארנה ,תוריהמ תומילא

 .וז תואר-תרַצק החנהב רשא לבהה הא עיקוהל רתוי םירשכומ ןכ

 תישונאה הריציה בטימ תא ףדור ,ונתוא ףדורהש ,םירמוא ונא םא
 ,ונתוכז קר אל איה וז תובישח תזרכה ירה ,תונורחַאה םינשה ףלא ךשמב

 טועימ וננהש םושמ אלא ,תוברתה יאשונ ונאש םושמ אל - ונתבוח םג אלא
 ונפוה ,עזגה לשו הנידמה לש לוכי-לוכה ןוטלשה ,חוכה תונורקעש םושמו

 תודוסיה לכ ראש םע דחי תינחורה ונתבוח תא ונב ררועמ הז .ונדבנ םלוכ
 ,הורה תוריח תא ,טרפה תויוכז תא םידבכמה ,שפוחה ירחוש - םימדקתמה

 ךישמהל - תישונאה הרבחב ץוביק לכ לש ןויוושה תא ,שלחה לע הנגהה תא

 םושמ ,תאז יתרמא .יתרבד םהילעש םייראבראב תונורקע םתוא דגנ קבאמב

 תויראבראב תורותל םיענכנ םידוהיה וליפאש ,םשורה ונל שי םיתיעלש
 1933 תנש הוערואמש םינימאמה ,לבסה חוכ םהמ לטינש ,םידוהי שי ,הלא

 ךיירה לש לבהה ירבדל ןימאהל םיטונ םהו תירוטסיה תובישח ילעב םה

 < *שי לשה

ilהיטרקושד +ךוגכ םיגשומש ,םויכ םיבשוחה ,םיימואל םידוהי שי ןכ , 
 דגנכ .ןנמז רבעש תועפות ןה ,ןהימודו תונלבוס ,טרפה שפוח ,םזילארב

 הירוטסיההו ונלש הירוטסיהה ךמס לע עידוהלו רוזהל ונחנא םיביימ ולא

 הפוקת םושל םימצמוצמ םניא ,יתרבד םהילעש ,ולא םיגפומש ,תישונאה

 םדא ינבש רתויב תוקומעה הותימאה תא םיאשונו םה םייתצנ אלא .,תמיוספ

 וןללה תועפותה לכו אובי םּוי .ןהב וסנתנו ןתוא וגה ,ןהידע ועיגה

 תרה םיאפר חורכ וניניעב ויהי ישילשה ךיירה לש זוכרה תונחמ ןיפמ
 םטלועל תונלבוסהו ןויוושה ,שפוחה תונויער לש םתותימא לבא .ןוסא
 םימע דגנכ ,קדצה שוח ונממ לטינ ץעירכמה ובורש רוד דגנכ .ודומעי

 תורודש תוערואמ דגנכ ,תוניגה לש ןורחאה דירשה תא םווג רחא וכילשהש

 ונילע תלטומ הלא לכ דגנכ ,תינומה היגולוטפ םהב וארי ונירחא ךפסמ

sdsםלועב םייסשונאה תוחוכהו םיפדרנה םיטועימה ראש לכ םע דחיב , 
 ןויוושהו שפוחה תונויער לש תיחצנה תועמשמה לת ןגהלו 4
 7אל, ,םייח לש תורשפא ,רבד לש ופוסב ,אהת אל םהידעלבש ,תונלבוסה
 .תוסשונאה ראשל אלו זנל

 - הזב רגפכל םדא העטי אנ לאו - ידוהיה םעה לש בורקה דיתעה ינפ
nãהכזנ ןכאש קפס יל ןיאו ,םייהחב ראשיהל הכזנ םא ,דואמ דע רדוק  

 לש המויק לשב ,רתויב קוחרה דיתעב ונל םירומש יזא ,םייחב ראשיה
 ,ונתמישמ .רתוי םיבוטו ,רתוי םיריהב תונויזח ,דבלב לארשי ץרא

ni |תשרפ לא והאיבה השק ךא הליהת רוטע לרוגש ,ידוהיה ונרוד לש  

 3 ודקפוה ורשאו ולרוגש ,ידוהיה 2 - 1

  

  

   תונורק
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 לש היצקיפירולגה איה ,ונמויק לע ,ונילע תמייאמה תרחא המגמ | .,ב

 .עזגה תרות לש ,רחא םרוג

 ךשמב ונפאשש יברעמה םלועב םידיחיה ילוא ונייהש ,סידוהיה ונא

 םינורחא יאדווב וננה ,ונעזג לע רומשל םינש יפלא לע תערתשמה הפוקת

 ,תוארל ןתינש יפכ ,הקומע םוהת םלוא .יעזגה םרוגה לש וכרעב רופכל

 ןורקעל ותכיפה ןיבו עזגה גשומ לש יבויחה ךרעה תרכה ןיב הדירפמ

 .המלש המוא 20-ה האמב םיקהל םיאב וילעש ,ןוילע

 איבהל תלוכיב ונחינ ,םימעה ראשכ אלש ,םהש םינמרגה לע רמאנ

 .ירזכא רק ןויגהו ףירח לופלפ ידי לע תידרוסבא הנקסמל המימת הבשחמ

 רעשל ןיא .תיגארטו הרמ תמאל ישילשה ךיירה יקוחב הכפה וז הרמימ

 תורבחתמ הלא תוחנה יתששכ ,עיגהל רשפא ישונא-אל םזיראבראב הזיאל

 הנידמה לש ילאטורבה חוכה לכב שמתשמ םעשכ ,הינמרגב וניארש יפכ ,דחי

 דע תמזגומ איהשכ ,עזגה תרות לש התותימא חיכוהל ידכ תילאטוטה

 תתפתהל ול םינתונשכ ,ירפ אשונו הנוב תויהל לוכי היהש המ לכ .דרוסבא

 .ינסרהו ילילש ךפוה - ומצעמו ןוצר ךותמ ,יעבט חרואב

 תא תותדל ,הנייה לע ןירדלוה תא רכבל האלמה תוכזה ינמרבל שי

 הנידמהו ,ותרזעל הנידמה תא סייגמ אוהשכ ךא .רלאמצרוק ינפמ ןמרסאו

 םיבייחמה ,םייתוברת תועד יקוליח לש הלא תונידע תולאשב תברעתמ

 ללטורב שומיש ידי לע הלא תויעב רותפל תשקבמ וזו ,הקומע תויתימא

 ראשו זוכיר תונחמו ,הרטשמ ידי לע תועצבתמה ,תוילהעמ תוארוה יפל

 אלא תושפס קר אל ונינפל זא ,םיינמרגה .ס.ס-הו .א.ס0-ה לש תוטישה

 .תויראבראבו לווע

«àהנממ לבוס ןיאש העפוח ,ונימיל ינייפוא אוהש םרוגה ,הלא לע ףסונ  

 תוברת תויעב רותפל ,ירבדב התוא יתלעה רבכש המגמה איה וז ,ונתאמ רתוי

 ,איהש היעבה רקחל סנכיהל דתעתמ ינניא .תומילאו חוכב שומיש ידי לע

 תורה לש המוקמ :תויפוסוליפהו תוירוטסיהה תויעבה לכבש השקה ,הארנכ

 ,חורה ישנא לכלו ונל ,םלועמ היה רורב םלואו .הירוטסיהבש םיניינעב

 סבוכה חוכה ינפמ תוכלוהו תוגוסנ תומילאב תוערכההו חוכה תוינידמש

 ע יפל קר עבקת הירוטסיההש הפיאשהש רשפא .ילאוטקלטניאה רוריבה לש

 תואידיאל לבא .םימיה תירחאל תיטסיפוטוא הפיאש איה םילאוטקלטניא

 תורטמל רשאמ ךורע ןיאל רתוי הבר תובישח הירוטסיהב התייה תוינחור

 *כ תוארל אלש םילוכי ונא ןיא ובש רודב םייח ונא םויכ הנהו .וגשוהש

 ,וינפל תודמועה תויעבה עפש חכונל ותונלבס תא דביא ישונאה ןימה

 תוערכה ידי לע תוירופססיה תויעב רותפל ודיב שיש ,ןימאהל ליחתמ אוהו
     



  

  

nRIPAI נו ךירדמה טוקלי 

 .הרומג היוושה ,ןויווש הטוריפ

 ךל הארנש הזו !יסרפה ךניינקל השודק ןיא .םייאמצעה םידיחיה ומת

 .גרואיג האז אל - .., הרומג הגירה .,. תרמא םא ,םלועה ףוסכ

 יבג לע תורצקו תובע היתועבצאש הלודגה ודי ףכ תא תינה רדנסכלא

 .תוריהבה ן-יה תוסוכ ןיב ,ןחלוסה

 ספור לוכה .קצומ רבד םוש ןיא ןאכ וז הואיצמב יכ ךל רמוא ינא -

 הצק דע ונצגה .תירזכא ןהבמ תפוקת וז ,םתס רבעמ תפוקת וז ןיא .ףפורו

 .םלועה לש לובגה

 .ךייש אוה לובגה לש דצ הזיאל ,עירכהל םדא לכ בייח לובגה לע ןאכו

 ןיב וא ,ברעמל חרזמ ןיב ,ךנואמ וא ןזואמ אוה לובגה םא עדוי ינניא

 .ןאכל וא ןאכל עירכהל םדא לכ ביית ךא .םוהתל םורמ

 .לצניהלו לועפל שיש ינא םיכסמ ,רדנסכלא ,קלוח ינא ךכ לע אל -

 םע ךותב םייח ונא ,איה הנורהא ןחבמ העש יכ ,ךומכ ןימאמ יניאש אלא

 תיבלוע תוחתפהה לש אצוי לעופ איהע הפוקתב םייח ,הקיהע nana לעב

 תסרוג איה ןיא .ןויוושה איה היסרקומדה .תסטרקומדה וניתולאשמ לש םגו
 םלועל םידוהיה ונא .םיווס אלה ןויווש יא םג אלא ,םיוושה ןויווש קר

 תינויגהו היקוה האצות וז .הלודגה ונתבזכא ןאכמו ,םהל םיווש היהנ אל

 .הקיתע תוברת ךותב רבעמ תפוקת לש

 התומ לע השסינ זירכה אל יכו ,גרואיג ,התומת תונב ןה תויוברת-

 ?םיהלא לש ותומ לע ,המלש תיתוברת הפוקה לס

 ונדוע - רהרוהמב גרואיג בישמ - ססוג ונדוע םוקמ לכב םיהלא ןכ -
“ 

 ,הקירה וסוכל ןיי סוכ גזומו - ... תוומהו םייחה ןיב סבלתמו קבאנ

 1נכותמה תצרה לש ותוהמ .ד

 ,(רנזואה ןועדג רמ - הלשממל יטפשמה ץץויה לש הת'תפה םואנ ךותמ)

 בשוחמ חצר 1

 ימימ יסשונאה ןימל עודי והירהו תומדא ילע השדח העפות וניא חצרה

   0 7 - ה
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 תאושה סורפב .2

 ,םילעופה תירפס תאצוהב a“ ךרכ "הנהויו לואש" ךותמ עטק

 ;לקנרפ ימענ תאמ

 םיתוטב םידעצב ,הדעסמל םיסנכנ .ס.סה ,תשובלתב םירבג השולש"
 ועיפוה סילקה םיכרה םילילצה ךותב עתפל .תונחלושה ןיב םה םידעוצ
 שיאכ םתשולש .םיפרפרמה םיללוחמה הוגוזו תולילקה םישנה ךותב
 להק ךותל וצרפ ,דח םודרק וידמב ריתסמה ,שלושמ םלוג ןימכ ,דחא
 ריעז ,םלואב ץתפ תבשנתמ תימלגה תומילאה לש היפ לבהו ,לקה םדאה
 .רלטיה לייהל םיידיה תואשינ תונחלושה דיל ,ןאכ ריעז ןאכ

 .הבושת תמיער תחא תבב השולשה םימעור !רלטיה לייה -
 .תונחלושה דחא דיל ובשיש דע ,היישילשה תא ויטבמב הוולמ רדנסכלא

 בושו בוש רבדמ ינאש יל חלס .גרואיג םיזגמ ינא ןיא -
 DYºD .תודיתיב התישל בוש ןמדזנ יתמ עדוי PD ךא ,ןיינע ותואב
 ונומכ םיסיגר אל םתא ,יבל לע ,ילע תובשחמ תרקיעמ הפוריאל יתאבש
 שי ,ינגיאדמ ירמוחה רבשפה אל ךל רמוא .הפוריא לש התריוואל
 .םהל דע יתייהשו ול ומדקש םירבשמה לכמ הנוש אוהשמ הז רבשמב
 דבלב אל רדוסמה םיגשומה םלועמ הגירה וזיא ,רמוא יתייה ,החתפנ
 םג ,תוטב יחלב רבד התשענ תואיצמה ?ןאל .ונלש םג אלא וניתובא לש

 לע ,םיינובת םיקוח יפל לועפל הלדח תישפנהו תינחורה תואיצמה
 עיגה תיברעמה תוברתה לש דבוכמה ןשיה םלועה יכ בשוח התא ךחרוכ
 .וצק לא

 תמייק ןיידע - גרואיג םערתמ - הלילח ,רדנסכלא הלילח -
 הנבהה יפל םרקבל רשפאש ,םיקוח יפל תלעופה תינחורו תיעבט תואיצמ
 4]ודבאו לובמ לע אבניהל ךל הלילח .תיחצנה תישונאה תירוטסיהה
 .ףולח-תב איה העבטמו רבעמ תפוקת אלא וז ןיא

 ?גרואיג המל המ ןיב רבעמ תפוקת -

 תפוקת המלשנו המת .היטרקומידה תוחתפתהמ איה תיחרכה האצות -
 וניינקו תויאמצעה ויתויוכזו דיחיה לע ,היגשומ םע םזילארבילה
 -ורקעו וגיתנומא םע תילארבילה הפוקתה יכינח ונא .שדוקמה יטרפה
 ,ונמחלנ הנעמלש היטרקומידה יכ ,סופתל םילגוסמ ונניא ,וניתונ

   



  

  

 ה א ו צח ה tm ךירדפה שוקלי

 | א ו ש ה 115 .ךירדפה שוקלי תאזה םירשעה האמל ץעיגהל היה ךירצ לבא .לבהו ןיק לש תישארב
 | תוחקלתה בקע אל :שדח גוסמ חצרב וניניע ומב תוזחל ידכב
 (תיגולואדאה הקדצהה) עזגה תרות .4 ןונכתו תבשוחמ הטלחה ךותמ אלא ישפנ לופא וא תיעגר סירצי
 הב ופתושש הרידא עשפ תינונקב אלא ,דיחי תמיזמ יפ לע אל ,םלשומ
 םיאור ונאש ,היגולונכטהו עדמה תונמאה יגשיה לכ ,םדאה תוברת לכ אלא םלועהמ וריבעהל ,טילחה ותצורש דחא ןברק יפלכ אל ,םיפלא

 הכילומ וז הדבוע ,יראה עזגה שיא לש טעמכ תידעלב הריצי םה ,ונינפל .המלש המוא יפלכ

 RAT eco "םצא" יורקה תא גציימ דבלב הז שיא יכ ,הריבסה הנקסמל \
 | ריאהש ,תוינואגה קרב [צונ וחצממ רשא ,ישונאה ןימה לש סואיתמורפה יפוסה ןורהיפה .2

 | תארקל םדאה תא דיעצהז עגורה ןירותסמה ליל תא עדיה רואב םעפ ידמ

 תא דילוה יראה םדאהש הרקמ הז ןיא ... לבת ירוצי ראש לע תוטלתשה תיצאנה הינמרג לש הפועתה לשרמ ,גנירג הרוה 31.7.41-ב

 | םפפכו םעינכה אוה הגרד יתוחנ םע וישגפמ לכב יכ ,תונושארה תויוברתה ו :רומאל ךירדייהל ,רלסיה לש ישארה ורזועו

 , ןודא ראשנ אוה ,ותונדא סחי תא םחר אלל םייק דוע לכ ... ונוצרל [
 .:. ותגרדל ץיגהלו לודגל עינכהש םימעל יראה ריתהשמ ... תוברתה רמושו תיעב תא רותפל 24.1,39 םוימ וצב ךילע יתלטהש המישמל המלשהב"
 ול היה רוסא ,לכל לעמו ..% תרשמה ןיבל ןודאה ןיב הציחמה תא סרה ןורתיפל המיאתמ הארתש ךרדב יונפ וא הריגה ידי לע תידוהיה

 ,ומצעל שבכש ןדע ןגמ שרוג םדה תרהט לע רתיושמ .ומד תרהט לע רתוול ןבומב תושורדה תונכהה לכ תא טוקנל תאזב ךל הרומ ינירה ,ירשפא

 הרותל םאתהב "... יתוברתה ותריצי רשוכ תא דביאו תיעזג תבורעתב עקש היעבה לש ללוכ ןורתיפ ידיל איבהל ידכ ,ילכלכהו ישעמה ,ינוגראה

 .ירא עדמ ססבל םינעדמה םהילע ולבק וז תויזכרמה תוינשרה לכ ,הפוריאב תינמרגה העפשהה םוחתב תידוהיה
 .ןודינב הלועפ ףתשל תווצמ ,רבדב תועגונה ,תורחאה

 ומצע לע לביק ,לבונ סרפ לעב ,דרנאל פיליפ רוספורפ יאקיזיפה

 ."ןייטשנייא ידי לע גצוימה ידוהיה עדמל דוגינב" תינמרג הקיזיפ םייקל *בגל תללוכ תינכות םדקהב יל שיגהל דוצ ךל הרומ ינירה

 אלה םדאה ,םירחאו ךוג ןמרהכ עזגה תרות לש םינקיטרואיתה ירבדל ו *פוסה ןורתיפה תא עצבל ידכ ,םיילכלכה םישעמהו םיינזגראה םי;צמאה

 תא ורצי עזגה תרות ילעב .ישונא רוציל רשאמ היחל רתוי בורק ינופצ ".שקובמה

 ,תוגיהנמ רשוכ דבלב םיידרונה םימעל .ירא וניאסש ימ יבגל "םדא-תת" גשומה

 .רלימ ןיטנלו רוסיפורפ הרוה ךכ (השובכה ןילופ לשומו רריפה לש וגיצנ) קנרפ ירבד .3

 יטפשמה ץעויה ירבד ךותמ)
 (ןמכיא טפשמב ףוס תושעל שי - תויולג רמול ילע תאז - תידוהיה יבגל ..."

 טקונ ךיירהש ,תוטישה תא םירקכמה םישגא םייוצמ ... הככ וא הככ

 םכשקבל ילע .*לכו תושקונ ,העווז ישעמ לע םירבדמ ... םהיפלכ
 םעה יבגל קר ונל היהת תונמחר :תחא החסונל הליחת "מע םיכסהל

 ילע קיתו ססילאיצוס-לנויצנכ .םלועב רחא םדא לכל אלו ,ינמרגה

 רחאל ,המחלמה ירחא םייחב ראשי הפוריא ידוהי ץוביק םא יכ רמול

 תיקלח קר חילצנ זא יב ,הפוריא תקזחהל ונייח בטימ בירקנ ונאש
 ותודגנתה רובשל ףונדפקב ןכוה לוכה יכ ,לצניהל ךרד התיה אל ידוהיל "ךמלעיי יכ 4חא רבדל קר םידוהיהמ הפצמ יננה ךכיפל .תאזה המחלמב

 הלעפוה ויפלכ םג .תומדא ילע ומויק תוכזב ןימאהל לדחיש ךכ ידיל ואיבהלו

 יעצמא לכ ולעפוה ךכל ףסונ .םיחצנמה םינודאה לש תיביטסגוסה תונוילעה

 :ומצעב םדאה תנומא תא רובשל םינווכמה הלפשההו יוזיבה

 פדאה תריבש ה

 ידוהיב לופיטה ןפוא .1 +

 יטפשמה ץעויה ירבד ךותמ) /

    (ןמכיא טפשמב
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 ה א ו ץש ה - 5 ךירדפה שוקלי
 םיענומשכ ,ביגהל תלוכי ול ןיאו םינפב בלגמב םדאל םיפילצמשכ

 שוריגל ןווכתמ ינא ... םלועל תאז השענ אל יבמופב יכ ףא תויולג ;תויחכ הז ינפב הז ,אתווצב םהיכרצ תושעל תודליו םידלי םישנו | ךכ לע רבדנ וניניב .דחוימב השק קרפ לע תויולג רבדא ןאכ" םירבג לע םיווצמשכ ,בער ירוסיב לתפתמ םדאהש דע םחלו ןוזמ |
 םיאצמנהמ המכ קר ךא ..4 רמול לק הז .ידוהיה םעה תדמשהל .םידוהיה תותמה ידי לע ברעו םכשה םיחיכומשכ ,םהידקפמל תומורע םישנ םיצירמשכ 1

IEוז תויוג ףלא וא ,500 ,100 וידחי תוחנומשכ רבדה רשפ המ ועדי ןאכ רשאכ ,המואמב םיבשחנ םניא ללכב םידוהיה ייח יכ היילתבו יריב  
 .וז דיל ,עושעש םשל וא הזירפק ךותמ ךכ םתס ךיניעל םיחבוטו םיגרוה |
 | ךייח ךשמהש ,רקפה אלא ךניא יכ הממיב םימעפ רשע ךל םיחיכומשכ 0

 ףד הז .ונייפא תא השקיה הז ... םינוגה ראשיהלו הלא לכב דומעל רוציל השקי אל - םוי ותואב .ם.ס שיא לכ לש וחור בצמב יולת 1
 ".בתכיי אל םלועלו בתכנ אל םלועמ רשא ונלש הירוטסיהה לש הליהת הנומאמ םיפושח ודמעי םיקנאנהו םיאכדנה ,םילבוסה בור וב בצמ |
 ,םייקתהל ףיסוהל ןוצר ילוטנ םג בור יפ לע ,שגר לכ ילוסנו |
 םיצאנה יניעב םירחאה םיעזגה .םירוסי אלל בורק תוומל עיגהל איה תירקיעה םתרטמשכ 1

 - ךיירה םעטמ יללכה לשומה ינזואב שוביכה רחאל רלטיה רמא ךכ תונחתמב םדאה ירצי לוצינו המרמ יץצמא .2
 רוקמכ קר שמשי (טנמםנרבוג לרנגה) יללכה לשממה ... " :קנרפ ןילופב |

 | 555 י'יללכה לשממהמ ואבוי ךיירל םישורדה םילעופה .םירוחש םילעופל ,ינושאר טקניטסניא אוה םויקה ןוצר יכ,ועדי ופאטסגה ישנא |

 לבא ,בערב ועווגי לבל םינלופל גאדנ ונא ... ודמשוי תינלופה היצנג

 תגרדל םעפ יא ולעי םינלופה םא ... רתוי ההובג הגרדל םתולעהל ןיא

 -ילטניאה יגיצנ לכ ךכיפל ... םינמרגה - םינלופל דחא ןודא קר היהי :םתוריסל ותוא ףא Ina ךכיפל |

 םידיקפתל םהמ רפסמב ורחב ,אכד דע םהיתונברק לכ תא ואיבהשכ |

 תוחפה .וגל שורדה םדאה חוכ רוקמ תויהל ולדחי ,רתוי ההובג תוחתפתה הדמשהה תינכת .ןיע תיארמל תויוכמס םהל וקינעה וא םידחוימ |
 לכ לע םיזוחא הרשעב תוחפל תולעל דימת ךירצ הירכיאו הינמרג ילעופב זמרב וא שרופמב ,הענצב רמול היה רשפא ןכל ,דוסב הרמשנ תללוכה |

uuאוהש ינלופ *כ ,וניסשלי וא תוארוה ואלמי םא וקזניי אל םה יכ ,םישנא רפסמל ". 

 .אוה ומע ינב דגנ ,ןברקב ,וב שמתשהל לבוקמ יעצמא הז היה
 דרמ לש םייולג זז שומישל לצונ יגולויב ךרוצ לכו שונא תשלוח תא ועדי םידבעש>ה

 | ,ללשל ותחפשמכ שפנו ושפנ ול ראשת ,ואלמל הווצש דיקפתה תא אלממה ||

 ,םהיתורטמל |

 וטיגה לע ברקה 1
 תיטבהל ידכ זוכירה תונחמב תשוב יתב חותפל וליפא ועדי םה

 :ןמרקוצל בתכ ץיבלינא ךילוהלו תומרל ,רקשל ועדי םה .הרושכ וגהנתיש הלאל םשל השיג |
 ם:פלאשכ ,דוצמ תלועפ לכ ירחא .איהש ךרד לכב םהיתונברק תא ללוש

 וחרב םינמרגה .רתויב םיזעונה וניתומולחמ הלעמל אוהש רבד לפנ" ךא םיחרוב ויה םירחאו תוומל םיחלשנ ויה םידוהי תובבר וא |

 הלילב .תינזיטרפ הלועפ תטישל םירבוע ונא ברעהמ ... וטיגה ןמ םיימעפ יהוז יכ ,הוציפה םיצאנהש הנחפב הנירה תרבוע התיה ,םיאבחתמ |

 תגשהו ןוזמל רויס :םהינפל םידיקפת ינש ,ונלש תוגולפ שולש תואצוי , eco הנורחאה הלועפה רבכ |
 ידיחי קר ,םידוהיה םייח םהב םיאנתה תא ךל ראתל לכוא אל .,., קשנ \
 %רחואמב וא םדקומב ופסיי ראשה לכ ,דמעמ וקיזחי הלוגס | םהישעמ תא םיכירעמ םיצאנה 1 |

  

 וליפא רשפא יא ונירבח םירתתסמ םהב םירקנובה לכב .ץרחנ לרוגה

 ₪ צוע ילוא יריקי םולש הייה ... ריווא רסוח תאפמ הלילב רנ קילדהל |
 כב וסיגב תידוהי הנגה תוארל יתיכז .היהו םק ייח םולח רקיעה .,הארתנ

 ןנזופב ס"ס ידקפמל רלמיה אשנש לודג הכרעהו דודיע םואנב
 תלודג ,בל ץמואל חבש ירבדו םיסוליק ךות ,!1942 רבוטקואב 4-ב

 :רמא אוה ,וישנא לש רקיה תולוגס ראשו יפואה |
| 

 ".התראפתו התלודג
|      



  

  

 ה א ו ש ה רנה ךירדפה טוקלי

 ףוגל השרו לש רחא דצב םידירשה ודגאתה ,דרמה יוכידה רחאל רבכו

 :ביואב םחליהלו דחאתהל 1944 ילויב םידוהיל וארקו ימואל ידוהי

 גיוורה םעל דיהי ירוטסיה יוציפכ ;יכ ואבנו ובתכ - "יח ידוהיה םעה"

antaלכות הב ,תישפוח תיטרקומד הנידמ םהל ןתנית ;,שפנ ןוילימ 5  

 :רמואו םייסמ זּורכה .שדחמ רוצילו חתפתהל הנוכמה תירבעה המואה

 תא רבכ האר ונתאמ דחא לכ ,ברקב הז היהי - תומל ונלרוג ץרחנ םא"

 *דוהי לכ ... דוע ארונ תוומה ןיאש תובר םימעפ ויניעב תוומה

 ;ידוהיה ברקהו תידדהה הרזעה אבצב לייחכ ומצע תוארל בייח ,לצינש

 .רורחשלו היטרקומדל םחול

mw 

 וסא הרובג קבאמ לש למסל ךפהש אוה השרו וטיג ימחול דרמ םלוא

 %אבכוכ רב ימימ תידוהיה הירוטסיהה העדי אל והומב

 כ הרורב הרכה ךותמ ךא ,ברקב תצנל הווקהת לש לצ אלל ומחל םה

 | הדימעל ,ירמל םהירבחו םה .םירחא לש םהייחל םעטה תא ןתי םתומ

 E תא ךא ,םידוהיה ייח תא ליצהל דוע ולכי אל ;,רצ ינפב תודגנתהלו

 יו'נב תא ךנחי םתרובג תסשרומ לעו לארשי לבאי םתומ לע .וליצה ולוכ =

 יסופיטה יצאנה למס - ןמכיא | .ח

 (ןידה קספ ןתמ ינפל ןמכייא ספשמב רנזואה ירבד ךותמ)

 ל

 ל רחב אוה ,םדא ינב תרבח ללכמ וישעמ ידי לע ומצע איצוה ןמכייא

 גהנת תישונאה הרבחהש הופצל לוכי אוה ןיאו הדימשמ .תסמור ףרמ תייח

 .םדא ןבכ וב

. 
 צ

 שעמל ודי ןתנ אוה ;,לגנו"גב רמנכ יח ךא - םדא דלונ ןמכייא

 .וינפ לעמ םדא לצ החומ םתוא ללועמה לכש ,םימיא

 :היחל םדא ןיב הציחמה תא רבע אוה

 פי

 וניב ףתושמ הנכמ ןיאו ירסומ םלבו רצעמ ןיא וב ,רקפהה תטשל שלפ אוה

 .יתוברת םדא ןיבל

 7 na תמיא ףא לע ,אוה םדא ןיידעק ,שפנ הכמ ,חצור וליפא

 ;תוומה שנוע תא ולטיבש ולא ןיב התיה לארשי .ישונאה םוחתב אוה
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 הצצפהב ותתפו וטיגה לע רוצמ ומש םינפרגה ,שאונ הרובג ברק לחה
 סיניינב ובירחהו סייובש וספת .ס.סה תודיהי וסנכנ הירחאלו ,תירזכא
 םוקמב םקלח ,ודמשוה ,םיפלא תורסע ונמש ,יבשב סיחקלנה .םירקנובו

 אכדפ עידוה 16.5.43-מ ולש ןורחאה ח"ודב ,הקנילבירט הנתמב םקלחו

 השק .םידוהי 56,065 ודמשוה יוכידה תולועפב יכ ,פורפסס דרמה
 ,"סידדוש" םשב ויתונברוקל ארוק דימסמהו חצרמה אוהש ןייצל ילבל

 םילסב ליחתמה פופסס ןגוי לש ח"ודה תא טפסמה תיבל סיגנ ונחנא

 ןידל ףריצש תונומתה םג םכל שיגנ "הסרוב םידוהי תונכשמ דוע ןיא"

 וידישכ דמועה ןסקה דליה לס תמסרופמה הנומתה תא ולש ןובשחו

 ןהיגיקמשכ תומחולה תנופת תא ,ינמרגה ךיירה ביוא אוה ףא - תופרופ

 לש העיריה לכ תא ןמכייא דגנ טפסמב ללוגא אל .תוומה רמ ףקסשנ רבכ

 ירובג לש הרובג ץפאמכ לארשי ימי ירבדב וחצנוי ויתודלות ,דרמה

 ברקה-יסדוח ךסשמב יצאנה אבצה תמצע דגנ דמעמ ץיזתהל וחילצהש ,סע

 םינמרגהספכ ,םיאובהתמה ךותמ ,ןיכפושה תורונצ ךותמ ,תלופמה ייע ןיב
 1943 רבמטפסב דוע .םתופרבש תיתשמה ילכ תא םיפחולה דגנ םיליעצפמ

 ".ולפנ םימחולה ינורתאו הרובגה לוק םדנש דע םיפתולה תוברק וכשמנ

 תדדוב העפות היה אל השרו וסיג דרמ .2

 תודגנתה םידוהיה וליג וב ידיחיה םוקמה התיה אל השרו

 ,הבוכוססנצב תויאבצ תולועפ ויה ךכ רתא ףאו ןכ ינפל .םהידיפשמל

 ,םירחא םיבר תומוקמבו ,קוססילאיבב ,ןידנבב ,בוקרקב ,הנליוב

 לפס םיזגה יאת ןיב ,הדמשהה יניק ךותב תויופעוקתה ואב ךכ רתחא

 תודגנתה ,הרובג ייוליג ףא ויה ,ץךיוושואו רוביבוס ,הקנילברס
 דומעל תע לכבו םוקמ לכב וסינ םידוהיה ,תואפל םידדוב ירפו

 .ס.סה .םדאה םלצו םיהלא םלצ תא דבאל ילבמו ,םהידימשמ ינפב

 לכב תוליפתו םיניינמ יאסחב ונגרא םידוהיהו - הליפתה לע רסא

 לע ורסא םיצאנה .םיזגה יאם תתפבו הדמשהה תונתמב רתאו רהא

 דעס ילעפמ ומיקה םידוהיה - ,תידדהה הרזעו תוירוביצ תולועפ
 ךנתל ךרד ואצפ םידוהיהו - םידוהי םידליל הארוה הרסאנ ,תואמל

 Tin לש וידרל הנזאהה לע תומ שנוע ורזג םישבוכה ,יאשחב םהינב

 תונב תועדוה תא הליכהש תונותעל יאשחב ךרד ואצפ םידוהיהו ץראל

 םינמרגה דגנ ומחלו םינזיטרפל ופרטצה םידוהי תובכר .תירבה

 ,יוכיד תונש רתאל יכ אוה לודגה אלפהו ,תומחול תודיחיב םיצאנה

 ,'רמה ייוליג לכל ישפנ חוכ םידוהיה ואצמ דוע בערו הרקפה ,הלפשה
 תיחסשמה ילכו ופאטסיגה לש רידאה ןונגנפה לומ הדימעה ,תודגנהתהה

 סחיב האווסההו תימסרתה ,האנואה ,יותפה יכרד לכ לופו ,אסיג MD ולש

 .אסיג ךדיאמ הדפשהה תונווכל
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 ונבלמ רבדה חכשיי אל .םימדה ןובשח תא ןזאל ךכב ןיא יכ ונעדי

 ".ָןורחא רוד דע םיחצרמל רפּוכי אל .םלוע דע ונינב ינב בלמו ונינב בלמו

 דוע ןיא ירה - עבותה ארק - תומ שנוע ןמכייאל קספיי אל םא"

 .הז שנועמ הקניי ןמכייא םא ,קקוחמה ןּוּוכתמ ימל .הז שנועל ללכ תועמשמ

 ;םיטפושה יתובר .תוומ סנוע וילע ליטהל יוארש ימ ולוכ םלועב יהי אל

 ינירהו .םייקנ םד ךפוש ,ישונאה ןימה ביוא ,םעה דימשמ םכינפל דמוע

 "הזה שיאה תוומ ןב יכ ועבקתש ,שקבמ

Dmוישעמל יארחא וניא ןמכילא  

 (ןידה קספ ןתמ ינפל) ןמכייא לש ורוגינס :סויצוורס ירבדמ 1

 בוצעל וחוכב םג היה אל ךא ,לקהל יושעה רבד םנמא השע אל םשאנה"

 אלא ,ותנובת יפל לעפ אל ןמכייא .תוערואמה תא תונשלו דיחיכ הנוכמה תא

 .םויה רדס לע ויה הנידמה תודוקפ - רוגינסה ךיסשמה - הגהנהה ןוצר יפל

 .זא םייק היהש רדסב בלושמ היהש ימכ םשאנה תא תוארל שי

 ;,ותוגהנתהב ןנוגתה ןכ יפ לע ףאו הצובקה לש הקימנידל ףופכ היה אוה

 הארה םג ךכו ליבה אוה םתוא ,ונורכזב ורמשנ ולא םירבד .השענה תא הארשכ

 ענכנ ,םהיתוטלחהב םילשומה תא האר םש ,יזנאו תדיעו ירחא ךא .וסחי תא

 עקר לע ןיבהל ךירצ וז העינכ ,ךעד וירמו יטנאפה שיאה לש היגולוכיספל

 .זא הנידמה לש הזונפיהה

 םיבשוהו ,תינרוהא וליפא יטרקומדה רסשמה תודוסי לע ןגהל םיצור םויה

 תויהל הלוכי הזה םלועב שנועל .םהה םימיהמ םיעשופה תשנעה ידי לע ןקתל

 .תלעות רסח אוה םג הז רבד ;םשאנה יבגל .המואה תנגה :הזה םלועב תילכת

 הניא שנועה לש תיכוניתה ותרטמ ףא ,הקחמנ התגהנהש ,המוא יעשפב םשאנ אוה

 הגשוה ותעשרה םצעב ,םלועה תא ךנחל םשאנה תשנעה חוכב ןיא :[]אכ תמייק

 .טפשמה תרטמ

 ותשגרה .המחלמה ירחא תאז חיכוה אוהו רחא םדאל ךפהנ ומצע ןמכייא

 הרפכה ;תיתימא הרפכ יהוז .רעונה תרהזאל בתכש רפסב תאטבתמ ףא תימינפה

 .תועמשמה תלעבו תיתימאה הדיחיה

  

  

 ה א ו ש ה 118 -

 | ול רתומש ןימאמש ימ ,המויק םצעב עגופו תוישונאה דגנ אטוהש ימ
 ,יטונאה ןימל ץוחמ ומצע דימעמ ,הרק האנש ךותמ המוא תימהל

 איקהל תבייח תישונאה הרבתהו ,תוירכה ןיב ךלהתהל ותוכז חפקמ

 םימחר ויה אל םלועמ יכ ,םימחרל יואר אוה ןיא .וכותמ ותוא

 תומב הצר אוה ,והשלכ ידוהי לצינש רעטצה דימת ,ךפיהל ,ובלב

 ;ןעטו לצנתה (1957) ןסז ידנלוהה יאנותעה םע ויתוחישב ,םלוכ

 יכ ,רמא ףא החיש התואב .הטילפה תיראסש הלצינש ותמשא וז ןיאש

 ,1חצרנש םינוילמה ימד קר אל וילע םיצבור .ובילב הסרח לש ץמש ןיא
 ;ףירחאה לע איבהש הבערהו דובעש לש לבסה םג אלא

 ןודזו הלולצ העד ,רק ןובשח ,ןיעדוי ךותמ םדאב תוללעתה

 :םימד תכיפשמ תוחפ העורג הניא ,ינטש

 י*ןלב םיסועפב וטיבה ,האושה ימימ םידליה לש תונומתב ולכתסה

 ."עפאמ"  תושאונה תואירקל וניזאה ,םהיניעמ טבינ דחפהש תובחסה

 אשנתמפה ידוהיה לש ולבס תא םכשפנב ולעה .הפוריא תואטיגב ואטינש

 :גכז .םיסרסב םתיארש תונומתה תמיאב ורכזיה ,ץיוושואב שגררה לעמ

 אלו ,ומייב םוי ידימ ויערמו ןמכייא וללועש ,םדאה דובכ תלפשה תא
 .ךשוממה יוניעה וא חצרה :ירזכא רתוי המ רמול ולכות

 | םישעמה יכ ,הנעטה תא רוגינסה יפמ שדחמ ןאכ עמשיתש ןכתי

 | ;םתסה JD ריכזיו רוזחי אוהו ,המחלמה תותיעב ועצוב םשאנה השעש
 ;ןידה קספב עבקנ רבכ ךא .םימויא םירבד התשע הינמרג קר אל יכ

 .העוזה ישעמ תרתסהל ןשע ךסמו דוגרפ קר הינמרגל הספיש המחלמה יכ

 קר אלו ,הלודגה האושל המחלמב םינמרגה וללוע רשא תא תוושהל ןיא

 | תרסת היסולכוא דגנ םינש לש ץמאמ לשב קר אלו .םידממב ינושה ללגב

 | םחצל דצכ ,הביא ישעמ םוש ושע אל םידוהיהש ינפמ רקיעב אלא - ןגמ

 .המחלס תותיעב תוברקב םישעמ לע הירוגינס דמלל אב ינא ןיא .רחא

 םושב רושק היה אל ןמכייא השעש המו םיצאנה ושעש המ רורב ךא

 :תיתמחלמ הלועפ

 ;,הז שנועב ,וב ןיא תואנ לומג לש ריעז רבש וליפאש יתעדי

 דלי סד תמקנ" ,דחא דליל םרגש לבסה לע שדחמ תמוי םוי לכב םאו

 הרבחל עודי אוה ןיא ,אצמנב ןיא הזכ שנוע ."ןטשה ארב אל ןטק

 | שינעי ןידה תיב .ופטסגה לש םייוניעה יפתרמב ושפחנ אלו תיתוברת
 | םילוכי ונאש םומיסקמה והזו ,לארשי תנידמ לש קוחב עובקכ הז רוצי

 .הז תא תוחפלו רוזגל

  

 



   

    

  

    
     

  

 ךירדמה טוקלי

 ייח

  

 ור

m הריתחהו ןוצרה היה ,המימי םימימ יל ורוה ותוא ייח ןורקע 
 תושירד ידי לע ינממ רצבנ רבדה ךא ,םיירסומ תונויער תמשגה תארקל
 םעטמ ךכל הווצש ימכ ,םיכרעה ךופיהל ענכיהל ילע היה הנידמה
 ".הנידמה

 ןוליאו הנידמה ישעמל יארחא טרפה ןיא :רוגינסה תנעטל הבושת .י
 טפשמה ךלהמב רנזואה רוגטקה ירבד ךותמ) .םיעשפה לע הרפיכ הנידמה

 ,ונלש קוחה תרטמכ ול הארנש המ תא רוגינסה חתינ ןאכ ונועיסב"
 םםשאנה דצמ הרפכ לע רבדל רסשפא םאש ןעט אוה ןוכנ לא ותוא יתנבה םאו
 .תרחא הנידמב וא הינמרגב ןידל אקווד ואיבהל יואר - ויעשפ לע

 יסעמ לע ,ידיחי אוהשכ רפכל לוכי םשאנה ןיאש רמאו ףיסוה אוה
 רשא הנידמה ידימ אובל הכירצ ,רוגינסה רבוס ךכ ,הרפכה .הנידמה
 לווע אל לע ררגנ םשאנה יכ ןעט רוגינסה .םיעשפה תא עצבל ותוא החלש
 ןודל םדקומ ןיידעו ,חיכוהל ךרטצי וז הנורחא הנעט .עשפה תשרל ,ןופכב
 תוריבע לע רפכל אבה הבושתב רזוח ןידל דמוע וניא הפ :הרפכל רשא ,הב
 גתוירחא .םימויא םיעשפ עציבש ךכב םשאומה םדא ןידל דמוע .תו'רסומ
 םירחא הפחלמ יעשופ ונודינ רשאכ תינורקע הרכוה הלאכ םיעשפל טרפה לש
 .תיצוביק אלו תישיא איה תוירחאה יכ רכוה .תורחא לבת תוצראבו גרבורינב

 התוחילשבו החוכמ ולעפ םימשאנהש ,ונייהד "הנידמ ישעמ" לש הנעטה
 .םיידי יתסב התחדנו גרבנרינב הנעטנ ,הנידמה לש

 .איהש לכ תוחילשב עצובמ אוהשכ םג ,עבקנ ךכ ,עשפ םלועל אוה עשפ
 תלבקהמ התיה םא ירהש תיתוכאלמ איה "הנידמ ישעמ" לש תאזה הנגההש רורב
 ,דחא םשאנ קר תויהל היה לוכי תיצאנה הינמרגב ומכ הרוטסקיד יאנתב ירה
 .רלסיה אוהו

 עוציבב םימשאנה ראש לכ הז יפל םילוכי ,םשא ונייא הז שיא םאו
 הזה םדה תא וכפש אל ונידי" :הז ןורקע יפל רמול םימויא המחלמ יעשפ
 םלוכו תודוקפ התל ךמסומ היהש ידיחיה היה רלטיה ,ואר אל וניניעו
 ,הנגהכ תאזה הירואיתה תא לבקנ םא ."תייצלו ול עמסיהל םיווצמ .זילייח
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JDתדימ יפל ןיד רוזגי ןוילע מפשמ שקבמה טפושהש ,היה יוארה  
 טפשמ תיב יכ ,ריהצה הינמרגב תיללכה העיבתה גיצנש ןוויכו .דסחה
 ןיא זא יכ ,וילע הלחש תיטפשמה תוכמסה גיצנכ ןמכייא תא ןד הז

 ".תוופ ןיד וילע רוזגל ןיאו ,הנידמ החתוא לש ןישנועה תוכמסמ גורחל

 ןידה קספ רחא ןמכיא ירבדמ .2

 ?רבד תעמש !ןמכייא ףלודא" :רמאו םשאנה לא הנפ ןידה תיב בא

 ליטהל ןידה תיב ידיבש שנועל רשקב והשמ ףיסוהל ךנוצרב םאה רוגינסה

 "?תעשרוה םהילעש םיעשפה לשב ךילע

 ",םירצק םירבדב יל רתוי םא ןכ" :ןמכייא

 יתווקת יכ ינא האור .ןידה תיב לש רומחה ןידה קספ תא יתעמש"

 .העשרהב ריכהל יתלוכיב ןיא .הבזכנ קדצ ןידל

 ?תאפק ינא .םידוהיה דגנ ועצובש םיסשעמ לע רפכל שיש ,יתנעמ דימת
 תועווזב יתיזחש העשב רבדה עריאש יפכ ,ןאכל ואבוהש תויודעה עמשל
 אל אוה ינומהה חצרה ,ינוצר יפכ ושחרתה אל ולא םיללעפ םלוא ,ןמצע
 קמחתהל יתיסנ .דבלב םיינידמה םיגיהנפה לכ לש םתמשא אלא ,יתמשא
 תומיסשמב יב קיזחהל ופיסוה ךא ,דובכב םוהחללו תיזחל תאצל ,יתרשממפ
 .תולפאה

 לגדל םינומאה תעובח ,תונתייצה איה יתמשא יכ ןעוטו רזוח יגא

 .המחלמה קוח קר לח ,המחלמה תעשב .תורשלו

 המ עדוי ,תייצלו דקפל בייחתנש ימ לכו ,תונתייצה התיה הלק אל

 ןמכייא ארק - הקוסשת ךותמ םידוהי יתפדר אל .םדא ןבמ עובתל ןתינ

 םיגיהנמה תא םישאמ ינא .הלשממה התשע תאז - תולצנתה תמינ ךותמ

 הדימכ סנ לע םילעמו םילצנמ תונתייצה תא .יתונתיצ תא הערל ולצנש

 *מל הדבועב אלו ,יתייצש הדבועב בשחתהל שקבל יל רתומ ךכיפל ,הבופ

 .תודוקפה תא הנתנש איה ,יתינמנ אל המע ,הגהנההש ,יתרמא רבכ .יתייצ

 םה םידוקיפה םג התע .תועווזה לשב שנועל התייה היואר ןיד יפ לע

 .הזכ ןברק ינא .תונברקה

 םירבד תכרעה יהוז ךא ,םידיקפתהמ ררחתשהל יתלוכיש םירמוא

 הסנ אל שיא .ךכ גהנ אל שיא םימיה םתוא לש תוביסנב ,השעמה רחאלש

 אל ינא םלוא .יאשהב קמחתהל ולכי םידיחי קר .םיגיהנמה יפ תא תורמהל

 .יל רתומ הז ןיעמ רבד יכ םירבוסה םע יתינמנ

  
 



  

 1235 -- ה א ו צץ ה 122 . ךירדפה שוקלי

 ה א וש ה 12 "סס "א ךרכ ,ךירדסה סוקלי . םיעשפל קודיצ ול היה רלטיה לש ויתודוקפ הא עצבש ימ לכ זא יכ

 תיסשיא תוירחא עבקו םלועה ןופצמ ץתרנ ךכפ .רתויב םיארונה

 רוגינסה ירבדב תחא הקסיפ דוע התיה ךא .הלאכ תוריבעב םג םילילפב

  

  

 י-ט םיעטקל ידותמ דובע אי שי לא ותוא יתנבה םא .ידצמ הבוגת הכירצמש ,הרפכה ןינעב

 המ" ;רמא ךרעב ךכ "םימולשת םתלבק" .רבכ הרפכ הינמרג ירה :רמא

 SISTERS) RSA ATIRE ברבור ב ו םימולישה םכסה יכ השגדה לש ןושל לכב רמול ילע "?דוע םיצור םתא

 ,הרפכ ןיא ולא םיעשפל .חיכשהל אב אלו !חולסל אב אל ,רפכל אב אל

 יהי < 2
 nina טראב - :םוצא nas RA O א ויהי םינבה יכ ןימאהלו תווקל רשפא .התכיס ןיאו ,החילס ןיא

 תואטהחב אשי אל ןבהו ,םישדהח תורוד ומוקי יכו ,םהיתובאמ םינוש

 תלטומה "הבוחל" םאתהב לעופו ויתושגר לע רבגתמ םדא רשאכ a» ןיאו הליחמ ןיאו החילס ןיא - םיעשפה תא ץציבש ימ יפלכ ךא .ויבא
" 

 .יבויתל רבדה בשחנ ויגיצנ וא רוביצה י ע וילע .הרפכ

 .ונופצמו ויתוסשגרל דוגינב לעפו ,תייצ ןמכיא .ג
 ".ךורא ןורכז לארשי םעל

 הנידמה המשא אלא (ינמרגה םעה לכ ומעו) םשא וניא ןכל .ד

 .היגיהנמ לע

 .םימולשב התאטח לע הרפכ (תינמרגה) הנידמה .ה

 רנזואה 'ג תונעט זוכיר .2

 תובוט תוארוהל תויצה קר :בוט רבדל בשחנ ומצעלשכ תויצה ןיא .,א

   .בומל בשחנ תוירסומו
«aןוויכ ,תוירחאמ רותפ אל אוה תוארוהל תייצמ םדא רשאכ םג  

 <(ךכ ףשב תומל וליפאו) תייצל אלש תורשפאה ול התיהש |

 (םשאנה לש וירבדכ) השענ תויצהשכ המכו המכ תחא לע .ג

 .ונופצמו ויתושגרל דוגינב

 דיחיה תא תרתופ הניא היגיהנמ לע תינמרגה הנידמה תמסשא .ד

 .ויסשעמל תוירחאמ המע הנמנה

cmלש ילכלכה ןבומב לזג תרזחה םא יכ הרפכ םניא םימולישה  

 .הלמה

 העצב הילארשי תיאבצ הדיחיש ץעריא (1956) יניס תמחלמ ךלהמב

 ןכלו הדוקפב ונלעפ :התיה הישנא תנעט .םסאק רפכב חצר ישעפ

     ,ונישעמל םיארחא ונא ןיא
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 הלועפל םידבועמ םיאשונ

 םיידוהי םיגזיטרפ לש העונת המק אל המ ינפמ 1

 ? היינשה םלועה תמחלמב

 (ץיבונהכ השמ לש רמאמ) ,112 "מַע "א "םשו די" פ'ע

an: ns 

 | ןיבהל השק ,םרשב לע האושה תא וזח אלש ,םיריעצלו ץראה ידיליל

 יבגל ןבומ רבדה .בתר הדימ הנקב תידוהי תוממפוקתה החיה אל עורמ

 הברה םהופידעצח ,תוהוכ ידי-לע אלמ רוצמב םינותנ ויהש ,תואטיגה

 ,תואטיגב דרמ-ייולג ויה סא ןכל .דרפל ןוצר לכ קינחהל םהל הרטפא

 הנקב הודרמתה-יא לש העפותה אלו ,רבסה בייחפ םמויק םצע ירה

 PITA» חדיע

 לודמ ןבוא אל .םינזיטרפל םידוהיה תופרטצה ןיינעב בצמה הנוש
 .תוינזיטרפ תודיחיכ ולעפו תורעיל תולודג םידוהי תוצובק יחרב אל

 .הז א"ונב היעבב ןודל 2093

 עקרה תגצה

 העונת תורצוויה יא לש העפותה תא םיריבסמה םימרוג 13 םנשי

 המשל היואר תידוהי תינזיטרפ

 םירוזיאב תורעיה הא ריכה אלש ,קהבומ ינוריע סנמלא ויה םידוהיה

 .םש ררוגהתהל תורשפא ותעד לע הלעה אל םג ,םיירפכה

 םידוהיה ןמ הענמ תוירחא תשגרהו apro תידוהי תיתחפשמ הקיז

 .תורעיל תאצלו םהיתוחפשממ קתניהל

 האיצי לש תורשפא הענפ םידוהיה יפלכ םייוגה דצמ הזצץ האנש

 .םהב תויחל ידכ םיירפכ םירוזיאל

 םינותנהו םירדוגמה תואטיגה ךותמ האיצי לש תורשפא-יא וא םיישק

   .םינפרגה דצמ דימתמ חוקי

 בי

 .ב

   

 ה א ו צץ ה 12 'סס "א ךרכ ,ךירדפה סוקלי

 טרפה ןיא ,הובגפ הדוקפ ןאכ ההיה םא םגש עבק טפשמה תיב

PIADAםיעצבמה ונודנ ןכלו .וישעפל תוירחאמ רוספ תודוקפ  

 .םינוש רסאמ ישנועל

 לוציב 4

  ponםלשומ יתלב ספשמ לעפה וא ןויד תותווצל הצובקה תא -

 .אצומ תדוקנ םיטמסמ ל"נה םינועמה רשאכ

 סוכס .5
  

 :דוסי יאנה ינש לש םאצמהב קר רסומ לע רבדל רשפא

 .ךלי הב ךרדה תא ומצעץל רוהבל ישפות אוה םדא רשאכ .א

 סיביתכפה ,סדאב םייולת יתלב תותוכ הזיא שיו הדיעב
 וא ירסופ לע רבדל ןיא אלימב ,םיוסמ הלועפ ןפוא ול

 .עארמ לתובק לכה - ירסופ אל

«aרחא וא הז וקב טוקנל ישפוה םדא םאש רורב ןאכפ  

 .היתואצותב אשונ *אוהו ותריחבל תוירחא וילע תלטופ

 .הלא ינצ םילולכ םדא גטומב שועפישה םצעבש איה החנהה

 לע הליטהלו ולש ותוירחאמ ררחתשהל לוכי ןמכיאש ןאכפ

 .םדא ינניא :תחא הנעמ י"ע קר (גיהנפה ,הנידמה) םירחא םכש

 םדאה ןיפפ ואיצומ וניא טפשמה תיבו תאז ןעוט וניאש ןמז לכ

 .תוירחאה וילע הלח

 .הז אשונ םכסל םיעיצמ ונייה וז תורב

  

 



 ו - 13 'ספ "א ךרכ ,ךיררפה סו לי

qהרבעה יעצמא  
 ןויד תותווצ

 תוחווצ ינשל הצובקה תא קלהל םיליצפ וננה

 10-ו ,6 ,5יסט םיפרוגה יפל םידוהיה תא םישאי דחאה (1)
 *ב ףיצסב

 ינפה תווצה )2(

 .'ב ףיעסב 13-ו ,2

 9 ,4 ,3"ס8 םיפרוגל םאתהב םידוהיה by ןגי

 , "7 ,םידדצ ינשל שרפתהל םינהיג ,11-ו 8 ,7 ,2 ,! םימרו
 בז

 .תוצובקה יתשל םיטמשמ ןכלו

 שופישל אמגוד איבנ

 ?קהבומ ינוריע טנפלא םידוהיה ריה המ םושפ (1 ףיצס יפל

 ,ךכל םתוא וצלא םייוגהצ םופמ (א
 .םנוצרמ ךכב ורחב םהש םושמ (ב

 יצצמא איה םישק הכ םיבצמפב הקזח תיתחפשפ הקיז )2 ףיעס יפל
 הוירחאו ירסומה שוחל תודע ,וא בצמה ןפ תומלזהה לש
 ?תחתופמפ

va?לש האצות היה הידוהיה תוגיהנמה לש הלוסיח )7 ףיצס  
 לצ תבצשוהפ תוליעפ לש האצות ,וא "ןירה תלבק"
 ?םיצאנה

 תא אקווד הבייח ,רוביצה יפלכ תוירחאה תצשגרה (8 ףיצס "פל
 ?םינזיטראפה לא ףרטצהל םידוהיה

 ?םוקל תינזיסרפה תידוהיה העונתה הרחא המ םושפע )11 ףיעס יפל

 תוחפל אורקל ךירדפל םיעיצמ ונאו ,תודבוצ תעידי בייחפ הז אטונ
 .אשונל תפרוצמה היפרגוילביבה ןפ קלח
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 םלש םֶע לוסיה ןויסינ לש תורטשפא םתעד לע ולצה אל םידוהיה
 .בוסב וניפאהו

 "לרוגה דיכ רוביצב התיפ" לש הינולוכיספ תואטיגב הרצונ
 .םרגנ הפואפ תוטעל ןיאש םיפשפ תונצרופו

 לש םדקופ לוסיח בקע הפשל היואר תידוהי תוגיהנא רדעה
 .הידוהיה היצנגילמני*אה

 erva תואטיגב דראה יליעפפ הענפ רוביצה יפלכ תוירחא תשגרה
 .(םיראענב הפקנ ששחמ) םינזיסראפה הארקל תאצל

DAהביבסהו רהאא םיספתנ ויה ,תורעיל םיאצוי םידוהיה ויה םא  
 ,םהירכפ לצ תופתל םינכומ סםיצנ א) םהל הרז התייה תישונאה
 .הבר הדיפב תניוצו (םירז לע אל ךא

 םינזיטראפל ופרמצנ אלש ,םיידוהי םינזיטראפ לש תוצובקש הדבועה
 .(קוטמילאיב תורעיב "המידק" תוצובק לשמל) ולשכנ ,םייסור

 רשאכ 1942 הנש ?צמאב ,םוקל הרחא תינזיטרפה תידוהיה העונתה
mapתישפנ הניחבמ םילגוסמ ויהש ,םימעפ םידוהי ויה ,ףוסבל  

 .תורעיל תאצל תיזיפו

 .םייסור םינזיטראפ ידי לע תדהאב םירדוהיה ןלבקתנ דיפת *ל

 .םידוהיה ידי לע ץצפנ תגשהל תורשפא רדעה

 היעבה תגצה

 a םידוהיהו רחאא הפק אל תיניצר םידוהי םינזיסרפ תעונת
 :"םייפשג תורזג"כ תוכפהו תורזגה תא לבקל תורודפ ולגרוה
 יב לרוגה םע הפלשה לש וז השיג .העואעפ םדגנ תושעל ןיאש
 דגנ יצאנה עצבמה תחלצהל הקלח תא הערת וע ץבאהל תוסנל
 .םירוהיה

  

 ,ךירדפה סוקלי

.5 

«6 

of 

412 

42 

od
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 14 'סכ "א ךרכ ,ךירדסה סוקלי ה או*ה

o. 

  

  

  

 "וכב אל תונחמב" יפ לע דבועמ)
 (ביבא-לת הדסמ תאצוה

 ץרפ ןורבה תאמ

 ה מ ד ה

 *רהש ,האושה ירופיס דוסיב םידסוע חתופפ ןוימד וא הדגא

 .י+<:.תואיצפב הלאכ םירבד ויה םנפאש ןכתי אל

 ;האושב ושגפנ אלש םישנא לש ,ונלש ץדיהו ןויסינה תולובג

 תונויפד"כ ונידי לע ספתנ אלש המ הא םיריתכמ ונאו ,םילבגומ םה

 | התיהש ,רמאש ימ היה .(םיתיעל ךכב םידופ ונא ןיאשכ םג) "אוש

 | םיכאלמה" לש הכלממהש םשכו ,םלוץעב ןטשה טלש הבש הפוקה וז

 הניא ודבל ןטשה לש וז םג ךכ ,ונל תרכומ הניא םדבל "םיבוטה

 היעבה !הפוקתה התיה וזכ ןכ-יפ-לע-ףאו .ונתעד לע תלבקהמ

 ךופהל היה רשפא דציכ - איה ,ןאכ הילע דומעל םיצור ונאש

 | .םוצנל םיכישמפה םיתפל - םייח םישנא

 עקרה תגצה

 אפור לש ורואיה ןלהל

 4 רפספ הנהמל םילוחה תא תוצובקב ריבעהל הדמע אשא תינוכמ "

 < םיאירבה לש הנחמה ןמ םילוח לש הצובק תוולל ינוצרמ יתסלחה

 אוה דציכ ,שדחה םילוחה הנחמב השענה לע בורקפ דומעל ידכ

 בכש ידיל .תופצל לש לג הסמעוה תינוכמה .ומוקמ ןכיהו הארנ

 וצבציב תויולגה תופצעהו ,תואופק ויה וילגרש ,האודפמ ריעצ

 בשי וילעש עוגפ רביא היה םילוחהפ דחא לכל .בוקרה רוצל דעבא

 .קוחרפל ועפשנ םיצוחלהו םיסוחדה לש תוקעצהו תולליה .בכש וא

 תותפ םיחא רבקל התמד ,םייחה תופירע ונעמוה הבש ,אשמה תינוכמ

 .םלועה לש תופוטאה וינזוא ךותל ונורג אולמב קעוזה

    
 ,לץברא רפספ הנחמל העשה תיצחמ לש העיסנ רחאל ונעגה רשאכ

 5םתרכה תא ודביא םירחא םיברו םיתא ינש תונוכמב ואצפנ רבכ

  

 (תונחמה יווהמ) - אפורה תבוח
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 טש וכ י ס .ה

 השק האושה בצצכ םיכתוה םיבצא יבגל תוטלחופ תונקספ תקסה

 .2 -"ומוקמל עיגתש דע ךרבה תא ןודת לא" ללכל דוגינב תדפועו רתויב

 .וב הערכהה ןפ רתוי בושה אשונב רוריבה יכ ,ונל הארנ הז םעטפ

voaריאשנו הרורב הנקסאב ןאכ סוקנל לכונ אל ונחנא םוקפ  

 .ךירדמה לש ותעד לוקשל תאז

 .א

 ה י פר ג וי לב יב .ו

 םפהלפב םיידוהי םינזיטרפ לש תדרצנ העונה הפק אל הפ ינפפמ )1

 .היינשה םלועה

 .ץיבונהכ mer naz 112 “ay "א "םשו רי"
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 ה א ו שץ ה - 14 "ספ "א ךרכ ,ךירדסה סוקלי

saהייעבה תגצה  

 ?!תפאל ושחכתהו םהב ןתינש ןופיאב ולעמ םיאפורה

 הרבעה יעצמא | .ד

 (םידצ םיעיפומ ןיא ובש) םלשומ יתלב טפשמ

 :תולאשהו םינועטה ירקיע ןלהל

 הירוגטקה ןועיט

 ;בוט םילוח תיב םיק "םש" יכ ,םילוחל םיאפורה לש םתרימא םצעב 1

 .דובכ ךותפ תופל תורשפא וליפא םילוחה ןמ תָצנַפַנ

 ,תיבויח הניא ןול םירקשמש םדאה תבוטל אוה רקשהשכ ,תמאל תושחכתהה .2

 .איהש תופכ תואיצמה תא ריכהל תורשפא ונפמ תענופ איה

 ,הווקת לש ביבש sa שי דוע לכ הפכו המכ תחא לע .3

 .תואיצמה ינפב הדימַע ךוהמ קזהתהל הלוכיה

 הירוגינסה ןועיט

 <הגורחאה םכרדב םילוחה לע הדיבכמ קר התיה תמאה תרימא 1

 <:חרקמ לכב טלחופו רורב היה םתומ .2

 תא הז הרקמב םדאל רפול אפורהמ שרדנ ירסומ חוכ רתוי הברה .3

 :תמאה תא ול רמול רשאמ ,רקשה

 :םתתפל םיכינחל תתל ןידה ןפש ,םיפסונ םינועיט םנשיש ןבופכ

 תירוגינסל םיטפושה תולאש

 ?תמאה תא ועדי וליא אפורל םילוחה םירמוא ויה המ .1

 ?תמאה תא ועדי וליא הנחפב "םיאירבה" םירמוא ויה הפ .2

430 
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 ה א ו ץש ה - 14 od“ "א ךרכ ,ךירדסה סוקלי

 וגיצה רשא ,ףוג ילעב םירבג לש הצובק העיפוה תונוכפה דיל

 יתוליחהו םהיניבש שישקה לא יתינפ ,הנחפה יאפורכ םשצץ תא

 :תוטרפב ותוא רוקחל

 ראוח רבדב הפ ?תקפספ תופכב תופורת םכידיב תויוצפ םאה -

 ."ולכו ןוזפ תפסות םילוחל םינתונ םה םאה ?םירישכפ ,השיבה

 האר אוה ,ויתפש לע ףתרפ ינטש ךויחשכ יתולאשל בישה אוה

 שחרתפה תא ספות וניאש ,ןכסאו םיפה ריעצ אפור הץש התוא יב

 .וביבס

 ןוזפה םג ,םולכ .םילוח תיב אלו תופורת אל ,םולכ םהל ןיא

 .םירתא תונחאב רשאש רתוי ץורגו שעומ פשלצא

 .יתלאש ?םכלצא םילוחה לרוגב הלַע השפו -

 דע ,םיפופצו םיכושה םיפירצ ךותב סתוא םיביכשא ונא -

 ... םיאבה םיחולשפל םפוקמ םינפשפ םהו ןנוצ השענ םפוג רשא

 .לוכה יל רווחתנ שיחקה אפורה םע םירצקה םירבדה יפוליחפ

 %םיתא םישנאו םייח םישנא וית הז הנחשב

 םיאנ םידגבב םישבלתפו םידבוע ,ץבושל םילכוא ויה םינושארה

 ויהו םתפשנ תא םיחפונ ויה םירחאהש דועב ,רוסחש םיעדוי םניאו

 (129-128 *גע) ".םייתב ויהש הלאל הסנרפו הדובע םיקפסא

 יתעגרה םילוחה תא .יתליסנ לע קיודפ ח"וד יתרספ ירבחל "

 יל ונימאה םה ."ולכו םיאפורה תא ,הנחמה תא יתיאר יניעבש

 הנחפב םיראשנ ויה םא ,תינוכפה לע ולע רתוי תולק םילגרבו

 ;הווקתה רסח םבצפ לשב אלימפ ץרחנ םלרוג ,ואל םאו ונלש

 לקהל ילע התוויצ םדאכו אפורכ יתבוח .סשסה אפור לש ויטעבו

 תיצהלו פפהנל ,םבל תא ץיגרהלו הנורחאה םכרד תא םהילע

 ".ןוחטיב לש ביבש הצחאל תותעה תויובכה םהיניעב

(130 “ay)  
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 "ייח ךיפדב" .3

 "ייה ךיעדב" ןמכור בייל לש ורפס פ ? דבועת אשונ) .
 (םילשורי ,"תודוסי" תאצוה

 ה מ ד ק ה

 ונאצמיהל תועובש 12 ואלפ ,1943 ראורבפב 17 "ד םוי םויה"
 ונירה ,ןמזה תא קספה ילב וישכצ םידדומ ונלוכ .תועח 2016 .אובחמב
 רפסל החיתפה יעטק םה ולא "... תוינצחהו תוקדה תא וליפא םיבשחמ
 הנשכ הבשל "וכזש" ,האושה ילוצינבש "םירשואפ"ה ןמ םידחא ראמפה הז
 םינלופ םירכיא לש םתיבב המדאב קומע רובב ךכ רחאו ףתרפב יצחו
 ירא רתונ הפ ?רתונ הפ הלאשה תא גיצפ וללכב אשונה .םתוא וריתסהש
 .ישונאה ןימה לכל ילואו התוא רבעש םדאל וזכ האוש

 קקרה תגצה

 ,ךוראו רצ אובחפב םירבג 2-ו תורענ 2 ,םידוהי השיאה םיבשוי
 הרושכ םכש לא םכש םידמוע םה ןכלו ,וב תבשל תורשפא לכ ןיאש
 םישפחמ .והער תא שיא םיאור ןיא טעפכו אובהחמב ךושה .םילייח לש
 תוערואפ םהירוחאפש הז לכ .שמשה ןמ םולש תכרב לבקל קדס ּהזיא
 :אבה רופיסה תאפגודכ ופיגה

 הא קחרפבו ,התפ הרענ תלטוא ונדיל תישילשה הגורעב ןאכ"
 איהו הרכהב הנדוע הדליהו תתוש םדה entra WTI תנודלי הנפמ
 הפכ תולמופ רתוי קחרה ,הל שיגמ אל שיא לבא ,םיפ טלפ השקבע
 הצורפב םירבועה םינפרגב תוריצפפ ןה .ןיידע תויתה תויורי םיצנ
 )67-66 (ay“ ".םפיברספ וללה לבא ,ןוגרהיו ןהב וריש

 םפינזיטרפה וליפאו (םיאצפנ םה ובש הז) ןיוע רפכ םלופע
 gBnIK םיאנוש

 הגניחו הלוליה רחאל רפכה ןפ םירוחב ואצי םידחא םיעי ינפל" 0
 םידרזו םיחיש יפנע ופש ,(םוקפ סש) הקבונראזל הכופסה השרוחה
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 ה א וח ה - 714 "פס "א ךרכ ,ךירדכה סוקלי

 תא ריאשהל בוט אל הז גוסמ הרירב רסוח לש בצמב םאה 3

 ?ופצעב דחא לכל הרירבה

 הירוגמקל םיטפושה תולאשמ

 ינמז גנוע םורגי (רקשה תרימא) תהא ךרדבש ץדוי אפורה םא .]

 - תלעות לכ ול איבי אל (תמאה תרימא) היינש ךרדבו ,םדאל

 ?רקשל ותבוח ןיא םאה

 ?ורובע הלק התיה איה םאה ,אפורה ןפ הפ השרדנש הערכהה ביט הש .2

 ?עודמ ,השק התיה םאו

 םירובס ונאו ,תובר תויורשפאו תולאשל בחרנ רכ הפ שיש רורב

 .ןוידה ךלהמב ולעי םהש

 1: ם וכ י פ

 רתוי הברה איה היעבה .אשונב םוכיס ביתכהל ונתנווכב ןיא

 אוצמל רשפא םא קפס יכ םא ,ןאכ תילעוע איהש רשקהב רשאפ תיללכ

 .וזפ תינוציק רתוי אפגוד

 ובש הרירבה רסוח לש בצמה תא תוארהל אוה אשונה רקיעש המוד

 היהת חרכהב .הבוט הריהב לש תורשפא ללכ ץיאש לבקתתש הערכה לכ

 .הבוט הריחבל תורשעא ללכ ןיאש אושע הער

   
     



 ה א ו ש ה 155 - 15 'ספ 'א ךרכ ,ךירדסה סוקלי

 המייה הלודג הפ !ןידה תדיע התיחנעפש הרידאה ןויליכה תכפ העועל
 הלודג החירפ ינפל ןטנטק JD קר ,הרקפ קר ,הלילח ,הז ןיא פאו ?תרכנש רוד לש שידירשה ונל ,תופצל ונל רתונ דוע הפו !הז עגרל םוכזל דבלבו םירוסיה לכ ויה םייאדכ ?פדה TAB לש ,רידאה ןורחה לח ותליחהת וז שנפאה ,יוה ?םייהב ראשיהל דוע ונל הפ פשלו ,לודגה ןידה םוי לש ותליחת תוארל ידכ קר ולו .אייהב ונראשנ וליא ,ונהוכז
 פייהל הפסנה םצה ינב ונא דוע אצענ תילכת הפ ?ספתה ןוטלש לש
 )429-428 ay“ ךותפ) "?הזכ ןעזב

 לכ ןפז ךשא ואבהתהש פידוה* השיעה טתוא ם/ ,וילע רוערעהו ןפכיא טפצפ לש ופויס הע ,הלא םיפיב םישגפנ ונאש ,ונפצעל ראתנ (2)
 :פתוא פילאוש ונאו .ךטשופא ךכ

 ?תויחל ךיטפהלו ,תויחל הכל היה יאדכ הפ םשלו הפ שושע -

 ,לצניהל הווקה איהש הדיא ונל התיה דיפת :ונל םיריבספ פהו \
 .תופל ןוצרה לע רבד לש ופוסב רבג ונבש םייחה רצי יכ

 הזכ ןברוחב ,ללכב שייהל ,פשייחל ךרע הפ :םילאושו פירזוה ונאו
 , ?אובהפל םתדרי הרש םתיארש העל העודש םלועב רבד פכל ראשנ אל

 ... ונפצלעל ונהנא ונראשנ :פינוע פהו

 ?שונא פלצב שירוצי ,ונייהד "םהא" םתראשנ סהא :םיביגפ ונאו

 4%. חל ילוא :םינוע פהו

 .רבד פוש ליבשב תויחל פתכשפה ,לבה לכה ,םילבה לבה :שירעואו (פקשב ונתצעל) וגפצעל פיקהוצ ונא 781

 :האבה הרוצב היעבה תא גיצהל פםיעיצפ ונייה סוכיסב (3)

(x)פהייח םא ליצהל האוש ילוצינ פתוא וסינ 87% הפ ? 
 ולאכ תוביסנב שייה ליצהל ןויסינה פצעב ןיא פאה (ב)

 ?הרובג םוטפ
 וזש רחאל השדה החפשפ תפקה) פייהה ךשפה ₪ פאה (ג)

 תותוכ ול פיטרדנט הטעפ םוטפ וב ןיא (האוטב הכרחנ
 1פםזבר תוית

  

  

  

 ה א ו ש ה 154 - 19 'פפ "א ךרכ ,ךירדסה סוקלי

 ותיצהו תוקוניתו םישנ םהיניב םידוהי השיש ורתתסה ובש ,רוב לע

 ".תובהלה ךותב ופרשנ םישנאה .הרודמ

 יביוא'ל רתס םוקפ םינתונה *"סעב סידגוב'ה לַע םירבדפ רפכב"

 םידגובלש ,רפא רפכה ישנאמ דחא .םידוהיל - םעה יביאו 'םיהולא

 ןפז רחאל ,לפא ףוס םהל יופצ אליאב ,םידוהי םיריתספה ,וללה

 )82 y«“ ךותפ) ".םתוא וגרהי םפצע םידוהיה

 םידוהיה דחאו ,ואבחתה ובש תיבה ותואלו ,רפכל םינזיטרפ ואבשכו

 ונא !ונתוא חק (רבח) ץשרבוט" :םהילא קעוצו םיאובחאה ןש אצוי

 ונייה רקובב תרחעל" :האבה הנומתה ףוסבל תלבקתפ ",םכפץ םיכלוה

 ,םישובלפ *לב םד םיתתושו םיכופ ,שקה ךותב היילעה לע םיעורש ונלוכ

 "... תיבב היהש הפ לכ ודדשו ונישובלפ תא םג םעפע ולטנ םה

 )80 "פע ךותא)

 םיחרוב םהו רתוי םנסכאל לוכי וניא הז רצו ךושה אובחא םג

 םיצלאנ תועובשו םיעיפת םיפי ,םיפ אלא ןורחאה רובה ,והנשפשל רובפ

 עודפ" הלאשה הפצ .דבואו ךלוה םייחל ןוצרה .םנקורלו םיפב דועפעל םה

 הזכ ירמב םיקבאנ ונא עודפ ?וניתושפנ תא טלפל ךכ לכ םיצור ונא

 (448 *פַע) "?םהפש ץרקיהל

 (419 *פַע) ""ייה ךיפדב' םכילע רזוג ינא" :לוקה עפשנ זאו

 םישגפנ םה .םירתתסאה תא טיררחשאו םיסורה םיאב ףוסבל

 ןיחצולאק לא תכלל םילוכי םתא" :םהל רפואה יסור ידוהי ןשיפאקב

 ... ולוכ פלועה םכינפל חותפ םשפו ןילבולל קסניפמ ,קסנימ לא םשא

 ונירוהאפ .םיצוצרו םיפיע ונלוכ ונדעצ" .רפסה םייתסמ ךכו
 ".לודי יתלבה לא - האידק ונדעצ ,םיכשהפ ליל - רוחש הליל

 היעבה תגצה .ג

 רובב םידאוע פיאבחתמה תשפחש העש רתויב םישקה םיעגרב )1(

 :ונאויב םהפ דחא בתוכ ,גרהו האנש לש 8י ביבספו ,אלפה םיפה

 לבוטה פלועה לע ,םלועה לע תכתינה איה םיהלא תאח תמאב ילואו"

 .ויחא עלבי שיאש ,ועצע ףורטיש ופוס הזכ םלוע ... םדב ראווצה דע

 ךרע הא וז היסופלרדנאבו ?םיהולא תכיפהפ לש התליחת וז ןיא םאה

 שיבולעה ונייהל תובישח הע ?םיצוצרה פידוהיה ינורחאל ,ונל

 



136 
1357 
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 ה א ו צ ה - 15 'ספ "א ךרכ ,ךירדסה סוקלי

 ם ו כ י ס ד
 האושה םויִל הרצק היפרגוילביב .גי

 | ןעזל אוה רתויב בוטה ,יעצמא לכב הפ שפתשהל יאדכ אלש 1219

 ירמהו האושה תודלותל ,1 ול גיצהלו הצובקה ₪ החישל האושה ילוצינא דחא הלועפה ךלהפל

 .דחואפה ץובקה "אצוה ,תיטשנ הרש .האושה ןפ םיפשרה תא טולקל ידכ רקיעב (!תוגידעבו םעטב) תולאש

 תיפרגוילביב המישר םע םיאטשונ יפל תדבועמ תרבוח DOM“ ךותפ םילטק אורקל יאדכ ,עוציבל ןתינ וניא הז רבדו הדיפב

   .אשונ לכל תדמצומה .אשונה ססובפ וילע
 וז תרבוח שוכרל ךירדפ לכל םיצילממ ונא

 ךפכיא דגנ יטפשמה ץץויה .2

 (ןמכיא טפשמב החיתפה םואנ)

 .הרבסהה זכרמ *'אצוה

 מכיא טפשמב ןידה קספ .3

 .הרבסהה זכרמ 'אצוה

 ב"כשת יתדלופ .4

 ל"קקה "אצוה

 ןמכיא םפשמ ךותמ תויודע לש זוכר יוצפ וז תרבוחב

 .םיכינח ינפב איבהל יאדכש

 דראלו האושל די .5

 (ג"ישת) ל"קקה *אצוה
 .האושה אשונב םיכמספו האירק יקרפ זוכר

voy pr 6 

 הרובגלו האושל ןורכזה םויל האירק יקרפ

 ."םשו די" 'אצוה

 "רבוכז" 7

 ל"קקה ןעפל םירומה תצעומ *אצוה
 .רבסהו האירק יקרפ

 ירפהו האושה »8

 תוברתהו ךונחה דרשפ 'אצוה |

    :האירק יקרפו םיכמטספ ץבוק



  

    

 ץולחהו רעונה ינינעל הקלחמה / תינויצה תורדתסהה

 םילשורי ,ילארשיה רודמה

 16 'םס ,"8א ךרכ ,ךירדפה טוקלי

 ךרע וא סכנ - תיאבצה תוליעפה

 בות

 המ ך ק ה

 (לארסיב אבצה לש ולקשס )

 עטרה תגצה

 .ןטרתלא .3 (יעיבטה רוסה) - םיסכנו םיכרע (א) 1

 םשגתס ךרע וביא סכבנב עבסוס וניאש ךרע (ב

 - פכנ תויהל לדח ךרע יוור וניאס סכנו

 .ךיירטסנטור .1 תאמ

 .ךרצ ךויהל לוכי - סכנ לכו ,סכנ תויהל לוכי ךרע לכ .2

 היעבה תגצה

 .הלידבס הניא השיגו = ךרעו סכב ןיב תולידבסה תוסיג ,1

 .סכבהו ךרעה תדסתה רבדב תושיג ,2

 .תויורספא 4-ל םינועיסה גוזימ 5

 הרבעה יקעצנא

 םוכס

 .ב

sx 

0 

    

  

 ה א ו ש ה 15 'סס "א ךרכ ,ךירדפה סוקלי

 דרפהו האושה רקחל שיפד

 (תואטיגה יפחול היב)

 .דחואפה ץובקה 'אצוה

 םשו די - תועידי

 טצו די "אצוה
 פיפטוש םירקחאו םיכפספ גיצמה םשו די ןולע

 .ןפכיא טפשפב םינדה 28-ו 27 *ספ :םינולעב טרפב ןייעל ץצוא

 דרפו ןוילכ יעיב

 ןיבטבול היבצ תאש

 פ"הבקה "אצוה - "תורבוד"

 <םיריעצ םידליל רקיעב םיאתש

 הירוטסהל הרופל ןועידי

 2 - "ספ

 לארשיב הירוטסהל אירופ דוגיא י"ע רואל אצוי

 תיצאנה היגולואדיאה תגצהל ובורב שדקופ הז ןולע

 .האושה חארוהב תויעבלו

 םשו די תורבוח

 "ד - "א שיצבק
 סשצשו די תאצוה

 .האושה תשרפב תוראהו םירקהפ יצבק

   
   

  

.9 

  

«10 

11 

12



     
 - תיאבצה תוליעפה

 (א)

 (עפק) םיסכבו םיכרע

 (ןסרתלא ןהנ ;:תאמ)

 טלקמו הדפע לג רפס-יסבא ודרי תע"
 סכרה ןס ומוטשסש תוללוס יזגפ ןיב
 -תלאש התופיחד-אולם-לכב הבצנ בוש

 טלחפ ךרע אוה Pino copo :תולאשסה

Bs VR 

 בעכ לחוזה קבאה ףא לעו ןשעה ףש לעו םיזגפה ףא לע יכ

 תרפוע םסטג תחת ךלהפו רצחב הסוהו סבלתמ דה היה

 ןינק אוה ,היהת אל היה .ךרע וניא טלקסה ,םירבה ;:ןעוסו

 םוסל ןפוא םוסשב וכיסל רוסאו

 .תרחא תייכרע-תיסי הירוגסק

 קפדתה בל לעו דהה הז רבד ךכ
 רספ-רבדו רבסהו תויאר הברהו

 קפאתה-ףיסוה אל סלקפה רסא דע
 רוספורפ ,אנ לא ,ענ לא ;תובצעב רפסאו

 - דולחה ןוסבה דיעי - יתרסא אל םלועס ,אל ,אב לא
 (יל עדונו דגהש הדסב) ןעס אל ידבלמ סיא םגו
 סולוסבאכ ינא ספתנ וב טספמה םוחתב יל םוקסש
 תיסויק-תייסי הניחבמ
 .תילטנרנצסנרס ןכש לכ אלו

 ינויח ךרע יל שיש הרקסב ילוא יתרסא םא

 ,יתנוכתב הערל אל יכ ךל חיסבמ ינירה
 ינוית-ןחבה=סוח תצק יב שי ילכ אלא יניאש ףא לע יכ

 ינרסית ךשח ילב אוסלו

 .יטנסס=יגולותנוא טוסב

 2-2. רע וא סכג 16 "ספ "א ךרכ ,ךירדפה סוקלי

  

   

    
    

    

     
   

    

    

   

     

   
    

   

    

    
     

      
         
   

  

 - תיאבצה תוליעפה 16 "ספ ,"א ךרכ ,ךירדסה סוקלי
 ךרע וא סכנ
  

 ךרע וא סכנ - תיאבצה תוליעפה
  0 7 Ti Tgו ==

 (תואסצעה םויל סדקופ אטוב) |

skה מ ד ק ה  

 םיבר םיצסאס תעקטהבו ךטופמ ךילהתב הסקוה לארסשי תנידמ

 הכורכה תוליעפה לע - תובטיתההס רבדה הארב הרואכל .סיבוצטו

 .הבידפה תסקהב רתויב ברה לקשפה תא התוויה - הב |

 ךילהת לש םינורחאה םיבלסב האבש תיאבצה תוליעפה םלוא
 ,"לסבה בג תא רבסש סקה" התיה ,(רורחשה תסחלס) ץראה בושי |

 .ףכה תא עירכה ,םייק רבכ היהש הפל ותפסוהש םרוב ,ונייהד

 ,רורבו ביצי אל ינוחטב בצספב ונא רורחסה תמחלמ זאמ |
 .דיתעב םייבוחסבה ובייוכיס יבגל תובכסל תואדו לכ ובל ןיאש

 ,אבצל בר לקטס תתל ובאיבהל ידכ ןייד ,הלא תורבוע
UMהסגפ לש הפויק םצע ךא .ןוחסבב רוסקה לכלו תיאבצה תוליעפל  

 וגתוא רסופ וניא ,ונתוא תפפואה תואיצסה תשוחתב הרוקסס וז
 תוליעפל סחיל םיצור ובנייה IDYD הז"א = קודבלו תוסנלמ |

 .םויכ םהל םיסחיס ובאש תועסשסה הסו ,ונכותב תיאבצה

 דיתע ונתאס דחא לכס הדבועה הכוב הלוע הז אסונ תובישח
 .אבצב (תרש רבכס וא) תרסל /

 עקרה תגצה .ב

 :אבצל סחייל שיס תועסשפה יבגל תושיג יתש איבב

 



    

 - תיאבצה תוליעפה 16 'סס "א ךרכ ,ךירדמה סוקלי
 ךרע וא סכנ
  

 תכרעהל ,רחא הלועפ-וק ינפ לע דהא הלועפ-וק תפדעהל םתוא איבס
 לש ןורקיעל הסיאתס אל וא ,הסיאתמ התויה יפ לע התסענט הלועפ

 תש ו ד ק  ,ם ד א ה ת ו ר י ח אוה הז ןבופב ,ך ר עץ .ןכות
 םהיפ לעש םיבכת םה הלא ,רפולכ ,םהב אצויכו ADE ,ו * ייח
 ,וגתלוזבו ונפצעב ונגא םינד םהיפ לעו וניסעמ תא ובא ם"נווכמ
 יפ לע אוה לעופ ,אל וא םדאה תוריח םייוסמ השעסב תסשגתמ םא

 - ךכ אוה גהונ OK וא ,ןכ לעופ וניא וא תסאה ןורקעב ותוקבד

 ותוא תבווכס םתשודק םושפ םייח לע הריסשש - תאז הטגוד לוסיל םא

 .השעסל הכלה ותוא תנווכמ הביא וא

 ןבוסב .םייוסס ךרע עובט הבס תואיצס תביסח אוה סכב וליאו

 רסולכ ,הז גשומ לס סוספה דצב ילכלכ םכנ תויהל ס כ 1 לוכי הז

 .םיעצמא לע תולעב לש לכה-ךכ ,תסייוסמ הלועפ תסצוע לש לכה-ךס

 תויהל סכב לוכי  :לססל ,ילכלכ-אל תויהל ול רשפא ס כ ג םלוא

 םיסייוסס תוגהנתה תונורקע םיסשגוס הבש תובסיתה לש הרוצכ ,ןוביק

 .הפודכו ןויוושו ףותיס ,םהלט רוצייה-יעצסא לע םדא-יגב תולעב לש

 םוסשס ,ס כ 1 הז ןבוסב אוה הפיה רישה וליאו ך ר ע אוה יפויה

 ;ןו ר ק ע וא ן כ ו ת אוה ך ר עץ  .ךרע-תיוור תואיצמ תביסח אוהש

 התפנש אצסב אלא ,םוסא KIDI אל ,י ש ם סם אצסב אוה ס כ ב וליאו

 םע לש תוריחס רפול םג רספא הז ןבוסב .ך ר ע וב עבסוהסו ךרעל

 התוא תאטבסו וז תוריח לעופב הסישגסה הנידס וליאו ך ר ע אוה

 - .ךרע וא סכנ ;ףידע הס הכרעה ןאכ ןיא  .ם כ 1 איה - השעמל

 רניאש ך ר ע .םיגוס םירושימב םיאצמבה םיניינע םה הלאשס םושמ

 הסענו סכג תויהל לדח ך ר ע יוור וגיאס ס כ 1 ו  ;םסגתס ךרע

 .הב םילקתנש ןבא תניחב ,רסוח

 לע עיבצסה יגולוניסרס לדבה אוהש ,הז לדבה לע ובדסעהש רחאל

 היהנ - תואיצסבס ןותנו ןכותבס ןותנ - םינותנ לס םיגוס םירושיס

 ם י כ ר ע ןיב םיסחי לש םינוס םיסופיס ןיב ןיהבהל םיבייח

 תויוור תואיצמ תוביסח םה םיסכנהש ונרמא הליחת .ם י ס כ 1 ל

 ;םיכרעה לש ינכותה םביסל םאתהב הנוש םתויוור ביס םלוא .םיכרע

 .הרצקב any רבסוי הז ןיינעו

 שי יכ רסול רספא :לטסל ,םיכרע ינימ ןיב תונוש תונחבה שי

 םיכרע שטיו  ;תואירב וסכ םיילאסיו םיכרע וא םייח לש םיכרע

 עיצב םלוא .קדצ ופכ םיירסוס םיכרע שיו ;החוור וסכ םיילכלכ

 .םיוסמ דצס וננויד אסונ תא ריאהל הב שיס ,תרחא הנחבה ןאכ"
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 - תיאבצה תוליעפה

 ךרע וא סכנ

 16 "ספ "א ךרכ ,ךןירדסה סוקלי

  

 חנ וביא םעיבי רשא ךירבסה יעסשב ,אל ,אב לא

 - החכסטנ אל תילכת-דצ םא - ךל יאדכ אל ילואש המדב יל

 ,ךכ לכ דיטתס ףקתב ,ףרה ילב ץךרפלו ףיסוהל

 .הככ-לכ תוהותפ םיתלד לא

 ,דיזסו גנוס לכ תעתרה םסל ,הכ שיגדהל יאדכ אל

 (אוה לילק םשר הסוע םאתפס) דבכה תויארה לולכס תא

 ,תיזזת חור ראש ןגפסב ,בטיה חיכוהל תנמ לע קר

 .הלילח ,ךרעל סכנה תא ךפוה םכנה-ךרע ןיאש

 יד ילב דע ןינעה רורבס םושפ קר אלו .ךןרצ לכ ןיא

 ,חרסל טאל-סא תישעב הדיסתס שגד תפסותו

 יול-םעט ןיסו הנשס םילבת הזיא ינפס םג אלא

 .הרכ-לעב םירבדל םיפיסומ ןספזהו םוקסה יאנתס

 1 העל תרעופה סא לא חג ליחש הרקי םא ירהש

 ךרב לעו ןוחג לע הליהזב וער תא הכותס ררוגו

 האלסה תוניצרה לכב ןאכ ריבפהל רחיס חרכה ןיא

 ,ךרע הזיא - הסעפ תעסב ,ןכ - םיקפ ותויה ףא לעש

 העס התואב וסצע אוה ךפהנש תוסדל ןיא ירה

 ?תראפתל-רורב הז ןיא םאה ,הסלחס תייכרע תוהסל

 | ,םיבוסח םיגספ רדגה ךות ,תאז ול חיכוהל חרכה ןיא

 .לדויו תאז תא אוה ןיבמש רחאס ,רוסאכ ,לכ םדק

 םיוקה ןיא ילוא םיסעפל ןכאש יגפס ,ןכ ... תינסו

 עונ ילבל םיעוסנו םירורב הכ גסמל גסס ןיב םיצוחה

 f ,טיברעתס םשא-הפ הזב-הז ילוא וליפא םה םיסעפו

 .תאז אדולו ןולפב ןיעל יאבפ ןיאס העשב דוחיב

 וניאס פכגו ,םסגתס ךרע וניא סכנב עבסומ וניאשט ךרע" (ב)

 . הב םילקתנט ןבאכ - רפוח הסענו סכנ תויהל לדח ךרע
 ה

 ("דוסיה ןס ןץובקב ךיירטשנטור ןתבנ 'פורפ ירבדס )

 ארקנש הס ןיבל "ךרע" ארקנש הס ןיב ןיחבהל שי הליחת"

 ,םרא-ינב ישסעס תא ךיררפה ןכות וא ןורקיע אוה ךרע
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 - תיאבצה תוליעפה 16 'סס "א ךרכ ,ךירדסה סוקלי
 ךרלצ וא סכג
  

 תואיצסה תביטח ,הכותב סססתהל ידכ תואיצמ לש תוביסחב עייתסמ
 ךרעה ןיאש םוסס ,הז ךרע םע םלש יוהיז ההז תושעיהל הלוכי הניא
 אוה ךירצ וביס יפל ,תואיצסה תביטח ךותב עקוסס תויהל לוכי הזה
 לוסיבנ  .וםייקל ידכ אקוד תואיצסה תביסח ןיבל ופצע ןיב קחרפ

 השוע םדאהש םיבוש םידעצב תעייתסס םדאה תואירב :הסושפ הסגוד
 הלאה םידעצה .הסודכו ויתועונת ,ויתובוזס ידי-לע ,הסייקל ידכ
 דעצ םוש .הידיב םיעייספ םה אלא תואירבה םע םיהז םיסעב םניא
 םהסש תואירבה ךרע םע םיהז םיסעב םניא יסמט גהוב םושו *שסמ
 :תרחא המגוד וא  .ךכב םיעייסמ םהס תורסלו התוססמתהל םיעייספ
 תיתנידסה הרבחהס ילבס רשטפאה רדגבב וניא הינידסמ תוריח לס הסויק
 ידי לע ערפוי אל הייח ךלהסַס ילבס :רסולכ ,הסצע לע הטילס היהת
 תינידס תוריה ןוהסבה היטבס ןכ לע .תיבוציח וא תימינפ ,תומילא
 ןיב רטק סי תאז-לכב ךא ,הסע ההז אוה ןיא ,הפויקל יצנת צוהו
 היטבסה ןוחטבה גוה ןיא ףא ,תינידפ תוריה וגיא אבצ ,םידדצה יבש
 ןוחתסבהש ךכל עייסלו תינידמ תוריח טסשל אב אבצה .תוריחה תא

 ובניא אבצ .תוטססל היהת תיבירפה תוריההש :רפולכ ,תושסמל היהי

 וביט יפל וא ,ת ו ר י ח ןכותה לש וביס יכל - רשפא יאו ,ןוחסבה
 היהת ,תואיצמ לש הביטחכ ,יהטלכ תיסובא הביטחש - ןותטב ןכותה לש
 וביאו ,םתוא תסלבס איהש ךכב וביא הלאה םיכרעה לא הסחי .ומע ההז

 הלש םישעסהסט אלא - םימייוסמ םיסקא ידז לע םתוא תסמממ איהש ךכב

 םילוכי וסצע אבצה לס םישעפה .םייקתיו היהי ןוחטבהש ךכל םיעייסמ
 איה ,ןוחסבה תא המישגמ הניא הסצע הסחלסה .לשמל ,המחלמ תויהל
 סהי םב אוה הז הרקפסב סהיה .הנסמ האצותכ םוקי אוהש תרשפאס
 ךרע וא ן ו ח ט ב ה  ך ר ע לס תוסססתהל הביס םה םיטעסה :יתביס
 םה הלא ;הלאה םיכרעה תא םימסיטגמ םניא םסצע םה .ת ו ר י ח ה
 השוע ינאש הרקסב ךא .םתוטססתהל וא םתססגהל םיעצסא וא תוביס
 ,ךרעה לש ותושמסתהל הביס קר ינגא ןיא ,םדא ייח תלצהכ בוס הטעפ

 .ופצע ךותב ,וכותב הזה ךרעה תא םיסגמ ומצע ילש הסעסהשט אלא
  ".וסישבס אוהש ךרעה ידי-לע ובכות חוכב רדגוס אוה

  

 - תיטבצה תוליעפה 16 "מם ."א .ךרכ ,ךירדסה טוקלי

 ךרע ו: םכג

      

 םיכרע שי ,םידיסתפ םיבצסב ם י ס ל ג ת סם ה םיכרע סי

 יפ לע םתוא םיעצבס םדא-ינבשט םיסקאב וא םיסעמב ם י ש פ ס ת סם ה

 סםירישכסב םיזוחאה םיכרע שיו ,םבגעסלו הלא םיכרע לש וצה

 ת ו ר י ה לש qa nana nadam vio .םתוא ם י ש פ ש סם ה

 תששמשתשסתתתתתההההה" ,ם ד א ה

 ותדיסע םצעב םלגתס םדאה תוריה לס ךרעה .םידיסתמ םיבצסב סלג תט

 תא ןיבםה ,ותוא תופפואה תוביססה ןס הנו- רוציכ ,םוקיב םדאה לש

 ןבא תסגוד ,הזה םוקיה לס קלח תוטשפב וביאו וילע ףיקשפכ םוקיה

 תוגורקעכ םיכרעה ןיבל ,םיכרע היוורה תואיצמה ןיב סחיה .בש; וא

 םדאה תונוס לש םלשה בצסהש ךכ ןודנה הרקסב אוה הז םחי - ןכות לס

 הזב אצויכו  ;יגכותה ךרעה תא םלגס ןכותב ותלועפו תוביססה 12

 דסעס ,יסונא ללכ לט תינירס תוריח לס דס,:םה :יתרבחה ללכה יבגל

 לסט ךרעה םלגתס ובס םלס בצס ל6 דמעמם aja ,הנידמב >אטובסהו םלוגמה

 תא םיסנס םייוספ הסעס אל .סרפל אלו ללכל הקיזב םעפה תוריחה

 ,םיסייוסס םיס;םב םג הלגתי אוהו רספא יכ ףא ,תוריח לס ךרעה

 תא םילגס םה הלא םהיתוערכהבו םי;ירכס םדא-ינבט תוערכהב ;לטמל

 ,רותב וא ,ךותב תסייקה תוריזח הלגתס ןאכ םלוא  .םהל רסא תוריחה

 .הסדרה הלחתה אלו יוליג אוה םייוסמה סקשהו דיסתסו םלס בצמ

 רבודס רסאכ .תואיצמל טיכרע ןיבש רחא סהיב ןייעב התע

 םיטלוגס םניא הלא תוגורקע ירה ,קדצ וא ,ערה תבה< וסכ הזכ ןורקעב

 וסיסגיס םיסעטל ,בורל ,םיכירצ םה אלא ,םלט בצס תרותב תואיצפב

 תואיצס תוביטח הנרצוויתו רספא .תואיצמה ךותב הלאה םיכרעה תא

an epaיסונא הדוג% לט הביטחה :לשפל ,הלא םיכרע תסשגהל ןיעדויב  

 ךרוצ סי םלוא  .קדצ םיסגהלו ץר תכהב םייקל ,ןוסלש לסבל תסקבסה

 בצסל םיסעב םניא וללהו ;קדצה תאו ערה הבה: תא םילסגהל העש לכב

 des אוה .הםשגה לס םיטקא ידי-לע דיסת םיאסיבנ םה אלא ,דיסתמ

 לש סחי הז הרקפב אוה תואיצמל םיכרעה ןיב סחיה יכ ,ונרפא

 םד:=ינב לס םיםייוסס םיסקא ידי-לָע תקספג וא תדסתס תוסססתה

 .םנעפל וא הל. םיכר;ל םיאגתםב םתוא םיעצבסה

    ךרעה רשאכ ,תואיצטל םיכרע ןיב סחי לס תיסילש הרוצ הבסי



  
  

  

 - תיאבצה תוליעפה 16 "ספ "א ךרכ ,ךירדסה טוקלי
faiךרע וא סכג  

 היעבה MINI .ג

  

 :ןודינב תועד לט תויורטפא הסכ ןצאכ םיאיבס ונא .1

(x)צאבצה .סכנל ךרע ןיב הרורב הנהבה תויהל החרכוס , 
 םהב םי;עיבסמ ונאש ,םיסכב םלועל םה תיאבצ תוליעפ לכו קשנה ילכ
 .םתוא תרטל םיאבה ,םיכרע

 לוכי סכנה ןכש .סכנל ךרע ןיב הנהבאב ךרוצ שי (ב)
 תצ ללחפ אבצה רטאכ ,םיער םיכרעו םיבוס ביכרע הדיס התואב תרשסל
 .ער פכגל חרכהב ךפהנ אוה ,תוריה וא ,םדא ייח תסודק ךרעה
 וכופיה .בוס םכב אוה ןכל .םיבוס םיכרע הרסס אבצה ונתנידמב

 .יצאבה רטשסב רבד לש

  

 האר םזיצאבה ."הוכ"ה ךרעה תא םלועל גצייס אבצה (ב)
 חוכה" תרסס המ תא דיסת םילאוש וגא .ומצעשכל בוס ךרע הז ךרעב .

 .דבלב יעצמא וב םיאור ,ונייהד ?"ערה" תא וא בוסה תא

 ידגנה ןועיטה (ד)
 יספסה יוטיבה אוה סכנה .סכנל ךרע ןיב לידבהל ןיא

 ססספו גציימ אוהס םוסס ,ךרע אוה אבצה ,ונדיד יבגל .ךרעה לס
 .ןוהסבו םייה :םיכרק;ה תא

2. 

(x)סכנה וליאו  .דחא אוהו דיסתס אוה ךרעהש החנה סי  
 עבסוס היהי םהבש ,םינוש םיסכנ תויהל םילוכי יכו דיסתמ וניא
 .םיעצסא המכב דחא ךרע תרסטל ןתינ ,תורחא םילסב וא ,ךרע ותוא

 ,אבצה י"ע גשוס תויהל לוכי הנידסה ןוחטב :לספל
 .םולס יכרדב ןתסו אשפ י"ע גסוס תויהל םג לוכי

 :ןעסת תדגוג החנה (ב)
 בצכב םינבנתוס םה .םידיסתמ םניא סכנה םגו ךרעה םג

 .םילעופ םה ובש

    

 - תיאבצה תוליעפה 16 'ספ "א ךרכ ,ךירדפסה סוקלי

 .ךרע וא סכב
  

oךרע תויהל לוכי סכנ לכו םכנ תויהל לוכי ךרע לכ  

 םיכרע" (הזב אבופה) ןמפרתלא ןתב לש וריש תאירק רחאל
 לודגה שערה .םש יא תיאבצ הדיחתיל הרקסב יתעלקב ,"םיסכנו
 ם"קסשל יתסבכנשכ .ורוקסמ תא שפחל יתינפ ןכל יתוא ןרקס יתעסשש
 :רפוא (ול ארקב הקיבצ) ןקז רוטע הובג ליח יתעסש

 עיבמ ,ול קרו ,ול ידיבש הזה הבורהש ,םכל רפוא יב-ו -
 םדא ספנ ליצהל הצרת .הבורל קקדזת - תוריהב הצרת .דובכה לכ
 ייח תסודקל רתויב םלשה יוסיבה .הבורל קקדזת - הל םילכנתמהמ
 .הגורב ןתיב םדא

 ,םדא ייה תשודקב לזלז ,רחא ילכ לכס רתויש ,ילכ ותוא -=
 ... הניגבפל ךלצא ךפהב

 .ירוהאפ תורירסב ןעוס לוק יתעסט

 :ןעסו בש אוהו ותסח וב הררועתנ הקיבצ ךא

ad =הרטס וא ךרע ןיב םיסוע םתאש ,וזה הדרפהל ךרע  pa? 
 תא צלא , םייח' ,ךרעה תא ךירצ ינא ןיא  .התוא םיטסססש םיעצסא
 ינא ,בוט .םויכ ול םיחסבומ םגיא הבורה ילב הלאו ,םסצע םייחה
 (תכבוסס רתוי ןושלב סכנב וא) "הבור"ב שסתשהל רשפא יכ ,עדוי
 לש םססשב םג תאז תוסעל הדיסה התואב רספא םלוא ,םייחה דגבכ םג
 ."םיכרע"

 םישאר תרסהל קידצס יעצפא ,קדצ ןוגכ םיכרע ושמס אל םולכ
 ?קדצ יא לש םיסעמלו

 וב םיססתטסשכ יבויח ךרעל ךפהיהל לוכי (יק;צמא וא) סכנ לכ
 וב םישפתשסשכ ,ילילש סכנ שפשל לוכי ,יבויח ךרע לכו ;יוארכ
 םה - םינוש םירוסטס יבשב םיאצסב םביא םיכרעו םיסכנ .יוארכ אלש
 םיססשסו ,תוילכת םיווהפ םה הבס ,תהא תרטרשס קלח דחי םיווהמ
 .תחא הנועבו תעב תוילכת
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 - תיאבצה תוליעפה 16 'סס 'א ךרכ ,ךיררסה סוקלי
   ךרע וא סכב

 ;הקיבצ תא גצייסה (א

(aןסרתלא ןתנ תא גצייסה ; 

(aךיירטסנטור ןתנ תא גצייסה . 

 :ינט בלש
 .הובושה תוסיפתב ישפוח ןויד

 :ישילש בלש
 טרפב ) םינוסה היעבה ידדצ תא םיכקטסה תוליגס וא םיקתפ

“opםסקבו םיכיגהה ןיב קלח ,ריינ תוסיפ סארב םתוא הלעה ,היעבה תגצהב םינגוסשה םינועיסה תא הק :רצק סוסיס רבסה ןלהל) .(5  
 .(קסבלו בוהכה תא בייחל וא לולטל

€ 

 :יעיבר בלש
 5 "ססכ היעבה תגצהל םאתהב - ןויד תותווצ 4-ל תוגלפתה

 .אשובב ןוידו

 21220 כה
 לע רתויב לבקתס ךיירטסנטור ןהנ 'פורפ לש ןועיסהש הסוד

 דיסתס ןוטצרהשכ .סכנל - ךרע ןיב רירפהל יוצר :ובייהד ,תעדה
 תסשגהל יעצמא םכבה קמשס - יבש דצסו ,סכבל תועסשס ןתונו רתוי

 תוליעפל ,קסבל ,אבצלשס ,רתויב הסושפ הנקסס תעבונ ןאכס
 םיבוטכ וגילע םילבוקסה ,םיכרע םיתרשס םּהָש ןפז לכ - ךרע שי תיאבצ
 ,ךרע םהל ןיא בוש ,וללה תא םיתרסמ םה ןיאש ?גרב םלוא ,םייוצרכו
 :;ןסרתלא ןתנ ירבדכ

 % "ךרעל םכנה תא ךפוה סכנה ךרע ןיא"

== me 

Lanza *תויהל הלולעש תיסילופה תועטטסל סבכיהל ןווכתסב ובעבסב  
 תוגוש תופקשהו םיסוריפל חותפ ראשב MIA .הז אטובב ןוידל
 שי :ונורסה Da ךכב ךא .ונורתי ךכב .תויטרקנוק תודוקנב
 .וב ןודיבל רתוי תורורב תוסחסכה תתל ישוק

  

        

  
  

 ”? VIPתיאבצה תוליפפה 16 'ספ 'א ךרכ ,ןירדסה -

   ךרע וא סכב

 סכב אוה אבצה ןכלו ,יזכרס ךר; אוה ןוחסב יהכונה בצסב
 םע םולש) בצס ןכתי םינש המכ דועב .יזכרפ (?ךרעה ןס קלח וא)
 וסעו ,םיכרעה םלוסב הנותחת הגרדל דרי ןוחסבה וב (ברע תובידס
 .םלוסה תיתחתתל אבצה םג דרי דתי

 :תונעפ יסופיט 4 ללכל םיסדוקה םינועיסה תא תעכ גזסנ .5

  (x)דמועו דיסתס אוה ןוטארה - סכנו ךרע ןיב לידבהל שי -
 .סכנל הערה וא הבוסה "תועסטסה" תא ןתונה אוהו ,תואיצסל רבעפ

 - םידיסתמ םביא םהיגש .סכנל ךרע ןיב לידבהל שי (ב)
 םעפ םה םיעיפוס םהבט ,םינוש םיבצסב םתובישהבו םנכותב םיבתטסו
 »)2322 יולת) םיבוסכ םעפו םיערכ

 .ךרעה תוטססתה אוה סכנה .סכנל ךרע ןיב לידבהל ןיא (ג)
 .(םיריסתס םניא) םיעיפוס םה וב בצסב םייולתו םינתוס םהינש

 .ל"גכ סכגנל ךרע ןיב לידבהל ןיצ (ד)

 .איהש תואיצמ לכב הבר הריסב םינתוס יתלבו םידיטתמ םהיבש
 .תואיצפל רבעפס םידפוע םה

 :רתי תוטספב היעבה תא גיצנ .4

 וילכבו אבצב םלגתמ ,םייחה תריפס וא - ]וחסב - ךרעה
sia akאוה םצה ,תרחא םגו ךכ םג ?וב יולת יתלב  

 ?ףלוח וא ריסתס (סכנה סוביס וא סולפ ךרעה)

 הרבעה יעצמא |

 :םיבלשב וריבעהל םיעיצס ונאו *'דסל דבכ אוה הז אשונ

 E :ןוטאר בלס

 ובגכויש םיכינה הסולש י ע עקרה ךלהפב תודסעה תגצהו החיתפ
 ;ןכל םדוק

    

 



  

      

   
    

  

   

   
    

    

      

   
    

    

 ץולחהו רעונה ינינעל הקלחמה / תינויצה תורדתסהה

 םילשורי ,ילארשיה רודמה

 17 *ספ ךירדפה שוקלי

 ה נג ידמהו ה ר ב ח
 ו

 (תואפצעה שויל שדקופה אשונ)

 םירבדה ירקיע תא דוע חינהל שיצור תוירבה ןיא" |
 יכ ,םינימאפו תוענפנה לא פשיפאוש פה ןכש ,הרבחל
 (?)"ןהיטבהל יושע דבלב הנידפה לש הייפכה חוכ קר

| 

 שרהקץרָוב .י

q 8מ ד  ₪ 

 שייק ,הנידמטה תאקה ינפל ,ץראב ילגנאה ןושלשה תפוקתב
 אל רשאו ויכרצ תא ותרשש שינוגראו תודסופ וכותב ידוהיה בושיה
 תא תופכל חוכה אל אג אלישבו ,בותכה קוחה שהירוחאפ היה
 .(אבצו הרטשפ חוכ רדעהב) שהיתוטלחה

 בושיל הגאדה ,ךוניחה תוכרעפ שפשל פילוכי ךכל תואפגודכ
   .אבצל ףילחתכ שפיטשח הנגהה ןוגרא וליפאו ,ץראה

 תוכזה הל שיש ,תיקוח תרגספ הרצונ הנידעה הפקה מ?
 תופכל איעצפאה הל שיו .ונלוכ ששב בייחתהל ,ונלוכ ara רבדל
 םיארנהו בורה לע םפילבוקפה ,פשירבדה שתוא תא ונתאפ דחא לכ לץ
 .ונעויק תתפטבהל פייחרכהכ

 יאפואב רכינ יוניש ללכל האיבה תינידפה תרגספה לש ההיל?
  תוליעפה תיברא הזכור ןכל פשדוקש דועב .ץראב תיתרבחה תוליעפה
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 הנידפו הרבח 17 'סש ךירדפה פוקלי

 תקולחמ ןיא שהילעש פיפיוסמ שיעמוהת שיש ,םיעטהל שי ףוסבל
 .הנידמה לש (תידעלב תוכז) לופונומ שהש לכל רורב .ללכ

 .טפשפה יתבו ,הרששמה ,אבצה :אה ןאכ פיקהבופה שיפוחתה
 .המצעל הלא תודסוש שיקת תיתרבח הדוגא וזיאש ןכתי אלש רורב
 ןיבש סחיה תעיבקבש שיישקה לע תוארהל פשיאב וללה םינועיטה לכ
 טשישכ םג םלוא ."היתכלפפה תוכמסה פוחתל תיתרבחה תוליעפה שוחת"
 .היבגל הדפע שוקנלו היעבה לע דומעלמ פירותפ ונא ןיא ,פיישק

 .הנידמל הרבחה ןיב הפ הלאשב אופיא קוסעי אשונה

oaעקרה תגצה  

 םיגטשופ תרדגה .1

 ,ףיטנא תצובק תארוהב הז גשומב הפ פישמתשמ ונא - הרבח
 וםיללכ יפ לע תגהונה ,תפיוספ (ץרא) הירוטירטב תבשויה
 תספותהו ,הירבח לכ לע רתוי וא תוחפ שילבוקפה ,פשיפיוספ
 5תהא תיתודחא הדיחיכ הפצע תא

 אל יכ שא ,"פואל" גשופל "הרבח" גשופה ףפוה ר"יפע
 .םירקמה לכב

 תכרעמ ?"ע תרדגופה תיתרבח תרגסמ התואכ ,ןאכ רידגנ - הנידמ
 emana ךותב חוכב שופישל תידעלבה תוכזה הל שיש ,םיבותכ פיקוח

 הז טילשב היולת הנידמה ןיא וזכש רותב יכ ,שיעטהל שי
 תינידמה תרגספה ,ופלחתיש רשאב אישילשה ועלחתי .רחא וא
 .ראשת

 הרבחה ןיבש סחיל דוסי תושיג הפכב ןיחבהל רשפא תינורקע 42
 :הנידפל

 ןיב הדרפה לכ התיה אל ,הנידאה ירעב ,האודקה ןמיב (א)
 (םידבעה תא איצוהל) הנידמה הנותא התיה ריץה הנותא .הנידפל הרבח
 8יינידפה תודסומה תרגספב הב הפי;קתנ תינשנופס תיתרבח תוליעפ
 תודיחי ןתויהל ףסונ ,תויתרבח תודיחי ווה םיסומדה :לשפל)
 .(תוינידא

4 

    
    
   

 הגידפו הרבח 17 "ספ ךירדמה טוקלי

 התע *רה ,("וכו "תורדתסהה" ,"הנגהה") תוינוצר תויתרבח תודוגאב
 וליפאו ןוחטב ,ךונח) הנידמה ידיב תוליעפה ןמ רכינ קלח זכורמ

 ריבעהל,היטנה תא ןייצל רשטפא תללוכ המגפכ .(תובשיתהה ןונכתמ קלח

 תוכאסה לא תיתרבחה תרגסמה ןמ תוירחאו הלועפ יפוחת רתויו רתוי

 5ת*תלשממה

 :ם*מפרוג המכב תעייתספ וז המגמ

ofונעדי אל םינש 2000-ש תרגסמכ ,הנידמה תא רידאהל ןוצר  

 -5עה ייוואמ זכרמב שינש ןתואב הדמעשו ,הופכ

 ,תדמתמ תוננוכב הדיפע בייחתפה ,ינוחטב-ינידמה ונבצמ 2

 4תינידמ תוירחא לש זוכיר הירחא תררוג הדצמ וזשכ

 ףקיהב טייביצקת תורוקמ לע שּולחל הנידמה לש התלוכי 3

 פייפסכ תורוקמב שומשה תא ןווכל התישנ אלימבו ,והומכ ּונעדי אלש

 .הלא

 וליפא ,"תודיקפ ןונגנמ תרזעב עצבל הנידפה לש התלוכי 4

 = הילע תעילק דיקפה ןוגכ) םייביטרטסניטדא שניא שיפואבש םידיקפת

 תלבוקמ הניאש תמיוסמ תוחילש תשוחתל וב םיקקזנ אל םא קמסש

 4(םלועה יבחרב תודיקפה לצא

 ןת*לכלכו תיגולונכט תוחתפתה לש ןדיעב שינותנ ונתויה 5

 :הנידפה אלפ ףקהבו תוליעיב עץצבל תלגוספ ותואש םיוסמ ןונכת בייחמה

 קרש ,ךכל םיכסהל תוחפל ונילע היהי ,וז הקסיפל פיכסנ אל שא

 תויתרבחה תודיתיה לש פינושה םינונכתה ןיב שאתל תלגוסמ הנידמה
 4("וכו ,שיניסעת ,פיאלקח) הב תולעופה

 5פ5יבשותה לש רורבה ןוצרל רבעמ הנידפה לש הייפכה תלוכי 6

 אל םיבשותה לש תיביספ וליפאו המכסה אללש ,םיעמהל שי,ינש דצפ

 :המואמ תושעל היפכה לכות

 ;,ףתמצוע לע תקולחפ שיש רורב יכ שא ןש''ביטקיבוא שימרוג שה הלא

 תרבגה לש ןוויכה לע עיפשהל שיכירצ שה הבש הדימה לע תקולחמ ונייהד

 <תיתכלממה תוליעפה "פוחת
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 תיתרבחה תרגסמה התיה אליפב ,לכשה פ"ע שילעופ ויה שדאה ינב לכ 8אא

 לבא .הרבחה התיה הנידפה ;תוהז תרצונ התיה אליפב ,תינתלכש תישענ

 הדרפה שי ,פירציו ,תושגר ונל שיו "פדא ינב קר" ונחנאש ןויכ

 יתלבה שיאוחתה לכ תא תגצייפ הנושארה רשאכ הנידפל הרבתה ןיב

 .ףיילנויצארה שיפוחתה תא היינשהו ,שדאב פיילנויצאר

 הנידפה ןיבש סחיל תונושה תושיגה תא ןייפל הסננ שא 3

 :איירקיע שיסופיט השולש אוצמל לכונ ,הרבחל

(x)תוליעפ פוחת פאוש ריאשהל ןיא .הרבחה איה הנידאה  

 <הנידאה תוכפסל ץותא תיתרבח

 פהפ דהא לכלו ,פילדבנ םיריצי ינש שה הרבחהו הנידפה (ב)

 פיפוההב הנידפל תויוכפפ הרספ הרבחה .ולשמ תוליעפ יעוחת

 .הפצעל הריתוה ראשה תא וליאו ,פיפיוספ

(a)תיתרבח תרגספב שייקתפ לוכה ,ונייהד ,הנידפה איה הרבחה  

 .הנידמה דוסיב דפועה קוחהו ,היפכה ןורקעב שופיש אלל

 פניא (ג + א) פיינוציקה פיסופישה ינשש ראול ןידה ןא
 ואייחה יפותת לכ לע טלתשהל לכותש ,הנידפ תעיק אל ןכש פיילאר

 ,הרבח ראתל השק - ינש דצעו .שייתרבחה שהידוגיאו היחרזא לש

 שירקפב לופיש יכרצל קר וליפאו הנידפל שיקקזנ ויהי אל הכש

 ,הרבחה אויק תא שינכספ שפויק םצעבש ,('וכו חצר דוש ישעפ) פיצוס

 .חוכ תלעפה לש ךרדב אלא פהב לפטל ןתינ אלשו

 אוה העו יוצפה אוה הפ רידגהל תוסנל איה היעבהש ןאכא

 פיגדנ .תיתכלפפה תוכפסל תיתרבחה תוליעפה ןיבש סחיב יוצרה

 רויצב תאז

 אוחת עצפאה תדוקנ שוהת

 תוכמסה תוליעפה
 תיתכלאפה תיתרבחה
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 עתינטנופס תיתרבח תוליעפ הפייקתה ,הטרפסב הזל דוגינב

 פלוא .דחי פג אהל ץוחמו פיינידפ ינרגאב תפצפוצמ דאפ הדפב

 -תויתרבחה תודיחיהש פושמ ,ןוויב הארנכ תיתיעב התיה אל וז תוהז

 .ןטק פיחרזאל ןוטלשה ןיבש קחרפה היה אליפבו ,תונשק ויה תוינידא

 .תינרדופה הרבחה ?קר לע ,תולודג תונידפב בצפה הנוש (ב)

 טולשלו ןווכל ,רודחל תלדתשפ הנידמה התיה ,לשפל ,תיצאנה הינמרגב

 לעש ,התיה תינורקעה החנהה ,תישיאהו תיתרבחה תוליעפה ימוחת לכב

 איהש תוליעפ לכש ךכ ,שיפוחתת רתויו רתוי הכותב ףיקהל הנידמה

 .התוקיפב אליפבו התרגסמב השעה

 ."רלטיה רעתנ" תיתכלמפ רעונ תעונח ,לשפל,הפקוה וז תרגסמב

 .תיצאנה הגלפפה תורשבש וזל ץוחפ תיטילופ הלועפ הרתוה אל םג אליעב

 *"ע העבוהש יפכ ,"םיפיה תירחאל" תיטסםילאיצוסה הסיפתה (ג)

 ולטבתי ובש רטשמהש ,תינה אוה ,"הנידפה תעיווג" לע הרבד ,סכראפ

 תא טילשתט תינידא תרגספב "ךרוצ" היהי אל בוש ,תודמעמה ידוגינ

 ,ןוצרפ תופתוש לש בצפמ רצווי ךכ .ינשה דפעפה לע דחאה דמעפה יקוח

 .הנידפל ת;קזנ היהת אלו היתודסופ תא הרבחה םייקת ובש

 החנהה :ב"הראו הילגנאב רתוי תולבוקפ תורחא תוסיפת (ד)

 ,תינידפה תוכפסה יפותת תא רשפאה לככ שצפצל שיש - איה תינורקעה

 sv היעבה .תיתרבחה תוליעפה יעפוחת תא רשפאה לככ ביחרהל אלימבו

 ילדבה ויהיש בטומש ;ף"יסרוגה הלאכ שי .הלא ינש ןיב .לובגה איה

 אל הנידפהש דבלבו ,היסולכואב תונוש תובכש ןיב טילודג י רשוע

 פויכו) הלאכ פילדבה לע רבגתהל ידכבש ,םינעוטש הלאכ שיו ,ברעתת

 ךכל תודעו דאפ פינטק תולובגב אלא ,תיקדצופ פהש בשוהש שיא ןיא

 .הנידמה תוברעתה תא ריבגהל ןידה ןש (תיביסרגורפה שיסיפה תטיש איה

 ףוסוליפה ןתנ הנידפה לש התופידעל דאפ הנינעפ הקפנה (ה)

 ואבש שירחאה תא השפש וזו (19-ה האמב) לגיה ץדונה ינשרגה

 .לכשה לש ,הנובתה לש יוטיב איה הנידשה שדיד יבגל .ויתובקעב

 ב

 יכרד ללגב שג הנידפה תוברעתה תרבגהל וז השיג תנעוט ךכ

 .ילכלכה ןונכתה
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 תודימ תא עבקנ שהיפל הדימה ינק שהמ היעבה הלעת ןאכפ

 .תיתרבחה תוליעפב הנידאה לש תוברעההה ימיחתו תוברעתהה

edהיעבה תגצה  

 :פיקלח השולשל היעבה תגצה תא לצפנ

 :הנידמל הרבחה ןיבש סחיב לארשיב "יוצמה" והפ 1

(x)תוליעפה שוצפצ לש ךילהתל םידע ונא הנידמה תמקה זאמ  

 :תלתכלממה תוליעפה תוקזחתהלּו ,םומינימל תינוצרה תיתרבחה

(a)ונלגרה ךותפ קר ,לקשמ יווש לש בצמב שידמוע ונא  
 mota (הנידמה תפקה דע לארשיבו הלוגב) תינידמ יתלב הרבחל

 <הדיפה לע רתי בחרתנ תיתכלמפה תוכפסה אותתש ,ונל

(a)תיתרבחה תוליעפה תיברפ ובש ,בצמב שידמוע ונא  

 קרו (לשמל שילוה תפוק ,תורדתסהה) פיינידפ אל םיפוגב תזכורפ

 .הנידמל רתונ פצפוצמ פוחת

 ?יוצמה תא תפקשמ תושיגה השולשפ הזיא

 ?הז "יוצפ" תריציל ואיבהש פיפרוגה שהפ .2

 תוליעפה תרבגה לש ךילהתה לע ונדמע אשונל המדקהב
 4ךכל שיעייספה פשיירקיעה פשיפרוגהו תיתכלפפה

 פנמאש ,עובקל אב ּוניא הזכ ךילהת לש ומויק פצע פלוא

 תוליעפה לש וזפ תיתכלממה תוכפסה רתוי הבר תיחכונה תואיצמב

 פיפסונ שיפרוג ףיסונ וז הלאש תרגספב .תינוצרה תיתרבחה

 :תיתכלפפה תוכמסה תרבגהל פיעייסמה
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 ירה ,עצמאה תדוקנ ,וקה לע (ב) הדוקנב פיאצפנ ונאש רמאנ

 לש םפוהתב תזכורמ הרבחה לש תיללכה תוליעפה ןפ תיצחמכ ;ןזאמ שיש

 .הנידמה ידיב תיצחמכו ,שיינוצרה שייתרבחה פינוגראהו םיטרפה

 תוליעפפ 3/4-כ .הנידמה תבושטל לקשפה יווש תא שיסמ (א) הדוקנל רבעפ

 - ךופהה בצפה תא תגצייפ (ג) הדוקנ .הנידמה ידיב תזכורפש ללכב שדאה

 םינוגרא י"עו פמצע םידיחיה ידיב תזכורמ הללכב שדאה תוליעפמ 3/4כ
 ."םיינוצר *

 .תיתוכיא פג איה הלאשה ,דבלב ת"תומכ הניא הלאשה ךא .4

 ללכפ דאפ הנשק "תומכ" לע הנידמה שולחת וב ,בצפ דאא ןכתי

 רורב ;לשמל הניבל וניב שיסחיה פוחתב הז היהי 8א ,טדאה תוליצפ

 רתוי הלודג (הרבחה יגיצנכ) ונב הנידמה לש התעיגפ זא יכ ,ונלוכל

 .תוילכלכה וניתולועפב הנידפה הברעתה וליא ,רשאע

 :האבה הקולחה תלבוקפ תוינרדומה תונידאה תיברמב

  

  

  

 תוליעפה שוחת תוכמסל ףתושמ שוהת תוכמסה םוחת

 תיתרבחה תיתרבה תוליעפלו תינידמה תינידאה

 תינוצר

vovo .1החפשמ יסחי ךוניח  

 תונמא הלכלכ ןוחטב .2

 תורפס תואירב ץוח יסחי 3

. 

 וכו תד דעס ראוד יתורש .4

 הרובעת למשח יתורש 5

  xומצעלשכ דיחיה תוליעפ ןיב םידירפמ ונא ןיא ונינויד ךרוצל -

 הלא ינשל סחיתנ (איירטנלוו) פיינוצר םייתרבח פשינוגראב ותוליעפו

 .דחא רבדכ

 ";זיידעלבה" םיפוחתב םגש רורבו ,המיגדמ קר אלא הצממ וז הֶקולח ןיא

 .תידדה תוברעתה הנשי הרבחה וא הנידמה לש
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 הרבעה יעצמא 3

 :היעבה הגצהל שאההב פיבלשב תכלל הז אשונב פג םיעיצפ ונא

 :ןושאר בלש

 )1 "םא היעבה תגצהו הפדקהל שאתהב) יוצפה

 טש תואבומה תויורשפאה תשולש רשאכ 5 ולאשה תטישב טחוקנל יאדכ
 ןויד וילע פייקל שי ןולאשה יוליפ רחאל .פיכינחה לנפל תואבוא
 .ןויד תותווצל - תועדה תוגלפתהל תורשפא תתל וא ישפוח

 19נש בלש
 יוצפה ימרוג

 היטנ שיו הדיפב .וכשמהכ אובלו ןושארה בלשל לקנב רשקתהל לוכי
 תא גצייל פאיכינח לש תונטק תוצובקל תתל יאדכ ,פהיניב דירפהל
 (הפדקה + 2 "סא היעבה תגצה האר) שריבסהלו שינושה שיפרוגה
 :ןאכ

 שהש הנעטב רכש-תאלעה שיעבותה איהתבוש פילעופ תצובק
 .ללכה ינינעל הנידאה ולאו פנינעץל גואדל איכירצ

 ."וכו ,ףיאפדקא "בקב ןידה אוה

 תנעוטה ,תדבועה תובשיתהה ישנא תצובק איה הנוש הצובק
 .הלש שירצה פיסרטניאה אוהתא תגרוהח איהש

 גיננכתמ פייהלשממ שידיקפ תצובק איה - תישילש הצובק
 .'תכלפפ ןונכתבש חרכהה תא הריבספמה

 תנעוטה .הילע יטלוק שידיקפ תצובק איה תדגונ הצובק
 -יפדא הניחבע תאז שישוע שה ןכלו .שלוק וניא ץראב רוביצהש
 .חשפמ הטילק וז ןיא ךא ,תיביטחרטסינ

 פינושה שיפרוגה פ"ע תונוש תוצובק ביכרהל רשפא ךכ
 ,ףיהפוע פידל אג ףיסוהל יאדכו ןכתי .ןכל שדוק איאבופה
 .גולויצוס ןוגכ פייתרבתה שיכילהתה תא וראתיש
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anova (x)םיסרטניאה ןיב דירפהל (םיחרזאה) פיטרפה לש  
 .הנידמה גואדל הכירצ פינורחאלשכ ,שייתרבתה שיכרצל שהלש שיישיאה

 ויהי תרחא ,התלועפ יאוחת תא לידגהל הנידפה תא הביחמ וז היישנ
 .גאוד אלל הרבחה יניינע

(a)תויטנסרטניא-תוצובק ,תוברו תונטק תוצובקל הרבחה לוציפ , 

 | ב"הפ ,ןהירבח לש תויפוי אוי תושירדל רבעפ תולעתהל תולגוספ ןניאש

 | ןיב רידת ןפואב פאתלו ,8וי-פויל רבעפש המל גואדל הנידמה תא

 | :תיתכלממה תוכפסה תוקזחתה בייחפ הז בצפ .הלא תוצובק

  
(a)םירשה) הב שילעופה שישנאהו תינידמה תרגסמה השונ העבטש , 

 תיתרבח העדות הווהפ וז היטנל רוצעמ .פתעפשה תא ריבגהל (ןונגנפה

 וז העדות .ןוטלשה לש ותומצעתה תורשפאל שיפלב ביצפה ,רוביצה לש

 אלו ןאכ הלאשה ךרד לע הלא פימרוג פיגיצפ ונאש רוכזל שי :הרעה   4לארשיב תישממ הלועפב "ושב ללכל האב הניאו קיפסמ תחתופמ הניא

 .ןיררוע הילע ןיאש החנהכ

 תיתכלמפה תוליעפה ןיבש סחיב (לארשיב) יוצרה והמ 3 \

 ?הלא תורגמפב תעצבתמ הניאש תיתרבח תוליעפל

| 
 | .הכ דע גצוהש רפוחב יוצמ וז היעבל עקרה |

 :תויורשפא יתש לע ןוידה דפוע - רבד לש ורקעב

   

    
(x) |תוליעפ יגוס ןובשה לע תיתכלפפה תוליעפה תרבגה היוצר  

 .וז תרגספב פניאש פירחא ₪

 תרבגהו ,ףפופיניפל היתכלפפה תוליעפה שאוצאצ יוצר (ב)

 .הנידפה תרגספל ץוהפ תיתרבחה תוליעפה

.הלא תויורשפא יתש ןיב ץירכהל שיש רורב



  

    

 הנידאו הרבח 17 'ספ ךירדפה שוקלי

 ונא ןיאו ,ןוידה ךלהפב פייוצפ שיירעפאה שינולישה תיברא
 םוקמב הנידפה הא שפשפל דיפעהל רעפאש רורב .ןאכ פתוא שיטרפא
 .תויוכפס הפצעל תלטונש וזכ ,רוביצה תא

emם ו כ י סם  

 ,תינרדופה הרבחב תונידפל ץגונש העפב תוחפל יכ שיעטהל שי
 רבעמ ןהלש היפכה ןונגנא תא ליעפהל וא לועפל תולוכי ןה ןיא ירה
 הדיפב .רוביצה לש עירכמה בורה דצמ הכיטה אלל ,שיוסמ לובגל
 לודג יוכיס היהי ,תבהלנ רתויו הלודג רתוי איה וזכ הכיפתש
 תועיטמב קר רבודפה ןיאו .היתומישמב חילצהל הנידפל רתוי
 .העובקה שיקוחה תכרעפב שא יכ תופטוש

 אל רוביצה אא ,הדיקפת תא אלאל החילצה אל הרטשפ פוש
 ,רוזעי אל העונת ינירבע דגנ קוח פוש .הלועפ ףתשל joia היהי
 הרקמ לכבש ,תוארל רשפא ןאכפ ,קוחה לש תוציחנב ריכי אל רוביצה שא
 הכותב "תעלוב" איהשכ אג ,הנידמה 8ע הרבחה תא תוהזל רשפא יא
 לש תישפוחה שתבשחפו שנוצרכ שייקתהל ןידע וז הכישפפ ,הרבחה תא
 יפוחת לע הנידאה לש התושרפתהש איה תינורקעה החנהה .פשישנאה
 - תורחא איליפב ."הישרפפטפ חורה" הא האיצופ ,פיבר תוליעפ
 תיתרבחה חורה תא ץינחהל הסנפ תיתכלפפה הוכאסה רשאכ
 וז ךרדבו ,רחאפא ךכמ תעגפנ הפצע איה (תיטפוחה) תינטנופסה
 םלוא .רוביצה לש הליעפה ותכיפתב תוכזל יוכיסה תא תדבאפ איה
 טתוכזב הריכפ תיטרקופד הנידפ .היעבל ינורקע תוחפ אל דצ ונשי
 תוואכ אהלש דיחיה תושר תא שייקל תויתרבח תוצובקו ,שיחרפ לש
 .ללכב תעגופ פאתוליעפ ןיאש ןאז לכ ,(!תורחה (Dea פשפנ

 הפ ,היהתש לככ לארשיב יחכונה בצפה לע הכרעהה היהת
 .וז הדוקנב תודסופאהו תוסיפתה ץראב ושבגתנ שרצח יכ ,אוה רורבש
 הדפע טוקנלו בושחל ןוצרל ונאיבהל ידכב היד וז הדבוע
 .ןודינב

  

      

   
 5 הרבח 17 'ספ ךירדפה שוקלי הנידאו ה

 :ישילש בלש

 יוצרה

 האכ לע וא ,לארשיב רוביצה לע אלשופ יהלב צפשמ פייקל 2

 :עפשפה לש וכלהפב תוירשפא תונעטל אפגוד ןלהל וכותב פידיחי

 הפשאה בתכ .]1

 / תזכרתה הנידמה שוק רחאלש (שידיחי וא רוביצה) הזב ששאנ ןנה
 ו

 12B הא היתובקעבו - תוירחאה אולפ תא תתנו ,ךלש פירצה פיסרטנאב

 .ךתורחו תימצעה ךתוליעפ ח"ע הנידמל תוכמסה

 הירוגינסה ןולעיש וק .2

(x)תוכה יל היה אלו ,ינפמ החקל הנידשה .ןוצרפ יתתנ אל"  

 .הל דגנתהל

zתיתכלפפה תוליצצה תה  
 רבגה פיביהפ תינרדופה הרבחב פשיכילהתה (ב)

 .תינוצר-תיתרבחה תוליעפה ח"ע

9 

(a)טילופ בצא) וז העגמ הריבגפ דוע תילארשיה תואיצפה  

 .("וכו שיילכלכ שיישק ,ינוחטב

 תאשונו הפצעל תויוכמס תלטונ התיה אל הנידאה וליא (ד)

 .תוירחאב אשונו רתוי ליעפ רוביצה היה,תוירחאב

 הירוגיטקה ןועיט וק 3

 קפחתה רוביצה .ןוצרפ תויוכפס ועצעל חקל אל ןוטלשה (א)
4 

, 

 .תוירחאה בר תא ופצע לע לושל ןוטלשה תא תירכהו תוירחאמ

(a)ולש אייטרפ ,פייעוי-פוי שיסרשטנאב עוקש רוביצה . 

 ית = תוצובק לש לודג רפסאל לצופפ רוביצה (ג)

 השא תובירמב תוקוסע ,תיטשפע תוליעפב קוסעל פוקמב ול*או

 .התוער
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vip)?הנידפו הרבח 17*ס% ןירדפה     
   

   
   
 היפרגוילביב

  

 תיטילופ היגולויצוס .6 .ו

 טטשנזיא ,נ.ש תכירעב

 :ןאגורב .וו .ד (א | רבוב .8 1

 תיאבצה הנידפה דגנכ תישפחה הנידפה | 0 .תנידפו הרבח

 »281 ,261 my“ | *"שת - "ה ךרכ דלופ
 רוויא-קמ .ר

 הנידפהו הליהקה

“ny237 224 . 

       

 a) | .ה י ץ ב ה לש יטרואתה ץקרה תא ריהבפה רשאא

 ךיירסשנטור .נ 2

 | .,רבשפב תילארשיה הרבחה

 .1950 "ו ךרכ דלופ

 .תילארשיה הרבחב היעבל שושי ןתונה רפאש

 :אשונה חותפב ךירדפל ץייסל פילולעה שיעטק הפכ דוע ןלהל

 רבו סכאפ .3
 עוצקפ תרותב הקיטילופה

 ןקוש "אצוה

“ay13-8  . 

 | לש שויקה יאנתו ןושלשל הקדצהה יגוס הנידפה תרדגה)

 .(הררש תכרעא
  

 טרהקרוב .י 4

 פלוע יפי ירבדב פינויץ

 קילאיב דסופ 'אצוה

33-25 “ay 

 82-71 *גע

 .114-100 'גע

 סחיה לעו ,הירוטסהב תונושה ויתורוצו הנידאה גשוא לע

 ןיבש סחיה לע תורעה הזל רשקהבו ,הנידפל תוברת ןיבש

 .הנידפל הרבח

 מ

 - הדפ הפא 5
 ךיירטשנטור ןתנ

“aziaדבוע 8ע  
“my159-147  

  .הנידפה לע לגה תסיפתב ןויעץ



o 

 | הנידמו הרבח 17 'סמ ךירדמה טוקלי תנידפו הרבח 17 "ספ ךירדמל טוקלי

 - לארשי תנידמל רוטעבו תישארב 1

 תואמצעה טויל היפרגוילביב
0. nºpלארשי תנ רוטעבו  

 .ןפוינ אצוה

 .(תואמצעה שויל םיטוקליו םיצבק)
   :ןייעל אנ איפסונ תורוקפל ,1

 - תואמצעה שויל תרחבנ היפרגוילביב (י"א) ךירדמל רזע יפד .1

 | באילא .מ ר"ד תאמ | .ץולחהו רענה תקלחפ "אצוה

 .הלוגב פיינרות תוברתו ךונחל הקלחפה "אצוה

 תואמצעו ןוזח .2

 .ל"קקה תאצוה

  

 :הנידפל הנורחאה הנשה אוכסל

 תואמצעה גח - לארסי 8וי 3

 םירומה 1 .
 א"כשת הלשאהה ןותנש ,] ה 0408 אצה
 .(יללכ שוכס) .ל"קקה ןעפל

 1960 לארשי קנב ח"וד תיצפת .2 תואמצעה שוקלי »4

 (ילכלכ שוכס) .תוברתהו ךונחה דרשמ "אצוה

 תואמצעה שויל 45

  
 פימעל לארשי ןיב ,3

 (ילכלכ - E 7 , .תוברתהו ךונחה דרשמ 'אצוה

 33-34 "ספ הלכלכל ןועבר |

 גתה תזרכהל סכט - תואמצעה שויל .6
- 7% ; 

 . .הרבסהה להנמ "אצוה

 (65) הצרפל רזע יפד .4

 התשילקו לארשיל הילעה לאוגו הלואב *ילואג 7

 תינרות תוברתל הקלחמה "אצוה
tona “R$הרבסהה  

 É .(טקל) תוברתהו ךונחה דרשמ

 תואמצעה גח .8
| 

 יקסניול ש"וי "חה ךרכ שידעומה רפס

 .ריבד "אצוה

 ציריש .9
" 

 הנידמה רושע תארקל"

    .הלוגב תוברתלו ךונתל הקלחפה "אצוה



 ץולחהו רעונה תקלחמ / תינויצה תורדתסהה

 םילשורי ,ילארשיה רודמה

   18 "סמ ךירדמה טוקלי
 תרנכ תרנכ

| 

q 4%ה מ ד  

 | "תרנכ תרנכ" הגצהה תובקעב ,הזה אשונה תאםעינפב םיאיבמ ונא

 .(ירמאקה ןורטאיתב תגצומה) ןמרחלא ןתנ האמ

 תובשייתהה לש התיסשארב ,הנש 50-40 ינפלש הפוקתב הזחמה קסוע עודיכ

 ןוידל סנכיהל אלש םיעיצמ ונייה ,לבוקמל דוגינב .ןדריה קמעב תדבועה

 יתש ןיב האוושה ךורעל אלא ,םויכ תויצולחהו תובשייתהה לש המוקמ לע

 .םינושה פהיגשומ לע,תורודה ינש ןיבו תופוקתה

 דמוע (בשומו ץוביקה) ויתוריציו ותפוקת לע רוד ותואש ,המוד

 תועמשמ ותפוקתלו ,הוהה לש חוכיו לכל רבעמ ונהו ,ומצע ינפב ךרעכ

 , אלממ וא,רוד ותוא אלימש דיקפתב תאטבתמה וזמ,הבחר רתוי הברה

 .ונייח לש תואיצמב ,םויכ

 הבש תואיצמה ןמ רוד קתנל,םיקרפל יוצר םגו רשפאש ונל הארנ

 יבגל ויתוריציו וישעמל (יללכ) ילסרבינוא ךרע ןיא םאה :לואשלו  לעפ

 .תואיצמ איה רשאב,םייח תואיצמ לכ

 ,לודג ןוירוטסיה לש בוט הירוטסיה רפס חתופ התאשכ :אמגודל

 ,(לשמל,יוטסלוט וא ריפסכש לש) לודג רופיס וא הזחמ ארוק התאשכ וא

 תויללכ רתוי הברה תותימא םיאטבמ הלא םירפוס ,תרחא ןושלב   .םילעמ פה םתוא םידחוימה

  ןיאשו םוי-םוי ןהב שילקתנ ונאש ,הלא רשאמ תולודג רתוי הברהו
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 תרנכ תרנכ 18"סמ ךירדמה טוקלי

 היעבה תגצה

 קר אל לגוסמ וניא - היינשה היילעה שיא ,בא חיטה - פכלש רודה

 הנישב פלוח רבכ איה שאו ,הנישב פולחל שג אלא ,ץיקהב שולחל

 45:% תובהזומ תולוגע תועבטמ קר וינפל תועיפומ

 ףמצעמ חורבל לוכי שדא ןיא :2 ץסטק

 מהיגיב שיקבאנ שיקסרוגונסיה ינש ,ומצע פע רבדמ יקסרוגונסי)
e e. 

 :"בל x“ יקסרוגונגי רמוא ("שדהה"ו "ןשיה"

 הרבחו van שלוע לע םאונ התאו שדח םדא התאש בשוח התאו"

 555 דאמ יטרפו דאמ ןשי והשמ ךברקב בביימ הז לכ ךותב לבא 54. השדח

 ,והז :שדח וגאש ומכ שדח התא .תויוסש ?שדח פדאל הפ תכפהנ התא

 (69 "מע) ".תמאה וז .ילע םעכת אנ לא

 ?ךיאו ('בל "א יקסרוגונסי רמוא) ?ךתוא בוזעל לוכי ינא ךיא"
 ןיא לבא .לבת יווצק לא ךממ חרוב יתייה יתלוכי קר וליאס עדוי התא
 לש שלוע ימלוע היהי וילא חרבאש שוקמ לכב .ומצעמ חורבל לוכי םדא

 אצמנ וניא ךדבלמ שיא רשא ,פמושו ןקיר שלוע והז ,ןכ .יקסרוגונסי

 דמוע והשימ דועש ,ךל המדנ היה שעפ ןכ .ךדבלמ היח שפנ וב ןיא ,וב

 nº וב תויחל ... וכותב ךתוא בוהאלו וכותל סנכיהל ןוכנו ופוס לע

 (68 "מע) "... ךתא

 היעבה תגצה

 :תויורשפא שולש ונינפל

 .וכותב םעפמה "ןשיה לוקל" שחכתמ ומצעמ חרוב יקסרוגונסי 1

 ןתונ אוהש העש ,ונופצמ ווצמ ,ומצעמ חרוב יקסרוגונסי .2

 :ובש "שדחה לוק"ה לע רבגתהל "ןשיה לוק"ל

           vino לוק"הו "ןשיה לוק"הש העש ומצעמ חרוב וניא יקסרוגונסי 3 "

 תרנכ תרנכ 18*סמ ךירדמה טוקלי

 ,ונינפלש הרקמב ןידה אוה .ןתוללכב ןתוארל םילגוסמ ונא
 תואוושה ךורעלו תראותמה הפוקתה לש פייומידה תא תוארל רשפא
 וז תמועל זא הררשש תואיצמה לא סחייתהל ילבמ ונרוד לש הלאל
 .8םויכ תררושה

 םיכלוה אוהה רודהו הפוקהתה יכ ,הג-הה תובקעב ,בתכש ימ היה
 ,הילעב לע הדיעמ וז הטיפת .עדמ לש השדח הפוקתו רודל ךרד שינפמו
 4(הנממ קלח היה אוהש) איהה הפוקתה תועמשמ תא ספת אלש

 ,בוטה תא שפחל םדאה ךיטממ,היגולונכטו עדמ לש רודב שג
 םינודינה רודהו הפוקתה .תואיצמה פע קבאהלו ומצע םע קבאיהל
 תרכינ הדימב תילצהש רוד לש ,קבאנ רוד לש אמגוד םה ,תרנכ תרנכב
 רודה םג ,רבד לש ופוסב ךא ,ולשמ ןויבצ רוד לכלש יאדווב .וקבאמב
 ,איהה הפוקתה ןמ םיבר שירבדל הנוש תועמשמ ןתי BA ולו ,קבאנ ונלש
 בםייק ראשנ בוטה שופיח שצע ירה

 "תרנכ תרנכ" לש תועמשמה תא תוארהלו תתל,אופיא ןווכתמ הז אשונ
 .תרחא וא וז תואיצמל רבעמו ינמזה דממל רבעמ (הפוקתה לש)

eaעקרה תגצה  

 םיבשייתמל .בושייל הנוכמ איבה ,קסעו עוצקמ שיא ,ןוזלטייפ
 18 ,הרזחב התוא חקי רחמש ,עידומ ןוזלטייפ .הרובע םלשל ףסכ ןיא
 עיגהש לעופה ,ינמיתה ינדע אב ,ותנשב הלילב .פינמוזמב דימ ומלשיש
 אלו דרשמב לבקמ ינא" :ול רמוא ןוזלטייפ .ותא רבדל הסנמו ,בושייל
 םייקל וילעש ,ןוזלטייפל רמואו (שולחב) גוסנ אל ינדע ."תומולחב
 ןוזלטייפ עידומ (פולחב אל) ןכמ רחאל .הנוכמה תא ריאשהלו הלודג הווצמ
 רתוול לגוסמ םיקסעה שיא ןוזלטייפ .הנוכמה תא חקי אלש פיבשייתפל
 םה םיבשייתמה :הלבקהה .שלוח אוהשכ קר "הווצמ" הושעלו ויפסכ לע
 .(ןפרתלא = תרנכ תרבכ יפ לע) ץיקהב פימלוהב

  

  



  

    

 תרנכ תרנכ 18*סמ ךירדמה טוקלי

 עצמאב רשא הזו ,דיסכ םירווח

 דוע ןגנמ ךא ,ויתפש לע ףצקו ריקה ומכ ןבל רבכ אוה

 יל המדנ זאו - - ןגנמו ןגנמו

 פכלש אמא וליאכ .., והשימ וליאכ

 תררועתמ וליאכו ... שיקהרמב הכוב

 זשכניא םתא ,רומא .הכובו הלילב

 "?םימעפל תאז םיעמוש

 הזכ והשמ ןכ" :רזעילא

 " ...  וליאכ פאיעמוש

2 

 :היעבה תגצה

 ?ץולח והמ

 <ומצע ול קר | אל ,תובישח לעב רבדב ןושאר ליחתמה הז ץולחה 1

 קר אל ,תיללכ תובישה לעב רבדב ןושאר ליחתמש ימ ץולהה .2

noDim ;והשעמ רובע לבקמ אוהש ,תיפסכה הרומתה ןיאו תיטרפ , 

 .וילוקיסשב בושח שוקמ

 ,ופסצעל קר אל תובישח לעב ןיינעב ןושאר ליחתמה הז ץולחה 3

 :(הניטלז) פשייפסכ שילוקישל םג בושח םוקמ ןתונו

 ללכ תובישח לעב ןיינע לע ומצע תא בירקמש ימ ץולח »4

 .וב דימתמו תיתרבח

 !קמנו ךלש ךתרדגה תא ףסוה .5

 פויה לש תואיצמה ןמ הז רוריב קתנל םיעיצמ ונא ,המדקהל םאתהב 7

 .םויכ חםיררושה "ץולחה" תומד לע פיחוכיוה ןמו

 סוס אלו .., האידיא שימתור :4 עטק

 .הביר ,יבישקה" (קחוצ) :רזעילא

 ,השרחמל סוסה תא תמתור תאש העש

 ,הירבטל בלחה By העיסנל וא
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% 
 e וברקב פילעופ דחי פג

 רוד" תמוקת לע הפ רבדל רשפא שא :איה תיללכה היעבה .4
 pn“ ינאש ומכ שדח התא תויוטש" וא "שדח

vopךכ פתספ וקלתת לא ץולחה שש תא" :3 " 

 ank פג ,אל" :רזעילא

 יצולח ,הניטלז תרמ ,שתא .שיצולח פצעב
 ".םילטוההו תודעסמה ףנע

 ,רוחב ,עמש" :הניסלז
 4... תלתומ ינא לבא לודג דובכ פנמא והז
 יאד] םיליגר ךירבחו התא הזמ ץוחו
 ,םכל שיש המ לכ שניח תתל
 ץולחה פש הא ךא

 עבט שי הזה םשל .ךכ שתס וקלחת לא

 ומליש אידחאו - ריחמ שרוד אוהש

 םכל רוסא רבכש ,הברה ךכ לכ ודעב
 ?יתרמא המ ,ןכ .קושל ותוא קורזל
 ,קסעה ילעב ונחנא ,ךורב פשייחו ינא
 .תוורה ןיינעמ ונתוא .רתוי אלו

 טילבקמ ונאש - יתוא קיספת לא ,קותש -
 תאז לכבו .קוידב ךכ .פיצולחה ,אכמ
 ,עדוי התא - פימעפל העמושח ינאשכ
 ,תרככ" ?פש הז ךיא ,הלאה שישדחה פירישה תא
 ךכ רחאו ",פולח יתמלח וא תיהה
 וביבסמו ,ןגנמו עצמאל שכמ דחא אצוי
 םייהנ פהאש טע ,ףוס ילבו סקשב םיבבותסמ שתא

  

 sta Ye לוק אוה ,ןאכ "ןשיה לוקה"ש ריבסהל ילוא יאדכ
 .יאדכ וניא הפו ול יאדכ המ ומצע לאושש ,ומצעל גואדל הצורש
 הא בירקהל ןוכנש שיאה ,ץולחה לוק אוה "שדחה לוקה"
 רבעמ אצמנש המ לע אג ךא "יאדכ"ה לע ma בשוחש ,ומצע
 .יאדכל

oO ששב    



    

1 
171 - 

 ו UG d 18"סמ ךירדמה טוקלי תרנכ תרנכ תרנכ תרנכ 18"סמ ךירדמה סוקלי

 ,ךנוצרל תמתור תאש קפס ךב ןיא

     תתל בוס ,םיינוציק דימת םתא :ינומלא :שיחכמ יניאו .האידיא םא יכ ,יח לעב אל ּותועמשמ תא רבדל
 .ג

 0 ano rn | יי 3
 | האידיא אוהש יח-לעב קר .וישכע קיפסמ וניא הזיא םיגצימ םהש ומצע סוסה .תוטש ןיידע וזש יי ו o עמשמ תא ביחרהל ןיבמ ינא ,רתוי אלו סוס הל היהי סוסה רשא ;םתס םפירישכמ רשאמ רתוי םהש e a ל ו 5 בל לי -- 2 0%

 וי" לעבלו רמוחל הכפהנש תמשגתמ האידיא קרו

  

  

 ןמרתלא ןתנ Pd poa :3 vop | תדדוב השרהמש ךכל פורגל שילוכי תרנכ תרנכ"ל המדקה ₪ו . | ”
 תאזכ המדאב םימלת שורחת

 י
 P :ררושמה לש וירבד תא םיאיבמ וננה) םישרס יבגר קר אל ךופהתו ןייזופמיסב וארקוהש יפכ

 (.ירמאקה ןורטאיתה .היפ לע המלש הפוקת ילוא םא יכ
 - ?הניבמ תא - ,ךןכ םשל ךא

 רבכ
? 

 הזחמה תא ,ןויערהש ךירצ .דחא יאנת דוע שורד ובכו ותביתכ הםייתסנש םרט דוע יתרכיה "תרנב תרנכ" 2
 :ארונ הזחמ היהי הזש רורב טעמכ היה זא ,המרגורפהש ,הצור תאש המ לכ
 השעית הירוטסיההש רוציקב ,בוט

 ךייב
 תעדל השק םויכ םג .הזמ המרדולמל ורכינ זא רבכ - ,תאז רידגהל ךיא - םא יכ ,דבלב הירוטסיהכ אל ו עמ תונושמ תוציפק לש ,בל תורירש לש תודימ וב ורכי ַ ; קב ו

 .דחא םוקמב תבשל תלוכי יי בל ,יריל הזחמ ,הידמוק ,המארד ,והמ - יתרמא רבכש המ לא רזוח ינא - הזו : וול 249 אוה ?ירוטסיה הזחמ ,יווה הזחמ ו הזמ הקסלרובל היטנ לשו ןיינעל ,םייח שישנא לש פהייחכ ,היפרגואיבכ םו 4 8
 הוק Rd א בורל וירוביג לש פהיתואיציו םהיתוסינכ .לוכיבכ (112 'םע) תורבסומ ןני קרפ שע תויטסילדנאריפ תואצמה דחי בלשמ אוה . יסאלק ןורטאית לש שיקר ןונגסמו תוהמל תוהממ ומצע לטלטמ ",., הפ ללוחתמש המ הז ו

 סומ אל ןה השעמל ,המארדה תונמאב וארש יפכ תוקדצומו
 < צה
 Ga היעבה תגצה

 . 8ייתב הזש יפכ

 רדהנ תמאב שה ,הזה הזחמב םירסחה םירבדה ןמ המכ תוירשפא תונעט שולש ונמצעל ראתנ וז הניחבמ שי
 ם3מא ךכ

 ו ודמע רבכ םידחא םינייוצמ תונורסח וב שיש ;רמול רשפא
 ז 9

 ב ץי ,וב ןיאש המ לע ףסונש ןוויכ ךא .תקפסמ הדימב אל
9 

 :6הילע דומעל אלא הרירב יל ןיא ,שידהא שירבד דוע

 | יהי םוסה רשא תישרוש תיעבט םורכיאל עגעגתמ ינא" :רזעילא .א
 ונלצא םירבדמ דימת) "... רתוי אלו סוס הל
 (?!תוטושפו תונכ םילמב שוקמב "תרנולציב

 ?ניינעב תקולחמ ותישאר |
  

 וז השא לש הבהוא היהש ימ פרביח pilha תצקמב תינוהמת ךרדב ,ןוממ ול ןתת שא קר ,הסנרפל ,הדובעל רישכמכ המוד רבד רופיס וכשמהו .לבוקמה ןמ תצקמב ה וב טי ,לכ-פדוק ןכבו | לכל וא ,הסרחמל וא סוסל סחייתהל תורשפא ןיא :הביר a» .הסעפ רופיס הזיא
    שהל דופעל אל ידכ ,פנעמל וייח תא בירקהש ללכב שייחלו <וז תא הז שתבהאב ןטשל and RE o o Ra DAN הדובעל םעט שי ,ונימב דחוימ והשמ לש ,האידיא לש תועמשמ
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 18*סמ ךירזמה טוקלי
 תרנכ תרנכ

 .רתויב שיבוטה תא קר ךחרוכ לעב םהב אצומ התאש םלועב תיעוקפו תומוקמ שי .תימצע הברקה לש אות לשו רוא לש פילענ שפנ תוחוכ ךירצה ,וב ּוזחאנ שהש ,שוקמה לא םאוב םצעש קר ולו ,פיקזחו פיבוט םיפי תויהל אלט םילוכי טניא הזה הדצהמה לש וירוביג יכ ,תרמוא תיתימאה םיקיאיצמַה הסיפתה וליאו ,ןטשה תא ןאכ פג תשקבמה תינתומה הקיטנפורה םשכ הסעמל רבדמ .לוכיבכ םזילאירה פשב תאז שרודש ימו ערהו ךשוחה דוסי תא זאכ שקבמש ימ יכ ,יבלב רוהרה הלעו ,הזחמה ירוביגל יתיויש רשא היבוסה תודימל שי קודיצ המ רהרהל יתלחתה הרירב ןיאב .הזה ךרואכ דימ הלגתי אוהש רורב היה .האופרל ךחא פיטסיל קר ול,הזה לגעמה ךות לא בינגהל לדתשא אוושל יכ ,יתוניבה זאו ,המתו החצ תירחש רוא לש לגעמ היה תזו ,וללה שישנאה לע רגסנ לגעמה .רחואמ היה רבכ ךא ,רחא גוסמ ןנערמ סופיט הזיא פהיניב רידחהל שנמא יתיסינ דוע ןורחאה עגרב .הזה ריאממה הגשמה תא דעומ דועב יתנקית אלש ,יתישע תוסש וזיא יתטגרה אל הליחתב יכ הדוותמו הדומ ינא ,"לוכ ,ןכ .שיבוט םיטנא .טיבויח םירוביג - אלמ הפב הזה ץשיבמה ןיינעב תודוהל העשה העיגהו - פ8לוכ םהו .הלענ תורבח לשו הקומע הנומא לש ,טעומב תוקפתסה לש .שפנ תוריסמ לש םישנאכ ,רומאכ ,שיראותמ פה ירה הזחמה לש וירוביגל ךיישש המ

 .רתוי תיטסימרופנוקו הלולס וכרד ווימיכ רוחשה הזחמה יכ הסוד ,לוכיבכ ,שזימרופנוקהו הרגשה דוסיל עגונש המב ,שינפ לכ לע .שהבש תמאה תדיפמ התוחפ הניא ובש תמא תדימ .רחא גוסמ תוזחמב ילאטוט ךשוח ילגעמ לש אשופיהמ רתוי אל בל-תורירשחש ילוא וב שי ,וננמז ja הזחמב ,הזכ סלחומ רוא לוגיע לש ופושיח ,שיחיכש םניאש המצועו יוצימ לש הדימב שפנ תוריסמ לש ןוחכיפו שותו רוא הב שי הפוקת התוא .הירוסטסיה הדבוע אוה .תיגרוטאמארד האצמה וניא הזה ראומה םוחתה .הזה לוגיעה ךותב שייוסמ רופיס רפסלו ,לודג רוא לש לוגיעכ ,הז פייוסמ ןמז קרפ ףושחל,התייה הזה הזחמה תונווכמ תחא .הזכ םוקמ התייה האמה תישארב ןדריה העקב .דמעמ שש םיקיזחמ הלא קר ןכש

 יפלכ ששובל לע פשירמוש שה יכ ףא ,שהלש ןכותב םשיאור ןיאב פיפלחתמ ,הרממהו שכסומה וא ,שדחהו ןשיה וא ,תוירוקמהו הרגשה איפמצפ
nar 9221 «fimומלוע ןיב רשקה תלאש איה ,הלילשהו ךשוחה תוזחפמ ךותמ אקווד ,ןיינצ בורבו חוכ בורב שימעפ ,פויכ תופקשנ הינפ רשא הלאש ףוז ירה ,הב עגונ אוהש תירקיע הלאש הזה הזחמב וב שי שא  paולש ןוימדו חורו רמוח יריציו תועדו תונומא / ו וע ןהו דדובה תלוזה שלוע ןה ,ןוציחה ופלועה ןיבו דיחיה . 
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 תרנכ תרנכ

 .אוהש טוקמ לכבו אוהש ןמז לכב שחרתהל יושע הז רופיס .רכל קיפסמ אוה ןיאש רורב ?הפוקתה תא רפסלו ףקשל ידכ הז הבהא רופיסב וב שי םאה ,לארשי ץראב תירבעה הייתתה תישאר לש תיצולח הפוקת .הנש םישימחת ינפלש הפוקתב ץבושמ ל"נה השעמה רופיס .הזחמה לש ואשונ איה םהלש האוה היסרברפה ,םהייח תא ול ושידקה EAV ,דדובהו ךרפמה השעמל שפנה תוריסמו הנושמה תימצעה הברקהה דצל רקיעב 403 ,חוחפל תויולגה ,שםיחויסס .פהלש תורחא תויטס לא ךכמ יתעד ןחיסה טושפ ,ינוימדב ולעש יפכ ,השעמה רופיס לש וירוביג יכ ,רמול ילע יתקדצל ,ילאוטקא-יגרוטאמארד רמוח ראש וא ,םירבגה ינש ןיב םיבורק םיסחיל זמר וא ,תיתרכה-תת תוחפל ,תינימ היסרברפ תורשפא ומכ םיירטנמלא םירבד לע רבדל אלש ,יחצנה שלושמה תויעבב תוקמעתה ץמש ןאכ ןיא* ,םימתו יטנמור הבהא רופיס והזש ןבומ

de 

 ,תרחא ךררב אמצע תא םירפסמ םניא 89992 701 םוחשו םלועבש אוקמ םוטס ןכהי ,המצעמ והשמ םג ותועצמאב תרפסמ איה ךכבו ,הלשמ ןילבמו ןווג עבטה ךרדמ ו ה:עסומ ,הב ץבושמ אוהש הפוקתה אלא ,הפוקתה תא רפסמ אוה אל

- 
/ 

 ;ןכותב בבוס הזחמהש ןמו קרפ ותוא יבגל,דוחיב ןוכנ הז רבד
 ו

 | הדובע דובעל השקעההש הרענ לע ,ופיב ןולמה ילעבל הצובקה רבה רפספ ,ןאכ ןליאו ,היליטסאבה השבכנ תיתפרצה הכפהמה לע הזחמ לש עקרב .4פ5דא ינב לש שייסרפ פירופסמ,תרחא הכפהמ תפוקת לכ רחאמ רתוי הפרטצנ ,הפוקח התואב תידוהיה הירוטסיהב הלפנש ,הלודגה הערכהה
 %*%% "הרובע שוכיכ" הנוכמ היהש ןוילע ינכפהמ ווצ םייקל ידכ .ברש אויב תינלטקו הכרפמ

 ,הימוחתב עעונתמה הזחמ ךות לא ץיצת אל ,איהש המחלמ לכ ,הלודג הפחלמב יכ ןכתי אלו canina לכ תא האלימו אותה ןמזב הידוהיה הירוטסיהב הרעסש ,הריבכ הכפהמ תמחלמ לש דה אלא ,תואכרמ ילב וא תואכרמב תונויצ לש המינ קר וז ןיאו כלב יתורירש סרפ הז ןיאש תאז לכב ןכתי ךא ,והשימ ןייצש ומכ ,וידעלב :ג NWDRE DID ןבומכ אוה ,הזחמב בלושמה יווה לש הז גת .וז ךרפ תדובעל החוא לבקמ אוהו ןחבמב הדמע איהש ,הרשה לעבמ תעמוש איהשכ ,רשוא לש הכוב קוחשבו תוחוכ תסיפאב הצרא תחנוצ איהו
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 תרנכ תרנכ 18"סמ ךירדפה טוקלי תרנכ תרנכ 18"סמ ךירדמה טוקלי

 ןוזלטייפ ,ופימ יאנוטיסה רחוסה ,הזחמה ירוביגמ דחא

 סקונו וכרד יפל וז הלאש לאוש ,ןחתרהו דורטהו חכופמה ,ישעמה

 y דרשמהו רחסמה שיא ,הריעזה תונגרובה שיא אוה .וכרד יפל הדמע הב

 לא, פהלש פידה ינבב וא פידהב פירשקתמ וירבד ךא ,יתרבחה רדסהו

 וכופיה שה השעמלו קוחיר תילכת ונממ שיקוחרה חור יכלהו תולוק

 פיללושה ,ונימי לש הריפכהו שעזה יגוחל דה וירבדכ שי .רומגה
 יתפש לע הלעש קי

 "אמא" ה יכ פשהיפמ תעמוש איהש העשו ,הנב פילמסו תויוהמו איגשומ ןיבו דיתיה ןיב יתימא תורשפא לכ

ETאלו תופואל הייחת אלו תויצולח אל רמולכ ,רתוי אלו אמא ! 7  aמ  v 
 <יטמרהה זמלועל ץוחמש

 ין
, 

 ,וז הבושת יכ שיעדוי ונא העש ההוא - אמא קר אלא ,הווחאו ןויווש
 ןכ ינפל ןוזלטייפ לש שימעוזה וירבד תא הרואכל תרשאמ איהש ףא
 הּותפ שלוע לש המא איה .הכותמ תעמתשמה הנוש nox תאז לכב יהירה
 ץוחפש שירבדש דועב ,שפנה תוריסמלו תורבחלו הבהאל חותפ ,בידנו
 פלש אויק ול ןיאו ,ונממ קלח שה אלא ותוא פירתוס אניאשו ול
 יאש ומכ ,םהידעלב

 הותפ שלוע ךותב ךכ שושמ .וידעלב ל ל E פדאה לש ימינפה ומלוע תא תוסלכאמ לוכיבכ ןה א הל
 לפונה לש ומא תנחוג ,ובש דדובהו ,

 ילע המלשה המםילשמו הילוחב הינאט הרענה לא ו ףא לע קסו הנו np לו צי,תאז לכ ףא לע .ינרקסו הנהנ להק ינפל תוינמגודכ תורבוע ןהו

 .' ו י הזחמבש Nana תיתימא האחפ הברה ,וז תורפס לש שייתימאה ה*יוליגב ,ךכב

 <יתימא באכ

  

 שלועו דיחיה שלוע לש אלפופו שלשומ גוזימ התחייה הפוקתח התוא 90175
 1 1 תוכ D , ללכה

 ןורחאה רובידה הש ,וירבח תא תלאוש לפונה לש ןמאש העח ךכ חוצ מ

 ןמכ תומש הל שי רשא ,היצקיפכ ספתנ וז תוהמל ץוחמש המ לב  

 תא ותוויעש,פאימודמ תוחוכ ראשו תירחא ןוזחו הרבחו הירוטסיה

 ףא לע וז השיג לע קולחל ,ןאכ רמיתמ ינא ןיא .שלועה לש ומלצ

   לש הנפוא תכורעתכ פימעפל פיארנה ,"ימעפל פיינילקרטה הייולג
 הבזע ,ההוא בהא הנב רשא ,וז הריעצ השאש ,רבכ תעדויה פאה

 הפרמ וניא הדעב לפונה לש ונורכז סויס יכו ,רחא שיאל התייהו ותוא
 ןוילע תוכב החיטבמו הזוההו הלוחה הרענה לא תנחוג תאזה םאה ,הנממ
 אוה יכ .שולחב וליפא הילא דוע בושי אל תמה הנב יכ ,הבהאו הדקע לש

cana eisרמאש ימ היהו .תרתויפ איה וז הנומתש ,רמאש ימ היה .שלועל תמ , 
 ןורתיפ אוה היתובקעב הזחמב אבה ןורתיפה ,תיתאפארדולמ איהש
 קרפ הז היה וליא הז עטק לע תוכז דמלל דמוע יתייה אל .יתוְרירש

 קחשמש ימל רפול ינוצר שעפה ךא :ול פשיפתוש פינקהש ןיאש .תורפס

 ךא ,אעט לש ןיינע ןבומכ איה תיתורפסה הכרעההש ,תאזה הנומתה תא

 ומלועב תאצומ וז הסיפתש ,תוכשחה יכ ,רמול וליפא ןזכנ ינא

 ךותמ ועיקבה רשא ,שיטויסה לש אהילוסרקל תועיגמ ןניא ,טרפה לש

 הווחאהו ףותישה תורות ,תילכתב ךכל תודגונמה תונזמאהו תורותה

 תויתרבחה תויגולואידיאה ימוחתכ פ₪או תדה ימוהתב פא ,רשואהו

 םידניאה סרהה יגוח ןיב יומס רשק שי יכ ,קר רמול ינוצר ןאכ

 ;תיכיטקייבוא תיתרבה תואיצמ לכ הלילש לצ ,ינוציקה יטסילאודיב
  

  

  

 הריעזה תונגרובה שלו < ;

 , חוכיוה רתויפשמ תוחפ תרתוימ וז הנומתש ןכתי ne 2 1יבו .הלש שפנ תואטפו הלש תונומא לע

 :התוא תללושה תוניבמה פשע ַ SSI pts םע ,הזחמבש ןוזלטייפ ותוא ןכ .החטבמו הזועמ שה הירדסו הרבחה רשא

 ַז '

 הנברק ירחא הזחמב שיאבה ,החוורהו ןורתיפ כ ל תפיוסמ הניחבמ אוה ,שוכרהו שיה אלועב ןגועמה ריעז ינגרוב ותויה
 ירשכ שייח ; '

 ירתא ריוואב ילפשהה חתמה E ו םיקרב תפוס שג q תפוס : אהיתונומא פהו אוה .ינוציקה דראגנאוואה יפעוו לש פרבוד שג
Éיהו .  

 ה א הלררה איר RAIO ארדולמה לש שינממסה יבוטמ הב | וז הניחבמ אוה ןוזלטייפ cnoniva הפינ הב שי םתריפכ לבא ,תונוש

. 
,1 

 Ea 1 %תרפ-הז ןמר ז-ןס יפתרמ ינכושו שיקינטיבה יבוסל יומס תירב לעב

 תאז עמסש וליא ץלפתמ היה אוה
Éלפונה לש וירוה ןיב הנושארה החישל ךשמהו המלשה איה וז הנומח 7 , ז \  

 , מםירבדה ,הצובקה רבח הדוהי ןיב ו

 ילוא אה ,החיש התואב איעמשנה , ה ,הצדבק gd ,לארשי ץראב הייחתה תירחש ,הזחמה רופיס ןותנ הבש הפוקתה

 לע יבשוהב יתוא תפקות הדרה ךא .שידחא ידי לע ןייוצש יפכ ₪

    לבוקמה ןמ הנוש ךרדב תאזכ הלאש לע בישהל הנממ רתוי האי ךל ןיא



    

    

  

   

    

 המכ פאייתניב גפוס אוה שאו ,וב סנכיהל פאוקמ ול שקבמו ןהיניב

 .ול ץיגמה ןמ תוחפ וליפא גפוס אוהש עדוי אוה ירה ,תוטירמו תוטירש

 אוה ,רשק לש תוכירדב וא קוחצ לש החמשב ולבקמה להקה תא ועמושב קר

 ".עיגמה ןפ רתוי בר הזה לופגה ןיא פא ,לאושו ההות

  

 היעבה תגצה

 :תואבה תועדה %נמתסנ פאינוש שייתורפס פירקבמ ןיב חוכיוב

 "א רקבמ

 לכ ,פויכ ונמלועמ קוחר ךכ לכ אוה ,יטסילאיר וניא הזחמה

 אלו ןיא -5:4..55 "יבוטואילודג אישעמ תושוע פלוכ ,תויבויח וב תויומדה

 5:5(5 "האופרל דחא םשיטסיל ףא וב ןיא") תואיצמב הזכ רבד היה

“a npaa 

 (ןּוימדהו שולחה) תויטנמורה אוה הלש אזילאירהש הפוקה שי

 שועמ ירה ,וז תואיצמ תתנל תרחא הפוקת ישנא שיאבשכו ,הפיהו בוטה

 גצלימה הזתפל שיארוק פשה ,הזכ רבד תויהל לוכיש שינימאמ שה ןיאש

 וירוביגש תרפוא תיתימאה-תיתואיצמה הסיפתה") "יטסילאיר *תלב" התוא

 * ("שיקזחו פיבוט תויהל אלש שילוכי שניא הזה הזחמה לש

àהרבעה יעצמא  

 האוושה .1

 :=ינוש תומלוע השולש ןיב האוושה ךורעל עצומ

(x)תרנכ תרנכ" לש רודה שלוע ", 

 .(היפרגוילביב האר) שינמוי פ"ע הנידמה תמקה תפוקתב רודה אלוע (ב)

 ,*ףיכינתה שלוע - יחתכונה רודה אלוע (ג)

  

 ;תיתונמא הניחבפ הגצהה ביט לע יתורפס חוכיול הפ הנווכה ןיא

 הסנמ אוהש יווהלו הפוקתל רבחמה לש תונמאנה תדיפ לע אלא

   .תולעהל

 תרנכ תרנכ 18"סמ ךירדמה טוקלי

      

 תרנכ תרנכ 18'סמ ךירדמה טוקלי

 התישב בלשל היה רשפאש ,שיינקפעה שיחכיפה ,שאיילאניגירואה פירבדה

 *תעד עיבמ ינא ,יחתרוכ לע .הילע פאיקלוחה לש פנוצר תעיבכשל וז

 רפוסש פ8ירבד אה ,ןהב שירפוסמה פירבדַה .וללה תונומתה יתש לע
 <דבלב תיתונמאה המרל קר אל ובוח פהב בייח

 תודמוע החוורו ןברקו ילוח לשו תּוופ ,ןורכיז לש ולא תונומת

qa ARילוא ישע הז רואו ,וכותב ענ הזחמהש רוא לש לוגיעץ ותואב  

 םינושה ּוחור יכלהו פינושה ויקלח ןיב הינופרה לש הדימ תורשהל פג

 4 רקיע אוה קחוצה יווהה דוסיש הלאל דע ,רופיסה לש

 5*לוא שיאטות ,הזחמב שינתינ שהש יפכ וללה יווהה יקרפ ,ןכ

 היטרפ .רתוי שאר תדבכ התייה תואיצמה ,התיווהכ תואיצמל שהלש קוחשב
 ןמזה תובכש תא ארבוע רחאל העפק שימקועמ אהשכ ,הזחמה לא פיעיגמ
 תגנּוכמה תונגהמתה ןווג תא שהל הוּושמ תורבתטהו ,אהיניכו יננירש

 צהמ רשונ ךכ ?דכ ךיתש אלא ,תרחאה פתועכשע ירקיע תא שהמ תלשייו

 - BND תוושל יושע היה רבחמהש תנויכמה הפפההו הפוסה דוסי םג

 אוהשכ ,וננמז ןב להקהו = ךכל הרורא הייס ול שיש הדומ רבחמהו

 ץוחמש והשמפ פג ילוא אהב שח ,קוחצ לש תוח:תפ תוץורזב שהוא לבקפ

 לע רתי פייביאנ פירוביגה שיארנ,וללה פיקרפה ןמ המכב .עושצשל

 הארנש המ ךא .תויתוכאלפ תוארנ ןהב שייּורש אהש הויצאוטיסהו הרימה

 וז תמאש אלא ,התיווהכ תפא פג שימעפל ןאכ אוה ,יביאנו יתוכאלמ

 לשפל ומכ ,אירבדמ שה פהילעש שיניינעו ,הירוביג שיאצמנ ובש חיכצעו

 לש תוזזומב .םיימעפ-דח איאשונו איבצמ אה ,ןושארה דליה ןייכז
 IRD וליאו ,ןוימדו האצמה אלא תויהל שילוכי שה ןיא ליגר יויה
 הראהל ,רחוי הצממ הראהל שייואר יווה לש ולא שיגת ןכא .תואיצמ "*ה

 הוחמה תאז השועש יפכ שתוא הלעמה ךא ,רתוי היחו האלמ ,תיתמא"ד

 אוה ןיא פא ףא ,יתמארד ןויזח ארקיהל יואר אוה שג ילוא ,הזה

 ךא ,ידיב איה תועס ילוא .המארדה תונמא לש היתווצמ לכ תא פייקפ

 ,ילש ומכ שישק ליגב תיגרותאמארד תונוריטש פושמ ילוא,יל הפדנ

 בחר הכ אוה המארדה חטש יכ ,תויפיטפוא לש הדימ ילב הלוכי הניא

 קוידב פיפיאתפ אניאש ,תוזהמל אג אוקמ וב שי יכ דע תויורשפא ב"ו

 :תרגסמ פואל

 אל וב ןיא .תורגסמ רבוש אוה יכ רמול אשנתמ הז הזהפ ןיא

 בבותסש אלא ,תורגספ רבוש וניא אוה ,ךכל הפיאשה אלו ךכל תוכה

   



    

   
 18'סמ ךירדמה טוקלי

a 

     תרנכ תרנכ

  

    
 ו ם וכ י ס

 .(רבדמ ללכב אוה שא) ,דבלב והשמ "4גנ" רבדמ אוה ןכלו ,"והשמ דע"ב'דיגהל אולכ ול ןיאש "הנומא רסח mm "םיכרע לוטנ" רוד ונאש ךכ לע הברה שויה ונלצא פשירבדמ

  

 8ימעפל תמיקה הייטנה ןמ קלח הזש,הארנ ונל
 .ונממ וז תעבות תואיצמהש יפכו ול הארנש יפכ "ופוצרפ" תא ומצעל בצעמ רוד לכ ,"תחופו ךלוה רודה" הרמימב < n תיללכ תמא שי פא קפס .רבעה רוד לש ותומד תא לידגהלו הו%\הה רוד

 לש ותומדב טיעמהל

 תויהל לוכי ךכב .ךכ לע ותעד תא ןתונ רודה פא קר איה היעבה
 .ןאכ גצומ אוהש יפכ אשונל ךרע

 היפרגוילביב .ה

 "תרנכ תרנכ" תפוקתל .1

 ("רבד" תאצוה) לחר תריש (א)
 (דבוע שע) ןיטשנכיר .ש "תישאר" (ב)
 ןמשא "תאזה המדא"ה (ג)

 הנידמה תמקה רוד תפוקחל .2

 יצראה ץובקה 'אצוה (ףסא) "רעונ לש ונמוי" (א)
 ץלמ יפר "דוקיב" (ב)
 היבתכו הייח בוטיבל הרהז (ג)
 "שא יליווג" ךותמ (ד)
 רימש ,.ם "תודשב ךלה אוה"(ה)
 (פ"הבקה) תיפולש תורגא - "הימולע ימדב" (ו)

 תיחכונה הפוקתל 3

(x)(דבוע 8ע) רהזי .ס | "גלקצ יפי"  
 םחש .נ "פיקיתו ןוכיש" (ב)
 וזמג יסוי "שתהא רעונ אתא" (ג)
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 תרנכ תרנכ 18'סמ ךירדמה סוקלי

 ךותפו,תודדוב תודוקנב וזכ האוושה לש אמגוד איבנ

 .ןודינב הללכה לש תורשפאמ תוגייתסה

 יחכונה רודה תמקה תפוקתב רודה | "תרנכ תרנכ" רוד

 הנידמה |
  

 ןיב ףיוסמ דוגינ תורטמ ןיב תוהז | ןיב תיטינפ תוהז

 תורטמו ללכה תורטמ .טרפה ןיבו ללכה | ןיבו ללכה תורסטפ

   .טרפה .טרפה
 והשמב הנומא שי אאה רתוי פירבדב הנומא ,ומצעב הנומא

 ?ללמב רתוי אשינטק | פםיאורש והשמב הנומא

 29899-212 והשפ) בוט וב

 ,(דאפ"לודג"

 אוה יוצר לכ אל 58ג אוה יוצרה

 .ירשפא .ירשפא

 ?יוצרה אוה ירשפאה

 .האווטשהל תופסונ תודוקנ הברה ףיסוהל רשפאש ןבומכ

 ץצוציבה תרוצ .2

 | ,תונוטה "תודוצל" שאההב ןויד תותווצל הצובקה תקולח (א)

 ."ותומד" תא היפרגוילביבב שפחמ דחא לכשכ

 ןהש יפכ ,היעבה תוגצהב שמתשהל - היינש תורשפא (ב)

 .ןויד אייקל ויתובקעבו "ןולאש"כ ,ןאכ הואבומ

   
    
     
   

 "גפיקתפ" וא "תוליגפב" שמתשהל איה תפסונ תורשפא

 גיקיצמ ונייה הרקמ לכב .היעבה תגצה תורוצל אשאתהב

 ךושארה טילקתה ךותמ פ5יעטק העמשה הלועפל פידקהל

 ."פינמז ויה" לש

 



  

  

     

  

    

     

     
      
      
     
    
    
    
    
    

    
    
    
    

       
       
        
      
      
       

          
     
    

    
     
     

 ץולחהו רעונה ינינעל הקלחמה / תינויצה תורדתסהה

 םילשורי ,ילארשיה רודמה

 19 "ספ 'א ךרכ ,ךירדכה סוקלי

 לארשיב םיאמדקא
-=-2-=2--=- 2-2 

ENSהמדקה : 

 ירומ ,םיאפורה ,םיסדנהמה לש תותיבש לע ונעטש רבכמ אל

 םיהובגה רפסה יהב ירומ ,םיינוכיהה רפסה יתב ירומ ,םיידוסיה רפסה
 םיתבושה ונעס דחא דצמ :ויה תותיבשה ךלהמב ועמשנש תונעטה .*'וכו
 רובצ רכשמ הובגה רכשל םה םיאכז (ורבצש עדיה) םהידומיל תוכזבש
 ילעב םהויה םצעבש ,רובצב םדגנכ ונעט ינש דצמ .וללכב םידבועה
 ןועיטה .אמגוד שמשלו םהיתועיבתב םיקפואמ תויהל םה םיבייח הלכשה
 םוקמ ספת הנידמה לש ילכלכה בצמל רשקהב רכשה תאלעה דגנ חיכשה
 .הז הרקמב ןטק

 יב

 הלש תועיבתה ביטש םישנא הצובק ונינפלש רמול רשפא ךכיפל

 תורחא תוצובק לש הלאמ הבר הדימב תונוס היפלכ תועיבתה ביטו
 תואיצמב וז הצובק לש הביט לע דומעל הסננ הז אשונב .היסולכואב

 .תילארשיה

 :עקרה תגצה .ב

 תורדגהו 1

 תיב הזיאב וידומיל תא םילשהש טדאכ יאמדקא םירידגמ ונא

 ,םייניפוא םיטופיט העבראל םיאמדקאה תא קלחנ . ינוכית-לע רפס

 .ודמלש תועוצקמל םאתהב
  

  

  

  

 יאמדקא סופט יאמדקא סופט סופטה

 לאוטקלטנא (ילנויספורפ) עוצקמ וה
o . P דומלה 

 רפוס ףוסוליפ (ב גולויצוס (א חורה יעדמ
 ד"וע,גולוכיספ הרבחהו

 "םילודגה" םיאקיזיפה (ד סדנהמ (ג עבטה יעדמ
 רוב "פורפו ןייטשניאכ יאקיזיפ היגולונכסהו

     3a יאמיכ
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 לש היחה חורה הנה היצנג?טניאה רתוי תרחואמ הפוקתב .(טראקד)
 םלועב וללוחתהש תורומתהו םישודיחה בור לשו ,תיתפרצה הכפהמה
 .השדחה תעב

 תויאמדקאה תוצובקל ךיישל וטנ היסורבו ,הפוריא תוצרא בורב
 :תואבה תונוכתה תא

 .םיליכשמ םישנא (א)

 .\םייטרפל דוגינב) םיירוביצ םיאשונב םהל בר ןינע (ב)

(a)תכוטכ םהל הארנש המ) ללכה תבוטל םייונישל םיפאושה  
 .(ללכה

 םירבדב םיטסילאידיאו םייטנמור תודוסי רידחהל םיטונה (ד)
 .(הלכלכו הקיזיפכ) רתויב םיימשג

 תוילכהל רישכמ (תורפס לשמל) םתריציבו םתלכסהב םיאורה (ה)
 הוושה המגודכ) ."תונמא םשל תונמאכ" קר אל תויתרבח

 .(הלבשהה ירפוסל

 .דועי ילעבו הקזח תירסומ העדות ילעב (ו)

 .הרבחה יפלכ תוירחא שגרב םיאשונ (ז)

(n)תישיא המשגה םישרוד אלא תונויערה תצפהב םיקפתסמ םניא . 

 :איבהל רשפא ּהמגודכ

 סכרמו הטג ,היסורב ןינלו יוטסלוט ,תפרצב וברימו וסור

 ."וכו הילגנאב ןורייב דרולו ,קול ,[וסּוינ,הינמרגב

 לש 20-ה תונש דע הפוריאב הלכשה ילעב םיאור ונאש יפכ

 יפל "ד-ו "ב םיסופיט לע םהורב םינמנ תיחכונה האמה

 .הרדגהה םג העיבצמ ךכ לע םדוקה ףיעסב ונתקולח

 התיה הליחתכלמ :תוחתפתהה התיה הנוש הקירמאב PRI תמועל
 .תיעוצקמ תוחמתהל הנווכההו רתוי תובחר תובכש תלחנ ההובגה הלכשהה

 וא םילאוט,לטנאה ,'ד-ו "ב גוסמ םיסופיטה תוחפ םייוצמ הקירמאב
 .*ג-ו "א םיסו:יטה רתויו דועי יאשונ .

o aa 
  

  

  

 לארשיב םיאסרקא

5 
 שכר ,הרבחה וא תורה יעדמב הטיסרבינואב דמלש םדא אוה

 סופיסל םייניפוא .ועוצקמב דבוע ללכ ךרדבו וב החמתה עוצקמ
 ינייפוא תוחפ .גולויצוסה וא גולוכיספה ,ןיד ךרוע םה הז
 תללוכ הארוהב תוחמתהה ללכ ךרדבש םושמ ,הרומה אוה הז סופיסל
 קר אלו (לשמל ,ןושלו תורפס ,ך"נת) םימוחת המכב עדי הכותב
 .דבלב דחא םוחת

 .ב סופיט

 וידומיל םוחתל רשא הרבחה יעדממ וא הורה יעדממ יאמדקא
 ערתשמ אלא (היפוסוליפו תורפס לשמל) הרורב תיעוצקמ תוחמתה ןיא
 סופיט לע .יפיצפס עדיל רבעמ םהש ,םיבהר םירושימ ינפ לע אוה
 לעב ונה ךא םייוסמ עוצקמ דמלש םדא םג םיקרפל תונמל רשפא הז
 .ועוצקמ םוחתמ תוצרופה תועידי

 .ג סופיט

 קסוע אוהו עוצקמ שכרש היגולונכטה וא עבטה יעדמב יאמדקא
IRיאקיזיפה,סדנהמה םה הז סופיטל םייניפואה .ותוחמתה םוחתב קרו  

 ."ןוכו ,יאמיפה

 .ד סופיט

 ,םייוסמ עוצקמ םוחתב אוה ולש עדיהו רחאמ ,יתיעב סופיט
 םיבחר ויתועידיו ורשוכ ךא ('וכו הימיכ ,הקיזיפ ,היגולונכס)
 תילאוטקלטניאו תיעוצקמ ללכ ךרדב ותלועפ .ועוצקמ םוחתמ הברהב

 םיוסמדועי ןעמל תיעוצקמ תוליעפ וא (רציווס "פורפ ,ןייטסניא) דחאכ
 למשחה רצוי גרבנטור .פ) ללכה תבוטל יעוצקמה עדיה לוצינ רמולכ

 .(ץראב

éירוטסיה  

 איה לודג ףקיהב (היצנגלטניא) תויאמדקא תוצובק לש ןתילע

 התוליעפ.!18-הו 17-ה האמב הפוריאב התישאר .היסחי תרחואמ העפות

 תיעוסוליפה תוגההו ,תורפסה ,(ןוטוינ) עדמה םוחתב הנושארב האטבתה
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 .הרבחו םיכרע יפלכ הדמע תטיקנ בייחמ וניא "וכו ,היגולוכיספב

 הרבח תרשל לכות תלבוקמהו תיללכה התרוצב הקיסיפה :אמגודל

 .תיטרקומד הרבחמ בוט תוחפ אל תיטסישאפ

 רתוי הברה איה םויכ תיעוצקמה תוחמתההש ,ןייצל יואר
 ?wo“ הקיסיפה .תומדוקה תופוקהב רשאמ הנשמ חועוצקמל תלצופמ

 םוחתב קרו ךא החמתמ החמומ לכ .םיפנע יפנעו םיפנעל תלצפתמ

 תורשפאה רסוחמ תאזו ,ףנעה םוחתמ קלח קר אוה םגש ,וקוסיע
 .רמוחה לכ תא ףיקהל

 לארשיב .3

 :רפסמ םירבד דומלל רשפא הזב הפוצרה הלבטה ןמ

 םיזוחאב הלכשהה תומר יפל תידוהיה היסולכואה תוגלפתה

  

  
  

  

 (1961 יאמ)

 ךוניח ורמג|ךוניח ורמג | ךוניח ורמג[| ורמג אל| ורקב אל

 הובג ידוסי-לע ידוסי ךוניחי ס"היבב

 ידוסי

 4.9 19 .9 25 . 2 31.8 8 . 2 |םירבג
 = = 5 o < = ₪ ₪ ₪5 = ₪תכסכש. . 0 ₪0 ₪ ₪070 |07 000090 -

Di2 .4% ומי. 3 24 24 . 2 | 24 . 8 |              

 ידוסי ס"יבב ורקב אל ,ודמל אל םישנא לש ידמל הובג זוחאש ,רבתסמ
% 

 É .(!ןבומכ ןיטולחל םירוב םלוכ אל יכ (ox (16%-כ)

 20%-ב ,יממע ס"יב ומייס 5-30% ,יממע ס"יב ומייס אל 29%-ב

 היסולבואה ןמ 4%-כ קרו םינושה םהיגוס לע םיינוכית םידומיל ומייס

 ןמ 4% קר ףיקמה רוביצב ,אופיא ,רבודמה *םיהובג רפס יתב ומייס

  

  

 לש םקלח לולקש השענ אלש סםושמ םיקיודמ םניא הפ םיזוחאה א
 .היסולכואב םירבגהו םישנה

 לארשיב םיאמדקא 19 do“ "א ךרכ ,ךירדסה סוקל*י

 יפ לע 1948-ב תירבה תוצראב היספורפ הרדגוה הול םאתהב

 :םיאבה הדימה ינ

 דוגינב) הרקיעכ תינתור איה היספורפה לש התלועפ .1

 .(תיזיפ הדובעל

 .דבלב דחאו םייוסמ עוצקמב רוסשקה עדיב תטלש היספורפ .2

 הלכשהל דוגינב) תכשוממ תיעוצקמ הרשכה תבייחמ היספורפ .5

 .(תיללכ

 .תדמתמ תומלתשה תבייחמ היספורפ .

 .תדמתמ הקוסעת תרשפאמ היספורפ .

4 

5 

 .הילע תולחה הדמה תומא תא תעבּוק .6

 .ישיא חוורל לעמ תורשה תא הדימעמ .7

 .דחואמו קזח יעוצקמ ןוגרא היספורפל .8

 תוחמתהל תוילוכמ הקירמאב םדקומב העיפוהש תיפיצפס תוחמתהל תוילוכמ רבעמה
 ב"הראב רשאמ רתוי ינוציק ןפואב תוצעומה תירב תלחנ הנה םויכ

 *.ב"הרא רשאמ ינוציק תוחפ ןפואב ךא ,הפוריא תלחנ םגו

 תושגדהמ ורבע ההובגה.הלכספב ילעב םיגוחה ,רמאנו םכסנ

 תוסנכתהו היעוצקמ תוחמתהל ( ד - 'ב םיסופיט) תובחרו תויללכ
 .("ג - "א םיסופיט) דחא םוח:ב

 היטולוסבא הדירי לע רבדל רשפא םא ,אוה קפסש םיעטהל יואר

DOTEלע קר רבדל ונא םילוכי .דועיה יאשונו םילאוטקלטניאה  

 .היצנגילטניאה בור תלחנ ןניא ולא תונוכתש רורב .תיסחי הדייוי

 םייעדב םימוחתב םיזכרתמ הלכשהה ילעב תיברמ אלא ,דוע אלו

 יפלכ (הכרעה תדמע םיטקונ םניא) םילרסיונ םהש םייגולונכזו

 ,תורפסב קוסיעה ,תורתא םילימב .היכרעו תיתרבחה תואיצוה

 תועפות יפלכ תויכרע תודמע תסיקנ בייחמ היפוסוליפבו הירוטסיווב

 ,היגולויצוסב ,הסדנהב ,הימיכב ,הקיזיפב קוסיעה .תונוס

  

 הפוריא לש - תורדגהה יהיל תופתו:כ ,הונוכת םג pop ama א

  ב"הראו
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 דיקפת עדונ ונצראכ תינרדומו תהתפהמ ץראבש ,אופיא ,קפס ןיא

 .םיאמדקאל יזכרמ

 5 ץראב ם"אמרקאה יגות לש תירוטסיהה תוחתפתהה .4

 היינשה םלועת תמחלמ תישאר דע ץראל םילועה ןמ רכינ קלח

 םהייח יכרדב ךא .תינוכית-לעו תינוכית הלכשה ילעב ויה )1939(

 הנידמה םוק דע ."ד-'ב םיסופיטה לע םבורב ונמנ ץראב םהלועפבו

 (רתויב תיעוצקמה) תילנויספורפה םגו ץראב היצנגילטניאה בור התיה

 ,רוהטה יעוצקמה םוחתה תטלבה אלל - *בושיה ךותב תבלושמו תברועמ

 םיעודי .(ץראב רובצה בורדל הפוקה חתואב תיניפוא התיה וז השיג)

 קר on ולאו ,רפסה רוזיאל ךלהש וא תואלקחל הנפ אפורש ,םירקמ

 ,הריואב יוניש לח הנידמה םוק םע .וז השיג לש םיינוציק םייוליג
 ,דומענ דוע ךכ לעו

 :היקעבה תגצה .

 תאו םהלכשה na םילצנמה םישנגא תצובק םה לארשיב םיאמדקאה »|

 סג ולו רגוי םיבוסו םיתונ םיאנת םמצעל גישהל ידכ הרבחב ם:נעמ

 !**רוביצב םירהא םיקלח ןובשח לע

 בק -רבח ונימזה ,םיאמדקאה לש תולודגה תוהיבשה רחאל .2 ה
 .התישל םיאמדקע לש הצובק (המיוסמ העונתב) "ןדרי"

 ךרוע ,צוד \ב .הקינורטקלא סדנהמ ,קווי (א -:הללכ הצובקה

 .תיגולויצוס ,ת*דוהי (ד .גולוכיספ ,לאגי (ג .ריעצ ןיד

 e PAI IS ,םרפע \ד .ינוכית רפס תיבב הרומ ,הרש (ה

 :החישב חתפ םיכינהה דהא

 יפכ לארשיב היצנגילטנאה תומד תא םכינפב תולעהל ינוצרב
 םתשכרש תועידיהמ םיסנרפהמ םכבורש יל עודי :התוא האור ינאש
 ,םימייוסמ םירותיו ךותמ ןכתיו םינש הברה ךשמבו בר למעב םכ?
- 
 . "%*הכומנ םויכ םכתרוכטמ ןיא ךכל תודוה 4

a 

Kבורוזולרא ,ןוסנילב ,ןיפור .א :אמגודכ . 

XXהנווב ןיא ןפוא םושבו - היעב תגצה קר וזח םיעטהל שי  

 .לארשיב םיאמדקאה לכ לס םייפוא אוה הזכש ןועטל

 תוביבסב הייה יאטדקא ראות ילעבל 199%-ב תעצומסה ת-וכקמה

 - .שדוחל י"ל 500-כ
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 ס"היתב ירומ ,תויחא ללוכ . *הלעמו ס"היב ליגמ היסולכואה

 יאמדקאה ראותה ילעב םילנויספורפה רפסמ ."'וכו תוננג ,םיידוסיה

 ירגוב רפסמ .רתוי הברה ןטק אוה 'וכו הטיסרבינוא ירמוג ,ונייהד

 רפסמ .1961 תנשב 6224 אוה הדסווה זאמ (לשמל) הטיסרבינואה
 6600 אוה א"תב התתולשבו םילשורי הטיסרבינואב םויכ םיטנדוטסה

 900 הנמ ב"כשתב האיצוה הטיסרבינואהש ןורחאה רוזחמה .(1961-ב)

 .כ"הסב שיא

 לקשמ ילעב םה ירה םיאמדקאה לש תיסחי טעומה רפסמה תורמל

 .הנידמב רתויב בר

 :המגודל

 חוקיפו ןונכת אלל תינכט-תילכלכ תכרעמ ליעפהל ןיא םויה 1

 ."וכו םינכלכ ,םיסדנהמ לש

 אלל תושעיהל לוכי וניא םייעבטה היתורצוא לע ץראה חותפ .2

 .הלאה םישנאה לש יעוצקמה עדיה

eoחרזמה ינינעב ידוסי עדי בייחמ ץראה לש יטילופה לוהינה , 

 ."וכו הלכלכ ,להנמ ,םיימואל-ןיב םיניינע

 טרפב)ההובג המרב עוצקמ ילעב םיחמומל תקקזנ ןוחטבה תכרעמ .4

 .(ריואה ליח

Piaםירפוסל הלודג תוביטח תעדונ חורו תוברת יכרע חותיפב , 

 ."וכו ארקמ ירקוח ,םיפוסוליפ

 התויהב) הנשיש רתויב תמכסומה יוטיבה תרוצ םויכ RIA עדמה .6

 ןהילע שיש תויעב ןורתפב עדמה עייסמ ךכו (תיביטקיבוא

 .תועד יקולח

  

 איבהל ונתורשפאב ןיא ןכלו ןודינב טרופ% רקס השענ םרט א

 כ"הס :םיאבה םירפסמה 1959-ב םיעיפומ תורוקמב .טוריפ

 םיינכטו םיישפוח תועוצקמ ילעב הזמ ,6923,000 | םיקסעומ

 ילעב םה הלא לכש ח"ודב ןייוצ אל .11% םיזוחאב » 76,000

 .ינוכית-לע ךוניח

 19 vD“ "א ךרכ ,ךירדפה סוקלי
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% 
 ויד תוצובק - :'ב בלש

 ללכה תורישב תדמועה ,הנימב תדחוימ הצובק םה םיאמדקאה =
 הייח חרואב רוביצל אמגוד שמשל הכירצו הרבצש עדיה תוכזב

ihםיאמדקאה תותיבשל תודגנתה העיבמ וז הנעט ךכיפל) 4 , 
. 

 .(יוכו

 אלא ,סילעופה תוצובק לככ ,תיעוצקמ הצובק םה םיאמדקאה ,2
 ,"רתי תויוכזל" תיאכז איה ןכלו ,תצקמב ההובג תיעוצקמה התגרדש
 םינתינ הלא ןיא םא) ,המודכו ההובג תרוכשמ ,הבר הכרעהל ,ונייהד
 .(תובשל איה תיאכז ,הל

 - .1 רפסמ הצובקל םיירשפאה םינועיטה

 .םיאמדקאה הוגהנתה לע עיפשהל םיבייח עדיהו הלכשחה .1

 "הנוכנה ךרדב" ןיהבהל תורשפאה םהל שי םהיתועידי תוכזב .2
 .םהירציו םהיתושגר תא רתוי ןסרל ךכיפלו

 הכירצ םתוגהנתה ןיאו םיכרע םיאשונ םה םתלכשה ףקותב .5
 .הלא םיכרע רותסל

 אוה הל הכרעהב אלא ףסכב דדמנ וניא יאמדקאה לש רכשה .4
 .הכוז

 וקוטיעמו ודומילמ עובנל ךירצ םיאמדקאה לש קופיסה .5
 .יעוצקמה

 םתלכשה ללגב רעפ םייק רוביצה בור ןיבו םיאמדקאה ןיב .6
 חרואו ההובג תרוכשמ ידי לע ולידגהלו אובל םהל לאו ההובגה
 .הנוש םייח

eהישנאש אוה ןידה ןמ ,בר תועידי ןעטמ תאשונה הצובקכ  
 .ןמזהו הרבחה יכרוצל םאתהב ,תומישמל ץלחיהל םינושארה ןיב ויהי

as 

 ,רתוי הטושפ הגצה תרוצ חפסנב האר %
 ןויארב" תולאשל סיסבכ םינועיטה ןמ קלחב שמתשהל רשפא %

 ."יבמופה
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 ספ "א ךרכ ,ךירדסה סוקלי €

 :ךכ יניעב םכתומד תרייטצמ הזל רבעמ

 םייולת יתלב סתא ,תויעדמה םכיתועידיו םכעוצקמ ףקותב .1

 םינשב התחפ וז תולת-יא יכ םא ,(סייאמצע) הבר הדימב

 תודסומב םיקסעומ םכבורש ,הדבועה רואל תונורחאה

 .("וכו רקחמ תודסומ ,םילוח תפוק) םיירוביצ

 םהו ,םנימב םידהוימה םימייוסמ הדימ ינק םכיתועוצקמל .2

 (תיעוצקמה) םכתוכמס תא םיליטמ םתא תובורק םיתיעל .3   .םירתא םישנא םע םכעגמ לעו םכתלועפ יכרד לע םילח
 םיליעפמ םתא תוקוחר םיתיעל קר .םכלש עדיה ףקותב
 אוה ןיאש ינפמ ילוא ,ירסומ ףקות הזיא הוכזב הוכמס
 ...םכתא ןינעמ

  
 ןיבל םכיניב הנושה תא םתא םישפהמ תובורק םיתיעל .4 ו

 .ףתוסטמה תא רסשאמ רתוי םירהאה

| 

 ךא םכלש םיימוי םויה םיסרטניאל דאמ םידרח םתא .5 1

 לש הדיתע" :ןוגכ תוהובג םילימב תאז הדרח סיאטבמ

 ..."היגולונכטב הנתומ - הנידמה

 הניחבמ :אמגודכ ,יביטקיבוא ןפואב רבדל םילדתשמ םתא .6

 םתא ןיא לבא ... השק ילכלכה בצמה ,תיביטקיבוא

 ךרוצ שיש םכירבח ועבק ךכ .תישיא הדמע םיסקונ

 דוגינב ותאלעה םתעבת םתא וליאו ,רכשה תדרוהב |

 .םכל תרכומה תילכלכה - תיעדמה הדימה תמאל

 :הרבעה יעצמא | .ד

 יבמופ ןויאר - :'א בלש

 תולאש םהינפב גיצהלו םיאמדקא ןימזהל םיעיצמ ונא

.םימדוקה םיפיעסה ךלהמב תוררועתמה |
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 לארשיב סיאסדקא

 .תדרל ברסש אפור תמועל ,תליאל "דרי"ש ריעצ אפור ,!

 ול ןיאו ותוא תניינעמה איה הקיסיפהש ןעוטה יאקיזיפ .2

 יאקיסיפ ,ודגנכ ,םהל יונפ ונמז ןיאו םדאה ינבב ןיינע לכ

 .םדאה ןעמל תרצונ הקיסיפהש ןעוסה

 ,! 'סמ הצובק ינועיט תא םילבקמה ,רפוס וא ,ףוסוליפ .5

 ןיבל םניב םייקה "יביטקיבואה רעפה" ללגב םמישגהל םיסקתמ ךא

 סהיתועידב םיבשחתמ ןיא יכ ,הנעסה תירשפא ןכו .רוביצה

 .הנידמה הגהנהב םהיתועידיו

ilבסוכיס  

 הניא ותייעב ,יביטמרופניא - אשונ אוה וקלחב אשונה

 .תידדצ-דח הערכהל תנתינ הניאו הטושפ

  

 (ההובג תרוכשמ ללוכה) םיאמדקאל דחוימ סחי אלל ,דחא דצמ

 .הז גוסמ םדא חכב רוסחמ ינפב דומענ יכ הנכס תפקשנ

 טעמת תילכלכ הניחבמ וז הצובק תפדעה יכ ןכתי ,ינש דצמ

 .הילא הכרעהה תא תיחפת אלימבו רובצה יניעב תירסומה התומד תא

 רעפה תבחרה לש ןווכב היעבה תא רותפל הטונ הואיצמהש המוד

 םלוא .אדירג הליכשמ תיעוצקמ הצובקל היאמדקאה הצובקה תכיפהו

OK DAיוצרה ןווכה םג והז םא הלאשה תראשנ יוצמה ןווכה והז ? % 

  

 הקלחב תשמשמ םיאמדקאה לש ההובגה תרוכשמה יכ ףיסוהל ןידה ןמ א

 םירפס תינק :ןוגכ ,הדובעה יכרצל (םירחא תועוצקמבמ רתוי)

 תרוכשמ ןיב דירפהל השק תואיצמבש ,איה היעבה .תיעוצקמ תורפסו

 .רחא ךרוצל תשמשמש תרוכשמ ןיבל דחא ךרוצל תשמשמש

  

  

 לארשיב םיאסדקא 19 oo“ "א ךרכ ,ךירדפה 19 oo“ "א ךרכ ,ךירדמה טוקלי
  

 לע אלו) םעַמ לא ךרדה תא אוצמל היצנגילטניאל יואר .8

 .תיקיגיש.ובה הכפהמה ינפל תיסורה היצנגילטניאה תמגודב ,(םעה

 הניחבמ הוילרטיונ םה (דומילה ידי לע) תושכרנה תועידיה .!

 תונבל ךיא טידמול) תוגהנתהה ןיבו םניב רשק ןיא ןכלו ,תיכרע

 םילעפוט םהיהועידיו םלכשש "םדא ינב" ןכ םג םה םיאמדקא .2

 םעוט בלצא טילעופ ,םייטרפ םיסרטניאל םיעיגמשכ ךא ,סעוצקמב

 .םיכרע יאשונ אלו תועידי יאסונ סה םיאמדקאה .3

 עובתל ביית הכרעהב הצורהו ,ףסכב תדדמנ הכרעה םויה ,4

 ןיינעה יפל קר עוצקמ סיד.ולו םירהוב םניא םיאמדקא .5

 םידומילה תפוקת ,ןכ לע רתי .הסנרפ לש םילוקיש םג סהל שי ,ובש

 ןכל ,(םהידומיל תפוקתב םידבוע םיטנדוטסה בור) הזיק הפוקת איה

apa 27 .6תא לידגי םיאמדקא *תלבל םיאמדקא ןיב לודג  

 םדא OR .ץראל "וכו ןיד יכרוע ,סיגולוכיספה םיטנרוטסה רפסמ

 .דומלל ךלוה היה אל ,טידומיל אלל תרוכזמ התוא חיורהל היה לוכ*

 .תומיסמל תוצלחיהל ההובג הלכסה ןיב רסק לכ ןיא .7

 .בהנרש אוה ויכרעלו ותוי%יאל םאההב ,םדא לככ יצמדקא

 תוירדילוסו תורחתא :ש הפוקת הניא תיחכונה הפוקתה .6

 תרכהב איבמ ברה יעוצ;פה לוציפה ,ךכיעל .הונוס תוצוב? ןיב

 .הי%ולכואב תונוש תובכשו תוצובק ןיב ןותהינל

 ברקמ "םייח םידע" ףיסוהל ןוידה ךלהמב יאדכו ןכהי

 טוקלי

 ב2 הצובז ינועיט

 .(...גהנתהל ךיא םידמול אלו תיב

 .רוביצה לצא ומכ םיירציה תוחוכה

 .רתוי ההובג תרוכשסמ

 .ןכמ רחאל החוור הטוקתל םה םיאכז

 :"ב בלסל תפסות

 :המגודל ,םי:ינחה

  

 



  

      
     

 ץולחהו רעונה ינינעל הקלחמה / תינויצה תורדתסהה

 םילשורי ,ילארשיה רודמה

 20 "סס "א ךרכ ,ךירדסה סוקלי

 הירי 'גלא תודהי

 הסדקה .א

 לכס םילוע ןויליס לארשיל ולע 1961-1948 םיגשה ןיב
 .הקירפא תוצראס ואב ןויליס עבר םכותס .תוצופתה

 םהס םיסעס קרו וקורספו םינוסס םבורב ואב ולא םילוע
 .רי'גלאמ

 קבאס רחאל התואסצע תא הירי'גלא הלביק (1962) הלא םיםיב
 .ךשוסס םינתיא

 ,"ןדסהו סיספה ןיב" םינותנ רי'גלא ידוהי ויה הז קבאסב
 תינומה החירב הלחה קבטסה ךלהמב .םתכימת תא עבות דצ לכ רסאכ

 .םידוהי םג םכותבו ,רי"גלאס םיאפוריאה לש

 .םידוהי לש םידחא ם*פלא קר רי'גלאב ורתונ םויכ

 ,לארשיל אלו תפרצל הירי'גלא ידוהי ורהנב האילפה תיברסל
 .לארפטיל םאיבהל תידוהיה תובכוסה יצסאטמ תורסל

 .וז העפות יסרול לע דומעל הסני הז "אסוב"

 לארסיב םיאסדקא

 :הף ל 5 ר ג וז ל ב *

 ."רבד"ל יטדוה ףסוס ,"יאמדקאה דבועה"

 pan“ לע) אלפומ רוסע - ןילרב והיעסי 86 "דלומ"
 .\היסורב

 םיטנדוטס - דליש .א ב"כשת "כ ךרכ 165-164 "דלומ"
 .ודוהב

 .11 קרפ הכפהמהו ּהיהש רטשמה - ליווקווט

 דוד-ןב ר"ד לארשיב הרומה לש יתרבחה סוטטסה

.2 - “n "תומגמ" 

 - םיינוכיתה רפסה-יתב ירומ לש םתדובע יאנתו םדמעמ

 .21-14 "מע .ב"כשת ךוניהל ס"היב "צוה רורד - םיובלא .ר

 ,25/3 תונורחא תועידי .תרופ-ןב - לארשיב חור ישנא

“121 6/4 ,30/3 

 -:ןויד תוצובק יתשל םיכינחה תא קלחל עצומ

 תונוכתל סחייתמ היצנגילטניא גשומהש ,תנעוטה הצובק

 הבשחמ תלוכי ,ןוגכ ,(םתלכשהל קר אלו) םישנא לש

 ללכה תבוט ,ילאוטקלטניא רשוי ,הינחור תרוקיבו

 בוח תועיבתש ןכתי אל ,ךכיפל .'וכו טרפל תמדוק

 םיישיא םיסרטניא לש סיסב לע היהי םישנא לש הז
 ,ונייהד,יטסילאידיא םיסב לע ,אלא דובכ רחא הפידרו

 .םיכרע תמשגהל העיבת

 לש הצובק ןייפאמ םיאמדקא גשומהש ,תנעוטה הצובק

 אלו הדועתה אוה הל הדימה הנקו ,ההובג הלכשה ילעב

 תולדבנ ןניא וז הצובק לש היתועיבתש ,ןאכמו .הנוכתה

 .םירחא עוצקמ ילעב תועיבתמ ןדוסיב

x % x 

  

 .ב

 19 vo“ 'א ךרכ ,ךירדפה םוקלי

- 
- 
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 הירי'גלא תודהי 20 'ספ 'א ךרכ ,ךירדפה סוקלי

 תייעב .תאז תודהיב ומוקמ ונריכי אל ינויצ וא ידוהי שגר .אדירג      
 התוא ללוגל הסנאו ,םידדצ תבר המארד ןיעמ איה הירי'גלא תודהי
 .רפסמ תודבוע ידי לע

 אלש רי'גלאב דיחיה ידוהיה ,.ש.מ םשב ידוהי .דחא הרקמ
 .קהבומ יברע בוחרב תופרוצ לש הנטק תונח ול התיה ,ומש תא ףילחה
 :ול ורמאו וילא ואב רקובב 9 העשב דחא ריהב םויב .נ.ל.פ-ה
 ירחא 3 העשב ."ןאכמ תאצלו ךיקסע תא קלסל ךירצ התא ,ינודא"
 ףוסבל."תומת - הפמ זוזת ”OK :.ס.א.וא-ה יגיצנ ול ורמא םירהצה
 .טוחש ותוא ואצמ

 .נ.ל.פ-ה ידי לע גרהנ ורוכב ונב , .ל ידוהיה .הרקמ דועו
 ריכזמ ךנה התא" :ּול ורמאו .ס.א.וא-ה יגיצנ ןילא ואב ןכמ רחאל
 .ג.ל.פ-הש הזרכהב אצ ,ךנב תא גרה .נ.ל.פ-ה ,תיטסילאיצוסה הגלפמה
 וגרה םה para ןינעב ילארטזאנ אוהש הנע אוה רשאכו ."םיחצור םה
 .ותוא

 הגצומ הניאש ,אוה תידוהיה הליהקה רבשמ תא ןייפאמה רבדה
 .רבשמב התויה םע םילשהלו ןידה תא לבקל םינפ םושב

 אפהש ,ריחכונה תחלקל ץוחמ הירי"גלא ידוהי לש םבצמ המ

 דעב עירכיש םעה לאשמ םויְק םע רמגיתו רובעת ;,תפלוה יאדווב
 ?הירי'גלאב םּויה םיבשויה םידוהיה םה ימ ?תיאמצע הירי'גלא

 תוסנל םתוא בייח אל שיא .םתוללובתה ךילהת ליחתה 1834-מ
 תא ולטיב ,פיליפ יאול ימיב ,1834-ב רשאכ ,םידוהי םהש חוכשל
 וליחתהו,ומצע יתאומ ברה לש זורכה יפ לע ,ינברה ןידה תיב תוכמס
 סינכה םסרופמה הימרכ ,1870 תנשב .םיידוהי-אל ןיד-יתבל קקדזהל
 ,ךכ לע ןידל עבתיהל הכירצ התיה וז הרבח .סנאילאה תא רי'גלאל
 רתוה יכ הירי'גלאב ידוהי לכ בשח העיפוה איהש םויה ותואמ יכ
 ףלא 23 לע ,ריעה רי"גלאב םויכש הלודג ךכ לכ תורדרדיהה .,ריזחה
 זילטא הב היה דוע שדוח ינפל ןרשכ דחא זילטא ןיא ,הבש םידוהיה

 הליהקב.רי'גלא ריעב תורשכה לע תרמוש דבלב תחא החפשמ .רשכ יצח

 .הדות דומלתב םידמולה םידלי 11! אצומ התא םידוהי ףלא 25 לש
 תכרב :םירבד השלש םידמולו ,תויניטל תויתואב םידמול םש םגו
 .ם"במרה לש :ירקיעה ג"יו הרותל היילעה תכרב ,ןיליפת תחנה
 ,הפ-לעב הז לכ תא דמלו ,ידוסי רפס-תיב רמג רשא ,15 73 דלי
 לש ומאל הנופ התא םאו ."הקיאדויל רוטקוד" לש ראות םש לבקמ
 לוכי ךנב ;הטיסרבינואה םע םכסה ונל שי" :הל רמואו הזכ דלי

  

  

   
 הירי'גלא תודהי 20 oo “x“ ךרכ ,ךירדרפה סוקלי

"aעקרה תגצה . 

x רי'גלאמ רזחש תונכוסה חילש ירבד ןלהל 

 **הירי'גלאמ ח"וד

 תאמ

 ריאי-ןב ריאמ

 השולת תודהי - הירי'גלא תורהי

 השגרהב ןמזה לכ ow יתבבותסה .המשא שגר Oy רי'גלאמ יתרזח
 אובל םידיתעה הלאו ,קיפסמ ושע אל ילוא ימדוקש ,היישע-יא לש
 םכוניהב תוחוכ ועקץשוה וליא ,רתוי תושעל ולכוי םא עדוי ימ
 ןמזמ רבכ וגייה ,ונמזב הירי"גלא :דוהי לש םנוגראבו ירוהיה
 ,הירי גלא ידוהיל ידמ רתוי ונתנו ןכתי ,וז תולג לסחל םילוכי
 לע ובשחי וא ילוא ,םהל תתל קיספהל ךירצ יכ יתרמא םעפ אלו
 ,הצרא םתיילע

 עודמ אלא ,רבעב הצרא ולע אל טה עודמ הננ'א תעכ הלאשה
 הירי'גלאב "ב ,רמוא :תי:ה ךכל הבושתב ?םויכ םילוע םניץ םה
 - םידוהי ויהי הירי גזאבש העשנ .הדוקנה איה תאו .םידוהי ןיא

 ,הליהק םע רבדל ליחתמ התאש םעפ לכ .םשמ היילע היהת םג *לוא זא

 +?ונל ןתונ התא המ" :ךל םירמוא ,שיא םע רבדל ליחתמ התאש םעפ לכ

 ,ךכו ךכ וגל םינתונ וקיסכמב ,הזו הז ונל םינתונ ליז-בב

 תירחסמ תויאדב לש הלאש אלא ןאבכ ןיא וליאכ ."הזו הז הרנקבו
, 

  

 תונכוסה לש הילעה תקלחמ "צוה (46) הילע יפד :ךותמ | א
 1962 טסוגוא

XXלש התואמצע תזרכה ינפל םיישדח רסמנש ,הז ןובשחו ןיד  

 ,רתויב הבר הדימב הנתשנ רבכש בצמ ,ןבומכ ,ףקשמ הירי'גלא

 אל ןיידע לבא - הידוהי בור הירי'גלאמ ואצי םייתניב

 ח"ודה .לפרעב הטול ונדוע דיתעה .רעצה תיברמל ,לארשיל

 .וז הלוג לש הייחב הפוקת לש הפוס ףקשמ ןאכ אבומה
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 .טחושו להומ אלל ראשנ ,ןיטנטסנוקו ןוב רוזא ,רתויב "תדה ,רתויב
 לבא,הלימ תירב רדסל דוע ןתינ ,םש אצמנ הנשוש ברה דובכש ןמז לב
 ןתוא התנק אלא ,תוצמ הנשה התפא אל ןיטנטסנוק תליהק .לכה הז
 .תאז השעיש ימ היה אל יכ ,רי'גלאמ

 םידוהי השימח םוי לכ גורהל םינווכתמש ונל ועידוה דחא סוי
 וקיספי ןעמל םידוהיה לע ץוחלל טילחה .נ.ל.פ-ה .םייוסמ בוחרב
 שקבמו הרטשמה שארל הלילב אב התא רשאכו .ס.א.ואב םיליעפ תויהל
 אוה יכ אוה הנוע ,הז בוחר ליבשב רתוי הלודג תיאבצ הרזע ונממ
 אב התאשמ לבא .הליהקה שארמ היינפ לבקי םא הרזעה תא תתל ןכומ
 תא שקבמ אוהש העש ,םישיא לדח אוהש שיגרמ התא הליהקה שאר לא
 ול רמוא התא "ךתוא הוולא ינא" .תשגל לכוי אלש עידומו ךתהילס
 םיכסמ וניא ןפואו םינפ םושב אוה לבא ,"ךלש הליהקה תאז ירה"
 ."...יל ןתת המ" :לאוש אוהש וא ;הכלל

 לש היצרדפה אישנ .םינש עברא הז הרוגס תישארה תונברה

 הליהק שאר אצמת אל ,תפרצל הנושארה תונמדזהב חרב תוליהקה
 .םוקמ-אלממ ול ואצמיש דע םייעובשב ותעיסנ תא תוחדל םיכסיש
 ןכומ היהי זאו דובכה ןויגל ראות ול וגישיש יאנת גיצה דחא בר
 השקב שיגה רבכ אוה יכ ,ררבתה הז ראות ול וגישהש רחאל .ראשהל

 .דובכה ןויגל לש תמתוחה סע ,הצינל עוסנל

 םלדה לע קויר רתילו ,םנולשכ לע עיבצהל ינא לוכי וז ךרדב

 לארשי תוליהקב ליגרכ םילעופה םיידוהיה םינוגראה לכ לש,"עממ

 ,הלוגב

 םי?קמהו דחפ אלל לעופש ידיחיה ןוגראה ,ו"ציו ישנל דובכה לכ
 .םיאנת-אל םיאנתב תופסא

 היילע תריוא רוציל וניסנ .ירפ ואשנ אל ונירבסהו וניצמאמ

 הבריסש,העודי תינויצ תוישיא לש הנוצרל דוגינב ,היילע תוינידמו

 תופסא ונמייק ,םיסשנאל תונמזה ונחלשו ,ןותיעב העדומ ףא םסרפל

 לש םנּוצרל דוגינב .תיבל תיבמ ןיטנטסנוקב ונכלה ,תיב יגוחו

 .הבוגת התיה אל ,ספא - הז לכמ האצותה לבא ,םיימוקמה םישואה
 ,היוולהל ונעסנ רקוב לכב ;היוולה לכב ,ברה ונרעצל ,ונפתתשה
 ברס ,הליהק שאר ,.ז ד"ועה .רובידה תושר לבקל היוולהב וניסינ
 יתשקב ,אוה ותיוולהב ;ותומ ינפל םימי השלש רובידה תושר ונל תתל
 רבד םוש לבא .םהל יופצה תא םהל יתרמאו התוא יתלבקו רובידה תושר

 .רזע אל
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 ."המולפיד רבכ ול שי ,תודהיל טרוטקוד רבכ ול שי" :הנוע איה הז לע ,"תירבע ונלצא דומלל ותוא יחלש ;תוירבע םילמ 1,000 תעידי םע תורגב תדועת לבקל

 תבשב םידוהי ןינמ ישוקב ףסאתמ ,וראשנש תסנכה יתב תשמחב
 .תיתפרצ בותכ רבכ היהי לכה התעמו תאז תורחל עדיש ןורחאה ידוהיה תפרצל עסנ שדוחה .תיתפרצב בותכ ולוכ רתיה ;ה"בצנת תויתואה תירבעב תובותכ ישוקב םּויה - תיתפרצ יצחו תירבע "צח תובצמה לע םיבתוכ ויה תורבקה תלבב 1939 תנש דע םא .םינבר 2 קר וראשנ ריעה ריי'גלאב .רקובב

 פדוהי לש םהישארל הסינכהש .סנאילאה הלא לכב המשא ,יתעדל
 .םיתפרצ תויהל םהל יאדכש ,ןמזה לכ ךשמב היריי'גלא

 רקיעב םיזכורמה םידוהי ףלא 117 םויה םיבשוי הירי"גלאב
 תאז .םייתפרצה םיבשייתמה לשמ הלודג רתוי הברה התיה תיתרבחה םתיילע.םירזופמ רתיהו תולודג םירע 7-6 דועבו ןארואב ,רי'גלאב
 עמסיהל הנוצרמ התצרו תינגומוה דאמ התיהש ,הדיחיה הליהקה התיה
 סםתוברתב וראשנ םירחאו םיקלטיאה ,םידרפסהש דועב ,תיתפרצה תוברתב
 .תירוקמה

 םיידוהי םירוספורפ םויכ םינהכמ רי'גלא לש הטיסרבינואב
 הטלוקפב ,םיידוהי םירוספורפ 7 סנשי האופרל הטלוקפב) .םיימוקמ
 - םירוספורפו םירומ SO לש לגס ךותמ - היגולויצוסו םיטפשמל
 םידיקפ ןכו ,םיידוהי סינשו היחש %םולא םייוצמ,(םידוהי 17 םנשי
 אל םויה דע ,תתפמ תדמעל עיגה אל ירוהי דיקפ ףא לבא .םיהובג
 תוללובתהה לכ ףא לע ןותיבל ידוהי ןימוי רייגק(ב ידוהי-אלש הרק
 -אלה םע םישגפנ םידוהיהו ותיבב בשוי דחא לכ ,רי'גלא ידוהי לש
 .הדובקב קר םידוה*

 לכב םש םמצע םידוהיל יתשגדהו יתרכזה,הלאה םירבדה לכ תא
 הליהק לכ ,תוליהק 62 ונרקיב .תויונמדזה ונל ויהו .תונמדזה
 לכבו ,םימעפ שמחו עברא םג ןהילא ונעגהש תוליהק שיו ,םיימעפ
 םתוא ענכשל ונחלצה אל לבא - םירבדה םתוא ונרמאו ונרזח םוקמ
 .לארשיב םדיתע יכו תיפוריאה היסולכואל םייוצר םניא יכ

 יואר ידוהי ןוגרא הירי'גלאב ןיאש ךכל המרג תוללובתהה
 ,טש תומייקה תוליהקה 62 ןיבמ .ןתמו-אשמ להנל ימ םע ןיא ,ומשסל
 ,ידוהיה רוזיאה .תפרצל ורבעו םהיתוליהק תא ובזע תוליהק ישאר 9

 20 *'סס 'א ךרכ ,ךירדפה טוקלי
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 בתוכ ,םיאנתה לכ תא םשה 9152 הפ לבקש ,יארי'גלא אפור
 ,תניוצמ םירהצ תחורא ח"היבב לכוא ,חיורמו דבוע אוהש ורבחל
 ילצא עיפוה :המגוד דּוע .םיקלחמ ןיא רקובו ברע תותורא םלוא
 ,ינולפ םוקמב רג ינא" :רמאו ,םימי השולש םצש,חלוגמ יתלב ידוהי
 ."יתוא ליצתש שקבמ ינא ,יתיב חתפמ יתאצי אל םימּי השלש הז
 רזוח אוה ."ןוריואל תולעל לוכי התא 8.30-ב" !ול םירמוא
 ךבצמ" :בויחב ול הנוע ינאו "?תולעל לוכי תמאב ינא" :לאושו
 ןאל" :יל רמוא אוה ףוסבל ."םולכ ילב ךתוא הלענ ,השק ךכ לכ
 ינא" :ול יתרמא ."יארי'גלא ינא ,ינקורמ אל ינא ,יתוא וקרזי
 ,םיכבוסמ םירקמו דעס ירקמ ונילא םינופו ."!ינודא ,ינקורמ ימצע
 ךסב - תואקנבל החמומכ ומצע תא גיצה דחא .תוזרפומ תופיאש ילקב

 ...הנש 20 הז קנבב בנשא דיל דבוע אוה לכה

 ,וז תודהיל יופצל הדרח אלמ ינא ?תושעל ונילע תאז לכב המו

 םויה ינפמ דחפמ ינא ;גילבהל וכישמי םיברעהש ןימאמ ינניא יכ

 וטלקיי אל הירי'גלא ידוהיש דאמ ששוח ינא .גורהל בוחרל ואצי וב
 הובג ריחמ םלשל הנכומ איהו םהב הצור הניא תפרצ תודהי ,תפרצב
 םהיפב ארקנש "עגנ" ותוא ,הילא אובי אל הז "עגנ"ש דבלבו
 ."תורוחשה םילגרה"

 םתרכהל רשאב,םישדח םירבד תושעל השק רבכ יחכונה בצמב

 קר לכונ ונא .הירי"גלא ידוהי לש תינויצהו תידוהיה םתעדותו

 תולעהל ידכב ,םתושרל דומעלו ןורחאה עגרה דע םש ראשיהל

 ".בוט דיתע יופצ אל םיראשנל .הנפיש ימ לכל עייסלו

 היעבה תגצה .ג

 תולעל ידוהי עינהל םילולע םימרוג השולש ןושאר קלח

 :לארשיל

 .ימואל רורחשל הפיאש-יטסילאידיא 1

 םיידוהי םייוואמ תומשגתהכ ץראל היילעה,יחישמ-יתד .2
 .םימי יקיתע

 הילפא ,םיילכלכ םיישק ) םבשומ םוקמב ןוחטב-יא .2

 .("דכו תוערפ ,תיטילופ

 ידוהי םייוצמ ובש ןוחטבה רסוח תורמלש רבתסמ עקרה תגצהמ

 1 .לארשיל הילע ללכל ולא ואב אל רי'גלא
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 .תולעל ונוצר עיבהש הלוע לכל תילאמיסכמ הרזע ונתנ
 33% ואיבה" :םהל ונרמא ,ןוכרד רדסל תשגל ודחפ םישנאהשכ
 לכְּו ןוכרדה תא םכל איצונ ,םכליבשב תאז רדסנ ונאו תונומת
 אל םולכו - םנעטמ יזגרא תא ריבענש םהל ונחטבה ."שורדש המ
 .ונענ אל םישנאה .רזע

 הירי'גלא תודהי לש התומד

 וז הלאש לע בישהל ידכ ?םילוע םניא הירי'גלא ידוהי עודמ
 :םיגוס רפסמל םתוא קלחנ

 דחפמו, הירי'גלאב םולש היהי יכ ןימאמה,דחא גוס ונשי 1
 .ץראה ןמ םילבקתמש םיער םיבתכמ ללגבו ףרוחה ללגב לארשיל תולעל
 לכ םינפ לכ לע ,ןורחאה עגרה דע הירי'גלאב ראשהל ןכומ הז גוס
 .היילע םשל תונפל ימ לא שי דוע

 ןויערה תחלצהב סויה דע ןימאמ ,בור הווהמה ,ינש גוס .2
 ,תיתפרצ הירי'גלא לש

 בשחמו ןמזה לכ בשויה ,לפלפתמה ,יסילש גוס ונשיו .5
 םיעדויה הלא םיכייש הזה גוסל ,םייוציפכ לבקי ףסכ המכ הירטמיגב
 .דיב ןורפעו ריינ םע ךכ לע ךתא םיחכוותמהו םיקייודמ תונובשח

 .תפרצל םשוכר תאו םהידלי תא וריבעה רשא הלאכ םנשי

 םה הלא - וילע בושחל ןכומ וניא שיאש דאמ לודג קלח ונשיו
 קלחה תא ךירעמ ינא .םולכ אלו םהל ןיאש (םיתפרצה וא) םידוהיה
 תנוכמ ,רדי'גירפ ,לד תיב שי הלאל .םידוהי ףלא 70 דע 60-ב הזה
 בוזעל ץמואה ןיידע םהל ןיאו - רתוי אל לבא ,הדובע םוקמו הסיבכ
 .תפרצל ולו עוסנלו הזה םולכה תא

 רי"גלאב תחתפתמו תכלוה ,לארשימ דחפמש לודג קלח ונשיו
 לכ ליסנטסב הליפכמה ,"ידוהי סומסיכוזמ" :הל ונארקש ,"הקלחמ"
 הניא וז "הקלחמ" .םיתבב ותוא תקלחמו לארשימ עיגמש ער בתכמ
 התא רשאכ .לארשימ עיגמש בוט בתכמ ץיפהל ןפוא םושב הנכומ
 בתכמ ךל הארי אוה ,תינויצה היצרדפל הזה גוסה ןמ ידוהי ןימזמ
 דוע ול היה אלש אלא ,דבועו םימי שדוח ץראב אצמנה ובורקמ לבקש
 תישונא יתלב הנידמ איה לארשי ןכלו ,ותדוד תב לא עוסנל ידכ ףסכ
 .תאז ול תרשפאמ הנניאש
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 הירי"גלפ תודהי

 ?Mo des na 20 *'ספ "א ךרכ ,ךירדפה טוקלי

 ידוהי תיבל לארשימ חילש עיגה םימיה דחאב ישילש קלח

 לארשיל היי*לע תורשפאב החישה העגנ רשאכ .רי"גלא ירעמ תחאב דימא

 ;םיתפרצ ונא !תיבה ישנא ונע (םיחתפרצה תאצ ינפל היה רבדהו)

 תמצמוצמה תיתדה ונתקיזו ,םיתפרצכ ונמצע תוארל ונכנוחו ונלדג

 תפרצל ךלנ ,רי"גלאמ רגהל ךרטצנ םא .וז הדבוע תקזחמ לארשי תדל

 .לארשיל אל ךא החונ הסנרפ ונל רשפאתש תרחא ץרא לכל וא

 כ

 :םלמעט םתואמ לארשיל ואובת אמש !חילשה

 סילמע ונא םידחא תורוד ךשמב .לארשיל אל קר :תיבה ישנא
 תיבה ישנא

 רוזהנ עודמ התעו ."םימעה לככ"ל ךפהיהלו ונתודהימ ררחתשהל

 ?ונקחרתה ונממש םוקמל

ּ" " 

 םידוהי" ןיא :ויחלוש ינזואב זעסטו ץראל תילשה רזח

 וטלקיש יוכיס ןיא .ץראל םהמ קלח ואובי סא םג ,הירי'גלאב
4 E 

 נא ,תילש ותוא רמא ,ןכל .ץראל הקיז לכ םהל ןיאש םושמ
cm 

 הירי" גלא תודהי לע זירכהלו םברקב הלועפ לכ קיספהל עיצמ

 .הדובא תודהיכ

  

 .יעצמא .ד

 חוכיו להנתה תונכוסה לש היילעה תקלחמב יכ ונמצעל ראתנ

 :תודמע יתש וב ושבגתהו

. 

 לארשיל רי"גלא ידוהי תא איבהל םיצמאמב ךישמהל שי 1

 .לארשיל םתשיגו םבצמ תורמל |

 הי"רי'גלא !
 , : תודהי תא בוזעל בטומ ,הלא םיצמאמב םעט ןיא .2

 תולעהל םייוכיס שיש "תוידוהי" רתו* תויולגל תונפלו

 .לארשיל

 םאתהב ןויד תותווצל תיכוניחה הצובקה תא קלחל םיעיצמ ונא

 תוי ]
 .תויומד ועיפוי ובש םידיקפת קחשמ החישה ךלהמב בלשלו הלא תועדל

 .חיל
 שה רופסב העיפומ איהש יפכ רי"גלאמ ידוהיה תומד .א

" " 

aתלצהל" ןויסנה ךשמהל ןעוטה רי"גלאמ שישק בר תומד  

 .וז תודהי

aץראב םינוש םיגוחו ,וז תודהי ךותמ תופסונ תויומד : 

  

      

 הירי'גלא תורהי 20 'ספ "א ךרכ ,ךירדפה סוקלי

 הירי'גלא ידוהי לש םתיילע יאל תוביסה תא 237 קלח
 :תואבה תודוקנב תוארל לכונ לארשיל

(xתוערואמהש םייתפרצ םיחרזא םה הירי'גלא ידוהי  
 בשייתהל םתורשפאב שי ןכלו םתוחרזא תא םהמ ולטנ אל םינורחאה
 . *תפרצב

(aתיתפרצ-תימואל הואג לש הריואב הלדג הירי'גלא תודהי  
 %*ראצומב האגה תידוהי הריואב אלו

 םיאשונה ,תדהו תרוסמה יסופד ורערעתה ךכמ האצותכ (ג
 %**לארשי ץראל הקיז ןכו תידוהי-תימואל הקיז םבוחב

 םרוג ןה לארשיב תיארי'גלאה הדעה תיילפה לע תועומש (ד
 966*ץראל היילע ענומה קזח

  

 הנידמהמ הכימת לבקמו ,אלמ םניח ךוגיחמ הנהנ יתפרצ לכ *
 דועב ,םידלי 8 ול שיש הדימב ךרעב י"ל 250.- לש ךסב
 .שדוחב י"ל 44.- לע הלוע הניא לבקמ אוהש הכימתה ץראבש

XXתלתפרצ תוחרזא הירי'גלא ידוהי ולבק 19-ה האמה עצמאמ דוע  
 תומחלמב ליעפ ןפואב ופתתשה ןכמ רחאל ,הימרכ ףלודא תעפשהב
 וחתפש םה ויה,הינש םלוע תמחלמב ןכו ,1870-ב הינמרג תפרצ
 םינמרגה שורגל ךכב ועייסו םיאקירמאל הירי'"גלא ירעש תא
.)1942( 

 .םיילארשיו םיימואל תודוסי הברה הכותב תללוכ תידוהיה תדה אאא
 ותקיז תשלחנ ,תיתד הנומא לוטנ אוה הלוגב ידוהי רשאכסש ןאכמ
 .ידוהיה םעה ןמ קלחכ לארשילו םואלכ תודהיל

 אלו "תיגולוכיספ" היילפהל הפ םינווכתמ ונא יכ םיעטהל שי אא
 הנשי םא בושח אל הז אשונ תניחבמ .תיביטקביוא היילפהל
 תא םיספות הירי'גלא ידוהי םא אלא ,ץראב לעופב היילפה
 .הילפהכ םהיפלכ ץראב סחיה

 הלועה לש תויפיצה י"ע הנושארו שארב תעבקנ הילפהה תשגרה

 ומצע האור וניא ,ץראל הלוע אוהו הדמב הירי'ג?\%מ הלועה ץראל

 םילארשיה תיברמ תאז תמועל ."טלקמ" םוקמכ לארשי תאו "טילפ"כ

 ותשגרה לע דיבכמ וז הסיפת ןפוא ."טילפכ" ךממ ותוא םיספות
    .ץראר הרומה 70
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 ?תאז םישוע םניאו לֶארשיל תּולעל םילוכיה םידוהיל סחייתהל ונילע דציכ ,רתוי הבחרו תיללכ היעב הפ הלוע ןיטישה ןיב ךא ,רי גלא תודהיב ןד אשונה

 ?םהלו ונל המ הלוגב סידוהיה לש םביט הז םא ,ונלש םיימואלה םיידוהיה תודוסיב העיגפ הפ הנשי,תילארשי תואר תדוקנמ   (א) לארשיב דובר תויעב

 :המדקה (א
 תונוש תובכש ןיב םייקה ילכלכה רעפה תויעבב ןודנ הז אשונב | ?רי'גלא ידוהיל ןתני "רשכה" הזיא .תולעל הל םינתונ ןיאו רחאמ | "רשכה" תתל םינכומ ונא ,לשמל ,היסור תולגל רחא ןושלב

 תונוש תושיג איבנ ןכו ,ויתואצות ,ויתובס לע דומענ ,לארשיב
 םע רשקה קותנ :תינויגה תחא הנקסמ תעבונ ןאכמ ?הקירמא וא

 .ומוצמצ וא ותבחרה תורשפאל תוסחיתמה
 !הלא םידוהי

 .רשק וניניב שיש ןאכמ בייחתמ ,םידוהי תויהלמ םיקסופ ונניא ונא םגו ידוהי תויהלמ קסופ וניא אוה םא ,ידוהי תויהלמ ץסופ וניא "תוימואל תווצמ" םייקמ וניאש ידוהי םג ךכ ,(רתויב םידרחה יניעב ףא) ידוהי תויהל קסופ וניא תווצמ םייקמ וניאש פדוהי תיתד הניתבמש םשכ :ךכ חתסנתהל הלוכי הבושתהו ,ךורא חווטב ירה ,רצק חווטב אל םא ,דחאכ ירוהיה םעלו לארשיל תושק היוצמה הברה תושיגרה תאפמ ;לק רבד וניא הז אשונב ןויד תויהל תולולע היתואצותו ,ידמ תינטשפ איה וז הנקסמש אלא

 .דצבר לע םירבדמש העש רובצב

 לכב תדמוע איהש םושמ ,היעבה ןמ םלעתהל ןיא ונתעדל תאז םע
 רמוא וניא היעבה לש המויק םצע םלוא .תילארשיה תואיצמב התופירח
 .הפוגל הב ןודל ןכל םלעיצמ ונאו ,םירצי יובלל הלצנל שיש

 :ןמקלדכ היהי אשונה רדס

 .התוללכב דזברה תיעב .1 .ה.פרגוילכיב
| 

 י :
 .לארשיב דוברה .2 םיאיבמ ןנא.ץכלו:,רי'גלא תודהי לע קר היוצמ הטעומ תורפס

  

 .היעבה ןורתפל םיכרד .2 :תוהז תויעבהו ,ללכב הקירפא ןופצ תודהי לע היפרגוילביב טעמ
| 

 .ץולחהו :עקרה תגצה )3 רעונה ינינעל הקלֶחִמה 'צוה ,שמשה אובפ YARD ,גרבשריה .1 |

 התוללכב דוברה תיעב .1
 הרבחב הדובעה תקולח .א | :(1961)4()29 רבמצד ,רשג ,הירי'גלא ידוהי ,יקרוש 'פורפ .2

 םיעצבמ היפלש הדובע תקולח לע תססובמ תישונא הרבח לכ ד "גל « ושה ךרוצל 3
 . תומגמ !רבעמב וקורמ תודהי ,דורגניו .א  :תא אורקל ,ינשל דחא ,םימילשמו םיליבקמ | םידיקפה םינוש םישנא | אדכ רי'גלא תודהיל וקורמ תודהי ןיב האוושה | QUE e 9 2 דהי דהי ןיב האו = . |

 3 'בוח 0 ב
(x) 

 /
 םהמ קלחש ךכ תוחפשמו םיטרפ לש גורד ןייצל אב דובר גשומה
 םהמ קלחן,םיהובג רתויכ הרבחב םילבוקמ הדמ ינק פ"ע םיבשחנ
 .הרבחב תובכשה תקולה הטושפה תועמשמה .םיכומנ רתוי

a  
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 ,ארטיב דובר תולעב

 .דיקפתב תוירחא תמר 3

 .דיקפתב ישוק תמר (4

 .ץראל תובישחה תדמ )5

 ררבתי דאמ רהמ ,הלא הדמ ינק ונידיב ויהישכ םג םלוא

 תא אמגודל חקנ .דיתא גורד תעיבקל םיקיפסמ םה ןיאש ונל

 ישוק :רתוי םיכירעמ ונא המ היעבה ,ישוקה לש הדמה ינק

 יזיפ ישוק םיכירעמ ונא םא ?ילאוטקלטנא ישוק וא ,יזיפ

 םא ,םלוסה שארב וגרודי םייפכ תדובע ידבוע ירה ,רתוי

 .םלוסה שארב וגרודי םיאמדקאהש ירה ,ילאוטקלטנא ישוק

 ישוקה תניחבמ ףידע המ ונלצא םכסומש חיננ ,הזמ רתוי

 דציכ .ילאוטקלטנא ישוק רתוי םיכירעמ ונאש ונל רורבו

 יזכרמ דיקפת אלממהו לובגב בשויה יאלקחה תא אופיא גרדנ

 ?ץראה תניחבמ

 הרבחה לש םיכרעה םלוס .ג

 םלוסב היולת םינושה םידיקפתה תכרעהש רורב ןאכמ

 םרוגכ הלכשהה תשגדומ םהבש תורבח שי ,הרבחה לש םיכרעה

 תובישח תדדמנ ןהבש תורבח שיו ,דיקפת תכרעהב יזכרמ

 .לשמל ובש תויצולחה תדמ יפל דיקפתה

  

 ןכל ,דיחאו דחא הכרעה םלוס שבגל השק תינרדומ הרבחב

 .רתאמ רתוי דבכנ הז עוצקמ םייוסמ םוחתבש רמול םיטונ

 תגווסמ ,םינוש םימוחתב תועוצקמל ןתינה דוברל רבעמ

 :לשמל.תובישח רדס יפל םינושה םימוחתה תא םיכרעה תכרעמ

 | םידיקפתה תא םלוסה שארב ביצהל לבוקמ תוצראה בורב

 .(הרבחל רתויב םיבושחה םהש החנהב) םיאמדקאהו םייטילופה

 יטבא) םיאלקחה לש םידיקפתה תא Da דימעהל לבוקמ לארשיב

 תובישח םהל שיש החנהב תאזו ,םלוסה שארב (ץובקו בסומ

 .ץראב תיזכרמ

 םילומגת .ד

 תיסחיה םתובישח יפל סינוש םידיקפת לש גורדה םצע

 .דוברה תיעב תא ןידע רצוי וניא
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 לארשיב ד3בר תויעב

 ןימ יפל (םישישק - םיריעצ) ליג פ"ע תישענ הדובעה תקולח
 .םינוש םיקוסע יפלו (םירבג - םישנ)

 ידמל תמצמוצמ הדובעה תקולח ןהבש "תוטושפ" תורבח שי
 הדובעה תקולח ןהבש תורבח שיו ליגהו ןימה יפ לע רקיעב
 איה הדובעה תקולח עודיכ תינרדומה הרבחב .תללכושמ רתוי

oםלפנעבו תועוצקמב הבר תוחמתה תמייקו רתויב  

 לע תוארהל רשפא ,המצעלשכ הדובע תקולח לש העפותה תא
 ינשל דחא ליבקמ ןפואב םידיקפתה לכ םירדוסמ וב ,יקפוא וק
 .ףידע םהמ הזיא עובקל ילבמ

1 1 | 0 1 1 J 

 ןלכלכ הישעת לעופ תפנ דיקפ יאלקח אפור רלדנס

 םידיקפתה תכרעה .ב

 יקפוא וקב קר םירדוסמ הרבחב םידיקפתה ןיא עודיש ב 9 9
 .תונוש הכרעה תודמ םילבקמ ונייהד ,יכנא וקב

 רדס תניהבמ םינושה םידיקפתה תא ךירעהל שקבתנ םא
 ,דרפנב םוחתו םוחת לכב לקנ לע תאז תושעל לכונ,םתובישח

 ,יארוטה לש הזמ הובג אבצב ףולאה דיקפתש ונלוכל רורב
 לש ודיקפתש וא ,דבועה לש הזמ הובג להנמה לש ודיקפתש וא
 .םילוחה תיבב תוחאה לש הזמ הובג אפורה

 םינוש םימוחתמ תועוצקמ גרדל שקבתנ רשאכ ליחתמ ישוקה

 .םתובישח רדס יפל

 ?אפורמ רתוי הובג יאלקח םאה :לשמל

 :ןוגכ םיוושמ הדמ ינקל קקרזנ הפ

 .דיקפתל תשרדנה הלכשהה תמר )1

 (תויוכמס ,םיפופכ רפסמ) דיקפתבש תוכמסה תמר (2

 21 “00 ךירדמל סוקלי

 רגנ
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 ןיב דאמ םילודג םילדבה שי ודוהכ ץראב :תאז םיגדנ

 םושמ ,רעפכ תספתנ העפותה ןיא ןכ יפ לע ףאו תובכשה

 .רובצה תורדש בור לא ןידע הרדח אל תוינויוושה תעדותש

 ןטק רעפ ספתנ ,דאמ קזח ינויוושה שגדהה הבש לארשיב

 ,דאמ לודגכ ספתנ רעפ רשאכ .רתויב לודג היה וליאכ רתחויב

 תותיבשל ,הרבחב םיקזח םיחתמל רוקמ שי קדצומ יתלבכו

 ."וכו תוכיפה ,תותכשה

 לש ONA איה םג רודל רודמ הבכשה לש תויכשמהה תדמ (2

 תא רפשל םדא לכל תורשפא שי תיטרקומד "בחב הרואכל .חתמ

 תובכש לש ינושאר ןורתי ,השעמל ,ורבחל הווש ןפואב ודמעמ

 ?pon םהל הנקמ (*ּוכו הלכשהה ילעב םירישעה) תומיוסמ

 .תולדה תובכשה ינב לע קסופ יתלב

 ,תובכש לש השקונ תכרעפ הווהתמ תצנומ הז ןורתי רשאכ

 תובכשה לצא בצמ רופיש ייוכס רדעה .רודל רודמ תרבועה

 ןיא רשאכ :תרחא ]ושל .רומח חתמ םרוג תויהל לולע תולדה

 תוטונ םה ןדמעמ תא רפשל םיעצמא תוטועמ תובכשל תורשפא

 .דרמתהל

 תתמ תודקמתה .ו

 תורוקמ ,תוביצי רסוחו החתמל תורוקמ הברה שי הרבח לכב

 אלש הרבחב תונוש תוצובק לש םינוש םיסרטנאב םירושק הלא

 .םקופס לע םיאב

 םוחתב קופס תלבקמ הניא תמיוסמ םיסולכוא תצובקש ןמז לכ

 ץקוע תא דחאה ךכרמ ירה ,ינש םוחתב קופס תלבקמ ךא ,דחא

 .והנשמ

 קופס רדעה תשוחה שי דחי םג םינווכ המכמ רשאכ םלוא

 DIVO בצמ רצונ ,דחא דקומב ףרטצהל םיטונ הלאו ,תדמתמ

 .רתויב םישק סיעוזעז אלל ץמז ךרואל ולבסל לכות אל הרבח |

 .לארשיב ררתשמו ךלוהה בצמה הזש ,םינעוט שי

  

 21 "סמ ךירדמל טוקלי
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 לארטיכ ררבר הויעב | de ומל E , ₪ ררדמל ש וקרי

 םידיקפתש העש רצוהל הליחתמ תובכשל הקולח לש העפותה
 םילומגת .םהידיקפת רובע םינוש םילומגת םילבקמ םינוש
 :םיגוס השולשמ תויהל םילוכי הלא

 ןמ הכרעה רתויב הכוז םייוסמ דיקפת - הכרעה ילומגת )1
 .ינטה

 דיקפתל רשאמ .חכ רתוי שי םייוסמ דיקפתל - חוכ ילומגת (2

 ידיב רשאמ חוכ רתוי זכורמ יאקיטילופה ידיב :לשמל .ינס

 .*אלקחה

 רתוי ההובג הסנכה לבקמ םייוסמ דיקפת - ףסכ ילומגת )3

 ."נשה לשמ

 :פסכה לומגתב תוארל לבוקמ תוינרדומה תורבחה תיברמב

 .תוכ םגו דובכ םג הבר הדמב אטבמש ,יזכרמה לומגתה תא

 הווהתמ סינוש ףסכ "לומגת םילבקמ םינוש םידיקפה רשאכ

 רשועה לאש העש קזחתמ הז רעפ .םהיניב טלובו רורב רעפ

 .חוכו הבר הכרעה םג תפרטצמ

 ללכל שבגתהל תוטונ םינוש םידיקפתב תונוש הסנכה חומר

 ."וכו םיסרטנא 'בק ,דחו*צמ םייח ןונגס תולעב ,תובכש

 דחוימ םִיית ןונגס תחתפמ תמייוסמ הסנכה "בק רשאכ קר

 העפותה תרצונ תורחא תובכש ןיבל הניב לדבהה תא הסיגדמו

 :תויעב יתש תוצצ ןאכמ .דּוברה לש

 .תובכסה ןיב רעפה בחור המ 1

 .תובכשה לש תויכשמהה תדמ המ (2

 ונייהד יביטקיבוס ןינע אוה תובכשה ןיב רעפה בחור )1

DRAןטק רעפכ וא לודג רעפכ ספתנ םייקה רעפה . 

 בורכ ,םיינויווש םיכרע השיגדמה תיטרקומד הרבחב

 רעפכ תיביטקיבוא ןטק רעפ םג ספהנ תוינרדומה תורבחה

 .תיביטקיבוכ לודג

  

   



    

    
 לארָשיב דובר תייעב 21 "סמ ךירדמל סוקלי לארשיב דיבר תויעב 2| "סמ ךי .מל טוקלי

  

   

DA BRT DYםיזוחאה תרשע עצוממב םילבקמ לארשיב  

 םיזוחאה תרשעש דועב הנשל י"ל 500 קר רתויב םיכומנה

 (%) הנשב י"ל 7.750 םיהובגה

 קתו יפל הסנכהה תוגלפתה .ב

 קר םילבקמ הלכשהה תומר לכב םישדה םילוע תיללכ

 .(6%) םיקיתוה םילבקמש הסנכהה ןמ TO -כ

 הלועה ירה שדוחל י"ל 400 לבקמ קיתוה םא רמולכ

 .שדוחל י"ל 280 עצוממב לבקמ שדחה

 שדחה הלועהש הדבועה רואל תעדה לע לבקתמ הז בצמ

 .ץראב ססבתנ םרט

 יאנתב ,תוכשוממ הטילק תופוקת ורבע םיקיתוה םג

 ןיב םייוסמ רעפ עונמל תורשפא לכ ןיאו םידורי םייח

 .םתוססבתהל דע םישדחל םיקיתו

 תפרוצמה אלבטה ןמ תוארל רשפאש יפכ) איה היעבה

 תודע ינב לע םינמנ םישדחה םילועה ןמ - 80% יב (הזב

 .חרזמה

 ןיב תונוש תוצרא יאצוי לש םקלח

 "םישדחה" ןיבו "םיקיתוה"

  
 םישדח םיקיתו כ"הס

 % 2 1 היסא יאצוי

 CR 0% הקירפאו

 14% 6 1 הפוריא יאצוי

 56% 0% הקירמאו

  

(x)הבצקהו דעסה ילבקמ תא םג םיללוכ הלא םירפסמש םיעטהל שי . 

 םדא לכ שדח הלוע .1948 דע הלעש םדא לכ :רדגומ קיתו (%%)

 .ץראל 1948 רחא הלעש

  

  

 לארשיב דוברה ,2

 לארשיב הסנכהה התוגלפתה .א

 .''בכש ןיב רעפה תעיבקל רתויב רורבה דדמה איה הסנכהה

 :יבקי היסולכואה ןמ !0% לכ ירה הסנכהב ןויווש שי םא

 ,הסנכהה ןמ %

 ,הסנכהב ןויווש ןיאש רורב םדוקה בלשב ןוידל םאתהב

 היסולכואה לש רתויב םיכומנה 10% -ש רבד לש ושורפו

 15 -ש דועב .תימואלה הסנכהה ןמ 10% -מ תוחפ םילבקמ

 .תימואלה הסנכהה ןמ 10% -מ רתוי םילבקמ רתויב םיהובגה

 א -יא המכ אלא ,ןויווש עי םא הנניא אופיא איה היעבה
 ?םייק ןויווש

seo ha 
 , 2 :המו י"ע תאז םיגדנ

No) Ae % 

5% 
 ו

₪ 

 רומק וקהש לככ ,טלתומ ןויווש לש בצמ למסמ רשיה וקה

 .ןויוושה יא רתוי לודג ךכ ןויוושה וקמ קוחרו רתו*

  

  

 הסנכהה ןמ 25% קר םילבקמ היסולכואה לש 50% לארשיב

 הסנכהה ןמ 715% םילבקמ היסולכואה לש םירתונה 50% וליאו

 האוושהב ןטק אוה סלוא ,ידמל לודג אוה הז רעפ .תימואלה

 תוצראל תובעחנה ,הירציווש ,דנלוה ,ב"הראכ תוצראל

 תוצראב םייקה רעפל האוועהב הברהב ןטק אוהו - תומדקתמ

 תלבקמש םירישע לש הנטק הבכש שי םש) ,לשמל הקירמא םורד

  .(ימואלה רשועה תיצחממ הלעמל
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 ?ארקיב דיבר תויעב

 הסנכהה תניחבמ תודעה ןיב רעפה תא סחיל רשפאש ןאכמ

 .הלכשההו קתוה םרוג םימרוג ינשל

 הסנכהו הדע הלכשה קתו *מרוג תודקמתה .ה

 .לארשי לש תידוברה היעבה שרושל ונעגה תאז הדוקנב

 תושדחה תובכשה לע םינמנ םהש םושמ ,תרזמה הודע ינב

 .תוכומנה הסנכהה תומרב םיאצמנ תוליכשמ תוחפהו ץראב סחיב

 ר:מזה ףא אלא הנידמה תמקה זאמ רפוש אלש קר אל הז בצמ

 םג םימרוגה לכ יכ ,רמאנו הרורב רתוי הרוצב תאז תסננ

 .דחא דקומב םיזכרתמ דחי

 לארשי לש התוביציל הנכס הכותב תנפוצ וז תודקמתה

 תלבקמ איה .ץראב רחא םרוג לכ רשאמ רתוי תויולגה גוזמלו

 חתרזמה תודע תונב תוחפשמ יכ הדבועה ןמ קסופ יתלב קוזח

 | םיכרעה ןווג יכ הדבועה ןמו (*%)םידליב רתוי תועפושמ

 | תמינ טוקנל הטונ הז ןווגו , יברעמ אוה ץראב םיטילשה

| 

| 

 תודע ינב םג םיתיעל הזמ רתוי  .חרזמה תוברת
 םיטקונ

 יפלכ לוטיב

 י?זנכשאה יתוברתה ןונגסה תא סםיצמאמ םתויהב חרזמה

 .םתוברת יפלכ לוטב תמינ

 חרזמה תודע ינב לש םתרקוי וז הניהבמ םגש אופיא אצמנ

 - יתדע ןיב חתמ קר הניא ןאכ הנכסה .קפסב תלטומ ץראב

 >ד ברה רעפה תחצנה לש תורשפא םג אלא קסופ *תלב - דובר

 .?תדעה דורפה ומעו

  

 םידלי

 !תויברעמ תודעמ החפשמל עצוממב

 21 Do“ פרדמל טוקל*

  5.3 (x)תמועל חרזמה תודעמ החפשמל עצוממב םידלי 2.2

 atoa“ דןבר תויעב : ע 21 *ספ ךירדמל טוקלי

 :איה תסטקבתמה הגקסמה

 הכומנה הסנכהה ילעב ברקב חרזמה תודע ינב לש םקלח יכ ר
 .היסולכואב םרועש יפכמ לודג

É 

 הלכשהה יפל הסנכהרה תוגלפתה .ג

 .הלכשהה ירסח רשאמ שולש יפ עצוממב םילבקמ ההובג הלכשה ילעב יכ ה;יכסיטטסה ןכ ונל עודי תיללכ

 . יממע ם"יב קר ומייסש םישדח םילוע רשאמ עצוממב םיינש יפ םילבקמ תינוכית הלכשה ילעב םיקיתו

 ןיא ךורא חווטב ירה,טעמ אל םיחיוורמ ( הברה 9 א E דובעל םדקומ וליחתהש םישנא אקוד םימעפלש עודי 4
 :הנוש יתדבועה בצמה םלוא .הלכשהה תומר לכ םג םקלח היהי הזש תופצל היה רשפא .55% - 900 אוו a דעו 6 ליגמ) םיליגה לכב םידימלתה תיסולכואב יקי" ₪ ינב לש םקלח .תונושה תודעה ןיב הלכשה ילדבה תואר 8 םא ,אופיא איה היעבה .הלכשהה ילעבל אוה ןורת הני

 %. קר אוה "ח תותיכ ירגוב ןיב חרזמה תודע ינב לש םקלח

 5% - 40 ץר הובגה ךוניחבו 17% ןוכיתה רפסה יתב ירגוב ןיב םקלח

 . תודעה ןיב הסנכה ילדבה דילומ הז רוגפש רורבו ,חרזמו תודע ינב לש יתלכשה רוגפל םידע ונאש אופיא אצמנ /

 ?תיתדע הילפא שי סאה ,ד

E: Eקיהב אלא תיתדע הילפא ןיאש ךכ לע םידיעמ םיאצממה לתיתדע הילפא שיש וא הסנכה התוא םילבקמ , הלכשהו קח תמר התואב תונוס תודע ינב םייוסמ עוצקמב םא ,איה ה 7 .ההובג הלכשה לעב קיתומ הסנכה תוחפ לבקי הכומנ ו 2 שדח הלועש רורב ,תויביטקיבואה תודבועב ונעגנ ןאכ  
 .רתויב םצמוצמ

\ 
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 לארשיב דצבר תויעב 21 "סמ ךירדמל סטוקלי :היעבה זורתפל םיכרד .3

 :תונורתפ יגוס ינש ןיב לידבנ
 :בלושמב ןהב ןודנ

 רצק חווטב .א
 ינפל דוע .הפקשה לש ןינע אוה "רתומה" רעפה קמוע (1

 2 , פא
o 00ןיאש ובשחש הינטירבו ב"הראב םינוש םיגוה ויה הנש 0 ןיבש רעפה תא םצמבל "רב 0ינ4ק םיקצמא  

 לובג הזיא שיש ךכב טיגוחה לכ ם"ריכמ םויכ .רעפל לובג ןוגכ תם עה-תובכשה : : וית ף- ז

 .תועד יקולח טנשי ךכ לע - לובגה והמ .רתומה רעפל
 תוסנכהה ילעבמ תלטונה תיביסרגורפ םיסמ תכרעמ .1

 םומינימ הסרגש השיג תלבוקמ התיה הנידמה םוק דע לארשיב תוסנכהה ילעבמ רשאמ ,סמכ הובג רחוי זוחא תוהובגה

0 
 - תיתחפשמ תרוכשמ התיה תרוכשמה לש רכינ קלח .רעפ לש

 תובישחל םאתהב תרוכשמ אלו החפשמב תושפנה "סמ יפל ונייהד

 ןיב רעפהו ,הברהב הז בצמ הנושה הנידמה םוק זאמ .דיקפתה

 .בחרתמו ךלוה תונושה תובכשה | .םיכרצנל דעסו תובצק .2 ובצ

  

  

 .םידלי רובע תפסות .2

 ."וכו םילוז םינוכש .4
 :תוביס יתשמ רתומה לובגה תא עובקל ישוק שי

 תובכשה תוסיפתב יולתו יביטקיבופ אוה לובגה (x) תא םירתופ אל ךא חתמה תא םימצמצמ וללה טיעצמאה לכ
 "תוהובגה" תובפשה תושיגדמ ללכ ףןרדב .תונושה זרפומ שומש .םהְב שמתשהל רשפאש לובג שי הזמ רתוי .היעבה

 תוטונ "תוכומנה" תובכשה וליאו .רעפה תא רתוי | תוסנכהה ילעב .סרתמה לש ינשה רבעה ןמ חתמ רוציל לולע םהב |

 .ומצמצל .הלא טיעצמאל ,םייוסמ לובג דע קר םינכומ ויהי תוהובגה |

\ 

 תוזשהל םיטונ תונידמה בורב .האוושהבש ישוקה (ב) | ךורא חתווטב .ב |

 | תורוכשמ תא DA אלו םיריכשַה תורוכשמ קר

 םלועה תוצרא בורבש הארמ וזכ האוושה .םייאמצעה תכרעמ קר .ךונח אוה דיתיה םג ילואו ירקעה יעצמאה |

 דחא אוה םיריכשה ןיב תרוכשמב רעפה (תוינרדומה) ,תודעה ןיבש םייתוברתה םילדבהה לכ תא ןובשהב איבתש ךונח

 םיריכשה ןיב רתויב הובגה ונייהד - הרשע-םיתשל

 תומוקמ שי ךא רתויב ךומנה ןמ הרשע םיתש יפ לבקמ

 .הרשע-עבשל דחאל רעפה לדג םהב

 .היעבה תא רותפת חרזמה תודע ינבל הלכשהה תמרב הילע רשפאתו

 (תויפסכ)תוינכט תויורשפאב קר הפ רבודמ אל יכ םיעטהל שי

 ררועל ךרוצב ונייהד ,תיתוברת תורשפאב סג םא יכ דומלל
 הסנכהה תוגלפתה תא תוארהל בטומו - תקפסמ הניא 0 e gd תודעה לכ לש םהיכרצל רומילה ירדס תמאתהבו םטידומלל ןוצר 2

 .ץראב
 :רתוי טרופמב לארשטשיב

 היעכה תגנה ,.ג
| 

 :הז אשונב תויעב י.ש

 ?"רתומה" וא "יוצרה" רעפה קמוע והמ 1

 רעפה לודג עונמל ידכב טוקנל שי םיעצמא הזיאב .2

 ?"רתומל" וא "יוצר"ל רבעמ
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 לארשיב דובר תויעב 21 "סמ ךירדמל טוקלי

 םה טוקנל שיש םיעצמאה .2

 רעפה םוצמצל .א

 90%) תוהובגה תוסנכהה ילעבמ םיסְּימ רתוי תחקל .1

 .(הנשב י"ל 5000 רחא הסנכהה לש הריל לכמ |

 :החפשמב םידליה רפסמ רובע םולשת חיטבהל .2

 (הובגו ינובית) סניח ךונח תויורשפא קפסל .3

 .םיעצמא תוטועמ תוחפשמל

 םייקה רעפה תרימשל .ב

 חיטבהל וא ,תובכשה לכב תורוכשמ תילע עונמל 41

 .תובכשה לכב הליבקמ הילע

 .ל"נכ םניח ךונח חיטבהל .2

 רעפה תבחרהל .ג

 ההובגה הלכשהה ילעב תוסנכהב הילע חיטבהל »1

 .תוירחאו ץמאמ םיביחמה תועוצקמהו

 תוהובגה תוסנכהה ילעבמ םיסימ תוחפ תחקל .2

 י"ל 5000 לעמ הסנכה הריל לכ לע 20% קר)
 .(הנשב

 mayo יעצמא .ד

 תונושה תוסיפתל םאתהב תותווצה תא קלחל עצומ

 . ל"נה

 :ותדמע סוסיבל תווצ לכ לש םינועטה ירקע ןלהל

 רעפה םוצמצ - "א תווצ תונעט ירקיע

 ולש תובישחהו ישוקה ול שי עוצקמ לכ ,הדובע לכ 1

 .(ילאוטקלסניא ץמאמ וא תוירחא וא - יזיפ ישוק)

 תועוצקמל תונוש תורוכשמ תתל הקדצה ןיא ןכל

   .םינוש
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 לארשיב דובר תויעב 21 "סמ ךירדמל טוקלי

 (x) הסנכה לש הגרד לכב הסנכהה ילבקמ זוחא

 הסנכהה ילב הנשל הסנכהה תגרד

 (םיסימ רחא תורילב

  

11.8 0 - 0 

19.4 1000 - 2000 

20.3 2000 - 0 

19.3 3000 - 4000 

9.7 4000 - 5000 

7.7 5000 - 7500 
2.8 7500 - 

100 

 תוגרדב (12%-כ) סחיב הובג זוכר לע םידמל ונא וז אלבטמ

 ;ם**נורכ םילטבומ םיללכנ הלא ןיב .הסנכהה לש תוכומנה

 ."וכו ץראב ושרתשנ טרטש םישדח םילוע ,תובצקו היסנפ ילבקמ

 .(2.8%)תוהובגה תובכשב רתויב ןטק זוכר לע םידמל ונא ךכ

 .תוינונבה תובכשב לודג זוכר לעו

 רמולו ,הז טוקלי לש ןושארה קלחל רוזחל לכונ תעכ

 הווש אלה תוסנכהה תקולחב קר הניא לארשיב רעפה לש היעבהש

 םיהובג םיזוחא סיזכורמ תוכומנה תוסנכהבש הדבועב אלא

 (xx) החרזמה תודע ינבמ

 :בלושמב אשונה תויעב יתש תא גיצנ ןאכמו

 :אוה לארשיב יוצמה תובכשה ןיב רעפה .]

 .לילכ ולטבל וא ומצמצל שיו ידמ לודג .א

 .רימחי אל בצמהש רומשל שיו תעדה לע לבקתמ המרב אוה .ב

 דחאל תוחפל) רעפה תא ביחרהל שיו ידמ ןטק אוה .ג

 .(הרשע-סינשל

 .1957-58 -ב תּוינוריע תוחפשמ (8)
(sex)םישדחה םילועה ןמ זוחא םינומשש ךכמ רומאכ תרבתסמ וז הדבוע  

 םירפסמ.הובג הלכשהה יטועמ-ןיב סקלח יכו ,הלא תודע ינב םה

  .ונל םיעודי אל הלא םינותנ לע םיקיודמ
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 התואל םיפצמ תונוש תויעוצקמ תומרב םישנא רשאכ .3
 .המודכו תוביצי *א ,םיכוכיחל םוקמ שי ,הסנכה תמר

 תומדקתהל הפיאש ןיאו ומוקמ תא עדוי םדא ןיא !הביסה

 .תיעוצקמ

 תורשפא ןתמ םא יכ ,רעפה תלדגה הניא אופיא היעבה .4
 תורשפא היהת םא .רתו* תוהובג תויעוצקמ תומר תגשהל

 לבקתי ,היסולכואה לכל הלעמ יפלכ תיעוצקמ תודיינל

 :[וצרב רעפה

 תוכומנה תויעוצקמה תומרה ןיב "תורחתהה"ש ןוכנ .5
 %תאז עונמל תורשפא ןיא לבא ,הווש הניא תוהובגל

 לעש ןעוט ,הכומנ תיעוצקמ המר לע אצמנה סדא לכ .6

 אוה "שאר"ל ועיגהב ךא רתול םלוסה שארב םידמועה

 ...רתול ןוכנ וניא ומצע

 ,תותווצה ןמ דחא לכל םיפסונ םינועיט שיש ןבומכ

 טיסמה דחא ןועיט שי תינורקע .םטרפל ונתעדב ןיאו

 :הבר הדימב רחא ןוויכל ןוידה תא

 סינותנה ,רפסב םיבשומהו םיצוביקה ישנא

 יכרצ לע םינוע ,םילודג םיינוחטבו םיילכלכ םיישקב

 רתויב ההובגה הסנכהה תמרל םיאכזה םה ןכלו הנידמה

 ףא תולעל םילוכי המוד הנעט .רתויב הברה הרקוילו

 םייח חרוא הווהמ םעוצקמ ןיאש הדבועה תורמל) םיסייטה

 ןכו (ץוביקהו בשומה ישנא לש הזמ עובק תוחפ אוהו

 .וז הנעט תולעל םיגוח דוע םילוכי

 רבעמ תדמוע איהש החנה ךותמ ,וז היעבב ונלפיט אל

 םיצורה ,ןבומכ .דחא אשונב םהב ןודל רשפאש תולובגל

 .םצפחכ וגהני אשונה תא ביחרהל הליחתכלמ

«ilםוכיס  

 םה המ איה אשונה לש תירקיעה היעבה ונרמא רבכש יפכ

 םג איה רתוי ההובג הסנכה הדימ הזיאבו ,רעפה תולובג

 יפכ .רחא וא הז עוצקמל רוביצה ןתונש הרקויל יוטיב

  

. 
 לארשיב דובר תויעב 21 זסמ ךירדפל טוקלי

 ילעבש העש רקיעב תונוש הסנכה תומרל הקדצה ןיא .2
 .םישדח םילוע םה תוכומנה תוסנכהה

 תוחפשמב ללכ ךרדב םילפוטמ ל"נהש הדבועה תאפמ ןכו .2
 .םידלי תובורמ

 םולשו תוביציל הנכס איבמ לודג רעפ ,ךכל ףסונב .4

 םתסנכהש תועוצקמ ןיב רשק שיו רחאמ ץראב תיבה

 תודעלו םישדח םילוע ןיבל ךוניח ןיבו ,הכומנ

 .ץראב חרזמה

 םלוס תריצילו רעפה תחצנהל הנכס הנשי הזכ בצמב .5

 .יתדע-ידמעמ תובכש

 םייקה רעפה תרימש - "ב תווצ תונעט רקיע

 תועוצקמה ןיב תובישחהו ישוקה תוניחבמ לדבה שי .1

 םיאכז ץמאמ םישרודה תועוצקמש רורבו ,םינושה

 ; .רהוי ההובג הסנכה לבקל

 וענמי םישנאש ששח םייק ,הסנכה ילדבה ויהי אל םא .2

 תוירחאו ההובג הלכשה םיבייחמה ,תועוצקמב קוסעלמ

 .תילכלכו תיהוברת הניחבמ ץראה עגפת ךכ ידי לעו הבר

 ."א תווצ 5-3 תונעט םילבקמ ונא ,ךדיאמ .2

 ליבש תא אוצמל ךא ,רעפ םייקל ךירצש ,ונל הארנ ןכל .4

 ןיבו ,ץראה תפר תא ןכסמה ,ידמ ןטק רעפ ןיב בהזה

 לש התודחאו התוביצי תא ןכסל לולעה ,ידפ לודג רעפ

 | .ץראה

 רעפה תבחרה - ג תווצ תונעט רקיע

 ,הזל ףסונב ןעופ ךא "ב תווצ לש 2 - 1 תונעט לבקמ .1

 תופצל םיאצי תויציבמאו תונורשכ ילעב םישנא יכ

 .םתלוכיל םאתהב הסנכהל

 לש הנכסמ %רתוי הלודג ,לודג רעפ- רדעהב ץראב הנכסה .2

 .ידמ לודג רעפ

   



      
   

 ץולחהו רעונה ינינעל הקלחמה / תינויצה תורדתסהה

 םילשורי ,ילארשיה רודמה   

  

   
 22 "ספ "א ךרכ ,ךירדסה סוקלי     

 טלחומה רסומל יתלעותה רסומה ןיב    

(xאובמ : 

 םדאה לש תוגהנתהה רקחמב תקסוע (הקיתאה) רסומה תרות

 :ערו בוט לש הדימ הנק "פל וז תוגהנתה טופסל ןויסנבו

 האב איה ןיא רשאב טפשמה םוחתל המוד הניא רסומה תרות

 הקוסיע לכ אלא םשא וניא ימו םשא ימ עובקל וא שינעהל

 רסומה תרות ןיא ינש דצמ .םדאה תוגהנתהל ךרד-הרומ ןתמב

 תוגהנתהה רואיתב תקפתסמ הניאש ןוו*כמ היגולוכיספל המוד

 ליטהל וא הב אוצמל ,הכותמ איצוהל תשקבמ אלא תישונאה

 תוגהנתה תדדמנ םהיפ לע רשא םיירסומ םיקוח 'תכרעמ ,הילע

 .םדאה

 .רסומה תרותב םינוויכ ינש רחא הלא םיפדב בוקעל הסננ

 .תונתלעותה וא תויתלעותה םשב ארקנ ןושארה סרזל |

 רסומ תרות וא טלחומ רסומ תרות םש ןתינ ינשה םרזל

 .הלא םייוניכ רשפ טרפנ ךשמהבו ,תילמרופ

(aעקרה תגצה : 

 הריבסהלו תיתלעותה רסומה תרותב קוסעל לכ םדוק סגינ

 וז הרות יכ םיניבמ ונא םשה ךותמ רבכ ,רפסמ תואמגוד פל

 ,ירסומה אוה ליעומה הב רשא תוגהנתה לש ךרד םדאל העיצמ

 ,תירסומ תוגהנתה ידיל האיבמ תלעותה תשקבש איה ההנהה

 .תירסומ הלועפל תדגנתמ הניא םלועל איה םינפ לכ לע

 ירה ,יתלעותל המ רבד תושעל הצור ינא םא - רמולכ

 .רסומה תרותל דוגינב דומעל הלוכי הניא השוע ינאש הלועפה

 לט ותלעות קר השוריפ תלעותה יכ ךכ ךותמ ןיבהל ןיא

 תא ביחרהל ןתינ םהילע םיבר םימוחת םנשי .טרפכ םדאה

  

 21 *םמ ךירדמל סוקלי לארשיב דבר תויעב

 תודעה ןיב םילדבהה זוכירל ץראב היטנ הנשי ,וניארש
 ובוחב ןמוט הז דקומ .רעפה לש דחא דקומב תובכשהו
 יפכ.:רורב ןפואב ןהילע עיבצהל רשפאש ,תובר תונכס

 -תירסומה הלאשה תדמוע הלא תונכסל רבעמ ,רמאנש
 ?וב םיצור סאה ,רעפה קדצומ םא :תיגולואידיאה
 .תונוש תושיגל החותפ וז הלאשש ןבומכו

 תודבועו םילכ רקיעב תתל היה אשונה לש ודיקפת

 הערכההו רוריבה .הלא תויעבל םיעגונה תויביטקיבוא

 .םהיכירדמו םיכינחל םירוסמ

 ה"יפ ב זי לי ב
  

 קלאפ זכרפ 'צוה ,ךונח ארויג , לארשיב תוסנכה ילדבה

 .1961 ילוי

 ךרכ תומגמ ,לארשיב ךונחה הנבמ לש תיתרבחה הניחבה
 .1957 ,דלאס דסומ 'צוה ,3 "סמ ,'ח

 .1959 טסוגוא

  

. 

 10 ,לארשי קנב רקס
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 החלשו האבצ תא הסייג הנידמהו ץראב המחלמ הצרפ .2 אמגוד

 תורשפא תארקל םישנא הלולצ העדב ןאכ סיחלוש .ברקל ותוא

 - םדאה לש ותלעותמ יכ ,רמול ןועטל קיחצמ ירהו .תוומ לש

 רסומה תרות יפל רבסהל ןתינ הז הרקמ םג ,לבא !תומל אוה

 ת*תרבח תרגסמב אצמהל םדאה לע תויחל ידכ ךא .תיתלעותה

 תעשב .הנידמה איה וז תרגסמ - ויסכנלו ונוחטבל תגאודה

 לע םג וז תרגסמבו ,הילע ןגהל םדאה ץלחנ הנידמל הנכס

 רבד לש ופוסב לעופ םדאה יכ ,אופיא אצמנ .ולש וייח

 .ותלעותל םאתהב

 תיתלעות השיג ךותמ טמתשי טרפכ םדאהש ןבומכ ןכתיי םלוא

 תא ושעי ראשה לכש החנה ךותמ אבצל הכילהה תבוחמ תישיא

 םנוצר לע קר תכמוס הנידמה ןיא ךכ םשל .ונעמל הכאלמה

 איה םיפתושמה התלעותו םתלעות םשל אלא ,היחרזא לש בוטה

 תבוט תא תנגראמ וז ךרדבו אבצב הבוח תוריש לש קוח תעבוק

 :ם*עובק םיסופדב - הז ללכמ קלחכ טרפו pao לכ תבוטו ,ללכה

 תרות לש םירקמ ונל וארה תונושארה תואמגודה יתש :םוכיס

 .הינשהו הנושארה המגודה ןיב לדבה םייק ךא ,תיתלעותה רסומה

 טרפה תבוט לע קר ונרבד הנושארה אמגודב :הז אוה לדבהה

 םירמואש *לבו ,ותוגהנתה ךותמ ,ומצע טרפה דציכ וניארהו

 תלעות איבמ - תרחא וא ךכ גהנתהל ותוא םיחירכמ וא ול

 ונאצי הינשה אמגודב וליאו .דחאכ ללכל תלעותו ומצעל

 ,תיביטקלוקה תלקותה לש - ללכה תלעות לש טבמ תדוקנמ

 תבוט םשל ,דיחיה תא תופכל וליפא רתומ דציכ וניארהו

 .טרפה תבוט םג איה ללכה תבוט - ךורא ןובשחבש םושמ ,ללכה

 - תונתלעות לש תחא בוש תופסונ יתואמגוד יתש התע איבנ

 לכב תמאב םא הארנו תיביטקלוק תונתלעות הינשהו ,תישיא

 - :ןכל םדוק ונאבהש תונתלעותה לש ללכה םייקתמ סירקמה

 תושגנהה ידיל תואב ןניא תונתלעותהו רסומה תרותש ונייה

 .תיפוס הרטמ התואל סצעב תופאוש ןהו

 .2יצקמ ומצעל שוכרל שקבמה םדאה תאמגודל רוזחנ .35 אמגוד

 ן*א תאז לכבו םויק יעצמא רסוחמ אצמנ םדאה וב הרקמ חקינ

 רחאמ .עוצקמ דומלל תינושארה ותנווכ לע רתוול הצור אוה

 *דכ ףסכ בונגל ףחדנ אוה הרירב רסוח לש בצמ אוה ובצמו

 ,ןבומכ ,השענ רבדה .וידומילו ומויק תא ןממל ךישמהל
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 םע תלעותה תא דימת תוהזל ןיא ךכ .תלעותה ןינע תא

 יכ רמוא רתויב בחרה ונבומב תלעותה גשומ .םזיאוגיאה

Daהשיג ךותמ עובנל םייושע תלוזל הרזע לש תושגר  

 :םינפוא ינשב רבסהל םינתינ ולא תושגר .תיתלעות

 םנשיש דע םינדועמ הכ סה םדאה תושגר יכ םירמוא ונא (א
 איה הברקהה אקווד ןהבש תומיוסמ םייח-תועפותו םיחטש

 תישלאה האנהה ןיא ךכו ;ורעושי לב האנה תושגרל האיבמש

 .תלוזל הרזעה - םע אקווד אלא םזיאוגאה םע ההז

 סיסב לע םג הדימעהל ןתינ תלוזל וז הרזע סלואו (ב

 תיטרפה ותבוטמ קלה לע רתוומ םדאהש - רחא יתלעות

 אוה אצמ* םאש ךורא ןמזל בושיח ךותמ תלוזל הריבעמו

 ,ויפלכ תלוזה םג ךכ גהני - המוד בצמב ומצע

 המשה השיגב תאצמנ תלעותה ןינע תבחרהל תרחא ךרד

 | תלעותה :השורלפ תלעות" - תי"רסומ הלועפל ללכ המצעל

 אל הז יפל ."רתויב לודגה םישנאה רפסמל - רתויב הלודגה

 .רוביצל תלעותכ אלא ,טרפה לש ותלעותכ תלעותה תא םיספות

 איבת ךא דיחיל קזנ איבת תמיוסמ הלועפ יכ ןכתי ,ןכ

 ןירבע לע םיליטמ רשאכ !אמגודל ,עצבתת ןכלו ללכל תלעות

 ליעומ אוה תאז תמועל ךא ,ותבוטל אה ןיאש יאדו ,שנוע

 .רובצה לש תואר תדוקנמ

 יוטב ידיל אב דציכ תואמגוד רפסמ יפ לע קודבנו הבה

 .תיתלעותה רסומה תרות השעמל הכלה

 תעידי .עוצקמ דמול ינא תישיאה יתלעות םשל .1 אמגוד

 םלצמאמה לכ ןכלו םיהונ םייחו םיחוור יל איבת עוצקמה

 םא וליפא ינש דצמ .םייאדכ עוצקמה תשיכרל השוע ינאש

 עוצקמה תיינק ידי לע ירה ,רישי ןפואב ךכב ץפה ינניא

 רשוע תא הברמ ,הנידמלו הרבחל ליעומ חרזאל ךפוה ינא

 ךפוה וז ךרדבו ,אצמנ ינא ובותב Sora ma תאו ללכה

 אל יתישע תאז לכ .תישונאה הרבחה ןינבב הקצומ הנבלל

 וילא רוביצה תאו יריע ינב תא ,ירבח תא בהוא ינאש ינפמ

 ילש תישיאה תלעותהש רכ ךותמ טושפ אלא ,ךייתשמ ינא

 - םג יורקה ןיויכ ותואל קוידכ יתוא הליבומו תלעופ

 .ללמכה רשועו רשוא
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 novo nos :וקלחתנ תונורחאה תואמגודה יתש םג :םוכיס

 .תישיאה תויתלעותה חטשמ היינשהו תיביטקלוקה תויתלעותה

 לולכל תולוכי ולא תואמגוד יתש דציכ וניאר םעפה םלוא

 תישיאה תלעותה .דרוסבא ידיל עיגהל ףאו תוריתס ןכותב

 תיביטקלוקה תלעותה 99981 )3 אמגוד)(א)סזינוטרופואל תכפוה

 תכפוהו רוביצה ןומיא תא הלכמ תמאה תא רמול אל האשרההו

 .(4 אמגוד) םינקיניצל םדא ינב

  

 ריבסהל הסננו טלחומה רסומה תרותל םילמ המכ התע םידקנ

 ךותמ אהה רבסהל רתויב הבוטה ךרדה .תואמגוד ךותמ התוא ףא

 גפל ,דבל תלעותב יכ ונרמא .יתלעותה רסומה תרותל האוושה

 תוגהנתהל ךרד-הרומו הדימ הנק אוצמל םיצורה שי ,היגוס לכ

 תא לבקל רשפא יא יכ תרמוא טלחומה רסומה תרות .תירסומה
 רוקחל ונ"לע אלא תירסומה הלועפל הדימה-הנקכ תלעותה

 םיללכו םיגייס עובקל ןת*נ םכותמ ,םירחא הדימ-הנק רחא

 ,האצותב םירושק הלא םיגייס ןיא לבא - .הירסומה הלועפל

 תרות הי*ורק םג ןכל ,הלועפה לש תלעותה תניחבב רמולכ

 ןכותב תנינעתמ איה ןיא ,תינרוצ תילמרופ - וז רסומ

 אלא ;תואצותבו ,תלעותב ,םיקומינב ,עוציבב - הלועפה

 אוצמל רשפא רשא תירסומה תוגהנתהה תרוצ יהמ עובקל הצור

 ,אמגודו אמגוד לבב םייללכ םיווקב התוא

 ,האולה תחקל שקבמ אוהו תיפסכ הקוצמב אצמנ םדא .5 אמגוד

 ותלוכיב היהי אלש הרורב העידי ךותמ האולהה תא הקול אוה

 תואר תדוקנמ .אווש תחטבה חיטבה אוה ךכ י"ע התוא ריזחהל

 רמול םילוכי ונא ךורא חווטב .ומע קדצהו ןכתי תישיא

 םדאה יכ - ןכל םדוק ונרבסהש תיתלעות השיג התוא ךותמ

 ,הדובעל וחהלשל וא וסנקל ,ורסאל םילוכיו רחאמ דיספהל יושע

 לעפ אוה תישיאה ותלעות תניחבמש אציו ויסכנ תא לקעל וא

 ךותמ האוולה תחקל ףידעהש העש ולש םיסרטניאל דוגינב

 .הריזחהל לוכי אלש הרורב העידי

 לא הז הרקמב תנינעמ תיתלעותה הניחבה אל ונתוא לבא

 יכ תרמוא וז טבמ תדוקנ .טלחומה רסומה לש טבמה הדוקנ

 האוולה תחקל - םדאה לש ותערכהל ליבומה תעדה לוקישב רבכ

  

 א*הש הלועפ לכב סוקגל הנכופה ,הבר הדיסב תוגורקע תרסח השיג (*/

Du?הנוילעה הרססה תבטה , 

= 
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 אמגודב ונארה ה"לעש קוידב תלעות התוא םשל ,ותלעות םשל

 תא שוכרי םדאה רשאכ תווש הנייהת תואצותה םג ,! .סמ

 לבא ,הרבחה ףוגב ליעומ רבאל ,רחא םדאל ךופהיו ועוצקמ

 הצוענ ןאכ ןכאו ,ךכ רבדה ןיאש יאדו ?בונגל רתומ םאה

 רסומה תרות יפ לע האור דיחיה םא תחא הפרות תדוקנ

 הרשמה םא .הנורחא הרטמכ ותלעותו ותבוט תא תיתלעותה

 ןכתיי אל ןפואו םינפ םושב "רה - ם"עצמאה לכ תא תשדקמ

 רסומה תרות םע דחא הדימ הנקב ולע* ותלעותו ותלועפש

 ;,ירסומה קוחה תא ותוגהנתה ידי לע ץורפל חרכומ אוהו

 תישיאה תלעותה *פ לע תוגהנתה יכ הבורע םוש ונל ןיא ךכו

 חרכהב םורגת = (סיפסונ ם*לוקיש לכ איבהל ?לבמ) דבלב

 .תירסומ הלועפל

 אל יכ עידומ תולודגה תומצעמה תחא תלשממ שאר .4 אמגוד

 םילדחו ול םיג*מאמ םישנא .םפ*מוטא םייוסינ ומייקתי

 םבלב םירובס םהש וא ,סייוסיגה דבנ םהיתוגגפהבו םתמחלמב

 המ ןמזו רובעכ ,ימוטאה ץור*מל ת*"ארחא הניא םתנידמ תוחפל

 םייוסינל תושחכהה יכו ,םייוסינה ועצוב ןכא יכ ררבתמ

 7 הגידמ התוא טילשכ = רבכ עדי וב יכ רורב רשא ןמזב ואב

 - ול וגימאה הלא אקיודש אצוי .ועצבתל םילוסינהש תואדווב

 ?וז אמגוד ונל תרמוא המ .תועטב ויחו ומור

 ושרד התלעותו הנידמה תבוס יכ רמול םילוכי הגידמה ?שאר

 דעומל דע םייוסינה סולק תשחכה תא ,2 "ףמ אמגודב ומכ

 איה וז השחכה וליפא ןיפיקעב .םהילע עידוהל רתומ היהי וב

 לש תינוחטבה התוביצי תא החיטבמ איהה רשאב טרפה תבוטל

 אצמנה טרפה לש ויסכנ ךרע תא םג ךכ ידכ ךותבו הנידמה

 .התרגסמב

 ןיבל וז אמגוד ןיב לדבהב שיגרהל ןתינ ןוכנ לא םלוא

 - ךורא חווטל תחאה תיתלעותה הניחבה ,ןאכ רשאב ;:היינשה

 היינש תיתלעות הניחבב השקנתה ,הנידמה לש המולש תחטבה

 לש וירבדל ןימאהל וכישמי םישנאהש ונייה - ךורא חווטל

 .הנידמה שאר

   



   

    

   

  - 
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 - חוור ת*תלעות הניחבמ שי המצעמ התוא ישאר דצמ החטבהה

 - תרחא תיתלעות הנ*חבמו ,הנידמה לש הנוחטבו המולש תחטבה

 הנידמה שאר לש וירבדל דוע ונימאי אל םישנא רשאב;דספה

 לש ןומיאה תושגר לא האבה םעפב תונפל וילע הסקי ךכו

 אל טלחומה רסומה לש אצומה תדוקנ .ותנידמב םיחרזאה

 רמאת אלא ,תלעות רסוח וא תלעותה יפ לע הז הרקמ טופשה

 םצעב עגפ ,אווש תחטבה חיטבהש ךכ ידי לע ,הנידמה שאר יכ

 .שונא-"סחיב הנומאו תוחטבה תחטבה דוסיב חנומה [ןורקעה

 הרקמהש ןכומ אוה םאה ומצע תא לואשל ךירצ היה הנידמה שאר

 האור היה תאז ןחוב היה ולא ?9ללכ קוחל ךופהי ולש יטרפה

 ךןינע תא שיחכהל ותוא וחנהש םייתלעותה םילוקישה תורמל יכ

 ראתל לוכי וניא אוה טלחומה רסומה תניחבמ ירה ,םייוסינה

 גשומ וב םלועב לועפלו ךישמהל לוכי אוה דציכ ומצעל

 ולגתנש תוקומעה תוריתסה ךותמ תועמשמ רסח ךפה החטבהה

 .וכותב

 קיפסת רשא םימ תנמ םע רבדמב ורתונ םישנא ינש .6 אמגוד

 אוה יאדו .דבלב םהמ דחא לש ותלצה תורשפא תחטבהל ישוקב

 םהמ שיאל רשאב אמצב ותומי םהינשל םימה תא וקלחי םא יכ

 .םימ שי וב םוקמ ותואל דע וכרדב ךישמהל חכ היהי אל

 םהמ דחא לע טלחומה רסומה תרות לש תעדה לוקיש יפל

 *לש "טרפה הרקמב תוגהנתהש ןכומ ינא םאה - ומצע לואשסל

 תא סמח אוהש ךכ אהת ותוגהנתה םא הנהו ?9ללכ קוחל ךפהת

 ,לצני אוהש יוכיס ךכב שיש ןכתי ירה ,ומצעל םיימה תנמ לכ

 םומחל םדא לכ יאשר - ךכ רמוא עבק אוהש יללכה קוחה לבא

 ותומל ןיפיקעב םורגל ךכבו ורבחמ הנורחאה םימה תנמ תא

 ליצהל ומצעל ול אוהש הזיא יוכיס ךכב שי קר םא ,ינשה לש

 אצומ ונממ ןיאש בצמל איבמ ,הז - יללכ קוח םלוא .וייח תא

 סומחלו םוקל ינשה םדאה םג לוכי ומצע קוח ותוא יפל רשאב

 תעד לוקיש ותוא אצויו ,ןושארה ןמ הנורחאה םימה תנמ תא

 איבמ יללכ קוח רותב יטרפה הרקמה לש ותללכהל איבמה

 םיטרפ *נש ןיב תומלו םייחל המחלמ ונינפלש אמגודכ

 !יללכ ירסומ קוח ותוא יפ לע םהינש םיגהונה

 יכ רמאי םהמ דחא לכ וא ,םהמ דחאש ,תרחאה תורשפאה

 הנורחאה םימה תנמ תא קולחל שיש אוה הז הרקמב יללכה קוחה

 קוחהש אצוי הז הרקמב .לצנהל יוכיסה לע רתוולו ךתלוז םָק
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 יללכ ירסומ קוחל סיסב אוצמל םילוכי ונא ,תחקל אלש וא

 תלעותה רסוחל וא תלעותל ,תויטרפה תואצותל רשק םוש ילבמ

 .השעמב רשא

 ?נא סאה הלאשה אהת טלחומה רסומה תרות לש אצומה תדוקנ

 ,רמולכ +יללכ רסומ קוחל ךופהי ילש יטרפה הרקמהש ןכומ

 תחטבה" ,האוולה תחיקל ןוגכ)תיטרפ תוגהנתה לש הרקמ לכב

 לכ *כ ןכופ אוה םא ומצע תא לואשל םדאה לע (""וכו החטבה

 לכוי אלש עדוי ךא תוולל הצור ונייה) ,ובצמב דמועה םדא

 רשא החטבה םדאה חיטבה הקוצמ תעשב .ךכ השע* - (ריזחהל
 רסומה תרות לש אצומה תדוקנ ךותמ .המייקל לכוי אל יב עדי

 ה*היש ךכל םיכסהל ןכומ אוה םא ומצע תא לואשל וילע טלחומה

pinהקוצמ תעשב היטבהל לכוי םדא לכש - םלועב הזכ "רסומ  

 :ותחטבה תא ם"*קל אלש הליחת הנווכב ותעד לע הלועש המ לכ

 <הרבחה ייהב החטבהב ןומא לכ היה אל הלאכ םיאנתבש רורב

 .יללכ קוחל ךפההל הלוכי וזכ תוגהנתה תרוצ ןיאש רורב ןאכמ

  

 אוה ןיאש העש םג ,םדא לש והשעמ דציכ אמגוד ונינפל
 וניא ,תלעותה יבושיח *פ לעו תואצותה יפ לע דדמנו עבקנ

 ?pin ותכלפה תורשפא *פל ותוא םינחוב קר םא םייקתהל לוכי

 חיטבהל אבהל םג וכישמי םדא ינב - תעדל ונילע םנמא ,יללכ

 הנ*א טלחומה רסומה תרות םלוא .הקוצמ תעשב אווש תוחטבה

 םוש ןיא "כ החיכופו תרמוא קר אלא ,ולא תודבועב תרפוכ

 "הקוצמ תעשב אווש - הוחתטבה תחטבה"ש ךכל תינויגה תורשפא

 = וז רסומ תחרות היורק ןכל ,םלועב יללכ קוחל ךופהת

 אלא התוא ןינעמ ןכותה אלש סיאור ונא ,תינרוצ ,ת"למרופ

 אל .*ללכ-קוח תחת םייטרפה םירקמה לכ תא אפבהל תורשפאה

 תעדה לוקיש אלא ,ףכה תא העירכהש איה תיתלעותה הניחבה

 (אווש תחטבה) םדאה לש והשעמ דוסיב דמעש ןורקעה יכ רמאש

 תעב םדאה ךמסג יילעש יללכה ןורקעה םצעל הריתסב דמוע

 לש "ללכה ןורקעה אצמנ היה אלול .(ידדהה ןומאה) רתלועפ

 ותיימר השעמ תא עצבל ףא םדאה היה לוכי אל - החטבה תרימש

 ףנע ץצקמ אוה ירה - הז השעמ עצבמ אוה םא ןאכמ .יטרפה

 .בשוי אוה וילע

  

 הנידמה שאר לש ותחטבה הבו 4 אמגוד רוכזנ םא :הרעה

 ןתינ התוא מג יכ תוארל לכונ ,םיימוטאה םייוסינה יבגל

 תרפהב יכ ונרבסה .טלחומה רסומה לש הדימ-תמא ךותמ חתנל
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 םייוסמ םדאש הדבועה יכ יללכ ןפואב ריעהל דוע שי

 בניא רחא םדאש וא ,ותלעותל דוגינב םייוסמ בצמב לעופ

 תורשפא יפ לע ולש יטרפה הרקמה תא ןוחבל ותעדב ללכ הלעמ

 אל הריתס םישמשמ םניא הז ןכ הזלכ ;יללכ קוחל ותכיפה

 רבכ .טלחומה רסומה תרותל אלו תיתלעותה רסומה תרותל

 וניא רסומה תרות לש הנינע יכ ונרמא ונירבד תמדקהב

 תרותל ןיאש ףיסוהל ונילע ןאכ .ןיד תיבב ספשמ איצוהל

 ןכתייש אדו ,היקוחו היללכ תא עצבל ידכ הרטשמ רסוכה

 לבא ,תרחא וא וז רסומ תרות יללכ לע ורבעי םדא-ינב יכ

 ונניאש םדאה לש ותשלוח אלא רסומה-תרות לש התמשא וז ןיא

 .היפ לק גוהנל לוכי

 :דגנו דעב םינועיסט

 תוערגמה תאו תולעמה תא טוריפ רתיב ןוחבל הצרנ םא

 ןדימעהל הצרנ םא וא ,ונאבהש רסומה תורותמ תחא לכ לש

 ךרטצנ ,התרבה לע הפידע ןהמ הזיא תוארל ידכ חוכיוול

 :הז ןיעמ חולל עיגהל

(xדעב םיקומינ .1 - :תיתלעות רסומ תרות  

 דגנ םיקומינ .2

(aדעב םיקומינ .35 - :  טלחומ רסומ תרות  

 דגנ םיקומינ

 עב םיקומינ - :תיתלעות רסומ תרות 51

 לא תרבדמו םדא לכל בורקו ןבומ רבד אוה תלעית .א

 תלעותה לע תססובמה רסומ תרותל ןכל ."טושפה לכשה"

 ינב לש בר רפסמ ענכשלו תולקב טשפתהל םייוכיס שי

 דחא הנקב םילוע םהלש םיישיאה םיסרטניאה יכ םדא

 :תירסומה תוגהנתההו ,ללכה תבוט ,םתבוט םע

 תססובמה רסומה תרות ןכל ,אליממ תמייק תלעותה .ב

 ריבסהל קר אלא שדח רבד תולגל האב הניא הילע

 .םייקה תא

  

 22 "סמ ךירדמל סוקלי

 (ד

  

   
 טלחומה רסומל יתלעותה רסומה זיב

   

  

 תוחפלש יוכיס היהש תורמל אמצב תומל םהינש לעש רמוא יללכה

 צללכה קוחהש ןכתיי .וז הדוקנ לע חכותהל רשפא .לצני םהמ דחא

 רמול רשפא *א לבא ,וכותב תינויגה הריתס אלל תאצל הילצה

 .תואיצמה םוחתב םייניצר םיישק וכותב ללוכ וניא אוהש

 .טלהומה רסומה תרות יפ לע תואמגוד יתש ונאבה :םוכיס

 ותושממתה לע קיסהל ןתינ הנממ הליגר אמגוד איה (5) הנושארה

 תעדה לוקיש םג דציכ וניארה (6) היינשה אמגודכ .קוחה לש

 םייניצר םלישקב לקתנ טלחומה רסומה תרות דוסיב הנומה

 | .לובג-ירקמ ןהש תואמגוד ינפב ודמעב

 :תושיג יתש ןיב הריחב

 הלועפ יהמ תעדל .שקבמה סדא ינפב דימעהל ונילע התע

 9%9:ש תא - רסומה תרות תניחבמ גוהנל שי דציכו ,תירסומ

 :טלחומהו יתלעותה םיחוסנה

 הרקמ לכב תכלל ךילע - תרמוא תל"תלעותה רסומה תרות .1

 ךירדתו החנת םג וז תלעותו ,ךישעמב רשא תלעותה יפל הרקמו

 םנמא .הירסומ תוגהנתהו רסומה תרות לש םיללכ םוחתב ךחוא

 ,תישיאה ,תיטרפה ךתלעות תו"הל תבייח דימת אל וז תלעות

 תא בירקהל ךתבותמ זאו תיביטקלוקה תלעותה איהו שי אלא

 .ךורא חווסב ללכה תלעות ןעמל רצק חווטב תישיאה ךתלעות

 יפ לע קר ךיסעמ השע - תרמוא טלחומה רסומה תרות .2

 ךלבקב רשא (תיסרפה תוגהנתהה- רמולכ) ישעמה ללכה ותוא

 יכ םג תוצרל לכות ,(וזה תיטרפה תוגהנתהה תא) ותוא

 ףוסוליפה לש רסומה תרות ךותמ ונאבה ןורחאה הוסינה תא   .יללכ קוחל ( - היהת תיטרפה תוגהנתה) היהי

 רסומ - תרות לש הדמע גצייל ונרחב וב רסא טנאק לאונמע

 תווצמה לשמל ןה טלחומ רסומ תרותל תורחא תואמגוד .טלחומ

 םג .המודכו "חצרת אל" ,"בונגת אל" :תורבדה תרשעב רשא

 יוויצ אלא ותלועפב םדאה תא החנמ יתלעותה לוקישה אל ןאכ

 ךרדה ןיב םילדבה שי לבא .גהנתהל ךיא ול עידומה טלחומ

 עבוק אוה הב ךרדה ןיבל ,תורבדה תרשעל עמשנ םדאה הב

   .סנאק לש רסומה תרות *פל ותוגהנתהל *+ללכה קוחה תא ומצעל

 22 "סמ ךירדמל טוקלי
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 םיעיצמ םינוגראה ינש םא ירה ,רחא וא הז יטילופ ןוגראל ךייתשהל-לשמל ,ןתאנהבו ןתלעותב תווש תורטמ יתש ינפב תודמוע םא :וז הטושפ השיג רשאמ רתוי הברה תבכרומ םדאה לש ותלועפ יכ םיחכוש וז השיג ילעב םלוא ;תירסומה הלועפה יהוזו ךכו ךכ םילעופ ונא ןכל ,והשמ בישהל םיצור ונחנא ,והשמ גישהל הצור ינא - תואצותה לעו תודבועה לע לכה דימעהל הצור תיתלעותה השיגה
 .תלעותה יפ לע דימת תעבקנ הניא תודחא תויורשפא ןיב הריחבה תדבוע :רמולכ ,המ רבדב ןימאמ אוהש ךותמ קר תישיאה ותלעותל דוגינב וז תוכייתשה תריחבב תכלל לוכי םדאש ךכ לע רבדל אלש .םינוגראה ינשמ דחאל רתוי הבר הברקל יתוא םיאיבמה םירחא םימרוג וא ,תמייוסמ םלוע תפקשה אלא ,ךייתשהל ימל יבגל תעבוק תיתלעותה הניחבה אל - תווש תויורשפא

 דעב םיקומינ — :טלחומ רסומ תרותח

 ,תואצותבו תודבועב הייולת הניא טלחומה רסומה תרות
 ,ושענ םרט דוע ,וישעמ תא ומצעב ןוחבל לוכי אוה ויפ לע ,תוגהנתהל ללכ םדאל תנתונ איה

 קוחל ךופהי ילש יטרפה הרקמהש ןכומ "נא םאה :הלאשה תא
 אוה ןיאו ומצע ךותמ אי:צוהל DIR לכ לוכי - ?ירסומ
 הרבחהש םיטפשמבו םיקוחב וא והשעמ תאצוהב בשחתהל קוקז
 .ןילע הליטמ

 .תירסומ הרוצב קר לעופ תאז לכבו - ישפוח םדאה - רמולכ

 ==.=- = -הקטהה < וניא שיאש חכונו םיארפ רפכב יח היה סא לבא .תיתלעות השיג יהוז .לדגי ורוזחמ וז ךרדבו ןילא םתוא חולשל הנשושחת אל תוהמאהש ידכ ולצא תונקל םיאבש םידליה תא םעפ ףא המרמ וניא ינוונהה :לשמל ,םעפ ףא הנתשמ וניאש יללכ קוח תנתונ טלחומה רסומה תרות וליאו .(%)תונתשהל קוחה םג לוכי ,םינוש םיבצמבו םיאנתב - ליגר קוח יבגל

- 
 טדנמה תלשממ יקוחמ םיגוש לארשי תנידמ יקוח :לשמל

(x) 

 .הבר הדמב

  

227 

 טלחומה רסומל פתלעותה רסומה ןיב

 22 'סמ ךירדמל סוקלי

 .הדוסח תועיבצ רשאמ היולג תלעות בטומ אוה ללכה .רורבה יתלעותה עינמה לע םיסכמ קר וז ךרדבו ,תלוזה תבהא לש םייטסיאורטלא םיקומינב ןתוא םיפטוע אל םא רתויב תונכה DA TA רתויב תויטנסרטניאה תויטנה אקוודש אצויו ,הרטמ הזיאלו וישקמ תא םדא לכ השוק עודמ בטיה םיעדוי ונא ,תועיבצ הב ןיא תלעות ,ג

 .רסומ יללכ סוסבל וז הרותב שומש לש תורשפא רבתסת ,תיביטקלוק הניחבמ ,ותבוטל תושענכ ךורא חווטב ררבתהל תויושע - תישיאה ותלעותל דוגינב תודמועכ תוארנה םדאה לש תומיוסמ תולועפש ךכ ,תיביסקלוקה תלעותה לע תססובמ התייהש וניאר רשא 2 אמודב ומכ ,תלעותה גשומ תא ביחרנ םא

 דגנ םיקומינ -  :תיתלעות רסומ תרות

 ,דיחיה יבגל תיתלעות השיג - גוס תויהל תלוכי תובודנה םג יכ שארמ חינהל םינכומ אלו םזיאוגיאכ קר תלעותה תא םיספות סא ןבומכ רומא הז לכ .דבלב היח לש המר ידיל דע ותומד תטעמהו םדאה לש וכרע תנטקה אלא הז ןיאו רחאמ דבלב תלעותה לע וללה תועפותה לכ דימעהל ןכתיי אל .'וכו תובידנ םירחא םישנאל הבהא וא ,קוחו ספשמ ,תד - תישונאה תואיצמב םיביכרמו םימרוג דוע שי ,רתויב רצה ןבומב תלעותה לע לכה דימעהל ןכתיי אל

 תא תשדקמ הרטמה יכ ןורקעל דע וז הדוקנב קיחרנ םא
 .ירסומ ןורקע אוהש הזיא לע ללכ רבדל לכונ אלש רורב ירה (5 אמגוד) םיעצמאה

 -ינב ןיב םיסחיב ללכה תבוטל קיזהל לולע הז תמייוסמ תיתלעות הניחבמ וליפא אלא בוהרב תיללכה העידה יפל ירסומו האנ הז ןיאש קר אלש ירה ,ללכה תבוש םשל רקשל רתומ םאש הארנ זא יכ םייוסינה ןינעב אווש תחטבה - )4 אמגוד) תיביטקלוקה תלעותה תשגדה לש רתויב תינוציקה אמגודה תא חקינ סא ללכה יבגל תיתלעות השיג
 .דיתעב םדא

 .ד

 .ב
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 טלחומה רסומל יתלעותה רסומה ןיב

 לוכי אוה זאו אוש-תחטבה תחטבהל םיקומינ רותב םילפט

 םימרוגה לכש ,הרקמב קרו ,הרקמב יכ ןכומ אוהש רמול

 - לבא .יללכ קוחל אוש-תחטבה ךפהית - ומייקת* וללה

 וז הנעט .אוש-תחטבה דגנ איה ותעד םג ,רחא הרקמ לכב

 קוח לע ססובמה רסומל תורשפאה תחת עקרקה הא הטימשמ

19245 

 רואל יטרפה הרקמה תא קודבל השירדהש איה תפסונ הנעט .ג

 סוש ונל תרמוא הניא "ללכ קוחל ךופהי אוהש תורשפאה

 רסומה תרותב ןיא ?תוסעל אל המו ?תושעל המ - יטרפ רבד

 וב ישממה בצמה יבגל העיבק לכ הזה חוסינה יפל טלחומה

 תוינרוצה ,תוילמרופה לע הפקתהה יהוז .םדאה אצמנ

 ,תושעל המ ונל רמוא אל טנאק .ירסומה קוחה לש הקירה

 ךופהל לכו* *טרפה הרקמהש ךכ ונישעמ תא תושעל רמוא קר

 תוחפ ,יללכ תוחפ הרקמ לכ יבגל םלוא .יללכ קוחל

 בונגל רתומ םאה - לשמל .רבד רמוא אוה ןיא ,ילמרופ

 םייוסמ םדאל רקשל רתומ םאה ?בער ךותמו חרכה ךותמ

 ףדרנ םיריתסמ ונאש חיננ - וא ?("ןבל רקש") ותבוטל

 וניא אוהש רמולו רקשל ונל רתומ םאה .ויפדור ינפמ

 ,תמאה תא שקבל שי ,יללכה קוחה יפל ?ונתיבכב אצמנ

 לבא .ףדרנל הסחמ ונתנש הדבועה תא םילעהל אל - ןכלו

 ?ךכ גוהנל ונילע תינופצמ הניחבמ םאה

 אל ,לועפלו תוריהמב עירכהל שרדנ אוהש העש ,תדא םוש .ד

 ןכומ אוה םאה - הז ןיעמ תעד לוקיש תושעלי דומעי

 -ינב ללכ ךרדב .יללכ קוחל ךופהי ולש יטרפה הרקמהש

DIRךכיפלו ,םיפחדו תויצר ,תוואת ,תושגר יפל םילעופ , 

 םשגתהל הלוכי איה ןיא ,תילאיר הניא וז הירסומ הרות

 ,וירפסב טקשב ארוקו בשוי רשא םדאל הבוט איה .תואיצמב

 םוי עצבמו לעופש םדא לכ ךא ,יאנידמ ,אבצ-גיהנר לבא

 .וז הסיש יפ לע גהנתהל לוכי וניא - תונוסש תולועפ רוי

 ,יללכ ןפואב טלחומ רסומ תרות ןוידל םיחקול ונא םא :הרעה

 תרשע" גוסמ םיווצ םג ירה ,טנאק לש הוסינה יפל קר אלו
 ןועטל רשפא הלא םיווצ יבגל ,הב ללכהל םילוכי "תורבדה

 .דגנו דעב תונעסט

  

 22 "סמ ךירדמל טוקלי
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 השיג התוא ךותמ בוש = תורוחס לש ןריחמו ןכרע עדו*
 .ותוספת* אל םלועלו רחאמ תומרל ססהמ היה אל ת"יתלעות

 ורשל לע רופשל אוה טלחומה רסומה תניחבמ ,תאז תמועל

 קוחב עוהפ;) חב"* אלש ינפמ לגנו"גב ם"ארפ תדע ברקב םג

 mangas לכ קעדוי אוהש "נפמו ,רכממו חק"מ לש "ללכה

 .לללכ ץוח תויהל הפושע הניא הי"מר לש

 קר איה .שדח רכ" ףיסוהל תאב הנ"א טלחומה רסומה תרות

 תלפטמ חלה הב תישונאה תוכטנתהה ךותמ *כ חיכוהל תלרושמ
 .םהמ םלפטה" ןתיג אל רשא עיקוחו תונקסמ א"צוהל ןתינ

 ונא דציכ תוארהל תלדרתשמ אלא שדח קוח הפוכ הניא איה

 .וילא עלגהל םיחרכומ

 תלפטמ איד ן*א רלאב כר חוכ טלהומה רסומה תרותב שי

 ןלעמ םדאל תצנחוג אלא םייחרפ םירקמבו תודדוב תודבועב

 תא ןווכל לופ* אוה רלפ לעש ."ללכ קוח ,ץפצמ ,ריסכמ
" 

 .העשו הצל לכ3 תירספומ ה*יהתש תיטרפה ותוגהנתה

 32 םיקומינ = :טלחומ רסימ תרות

 אמגודב וקכ תוריתפ יריל אובל חלולע טלהומה רסופכה תרות

 ץ:ורב ם*חתטבומ וגא דלמה אל .רבדמב םלשנא *נש לש ת"טישה

 אלו ,תלרסומס חלו>פ %ד%ל קפבי פללכה קוחה *כ יס:וטוא

 ט* ,לללכה קוחה והמ קוידב תצדל ם*לובכ* ונא רלמת

 2720 pin הובעעב הכילה טית*עלו) תויסר *אלמ לובג

 לצג* אלו = רבלפכמ שיפגש ותומי  :דרוסכא ללכל א"במ

 .(דחא

0 
 יפל כ 3

1 

DIRרמאל תאז םק ד:*ו לרסומ *תלב ןפואב גהנתהל לוכי  

 רבד .יצללכ קות:! ךופה* vom cena חרקמה *כ ןמומ אוהש

 םזטרוב הכרה ךכ לכ םינב* אוה םא תושעיהל לוכ* הז

 ,םלגוסה היעיגהה ,ןמוה ,םוקפה - ולס ימרטה הרקמל

 רתגה רשאו רחאה יכלכ שחור אוחש טי ,ויתישגרה תמצע

 לכצעא יוכיס םי*; יכ רמול לכו* אוהש דע - ןילא שחור

 אוה ןכל ,םקעפ-יא רוזחה ולש וז ןיעפ (בצע) היצאוטיסש

 לעופ םגו יללכ ק%0ל תימעפ-דח ה"צאוסיס ךפוה טקש בלב

 טםימרוג הברה סינכהל לוכי םדא !לשמל .תירפוש *א;2 הרוצב

40% - 
4% 0 e 
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 .תורוצה יתש בולישב (ג

 .('ללכה קוחה) טלחומה רסומה תטיש יפל (ד

 לוקיס) nº םג תטלחומהו תיתלעותה הטישה ףורצ פ"ע (ה

 תניחבמ ותקידבו ,םידחוימה םיאנתל םאתהב יתלעות
 .(םהיניב תילמיסכמ המאתה ןויסנ ךות יללכה קוחה

 .תיתדה השיגל םאתהב (ו

 :ידותמ דובעק

 :תואמגודה יפל תותווצל הצובקה לוציפ :הנושאב תורעפא
 ;אמגוד לכ ךותב תושינ (רתוי וא) םיינשל תווצ לכ לוצפו
 ;לשמל

 תא הקידצמה השיג x) :םיימוטאה םייוסינה תמגוד .!

 .הנידמה שאר לש השעמה

 תא תללועה השיג (ב
 .הנידמה שאר לש השסעמה

 לכוי אלש העידי ךותמ האוולה חקולה םדאה תמגוד .2
 :הריזחהל

 .הקוצמ יאנתב ךכ גוהנל םדאל רתומ (א

 .ךכ גוהנל אוהש יאנת לכב םדאל רוסא (ב

 :רבדמב םיכלוה םיינש תמגוד .3

 .םהינש ותומי תשיג (א

 דחא תומי - דחא התשי - תשיג (ב

5 190 

 תושיגל םאתהב תותווצל הצובקה לוצפ :הינש חורסשפא

 ןיב ןוזדו ,היעבה תגצהב יוטב ידיל ואבש יפכ ,תונושה

 .תותווצה

    

 22 "סמ ךירדמל טוקלי

(1 

  

  

  

231 

 טלחומה רסומל יתלעותה רסומה ןיב

 ןכלו הקזח העפשה םדאה לע עיפשמ יהולאה יוויצה .1 :דעב
 תירסומ הניחבמ רתוי תובוט תואצותל יוכיס שי
 .תדה םוחתב

 אללו הלאש אלל לבקל ךילע יהולאה יוויצה תא .2
 ,רתוי קזח וחוכ ןכל - "עמשנו השענ" .קומינ
 שיו תוקיפס םיררועמ - תולאש םילאוש רשאכ
 .תירסומ-יתלב הרוצב לועפל רתוי בר יוכיס

 יולת יתלב ןפואב דימת דמוע *הולאה יוויצה .2
 .תודבועבו םיאנתב

 םג תושעל המ קוידב םדאל רמוא יהולאה יוויצה .4
 ,םיימרפ סירקמב

 טדאה ןיא - ץוחבמ םדאל אבומ יהולאה יוויצה .1
 .יוויצה לש ותשלוח הזבו ,ודבל וילא עיגמ

 יוויצה לא עיגמ ודבל םדאה טנאק לש הטישב

 .(ולכש תרזעב) ירסומה

so
 

4
 

1
 

ta
 

  

 אהת אל ,לאב ןימאמ וניאש וא ,יתד וניאש םדאל .2

 םייוולצ ו*לע ,תירסומ הרוצב גהנתהל הביס לכ

 .םילח םניא הלא

 לש הנובתה לע םיכמוס ונניא יהולאה יוויצב .25
 רשאכ .ולש תויצה תונוכנו ותנומא לע קר ,םדאה

 וליאו .ךומסל המ לע ונל ןיא ןימאהלמ קסופ םדא

 ךכ - םדאה לש ותנובת תא חתפמ טנאק לש יוויצה

 תעמשמהו קוחה תא דימת ומצעל רוציל דבל לכויש

 ,םיירסומה

 :היעבה תגצה

 :פ"ע תימוי-םְויה תוגהנתהב גוהנל שי

 .תישיא תינתלעות הטיש (א

(aתיביטקלוק תינתלעות הטיש . 
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 טלחומה רסומל יתלעותה רסומה ןיב 22 "סמ ךירדמל טוקלי |
 טלחומה רסומל יתלעותה רסומה ןיב 22 "סמ ךירדמל טוקלי ]

 :תונקסמו םוכיס (ז
 | וליפא ילוא ,תמייוסמ תמא תצפה םשל וא ,הנגה םשל ,הלעות
 הייגוסב תוביוה םויס םַע תררועתמ יאדו וז היעב .ןורתפכ | .ץופצמל תוסהכתהה סמ =י"הובג ”vo תחאו תישממ ךרד תתל תורשפא שי םא איה הלאשה ךא .רסומה | ול "טיטלוימ" וב םיבסשחתמ ןיא רשאכ טםטגו ,םדאה הוערכה Yo תרות תויעבב תונינעתהה סםוחת תא ביהרהל יושע ולא םימרזמ ןוילעה רושמב רבד לש ופוסב דומעל חרכומ טלחומה רסומהש דחא לכ דגנו דעכ םיקומינה רוריב .(תיתדה השיבה יפלו המוד וז הניחבמ ,רסומ יללכב רושק תויהל ךרוצה הא קר טנאק יפל - ובש םידדבה ינש לע) טלחומה ןוויכהו יתלעותה םיקזחמ אלא היעבה תא םירתופ םניא וללה םיקומינה לכ לבא | ןוויכה :רסומה תרותב םיירקיע םינוויכ ינש ונגצה ,\*טסינומוקה םלועה לש תמאה וא תיתד תמא ומכ) תטלחומ הכא

 ,וז
| 

 ,"רומג ליז ךדיאו" :העודיה הרמיאב הז יףוק רוטפל רשוא היפ רג ויל גיב \
o qu 3 oהייהתהו הריקחה םצע .הבושח תתל אלו ררועל ונדי;פת ,ונייה |  - \ 

 :אשונה לק םירפס | .הברה ונגשה - תאו שעו ,ןהל בר ךרע | |

 ,סיילנ\ויצר-יתלב םג םיתעל םיפחדו תויצר ,תוועת ,תושגר : apo)» | ידי לע טיפבנ ,טיית%עות םיעי;נמ ירי לע םיפחדנ ,ונתלועפב || תמאב קסועה רעשה רקיעב) .ח"ישת ,ונא .תירסוטת הלועפה לש םימרונהו םיביכרמה לב תא ןוכסחנ ,א"ה ,דבוע םע "צוה ,"הדימ תמא" ,ךיירטשנטור ןתנ .!= תחקל שי ,ךרר ןוויכו םוכיס ןיעמ עיצהל ₪ג ןתינ םליו .
“MNםיפרע לש םלועב םיית ונא תאו םָצ רחי \ לעפמ "צוה .יחרזאה .פ תאמ תרבוה ,תודימה תרוחת .2 .ונהלועפ לכבש רורבה יתלעותה רוסיה ןמ םלעתהל רשפא יא , crer jmו"טשת ,םילשורי ,לופכשה - םייתר . A,לש סותתב ןהו ,םיישיאה םייחה םוחתב תוקצומ תועדו תווצמ  
 םיירסומ םיקוח לס הקצומ תכרעמ תמייקש ךכמ םלעצתהל לכונ .ז"צרת ;ץל - ונתלעות רתא ונכל תורירש רחא ךלגש לככ ,תילנויצר 1 ,םילשורי ,תירבעה הטיסרבינואה י"ע nor nro“ דע תויהל תלדתסמה הרוצכ ,ללבבו םיייהיע 1 םירפס תאצוהל "בח ,"תודימה תרות" ,דיהרו*פ .ה.י .כ ,וניית תא ונמצעל םינגרעמו םיבשומ ונא - הנוכת ייח |

 .םייתלעותמ טיעינמל ירמגל שחכתה) םלועל | "תוכרג" "צוה ,רסומח תרות - ינש חילצנ אל - וו תירסומ םיקוח תכרעמל ונמצע שיעתנפ לככ קרפ ,טנאק לאונמע לש היפוסוליפה ,ןמגרב וגוה .4 טלואו .רב%לכ תיתלעות תניחבמ הריבסהל ןתינ רימת אל רשא
 .ז"פרת ,םילטורי

 תלעותמ תשקב אל יכ החתיכומ ה[ותרהו הכ
 םלואו ,םדאת-ונכ לש םתכומו םמולש לע

x 
 מ 9

 ורקה הירוטשיהה

 1 רו
 םטולש תיטבהל םיירסומ םיקוח תכרע

 0, משל הלוכי דבלב

 - . ו
 אל כ היה שם: םלועמ

 ךיירעו ועיפשה ןהב טקש לש תופוקת ויה תאו לבב .הו ףסכ
 רסומה םוחתמ םייוויצה ןהו םייתלעותה םימרוגה ןה םיעיפשמ
 םיירטומ סיווצ לש תכרעמ םוט ןהכ תופוקת שיו ,שלחומה
 תירוכא דמשה-תמחלמ עוגמל תולוכי ןניא תיתלעות השיג םושו
     סשל תושענ ולא תומחלמ יכ רמול םנכא רשפא .תומלו םייחל
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 : : *סמ ךירדמל טוקלי

Eץולחהו רעונה ינינעל הקלחמה / תינויצה תורדתסהה טלחומה רסומל יתלעוהה רסומה 1-5 ב  
 םילשורי ,ילארשיה רודמה

 ה -יול ףיזד יקר" ₪

 20 'סס *א ךרכ ,ךירדסה סוקלי

me
:
 

 אא

 .ג"שת ,םילשורי ,תירבעה הטיסרבינואה די לע | סירפס תאצוהל an“ ,'ב-'א םירפס ."תודימ" וטסירא 1
 םייחרזא םיקוחו םייתד םייקוח

 לארשי תנידמב
  

 'צוה ,"תודימה לש הקי:יפטמכל דוסי תחנה" : טנאק .2 | |
 .י"<ת ,כילטורי ,סנגאמ

 ו
Eסנגאס תאצוה "רסומה ינורקע" : םוי =? | :הפדקה א . 

, ּ | 
 יכ םא .הרותה קוח וגיא,לארשי תנידמב טלושה קוחה סנגאס תאצוה "תויתלעותה" . לימ .4

E ,ןיד יתבל טופישה תוכז תא קוחה ריאשה ,םימייוסמ םימוחתב .  
1 

 ןיאושינ קוח) ."ךורע ןחלש"ה ןיד יפל םיגהונה ,םיינבר
 .(ןישוריגו

“nmיסופישה ימוחת תא ביחרהל ןיינועמ,הנידמב יתדה רובצה  
| | . 

 ל 3 59 2397 הנידמ; לכי 5תדק
 ,רשפאה לככ םיבר . תד םיניד הנידמה ו לולכלו ,יתדה ןיבש םיניינעתמל תנווכמ וז היסרגוילביב :הרעה

mn Rs e 9 +די 9 |  va 
 ןיינועמ,ךדיאמ .\יצרא תבש קוה ,ריזח לודיג רוסיא קוח) .םיכינח םע הדובעל המיאהמ קפסו ,םיכירדמה

 .הלא םיקוח לש םפקת תא םצמצל ינוליחה רוביצה

 הנידמב םייקה,תד ינינעב "ווק סוטסס"ה תא רצי,הז בצמ

 .סויב

 .דצ לכ לש ינורקעה ונועיט והמ קודבל הסננ,הז אשונב
 םיקוה הנידמה יקוחב לולכל *וארה ןמ יכ,םייתדה םירובס עודמ
 .הלא תונעטל םיינוליחה םיבישמ הבושת המו ,רשפאה לככ םייתד

x x Xץראה" ןותע יפד לעמ להנתה,הז אשונב יבמופ חוכיו " 

 דצה תא גציי ןומלט בקעי רוספורפ .ג"כשת תנש תישארב

 ונא ,יתדה רובצה תא אנהכ ןמלק ר"ד ברה וליאו ,ינוליחה

 ןויסנ םושמ וב שי רשאב,היעבה רואתל הז תוכיוב שמתשנ

 .ןודינב יסיסב רתוי רושמל יטילופה רושמה Ja גורחל
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 םייחרזא םיקוחו םייתד םייקוח 25 "סמ ךירדמל טוקלי

  

  

  

  

 לארשי תנידמב םייחתרזא םיקוחו םייתר סייקוח 25 'סמ ךירדמל טוקלי
 לארשי תנידמב .

 םירבדה תא ןומלט 'פורפ איבמ ףייתדה לש הז ןועט דגנ :קעקרה תגצה .ב
 :םיאבה .םיגשומ תרדגה .1

 .הל םיבייח תלתד הגלפמל סחייתמ וניא ,הז רמאמב שומישב ,"יתד רובצ" ונאש דובכה תארי ןאכמו,לארשי םויק תא החיטבה תדה .1
 תד תא םייקמה רובצ ותואל איה הנווכה איהש לכ

  

 םיפלא תואמו תובברו ,לארשי םע תא הליצה תדה ,םירמוא תווצמה לש םפקתב ןימאמהו תיתרוסמה ךרדב לארשי
 ונתוא רתופ הז ןיא,םלוא .םיבר תורוד ךשמב םתנומא לע וגרהנ .לארשי םע לכ לע תויתדה

 :תוארלמ
 טפשמה יתבל ליבקמב םילעופה,ןיד יתב om ןיד יתב"

 ,רבעכ ונתוא הפייקש איה תדהש,העדה הנוכנ םא ףא (א %נ9יד םוחתב איה תידעלבה םתוכמס רשא ,םייחרזאה "םיינבר
 רוסאש הנעט תאז ירה ,דיתעב ונתוא םייקל הייושעו תמכסהב ,הלא ןיר יתב םילוכי ןכ ומכ .תושיאה
 תדה תא םיגיצמ םה .םטבמ תדוקנמ הב שמתסהל םייתדל .תונוממ ינידב םג ןודל ,םידדצה ינש

 ,רישכסכ אלא ,"ה רבדב ,תטלחומ תיביטזיבוא תמאכ אל
 המצע תא חיכות תימושטא הצצפ ילואו ;סויפוא ןיעכ :קוח לש םדמעמל רשקב,תונושה תודמעב ןוידל רובענ ,ןאכמ

 תדוקנמ ?לארשי םע םויק תרימשל ליעי ?ani רישכמב .הנידמב היתווצמו תדה

 ,תונימל הז םנועיטב םייתדה םיספזנ,הקומע רתוי טכמ
 ךותמ ,תטלתומ תמא םוקמב יעצמאל תדה תא םיכפוה em (תינוליח השיג) .ןומלט רוספורפ לש ותשיג תריקס .2

 תויפרגואיג תוביכסו תונוש תופוקת ,םדא ינכש החנה
 ו ו. הי םמצצל ולגיסש "םיכרע" יפ לַע םייח,תונוש תויתרבח וא םייתדה תו;עט תא םכסל רשפא ןומלט 'פורפ לש ותעדל

 .םהלש טויקה קץבאמ יכרצלו תועפשהל םאתהב גוז ךרונ

 המייס איהו ןכתי ,רבעב ונתוא המייק תדה םא וליפא ) ןאכמ = ןוילכמ ותוא הליצהו לארשי םויק תא החיטבה תדה )1

 תוכז המצצל עובתל הלוכי איה ןיא ,ינויאה התורש תא .הל םיבייח ונאש דובכה תארי
 .םהיתושגרב עוגפמ םירחאה וענמייש ,םישקבמ םייתדה )2 הל ויהש תויגליברפה ותוא ,ףקותה תדימ התוא ,תובא
 םתוא ןתמ ילב ,רבעב םיתורש לע רתי תויוכז .רבעב

  

 יעצמאב םייקל ,ונרמאש יפכ ,הז ירה - הווהב םיחורש םע לארשיבש םעה תא דכליש DNA היהי אל,)יתדה רשקה ילב )3
SURUBA, TERתורורה לב תא בייחל ןיאו ,תינויצקאיר תואיצמ היפבכ  

 2 ms לצפת ,ןיאושנ תלאשב רקיעב ,אדירג ינוליח םייח הרוא תלבק )4 ינפל םתובא תראפת סושמ ילאיזומ סקייכוא וראטי
 .הברה תורור .המואה תא

" 5 
 + 2 E timj=D too eee | ולפי הידעלב .תירסומ הניחבמ תנדעמו תנסרמ העפשה הדל (5 .םהיתושגרכ ץוגפמ וענמייש םיסקבמ םייתדה ..

 ןיבש לובגה איהו ,תיסחי רתו* הלקה הדוקנב םדוז Vora .הסג תיכונא תונרמוחלו ירסומ םזיליהינל ףרט תורודה

 הלאשה לש קלח איה המ ןבומב .תיתר הייפכל - הנומאל תוכזה

 ,ימצעל הקיז םהל שיש םישעמ ןיב הנחבהה יהמ :תיפוסוליפה

 .םימוחת ןאכ םוחתל השק .םירחאל הקיז םהל שיש הלא ןיבו
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 םייחרזא םיקוחו םייתד םייקוח

 לארשי תנידמב

 25 "סמ ךירדמל טוקלי

 ה"

(x) / 
 תימואלה תיתדה הגלפמה לש הנורחאה הדיעווב | "יסכודוטרוא

 םיימרופרה םימרזל לגר תסירד תתל אלש,העבותה הטלחה הלבקתנ

 תושרה ימל ?המואה תא אופיא לצפמ ימ .לארשיב םייביטברסנוקהו

 אל ךא ,ןכ ילוא זירכהל ?תמא תודהי גציימ אוה אוהש ,זירכהל |

 לארשיב המואה לש הבור בור לע - טועימ ןוצר ,ונוצר תא תופכל

 .תוצופחתבו

 ,הינמרגב ןכל םדוקו ב"הראב תימרופרה תודהיה תילעש,ןכתי)

 לש םבור בור הידעלב ,תודהיל םידוהי הברה הליצהש איה איה

 םיבזועו דמשל םיאצוי ויה - הינמרגמ רקיעב ,הקירמאל) םירגהמה

 .(לארשי ללכ תא

 ולפי הידעלב .תירסומ הניחבמ תנסרמו תנדעמ העפשה תדל .5

 .הסג תיכונא תונרמוחלו ירסומ םזילהינל ףרט תורודה

 לש וא ןימאמה לש ,הפידע ימ לש ותוירסומ חכותהל םעט ןיא

 הארי אלמה ,ויקלאב קבדה שיא אוה הלענ יאדו .ןימאמ יתלבה

 בהונהו םייחצנו םינוילע תוחוכב תולתב דימת שחה ,הוונעו

 םמוי קבאנש ימ דובכל יואר תוחפ אל ךא .תאז השגרהל םאתהב

 ,ערהל בוט ןיב הריחבב ,הירוטסהה םעטב ,האירבה דוסב הלילו

 ,תילגנ תדב םיינחורה וידודנל ןגוע אוצמל לגוסמ וניא ךא

 .תדה תווצפב ןימאהל ומצע תא איבהל לוכי וניאו

 תוטשפתהל המרתו תיכונא תונרמוחל האיבה תדה תדיריש ,)ןכתי

 תירסומ תומיטא לע עיבצהל,םג רשפא ךא ,ירסומה םזילהינה

 םיסשעמל תדה םוצמצו,תיתד תודסחתה םע דבב דב םיתעל תכלוהה

 .אדירג םייסכטו םיינוציח

    

 תוישא תא הרערע תדה תדיריש,אוה ןוכנ םא וליפא לבא

 ריזחהל ןויסנל רבדה לושמ .חכב ,הבישהל ןיא יאדו ,רסומה

 תונויסנ הברה רחאל ,שישק ליגב םדאל תודלי רשוא ,םירוענ םות

 .םייתחה

  

      
   

      

(x)םירחאה םימרזה ינש .הקירמא תודהיב רומחה יתדה םרזה  

    .םינוקת אלמ אוהש ימרופרה טרפב ,םינותמ רתוי םה
   

 םייחרזא םיקוחו םייתד םייקוח

 לארשי תנידמב

 וליאו ,הבוח ךוניח םירוה לע תופכל ןיאש ונעטש ויה :לשמל . -
 .הרבחב העיגפ םג אוה ךוניח ןתמ יאש ךכ לע ועיבצה םירחא

 םושל לווע םרוג אוה ןיא הזב ,הסורג אשונ ןהכ םא ,לבא
 םייחתב םגופ אלו יתרבחה לאיצנטופהמ המואמ ערוג וניאו ,שיא

 ןהכל רמאי ךכ - עגופ התא לבא .רובצה לש ורשאכ אלו םיבוטה

 החונמ יאו רעצ סהל םרוג ,םייתדה לש םהיתושגרב = ל"נה
 .םעב ערק ררועמו

 שיאל סרגנה רעצה לומ,םייתדה לש םרעצ תא דודמל אובי ימ

 אוהש הנעטב רבדה הא ונממ םיענומו ,ובל תבוהא תא תאשל שקבמה

 ?הב הצור וניאו ותנוהכב ןימאמ וניא אוה רועב ,ןהכ

 םע לארשיבש םעה תא דכליש סרוג היהי אל ,יתדה רשקה ילב ,5

 .תוצופתה ידוהי

 תואופקה היתורוצ לע היופב תדש,העדה הנוכנ ללכב םאה

 תהנ ןתית איה ילוא ?תוצופתה ידוהי ליבשב "טלמ"ו הארשה שמשת

 הלא לש םתוכייתשה תאו יתדה הנחמל ם*כייש יכה ואלבש ,הלאל חור

 לודכה בורה תא קיחרהל קר הלולע,יאדו איה .חיטבהל ךרוצ ן*א

 השוכ שגרו המהדת ייוטיבב לקתנ אל ימ .תודהיה ןמ םידוהיה לש

 הדדמה שו ןהבש תוצראב דותיב ,תוצופתב םידוהי תואמו תורשע לצא

 ןיאוסנ ןיאש םעמושב ,תירבה תוצרא ומכ הנידמו היסנב ן"*ב

 לש דרפס ומכ ?םכל שי הנידמ ןימ וזיא" ?לארשיב םייחרזא

 ,םיבר לע קיעמ היטרקואתל ךפהת וא הניה לארשיש דחפה "?וקנרפ

 הדרפה שי םהבש תונידמ יחרזא םהש הלוגב םידוהי םג םהיניבו

 יקוח םיכפוהה תדה יקוה ןיאש ןאכמ .הנידמל תדה ןיב האלמ

 .םידוהיל דכלמ םרוג םיווהמ הנידמ

 ,ןיאושינ תלאשב רקיעכ ,אדירג ינוליח םייח חרוא תלבק .4

 .המואה תא לצפת

 הקירמא תודהי ןינב בורו ןינמ בור ?המואה לוציפ תנכס

    אלו ,יביטברסנוק תסנכ תיבל וא ימרופר תסנכ תיבל וא םיכייש

 25 "סמ ךירדמל טוקלי

  

      

       

   

 



 סייחרזא םיקוחו םייתד םייקוח

 לארשי תנידמב

 ידוהי םע ותשיגפ לע רפסמ ,("רבד" ךרוע) ררוש םייח )1(
 סםילוכי וב םוי ,םירופכה םויב הליפת לע רפסמ RIM .היסור

 יתיאר ינאו" :םידוהיכ םמצע שיגרהלו םמצ ךותב תויהל םידוהי

 יתב ןיאמ םהילע היופכה ,תאזה תופיפצב ושע םה המ יתשסגרהו

 ,םמע ךותל וקחדנ ,ןוצרבו הבהאב םא ףא ,סה :הבקסומב תסנכ
 ובשי הב הניפה לא ,ףרה אלל ,תועש ךשמב וטיבה םה תיגשו

 יכ היה רכינ ,םביבס לע טהלש תולכתסהה יפל" ,"לארסי יטשנא

 דחוימב ךכ םשל ילוא ,תורחא םירעמ ואבש םג םהב ויה םיבר

 תירבב םוי םיעברא ךותמ) ."בר ידוהי סע ךותב תויהל - ואב

 .("תוצעופה

 ךרד רשקה אוה סמעל הלוגה ידוהי תא רשוקה רשקה ,ןכ סא

 יכ םא) םידוהיכ םמצע סיגרהל םה םילוכי םש .תסנכה תיב

 .(!תופסונ תוביס םג ₪י ןכתי

 ףואשל תורטמ סדאה ינפל הביצמ - עדמל דוגינב - תֶדה (2)

 ,םיוואמו תונוצר לע תווצל התלכיב תדה לש התלודג .םהילא

 אל" תווצל הלוכי הרותה .הקוח לכ ומכ ,םישעמ לע קר אלו

 לכמ שורדל ,"ויהת םיסשודק" םדאל רפול הלוכי הרותה ,"דומחת

 .רתויו רתוי םיהובג םיירסומ םיכרעל תולעתהל ףואשל ידוהי

 ,וינפל םידמוע םהש העש םיירסומ םיכרעל עיגהל סדאל רתוי לק

 .יונישל ןתינ וניאס קוח י"ע םהילע הווצמ אוהו

 הב הפוקתב ,תוביציהו הנומאה חא םדאל תנתונ תדה (3)
 ודיב תזחוא ,םדאה ביבס לברעתמ לכה תע ,הבר הדרח היוצמ

 רוספורפ ירבדמ עסקה תא האר ךכ לע) .ותוא תצמאמו הנומאה
 .("ה קרפ ,םוכיסה קרפב ,ןמגרב

 רתיב וייח תא תויחל לכוי הב תרגסמ םדאל תנתונ תדה (4)

 לכ .םלוכל םיפתושמה םיכרע סה ,םיגחה ,תבשה ,הוולשו טקש

 תוכייתשה שגר אוה שיגרמ יכ,לארשי יגח תא גגוה ץךראב ידוהי

 תא םג ללוכ איה :רתוי הופיקמ תדה לש תושירדה וליאו ,םעל

 הפיקמ תרגסמ - דועו דועו ,גהה עוצבל םיכרד ,תסנכה תיב

 .לץובקו רדוסמ םייח חרוא םדאל תנתונה המלשו

 25 "סמ ךירדמל טוקלי

  

  

 םייחרזא םיקוחו םייתד םייקוח       

 לארסשי תנידמב

 היזוחו הנידמה ינוב יכ קפס ןיאש ריבזהל יאדכ ףוסבל
 ,תונויצה יזוחמ שיא .תיתד היפכ היהת הב הנידמל ונווכתה א
 ,ןמציו אל ,ןיקריס אלו ואררונ אל ,םעה דחא אלו לצרה אל

 .תורשפא םהער לע ולעהא" וכו ןוסלנצכ לרב אל ,יץ;סניסוב'ז אל
 ,ירוירפא חרואכ גייס בצוי .ןופצמהו תואטבתהושפוהל

 ינרדומה שיאה לש בוטה םעטהו ןופצמה רשא םימלב ומקויו

 ,רבדב םייתלעותה םידרצה לע רבכ רבדל אלש ,םדגנ םיממו[תמ

 זוחאל םדא לכ ישפח הבט ,הנירעב םדי לע הספתנ לארסי תנידמ

 .הב זוחאל אלש וא [יתד הנומאב

>
 

 .הנידמה יקוחל תדה יקוח ןיכש סתיה תיעבל םיתדה הסיגה תריקס

 "ץראה") אנהכ ןמלז ברה לש וירכר תא תוללוכ הלא תונשה)

 .(דגנ םדוקה ןועטל םאתהב םהב ךלנ ,רתוי תופיקמ ךא (2

a \ 

 .לארשי םויק תא החיזכה תדה (.2.| ןייצ) .1

 םיקומינכ שמתשהל םייתדל רוסא יב ןעוט ןוסלפ 'פורפ (א

 ...ונתוא הפייקש איה תדהש העדה הנוכנ סא םנ" :םייתלעות

 ."...הב שפתשהל םייתדל רוסאסט הנצח תאז

 ךיחו ,יקלא קוח אוה הרותה ץוח,יתדה רובצה לש ודירל

 ,ןוואה תרבסהל לבא .איבמ אוהש תלעותה יפל ותוא דרוש אוה

 ;םיפסונ םיקומינ םג איבהל ומצעל יתדה רובצה השרמ

 הרו;קמ ינפמ הרוחב ןיכאמ יתדה רובצה :ונרבד תא ריבסנ

 יקוח תא ר י ב ₪ ה ל ava יאשר טלחהב לבא בייחמה ,יקלאה

 םאה ?סירתוס םירבדה םאה .םייתלעותו םיילכש םיקומינב הרותה

 ,םייקולא הלא םינירש םוסמ תבשה יגיר תא םייקל יל רשפא יא

 עובשב םוי יל וריתוה הלא םיקוחש ךכ לע תומשל at oy רחיו

 לע קומינה םוקמב םיאב הלא םיקומינ ןיא ?ןויעלו החונמל

 !םדצב אלא ,הרותה לש יקלאה הרוקמ

 תא םויכ המייס איה ,רבעב ונתוא המייק תדה סא םג" )3

 התורש הא תדה המייס םנמא סא קודבנו הבה ."ינויחה התורש

 .ינויתה
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 םייחרזא םיקוחו םייתד םייקוח 23 "סמ ךירדמל טוקלי   

 םייחרזא סיקותו םייתד םייקוח 25 "סמ ךירדמל סוקלי
 לארשי תנידמב

 .חוכיול אשונ םישמשמ םה אל ,ונתאמ ירמגל ,ונרעצל ,וקתונ רשא

 םיימרופר תסנכ יתב !ליצהל ןת*נ רשא תא ליצהל ךיא,איה הלאשה

 ךכבו ,וכרדמ םעה תא רתויו רתוי קיחרהל הנכס םבוחב םינמוט

 ,תודהיל ףילחת ןיעכ רצונ המרופרה ידי לע ,ותעימטל עייסל

 ךשפ .עייס הזו ,םעה םע רשקל ההימכ קיתשהש ,ןופצמ טיקשהש

 .תוללובתהלו העימטל םעה ןמ םימוצע םיקלח רישכהל,רצק ןמז

 .המרוָפר התוא לש האצות יהוז

 ,ןיאושינ תלאשב רקיעבו ,ינוליה םייח תרוא (4 ןייע) .4

 .המואה תא לצפי

 תא תדחאמה המרופרה רבדב ותעד תא ריבסמ ןומלט רוספורפ

 ,םוקמ לכ ןתונ אוה ןיא ךא .\.3.53 ףיעסב ונקסע ךכב) .המואה

 םוחתב ינוליח םייח חרוא תלבק ללגב המואה לוציפ רבדב קומינל

 ,יתד אל ןיאוסינ קוח םייק םא :רבדה תא ריבסנ ןאכו .ןיאושינה

 .הכלהה תעבות ןתוא םיכרדב אלש הלעבמ שרגתהל השא הלוכי

 האושנ תבשחנ השאהו ,יתכלה ןבומב ם"לח םניא הלא ןישוריג

 ,?תכלהה ןבומב םירזממ הלא ויהי ,םלפסונ םינב דלת םא ,ןושארל

 אל יתד םדאש,םורגי הז בצמ .םתא ןתחתהל ןידה יפל רוסאו

 ןיאש ןוויכ ,םייתרזא ןיאושינב ואשנ הירוהש השא תאשל לכוי

 !איה התורשכלו הירוה לש סתורשכל תרוקב

 ךכ ןכאש,הרכהה ולוכ םעה ךותב רדחות םא :ןכ לע רתיו

 :ושפנ תולאשמל לובג שיש טרפ לכ עדיי םא ,תויחל אוה ךירצ

 םדא תעדב הלוע אל טעמב תיאקירמא תיפוריא הרבחבש םשכ *רה

 ,רעצ םורגל הכירצ רבדה תעינמש םיחינמ ןיאו ,תוחא אשונ חאש

 .ךוניח לש הלאש הרקיעכ *הוז .םירהאה ןיאושינה ירוסאב DA ךכ

 תנסרמ העפסה תדל (.2.5 ןייע) .5

 תובר תוירסומ תושירד הכותב תללוכ תדה יכ,םיקלוח ןיא

 םישנא ויהיש רשפאש,רורב .תירסומ תונוילע ןמייקמלש ,רתויב

 םידסתתמו םיעובצ וא ,םיינוליח ומכ קוידב םיאטוח םייתד

 הדבועה םצע,םלוא .םתכל הכ תדה יכרע תא םימייקמ םניאש

 ,םפקות תא תקזחמ ילוא יצרא אלו יקולא אוה תדה יכרע רוקמש

 .ןסרמו ןדעמ םרוגכ תדה תשמשמ ךכבו

  

 לארשי תנידמב ב

 םדאה יכ,החינמ ינויחה התורש תא המייס תדה יכ העיבקה

 הניא תואיצמה .ויתובא תובאו ויתובאמ םלשו בומ אוה םויה לש

 !תאז הארמ

 .םהיתושגרב עוגפמ וענמיש םישקבמ םייתדה ( ןייע) 2

 ןהכ לע לטומה רוסיאב תושגרב העיגפ םיגדמ ןומלט 'פורפ

 ללכו ללכ ךורכ הז רוסיא ןיא :שיגדהל שיו .השורג תאשל

 תרפמש איה תיתד תואר תדוקנמ ןאכ היעבה ."תושגרב תובשחתה"ב

 יניד לע רותיו וא ,תושיאה יניד לכ יפל ,ותרהטב לארשי .םע

 ףיעסב רתוי טרופי רבדהו) םייחרזא ןיאושינ ידכ דע - תושיא

3.4.( 

 ,תמייק םג תמייק - יתדה רובצה תושגרב תובשחתה לש הנעטה

 תסנכ יתכל םיכומסה תובוחר תריגסל םינעוט םא .םיבר םימוחתבו

snavaלודיג םוצמצ וליפאו .תושגרב העיגפו הערפה ןאכ שי תרחא  

 .ןאכל םה םג םיכייש תכש קוחו ריזח

 שרדנ ישישה דראודא ךלמה :ילגנאה םעהמ אמגוד איבנ ןאכו

 וילע תוכלמ רתכב ונוצר םא :טילחהל הנש םירשעמ הלעמל ינפל

 השירד ירוחאמו !השורג התויה ללגב ןוספמיס aan“ ותשא תא שרגל

 טרפה שפוחב העיגפ הזב ואר אלו ,ילגנאה םעה לכ טעמכ דמע וז

 .הקיתע תרוסמ לע הרימש ,אלא

 תאשל אל ןהכמ השירדהמ ילגנאה ךלמהמ השירדה הנוש המב

 ?ןהכ לש ובאכמ תוחפ ךלמה לש ובאכ םאה ?השורג

 םעה תא דכליש םרוג היהי אל,יתדה רשקה ילב ).2.3 ןייע) .3

 ,תוצופתה ידוהי םע לארשיבש

 סירויפיפאה לש תוילארבילה לע עיבצמ ןומלט רוספורפ

 תינויצקאירה השיגה לומ ,םיידוהי תסנכ יתב תמקה אמורב סישרמה

 תורחא תותד לש ןחלופ יתב ורסאנ םאה .ץראב םייתדה םידוהיה לש

 םיארקה לע ףאו םינורמושה לע רוסאל העיבת העמשנ םאה ?לארשיב

 סעה יקלח אלו ,תורחא תותד לע אל ?פהלש ןחלופ יתבב ללפתהל

  אהה



  

  

 םייחרזא םיקוחו םייתד סייקוח

 לארשי תנידמב

 -וד הגצה) :טבמה תודוקנ יתשמ תונושה תויעבה תא םכסנ

 23 "סמ ךירדמל טוקלי

  

 (תידדצ

 לש התלעוהו הכרע רבדב הונעט תולעהל םייתדל תורשפא ןיא
 העשב ,יתלעותה קומינה תא תולעמ הלא תונעטש םושמ ,תדה

 יקלאה הרוקמ לע תכמתסמו ,ולאב תבשחתמ הניא תדה תרימשש

 .תדה לש

 תרימשמ םיקיפמ ונאש תלעותה רבדב םיקומינה :דגנכש ןועיט

 ,יקלאה הרוקמ רבדב קומינה ם ו ק מ ב םםיאב םניא תדה

 !ודיצב אלא

 ןיא .רבעב םעה תא המיקש ללגב תויוכז תדל סחייל ןיא

 .םתובא ישעמ ללגב םיילאיזומ םיגצומ ונלש תורודה

 ומכ קוידב ,ונתפוקהב .םייתסה אל תדה דיקפת :דגנכש ןועיט
 .תדה תרימשל דיקפת שי ,ורבע םימיב

 ,תובשחתהל וז השירד .םהיתושגרב ועגפי אלש םישקבמ םייתדה

 םייחה ימוחתב תוברעתהל האיבמ איהש ,העש אובל הלוכי הניא

 .םדאה לש םייטרפה

 השירדהש העש תואב ןניא,תובשחתהל תושירדה :דגנכש ןועיט

 רומשל ןוצרהמ תושירדה תועבונ הז םוחתב .ישיאה םוחתב איה

 .התודחאו המואה הרהט לע

 ידוהי לע ליטמ ,ךפיהל אלא ,המואה תא רשוק וניא יהדה רשקה

 .היסרקואת ינפמ דחפ הלוגה

 הז רשק אלב .תוללובתה ינפמ ענומ יהדה רשקה :דגנכש ןועיסט

 .םייוגה ןיב המרופרל ינשה רודה ינב םיעמטנ

 .המואה תא תלצפמ,המא ידוהי םניא םיימרופרה םידוהיהש )הנעטה

 .אל ימו יהימא ידוהי והימ עובקל שיאל תושר ןיא

 לוציפ .תוללובתהל ךרד איה איה המרופרה :דגנכש ןועיס

 .יהחרזא ןיאושינ קוח קחוי ox ca היהי המואה

. 1 \ \ 
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 םייחרזא םיקוחו םייתד םייקוח

 לארשי תנידמב

 אל הנידמה ינובש הנעטל רשקב רמול םג לוכי יתדה רובצה

 :תיתד היפכ הב הנידמל ונווכתה

 ןמצייוו ,ןיקריס ,ואדרונ ,םעה דחא ,לצרה לש םתוכז םאה

 ךשמ םעה ילודג לש םתוכז לע הלוע "וכו ןוסלנצכ ,יקסניטוב'ז

 ,םויה ןוצר תבהלש תא וב וקיזחה םעה ילודג ?ותולג תונש לכ

 יאכז ןב ןנחוי יברמ לחה .ךכ לַע םיבר םיישיא תונכרק ובירקהו

 ושארב םעה ילודג ודמע ,ונא ונרוד דעו ,הימכחו הנבי תא ליצהש

 .וצראב זכרתהל הכזישכל ונמעל היהת תומד המ םהל וראת םה םגו

 .תונויצה יזוחת רשאמ תוחפ אל ונתוא םיבייחמ הלא לכו

 :בתוכ אוה ,"תונויצו תבש" ,םעה דחא לש וירמאממ דחאב םג

 אל אוה,תורודה לכב המואה יית םע ית*"מא רשק ובלב שיגרמש ימ"

 תנידמב אלו אבה םלועב אל הדומ וניא וליפא - ןפוא םושב לכוי

 רשפא ."אתכלמ תבש" ילב לארשי םע תואיצמ ול רייצל - םידוהיה

 הרמש תבשה תא לארשי ינב ורמששמ רתוי "כ הזרפה םוש "לב רמאל

 שיגרהל ליבשב ינויצ תויהל ךרוצ ןיא י*אדו ןכ לעו ,םתוא תבשה

 nava) =( וז "הבוט הנתמ" לע תפפוחה תירוטסהה השודקה רדה לכ

 םעח דחאש,בושחל ןיאו ."הב עגונה לכ דגנ זוע לכב םמוקתהלו

 םיעושעש םע ,רוטיקה אלמב תדבועה הישעת םע תבשח תא ול ראת

 ..:"היפכ"ב קר רשפא ירה תאז לכ עונמלו .תוצוח לכ שארב

 ןכיה דע" :ורמאמב ויבתכל ב"יה ךרכב ןוסלנצכ לרב םג
 .םלדוהי ידי לע ריזח לודיג דגנכ ותעד עיבמ ,תעגמ לארשי תבהא

 ?!תשרופמ "הייפכ" בוש ,"הייפכ" יהוז ירהו

 :היעבה תגצה

 :תואר תודוקנ יתשב ונשגפ וז הריקסב

 ,(תוינוליחה) ןומלט "פורפ הלעמ ןתוא תושיג )1(
. 

 .(תויתרוסמה) ותעדל םייתדה תוגשה (2)

 23 "סמ ךירדמל טוקלי

  

«à 
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 םייחרזא םיקוחו םייתד םייקוח

 לארשי תנידמב

  

(aן, תווצמ םייקל םילוכי םניאש,םדא ינבל תרשפאמ המרופרה 4  

 .לארשי םעל םירושק ראשהל

 אוהש ומצע הא עיגרמ םדא .תוללובתהל חתפ הנה המרופרה .2

 לוכי אוה ,םולכל ותוא תבייחמ ותודהי ןיאשמו ,ידוהי

 .ללובתהל םג

(aדוע םהל ןיא םויכ לבא ,רבעב לארשי לע הרמש תדה .!  

 .דיקפת

 םדאה ינפל דימעהל תדה דיקפת ,רבעב ומכ ,םויכ .2

 הרמש תדה .םהילא ףואשל וילעש,םיירסומ םילאידיא

 .ויתוצופת לכב םעה תודחא dy תרמושו

 :םוכיס

 .בטיה הניבהל שיו ,הפירחו הבושח ןאכ התלעהש היעבה

 הניא ףאו ,ןוידל ההלע אל הז אשונב תירקעה הנעטהש ,תעדל שי

 72 לעו ,יקלא רוקממ האב הרותהש איה הנעטה .ןוידל דומעל הלוכי

 .היתווצמ תא םידוהי םירמוש

 חיכוהל תורשפא ןיא יכ ,ןוידל דומעל הלוכי הניא וז הנעט

 םשכ קוידב ,הרותה לש יקלאה הרוקמ תא "תיעדמ החכוה" לש ךרדב

 ,חנומ אוה "יקלא רוקמ" חנומה םצע .ךפיהה תא חיכוהל רשפא יאש

 ןיא ןכ לעו ,תוינויגה תוירוגטקב ןוידלו טופישל ןוהנ וניאש

 .םיינויגה םיקומינב ורתסל אלא וחיכוהל

 .רחא וא הז ןוויכב ה נ ו מ א ה לש המוקמ ,הז םוחתב ,ןאכ

 .הז ןינעב בהוכ ןמגרב ה"ש "ַפורפ

 ידי לע תושונאה לע הדמשהה אובת אלש ,ונל ברע ימ ..."

 ?םידחא םישנא לש הזיזפ הטלחה

 253 "סמ ךירדמל טוקלי

 .ה
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 םייחרזא םיקוחו םייתד םייקוח 25 "סמ ךירדמל טוק 5 * וקלי
 mt» לארשי תנידמב

 יקוח לע רבועה ינוליחת םדא ןכתי .תדל ההז וניא רסומה שה
 .תדה לש רסומה יקוח לע רבועה יתר םרא ןכו רסומה

 רשאמ רסומ ינינעב רהוי קצת תדה לש הפקות :דגנכש ךושיש
 .ישיא לוקש וא ןופצמ ,ץוח לב

 השעמו תועד שפוח ןיא הב הנידמל ונווכתה אל הנידמה ינוב .ז

 דגנ תוער הנידמת יזוח לש סהיבתכב OA :דגנכש ןועישט
 ידמה יווח לש םתוכו ןיא יכ םא ,יתדה קוחה רוערע

 .הרותה ךרדב םולה דע םעה תא

 :הרבעה יעצמא .ד

 :םיכרד יתשכ הז אשונ דיבעהל לכונ

 .ןויד תותווצ 1

(xתונעטל ןנובתהל םיִביִנִח תוצובק יתשל ןתי ךירדמה  
 חא ווהי הלא תוצובק .הו ךירדתל םאתהב תונושה
 .ןוידה תותווצ

(aהצוכקה קלחתת ןכמ רחאלו ,תויעבה תא הלעי ךיררמה  
 .ןויד תותווצל

Roתוליגמ . 

 לעש סיטפסשמ םיליכמה תוייגמ וא םיקתפ קלחי ךיררמה
 ,וחעד תא םושרי ךינחת לכ .םהילע העדר תווחל םיכינחה
 :המגודל .ןוירה להנתי תועדה םוכיס רואלו

(xךייש הו ונוצר יב ,הסורג תאשל ןהכ לע רוסאל ןיא .1  
 .וב כרעתהל ןיאו ,ישיאה םייחת םוחתל

 םהירעלב יכ ,םיידוהיה תושיאה י;וחל ףקות תתל שי .2
  .הוב הז ןתחתהל ולכי אלש םיקלח ינשל םעה קלהחתי
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 םייחרזא םיקוחו םייתד םייקוח 23 "סמ ךירדמל טוקלי
 a לארשי תנידמב

 םייהרזא םיקוחו םייתד םיקוח 23 oo“ ךירדסל סוקלי

 לארסי תנידסב
 םאו .וז הארונ המיא לע הבושת הל ןיאו ,הדרח תושונאהו

 אוהו ,קץיזחהל לוכי אוה ובש ,לבח םדאל ול תקרוזו הנומאה האב
 :רה ,לבח הז םולכ ,אל :רמואו ,עדמה ותוא אב ירה ,וב קיזחמ
 וניא לבחה .היזוליא איה וז ,ריקאפ הזיא לש קירס אלא הז ןל:א

 .היזוליא םידה תרחמל אובה יאדוב ,וב קיזחמ התא וליפאו ,לבח הד 5 רג ן לב ל ב

  

. 
 םיטבשה ייח תא ונרכה .הנומאה רוערע תנכסל ןווכתמ ינא .ןמימה .א כשת ,ןסוינ "צוה - ונצרא טפשסב םירקחס - יקסדס .ג (א תצצפמ תנכוסמ רתוי דוע ,היעב ינפל םידמוע ונא ןאכו

 יבד 0 - 4   המירעב ןיאו ,ברעמהו חרזמה תויוברת תא ונרכה ,םיארפ םיארקנה
 ןיאש הדבועה תא עובקל קר אלא ,הזכ ןפצמ תויהל אוה ויעצמאב ) di סס - לארשי תנידפב ןוטלסה - םיהנדיורפ .י (ב עדמל תורשפא ןיא .ךרדה תא תוארהל ןפצמ םושמ וזה הלודגה

 לכ לע .םויה ומצע תא ןיבמ אוהש ומכ עדמה לש וניינע ללכ הז 0

maçaץראה ןותע ,ג"כסת . 
 | .ךרע וניא הזו ,ךרע הז ,סדקו האר 1 A סה שאר ברע ןוילג ,ןוסלס בקעי (ג הזכ :ריעצה םדאל רמאיש היצאטניירוא לש ןפצמ אוה ןיא ם*גפ

 .12.10.62 "ץראה" ,אנהכ ןסלק ברה (ד

. 

(aטממ םייחה ,הלאה םייחהו ,הנומאה ךותב םייחה םנשי עדמה לט ."ןוכיתה ךוניחתב תודהיה יכרע" ,ןטגרב "פורפ , 

 .18/זס ,56/רי ,49/בי ,49/8י תומודק תועדמ ררחתשהל ונא םיכירצ .תואיצמה לעמש דממה תא , ,15/י :תובוילג ,יתדה יאסדקאה רעונה ןואסב ,"תועד" (ו ,קדמה ינפב הארנכ רוגסה ,שדח דממ ,השדה היסנמיד ונל םיחתופ

 | םיחותינל רבעמ לבא ,םייעדמה םיחותינל דובכה ףכ םע ...

 ןחלשה ומכ תושמכמה התוא איה ןיא וליפאו ,תושממ וזש תודוהלו
 ןכלו ,התוא חתנמ עדמהש תושממה התוא אלו .הלאה םיחרפה וא
 םירקוח םהבש םיעצמאה םתואבו תוירוגיטקה ןתואב תשכרנ איה ןיא
 קר םדאל ול תהתפנה תושממ יהוז ,םישוחל תנתינה תושממה תא
 תושממה תא לבקל לכויש ידכ לוביק ילכל ומצע תא השוע אוהשכ
 .("ןוכיתה ךוניחב תודהיה יכרע" ךותמ) ."תאזה

 .ה סת הצנ תאצוה ,ךליאו 58 דומע ,"הירוס" ,ראיורב קחצי ר"ד (ז .

 הדימבו תואיצמל רבעמ תדמוע הנומאש ,רבסהה םצעש ןבומכ
 .ןימאהל המב ןיידע רמוא וניא הילעמ תמייוסמ

 םה ןיא,תיתד הנומאב םיזחוא םניא םישנא רשאכ םג ,םלוא
 תודהיל,לארשי םסעל תיתדה הנומאה לש הכרע יבגל לוקשה ןמ םירוטפ
 .הנידמה תרגסמב וז לש המוקמו תידרחה

 תופקשהה ןמ הזיא "יביטקיבוא" ןפואב עירכהל תורשפא לכ ןיא
 חותפ ןבומכ ראשנ הז ןינעו,(הפידע וא) "תקדוצ" ליעל תועבומה
     .םיכינההו םיכירדמה לש םתנומאו םהילוקשל

 



    

 ץולחהו רעונה ינינעל הקלחמה / תינויצה תורדתסהה

 םילשורי ,ילארשיה רודמה
  

 24 vo“ "א ךרכ ,ךירדפה סוקלי

 םיכרעו עדמ

 שיה קר םייק קדמה שיא ליבשב"

 ,הכרעה ןיא ,תולאשמ ןיא

 ;,ער ןיאו בוט ןיא

 co "TODD ןיאו

 ןייטשנייא .א

 ,לעופ עבטה דציכ תעדל ידכב"

 ;,וניחווקח הא חוכשל ונילע

 וניתולאשמ תאו וניתוששח תא

 ?"ע קרו ןא םיכרדומ תויהלו
 ..:"תו%/בוע לש הריהז הריקח

 לסאר .ב

SRא ו ב מ :   
 ונתפוקהל אורקל,דיתעב הירוטסיהה ירקוח ואובי רשאכ |

 הפוקת וא היגולואידיאה תפוקת הל ארקל ולכוי אל יאדו ,םשב

 .היפוסוליפה תפוקת אל ףא ,תדה |

 .היגולונכטהו עדמה תפוקתכ הפוקתה תא רידגהל וכרטצי םה |

 הילע ןיאש הדבוע איהא,ונתפוקתב יזכרמ םרוג עדמה לש ותויה

 .ןיררוע

 :עדמה לש וביט המ היעבה תררוקעחתמ ,ךכ לשב אקוד םלוא

 כיישונא םיכרעל שידא עדמה DRA ?םיינמוה םיכרעל וסחי המ

 םיכרע תרשמ אוה ילוא וא,םיכרע אשונ ומצע אוה אמש וא

 ?םדוסיב םיערכ וגילע םילבוקמה

 .הלא תויעבב תורושקה תודוקנ המכ לע דומעל הסננ,רז אשונב .<
.  



  

  

 םיכרעו עדמ 24 "סמ ךירדמל סוקלי

 תא בואשל היפוסוליפה תרמיתמ היגולואידאה ןמ

 (%) .דבלב לכשה ןמו לכשה ןמ התכרעה

 תנגועמה תעד תכרעמכ רדגומש - עדמה אב ףוסבל )4
 תואיצמה תא ריכהלו ראתל אאבו,ןויסנבו תואיצמב
 ונאבהש,םיעטקה ינש ודיעי ךכ לעב) .תכירקהל אלו

 .\הלחתהב

 :עדמה לאּו עדמה לש תייסיסבה תושיגה ןמ הםכ סרפג

 וניא אוה ןדעלבש )דוסי ninam המכמ אצוי צימה )1

 :*רשפא

 ."וכו םדאה תּוגהנתהב ;:קעבטב תויקוחו רדס שיש .א

 ןגראל םצעב וא) וז תויקוחו רדס תולגל רשפאש .ב

 .(תואיצמה תא לכשה תרזעב

 .הרבחבו עבטב תויתכס שיש .ג

 .ללכה לא טרפה ןמ הללכה לש הרותתב ךלוה עדמה )2

 םג ךרוע אלא יביספה ןּויסנב קר קפתסמ וניַא ץדמה 6

 ;עבטה לש תויקוהה תא תולגל המגמב (יביטקא ןויסג) םייוסנ

 .הרבחהו םדאה

 איה,םתוא רותפל שרדנ אוהש ,תויעבל עדמה לש ותשיג )4

 תוחפל תויוצמה תוגקסמה רמולכ .הכרעה תלוטנ - תילרסונ

 ספנב םייכרעה תודוסיה ירפ אלו,לכשהו םישותה 'רפ ןה הפלהל

 .םדאה

 תמגמ םצע .םירקמ הברהב שודח לש סרוג אוה עדמה )5

 םג תולודג תופילגת לש םירקמב הירחא תררוג,ערמה לש יולגה

 - היגולוכיספב ,הקיזיפב האופרב לשמל האר) םיבר םישודח

 ( ."וכו דיורפ לש ויתוילגת
  

 תונמא תורפסל היפוסוליפ ן:ב הז ןבומב םייוסמ ןוימד שי (א)

 תואיצמ תורצוי ןה ,תואיצמל והשמ תופיסומ ןלוכ ןהש 'וכו

 .(שגרה וא) תויולעפהה חוכב היינשהו הנובתה ןמ דחאה

  

  

  

. 

 םיכרעו עדמ 24 "סמ ךירדמל טוקלי

 :עקרה תגצה .ב

 ?והמ עדמ .ו

 ?םדאה לש תעדה תוכרעמב ומוקמ המ ?עדמ רידגנ דציכ

 תסלשה תעדה תכרעמ עקר לע תוירוטסה תופוקת חתנל רטפא

 תיעדמ הבישח בושח דיקפת הקחש ,המודקה ןויב :לשמל .םהב
 האמב וליאו,תדה יזכרמ דיקפת הקחש םייניבה ימיב .תיפוסוליפו
 דועב .ןהינימל תויפוסואו תויגולואידיא םוצע דיקפת וקחש 19-ה
 .תיזכרמ הדמע עדמה ספות ונתפוקתב ,רומאכש

Aa 

 :הדימ תומא יתש לע ססבתיש רשפא תעדה תוכרעמ לש סג ןוימ

eRוא - ישממה ןויסנב ,תואיצמב הבשחמה תנגועמ הדימ הזיאב  

 .ול רבעמ איה ,ןויסנב ללכ היולת הניא איה אמס

OR Raתורוצ ,תודבוע ראתלו ריכהל קר ןויסנ םושמ תכרעמב שי  

 תובוט םא עובקל ןויסנ םג שי אמש וא , וכו תילכש תוליעפ

 .תואיצמל הכרעה תתל ,ןה תוער וא תודבועה

 ,היגולואידיא ,תד רידגהל רשפא יכ הארנ ולא הדימ תומא יפל

 :ןמקלדכ עדמו היפוסוליפ

 ןימאהל רשפא) ישממה ןויסנב תואיצמב היולת יתלב תדה )1

 האב איה ינש דצמ ,(ומויק תא חיכוהל אל ךא םיהולאב

 ער המ בוט המ ,רסומ תוכלה עובקל ,תואיצמה תא ךירעהל
. 

 :קזכג

 ,תואיצמב איה תנגועמ יכ הארנו היגולואידא לע לכתסנ (2

 יכ תואיצמה תא ריכהל וא ראתל האב הנ"א ךא ,הילעמ אלו

 .הלילשל וא בויחל הכירעהל םא

 הנובתב וא לכסשב תנגועמ וז יכ הארנו היפוסוליפה לא ךלנ )3

 תואיצמה תא ךירעהל האב אל,ינשה דצה ןמ ךא .תואיצמב אלו

 ונילע,וז הדוקנב .הריכהל רתוי אלא הער וא הבוטכ כ"דב
 שורפב תוקסוע הנידמה תרותו תודמה תרותש ,רמולו גייתסהל

  לדבהב אלא ,תואיצמה תכרעהב םימעפלו ערהו בוטה תכרעהב
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us | 
 :היעבה תגצה a» .םיעדמ ןיימל םיסנמ אל םא ךרע ול ןיא ללכב עדמה לע רובדה

 9 3 x 0 ל ל +« ;יפ"ע םיירקע םישובג השולשל עדמה תא ןיימל רשפא רבד לש ופוסב

 67 sia A ca O לש רואה יכלק :ןפומב הנמנה ץאב "רע וא) םהב תושעהל תנתינה הללכהה תדמ ,סהל תירשפאה ,קוידה תדמ
 ןיבש רשקל תושיג שלש תוירשפא רבד לש ופוסב .היעבל ונסנכנ םיכרעל סתקיז תמצוע פ"ע ןכו (תמאתי יעדמה קוחהש תורבתסהה

 :רסומל עדמה

 ו

 םירבד שי,רמולכ "נשל דחא תיקלח םיפפוח רסומו עדמ | (א -:ןמקלדכ הקולחה היהת הזל םאחהב
: : 29 3 

 ,pI,» ABAS a Mi תמר ןכו רתויב ההובגה קוידגתדמ סיגישמ - עבטה יעדמ .א
 ro . . , םתקיזו ,רתויב ההובג (תויקוח תעיבק וא) הללכה

 0 שפא יא ,רמולכ , 4 חא םישידא רפומי עדמ a) ם:לוכיו םיכרעל םיילרסוג םה ,דואמ תמצמוצמ םיכרעל D ינשל ד ומי עי :

 .ילרטונ טושפ אוה רסומל םאתהב אל%וא םאתהב אוה עדמהש ודמל םינמרגה !אמגודל אוהש ךרע לכ החלצהב תרשל

 . % 2 , . תורטמ םלצא התרש וזו = היטרקומדב ומכ הקיזיפ התוא
 עדמ שיש סוקמב )וא ,ינשה תא דחא םידגונ רסומו עדמ a) .תולפא

 .ךפהלו,רסומ ןיא

 לו . - "ופו הלכלכ היגולויצוס ,היגולוכיספ - הרבחה יקדמ .ב
 ַפ מ דמ <. " ב . 1

 עדמ א ןוקסב הליתת לפטנ תוגהנתה דודמל השק ,רתוי תונטק קויד תודמ םיגישמ

 םיפרע תרשמו םיכרק גצלי ל תדמ .ןבא לש תוגהנתה דודמלמ השק רתוי הברה ןםדא לש
 y מ רבד לש ופוסב עדמה - עבסה יעדמב תמייקה וזמ רתוי הכומנ םלצא הללכהה 6 =

 **ח תלצה .עבשה יעגפ לע תורבגתהל עייסמ עדמה )1 םירקמ הברה ויהיש רתוי ההובג תורבתסה שיש סוסמ טושפ

 "וכו ו*רוגמו םדאה לש ונוזמ תחטבה ,תירסומ הלועפ איה םדא | .סדא ינב לש תוילאודיבידנאה האפמ קוחל ץוחמ
 תוחפל) .דאמ םייתיעב עדמ ילב הלא ל 3

 ya « 1 כו,ת 6 הלועפ איה 2195( םהלש ןוצר יאב וא ןוצרב םיכרעל םתקיז ףוסבל

 :(םתמר תניחבמ .עבטה יעדמ לשמ רתוי הקזחת (עלבומב וא הידוה ךותמ

 - יללכ וא ,תומרונב םיקסוע onv ךכמ רבתסמ הז רבד

 ל ה Ea ווא ותויהב עדמה (2 םייולת רבד לש ופוסב הלאו םדא ינב לש תוגהנתהה

 .ן ע ךרע יאדו איה תמאו ;,"הרוהטה תמאה" תא שפחמ עדמה השק םיכרעב םיקסוע םהש ןויכ ,הזמ רתוי .םימכרעב

 םהש ןויכ,ףוסבלו .םיכרעל 7201902 שידא תויהל רקוחל

 NPR qa nan ass ,תור + גציי :
 ui o AE na 5 תא גציימ עדמה 3 םיהז כ"דב הלא ירה,הרבהח ייחל םיליעי םיקוח םישפחמ

x9 5  

 o $ ביצקתב *ולת םויכ עדפהשב םג,זיעדמ :םיירסומכ םילבוקמה םיקוח הברה םע םג

 ויה* סא םג וינועט תא עימשי ןעדמהו ,תיעדמה הימונוטואה
. 

 !ps ונ ו
 . וכו יטילופ וקל דוגנב | םישק הלא "וכו הירוטסה - (םצמוצמ ןבומב) חורה יעדמ .ג

 םיכרעל שידא ץרמ - ."ב ןועמ רדעה) תונטק קויד תודמב םינייטצמ ,הללכהל רתוי דוע

 ובל | no םיכרעל םתקיזו (תויתומכ,תויטמתמ ,תויטסיטטס תוקידב
 an 2 עגפ לע רבגתהל עייסמ עדמש,הדבועה םצע (1 | לשמל םיירוטסהה םירואתה תיברמ ,רתויב ההובגה איה

 ,וטוא ,רוטקרט ,םינוש םירישכמ .ירסומ ומצע אוהש רמוא | הרוהט תיביטקיבוא תויקוח אלו םהילעב תסיפת תא םיאטבמ
 אל ןיידע ךבנ,לכא עבטה יעגפ וב

 asa pa e a ug 1 רבגתמל םדאל םיעייסמ 'וכו וא ,טרהקרוב בקעי לש הירוטסיהב םינויע לשמל האר)
tu = e1 א  

 .(םיתיעל)םיירסומ םיכרע תגשהל עייסמ איהש תורמל ,תירסומ |   מה לע רמאנ אל .םיירסומ תויהל םיכפוה | .(ה"צורק לש סנסנרה תודלות
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 .םדאה לש ,תישפחה הריחבהו תורתה בחרמ תא םצמצמ עדמה )5
 לש תויקוח הלגמו תויעב רתופו םלחטש רתוי הפכמ ערמהש לככ
 תעד לוקשל םוקמ תוחפ ריאשמ אוה ךכ , (הרבחב וא עבטב) תוגהנתה
 -:תואמגוד יתשב האז םיגדנ ,יכרעו ישיא

(xלאה יכ ,ןימאהל ונייה "םיישפח" םינש תואמ ינפלש רועב  
 ונא םויכ ירה ,וייחב ץפח וניאש סדאה לא תומה ךאלמ תא חלוש
 רתיב םדא לש ותומל ואיבהט,תובסה תא (תולגל) רתאל םילוכי
 .תוריהב

 ןםדאה ןב לט תוגהנתהה תויקוח תא רתול םילגמ ונאש לככ (ב

 לט הריחב ירפ אלו - ערפמל העובק וז תוגהנתה ונל רבתסמ ךכ

 םומיוסמ תוכס ויהי םא יכ אכגתהל רשפאש עגרב :תרחתא .םראה

 לרה ,(תועפות יתש ןכ םאתמ תוחפל וא) תומיוסמ תואצות ויהי

 וז הנעט .(תורחה בחרמ םצמטצמ תוחפל וא) ,תורחה דוסי םלענ

 env *דגנה ןועטה תא םג תוארל יאדכ ןכלו,דחוימב הפירח

(xלשמל ,םתולגל .לכוי אל ץעדמהש םירבד ויהי םלועל : 

 ןכלו ,סלועל "תולגל" לכונ אל ?םוקיה תא רצי ימ

 .הנומאל החותפ וז הלאש היהת

(aלכונ (םיבבוסמו תובס) םלועה תויקוח תא עדנשכ םג  

 .םיערכ וא םיבוסכ םכירעהל

 תויורשפא ןיאש,השורפ ןיא םלועב תויקוח תעידי (ג

 רוחבל ונתלוכיב ןיא יכו,וז תויקוח תרגסמב תונוש

 .חלא תויורשפא ןיב

 םיאנתבו ,םיבצמ יונשל ,םיאנת יונשל לועפל רשפא (ד

 .תושדח הריחב לש תויורשפא תוחתפנ סםישדחה

 תרבח יאנתל רבעמ) םדאה י"ע ללוחש יונש :לשסמל
 תא תונשל ךישמהל תויורשפאה תא לידגה (החוור

 הריחב תויורשפא \*/ףוס ןיא חותפלו,וייח יאנת

 .םישדח

 ןכתי יכ םא) תיפוס ןיא איה םדאה לש ותלוכיש החנהב (א)
 רבצה לע ןעשנ רוד לכו רחאמ ,(תלבגומ םיעודי םימוחתבש

 .הל ףיסומו םדוקה רודה לש תעדה
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 ,םילרסומ אל םיכרעל שמשל רישכמה לוכי הדימ התואבש ;הביסה

 ומצעלש עדמהש ןאכמ .םירישכמב םינמרגה לש שומשה תאמגוד בוש

 .עדמב ם"שמתשמ םישנא דציכ היעבהו םיכרעל שידא

 ךא ;ךרע ומצעלשכ הזו .תמאה תא קרו תמאה תא שפחמ עדמה (2

 התעיבְקַב וא ,תמאה תכרעהב אלא ,תיביטקיבוא תמאב קסוע וניא רסומ
 :תמאה

 תמא לש הלאשה הפ ןיא,יעדמ טפשמ וניא ךמאו ךיבא תא דבכ

 .תוביטקיבוא תמא אל יאדו,הכרעה לש אלא

 010 ךרע הניא ,ןכותב התוא םיאלממ ןיאשכ תורח - תורח )3

 אל תורח איה - רסומ יכרע לועמ תורח .המל תורחו הממ תורח היעקבה

 :ת*רסומ הניא גורהל תורח ,תירסומ

 וליאו ,ןכותב התוא אלממ רסומה קר ירה ,ךרע תגציימ תורחש ףא
 .תיעדמה תלעותהו תוליעפה תרבגהל, יעצמא סא יכ ךרע הניא איה עדמל

Tiroםידגונ רסומהו עדמה - 'ג  

 רתוס אוה אלא רסומל שידא עדמהש קר אלש,תרמוא וז השיג

 .ול דוגינב דמוע ,ותוא

 תורחו,םיכרעב הפיולת "תלב תמא שפחמ עדמהש,הדבועה סצעב )1

 שידא םדא ,םיכרעל תוילרטונ גציימ אוה ,םיכרעב היולת יתלב

 אל וא גורהל םא ול תפכיא אל) ;ירסומ יתלב םדא אוה םיכרעל

 .(גורהל

 .וז אסריג תקזחמ רסומל דוגינב עדמב םיסמתשמש ,הדבועה (2

 ומכ ךרע דגנ "תיביסקיבואה תמאה" םשב םינעוט רשאכ )3

 ?עדמל םיכרע ןיב רורב דוגנ הפ טלבומ אל םאה ,לשמל,"תויצולח"

 וניא אוה אלימבו,םיכרעמ םדאה תא קתנמ יעדמה קוסעה םצע )4
 | תורשפא שי ןכל .םהל שידא קר אלו ,םהיפל גהנתמ וניא ,םריכמ

.תיעדמ הלועפ ידכ ךות תירסומ-יטנא הלועפ תוחתפתהל
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 ?םיכרעו - הקיטמתמ .

 ?םיכרעו - | הימיכ .

 ?םיכרעו - - הלכלכ .

9 

2 

4 

 ?םיכרעו - היגולויצוס .5

6 

.* 

 .. זכו,.םיכרעְו- היגולוכיספ .[

 םהירומ םע תונויאר המכ םייקל םיכינחה ןמ שקבל יאדכ

 -:ןמקלדכ החנמ ןּולאש תרזעב

 המגמ שי (לשמל ) הקיזיפלש רבדה ןוכנ םאה .ו

 ?תיכוניח אלו תיביטמרופניא

 ןיב שגפמה תודוקנ תויהל תילּוכי ,ךתערל המ .2
 ?רסומה ןיבל (אמגודל) היגולוכיספה

 ל*בוהל החרכומ תיעדמ תוליעפ לכש,בשוח התא ןיא םאה .3
 ?הרבחל ,םדא ינבל ,םיכרעל תושידאל רבד לש ופוסב

OA 

 :ינש בלק

 ומ:יקש תונויארה לעו ּורתב וב םוחתה לע םיכינהה ה"וד

DYסם*"מיאתמה םירומה . 

 :ישילש בלש

 ."טוקליה" לש תנוכתמבו ןובשהו ןידה תובקעב יטפח ןויד

 :יעיבר בלש

 רשאכ (םידע םע רמולכ ,םלשומ וא) ,םלשומ יתלב טפשמ

 יחנומב חסונמ תויהל ךירצ המסאה בתכ .ןקדמה אוה םשאנה
 (*)היעבה תגצהב ונשרפש תישילשה הסיגה

  

 ."לארשיב עדמ" סוקליב אבה אשונה םג האר (א)
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 אל ויבגל (תיביטאלר) תיסחי השיג איה עדמה לש ותשיג (6
 ."וכו בוס,קדצ לש םיטלחומ םיכרע םימיק

 רבעמ ,םמצעלשכ דסעמ םיכרעל ןיא בושט,תטשופ וז השיגש עגרב
 .תוביסמל

 הירסומ *לוא תוליעפל תוקדצה םיתיעל קפסמ עדמה הזמ רתוי
 %לשמל

 יאנת ,וישעמב םשא עשופ ןיא = יטילנאוכיספה רבסהה יפל
 ןיא ןאכמו ,עשפל ותוא םיאיבמש םה ולש החפשמה ייח ;ולודיג
 .(%)ודגנ ת"טפשמ העיבתל דוס*

 שמסשמ ךא העפותה רבסהל ילוא ןווכתמ עדמה,תורחא םילימב
 .התקדצהל

EA 

 האיבמה השיג איה ,הדוסיב תויסחיה תא הדימעמה השיג לב
 ןתינ לכהו םיטלחומ םירבד ןיא םא .רבד לש ופוסב םזילהינל
 ,ןי%ד תילו ןיד תיל ירה,יסחי שורפל

 :הרבקה יעצמא

 םדאל תיזכרמ תועמשמ לעב םלוא "ךובסו דבכ" הז אשונ
 דובעל םיעיצמ ונא ךכ ךותמ .םיעדמה לש םתומצעתה תאפמ ,ינרדומ
 :םיבלשב וב

 .תילאודיבידנא תוליעפ - :ןושאר בלש

 תא תוארל הסניו,םייוסמ עדמ ומצעל לוטי דרפנב ךינח לכ
 הלועפ )0327 1%( רסומה ןיבל וניבש דוגינה וא ,עגמה ימוחת
 .(םינושה סהידרצ לע) טוקליבש םינועטה ךמס לע השעת וז

 :אמגודל םיאשונ המכ איבנ ןלהל

 ?םיכרעל תכנחמכ הקיזיפה 1

 ?רסומו היגולואיב .2

(x)ןיוול .ם - "היפכה" האר  

   



    

  

 :היפרגוילביב

 לש ךונחל הקלחמה תאצוה,תישפח הרבחב יללכ ךונח

 .הטיסרבינואה

 .סנגאמ .ל.י רכזל האצרה ,עדמה תולובג + יקסרובמס

 .1951 "ה םיסב תיעדמה הסיפהה :  אנבל ,א

 .לרב תיב האצוה "תתפ" ,לארשיב יעדמה רקחמה

 "א םיינבא) העונתה לש היגולואי-יאהו הרבחה יעדמ

 .(לרב תיב תאצוה

 .(הרבחו תור :חתפ) םיכרעו היגולונכט עדמ : ףלהסוג

 ןיקשוד רפס) סדאה ךונחל עוצקמ הקיסיפה | :אריפש .ם
 .(ינוכית ךונחב השעמו הכלה

 האמה לש תיעדמה הכפהמה רואל ךונחה :  ריצק .א

 .1960 לירפא עדמ ,םירשעה

 עדמ),ילרביל יגולונכט ךונח ןכתיה :ליווצרוק .א.צ

 (.1952 רבמבונ 2 - "ד ךרכ

 סנגאמ.י רכזל תואצרה םזינמוהו DIA :ךיירטשנטור ןתנ

 .ב"כשה

di 

«10 
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smם ון כ ם : 

 ןוכנ אל רמולכ ,רסומל עדמה ןיב האלמ המאתה ןיאש ,קפס ןיא
 - דוגינה המב רתוי איה היעבה .םהיניב דוגנ ללכ ןיאש רמול
 לכש ךכב ץוענ ירקיעה יסשוקה (;דוגנה ינפ לע רשגל ןתינ דציכו

 םגו ,חיערמ השיג לש תורשפא םג גזמל ךירצ ותויסשיאב ונתאמ םדא

 :תחא הנועבו תעב תיכרע השיג לש תורשפא

 רשאכ .ענמנ יתלב תתמ וא טקילפנוק הז ךרוצ רצו" םיתיעל

 סייקל רשפא רציכ ונדמל סרטפש,המוד .םייגשה ןיב תושגנתה שי
 תורשפאה תא םגו תיערמל הגנפהמל תורשפאה תא םג תחא הנועבו תעב,
 וניתוכרעהו וניכרעל םאתהב גהנתהל תואיצמה תא ךירעהל

 תא ררועל תותפל וא וו היעב ןורתפל עייסל ןווכמ הז טוקלי

 :\*/המויקל רשקב הבשחמה

qת ו ר : 

 אוה עדמהש ,ךכב ךורכ רבודמ ובש חתמה ןמ קלחש ,ךכ לע דומעל יאדכ 1

 תכרה דוסי םה תתא םעפ ועבקנשמ םיכרע ולאו - שודח לש דוסיה

 .הנתשמ תוחפו עובק רתוי

 ןוצר ,תונוכנ אללש ךכ לע םיעיבצמ םירקחמה בורש ,םג ףיסוהל שי .2

 :תתפתמ קדמה ללכב היה אל,יעדמ סותפבו "עדמ רקחמב קוסעל הפיאסו

 םילימב .םיכרעב הנושארו שארב םייולת ("וכו הפיאסה ,ןוצרה) הלאו

 סישנא הפהד םש תיתוברתה תכרעמהש תוצראב חתפתה עדמה ,תורחא

 ותוא הדדוע אל םיכרעה תכרעמש םוקמב אלו ,הפוריא) וב קוסעל
 .(!לשמל ודוה)

   



 ץולחהו רעונה ינינעל הקלחמה / תינויצה תורדתסהה

 םילשורי ,ילארשיה רודמה
  

 25 "ספ "א ךרכ ,ךיררסה טוקלי

 הטילקו ךונח
  = eב = כ ב = כ =

 :המדקה

 ,איהש לכ הרבח לש הדמעמו הנוחטב ,התוביצי יכ בושחל לבוקמ

(x 

 רבד,הלש ךוניחה תוכרעמ תחלצהב תרחא הפוקת לכבמ רתוי םויה הנתומ

 :תובס עבראמ תוחפל לארשיב דחוימב טלוב הז

 רושג תורשפא תוארל ןיאש ,הבש תויתדעה תוצובקה יובר .1

 .ףתושמ ךוניח אלל ןהיניב גוזמו

כ
 תנושארבו שארב ססובמ ,לארשי לש ינוחטבהו יטילופה הדמעמ . 

 לש "תומכה" לע אלו הרשוכו היסולכואה "תוכיא" לע

 ןוכיתה חרזמב לטובמ טועמ היהנ םלועל ןכש) ,היסולכואה

 .ךוניח השוריפ היסולכוא תוכיאו ,(תירפסמ הניחבמ

 יעוצקמה עדיב תינתומ הגידמה לש תילכלכה התואמצע .5

 .הלכשהב הנתומ אוה DA עדיו ,התושרל דומעיש יעדמהו

 תמרב ,אוה ףא הנתומ ץראה לש ינחורהו יתוברתה המלוע .4

 .ונכותו ךונחה

 יחרכה יאנת איה ךוניחה תכרעמ לש התחלצה יכ אופיא רמול רשפא

 הוחפל ירה רצק חווטב אל סא ,הנידמה לש המויקל (קיפסמ אל יכ םא)
 .ךורא חווטב

 םייולג חכונ ךונח תויעבל,ןורהאה ןמזב הקעזנ ,ץראב להקה תעד

 50% -מ הלעמל לש םתלכשהו םכוניחב ידמל לודג ןולשכ לש םירורב

 .ץראה לש היבשותמ

 תודיעמה תויטסיטטסה תודבועה ךותמ קר אל ,הקעזנ להקה העד
 וא תוירקמ ןניאש ,הז ןולשכל תובסה חכונ אלא .יקלח ןולשכ לע

  

 .ךוניחה תכאלמב םישועה לש םנוצרב תויולח
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 הטילקו ךונח 25 "סמ ךירדמל םוקלי

 הכומנ תעצוממה םתסנכה תמר היהת ,ללכ ךרדב יכ עבונ וז הדבועמ

 םהמ םיברש ,ךכמ קוזח תלבקמ וז העפות .היסולכואב עצוממה ןמ רתוי

 x) .העובק תיעוצקמ הדובעב טלקהל וקיפסה םרטש םישדה םילוע

 תוברתו הבשחמ ,םייח ילגרהב םילדבה »3

 ירפ קר םניא ולש הבישחה ילגרהו ויגשה ,םדאה לש דומלה תלוכי

 .וב יוצמ וניא וא םדאב יוצמש ,יעבט ןורשכ

 יחרכה יאנת ,םידומילב החלצה תורשפאל עצמ קר שמשמ ןורשכה

 .קיפסמ יאנת אל ךא םידומלל

 םלדומל יגוסב ול הכוז םדאש ,ןומיאה לש היעבה תמייק הזל רבעמ

 -ם"אפוריאה דומלהו הבישחה יגוסב ןמאתה אלש םדא .םימיוסמ הבישחו

 הלאכ דומל ינפואו ינכתל לגתסהל השק רתוי הברה ול היהי ,םייברעמ

 השיג ,ינויגה רדס ,קויד ,הללכה תמר ,ההובג הטשפה תמר שיבייחמה

 .המודכו תיביטקיבוא

 תרזמה תודע רשאכ ,ץראב תודעה ןיב לדבה םייק ,וז הדוקנב םג

 .ךונהה תכרעמב םיטילש הלאו ברעמה לש דומלה יסופדב תולגרומ ןניא

 .חרזמה תוצרא ידילי לש םרוגפל תופצל שי וז הדוקנמ םגש ,אופיא אצמנ

 .ןתועמשמ תא ריבסנו ךונחה תוכרעמב תולגתמה תודבזעה לא ,התע הנפנ

 לארשיב ךונחה תוכרעמב "רעפ" לש םייולג .4

 15-מ הליגש ,היסולכואב בותכו אורק יעדוי זוחא תא קודבנ םא

 ץראה ידילי ןיבמ בותכו אורק םיעדויה זוחאש ,אצמנ ירה ,הלעמו הנש

 68% תמועל ,96% -כ אוה ,םיקיתוו םילוע הקירמאו הפוריא יאצויו

 םילועה ןיבמ 61% -ו ,הקירפאו היסא תוצרא יאצוי םיקיתוה ןיבמ

 .הלא תוצרא יאצוי

 ץראב םילועה תיסולכוא ללכמ 4% -ש ,רבתסמ הלכשהה תומרל רשא

 .הקירפאו היסא ידילי % םהמ ,ס"יבב ללכ ורקב אל (הלעמו 15 ליגמ)

 םירקחמה דחאב :הנומת התוא הארנ רתוי םייפיצפס םילדבה לע לכתסנ םא

 ץרא יפל םידלי לש האירקה תלוכי תא וקדב ,(ינוריע ס"יבב השענש)

  

 (21 "סמ) "לארשיב דובר תויעב" :ךירדמה סוקלי האר (*

  

  

  

 25 'סמ ךירדמל טוקלי
 הסילקו ונח

 יתרבחהו יתוברתה עקרב ,תואיצמב תוצוענ ,יקלחה ןולשכה תובס
 .םיקיתוה היבשות לש םילטובמ אל םיקלחו ץראל םילועה ןיבמ םיבר לש
 הנידמה דצמו רובצה דצמ תכסוממו תנווכמ תוליעפ אללש ,רורב םויכ
 , .ונקתל המכ יפ הסק היהיש בצמ ינפב םינש רפסמ דועב דומענ

 ןהבש םיכרדה תאו ,ץראב ךונחה תויעבמ המכ שורפל הסני הז טוקלי
 .הלא תונורתפבש םיללצהו תורואה תיאר ךות ,תויעבה תא רותפל וסינ

 :עקרה תגצה (ב

 לארשי תיסולכוא .1

 .הריגהה ןזאמב ורוקמ ץראב תידוהיה היסולכואב לודגה רקיע
 לעש ,א"ז השולשל דחא םילועל ץראה ידילי ןיב סחיה היה 1997 ףוסב
 .ץראה דילי אוהש דחא קר היה םילוע ינש לכ

 םיבשותה ללכמ 52% -כ יכ הארמ אצומה תוצראה יפל היסולכואה בכרה
 םא .הקירפאו היסא תוצרא יאצוי 48% תמועל ברעמה תוצרא יאצוי םה
 םה םיבשותה ללכמ 42% -כ ,יכ הארנ הנידמב סיליג y - ; יליגה בכרה לע לכתסנ
 .םינש 19-< תחתמש ליגב

 לש םקלח לודג ,חכב םחימלחה תיסולכוא ,19 ליג דעש וז היסולכואב
 :תואבה תוביסה ןמ הקירפאו היסא תוצרא יאצוי

 הלא תוצובק ברקב רתוי םיהובג הדוליה ירועש .א

 םליגל סחיב ךומנ ,ולא תוצרא יאצוי לש עצוממה סליג ןכל ,ב
 לע הלוע וניא םהמ 50%( .הפוריא תוצרא יאצוי לש.עצוממה
 .(הנש 30

 תיסולכואב היסאו הקירפא תוצרא יאצוי לש םקלחש ,אופיא רורב .ג
 .(59% -כ) היסולכואב םרועש לע הלוע ,םידימלתה

 הסנכה תמרבו תיעוצקמ תוגלפתהב תודעה ןיב םילדבה .2

 ץראב תידוהיה היסולכואה לש תיעוצקמה תוגלפתהה לע לכתסנ םא
 ,תועוצקמה ברקב רתוי לודג היסאו הקירפא ידילי לש םקלח יכ ,הארנ
 .ההובגו תינוכית הלכשה תמר םישרוד םניאש
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 הלכשה תסיכרב רעפה תודבוע לע רבגתהל תונויסנה .5

(xיממעה ס"היבב  

 תטישו דמלנה רמוחה תמאתה איה היעבהש םדוקמ רמאנה לכמ רורב
 ,ההנה ךותמ אצנ .הלודג הכ "הרישנ" עונמל תנמ לע םידימלתל הארוהה
 וא .הנוש אוה ידוסיה ס"היבל םיסנכנהמ דחא לכ לש הלחתהה תדוקנש
 הנוש אוה ס"היבל וסנכהב דלי לכ לש יתלכשהה ןעטמה ,תורחא םילמב
 דמלנה רמוחהו דומלה תטיש ןיאש רורב ,לדג םהבש םיאנתל םאתהב
 שי אלא ,הדיחא המר ילעב לאכ םידימלתה לכ לא סחיתהל םילוכי
 .היסולכואב תונושה תוצובקה לש תילאירה המרל םמיאתהל

 | תינטסשפ הנקסמ .םוצע ונה הז רבד עוצבב ,ישוקהש קפס ןיא
 | םיי:ימלתה לכ זוכר רמולכ ,תוינגומוה התותכב דומל תגהנה תויהל הלוכי
 היעבה לע הנוע וניא הז ןורתפ ,םלוא .תחא התכב המר התוא ילעב
 n12º0$ יתשמ

 לכל סחיב המרה תניחבמ תוינגומוה תותכ רוציל תורספא ןיא .א

 .םינוש תועוצקמ יבגל םינוש םילדבה םימיקו רחאמ תועוצקמה

 הקולח ,(ליעלד םינותנה פ"ע) הווהת תוינגוַמוה תותַכַל הקולח .ב

 ,רורב רמולכ .םיקיתו םילוע ןיב הקולחו ,תיתבכש וא תיתדעק

 תמועל תוכומנה תומרב חרזמה תוצראמ םילוע ןיב היהת הקולחהש

 וצר הניא וזכ הקולחסש ,קפס ןיא .תוהובג תומרב ברעמהמ םיקיתו

 Ip 932 ןיבו םיקיתול םילוע ןיב עגמ עוגמל הלולע איהו רחאמ

 .תינויווש תיטרקומד הסיפת דגונ הזכ לוצפ תאז דבלמ .תונוש

 טייניב ךרד הווהמה par ראב יוסנב השענ ןורתפל דחויִמ ןויסנ

 ונייה)תינגורטה התכ לש סיסבה .תינגומוה התכל תינגורטה התכ ןיב

 תוינגומוה תוצובקב זוכר השענ םלוא .רמסנ (תונוש תומר תולעב

 םימדקתמו םירגפמ ןיב לדבההש תועוצקמ רפסמ יבגל המרה תניחבמ

 .רידס דומלב עירפמ םרוג הווהמו טלוב ונה םהב

 יבגל ןרעג יוסנה .תירבעו ,ןובשה ,תילגנא ;םה תועוצקמה

 ףתתשהל םינכומ ויהש,עבש ראבב םיידוסיה רפסה יתב לש 'ז תותכ

 איה תוצובקה תמר .םעפ ידמ הנתשה תוצובקה לש ןזוכר םוקמו ,וב

 דימלתש ךכ ,הירחא האבה וזל תחא ןיב םילודג םילדבה ןיאשסש וזכ

 .הנשה עצמאב רתוי תמדקתמ הצובקל רבעומ ותצובקב םדקתמה
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 הקירפאו היסא יאצוי "א התכ ידלימ 6% קרס ררבתה םוכסב ,באה לש אצומה
 ידילי בור .הפוריא יאצוימ 55% תמועל ,תפטוש האירק לש תלוכיל ועיגה
 יאצוימ 23% תמועל - תינוניב המרל ףא ועיגה אל ,(796) הקירפאו היסא
 ,וז המרל ועיגה אלש הפוריא

 ועיגה 32% -ו הקירפאו היסא יאצוי לש םבצמ רפתשה ,"ב התכב
 s32D 39% ,(הפוריא :אצוי ינב לש 79% תמועל) תפטוש האירק תלוכיל
 אל ןיידע 2% ךא תינוניב האירק תלוכיל ועיגה הקירפאו היסא יאצוי
 2%-ו תינוניב תלוכי 18% תמועל) .םיטפשמל םילימ ףרצל םילגוסמ ויה
 תעידי יבגל םג אצמנ ,המוד בצמ .(הפוריא יאצוי ינבמ תלוכי רסוח
 ,'ב התכל רבעמה תעשב תוצובקה יתשב הערה הלח ןאכ יכ םא ,ןובשח
 האלמ תלוכי ילעב הקירפאו היסא ינבמ 10% קר אצמנ "ב התכב תאז לכב
 ילעב 394 ויה הפוריא יאצוי ינב לצא ולאו ('ב התכ תמר) ןובסחב
 .תלוכי ירסח 45% תמועל האלמ תלוכי

 תּויתדעָה תוצובקה ןיב םילדבהה לע בוש ונתוא תודימעמ ,הלא תודבוע
 .דומלהו הסיפתה תלוכיב ץראב

 :תוארל רשפא תיללב

 לכב םידימלתה ,היסולכואב חרזמה תודע ינב לש םקלחש דועב
 -!םקלח ירה 55% - 50% -כ אוה םיליגה

 הנומשב 184 לש הריסנ) 32% קר אוה "ח תותכ ירגוב ברקב .א
 .(תותכ

 לש הרישב) 17% קר םייממע-לעה רפסה יתב תיסולכוא ברקב .ב
 רפס יתבב םיגצוימ תויהל םיכירצ ויהש תינהל םא 33% -כ
 .(היסולכואב םקלחל םאתהב הלא

sa(ןוינכט ,הטיסרבינוא) םיהובגה רפסה יתב תיסולכוא ברקב  
 x) .% ץר

eאל ךא הבופל םייוגש יאדו ולח (1957) הלא םינותנ םוסרפ זאמ  
    .ןודנב השדה הקיטסיִָטטס לע ונל עודי
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 חרזמה תודע ינב ייוכסש רורב ,ןכל םדוק וניארש תודבועל םאתהב
 .תויזנכשאה תודעה ינב לש הלאמ רתוי םינטק רקסה תא רובעל

 אצמנ.רתוי הנטק םהירוה לש תילכלכה םתלוכי יכ ,וניאר ינש דצמ
 םהירוהלש םיחילצמל ןוכיתה ידומלל תוידנפיטסה וקלוחי םאש ,אופיא
 חרזמה תודע ינב ואצמי ,ןוכיתל םולשהתל םיעצמא רתוי תיסחי סי
 .םיחפוקמ

 לש הטישה י"ע היעבה ןורתפל ןויסנ הסשענ,הז ןינע רבה
 :'ב המרונ

 רקסה תוניחבב תואצותב רתוי הכומנ המר תשירד ,הטישה לש הרקע
 לע רבגתהל ןויסנ שי ךכב .תרזמה תודע ינב םישדח םילוע פידימלתמ
 הפוריא תוצרא יאצויו ץראה ידילי םידימלת ןיב ,סייקה יתלחההה רעפה
 .חרזמה תוצראמ םילוע ןיבל,הקירמ*ו

 הנלה וז תמייקה םיננוחמל הימינפה ,איה היעבה ןורתפל תרחא הרוצ
 3 םינויצ ךמס-לע וז הימינפל םיחלשנ םידימלתה .םילשוריב תישילשה
 תילכלכ תורשפא ןיא םהירוהלו הדימב ,רקסה ינחבמו םירומ תוכרעה
 .ןוכיתב דומלה רכש תא םלשל

 הימינפב םירגו םילשוריב םיינוכיתה רפסה יתב ןיב םיקלוחמ םה
nmםילשמה דומלה םוחתב רקיעב הרזע םילבקמו י הנידמה ח"פע . . 

 שיש רורב ךא ,תויסממ תואצות קודבל תורשפא ןיידע ןיא ,ןאכ םג
 תונויסנ םיוהמ םנמא םא איה הלאשה . *תיקלח םג ולו ,הלקה םושמ ךכב
 ?אל וא היעבה ןורתפ יבגל םייתוהמ םה םאה ,ןורתפל ךרדה תא הלא

 :םיטקפסא ינשמ קודבל שי תאז

 הימינפ וא , ב המרונ,עבש-ראב ןויסנב התסונש יפכ) הטיסה םאה .א
 ?םייקה יתרבחה רעפה תמיתסב עייסת (םיננוחמל
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(xא :םיננוחמל הימינפל רשקב םיישק המכ ולגתנ הנורחאל ) שיאש ששחה 
 "םיהובגה םידומלה"רחאל ותיבל רוזחל לכוי אל וא הצרי אל םהמ
 םה םהבש ,םיינוכיחתה רפסה יתב תותכ ךותב "םישוגב" םתוזכרתה (ב
 .םידמול
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 לע רבדל ןיידע םדקומ ןכל ,( ג"כשת) הנשה תליחתב ליחתה ןויסנה

 רקיעב ,הבורמ איה המורתהש םיתיכומ םינושאר םימשר ,םלוא ,תואצות

 הקולחהש ,ןייצל שי .םיחילצמהו םירגפמה םידימלתה תוצובק יבגל

 ןיב הקולחה לש תוטלובה תא המצמצ תועוצקמ רפסמב קר תוצובקל

 דמעוה ירה ,םימדקתמה יבגל .תויתדע תוצובק ןיבו םיקיתו םילוע

 ,םילשחנ יבגל ,ינוציח רוצעמ אלל תומדקתה תורשפאו רגתא םהינפב

 םהמ ענמנש רבד ,םניבהלו םירבדל עיגהל תורשפא הנושארל םהל הנתנ

 .תוינגורטסה תותכב ודמלשכ

 ילוא יתוהמ יונש רכינ אל םש ירה ,תינוניבה הצובקה יבגל

 ישוקה רוקמש תויהל םג יושע .םיבוט םידימלת לש ןברדמ םרוג רסוחמ

 םימדקתמה תוצובקב הנשיש תיסחי תוינגומוהב ץוענ תוינונבה תומרב

 .םייניבה תוצובקב הנשיש תיסחיה תוינגורטהה תמועל םירגפמהו

 חרזמה תודע ינב לצא רוגפ תעינמל םיפסונ תונויסנ םייוצמ ןכ

 :יממעה רפסה תיבב

 לש םהירוהו רחאמ .תוקקזנ תוחפשמ ידליל הבוח ןג תמדקה )1

 ילגרה ,תועידיה רצוא תקנקהב סםישקתמ םירכזנה םידליה

 לש הטישה הלולע - רפסה תיבל םישרדנה ןומאהו הבישחה

 ,רתוי רחואמ בלשב םידליה םודקב עייסל הבוח ןג תמדקה

 לע "בוחרה" תעפשה תא םצמצל המגמב דומלה םוי תכראה (2

 .םלצא דומלו ךונחל שדקומה ןמזה תא לידגהלו ,םידליה

 שי ךא .הלא תוטיש תואצות לע תועידי קיפסמ ןיידע ןיא
 .דיתעב יבויח ירפ ןהל היהיש רעשל םוקמ

 תיבב שמתשהל םיסנמ םהבש תונורתפה תא תוארל רובענ ןאכמ

 .ינוכיתה רפסה

 ןוכיתה ס"היב (ב

 םיבר םיישקב ךורכ,ץראב ןוכית ס"יבל יממע ס"יבמ רבעמה תיללכ

 המרה ןיבש ,המאתהה רסוחב וז היעב לש הרוקמ ,םידליה ינווג לכל

 ךורכ,עודיש יפכ .ןוכיתה לש תיתלחתהה המרל יממע ס"יב לש תיפוסה
 וא תיקלח םירוטפ ונממ ,הובג דומל רכש םולשתב ןוכית ס"יבל רבעמה

."ה תותכב רקסה תוניחב תא החלצהב ורבעש םידימלת סתוא קר ,אלמ ןפואב



  

  

270 . 

 הטילקו ךונח 25 "סמ ךירדמל טוקלי

(àהיקבה תגצה : 

 ץראב ךונחה תכרעמ לש הויעבה ביבס וניא ,ונלש ןוידה ריצ

 ןגיצהל אלא ,ןהילע ןודל םעט ןיאו ,ירמגל תורורב הלא .ןהיתובסו

 .םינושה תונורתפה תודוא ןודל בוסח ,ךדיאמ .דבלב

 רעפה תויעב תא רותפל םיסנמ ןהבש ,םיכרדה תא םכַסל הסנג סא

 -:ןלהלדכ המישרה לבקתח - ךונחב יתדעה

 1963 הנשה) הסנכה תוטועמ תוחפשמ רובע הבוח ןג תמדקה .1

 י"עש ,איה החנהה (הבוח ןגב שמח ליגל תחתמ םידלי 14500

 לש הבישחה ילגרה תא רפסשל היהי רשפא ,הבוח ןג תמדקה

 ;םירחואמ םיליגב רתוי םיהובג םיגשה םהל רשפאלו ,םידליה

 .םידומלה בצק תא שיחהל המגמב ,ךורא דומל םוי .2

 יפל ,םידימלתה תיסולכוא לוצפ ורקעש -  עבש-ראב יוסנ .3

 םירגפמהש,ךכ םימייוסמ תועוצקמב םתסיפת תלוכיו םהיגשה

 שואיו הכובמ ורשי אל םימדקתמהו ,םימדקתמה לע ודיבכי אל

 .םילשחנה לע

 ןמ םלוא .ןוצר העיבשמ ןבא אבא רשה ירבדל ,איה האצותה

 םלסיאה תוצראמ םילוע ינב לש םקלחש ,םידמל ונא הקיטסיטטסה

 ,57% תוינונבה ךוהב ,25.5/5 אוה תומדקתמה תותכה ךותב
 ינב זוכרל הקזח יד היטנ שי ,רמולכ .85% תולסחנה ךותבו

 תורשפאב קפקפל שיס ,ןאכמ .תולשחנה תותכב אקוד חרזמה תודע

 .ךונחב יתדעה רעפה לע רבגתהל ,וז הטיס

 חרזמה תודע +32 do סקלח הלע ויגוסל ינוכית-לעה ךזנהב .4

 .תרכינ תומדקתה וז .1963 -ב 206 -ל 1956 -ב 10% -מ

 -:םיבושח םימרוג ינשב תוצוענ היתוביס

 רקסה ינחבמ תא הלוע דלי רבע םא ."ב המרונ לש הטישה .א

 :הידנפיטס לבקלו ןוכית ס"יבל רובעל יאכז אוה ,% -ב

 גישה םא קר תאז לבקי םיקיתו ןב דלי,תאז תמועל

 .רקסה ןחבמב

 םיידוסי-לע רפס יתבב םידימלתה ןמ 80% םינהנ הזל םאתהב .ב

 םתלוכיו רקסה ינחבמב םהיגשה פ"ע עבקנה ,גרדומ דומל רכשמ

 ללכמ 60% -ש ריבסהל סי תיללכ) םהירוה לש תילכלכה
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 לכב דיתעב בלתשיש ,םדא חוכ תנכה רשפאתש ,הטישה יהוז םאה .ב
 היגולונכטה תוחתפתה) ?הנידמה יכרצ הא קפסייו סייחה תוכרעמ

 השירדל רוקמ םיווהמ לארשי לש תילכלכה התוהתפתה ןווכו ,ללכב

 תניחבמש ,קפס ןיא רמולכ .יעוצקמ הדובע חוכל תקסופ יתלב

 ךירצ ןווכה ירה ,הז םוחת יבגל ךוניחה תכרעמ לש התמורת

 .(םיינוכיתו םייעוצקמ ס"יתבב םידימלתה רפסמב הילע תויהל

 ?דהי םג טבמה תודוקנ יתש לע סינוע םינודנה תונורתפה םאה

 תוטב אל יכ,הארמ רוגפל םימרוגה םייביטקייבואה םיאנתב תובשתתה

 :םידומלה ךשמהב היעבה תילע עונמל ירשפא היהיש

 רבעש ןויכ) לשכי רתוי הכומנ המרב רקסה תא רבעש דימלתש וא .1

(a nom 

 .דרת םידומלה לש תיללכה המרהש וא .2

DAםירשכומל רשפאל ןויסג ךותמ :הייעב הלעמ םיננוחמה תיימינפ  

 לש ןורקעהש ךכ ,תוחפ םירשכומה יבגל הילפה תרצונ ןוכיתב דומלל

 היעב הפ שי ,השעמל .רמשנ וניא ללכב ןויוושו תויונמדזה ןויווש

 ?ותרסמ המו דעוימ אוה ימל :וללכב ןוכיתה ךונח יבגל תינורקע

 םתורשפאבש םידימלתה ןיבמ םירשכומל הלכשה תבחרה ותרטמ םאה

 זוחא קרו ,המיאתמ הניא המרה ירה ךכ םא ?םייאמדקא םידומילב ךישמהל

 תורגבה תדועת .דומלל ךישמהל לכוי ינויע ןוכיתב םידמולה ןיבמ ןטק

 ,םיברל תורירמו הבזכא רוקמ םג ךא ,בושח "ןונסל" יעצמא דחא דצמ הווהמ

 ילגרה וא ,רשכ תולבגמ ,תויפסכ תולבגמ ללגב הילא עיגהל םילוכי םניאש

 .דומל

 ,םילוע םידימלתל תיפיצפס רתוי איה היעבה ידוסיה ס"היב יבגל

 הווהמ תיבה ןיא םהיבגלש ,הקירפא-היסא תוצראמ םילוע ידליל רקיעבו

 רתפת וז הלבגמש ,חינהל שי .ס"היבב תשרדנה המרל םימיאתמ המלשהו עקר

 ןורתפ תשרודו רתוי הברה תללוכ הייעבה ,ןוכיתה ס"היב יבגל .ןמזה םע

 הרדגה ,תישאר שרוד הז .ידוסי-לעה ךוניחה לש תיללכ המרופר - ידוסי

 יבגל םג המאתה ונייה .הלא תורטמל הנבמה תמאתהו ויתורטמ לש שדחמ

 .ןויוושו היטארקומד לש תונורקע יבגל םגו,תחתפתמה "בחה תושירד

 ,16 ליג דע הבוח ךוניח קוח תרוצב וזכ המרופרל תינכות תמייק

 אל הלאב םלוא ,"וכו תורגב תדועת אלל ןוכית ס"יבב רמג תודועת ןתמ

 .הז טוקליב קוסענ
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 דוכלה תרבגהלו ךונחב תינויוושה המגמה תרבגהל ןעוטה תווצ .2
 .הלכשהב הפונתה ח"ע וליפא ,ץראב

 תחא לכש ךכ תומגמה יתש ןיב םייוסמ ןוזאל תנעוטה הצובק .2
, 

 .תמייוסמ הדימב קר חפקתת

 (עקרה תגצה רתאל) הלועפה לש ןושאר בלשב

 שארבש ,םיקתפ השולש לבקמ ךינה לכ רשאכ ,םיקהפה תטישב תכלל שי
 .ל"נה תופקשהה ןמ תחא תדמוע םהמ דחא לכ

 .תופקשהה ןמ תחא לכ [דגנו דעב) קמנל םיכינחה ןמ שקבל שי

 ינש בלשב

 ןג תמדקה) דרפנב תונורתפה ןמ דחא לכ לע ןויד םייקל יאדכ
 .(*וכו עבש-ראב יוסנ,ךורא דומל םוי,הבוח

 ישילש בלשב

 םנויסנמ ומרחיש םהלש םיגצימ רעצמל וא ,"םייח םידע" איבהל
 .ןודינל

 יעיבר בלשב קר

 .ל"גכ ןויד תותווצב ןוידל רובעל יאדכ

 םס ו כ ס

 תוערכהה ןמ תחא איה ,הזב םינודנה םינווכה ןמ דחאב הערכהה
 הערכה לכש ,רורב .םעפ-יא ןהינפב דמע ץראב רובצהש רתויב תושקה
 םוצמצו ץראב הלכשהה תמר תדרוה השורפ ,ךונחב תינויוושה המגמה ןווכב
 םיחטשב םג ילואו ,תוחפל הלכלכהו חותפה יחטשב הלש קבאמ; רשוכ
 יקווש םע דדומתהל בר ישוק ונל היהי ךורא .תווטלש ,השורפ .םירחא
 תוחפל לש הלכשהב הילעה תוריהמש םושמ ,תילכלכה ונתואמצע לע םלועה
 .ןטקת היסולכואה ןמ קלח

 תומיוסמ תוצובק יבגל תיתלכשה הפונתל המגמהש ןכתי ךדיאמ
 .ץראב תוחיתמו דחפ לש לבסנ יתלב בצמל איבת ,היסולכואב

  

 הסילקו ךונה 2% "סמ ךירדמל טוקלי

 יתב ללוכ םיידוסי-לע Do“ יתבב םידמול 17 - 159 םיליגה
 תותכ יבגל םלועב םיהובגה ןמ אוה הז זוחא .ברע לש רפס
 תא רבעש דלי ותואש ,הלא תוטיש יתשב ירקעה ישוקה (הלא
 דלימ רתוי ידוסי-לעה ךונחב תושקתהל לולע 65% -ב רקסה
 ךשמהב ולצא תונולשכל תופצל שי ןאכמו ,% -ב רבעש
 .וידומל

 לש הצובק תפטל ןווכתמ ורקעבש ןויסנ :םיננוחמה תימינפ .ל

 ,הז יוסנ לש ותייעב רקע .חרזמה תודע ברקמ םיננוחמ םידלי

 המרה תדרוי ,תויקעבטה םהיתותכמ םיננוחמה תאצוה י"עש ךכב אוה

 .הלא תותכ לש תעצוממה

 רורגל לולע ,וזזכ "תסחוימ" הצובק הופט סצעש ןכתי ,ןכ לע רתי

 .רתויב רומח דורפ אלימבו ;,תואשנתה תעדות וירחא

 =:תויזכהמ תויעב תש 1373192 יִּב ררבתמ הז םוכס ךותמ

KRינב לש הלכשהה תמר רופש ששל ןהב םיטקונש תוסישה םאה  

 ?תוליעי חרזמה תודע

 ןה ןיא םאה ,הלכשהה תמר תמרה הניחבמ תוליעי ןהו הדמב ,ב
 ?ץראב יתדעה דורפה תרבגה ןהירחא תוררוג

 -!ןמקלדכ היהי רתוי קדקודמ חוסנ

 ןיבל תיתלכשהה המדיקַה תמגמ ןיב תיביטקיבוא תוחיתמ תמייק

 .ץראב יתרבח ןויווש לש המגמה

 .הלכשהב רוגפ היהיש ירה ןויווש לע טילחנ םאש רבד לש ושורפ

 רסותש ,תיגהל םא .ןויווש רסוח השורפ תיתלכשה המדיק לע טילחנ סאו

 המגמהש ,תויהל לולע ירה ,ןלוהו לדג יתדק יתרבח גולפ ושורפ ןויווש

 .יתרבחה דוכלה תמגמל תדגונמ היהת ,הלכשהה תמר רופשל

 :הרבעה יעצמא (ד

 :ןויד תותווצ השולשל הצובקה תא גלפל יוצר יכ ,ונל הארנ תיללכ

 תמר ח"ע םג ולו ,ריחמ לכב הלכשהה תמר תאלעהל ןעוטה תווצ ,!

 .ץראב יתרבחה דוכלה

po
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 ןורקעל דוגנב תדמוע "ב המרונ לש הטישה יכ,םיעטהל שי

 ינב לש םתואר תדוקנמ ,אקוד ךונחל תויורשפאה ןויווש

 .ץראב תויזנכשאה תודעה

 ינב לצא ,'ב המרונ תגהנהל רשקב תוררועתמה תויעבה תחא

 דלימ רשאמ תוחפ םהמ שרדנ יכ העידיה איה ,חרזמה תודע

 ,הלפשה תשוחתל םיתיעל תמרוג ,וז הדבוע לש העדותה .רחא

 .תימצעה הוואגה ןדבאל

 דחי םג תיתלעותו תירסומ תואר תדוקנמש,קפס ןיא ,ךדיאמ

 .וז השיגב (ןודינה בצמב) םגפ לכ ןיא

 ןיא ךונחב תויורשפאה ןויוושש רוכזל שי הרקמ לכב

 שי הרבח לכבש ,רורב .ךונחה תמרו גוסב ןויווש ושורפ

 םיגשהל עיגהל םילוכיש ,רתוי הובג דומל רשכ ילעב םישנא

 דדועת םייח תצפח הרבח לכש ,םג רורב .םהירבחמ םיהובג

 .םרשוכ תא לצנל הלא םסישנא

 םילגרה ,םייוסמ יתוברת יפואש איה לארשי לש היעבה

 עיגהל הינבמ רכינ קלח לע םיסקמ ,ילכלכ בצמו ,םימדקומ

 .תירובצ תוברעתה הנשי וז הדוקנב .םרשכ לוצנל

 :תורעה

a 
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 הפונתה לש ךרדב תכלל תוסנל שי ,ללודגה ןוכסה תורמל יכ,הארנ ונל
 םימלשמש "ריחמהש" ררבתי הב הדוקנל דע ,רתוי רשפאה לככ תיתלכשהה
 וז הטישב ךישמנ םאש ,ררבתי הבש הדוקנל דע ,ונייהד .ידמ הובג הרובע
 תילארשי הרבח סייקל היהי רשפא יאש ,וזכ הרוצב יתדעה דורפה ףירתי
 .תדחואמ

 עיגנ ללכב םא ,ידמל הקוחר דוע תזיהל תיארנ איהש ,וז הדוקנב
 .גוסיהל אלא ,הרירב היהת אל הילא

 ךווצה לע אל םג רעפ שיש הדבועה לע וניא אוה חוכיוה ,הרקמ לכב
 עייסתש - תירובצ תוברעתהב ךרוצה לע ול ףאו ,רעפה לע תורבגתהב
 .רעפה "תמיתסב"

 ןאכמ .היעבה ןורתפ םשל טוקנל שיש םיקצמאה לע ,רקעב אוה תוכיוה
 תויעבה תא רותפל תוטישה לש ןתחלצה תדמב - "הדשב" אוה ירקעה ןחבמהש
 .תורטמה לע תונעלו

x 

 ,9 "סמ תוברתהו ךוניחה דרשמ ןולע'תוברתהו ךונהב .!

 .1963 ראוני

 .14.3.63 - םינותעה לכ - תסנכב םואנ - ןבא .א .2

 :תבמ יאתבש .3 .8.3.63 - ץראה :ךונחב תוינויוושל ץקה

 תאצוה ,םילוע ידליל רפס יתבב ךונח תויעב :ןומיס .א .4

  .ך"שה "הרופה רצוא"
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 ,החכוה תנמתסמ רבכ ךא ;הזה יוסינה לש תויפוסה תואצותה ולבקתנ םרט

 .תיטיאה תומדקתהה ילעב תא םגו םימדקתמה תא םג תמדקמ וז הטיש יכ

 ,חינהל השק אל ,םנמא .הלא תואצותמ תונקסמ קיסהל ונקפסה םרט"

 לושע ,םתסיפת רועישו םהיגשיה תמר יפ לע םידימלת לש םיזוכיר יכ

 הרטמב םצמטצמ ךוניחה ןיא ,םלוא .תיתלכשהה םתומדקתה תא שיחהל

 ךנחמה בתוכ "םירברפו ינוע תונוכש" בושחה ורפסב ,דבלב תיתלכשהה

 תמר יפ לע םידימלת תדרפהש ,איה הרצה" :טנאנוק עודיה יאקירמאה

 םהיתוביסנו יתרבחה םאצומ יפ לע םתדרפה םע תוהדזהל הטונ ,םהיגשיה

 ףידע המ ,הייגוסה לש יזכרמה ישוקה ןומט ,יתעדל ,ןאכ ."תוילכלכה

 לש ריחמב הלעי וליפא ,לכה תוזח אוה יתלכשהה גשיהה םאה ?םדוק המו

 קדצומש דע ינויח הכ אוה יתרבחה דוכילה אמש וא ?בחרהמ יתרבח גוליפ

 הנידמ לש הניד המו ?תיתלכשהה הפונתה תמצע תא ונעמל בירקהל

 ;לתרבה ןויוושל םגו תיתלכשה המדיקל םג תחא תבב תרתוחה ,ונתנידמכ

 ןיא םולכ ?הלאה תומגמה יתש ןיב תיביטקיבוא תוחיתמ תמייקש העש

 הלעי וליפא ,הלאה תומגמה יתש ןיב הרשפו ןזאמ גישהל ץמאמ שקבתמ

 שפחל אלא ונל ןיא - "?םיכשוממ ךרד-יסשופיתבו םיבר םיטבלב רבדה

 הז רבד .דחי םג תומגמה יתש תא ,רשפאה תדימב ,ומלהיש תונורתפ

 תייוסינ הפונתו ,םישודיחלו תורשפל תונוכנ ,הבשחמב תושימג בייחמ

 .תדמתמ

 םילבקמ םידימלת תובברשכ" :תווש תויונמדזה - םינוש םיעצמא

 לכ רבתסמ ,ותוא םילבקמ םניא םידימלתה ללכש דחוימו זכורמ לופיט

 ךוניחה.ןוויג רתי תארקל תטלתומ תודיחאמ ךוניחה לעפמב רבעמ ללוחתמ

 .לכל םיוושו םידיחא םיגשיה קינעהל לגוסמ וניא לכל הוושה דיחאה

 .םיוושו םידיחא םיילכלכו םייתרבח םיאנתב ןתינ ךוניחה ןיא רשאב
 םיעצמאב םייוסמ ןוויג תבייחמ םיווש םיגשיהל הריתחה םצעש ןאכמ

 הרבחה יאנת ONA םירוזיאב םידחוימ םיצמאמ זוכיר ךות ,םילכו

 ןויוושל עיגהל ידכ םיקצמא לש ינוש ץותנ .רתויב םישקה םה הלכלכהו

 ."תויונמדזה לש

 םיקנעמהו,םייאלקחהו םיינויעה רפסה-יתבב גרדומה דומילה רכש"

 ,םידמולה ללכמ זוחא 80-כ םיפיקמ ,יעוצקמה ךוניחה ידימלתל םינתינה

 לקהל תפסונ תינכת דבענ וז הנשב .הנידמב םיידוסי-לעה רפסה-יתבב

 וז הרטמל .גרדומה דומילה רכש תרגסמב םיעצמא-יטועימ םירוה לע

 דומיל רכשל רשואמה ביצקתה לע ףסונב ,י"ל ןוילימ לש םוכס שדקוי

 -       .גרדומ
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 ת פ סם נ

 (13.5.63)ךוניחה בצמ לע תסנכב ןבא אבא ירבדמ םיעטק
  

 תטיש לוהת ,וז תיביצקה הנשב" :תופיפצה תנטקהו ךורא דומיל םוי
 .חופיט הוגועט תותיכה לש ישילשה קלחהמ רתוי לע ךוראה דומילה םוי
 העש דע םידליה וראשיי ןהב ;תותיכ 850-ב ךוראה דומילה םוי גהנוי
 ,תדחוימ תיכוניח הרזע תלבק ךותו ,הכרדהו חוקיפ תחח צ"החא 2-4
 .חיפיט ינועמ ךוניח תודסומב הכרדה תדובעב םיחנמ םירומ 30-< וקסעוי
 ןוגראב םילועה ירוזאב תותיכה ירומ וכירדיש םיסונמ םירומב רבודמ
 ןטקוח .רזע יריסשכמב שומישבו ,םירועישה תוינכוח שוביגב ,התיכה
 .תותיכ לש ןתופ"פצב תיללכה הנטקהל רבעמ ,הלאה תותיכב תופיפצה
 םידימלת 30-35 התעמ הנמת חתופיטה ינועט רפסה יתבב תיסופיטה התיכה
 .רבלב

  

 ,7 דליל .- תמדקה , אוה דחוימה חופיטה תרגסמב דאמ בושח ףיעס
 ואצמיי "כשתב .םישק םיילכלכו םייתרבח םיאנתב םיאצמנ םהירוהשט

 .ונדרשמ ידי לע םיכמתנה םידלי ינגב 5 ליגמ הטמל םידלי 14,500
 הופיס םינועטה ,הז ליגב םידליה ללכמ זוחא 50-מ הלעמל םיווהמ הלא
 הלועפל ונביצקתב הלחש ,תיניצרה האלעהה תא ,ןייצל חמש ינא .דחוימ
 םייתובשיתהה םיפוגלו םישנה ינוגראל הכרעה עיבהל ןכו וז תינויח
 ,וז המישמב ם*רזועה

 ךוניחתה לש ומודיקל ,האבה תיביצקתה הנשב לעפותש תינכותה"
 השענש המ לע הבצקבו הידממב הלעת ,חותיפ ירוזאב םילוע יבושיב

van:תופיטה תטיש לעפות ,תורופס םינש ךותש ,רבתסמ .תרחא הפוקת  
 תוחוכ דימעהל חילצנש הדימב ,הל תוקוקזה תותיכה לכב דחוימה
 "תאז המיסמל םימיאתמ הכרדהו הארוה

 השרמ הרצקה הרשכהה תפוקתש הדימב :עבש-ראבב יוסינה תחלצה
 רפס-יתב המכב .ןבא רמ םיעטה ,"עבש-ראב יוסינ" חילצה ,םוכיס
 תירבע ,ןובשח - םיירקיע תועוצקמ השולשב הותיכ ונגרוא עֶבְש-ראבב
 ודיבכי אל םירגפמהש ידכ ,הלכשה תמרב ןויווש יפ לע - תילגנאו
  .םילשחנה בלב שואייו הכובמ ורשי אל םימדקתמהו ,םיִמְדְקִתמה לע



  

 ץולחהו רעונה ינינעל הקלחמה / תינויצה תורדתסהה
 םילשורי ,ילארשיה רודמה

 26 'טפ 'א ךרכ ,ךירדפה סוקלי

 תודהיב םואלו תד

 (לאינד חאה תשקבב ןידה קספ תובקעב)

  

 המדקה (א

 חאה") ןזייאפור דלווסוא רמומה רמוכה שיגה,ג"כשת תנש תישארב
 הלוע תדועת ול קינעהל ושקבב ,םינפה דרשמ דגנ יאנת לע וצ ("לאינד
 .ולש יוהזה תודועתב "ידוהי"כ ומשרלו

 אוהו תידוהיה המואה ןב אוה לבא ,ירצונ םנמא אוהש,ןעט רמוכה
 ןיב הריתס ןיא ,ןעט ,ךכ םּושמ .ידוהיכ תימואל הניחבמ ומצע שיגרמ
 .ותוימואלב ידוהיו ותדב ירצונ ותויה תידביק

 עיבצהל ולכוי,ויתובקעב וררועתוש תוגשההו ,הז טפשמב ןידה קספ
 ךכבו ,ידוהיה םואלל תידוהיה תדה ןיבש סיסחיב תונּוש תושיג לע
 ent מוקליב קוסענ

 עקרה תגצה (ב

 םיגשומ תרהבה 0

 ,תושבגתמ םינושה םיקסּופה ירבדבש תונושה תוטישה - הכלה
 פעיבמ יפל וא ,תועד בּור יפל) םיעבוק םימכחהו
 ןכתתש ,רוכזל שי .השעמל גוהנל שי דציכ (תועדה
 אוה קוחה לש ועוצבו ,םינוש םיקסופ ןיב תקולחמ
 יתכלה סוסיב עמשנש ןכתי ךכ םושמ .םהמ דחא יפל
 .תונוש תועד יפב םירבדל

 תדסּוימ הפקשה ,םיקולאה םשב ונתנש ,תווצמו םיקוח - תד
 .(ןדמ "מם ,ןולימה תרדגה) סיקולאב הנומא לע

DIR?ונייהד .(תינולימ הרדגה) .המוא ,טבש ,יוג ,םע - , 
 .ףתושמ אצומ וא תפתושמ ץרא ללגב םישנא לש רשק

 .ידוהיל םדאה תא השועה םירבדה לולכמ - תודהי
 הז טוקלי ךרוצל םלוא ,תודיחי תורדגה הלא ןיא)
 .(ל"נה הרדגהה תורוצב שמתשנ
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 ."התוא לבקי וכוניהל תיפסכ הרזעל קקדזמה לכ וב סויה ברקי ןכ ,ובחרתי תוידנפיססה ילעפמש לככ .םיינויעה רפסה-יתב יכינהחב תבחרנ הכימת ידיל תורופס םינש ךות תיתגרדה עיגנו ,םיקנעמ ידי לע םיכמתנ יעוצקמה ךוניחה ילבקמ לכ ויהי ד"כשת םידומילה תנסב רבכ .תטלחומו תיללכ רתויו רתוי השעית םיידוסי-לע םידומילב תיפסכה הכימתה תאז םע דחי .17-ו 6 ינב בורו 15-14 ינב לכ תא טעמכ ףיקיש דע ךליו לדגי םיידוסי-לע רפס -יתבב םימושרה זוחא .םיכילהת ינשב ךשמה יופצ יכ ,הינהל רתומ"

 ,םיתעל ,תילכלכה תואמצעהו ,תיעוצקמה המזויה ,הדובעה רגתא םהל זמורש דועב תינויע וא תיתוגה הלועפב אטבתמ םנורשכ ןיאש ,םישנא שי .הדובעל היינפ וא ןידומיל ךשמה רבדב תערכמ העד ול היהתש ןידה ןמ 6 ליג רבעש םדא .יוצר ונניא אוה תונורחאה םילתנשה יבגלו ,ץוחנ רבדה ןיא תוגושארה םייתנשה יבגל .םהידומילב ךיסמהל רעונה-ינב "לאל" ידכ תיטפשמ הייפכ לש חוכ Bim ליעפהל ךרוצ לכ ונינפב ןיא ,הנשב הנש ידמ לדגי הז זוחאש תואדווה לגרלו - םלועב םיהובגה ןמ זוחא אוהש - רפסה יתבב 17-15 יאליג ללכמ זוחא 60-ל ונעגהש רחאל ."לכל םניה הבוח ידוסי-לע ךוניח" :תכל-תוקיחרמ תואמסיס ונא םיעמוש םיתעל"
 םיכירצ וניצמאמש ,יתנקסמ ןאכמ .םירגובמל ךוניחה תרגסמב וקופיס לע אובל בייח אוהו םייחב רחואמ רתוי בלשב ינויעה רציה ררועתמ
 תא ריבגהל ץוחנ ,וז הבושה הרטמל עיגהל ידכ .השדחה תילארשיה הרבחה לש היתונורקעו היכרצ תא תפקשמ התויהב ןכו ;ךורא אל ןמזב עוציב-תב התויהב ,אוה וז המסיס לש ןורתיה ,תלוכי יטועיממ :דוסי-לע ךוניחתל השיגה תא תוענומה תויפסכה תוציחמה תלפה ךות ,ול רשכומהו וב הצורה לכל ידוספי-לע ךוניח :ונתמסיס ,היעבה לש ילכלכה דצב אקווד זכרתהל
 ."התע רבכ ונידיב תוטוקנה םיכרדב תומדקתהה בצק

  

 היסאו הקירפא ינב לש םזוחא לפכוהו םרפסמ שלוש םינש שש ךות"
 ,תונורחאה םינשה שולשבו ,ינויע-ינוכיהה רפסה-תיב לש תומייסמה תותיכב
 ינב לש םרפסמ לודיג היה ,ללוכה רפסמה לש דאמ רכינ לודיג היה ןהב
 "דתוימב לודג היסאו הקירפא תוצרא

 הז ךילהת ןמתסמ ,ידוסי-לעה ךוניחה לש םייזכרמה םימרזה תשולשב
 רפס-יתב ;רקוב לש םיינויע-םיינוכית רפס-יתבב רבודמה ;ללוכ ךילהתכ
 יאצוי םידימלתה רפסמ ;םייאלקח רפס-יתבו ;םייתנש-עברא םייעוצקמ
 םינש שולש ינפל 516-ל ,םינש 6 ינפל 289-מ ץפק היסאו הקירפא
 ינפל זוחא 9.8 -מ הלע הלא םידימלת לש יסחיה זוחאה.דקתשא 1128-לו
 *דקתשא זוחא 19.8 -ל - םינש 2 ינפל זותא 15-ל םינש 6

 םיצמאמה ןיב רשי סחי לש ומויקל תחצינ החכוה ןאכ ןיא םולכ"
 *?תואצותה ןיבל םישעבה
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 רדהיב םואלו תד ב0 סמ ךיררמ? טוקלי

 ונדמלמ ןויסנהש םושמ ,אל רמומו ,ידוהי ארקהל יואר  *טסיאתא

 הביסה ןמ ,המואה לש ןיסחויה ןליאמ לילכ עדגהל םירמומ לש םפוס יכ

 .םירחא םימע ינבל םיאשינ םהינבש הטושפה

9 

 דוהי וניא רמומ - תונויצה לש הטבמ תדוקנמ :יודנל טפושה .2

 ,תינויצה הרותה תודוסי לע, םינויצ ידי לע המקוה לארשי תנידמ

 ,ןידה ןמ .תונויצה ירקעמ דחא תמסשגהל יוטיב ןתונ ומצע תובשה קוחו

 תומי לכמ" ידוהיה יפ תא קר אל לאשנ קוחה לש ושוריפ םשלש אופל

 יכרד לע הקחתנ אלא ,ותד תא רימהש ידוהי רבדב ונתלאש תא "הגסה

 .תונויצה תובא לש םתבשחמ

 / o = ₪ תא םיאור ונא ,םעה דחאו לצרה לש םהירבדב

 SVO יקולאב
 p קלח ול ןיאש ימ ,ומכ .תימואלה ונתרוסמ לע תדה תעפסה

 , ,תובשה קוח םג קחוה וז חורב .ידוהיה ימואלה רוביצל ךיינ רניא

 -0דרפה אלל תוימואלו תד תובוי | פו
 תובולש םהבש,רבעה תורוקממ וקתנל ןיא ןכלו

53 ar 3 N ותד הרמה ידי לע ,ומע לש ימואלה רבעה תלחנמ ומצע קתנמה ידוהי, 

 .הובשה קוחב יוטיב ידיל אבש ימואל ןבומ ותואב ידוהי תויהל לדה

 זא , **םייטסינוטרופוא םימעטמ הדה תא רימה םא,הנימ אקפנ ןיא

 = "טקה ורבעל שחכתמ אוה .שקבמה ומכ ;הנכ תימינפ הרכה ךותמ

 והיה רוביצב האלמ תינגרוא תובלתשה בלתשהל TAS ילכו"  אליהווהב

 .םלדוהיה ויחא ןיבל וניב הציחמ םיקה ותד תא ורימהב יכ ,הזכש ב

 תרפ תעבונה ,ונימיב םידוהיה לש עירכמה בורה לש ותשוחת יהוז

 .יבויח ימואל

 דגנכ ,תודהיה לש ימואלה טקפסאה תא השיגדמו השיגדה תונויצה

 ה םגש איה הדבוע .דבלב תיתד הנומא תודהיב םיאורה היבירי

 DD לש תפפור הרימש ךרדב קר הז אהיו ,תיתדה תוכייתשהה הפיסומ

 .תרמה .הלוגה ידוהי ןיב תירקיעה תרשקמה הילוחה תויהל ,תדה יגהנממ

 ךכ טשלו ,תימואל העיממל ןושארה דעצה הלוגה ידוהי doa איה תדה

pinבד ,ותד הא ריממ אוה הנידמה לא םילועה םידוהיהליבסב בתכנ תובשה " 
 גשומה שוריפ לש השלוחה תא תופירח רתיב טילבמ הז .הלוגה ןמ

 .(ןזייהפור) סקבמה י"ע תעצומה ,תובשה קוהב

  

 .יתד-יטנא וא יתד אל םדא =

ekםיפלוח םיבצמל תולגתסה יכרצו תוחונ ימעטמ . 

  

  

 26 "סמ ךירדמל סוקלי
 תודהיב םואלו תד

 לארשיב םואל - תד יסתיל רשקב - תונושה תועדה .2
 .(זייהפור ספשמב ןידה קספ יפל)

 ידוהי וניא רמומ - תירוטסהה תודהיה יפל :גרבליז השמ ר"ד וה

 תירוטסהה תועמשמה לע וק ריבעהל ,השורפ לאינד חאה לש ותשקב
 ונלגרוה סהילעש חורה יכרע לכל שחכתהלו "ידוהי" םשה לש תשדוקמה
 .הכוראה ונתולג לש תונושה תופוקהתב

 ,לארשי תד .הקולחל ןתינ אל דמעמו ,דמעמ ,טוטאסס הז - תודהי
 הניאו ,תללוכ לכ ,תילאטוט התוהמ םצע יפל איה ,תרהא תד לכ ומכ
 ךל היהי אל" הינשה הרבדה .רחא והשמ סע "ףתוסש"כ המצע תוארל הלוכי
 תויביסולקסכאה הא תופירחה אולמב תאטבמ ,"ינפ לע םירחא םיקולא
 .תאזה

 ןושלב הליגרה ותארוהכ שרפל שי,תובשה קוהב)ידוהי חנומה תא
 ארקנ וניא,רצנתהש ידוהי .ותוא םיניבמ םידוהיה ונאש יפכ .םדא ינב
 ,הידדרהו"

 םיקתנמ ונא ןיאש ,אוהו ןויצב בשויה םעה לכל ףתושמ דחא רבד
 םיכישממ.תובא תשרומל םישחכתמ ונא ןיאו "ירוטסיהה םעה" ןמ ונמצע תא
 תונוש ,תורונצה םינוש ,הרוצה הנוש .םינושאר תורוקממ תותשל ונא
 םיינע היהנ ןהידעלב יכ ,תוראבה תא םימתוס ונא ןיא ךא ,תונקסמה
 .םידורמ

 ןיב,יתד אוה םא ןיב ,לארשיב ידוהי לש ימואלה ונעטמ אוה הזכ
 אוה רושק .ןאמי םאו הבאי םא .יתד-יטנא אוה םא ןיבו יתד אל אוה םא
 לע ,ויבינו ותפש תא באוש אוה הנממ :תירוטסיהה תודהיה לא ורובטב
 :םהיניב - הלש חורה ירובג םע הבשחמה יקנעו ,ויגח תא אוה גגוח היפ
 םוחתב סאה .תימואלה ותוואג תא םיסנרפמ - ו"נתת יגורהו דרפס יפורש
 אל םאהו ,וז תוימואלב ול םוסקי המ ?רצנתהש ידוהיל סוקמ אצמיי הז
 םיניבה ימיב וניתש התואש הלערתה סוכ תא תרחא הירלקפסאב הארי
 ?םיכושחה

 ןיחאתמ םניאש,םיראה ינש סה "ירצונ"ו "ידוהי" יכ דוסיה תפקשה
 יפכ ,םידמולמ לש ןהו סע יטושפ לש ןה .לכה תלחנ איה דחא אסונב
 םירפסה ןיאש דע ,םיטושפ ךכ לכ םירבדה השעמל .םירפסה ןמ הלעוהש
 .הז רבד ריבסהל ךרוצ םיאור
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 םדא התע קפדתמ ,ידוהי לכל החוורל םיחותפה תדלומה ירעש לע

 עוציב לע הנוממה םינפה רשו "רעס יל וחתפ ,ינא ידוהי" :רמואו סקבמה

 ססונתמ בלצו ,רמוכה תמילג שקבמה שובל רשאב ול הנענ וניא תובסה קוח

 וליא .םייוגה לש םתנו מאב ןימאמ אוהש ומצע לע דיעמ אוהו ,והזח לע

 םיחתפנ םירעשה ויה ,ויתונומא ריתסמו ובלצ איבחמו ותמילג זרוא היה

 אצומו ,אוהש תומכ ,םימתבו יולגב אב אוה ךא .הפ הצּופ ןיאו ,וינפל

 .םילוענ םירעסה תא

  

 ,םתובא תדל םינומא ורמש רשא טידוהיה םתואב רכזהל אלש רספא יא

 REA DS רוצקלו םהילע ובבחתנש תוצראב תויחלו ףיסוהל ולכויש ?דכבו

 ילוקב .תורצנה תד הא ןיע תיארמל םמצע לע ולביק םפא תעיזב וערז

 םהנומא תא םילגמ ויה וליאו ,"רעש ונל וחתפ ,ונא םירצונ" וקעצ תולוק

 .\(םיסונאה) םהינפב םילעננ םירעשה ויה ,(תידוהיה) תיתימאה

 הא האורה שיא אב לארשי הנידמל .לגלגה ךפהגו םינמזה וגתשנ

 וינפב לעננ ךכ לשב םאה ,הב תונבהלו תונבל קקותשמו ,לארשיב ּותדלומ

 הדימ ול םלשנש בי:חמ םנמא הירוטסהה לש רזוחה לגלגה םאה ?םירעשה קא

TE; : E É קדצה ,תוריחה תודוסי לע תתתשומה ,לאושי תּוידמ םאה ?הדימ דגנכ 

 “22 הילא םיבשבו היבשותב גהנה ,לארשי יאיבנ לש םנוזה רואל םולשהו

 ?חתוילותק תויוכלמ לש עשרה תונוטלש וגהנס

 קורהל רסקב ידוהיכ ותוארל שי,ידוהי אוהש בל םותב ריהצמה םדא

 ,םידוהי םהואל קר קוחה תלוחת תא ליבגהל קקוחמה הצר וליא .תובשה

 הלאב אצוי
 הלאב אצויכ וא לארשי יקולאב םיגימאמשס וא תרחא תד ינב םניאש דבלב

 .תשרופמ ןושלב ךכ רמול ךירצו לוכי היה ,תויתד תולבגה

 חרכההמ סונמ ןיא ,ומצע קוהב עובקה יביטקיבוא הדימ הנק רדעהב

 תוכזה :רומאל ,יביטקיבוס הדימ הנקב קפתסהל הנווכה תא קקוחמל סחייל

 הצורו ותדלומל בשה ידוהי אוהש ריהצמה םדא לכל הנותנ לארשיל בוסל

 .הב עקתשהל

 וא,בילחל ידכ הב ןיא ,םדא לש ותד וא!תומואל םושרל הדוקפה תווצמ

 וא תיתד הניחבמ םהמ ,עירכהלו ררבלו רוקחל םושירה דיקפ תא ךימסהל

 a וניא םושירה דיקפ .םשרהל שקבמה םדא לש ותד וא/וימואל ,תרחא

 ה תרזאה רשא תא אלא םשור וניא אוהו ,דבלב םשור אוה ,קסופ וניאו

 שגאלה ןב אוה ינולפש םיבשותה סשרמב םושירה .סושרל ול רמוא םושירב

 שקיב ינולפ ותואש ,דבלב תאז ךא חיכומ תירצונה תדה איה ותדו ידוהיה

 :חדהא ןושל .תירצונכ ותד תאו ידוהיכהימואל תא םושרל םושירה דיקפ תא

 .םשורה ינפל הרסמנש הרהצה לע היאר אלא וניא םושירה
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 ידוהי ןזייאפור ,תישיאה יתרכה יפל :ןוזנרב טפושה 200.9

 סג ומעב לחב אלו ידוהיכ לעפו לבס רשא,אלפומ שיא אוה שקבמה
 הניחבמ ידוהי ראשנ ותרכהב יכ ומצע לע ודיעהב ,תורצנה תועורזל לפנשכ
 ותוניתנ לע רתיוש רחאל קר,תולעל ול וריתה םיינלופה תונוטלשה .תימואל
 לבקל ותשקב .תותימצל ץראל הלועה ידוהי לש עסמ תדועת לביקו תינלופה
 ,םינפה רש היהש ימ ידי לע םקיר הבשוה ידוהיכ םשרהלו הלוע תדועת
 ןייצ םלוא ,ידוהיה םעה ןבכ וב ריכהל ןכומ היה רשא ,הדוהי-רב .י רמ
 .ובל תיטנ רחא תכלל ישפוח וניאו םייקה קוחה לובגב לועפל וילעש
 חכונל ,שקבמל רתעהל ןירוח ןב וניאש ,ורעצ תא עיבה ןוזנרב ספושה
 םילוכי םניא ירצונו ידוהי יכ ,םעה תרכה תמעפמ תובשה קוחבש הדבועה
 יפל וז הלאשב עירכהל יל היה רתומ וליא" .דחא םדא לש ותפיפכב רודל
 המואה ןב ונינפל דמועה שקבמב תוארל ססהמ יתייה אל ,תישיאה יתרכה
 .תידוהיה

 .תיתימאו הנכ איה ,אוה ותניחבמ ,ידוהיה םואלל שקבמה לש ותוכייש
 03% ,ידוהיכ לבסו לעפ ,ינויצכו ידוהיכ ךנחתנ ,ידוהי אצוממ אוה
 ללכמ ומצע איצוהל שקב אלו םייתחפשמה וירשק קתינ אל תורצנל רבעשכ
 םעל ּותוכייתשה לע האג ,תידוהיה ותרכהבו ותפקשהב יבקע אוה .לארשי
 .תידוהי הוּואגבו תונכב תונמדזה לכב ךכ לע זירכמו ,ידוהיה

 םלוא ,אוה לארשי אטחש יפ לע ףא לארשי יכ הכלהה הקספ םנמא
 תרהא גהנו תרחא קספ ולש חתופמה תימצעה הרימשה שוחב - עודיכ - םעה
 חדהמ קר אל ומצע תא עיקפה תרחא תדל רבעש ידוהי ,וליבשב.תורודה לפב
 ידכב אל .לארשי להקב םוקמ ול ןיאו תידוהיה המואה ןמ אלא תידוהיה
 דחכנש םדא וב ואר תימואל הניחבמ יכ "דמּושמ" ותד רימהש ידוהי ארקנ
 ומכ העירק םיערוק ויה החפשמה יגבו ,וירתא וערזו אוה ,םעהמ תרכנו
 .ומע רשק לכ םיקתנמו תמ לע

 קוספלו םעה ינפל םיצולח תאצל םיאשר םיטפושה 13K יכ,בשוח ינניא
 .ןמזה ךשמב אובי אוב אוהש ונל הארנ רשא תא םויה

 !ידוהיכ ןזייאפור תא תוארל שי :ןהכ םייח טפושה .4

 םלועל תוארל לכונ אלש ,תרמואה תירוטסהה תויכשמהה תא סרוג יניא

 אלו הכלהל אל דוע הניאש ,תילותקה היסנכה םע תירב תרכש ימ תא ידוהיכ
 .ונמע תודלותב התיהש יפכ שפנו ףוגב ונתביוא השעמל
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 לארשי תרותמ האצי ,הדמתשנש שיא תשא" :ןכו .(א"בשרה ירבד) "המואל

 ,םיניד ינש וב שי רמומה" :ךכו .(ןואג םרמע בר) "היוג תרותב הסנכנו

 אטחש יפ לע ףא םירבד המכב ןכו ,ןישודיק וישודיק לארשי תב שדיק םא

 םעטמ אלו ,רימחהל םירבדה לכל ותוא םינד ,רבד לש וללכ ...אוה לארשי

 ."רזנ ינבא" רפסב) "ותדלותמ לארשיו ,וישעמ תמחמ יוג אוהש אלא ,קפס

 איה תבשחנ השא שדיק םא ןכלו ,דחאכ ידוהילו יוגל בשחנ רמומה :רבסה

 .(ידוהיה תויוכז יבגל ידוהי אוה ןיא ךא .ול תסדוקמל

 אוה ירה הרז הדּובע דבעש לארשי :ם"במרה ירבד תא ףיסוהל שי ןכו

 .הליקס הב שיש הרבע רבועש לארשיכ וניאו ,רבד לכל הרז הדובע דבועכ

 םתוא םילבקמ ןיאו ...הלוכ הרותה לכל רמומ אוה ירה הרז הדובעל רמומ

 "םייה תוחרוא וגישי אלו ,"ןובושי אל היאב לכו" רמאנש םלועל הבושתב

 n/a)» ,הרז הדובע תוכל?ה)

 :ינבר ןיד תיב ינפב תדמוע התיה יאדושט,הינש הניחב הזל תפרטצמ ךא

 וא ותד תניחבמ םא בושח אלו ,ירצונכ םסרנ אוה .הדבוע עבק דמּושמה

 הדירפה אל ,אוה לארשי אטחש לארשיש הכלה העבקנש הדימב .ות"סמואל

 תירשפא םאה :איה ןוידל תדמוע התיהש הלאשה .סםואלל תד ןיב הכלהה

 הבולטת התיה הזלש קפס לכ ןיאו ,תחא תבב ידוהיכו ירצונכ םדא לש הרדגה

 תלילש ירחא קר .דחאכ ירצונו ידוהי היהי םדאש,תורשפא ןיא .תילילש

 שיש עגרב .ידוהיכ ורידגהל רשפא םא ןודל םוקמ שי ,ירצונכ ותרדגה

 םילימב .ידוהיכ ותרדגה הזל ףתשל רשפא יא - ירצונ םייוסמ םדאש הרדגה

 העבקש רחאל קר ,ידוהיכ םדא לש ותרדגה עובקל הלוכי הכלהה :תורחא

 ןכאו - "ותוכז" תא תללוש התיהש ירחא קרו .ירצונכ והרדגהל התדמע

 .ידוהי אוה םא התדמע תא תעבוק התיה ,ירצונ ארקהל - תאז תללוש התיה

 הכלהה יפ לע אלו ,ירצונ ארקהל לוכי ינולפש הליחתכל ועבקש הלא

 לכה תורמלו ,וז םתעיבק לבקתש הכלהממ שורדל םילוכי םניא ,תאז ועבק

 .תחא הפיפכב רודל םילוכי םניא ירצונו ידוהיש םוסמ ,אוה ידוהיש עבקה

(aהיעבה תגצה  

 :םיישאר םיגוס ינשל השעמל תוקלחתמ תואבומה תועדה שש

 (.2.4 - .2.1) םלוכ םיטפושה תועד (1)

 .אנהכ ברהו לטנזור לש םתעד (2)
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 תוארכ ותדו ןומואל לע ריהצי םדאש תורשפא לע הלשממה תלבגהש אצמנ

 ףקות הל ןיאו ,החור תאּו הדוקפה ןושל תא תדגונ ,ונופצמ וצכו ויניע

 .בייחמ

 ,בל םּותב הרהצהכ הלבקתנ ידוהי אּוה יכ שקבמה לש ותרהצהש רחאמ

 .םיבשּותה םשרמב ידוהיה םואלה ןבכ םשרהלו הלוע תדּועתל שקבמה יאכז

 !ידוהי ןזייאפור היפלו ,תעבוק הכלהה :לטנזור .ג .5

 קספ יכ לטנזגר רמ ןעוט(ג"כשת וילסכ ז"3) "ץראה" ןותעב רמאמב

 לש דחא םּותתב רבד לש ותועמשמ רותסת לב" :טפשמב לודג ללכ רתוס ןידה

 סרּוג קוחה םא אלא ,רחא םּוחתב ּותועמשמ תא הרבח התואב גהונה טפשמה

 שרופמב קוחב עבקנ אלו תויה ,תורחא םילימב ."הריתסה תא שרופמב

 הפקשה ןוגכ) אוהש דוסי הזיא ידי לע עבקהל הלוכי "ידּוהי" תרדגהש

 ןיד לש \תולח שרופמב קוחב העבקנ תאז תמועלו ,(תונויצה תפקשה ,םעה

 ירה ,"ידוהי" והימ רידגמ הרותה ָןידַּי ,ןישורגו ןיאושנ ינינעב הרותה

 ."רבעה טפשמה יחטש לכב הלבגמ יתלב תולח וז הרדגה הלחש

 DRT“ תעבוק הכלהה סא ,ידוהיכ בשחהל רמומה ךירצ ,וז הנעט יפל

 “5 ןיבהל ןתיג םהמש םייתכלה םינינע המכ לע םיטפושה םיכמתסמ םנמאו

 לארשי - אטחש יפ לע ףא לארשי !הכלהה פ"ע) רבד לכל לארשיכ וניד רמומ

 .(!אוה

 ידכ סג ונממ הכירצו ותשא איה ,השא שדיקש רמומש ,תעבוק הכלהה

 .םיספות ןישּודיקה ןיא השא שדקמה יוג,תאז תמועל ,רחאל אשנהל לכותש

 !ידוהי אל ןזייאפור היפלו ,תעבוק הכלהה :אנהכ ןמלק ברה .6

 עבקנ הנירמה קוח יפל יכ,העדה תא אנהכ ברה עיבה ,תסנכב םואנב

 הנידמה לש ןישורגהו ןיאושינה קוח .הכלהה יפ לע אקוד "ידוהי" והימ

 תמייק ירה ויפלו ,"ךורע ןחלש"ה יפל ,ונייהד ,לארשי יניד יפ לע אוה

 ירה ,תרחא הרדגה לכ הנידמה יקוחב ןיאו תויה ."ידוהי" והימ הרדגה

 ,"ךורע ןחלשה" לש הרדגהה איה ידוהי והימ הנידמה קוחב הדיחיה הרדגההש

 ועבוהש םירבדל ההז וז הרדגה) .הנידמה יקוח לכ לע הלח איה ןכלו

 .(.2.5 ףיעסב

 ןיאש םיאור םהב תידוהיה הכלההמ הכלה יקספ אנהכ ברה איבמ ןכ

 המואמ אצי דמושמ ;לארשי ויבא רהא סחייתמ וניא דמוסשמ" :ידוהיכ רמומ
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 ,רהא םע ןב בשחנ אוה .ויתויוכז יבגל ידוהיל בשחנ רמומ ןיא .2

 .(אנהכ) ידוהיכ ותוא םילבקמ ןיאו

2 

 קולח םה הלא .הטוספ הכ תיארנה היעבל תונוש תושיג שש ונאצמ

 .וז הרדגה ישורפ לעו ,ידוהיה תרדגה לע תועד

 ,תוצעומה תירבב םישנא ןוילימ עברו סיינשכ וריהצה,םייתנשכ ינפל

 :םתוא לואשל והשימ תעד לע הלע םאה - םידוהי םהש ,ןיסולכוא דקפמב

 ?תועמשמ הזיאב ,ןבומ הזיאב ,םידוהי

 דיעהש) ןוראב טולש "פורפ לש וירבד תא גיצהל ילוא רשפא ןאכ

 ,םימכסומ ,םהילאמ םינבומ ,םיטושפ םירבד םלועב שי :(ןמכייא טפסמב

 ןושל ןיא יכ הלגתיו םרידגהל הסנת ךא םלוא - לכה לע םילבוקמ

 .רוסשיג תורשפא אלל טעמכ ,רופס אלל הסיפת ידוגינ שיש ,תפתושמ

 .ידנהל

 ווהי אוה םדא DK עבקנ ויפל הדימה הנק והמ ,ןכ םא ,איה היעבה

 תנתינ הניא תוכייתשהה תשגרהש וא ?וזכ הרדגהל דיתאו הדמ הנק שי םאה

 ?הרדגהל

 הרבקה יעצמא )7

 תווצ הווהת םיכינח 53 לש הצוב

 םוכה - שקבמה תא םג איבהל יאדכ om o a ל
 ; ה רחאלו ,םיטפוש

/ 

 בק ןיב is להנתייןכמ רחאל .ותקמנה תא עומשלו ,ןזייאפור

 ונעטיש םירוגנס "בקו ,ידוהיכ ןזייהפור םושר דגנכ ונעטיש,םירוגטק

 תועדה ךרעמב ושמתשי הירוגנסהו הירוגטקהש יאדכ .ידוהיכ ופוטר דעב

 .ןכל םדוק אבומה

 ב

 לש הרדגה תחא לכבש,תוליגמ תרדס ןכה .תוליגמ .2 תורשפא

 - דבכה לא לקה ןמ - רדסה יפל תוליגמה תא ולבקי םיכינחה .ידוהי

 תועד תודחא התיה אלש הארת םיכינהה ינזאב תוליגמה תא ארקת רשאכ

 ןינב לע לקת וז הדבוע .ידוהי תויהמ םדא לדח יתמ :רבעמה בלשב

 .החישה

 +תוליגמל תואמגוד

 .ת

 ווצמ םייקמו םיידוהי םירוהל דלונש,םדא קר אוה "ידוהי"" .]

 םיי

 קמ וניא םא םג,םיידוהי םירוהל דלונש,םדא אוה "ידוהי" .2

 .תווצמה תא
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 יהמ תעבוקה איה הכלהה אלש,הרכהה אוה םיטפושה תועדל ףתושמה
 ויה,םהיתועדבש םינושה םינווגה .םירחא םימרוג אלא ,"ידוהי" תרדגה
 תא בורה לבק וז הדוקנב ,ידוהיה תרדגה תא עבקי קוידב ימ עקר לע
 תנשב היהש ,ןהכ םייח רמ) .תעבוק הכלהה ןיאש ,טועימה לש ותעד
 לארשיו השמ תד יפל בשחנה םדא יכ עבק ,הלשממל יטפשמ ץעוי ח"ישה

 .(ךפיהלו ,םיקוחה עוציב ןינעל ידוהיל בשחהל לוכי ,ידוהי אלל

 ותוהמ יבגל קוחב הדיחיה הרדגההש ,פירובס אנהכ ברהו לטנזור רמ

 ינפמו ."ךורע ןחלש"ה - תידוהיה הכלהה לש הרדגהה איה "ידוהי" לש

 םיקוחה ןמ קלח יבגל הלח וז הרדגהש תויהו ,תרחא הרדגה קוחב ןיאש
pin)הנידמה יקוח לכ יבגל וז הרדגה הלח ,(ןיסשורגו ןיאושנ . 

 .םיטפוסה תעד (1)

 אלו יתומכ יפוא םיאשונ ,םיטפושה לש םהיתועד ןיב םילדבהה

 ,ידוהיה תרדגה תא עבקי קוידב המ התיה םהינפל הדמעש היעבה :יתוכ%

 :תוגרדומ תובושת ונתינ ךכל םאתהבו

 ןושלב הליגרה ותארוה יפל עבקנ ידוהי גשומה :גרבליז ר"ד .1

 .ידוהיה םעה לש תירוטסהה תרוסמה יפלו ,םדא ינב

 םתבשתמ ךרדו ,םינויצ ידי לע המקוה הנידמה :יודנל טפושה .2

 .ידוהי והימ תעבוק תונויצה תובא לש

 וז םנמאו ,ידוהי והימ תעבוק םעה תשגרה :ןוזנרב טפושה .2

 םילוכי ונא ןיא ןיידע .ירצונ םג הרדגהב לולכתו ןמזה ךשמב הנתשת

 .רמומ לש ותודהי לע טילחהל

 .תעבוק םעה תעד ןיאו ,תירוטסה תויכשמה ןיא :ןהכ םייח טפושה .4
 .ידוהי אוהש בל םותב זירכמש ימ לכ אוה קוחה יפלכ ידוהי

 .אנהכ ברהו לטנזור רמ (2)

 ןאכו .הנידמה יקוחב ידוהי והימ תעבוקה איה הכלהה ולא תעדל

 הז ןיינעב הכלהה תא םתרכה יפל ,תוגוש תועד ועבזה

 רמומ םג ןכ לעו ,אוה לארשי אסתש לארשי יכ תעבוק הכלהה .!

  (לסגזור) .ידוהיל בשחנ
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 םלועה תוצרא בורבכ) הינשל תחא תורז תודהיב תוימואלו תד .5
 .(ותוחרזא וא ותוימואל תא תעבוק םדא לש ותד ןיא

(aםידוהי םירוהל דלונש ימ לכ בשחי ידוהיה םואלה ןבכ  

 :אוהו (רייגתה וא)

 .תידוהיה תדב ןימאמ ידוהי ה

 .תד םושב ןימאמ אל .2

soתידוהי אל תדב ןימאמ . 

 !קמנו תויורשפאה ןיב רחב

 /ןבוו הנכהכ תולאשל תופסונ תויורשפא הז עקר לע תּומייקש )ןבומכ

 .הז טנקליב ןטרפל לכונ אל,םלוא ןיידל

 תכבוסמו השק המכ תעדל ילבמ )"ידוהי" הלימב םוי 03 םישמתשמ וגא
 ז הלימ לש ההרדגה e בטומ יכ םיבשוחו ,וז הלאשב ןודלמ םיקמחתמה שי .ו

 :יאנותע ירבדמ הטטיצ המגודל .החותפ הריאשהל

 ,חוטב ינא ?"ידוהי" ןויצה לש וישרש ףוסל תדרל וזה תוטיהלה המ"

 ,המ אלא" :בישמ היה ?"ידוהי התא םאה" יבא תא םילאוש ויה וליאש

 סופתל יתחלצה אל וישכע דע יכ ,היסהרפב הדומ ינא וליאו ..."?יקרוט

 ןימ יל שי םנמא .(תורדגהל קוקז ,תישיא ,ינניא םגו) ינא ידוהי הזיא

 םילדבהו ,סקרטש ןמחנ "ר ןיבל יניב םילדבה םימייקס ,תאזכ השגרה

 אל םלוא ,ורנומ לחר-ןילירמו רולייט טבזילא-עבשילא ןיבל ּונינש ןיב

 םידוהי .םידוהי ונלוכש ,וניניב תימתסה תופתושה ירמגל יל תפכיא

 םיצור םידוהי יפלא תואמש ,רובס ינניאו .וכרד יפל דחא לכ ,םיימתס

 ."םידוהי םה עודמ בושחל םילגוסמו

 לדח יתמ ,לובגה ןכיה עובקל ונא םיכירצ,ונמצע תא ןיבנש ידכ

 וניא ןהכ םייח טפושה ,הנה.ידוהי אל הויהל ךפוהו ידוהי תויהלמ םדא

 יכ ריהצמה םדא לכ אוה ,קוחה יפלכ ,ידוהיש רובסו ,תויכשמה סרוג

 תרדגה וז ןיאש וטילחהו ,ותנעט תא ולבק אל םיטפושה בור .אוה ידוהי

 ימ תרדגה לש התוהמ רבדב תונוש תועד 3 עיבה הז בור םג ךא ."ידוהי"

 .ידוהי אוה

    

 26 'סמ ךירדמל טוקלי
 תודהיב םואלו תד

 .המואה יביוא םע הלועפ ףתשמו ומעב םחול KIM OR םג)ידוהי אצוממ םדא אוה "ידוהי" 3

 .הידוהי אלל יושנ אוה םא םג,ידוהי אצוממ םדא אוה "ידוהי" .4

E)אצוממ םדא םג אוה "ידוהי"  
 .ותד תא

 רימהשו הידוהי אלל יושנה,ידוהי

 ,םיידוהי םירוהל ןב םג אוה "ידוהי" .6
 .הנומא

 םושב ןימאמ וניא רשא

 .תירצונה הנומאב ןימאמה ,םיידוהי םירוהל ןב םג אוה "ידוהי" 7

 .לארשי ץראב רוגל ןינועמה סדא לכ אוה "ידוהי" .8

 .ןולאש .3 תורשפא

 -:תואמגוד המכ ןלהל

(xתא רחאה ודיצו ידוהיה תא ןמסמ דחאה ודיצש וק ךינפל  
 תויומד יפל,םיניב יסופיט הז וק לע עובקל הסנ .ידוהי-אלה
 *.לשמל .רחא סוחת לכמ וא ,הירוטסיההמ וא תורפסהמ ךל תורכומה

 ןוסלדנמ השמ קוק ברה
eee meme 

 יוטסלוט ביל
== = 

 תומדל לעמ + ןמס ,הז ףצרב םיניבה יסופיס תא תמשרש רחאל
 !יוג תומד תויהל הליחתמו תידוהי תויהלמ הלדח ךתעדלש

  

(aתודהיב םואלל תד ןיב סחיה  

vaתידוהיה תוימואלה תא הכותב תללוכ תידוהיה תדה . 

 .תידוהיה תדה תא הכותב תללוכ תידוהיה תוימואלה 2

 ,(רבדה ותוא) ךה-ונייה םה תודהיב תוימואלו תד 2
 .האלמ הפיפח תופפוח ונייהד

 .תיקלח קר תופפוח תודהיב תוימואלו תד .4

== emma 

 !רבדה ךכ םנמאש ןועטל הנווכ ןיאו דבלב אמגוד הווהמ הז וק א
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 7 Pp קתנלו םימעה בורכ גוהנל םוקמ ןיא םאה היעבב הדמע עובקל סקבמ וניא ךא,הבשהמ ררועמ ונינפלש אשונה לש ותד ןיב רשקה תא
 ?ותוימואלו םדא .אשונב םיקסועה ילוקשל הנותנ הדמעה תעיבק ,וז

 ,תיתדה תרגסמה אלל תודהיב ימואל דוהי םייקל ןתינ םאה,ךדיאמ
10,7 

> 7 e 
 ?תימואלה העדותה םע דימת תגזוממ התיה הביט ופ לעש

 חה פ ס ג

 ןמזב - תוימואלה לש הביט לש היעבל ןלוכ תוסחיתמ הלא תודוקנ

 - קליב םוקמ שידקהל לדתשנ ךכלו שדחה .תודהיב םואלו תד ןיב סחיל עירכמה ובורב שדקוה הז סוקלי דחוימ טוקלי
 ונייה אלו,אשונה תובקעב תוררועתמה תויעב המכמ ונמלעתהו טעמכ
 .ןתולעהל ילבמ םייסל םיצור

 אצומ) תובא סוחיב תידוהיה תוימואלה תא סילות ונאו הדמב .א
 םצעש תורפל) ונכותב תוינעזג תורותל חתפ םיחתופ ונא ,(ידוהי

xונייהד ,ילילש ןבומב תונעזגל ךפהיהל החרכומ וניא עזג תעדות  
 .(תונוילע תשגרה לש

 הי פרג ויל ביב
  

  

 ןורקעב עוגפל םילולע ונא,תדו תוימואל םיגווזמ ונאו הדמב -ּב
 5 : ויפל הנומאה שפותחו ןופצמה ספוח לש

 ?כב קיזחהל םדא יאשר ויפ .
 1 וסע  לארטי תבסחסב םיקרפ" ,ילארסי .ש ברה ek .ותוחרזא וא ותוימואלב עוגפל ילבמ איהש הנומא .ךליאו 9 ד « .

“eב "הלוגס םַע" לש העדותה םע הפי םיגזמתמ תובא סוחיו תפתושמ תד .ג .ה סת חצב תאצוה ,"הירומ" ,ראי . . RR : n " 
, 

. . 

 .ביק ;טק-גק ;הצ ,ןוסאר רסאמ ,ירזוכה רפס ,יולה הדוהי יבר 2 לש תירסומה תועמשמהש רשפא,םימיוסמ םיאנתב ."ונתרחב התא ו
 .הל ;ל ,יגש רסאס ,

 ,תקהבומ תינמואל השיג חתפתת המוקמבו ,דחכת .,חלא םיגשומ ינש
 לש םירכינ םיקלח יפלכ תוליעפב היוטב תא אוצמל הלולעש
 .תידוהי אלה לארשי תיסולכוא
 .(ןהכ .ח טפושה השעמל ןגועמ הלא תודוקנב)

 ,םידוהיה לש דחוימה ימואלה יפואה תא שטשטל ןויסנ לכ ,ךדיאמ | .ד
 ומויק הא ןכסלו םעה לש תירוטסיהה וכרדל דוגנב דומעל לולע
 .דיתעב

. 
 "תוריפל" איבהל הלולע הז הטשב תינוציק הפקשה לכש אופיא אצמנ | .ה ז

 .שארמ ןתירחא תוארל השקש

 התרמוח לכב םואלו DT ןיב הקיזה לש היעבה תדמוע ,וז הדוקנב .ו
 עייסל הלולע תידוהיה תדה םאה .(ןבומכ םיינולחל רקיעב)
 ?תידוהי תונמואל חופטב

= | 408 4 >  



  

 ץולחהו רעונה ינינעל הקלחמה / תינויצה תורדתסהה

 םילשורי ,ילארשיה רודמה

 27 *סמ x ךרכ ,ךירדספה סוקלי

 תונותעה שפוח לע חוקפה

 == הכהה הש --==

 (ערה ןושל קוח תעצה תובקעב)

 העדהו הבשחמה לש העבהה שפוה"

 ."םדאה לש רתויב תורקיה תויוכזה תחא איה

 םדאה תויוכז תרהצה ךותמ)

 .(תיתפרצה הכיפהמה לש

 ערה ןושל קוח :החיתפ .א

 ?יהמ ערה ןושל

 ,תומדב ,בתכב ,סופדב םדא ןתונש םוסרפ אוה ערה ןוסל"

 עגופה רבדל ,רחא יעצמא לכב וא ,לוקב ,רובידב ,רויצב ,העונתב

 :ולאה םיכרדה תהאב,ודובכב וא רחא םדאב

 .ןווע וא עשפ השעמ ול סחיימ .]

 .תירובצ הרשמב תנגוה הניאש תוגהנתה ול סחיימ .2

 .ודי חולשמב ול קיזהל לולע 5

 -געלל וא זובל ,האנשל הרסמ םיברב ותושעל לולע | .4

 (א):תרבחש וענמיי וא ונממ וקחרתי םדא ינבש ךכל םורגל לולע |.5

 םימתבו תמאב ןימאמ אוהש הרקמב תתחופ םדא לש ותוירחא ןיא

 :ורמאנש םירבד לע רזוח קר אוהש וא ,וירבדב

 גוסה ןמ םירבד רמאש וא בתכש הרקמב ןידל עבתהל לולע םדא

 .ל"נה

 ל

pra (x)םהילע םילח הרוזנצה יקוחש תויעבב הפ םילפטמ ונא  - 

 .תוינוחטב תויעב ןוגכ
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 ה 27 "סמ ךירדמל סוץלי 9 ל חוק 21 "סמ ךירדמל טוקלי
 תונותעה שפות לַע חוקפה

 מל סוקלי
 קוח תעצה תובקעב)

 (ערה ןושל ץוח תעצה תובקעב)

₪ 
 פשמ)םיר

 ו

 תלי ג ו יטפשמ המכ ץראה תא וריעסה םדוקה רושעב 2

pra 
2 

 ל ןוירוג-ןב סומע טפשמו רנטסק - דל /
 ,םהב םיברועמ ויהש הלאל ווג

 ןוסל/רבדב הלשממה תעצהל םוסרפ הנושארל ןתינ 26.2.62-ב
 קר אל קזנ ואיבה םה םיבר תעדלו

 הרקיעב .סדנמה ימיב םייק היהש קוח םוקמב האב וז העצה .ערה
 .הלוכ הנידמל אלא

 איצוממ שורדל הרשפיא ,הביד תאצוה 77352 סיפדמהו ןותעה-ךרוע לש םתוירחא תא הביחרהש ךכב םדוקה קוחה יבגל שדחה קוחה תעצה התניש
 םיסיא ולב ₪

aםב ק םינוש םינותעב םיססובמ-יתלב םימוסרפ לש תורד  
 הביד תאצוהט ה זירכה ,תיבמופ תולצנתה הביד

  

 B תלשממ תודסומו .ןייועו בחר לופט םיי םדוסיש םימוסרפ"

 םסרפמה תא הבייחו קוחה לע הריבעכ םימיוסמ םירקמב בשהת
 .ףסוי בד םתוא הניכ - "תורקפהב

 .רובצל םתלעותו םירבדה תותימא תדימ תא םוסרפה ינפל קודבל

 הש החנהה דוסי לע יתרבחה םיסופד ןיידע לארשי תנידמ לש םי
 םיחרזאו םילועש

4. 
 ששח םיי =

 יכילהת לש םוסרפה רוסיא תא ושיגדהש םיפיעסה העצהב 1023
 , 7 n וספתיי יטרקומדה Ps A יד םיביציו םיסשבוגמ םניא

 םיספושל תוכז ןתמו ספשמה תיב רתיה אלל ערה ןושלב קסועש טפשמ
 הרבחה ירדסב ץגפי ע םינומא םניא רשא םיילארשי

 .ערה ןוצל םיסרפ לע םיימעפ ןורינש ןותע רוגפל
 . תילארשיה עגפיו תוחיתמה ריבגיש רבד ,הביד תאצוהל

 תונותעה תבוגמ

 ש תושב תויטילופ(תויוגיהנמ) תוטילא ל
 .תניוע תרוקבל ןתופישה תדימ תא גתה ךילהת לארשיב םייק .5

 הרומחכ םינותעהו םיגוהה לכ ידי לע הרדגוה קוחה תעצה
 םצמצל היטנה ןכותב היוצמו

 םירמאנ םהש חיכוהלו םירבדה תותימא תא קודבל שיש ורוה רשא םיפיעסה ופזתוה ןכ ומכ ,רוביצל םיחותפ םהש תורמל דחוימ רתיה אלל טפשמה-תיב :נויד לש םֶמוסרפ תא םירסואו ספדגה רמוחל תוירחאה תא סיפדמה לע םיליטמ ,ןותע תאצוה רוסאל   טפשמה תיבל תושר םינתונ רשא םיפיעסה לשכ רקיעב ,רתויב
 .קוחה

 .הבי*ד תאצוהכ ל"וחב לארשי-תנידמ לע תרוקב +רבד םוסרפ האור רשא ףיעסהו ,םמוסרפ םדוק דוע "בל םות"ב

Pףיעסה הא ( בושיל  P .ש , "ו 1  DB y 

 :םינוש םידדצמ היעבה תא העינה קוחה תעצה לע החתמנש תרוקבה ב הלשממה 1963 יאמ תא םיריאמ רשא ,םייתרכח םהמו םיירוטסה םהמ ,םימרוג המכ ב יוצמ העצהה תרמותל רבסהה העצהה יוני
 הלאו תרוקבה י

 Pp 27 תיברמ ןובשחב ואבוה הב ,השדח העצה איבהל
 :םייונישה ירקיע

 הדמעב תטקונ תונותעהש םירובסה שי .ויכרצו בושייה תודסומ לש םתושרל ןיטולחל טעמכ המצע הדימעהו הלשממה דגנ לועפל טדנמהי ימיב הליגר התיה תילארשיה תונותעה
| 

 תרוקב ליבגהל ןידה ןמו לארשי תלשממ דגנכ DA המוד

 , ו a תא ימויה ןותעה םיפדמ לע ליממס ףיעסה ןושלכ רדגויש ה וסרפ רבדב ףיעסה לטוב רוקב ירבד ם ;ל"וחב הנידמה לע ת לטוב ;ל"    
 לה ק םוסרפה ינפל ריבס דוסי טל a הגה לכ ana E ה םייטפשמה םיכיל

 לש לגרהה תא םג ריבסמ ילוא הז ,ךדיאמ) .תאז תילאטוס
 רתוי תובחרנ הנגה תויורשפא | ש השירדה הלטוב ;שרופמב |

 םנוצר תאו תונותעה ןמ הכימת לבקל הנידמה תודסומ
 ה-ןושל קוח לע הריבעב רחאל תולצנתה תורשפא םג ןכו aero ;וירבד תותימאב ןימאהל

 .(וז הכימת לש התויכשמה חיטבהל
 ב םימשאנל

 הניהבפ הרוכב תודספע תוספותה,תוצובק ןה תוטילא * 132D2 תסיוסמס

  .םיוסמ יתרבח



  

 תונותקה שפוח לע חוקפה
 27 "סמ ךירדמל טוקלי

 (ערה ןושל קוח תעצה תובקעב)

 תילאוטקלטניא תורגב ילעב םה םיאנותעהש החינמ ךכל הבושתה

 םימוחת גיצהלו ןיבהל רשוכה םהב שיו ,םעוצקמ םצעמ תבייחתמה

 .תישיא םהל םיעגונה םייחה ימוחת רשאמ רתוי םיבחר

 ,התנזהה ידקומ לא יאנותעה עיגמ דחא דצמש חינמ ינשה ףיעסה

 החנהש ףא .יאנותעה לא םכרד תא םיחפוקמה םירקמה ואצמי ינש דצמו

 .ללכה ןמ םיאצויה היבגל םג םיבר ירה ,םיבר םירקמב הנוכנ וז

 תושעל ןוצרה .רתויב םייתייעב םה יעיברהו

 ןוצר לוטנ היהיש ןותע ןיאו) רתויה לככ אירקו ךשומ ןותעה תא

 אל ינתלעותה לוקישה .תוינויצסנסה תנכס תא וחתפ לא איבמ (הזכ

 אוה תובורק םיתעל .יכוניחה לוקיסשה םע דחא הנקב דימת הלוע

 .טלחהב ול דגונמ

 ישילשה םיפיעסה

 אצומ תדוקנמ עבנ "ערה ןושל קוה" לע תונותעה לש התפקתה רקיע

 ירקיע תפישחו להקה תעד גוציי) םינושארה הידיקפת ינש לש

 קוחה העצה תרבתסמ ,תאז תמועל ,הלשממה דצמ .(החנזהה

 :ישילשה דיקפתה לש הקיטמילבורפה תייאר ךותמ רקיעב

 הלשממה וליאו ישפוחה יוטיבה תוכזל תנעוט תונותעה

 .הליבגהל שי ןכלו novas אלש םלצונמ וז תוכזש הנעוט

 ?דציכו ימ ידיב חוקי

 והימ :יוטיבה שפוח לע חוקיפה לש היעב

 ,ךכ םושמ ,ימ ידיבו ,להקה תעדו בחרה

 לש הדידל ?תונותעה וא

 לע התרוקיבבו ,טעה "

 ה תסנכנ וז הדוקנב

 רוביצה לש יתימאה גיצנה

 הלשממה - תוקיפה תוכמס תויהל הכירצ

 ןוצר"ל יוסיב תשמשמ איה ירה

 תא תגציימ איה ,תיתרבהחה תוליעפה ימוחת ראש לעו

 יסרקומד רטשמב הלשממה ,תאז תמועל

 הידיקפתמ דחא וזכש רותבו

nado dp.רוביצה . 

 ,תונותעה

 ,הלשממה

 .ולש יתימאה סרטניאה

 ,םעה לש תרחבנה הגיצנבכ המצע האור

 סבמה תדוקנמ תונותעה לע חקפל אוה

  

  
  

 תונותעה שפוח לע חוקפה

 (ערה ןושל קוח תעצה תובקעב)

 ןיד-קספ םוסרפ רוסאל ןיד-תיבל תוכמס תתל העצהה הלטוב ;השעמ
 ' ו , ם

a rain -הנושלכ לבקתת םא תעדֶל ןיאו תסנכל הרבעוה םרט קוחה  
noןיטולחל טעמכ םצמוצ היפלכ תרוקיבל סיסבהש רורב -  E 
 sas e לע הלשממה חוקפ לש היעבה תא הז ןינע תובקעב ררבל :

 תונותעה יריקפת :היעבה עקר

 :תונותעה לש םיירקיע םידיקפת העברא לע רבדל םיליגר

ai)ןוטלשה תודסומ לע עיפשהל המגמ ךותמ להקה תעד גוצ יי  

 הייוניש וא תמיוסמ תוינידמ ןיינעב

 ה 7 ה הר n 1 1 ן .2

 ענמת ותונשיהו ןקותי םבצמש תנמ לע ,תקפסמ בל תמושתב םתוא

 םוסרפ תונ ותעהו ותריד תשרפל עמוש יאש שדח הלו : מל ) 7 7 7 ' ע :לש

45 > Eתלוכיו תילאוטקלטניא תורגבל להקה ךוניחו להקה תעד  
 *וכו תוינידמל ,תישיא תוגהנתהל םיעגונה םינינעב תע 1 ד-

 םינוש םימוחתב רוביצל היצמרופניא תקפסה | .4

AMלהקה תעדמ קלח הזיא :הלאש תררועתמ ןושארה הילל רשאב  

 הניחבמ והמו (םיחרזאה ni ללכמ %-ב) תיתומכ הניחבמ | והמ ?ןותעב
 ?("וכו תיתדע ,תידובר הניחבמ תוצובק וליא ,תובכש וליא) תית

 תשק קר ,ךכ םושמ .רוביצה לכ תא גציל לוכי וניא ןותע " 9

 הניחבמ) התוללכב להקה תעד תא ףקשל הלוכי םינותע ו

 תונותעה - :ךבוסמ רתוי דוע ןיינעה תיתוכיא הניחבמ . 7 -

Eםינותעב םג ,םינמנ הלאו םיאנותעה ידי-לע רבד לש כ  

iiהדימאהו הליכשמה הבכשה לע ,רתויב תויממעה תובכשה תא םיג  
 ?םהמ תונושה תובכשה תא גצייל ולכוי ,אופיא ,דציכ .ת |

  

 



  

  

 תונותעה שפוח לע תוקפה

 (ערה ןושל קוח תעצה תובקעב)

 :תודמעה ןמ תחא לכ תוכזב םיקומינ המכ ןלסל

 :תונותעה שפוח לע לשממה לש חוקיפה רועיש תלדגה תוכזב 1

 םיאיבמה םירבד םסרפל הטונו תויצסנס תפדור תונותעה (א

 .רוביצלו םידיחיל קזנ

 תורשפא ליבגהל שיו םיאנותעה תוירחא לע ךומסל ןיא

 .ץוח ידי לע םוסרפה

 ררש אל םהבש תוצראמ םיאב לארשי יחרזאמ 50%-מ הלעמל (ב

 ,הז הטשב םיידוסי םילגרה םהל םירסח .יטרקומד רטשמ

 :.ןטק אוה םייארחא אל םימוסרפל םתודגנתה חיכןכלו

 ךוניח םושמ תויהל לולע חוקיפו הלבגה אלל םימוסרפב

 .יטרקומד-יטנא

 :רדסו הב ןוטלשה ירדס .הריעצ הנידמ איה לארשי תנידמ (ג

 היהיש ,ךכ ידכ דע ובצייתנ םרטו וסשבגתנ םרט הרבחה

 .תנסורמ יתלב תרוקיב ינפב דומעל םחוכב

 הנרורגת תונותעה דצמ תונסורמ יתלב תופקתהש ששח שי

 םיביצי יתלבה םירדסהה ןמ קלח לש תוטטומתה ןהירחא

 .רדסלו קוחל הנכס תפקשנ זאו ןיידע

 תא הווהמ ךכבו ,יטרקומד בור ידי לע תרחבנ תסנכה (ד

 וא ,הנעט ,העד לכ .הלשממה לע ירקיעה חוקיפה ןונגנמ

 .תסנכב ןייוטב אוצמל תולוכי לשממה ירדס דגנ תרוקיב

 יוטיבה שפוחה תלבגה םע ההז תונותעה שפוח תלבגה ןיא

 .התלשממה לע רוביצה לש תוקיפה םוצמצו

eתונותעה שפוח לע תוקיפה םוצמצ תוכזב : 

(xיוטיבה שפוח תוכז תלבגה תא תינורקע לולשל שי . 

 .רובצה תעד לש רתויב ןמאנה יופיבה איה תונותעה (ב

  

 27 on“ ךירדמל סוקלי

  

  

  

 תונותעה שפוח לע חוקפה 27 "סמ ךירדמל סוקלי

 (ערה ןושל קוח תעצה תובקעב)

 - וז הלאשב הרשפ ןיעמל יופטיב אוה ,רבה לש ופוסב ,קוחה
 דצמו לשממה לע תונותעה תחקפמ דחא דצמ :ידדה חוקיפ לש בצמ
 קוחה .תונותעה לע ,תיסופישה תושרה ךרד ,לשממה חקפמ ינש
 לע לשממה חוקיפ לש קלחה תא לידגה הנושארה ותחסונב עצומה
 רותיו לח הינשה ותחסונב .ןוזיאה תא ונכיסש םירממל תונותעה
 םיעבוק ונניא ךכבו) לשממה לע תונותעה חוקיפ תלדגה לש ןוויכב
 .(!יוצרה בצמה והז יכ ןיידע

 הייעבה תגצה ,ג

 :םיירשפא םיבצפ השולַש ונמצעל ראחנ

 לכ ענומו תונותעה לע אלמ חוקיפ ח;פמ לשממה ובש בצמ .1
 "בוהצה" וא ינויצסנסה ונגייה ,עורגה גוסה ןמ םוסרפ

 לובג דע חקפל ךמסומ לשממה :תידדה הלבגה שי ובש בצמ 2
 דע "םיבוהצ" םימוסרפ סיפדהל תישפוח תונותעהו ,םייוסמ
 .םיוסמ לובג

 ד RSA לע לשממה דצמ ישממ חוקיפ םוש ןיא ובס בצמ .2
 ךלוה "םיבוהצה" םימוסרפה רועיש) השפנ תוואכ תמסרפמ
 .(לדגו

 :ןוידל תועד יתש הלענ ןאכמ

 וליפא ,תונותעה לע לשממה לש חוקיפה רועיש תא לידגהל שי 1
 .תרוקיבה תורשפא תאו יוטיבה שפוה תא הז רבד םצמצי

 לשממה ירדס לע רוביצה לש חוקיפה רועש תא לידגהל שי 2
 ,יוטיבה שפוח תוכז תא ביחרהלו ,תונותעה ךרד הרבחה ירדסו
 ,םייתימא-אל) םיתוועמ םימוסרפל םוקמ ךכב ןתניי וליפא
( 97" ביית תונותעה לע לשממה חוקיפ .(* וכו הביד תאצוה
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 :המגדהכ תונותעה ךותמ "םירחבנ םיעטק" וארקוי

 :ישילש בלש

 .טוקליבש םיחנמה םיוקה יפל ןוידב חתפי ךירדמה

 :יעיבר בלש

 םייקתו "םידיקפת יאשונ"מ םיבכרומה תותווצל קלחתת הצובקה

27123 

 םידיקפת קחשמ :םיידותמ םיעצמא ינש לש תבורעת םושמ ךכב היהי

 .לשממה תווצו תונותעה תווצ :ויהי תותווצה ינש ,ןויד תותווצו

 :םיאבה םידיקפתה יאשונ וללכיי תונותעה תווצב

 ובתכ ,"הזה םלועה" לש גיצנ ,ברע ןותע לש גיצנ ,ןותע ךרוע

 וא ,"תורח") יסופט יתגלפמ ןותע לש גיצנ ,תסנכב רקוב ןוהע לש

 ,("ץראה" ,"רבד") הצחמל יתגלפמ ןותע לש גיצנ ,(לשמל "רמשמה לע"

 .הזב אצויכו ל"וח תונותע גיצנ

 ,תסנכ רבח ,תוברתהו ךוניחה רש :ויהי לשממה תא גציימה תווצב

 ."וכו ןיד ךרוע ,רוביצ ישנא ,(םיכנחמ וא) ךנחמ ,סדה הלוע

 תועד תוגציימה תוצובקה ןיב וקלחתי םידיקפתהש ,ןבומכ ,רשפא

 םיכינחה תועדב םג יולת הז .ןאכ םיקלוחמ םהשמ תרחא הלאשב תודגונמ

 תונותעה לע גרסקל לוכי ,לשמל ,שדח הלוע .הלא םידיקפת םיקחשמה

 דצ תא ומצעב רידגי דיקפת לעב לכ ,הלשממה לע גרטקל םג לוכיו

 :בצייתי אוה וירוחאמש סרתמה
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 תונותעה שפוח לע חוקפה 27 "סמ ךירדמל סוקלי
 (ערה ןושל קוח תעצה תובקעב)

 יואר המ טופשל ידכב תרגובמו תיארחא קיפסמ תונותעה (ג

 .םוסרפל יואר וניא המו

 ,תקהבומ תיטרקומד-יטנא אמגוד איה תונותעה שפוח תלבגה (ד

 תילילש רחוי הברה היהת םילועה לע תיכוניחה התעפשהו

 .םיששוח םהמש םיינויצסנס םימוסרפ םתוא רשאמ

(aתווע עונמל שי ,הריעצ הנידמ איה לארשיש םושמ אקווד  
Àתרוקב .ןוטלשב םיזחואה דצמ בל תורירש ידי לע הירדס  

 .ךכל הבורע איה תונותעה דצמ תדמתמ

 הניא ןכלו ,לשממה לש קלח תסנכה הווהמ תמיוסמ הניחבמ (ו

 .להקה תעד תא תונמאנב גצייל תלגוסמ

 .םייטילופ םילוקיש תסנכב םירבּוג םיתיעל ,ןכ לע רתי (ז

 לע תוסכלו םירבד קיתשהל עייסמ יתגלפמ-ןיב םכסה

 עירתי ,ןכ םא ,ימ .םהל הפי הקיתשה ןיאש םיניינע

 ?םהילע

 םחוכב ןיאו "היצמרופניא ידייצ" םניא תסנכה יריצ (ח
 ךתנ רשא ןותעה תוכזבש הרק םעפ אל .לכה תעדלו תוארל

 .םינוידו תותליאש תסנכב וררועתנ ,"ילוש הרקמ"ל םוסרפ

 ולכוי םהב םינואטבל םיקוקז םמצע תסנכה יריצ ,ףוסבלו (מ
 תתרשמה הינסכאה איה תונותעה ,בתכב םהיתועד עיבהל
 .וז הרטמ

 :תונותע ימוסרפ רחא ב

 רחא בקעמ לע זירכהל יאדכ הלועפה תלחתה ינפל עובש

 םימיאתמ םיעטק ףוסאי ךינח לכ ,תונותעב םייארחא-אל םימוסרפ

  .ךירדמה לא םאיביו



  

  

 ץולחהו רעונה ינינעל הקלחמה / תינויצה תורדתסהה

 םילשורי ,ילארשיה רודמה
  

 ספ "א. ךרכ ,ךיררסה סוקלי

 םמלוע תפקשהו םתוהמ - "אתרק ירוטנ"
  

 ?דוהימ םינושארה םילועל יסשימח רוד ,ינא םילשסשורי דילי

 יתלדגתנ.18-ה האמה ףוסב לארשי ץראל ולעש ,הפוריא חרזמ תוצרא

 םג םיברעו םידוהי ויה ויריידש תיבב ,הקיתעה ריעה תומוח ןיב

 .דחי

 בושייה" םשב ותונכל םיליגרש בושיב קלח ותואל ןב יננה

 םדמעמ תא ןוצרמ ובזע הנש !20-כ ינפלש םידוהיה יאצאצמ ,"ןשיה

 םוכיס
  

 תעדה לוקישל םינותנ תונורתפה .היקב ה תא תולעהל וניסנ

 תוצראב בצמה תא םג רוקסל רשפא הז רשקהב .רבדב ם"עגונה לש

 רומשל ןוצר ךותמ ךכל ונסנכנ אל ונא .תוצעומה תירבבו ברעמה

 .טוקליה לש תמצמוצמה תרגסמה לע

 תויורשפא המכ םע הרירב ןאכ הנשיש תוארהל בושח הז אשונב
 ו

 לש הריתסה תא הברהב וא טעמב הליכמ תויורשפאה ןמ תחא לכשו

 .הינשה

  

 תמסיסש ;ךכ לע םיכינחה תא דימעהל אוה בושח תוחפ אל

 ותועמשמ רוריב אלל התוא םילעמ רשאכ הרקע איה "יוטיבה שפוח"

 תונוכנבו תלוכיב םיתיעל רושק יוטיבה שפוח ;:[כא .הז שפוח לש

 ?םהילוקישו םיחרזאה לע הז חטשב ךומסל ןתינ םאה .יוטיבמ ענמהל

 הז טוקליש הייעבה יהוז ?קוחה י"ע תולבגהב ךרוצ שי אמש וא

 .הל
 עמ

 תופיחל הצרא ולע םישדח המכ ךשמב שרפמ תוינאב העיסנבו ,הלוגב

 :.טעומב תוקפתסה לש םישודק םייח הב

 בושייל תודוהו ,תיתגרדה תוחתפתה ץראב חתפתה הזה בושייה

 בושיי (הנושארה) תימלועה המחלמה ץורפב ,י"אב אצמנ הזה ןשיה

 אוהו ,רופלב תרהצה ןובשחב האיבה ותואיצמ תאש ,בושח ידוהי

 .הנורחאה הפוקתב ץראה ןינבלו הילעה תעונתל הלחתהו דוסי שמיש

 רזע רמוח

 ינפל םואנב יולב השמ ברה) .ד"כשת םיאנותעה רפס

 .(1957,תיטירבה תיתוכלמה הדעוה

 המדקה .א

 אשונכ ךכ לכ בר ילאנויצומא ןעטמ םינועטה םיאסונה םיטעמש המוד

SMTםיטעומו ,וילע םירבדמ םיברש ,ךכב םג אוה דחוימש ;המוד :ךדיאמו  

 .וירוב לע ותוא םיעדויה רתויב

 םיעבצב םתוא םירייצמו ,םידגוב אתרק ירוטנ "שנאב םיאורה שי

 ,הנידמב םידיחיה םיטסילאידיאה תא םהב םיאורה שי .רוחשמ םירוחש

 תונורקעמ תוישעמה תונקסמה לכ תא קיסמו ויתועידב יבקעה דיחיה רוביצה

 .ולא
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 םמלוע תפקשהו םתוהמ - אתרק ירוטנ 28 'סמ ךירדמל טוקלי

 לארשי םע לש ותוהמ תא ןיבהל הסננ םא !םיריבסמ אתרק ירוטנ ישנא
 הקינטירב הידפולקיצנא - אמגודל .הילצנ אל ,םיליגרה םיחנומה יפל

 ןולימה ."םיפתושמ ןושלו אצומ ילעב םישנא ץוביק"כ - "םע" הרידגמ |
 םהש ,חטש ותואב םירגה םישנא ץוביק" :תרחא רידגמ ,"סורל" יתפרצה

 ."םימיה רבכשמ םיפתושמ םינינע וא תפתושמ ןושל ,ףתושמ אצומ ילעב |

 אצומ" :אמגודל ?ולא תורדגהב לארשי םע תא לולכל רשפא םאה

 תומוא יאצאצמ ויה לארשי תודלותב רתויב םילודגה םישנאה - "ףתושמ

 אל אצוממ אוה םג היה אביקע יבר .יבאומ אצוממ היה ךלמה דוד .תורז
 .ידוהי

 .לי.ושי ץראל סנכנש ינפל דוע הווהתנ לארשי םע - "הפתושמ ץרא"

 .לארשי-ץראב ולוכ םֶעה היה לארשי תודלותמ ןטק קלהב קר ,ךכ-רחא םגו

 טיקלח .םעה תא ךורא אל ןמז השמיש תירבעה םג - "תפתושמ ןושל"
 39987 .תימרא ובורב בותכ ,דומלתה DA םתומכו ,תימרא םיבותכ ך"נתהמ |
 .תיברע ובתכנ - ןואג הידעס ברה ,יולה הדוהי יבר ,ם"במרה יבתכ בור |

 תפתושמ תויהלמ הקספ לארשי םע לש הירוטסהה - "תפתושמ הירוטסה"
 תואמב ,המייתסנ ונלש תפתושמה הירוטסהה רשאכ .הנש םייפלא ינפל רבכ

 .םולה םהש יפכ םימע הפוריא ימע ויה אל ןיידע ,הריפסה לש תונושארה

 הילטיא ידוהי ןיבל ,לשמל ,ןמית ידוהי ןיב רשק היה אל ,ןכמ רחאלו

 ,הזמ רתויו .םיפתושמ םיסרטניא ויה אל ףאו ,רשק היה אל .היסור וא

 ימ*ב .תונוש םידוהי תוצובק ןיב םידגונמ םיסרטניא םג ויה םיתעל
 היסורל ,ילוא ,סרפ) תירבה תומצעמ ידוהי ויה הנושארה םלועה תמחלמ
 הירטסוא יבשות םידוהיה וליאו ,םהיתונידמ ןוחצנב םינינועמ (תיראצה
 .םהלש םהיתונידמ ןוחצנב םימתבו תמאב םינינועמ ויה הינמרגו

  

 .תודהיה לע תולח םניא םע תוהמ לע תוליגרה תורדגהה לכש ןאכמ

 םכותב אתרק ירוטנ םגו םיבר תעדל ?םעל םידוהיה תא אופיא השע המ |

 ה ב ו ח ה אוה תורודה לכב םידוהיה לכל ףתושמה .תווצמהו הרותה |

 ופצע ררחשפ וביא תווצמ םייקס וניאס יס םג) .תווצמה תא םייקל |
 .(!ןמייקל הבוחהס |

 איה הרטמה ?ידוהיה םעה תא תונויצה יבא האור דציכ תעכ הארנ |
 .(1)"תדלומ"ו ,"תימואל הפש" לעב ,"םימעה לככ םע" תויהל
0-7 

 ,תונויצה תוהמ תסיפתל רשקב תונוש תושיג תומייק יכ םיעטהל שי )1(
 !תחא השיג קר אלו
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 םמלוע תפקשהו םתוהמ - אתרק ירוטנ

 ירוסנ לש היגולואידיאה לע רורבו רצק רבסה ,לשמל ,הנה

 :םהיתונורקע תא םיניבמ | ןז י א | המכ דע הארי הז רבסה םג .אתרק

 אובל הכירצ הלואגה !הטושפ אתרק ירוטנ לש היגולואידיאה"

 קיפסהל הכירצ זא דעו .םדא ידימ אלו ,םימש ידימ - אובתו -

 .תישמה תאיבב הנומאה

 אוה תונויצה ןויערש ןויכ ,הרקיעם אופיא הלוספ תונויצה
 תויולגה ץוביק לש השעמה םצע תא .וז הנומאב הריפכ םתעד יפל
 .םימש תוכלמב הדירמכ םיאור םה ,םדא ידיב הניינבו הנידמה תמקהו

 ,לארשי םע אוה ךורב שודקה השע הקדצ" ןכא יכ ,םירובס םה

 ?רוטנ גיהנמ ,יולב םרמע רמא ,ןכ אלמליא ."תומואה ןיב םרזיפש

 .טילפו דירש םהמ ראשנ היה אלו םידמשנ לארשי לכ ויה ,אתרק

 ;דחא םוקמב םיזכורמ םידוהיה לכ :הזכ בצמ ,רמא ,ךשפנב הווש

 .ידוהיה םעהמ רכז ראשנ היה םולכ ,ץיוושואל םליבומו אב רלסטיהו

 םינוילמ וראשנ ךא ,םינוילמ השש רלטיה הצר ,רזופמ םעהש ןויכ לבא

 היופצ ,ץראב םיזכורמ םידוהיה ל כ ויהי םא .תורחא תונידמב
 ידוה* לכ תא ןאכ זכרל רוסאש ,ןאכמ .ידוהיה םעל דמשה תנכס בוש

 ."חישמ אב אלש דוע לכ םלועה

 .(21.8.55 ,"רודה" ןותעב ,ימלשוריה קחצי יול)

ORםה ולע עודמ ,אתרק ירוטנ לש היגולואידיאה ל כ יהוז  

 םלועב לארשי רוזיפ לע ןויערה םאה :תפסונ הלאשו ?ץראל םהיתובאו

 ותויה ללגב םעה לצינ אל םלועמ םאה ?העטמ ךכ לכ ותנגהל ךרדכ

 ?רזופמ

 ירוטנ לש היגולואידיאה תא תיניצר הקידב קודבל ונא םיכירצ

 .הניבהל תנמ לע אתרק

 "אתרק ירוסנ" לש היגולואידיאה - עקרה תגצה .ב

 תידוהיה תנימואלה .1

 הפקשהה ןיבל אתרק ירוטנ תפקשה ןיב םיידוספיה םילדבהה דחא

 ?הז לדבה לש וביט המ .ידוהיה םואלה תיעבב אוה ת%גַג*צַה
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 תיבל וא תסנכה תיבל :םייוסמ םוחתל תלבגומ הניא תידוהיה תדה

 .וייה ימי לכב םדא לקתנ םהב ,םיאשונה לכב םיקסוע הרותה יקוח .יטרפה

 תוכלה ,םהיתומחלמו םיכלמ תוכלה ;[עטנו ןעוט תוכלה ,םיטפוש תוכלה

 ןפואב קסוע דומלתה .הליפת תוכלהמ םתוהמב םינוש םניא הלא - תודע

 אשמ *נינע !"ילילפה טפשמ"ב ןתוא ץבשנ םויהש תוכלהב רתויב טרופמ

 ינידו תסנכה תיב ינידש ומכ קוידב תוכלהכ םיבשחנ 27º7 יקספו ןתמו

 לזכרמה םוקמה תא ספות וניא ,לשמל ,תסנכה תיב .תוכלהל םיבשחנ תבש

 ,ותלבב ללפתהל םדא לוכי ירהש ,תורחא תותדב רבדהש *פכ ,;"תד"ה ייח לש

 nan» ידי תאצלו

 ללכ תמייְק הניא - תורחא תותדב יזכרמה קלחל תבשחנה ,הרומכה םג

 הפוח רודיס ומכ םינינע וליפא .רבד לכל רשכ ידוהי לכ .:לארשיב

 %תוכמסב םניא ,תורחא תותדב םירמכ לש ידעלבה םמוחתב םהש ;ןישודיקו

 תכירע ןמזבש תשרוד הכלההש אלא ,"בר" אוהש ןויכ ,ברה לש תידעלבה

 לכהש ידכ ,םוקמב חכונ ולא תוכלהב יקבה םדא היהי ןישודיקו הפוח

 ךרעמ ווה תירוהיה תוימואלהו תידוהיה תדה .הכלהה תושירד יפכ השעיי

 םואלה תא םג רימהל ילבמ תדה תא רימהל תודהיב היה ירשפא יתלבו דחא

 :(םירחא םימעל דוגנב תאזו)

 תונויצב תדה (ב

 תדה היפל תודהיב תלבוקמ התיהש ךרדב הרחב אל תינוליחה תונויצה

 ,לבגומו םצמוצמ סחי אוה תדכ תודהיל הסח* .םייחה "חטש לכב קסופה איה

 לוכ* תידוהיה תדל סחיה .טרפה לש ונופצמו ותעד לוקשל ןותנה םותתכ

 לכב תקסופ תדה ןיאש הדבועה תא הנשמ הז ןיא לבא ,יבולחו בוט תויהל

 לע *בבלכ טפשמ איצוהל ינא לוכי" םעה דחא בתכ ךכ םושמ .ם*"חה "חטש

 ךכ ידי לע קתניי ןפ אריאש ילבמ יתובא *נוליחנהש תועדהו תונומאה

 .(בלק/א "םיכרד תשרפ לע") "ימע ןיבו יניב רשקה

 ?היטרקואית ונל היהת רשפא ףופבל ,ןכבו" :וז חורב בתכ לצרה ףא

 ם*יוואל ןתינ אל ןכ לע .םיישפח ונתוא תשעי קדמה ,ונדכלת הנומאה !אל

 עדניונא .ללכ ץבצבל ונתד ינהכמ לש (תדה ןוטלש =) םייטרקואיתה

 אבצ .םיטקרסקב ונלש ןגמה אבצ תא קיזתנש ומכ ,םהישדקמב םקיזחהל

 ;הנידמה יקסעב .םיאנה םהידיקפתל תואיכו לוארכ ,דואמ ודבוכ" הנוהכו

 תלבמ םיטבל הילע ואיבי ןפ ,העד תווחל םהל אל ,רקיב םתוא תנייצמה

«Pinar 
 )75 דומע ,לצרה / "םידוהיה תנידמ")
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 םמלוע תפקשהו םתוהמ - אתרק-ירוטנ

 לפטמ וז תרבוחב .לצרה לש "םידוהיה תנידמ" תא אמגודל הֶקינ

 .ונוזחב התוא האור אוהש יפכ ,הנידמל םיעגונה םינינעה לכב לצרה

 םיקיסעמה םינינעה םהמ הארנ ,תרבוחה ןכות לע ףורפרב רובענ םא

 ,תועקרקה תינק ,ידיפנ אלד םיסכנ יקסע !הנידמה ןינבב ותוא

 7 ןב הדובע סוי ,םייעוצקמ אל םילעופ ,םידבוע תונועמ ,םינינב

 ,םייעוצקמ םילעופ תובשיתה ,הישעת דודיע ,דעס תוינידמ ,תועש

 ויה*ש ךירצו ;םיקוחה תודחא לע דוקשל לצרה poxo ןאכו) הקוחה

 ןיא הלא לכב ."וכו ,לגדה ,אבצה ,ןושלה .[יינרדומ םיקוח הלא

 2102 ידיל האבש יפכ ,לארשי םע לש תדחוימה ותוהמ לע השגדה

 .םירחא םימעלו לארשיל ףתושמה לע - ךפיהל אלא הלוגה תפוקתב

 "מע ברקב הררועתנ תוימואלהש רחאל האב תינויצה תוררועתהה

 לגדה תחת ועינכהלו םלועה תא שובכל הצר ןוילופנש רחאל .הפוריא

 םינש לבויו ,םימעה לכב תוינמואל היחת תועונת וררועתנ ,יתפרצה

 אתרק-ירוסנ םילגמ המ םושמ רבתסמ ןאכמ .תונויצה - ןהירחא

 %ףסונ ןינע המע הררג תונויצל תודגנתההו .תונויצל תודגנתה

 .בטיה הז ןינע ןיבהל שיו .לארשי תנידמל תודגנתה

 הנידמה אלא ,הב תטלוש תונויצהש ,ץרא איה הנידמהש רמול ןיא

 pista רידגהל היה ךירצ רשאכ ,ךכ םושמ .תונויצה תומשגתהמ קלח איה

 תנידמ" יודנל טפושה רמא ,קוחב "ידוהיה" חנומה לש ונבומ תא

 קוחו ,תינויצה הרותה תודוסי לע םינויצ ידי לע המקוה לארשי

 ;[ידה ןמ .תונויצה ירקיעמ דחא תמשגהל יוטיב ןתונ ומצע תובשה

 %כרד לע הקחתנ ... ("ידוהי" חנומה לש) ושוריפ םשלש ,אופיא

 יכ ,ץרמנ ןפואב הארמ וז הדבוע ."תונויצה תובא לש םתבשחמ

 תא םישפחמ יכ דע ,תונויצה תמשגהב עירכמ בלש איה איה הנידמה

 .תונויצה תובא לש סתבשתמ ךלהמב קוחה לש ונבומ

 לש תיתימאה ותרדגהמ הייטס תונויצב םיאור אתרק ירוטנ ישנא ו

 תוררוג הלא תודבוע יתש .תונויצה תומשגתהכ הנידמה תאו ,לארשי םע

 .תונויצלו הנידמל תינורקעה תודגנתהה תא

 תונויצבו תודהיב תדה לש המוקמ .2

 ודהיב תדה (א

 תנומה םצע .תודהיב םייק וניאש גשומ אוה ומצעלשכ "תד"ה גשומ

 קיודמ םוגרת ול ןיאש ,"היגילר" יזעולה חנומה לש םוגרת אוה "תד"

 .("ךלמה יתד" ומכ "הדוקפ" ונה "תד" הלימה שורפ ארקמב) .תירבעב

  - -7 שנא לאש 29.00
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 לארשי ץראל סחיה .4

 תנידמו לארשי ץרא :םימוחתה ינש תא ברעל אלש ,רהזהל שי

 "אתרק ירוטנ" ישנא לש םתשיגל םיסחייתמ זרכזוהשסירבדה .לארשי

 .לארשי ץראל אל ךא ,איהש יפכ לארשי תנידמל

 ירוטנ ברקב ררועי הנידמה לש הנבמה יכ ,חינהל היה ןתינ

 וניא הזכ ןוויכ יכ ןייצל שי .ץראה ןמ תינומה האיציל המגמ אתרק

 לש ןטק זוהא שי םירגהמה ןיבו ,הריגה לש העונת םנמא שי .םייק

 ?רוטנ"ל םיכיישה רתויב םיטעמ קר שי הלא ןיב לבא ,תווצמ ירמוש

 ,םיינתור םיינורקע םימעטב םתריגה תא םיקמנמ םניא הלא םגו ,"אתרק

 .המודכו תויתחפשמ ,תוילכלכ תוביסמ בורל אלא

 ירהש ,לארשי ץרא הביזעל םוקמ םג ןיא םהלש היגולואידיאה יפל

 תוינאב םכרדו ,המק םרט דוע "תויצולח"ש הפוקהב היה ץראל םאוב

 ,ויתונורכזב רפסמ יולב השמ ברה .תּונכס תאלמו השק ךרד התיה שרפמ

 תוינאב וכ*שמה םשמו ,היסור יבחרמ תא תולגעב ורבע ויתובא יכ

 האציש הינאה יכ העומשה העיגה ,בתכ ,ךרדל םתאיצי ינפל .שרפמ

 לש ךרד ורבעו ,ךרדל ואצי תאז לכב .היעסונ לכ לע העבט םהינפל

 .:.:הינאב םישדח השלש

 ;"אתרק *רוטנ" םשב תרבוח ןמכוש .י םילשוריב םסריפ א"ישת תנשב

 אוה."םתי*עב"ל ןורתפכ ,ץראה ןמ רגהל םהל רוזעל עיצמ אוה ותרבוחב

 הנידמהש ,אופיא ,אוה הזה עגנה לכל רתויב בוטה ןורתפה" :בתוכ

 אל םלועמ רשא ךרדה תא םהל חתפתו ,ץראה תא בוזעל ...םהל רשפאה

 רשא לכל תכלל םהידיב רוזעל וליפא תונוכנ עיבתו ,םהינפב ותרגס

 ."םהלש םיעויעה חור םאשת

 םתפקשה תא דגונ אוה ירהש ,"ןורתפ" וניא הז ןינע ,וניארש יפכ

 אתרק ירוטנ ישנא יכ ,םנמא ןייצמ ןמכוש .י .לארשי ץראל סחיב

 .תודבועה תרוקב ינפב דמוע וניא הז רבד ךא ,רגהל םנוצר לע םיזירכמ

 .אוה יבויח לארשי ץראל םסחי יכ ,םכסל ,ןכ םא ,ונא םילוכי

 םימייק הלא םמעטו םייתד םימעטמ ,הב תבשל תנמ לע היה ץראל םאוב

   .הזה םויה םצע דע םהיבגל
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 התיהש יפכ תודהיהמ היטס תונויצב םיאור וז הדוקנב םג ,ןכ םא
 .םיפדוק תורודב תלבוקמ

 לארשי תנידמל סחיה .2

 שי ךכ םוסשמ .תונויצה ןוזח תומשגתה איה הנידמה ,רמאנש יפכ

 .הנידמל "אתרק ירוטנ" תשיגל ףסונ רבסה הנידמב תועפותה תקידבב

 לכ לש ישיאה םוחתל תדה תא תסחיימ ,ןמאנ רבכש יפכ ,הנידמה

 .תותדה דרשמ שמשל לוכי ךכל אמגוד .יתכלממה םוחתב.המוקמ ןיאו ,םדא

 .םלסיאהו תורצנה ,תודהיה :תותד שלש לש ןהיכרצב לפטמ ,הז דרשמ

 תד איה תילמרופ הניתבמ הנידמב תודהיה יכ ,לילעב הארמ וז הדבוע

 היבשות בר יכ ףא) הנידמה לש תימשרה תדה אלו ,תובר ינמ תחא
 .םידוהי

 .דחא הנקב הלוע וניא סיקוח קקוחפה שירחבנ תיב לש ומויק םג

 תסגכה סא םג .הרותה ןוטלסשל םירוסמ םייחה יחטש לכש החנהה םע

 קוחהש הדבועה םצע !הנשמ רבדה ןיא ז א | ם ג ,יתד קוח הקקוחמ

 < "תומושר"ב ומוסריפ ידי לעו תסנכב העבצהה ללגב ופקות תא לבק

 הז רבדו ,תסנכה אלא ,קוחל ףקות הנתנ הרותה אלש הארמ וז הדבוע

 .הרותה לש התצכמסב עגופ

 הרזחו "ידוהי והימ" תלאשב םינש המכ ינפל הצרפש תקולחמה

 ןיאש,איה םג הארמ (ןזייאפור) לאינד חאה לש וטפשמב הררועתנו

 ."ידוה*" לש ותוהמ תלאשב תידוהיה הכלהה תרדגה תא תלבקמ הנידמה

 איה הכלהה אלש ,ןוילעה טפשמה חיבב םיטפושה ועבק טפשמ ותואב

 ,םעה תעד ,ם"רחא םיכרע אלא ,הנידמב ידוהיל בשחיי ימ תעבוקה

 ךישמהל הנידמה תמגמ ןיאש ,תוארמ ולא תודבוע .דועו תונויצה תובא

 .התונשל אלא ,הרותה לש השיגה תא

 ךותמ - רשפא יאש םשכ :רמול אתרק "רוטנ ישנא םילוכי ןכלו

 ;"םייוגה לככ יוג" לארשי ללכב תוארל - תיתרוסמה תידוהיה הפקשהה

 תא שדוקה ןושלב ן"תימואלה תדלומ'התא קר לארשי ץראב תוארל

 ."הלואגד אתלתתא"כ הנידמה תא גיצהל רשפא יא ךכ - "תימואלה הפשח
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 תא המואה תווהתה ךילהתב םיירקע תודוסיכ הדימעה תונויצה .2

 ןאכמ .תווצמהו הרותה תא אלו תפתושמה הירוטסהה ,ץראה ,הפטה

 .תודהיה לש ירוקמה הבשחמה ךלהמ היטס הנה תונויצהש

 :תונויצבו תודהיב תדה םוקמ

 תגהנמ אלא ,טרפה לש ישיאה םוחתב תרגתסמ הניא תידוהיה תדה .1
 םילולכ םיילילפו םייחרזא םיטפשמב ןידה יקספ .םייחה לכ תא

 הליפת תוכלה וב םילולכש ומכ קוידב "ךורע ןחלש"בש תוכלהב

 .תבש תוכלהו

 אוה תדה םוחת יכ תעבוקה תינרדומה הקולחה תא הלבק תונויצה .2

 לש השיגה) .ינחלופהו ישיאה רושימב המוקמו ,דיחיה םוחת

 הבשחמה ךרדמ תונויצה התטס הזב םג .(הנידמה ןמ תדה תדרפה
 .תודה*ה לש תירוקמה

 !לארשי תנידמל סהיה

 תומשגתהב ירקע קלח איה הנידמה ,1 ףיעס "ב קרפב סרופש יפכ

 ידיב הלשממה וב םוקמ לארשי תנידמ ןיא :ונייהד .תונויצה

 ןויערה תומשגתהכ תספתנ הנידמה לכש אלא ,תוינויצ תוגלפמ

 הבשחמה ךרדמ הייטס הנה תונויצהש םשכו .ינולחה ונבומב ינויצה

 ןויער תומשגתה איהש ,הנידמה ךכ ,(1)תודהיה לש תירוקמה
 םילוכי םה ןיא ךכ םושמ .תאזה היטסה שומימ הנה - תונויצה

 .המע תוהדזהלו ,הנידמה סע םיכסהל

 :לארשי ץראל סחיה

 הצרא התלעש ,הילעמ אוה "אתרק ירוטנ" ישנאמ םיבר לש םאצומ

 הילעה" :תואצמתה םשל) .ךרעל 1840 תונשב ,19-ה האמה תליחהב

 תנשב ןושארה ינויצה סרגנוקהו ,1881 תנשב התיה "הנוטארה

 ךכ םושמ .ץראה תבהא ךותמ תויאמצע תוילע ולא ויה .(7

 תביח ךותמ הצרא ונאב :רמולו דירפהל אתרק ירוטנ ישנא םילוכי

 .תונויצה סיסב לע המקוהש ,הנידמל םידגנתמ ונא ךא ,ץראה

-----7----7---- 

 28 "סמ ךירדמל טוקלי

(a 

ta 

(3 

 םדיד יבגלו ,אתרק ירוטנ יחנומב הפ םירבדמ ונאש םיעטהל שי )1(

 העונתה תובא בור י"ע יוטב ידיל ואבש יפכ תוינויצה תוסיפתה

 ןה תיתדה תונויצה ללוכ - םינויצה בורלש רורב .תודהיה ןמ היטס
 הסיפתל רתויב הנוכנה תויכשמהכ הנידמה המעו תונויצה תספתנ

 --   .תודהיב תלבוקמה

308 

 םמלוע תפקשהו םתוהמ - אתרק ירוטנ 28 "סמ ךירדמל סוקלי

 "אתרק ירוטנ" לע םידגנתמ תועיד .5

 תונקסמה אולמ תא "אתרק ירוטנ" ישנא םיקיסמ ,ונרמא רבכש יפכ

 .הנידמל ילילשה םסחי תא יבמופבו יולגב םיעיבמ םהו ,םהיתופקשהמ

 :הבושתכ תועמשנ ,ןה םג תופירח ,תונוש תובוגת

 ,(ט"ישת ולסכ 'ז) "טרעוורפ" ןותעב בתכ ,ןמרביל םייח רפוסה
 .לארשי םע לש ופוג ךותמ הזה ןטרסה תא ךותחל שי יכ

 בוט הנידמל ןיא יכ בתוכ ,הרכזה רבכפש ,ותרבוחב ,ןמכוש .י

 ;ימינפה ונדוכיל ןעמל ,ץראה ןמ רגהל "אתרק ירוטנ"ל רוזעל רשאמ

 תא םייקל הנידמל ארוק אוה .ןחבמ תעשב וננוחטבלו ונייח רהוטל

 .וז התבוח

 לבא ;העצה עיצמ וניא ,רכזוהש ורמאמב ,ימלשוריה קחצי יול

 ."םהב הנכס "אתרק ירוטנ"ש ךכ לע םיקלוח ןיא בוש" יכ ,עבוק

 הלא םירפוס “990 ,ףירחה חוסינה תאו תודגנתהה תא ןיבהל לק

 .ביאכמ הז רבדו םייח-לעפמל ץרמנ ןפואב םידגנתמ דציכ םיאור

 ;איה המאה" *כ ,םיבתוכ םמצע אתרק "רוסנ ישנא ?ןורתפה המ ךא

 זעלב םיארוקש המ אוה ,גישהל רשפאש המ לכ .ילאקידאר ןורתפ ןיא יכ

 תא זיגרהלמ רשפאה לככ ענמייש רדסה .(םייח רדסה) "ידנויו סודומ"

 .טלחּומ ןורתפ וניאש יאדובו ,ןורתפ וניא הז רדסהש ,רורב .תוחורה

eהייעבה תגצה  

 %"אתרק 209103” "שנא לש םמלוע תפקשה תא הליחת םפסנ

(xםואלה תייעב : 

 םילבוקמה םיליגרה םיחנומה יפל עבקנ אל ידוהיה םואלה .1

 ;ותפש ללגב אל ,וצרא ללגב "המוא" לארשי סע ןיא .םלועב

 דהאמה דיחיה דוסיה .ּולש תפתושמה הירוטסהה ללגב אלו

 רומשל הבוחה ,תווצמה תרימשלו%הרותל ותקיז אוה םעה תא

 ותפקשהו ותפשו ורוקמ יהיו ,ידוהיל סדאה תא תכפוה תווצמ

 .יהי רשא
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 ןורתפל תושיגה יתשל רשקב תותווצה ןיב ןויד םייקל ךשמהב .2

 .ל"נכ היעבה

 סםוכיס .ה

 םניא "אתרק ירוטנ" לש םמלוע תפקשה לש תודוסיה יכ ,בל םישל שי

 המוקמ תא ,רכסוהש יפכ תוימואלה גשומ תא םישרפמ DA :חוכיול אשונ ללכ

 ךלהו םתוגהנתה תעבונ הלאמ האצותכו ,רבסוהש יפכ הנידמב תדה לש

 .הב ךורכלו הנידמל סחיב םתבשחמ

 םתרדגה תקדוצ םנמא םא הלאשה תא ןוידב ררועל םילוכי ונא ןיא

 ,ררועתהל הלוכי הניא הלאשה .ידוהיה םואלה וא תדה לש התוכמסו התוהמל

 םינויצה יפבו ,"!ןכ" - "אתרק ירוטנ" ישנא יפב דימ היהת הבושתה יכ

 עומשלו םמלוע תפקשה תא [ן י ב ה ל איה ונינפלש הרטמה ."!אל" -

 אצומה תדוקנ םַע בשחתהב :הז חסונב ןוידה היהי ךכ םושמ .םהירבד תא

 בסשחפהבו ,גייס אלל הרותה תורמ תא םילבקמה ,"אתרק ירוטנ" ישנא לש

 ןיבהל םילגוסמ ונא םאה - םואלה לשו תדה לש המוקמ לע םמלוע תפקשה םע

 ?לארשי תנידמב םתוא סולקל תורשפא שי םאה .אל וא ,םתוא

 םיכייש הלא ןיא יכ ,םיישעמ-םייטילופ םינינע הז ןוידל ונסנכה אל

 תאו תונורקעה תא ללכ ןוידה .הב ןודיהל םילוכי םניאו ,וז תרגסמל

 .דבלב "אתרק ירוטנ" לש ינויערה סוסיבה

 - הי פ רג וי ל בי ב

    

. 

xו שת הצב ,םילסורי ךיתוסוה לע ,יולב הסס . 
 ה

Ls aס יסת םילסורי ,הנירםהו הרותה תודהי ,ןילסיג . 
'" 

 .א יסת םילטורי תאצוה ,אתרק ירוסנ ,ןסכוס .י .ג

 דעו זאפ אתרק ירוטנ לס הדיגב יסעמ" ,יסלטוריה קחצי יול ,ר

 .21.8.55 "רודה" ןותע "םויה
a ” ” 

a25.4,065 "בירעס" ,"הסייקתב אל ותאובנ" ,ל"בה | . 
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 תורמ תא קרו ךא "אתרק ירוטנ" יסשנא םילבקמ ,זמרנ רבכש יפכ
 לע דמוע וניאש ,רטשמ וא ןויער לכ םה םיחוד ךכ םושמ .הרותה תווצמ
 םהיתויוכז לע םירתוומו ,םתהנהמ תונקסמה אולמ תא םיקיסמ םה .הז סיסב
 .(ןוזמ יסקנפ לע ורתיו ,ןוזמה בוציק ןמזב :לשמל) .תויחרזאה

 :איה ,אופיא ,היעבה

o!תונויצל ןורקעבש םימעטמ דגנתמה ,רוביצל ונסחי היהי המ  
 תססובמו ,תיבקע הנה וז תודגנתהש ,בשחתהב תאזו .הנידמלו
 ?ץראה תבהאב אקוד רושק הנממ קלחש ,המלש םלוע תפקשה לע
 !הפ תויורשפא יתש

(xהמכו המכ תהא לע ,לארשיב הז גוסמ רוביצל םוקמ ןיא , 
 םיתיעל טקונו הנידמה יקוח תא השעמל הכלה רפמ אוהש
 .תומילא לש וקב תובורק

(aלש תירקעה הנוכתה וב שיש סםושמ ,הזכ רוביצל סוקמ סי  
 ול רשפאיש רדסה אוצמל תוסנל איה היעבהו ,לארשי תבהא
 (x) .הנידמה יקוח תא רפהל ילבמ ,וכרד יפ לע תויחל

 הרבעה יעצמא 5

., 

 הריקח וא יבמופ ןויאר - א בלש

 רוקהחי תווצו ,"אתרק ירוטנ" שיא לש תומד וגציי םיכינה וא ךינה
 םלשנא וא םתוא ןימזהל תוסנל רשפא) .סתבשחמ ךלהלו םהיתונורקעל םתוא
 .(!םהל םיבורקה

 ןויד תותווצ - 'ב בלש

 תחא הצובק רשאכ ,םיכינה תוצובק יתש ןיב החיש ךורעל רשפא .1

 ."הונויצ"ה תא גציית היינש הצובקו ,"אתרק ירוטנ" תא גציית

 תויהל יוסע ,וז תורשפא לש ישעמה השוריפ יכ ,םיעטהל שי (%)

 םא יכ ,היקוחל ףופכ וניא הנידמה יחרזאמ קלחש ,ךכב תימשר הרכה

 תינורקע יכ ,רורב .(תדה לש\) תרחא םיקוח תכרעמ תורמל ףופכ
 לע התלוחת םלוא ,הנידמה םויק םצע תא רערעל וזכ הרכה היוסע

 ינמזב רקיעב) תיתיעב יכ םא ,תירשפא םישנא לש ןטקו לבגומ רפסמ

oםורח ). 

    

   
   
    

   
    

     

     

    

    

    

   
   

   
    

    

   
     

   



    

  

 ץולחהו רעונה ינינעל הקלחמה / תינויצה תורדתסהה

 םילשורי ,:לארשיה רודמה
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 29 *סס -- 5 ךרכ ,ךירדפה טוקלי |

 ונתרחב התא
   יי

 םימודרג לצב ּונידלי תוכבב

 .ונעמש אל םלועה תמה תא

 ;,םימעה לבמ ונתרחב התא יכ

 .ונב תיצרו ונתוא תבהא

 םימעה לכמ ונתרחב התא יכ

 .םיטירבמ ,םיכ"צמ ,םיגוורונמ

 ,סימודרי 20x ונידלי דועצבו

 ,סימכה םידלי ,םידוהי םידלי

 -םימדב בשחנ אל םמד יכ םיעדוי סה |

 "!+מיבת לא :םאל קר םיא"וק םה

 .(ץמרתלא .נ)

eRהמדקה  

 1דוחיי המב .תובר הקיסעמו הקיסעה לארשי םע לש תריהבה תייעב

 םע" וא "הריחב םע" ומצע תונכל (ותבוח וא) ותוכז המ ;לארשל םע לש

 ?יוטיבה לש קייודמה ונבומ המ :דועו ?ך"נהב אטבתמ רבדהש יפכ ,"הלוגס

 ?תורחא תומוא לע הלענ םעב לארשי סע תוהמ תא ןיבהל הנווכ שי םאה

 ילוקב ועמסת עומש םא התעו" ךכ לארשי םע רדגומ הרותב ,הנה

 םתאו .ץראה לכ יל יכ ,םימעה לכמ הלוגס ?ל םתייהו יתירב תא םתרמשו

 יל םתייהו" :דועו (5 - 6 "ב תומש) "שודק *וגו םינהכ תכלממ יל ויהת

 "סעל יל תויהל םימעה ןמ םכתא לידבאו ,"ה ינא שודק יכ םישודק

 .(26 "כ ארקיו)

jותוהמל תוכזכ והוארש שי .הריחבה ןויער חסנתנ םינוש םיהוסינ  

  ויה ,םעה לש ותבוחכ והוארש ויה .רחבנ וביטמ םעה :םעה לש תיעבסטה



  

  

 ונתרחב התא

 העירכמהו הלודגה העשה ,תבייחמ וז הריחבש לודגה לועה תא תאסל אוה

 ,יעבסהו ליגרה רדגמ אצויה דמעמב,הרותה תלבק םע .יניס רה דמעמב התיה

 ןמ רודב הנממ ררחתשהל לכות אל יכ דע,תאז המואב הנומאה השרשוה

 -תפוקת ךשמ םלענ אוה םא םגס)ילארשי עבט תויהל הכפפה הנומאה ,תורּודה

 .רוזחי בוש ירה המואב םסינוש םיקלחמ המ

 .לארשי תא םידחיימה OM םלועב יקלאה דועיל תונמאנהי הנומאה

 םימעה תומחלמל רוקמה .םלבס רוקמ ןאכמו תוצראה ייוגמ ונתשנ ךכב

 תדחוימה ונתלעממ תעבונ ,ונל םישידקמש הלודגה בלה תמושת .לארשיב

 תשגדומ,וז השיג יפל .םלועה תומוא לש םתואג הכירדמה ונתנומאמי

 ואשנש םימלשה םייחה יכרעל תודוה הל וניכז רשא ,תיעבט-לעה הריתבה

 .המואה תובא

 .תודמשו תורזגב יוטיב ידפל האב הריחבה .כ

 לא ונתאיבמ),םיבר תורוד תפדרנה ,לארשי תסנכ לש ה"רוג חותינ

 ,תורודה לכב םיידוהיה תועדה יגוה יבתכב .רחא ןוויכמ הריחבה ןויער

 ןייּוצ ,תרבוחה חתפב ןמרחלא לש ּוריש תמגודכ ,ונתפוקת "ררושמ דע

 הקזתתה הריחבה תעדות .םימעה תחפשמב וגדותיל תואכ,דחוימה ונלבס

 הבצלנ,עשרו תוירזכא ייוליג תעב .םעה לש תושקה ויתועשב אקּוד,אופיא

 !"ונתרחב התא" ארק אוהּו ידוהיה *נפעל לארשי לש סתשודק

 ,תלרסומ תונוילע = םעה תונוילע .4

 ;ןעּוט ("ב םיכרד תשרפ לע ;"ןיכרע יוגפש" ורמאמב) ,םעה דחא

 ךרד אוה עבוקה ,"ןּוילע" תּויהל םעה עיגה דציכ ,הגשמ הז ןיא יכ

 לש תירסומה "ותוינואג"ב םידּומ לכה טעמכ" .וז תונּוילע לש עיציבה

 איה חחא .ם*מעה ראש לכ לע אוה "ןּוילע" הז םוחתב "כו ,לארשי סע

 גנא םינפ לכ לע .הזה ןּורשכה וב חתפתה ןפיא הזיאבו ;:ךכל עיגהל ךיא

 לע ונורתי תא ןיבהו ומצע תא םעה ריכה המודק העב דע יב,םיאצומ

 רחב וב ?5 ,הנּומאה התואב השבלתנ תאזה הרכההו ,ּותוא םיבבוסה וינכש

 טעמה" אוה ירהש ,הפיכב לושמל אל ."םייוגה לכ לע ןּוילע תחל" םיקלא

 רומשלו ...הלוגס םעל ול תויהל" תירסומ תוחתתפתהל םא יכ "םימעה לכמ

 .ההּובג רתויה תוירסומה תא רוד לכב ּוברקב םישגהל ,"ויתווצמ לכ תא

 ליעוהל הנווכ סםוש ילב ,תושקה תוירסומה תובוחה לוע דימת ןילע תאשל

 לש תאזה הרכהה תא .דבלב ותואיצמ םשל קר ,םדא ינב ראשל קיזהל וא

 לכ לע םחונ הב אצמו תורודה לכב ובלב םעה אשנ,תירסומה "ותריחב"

- 
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 בנתרחב התא 29 "סמ ךירדמל טוקלי

 וא ,וב ןודל אלו ,וריתסהל וצרו ,הריחבה ןויער לע "ורתיוש" םג

 .קיזמ ןויער וב ואר וליפא

 ."הריחב םע"כ סםעה תסיפתל תונושה תושיגה תא רוקסנ הז סוקליב

aעקרה תגצה  

 .תירוססיה הריהב םעה-תריחב ,1

 אוה ירזוכה רפסב ."ולה הדוהי "ר אוה וז הטיש לש החתפמ

 התשענ ןוסארה סדא ימיב רבכ .תושונאה ימי תישארל הריחבה תא םידקמ

 תירסומ תינחור השרותל הכוז ,תש ,ישילשה ןבה .וינב ןיב הריחב

 םדאה ה*ה ,וז הסיפת יפל ,ןושארה םדאה .ןושארה םדא ינב ראשמ ההובג

 וינבב .תושונאה לש תונורשכהו תולעמה לכ וזכור וב ןכש .רתויב םלשה

 .תש ךישממ ותומד תאו השרותה הקלחתנ

 ראשנ תש לש וערזמ ףא .ןיק לש וערז םלועהמ דחכנ לובמה ימיב

 םדאה לש תונורשכו תונוכת לש רתויב תידוסיה השרותל הכזש ןבה,חנ קר

 :טועמ םישנא תעפוהו,דחמ יבויח יתשרות זוכר לש הז ךילהת .ןושארה

 לכמ .הרירב ךילהת שי ולצא ףא .וניבא םהרבא דע ךשמנ,תיבויח השרות

 םחלשמו תונתמ םהרבא ןתונ וינב ראשל ,ךישממכ ראשנ קחצי קר וינב

 ויבא תיבמ הנופ ושעו הרירבה ךילהת ךשמנ קחצי ינב לצא ףא .ותיבמ

 דוסיה תונוכה וזכור וב ,םהרבאו קחצי לש ךישממה אוה בקעי .ריעש לא

 לארשי *גב תוהפשמ ,תיתחפשמה הריחבה הליחתה ונממ .ןושארה םדא לש

 רוכ התיה םירצמב תּולגה .םהיתונורשכבו תוירסומה םהיתוסמב תונייטצמ

 תיב תנּוכת םהב תססובמ התיה אלש הלא לכ ,םילשחנה לכ ורשג ,םעל ףרצמ

 יאצי תינחתורה םתשרומל םינמאנה .השקה דובעשב ודמשנ וא וללובתה בקע

 ,םהיתושירדב םילענהו םידחוימה םיטפשמה תא לכקל יניס רה תיתחתב ובציגנו

 :לארשי ץראב בשּויה םעה תקוח תא דיתעב ווהי רשא

 םע .דחוימה ועבט אוה לארשי סע תא דחיימה רבדה וז השיג יפל

 .הלוגס םע וניה ותנוכת "פל לארשי

 .הריחבה ןויערב דחא דצ שיגדמ "ןמית תרגא"ב ם"במרה .2

 .םתקדצו םהייח חרואב םמצע וחיכוה המואה תובאש ירחא האב הריחבה

 לגוסמ יכ חיכוה םעהש ירחא קר הפקות תא הלביק תיחצנה הריחבהש,רמו
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 . תיקולא תולגתה אוה לארשי םע .5

 לכ תויהב,לארשי םע לש ודוחי תא ריבסמ ןמגרב .ה.ש רוסיפורפ

 .תיקולא תולגתה וייח

 תד לש תויפיצפסה תא ריבסהלו ןיבהל לטומ ,םירומה לע ונילע"

 .תורחאה תותדה "בגל לארשי

 ריבסהו יתיב לא אבש ,םירואנה םיברעה דחא םע החיש יל הרוכז

 תודהיהו ,תימואלניב איה ירהש ,הלודג רתוי הברה תד איה םלסיאהש ,יל

 םולכ.תימואל הד לש השוריפ המ ןיבהל לטומ ונילע .תימואל תד קר איה

 הל סי תד לכ ?היסואל תדב םיקבד ונחנאש ;ךכ לכ הגרד יתּגחנ ונחנא

 ןיא יכ ,ןארוקה - םלסיאה ,ושי לש ותוישיא - תורצנה !הלש זכרמה

 תויהל,אוהש ומכ םע ,םלש םע ארקנ ןאכ אלא .ןארוקל הרותה תא תוושהל

 .תיקולאה תולגתהה אשונ

 ,תובאה לא םלועה תאירבמ רשי ונתוא איבמ הרותה לש רּופיסה

 םיווצמ ּונחנאו .םלועה תאירב לש ךשמה איה הזה םעה תריצפ ּוליאכ

 ןיא .תורחא תותד לש ןבומב "תד" ונל ןיאש ,הזה ןינעה תא ןיבהל

 לש ןיינע תודהיה ןיא .םייחה ראשמ הציהמ ידי לע דרפנ םוקמ ןאכ

 םיכפוה םתאמוט לכ לע םייחה אלא ,םייחהמ תדרפומ היסנכ לשו ןחלופ

 .םיקולא הלגהמ ובש ,שודקה ףוגה אוה לארשי םע .טעמ שדקמל ּונלצא

 תולגתהכ לארשי תודלוה םילגתמ ,ץיבשוא דעו וניבא םהרבאמ לחה

 .תיקולא

 ש"ש האור ינא .הריחבה ןויערב "תואשנתה" שיש ,םינעוטה של

 ונא ."ידע סתא" :הלעמלמ ונילע הלטוה הריחבה .הרומג הנבה יא ןאכ

 ךרדה דיל בכושה רּוכיש ךלמ ja ונאצמ וליא .םידע תויהל םייורק

 ונבצמ תא האור ינא םא ?תואשנתה ןאכ שי םולכ ,"ךלמ ןב ינא" ארוקו

 ןאכ ןיא ?תואסנתה לע ונלש תואיצמב רבדל רשפא םולכ ,יתדהו ינחורה

 ,םוי םוי תמייק הלאשהו .ונשרדנש השירד ןאכ שי ,תואשנתה לש ןויער

 ."הריחבה רבד הז .הדימ וזיאבו ,הירחא םיאלממ ונא םולכ

 :וז איה ןמגרב "פורפ לש ותטיש

 .הלעמלמ ונילע הלטוה הריחבה .א

 .ונשרדנש השירדה תעידי,אלא תואשנתה לש ןויער ןאכ ןיא .ב
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 רכנ ינב םיללובתמ תטילק ידי לע,ולובג ביחרהל לדתשה אל אוה .ויתואלת

 תינלבסש ינפמ אלו הידגנתמ ירבדכ,ןיע תרצ תודהיהש ינפמ אל ,וברקב

 לש הינמיסמ דחא אוה הזש ינפמ םא יכ ,לארשי ימכח תולצנתהכ ,איה

 ,תובוחל ןתושעלו היתובוח ךרע ליפשהל המיכסמ הנ:אש,הנוילעה תוירסומה

 , .ן]הב דומעל לוכי םדא לכש

 ינב יאשמ הינב תא הלידבה תודהיהש,אוה ונימב דיחי ןויזח תמאבו

 הלקה סם"רחאל רשא דועב ,תוסקו תולודג תובוח םהילע הליטהש ,הזב קר םדא

 תוירסומה תובוחה יולימ תוכזב קר אבה םלועל קלח םהל הנתנו ,לועה תא

 .רתויב תוידוסיה

 ןויוושה לגד תא תיתפרצה הכפהמה המירה זאמ ,הנורחאה האמב קר

 ןיאש ,.ירסומ לאיריאל *ללכה רשואה תא התשעו ,םדאה "נב לכ ןיב הוחאהי

 יפל לארשי תריחב ןויערב שייבתהל לארשי ימכח תצק וליחתה ,ונממ הלעמל

 תא ןקתל ידכו ,רומגה ןויּוושה ןויערל דגנתמ ותויהב ;ינומדקה ונבומ

 "ארש* תדריעת" רבד לע העּודיה הרותה תא ואיצמה רודה חור יפל תודהיה

 )י:לר ץיבל "תימואלה הריחבה" ןויער ןיב ּומילשה ,רמולכ "םימעה ןיב

 סגמא לארשי :ינשל יעצמא ןושארה תא ושעש ידי לע "ישונאה ןויוושה"

 .םדא ינב לכ ןיב רשואו הווחא תוברהל ?המ םשל לבא "רחבנ םע" אוה

 .ז הרטסל ודיכ הנתינש .לארש* תרות יפ לע םייח תווחא םתוא ודמלב

 ."הואיצמב דוסי הל ןיאש ,וז הרשפ ןאכ רותסלו רוזחל ךרוצ ןיא הנהו

 :וז איה ,אופיא םעה דחא לש ותטיש

 וז השיג) .וינכש לע הלוע אוהש ריכהו ,ותונּוילע"ב רחב לארשי םע .א

 לע ןוילעכ לארשי םעב רחב 'ה ןהיפל תומדוקה תושיגה תא תדגונ

 .(םייוגה

aםהמ ירסומ ותויהב םייוגה לע ןוילע לארשי םע . 

 :תויוכזמ תושק תובוח רתוי תולטומ רחבנה םעה לע .ג

 לארש* םעש ,וריבסה ("לארשי תמכח" ישנא םיליכשמה) לארשי ימכח .ד

 לארשי דיקפת יכו ,םירחא םימע סויקל םיכסמ אוה ןכלו ,ינלבוס

  .תונוכנ ןניא ולא תוחנה יתש .תירסומה ותרות תא תומואב ץיפהל
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 הייעבה תגצה .ב

 ."ונתרתב התא" לש תוהמה תיעב .!

 ,תונוש תוצוכקל הליחת ןניימנ,תונושה תושיגה תא םכסל ונאובב

 .הילעבה לע ןטבמ תדוקנמ

 בתויתד תושיב .א

 .*ולה הדוהי יבר - תירוטסיה הריחב .1

aeאשונ תויהל,םיקולאה ידי לע יניס דמעמב רחבנ םעה  

 .הנומאה

 :םירוטסיה היתר השיג .ב

 .יתריתב לע דיעמ םעה לבוסש לכסה »3

 :וגנמז ינב תועד יבוה תעד .ג

 .םעה דהא - תירטומ תונו*לע - לארשי םע תונוילע .4

 .תיקולא תולגתה סניה ההע דע םתישארמ לארשי םע **"ח .5

 ןמרב ר"ד - שודק יוג תעדותל ךנחל לכונ אל וז הפוקתב .6

 .רטכש ר"ד =

 .השיג לכ לש הינווג לע וישכע דומענ

 .תירוטסיה הריחב .1

 םדקש ירוטס*הה ךילהתה תא השיגדמ לולה הדוהי לבר לש ּותשיג

 פנבמ קלחל קר הרבע,ןושארה םדא לש האלמה ותשרות .לארשי תריחכל

 תלשלש תא ךישמה וינבב בוטה קחצי ,וז השרות הזכרתה םהרבאב .םדאה

 תויהל וכז םירצמב ףורצו רורב ורבעש וינב ינב רשא,בקעיל השרותה

 .םידחוימו םילענ םידועי לעב,רחבנ סע
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 תולגתה םה לארשי םע לש םייחה תודלותש ,ךכב תאטבתמ הריחבה .ג

 .ץייבשוא תופרשמ דע וניבא םהרבאמ ,תיקולא

  

 .יוסיכ ול ןיא ןיידעש רטש-"שודק יוג" .6
  

 ("ןוכיתה תוניחב תודהיה יכרע" :תרבוחב) ןמרב ר"דו רטכש ר"ד

 ."שודק יוג" לש ןויערה תשגדהל םידגנתמ

 סישל וילע הזה ןמזב תודהיה יכרע לע םיריעצה תא ךנחל הצורה"

 דצה לע דומעל ןיאש איהו תחא ןהיניבו ,תובר השעת אל תווצמל בל

 ,תיללכ םדא תרותכ תודהיה תרות תא תונקהל שי,אלא תודהיה לש ילוגסה

 אלה תרוסמה ,ידוהיה אּוה ירוטסיהה עקרה .לארשימ םדאה אוה האסונש

 ירקיעה הנכות לבא ,ידוהיה םעה לש ופוג אוה האשונו תידוהי תרוסמ

 .ללכב םדאה לש םייחה חרוא אוה

 דצה תא םויכ שיגדמה,"שודק יוג" לעכ לארשי לע םויכ רבדמה

 אוהש ,הז דבלמ יכ ,ךוניחל בר קזנ םרוג ,רחבנה םעה לש ילוגסה

 הזה טפשמהש תעדל וילע ,תודהיה יכרעמ רעונה תא ךכ ידי לע קיחרמ

 ול ןיא הז רטש .ןוכנ וניא - "סשודק יוג אוה לארשי םע" - ומצע

 הניא רחבנ סע תויהל העיבתה ףא .שודק ןיידע וניא יוגה יכ ,יוסיכ

 וב עייתסנ אלש יואר,הריחבה ןויער לש ןינעה לכ ,התיעב ןיידע

 .וללה תורודב

 לככ יוג אל ,שודק םע אוה לארשי םע":רמא ןמגרב רוסיפורפה

 תא ךנחל ונל רתומה :הלאש לאוש ינא ןאכו .שסודק יוג אלא ,םייוגה

 הלודג דובכ תאריב "שודק" הלמל סחייתמ ינא ?הז דוסי לע רעונה

 לוג" תניחב לארשי םע לע וננמזב רבדל תמאב לכונ םולכ לבא .דואמ

 םימייוסמ השודק יעגרב אל OR ,שודק יוג לארשי םע היה יתמ ?"שודק

 םילוכי ויה םישודק ויהש ,םיאיבנה ?ינומה חבט תעשב ,םשה שודק לש

 ,םיליגר התומת ינב ונא לכונ ךיא לבא ."םישודק ויה" :השירדב אובל

 ?ןתוא םייה ונניא ונחנאש ,הלא םילימ וניפמ איצוהל

 ,יעבט אוה םימעה לש םמויק דוסי יכ,שיגרהל וננמז ןב לוכי םאה

 ס"לרהחאה םימעה לע ?יעבט-לע דוסי אוה לארשי םע לש ומויק דוסיש דועב

."?רחא גוסמ אוה ונמע לש ומויק וליאו ,הרבחהו עבטה תויקוח הלח
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 .לארשי ישדק לע ושפנ רסמ םעהש העשב,יוטיב ידיל האב השודקה

 -ךרד !?ותוא םייח ונא ןיאש העש יוטיבה תא ללחל ונל רתומ סאה

 הדוקנב ונשגפ ."רחבנ םע"ל לארשי היה דציכ הייעבב ונעגנ בגא

 .תונוש תועד וז

 תימצעה השגרהה וז התיה .רחבנ אוהש עבק םעה - םעה דחא 6

 .םעה לש

 .הלעמלמ ונילע הלטוה הריחבה : 5,2,1! תושיג )2

 .םירחאמ םינוש ונניא - [ןמרב ר"דו רטכש ר"ד (3

 ?"ונתרחב התא"ב ץפח ונל שי םאה .2

 !:הלאשה תדמוע "ונתרחב התא" לש ותוהמל תונושה תוסיפתל רבעמ

 :תוניחב שולשמ היעבה תא תוארל רשפא ?םירחבנ תויהל ונא םיצור םאה

 תובר םיתיעלו ,ןפוד אצוי ,םירחאמ לדבנ ושוריפ "רחבנ" .א

 ?ךכב םיצפח ונא םאה .ותולידבו ודוחי לע ףדרנ

 לע תולטומה הלאל לעמ "תובוח סומע" ושוריפ "רחבנ" .ב

 ?ךכב םיצפח ונא םאה .םירחא םימעו םישנא

 .םירחא יבגל (הלענ) ןוילע וסוריפ "רחבנ" .ג

 השיפתב קר ררועתת וזכ הלאש) ?וז תונוילעב םיצור ונא םאה

 הייוצמ םאה .(תירוטסיה-תיתדה וא תיתדב אלו תינוליחה

 לע םידיעמ תונוילעהייוטיב אמש וא ?וז תונוילע ונב

 ?הכופיה

 ?תילילש השגרה - תורחביה תשגרה .5

 :דחי םג תויעב שולשב םינד ונאש ,אופיא ,אצמנ .4

 ."ונתרחב התא"ל ,רוקמה המו ,שוריפה המ .א

 ?"ונתרחב התא"ב םיצור ונא םאה .ב

 הבוט(!השומימ תויורשפא לכ לע) "ונתרחב התא" תעדות םאה .ג

 ?הער וא איה
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 יניס רה דמעמב רחבנ םע .2

 הרותה ךרדב ורחב לארשיש ,הדבועה תא השיגדמ ס"במרה לש ותשיג

 .הנומאה תא חצנל םעבטב העיבטהש,תיקולא הריחבל וכז ךכ ךותמו

 .רחבנ ותויהל תודע לארשי תא דימשהל םימעה תונויסנ .2

 תורצ ךותמ ףא ,ותריחב רכות לארשיל ושענש םיסנ ךותמ קר אל

 לככ הז םע ןיא יכ עדנ ,םלוע ימי "רבדב םהל אמגוד ןיאש ,תולגה

 האנשהו תוומה ירעשב ותנומא ,תופרשמ *חתפב ויכרעל ותונמאנ .םימעה

 .ותריחב לע םידיעמ ,םירחא םימע ותוא םיאנושש

 .ותּוירסומב ןוילע םעה .4

 אשונ לש לּודג דועיל ,ותשגרה "פל ,רחתבנ םעה "כ שיגדמ םעה דחא

 לּוע ּומכש לע דימת תאשל ותוא תבייתמ וז הריחב .הנוילעה תוירסומה

 לע תיתד וא תינידמ תוטלתשהל ףאש אל םעה .תושקה תּוירסומה תובוחה

 אּוה ,דעונ ךכל אל יכ ותנומא תא ץיפהל םעה דיקפת ןיא .םימעה ראש

 .םיירסומה וידועי תא ואלמב "ותונוילע" לע רומשל ךירצ

 אלא ,הלעמלמ הלטוה אל הריחתבהש העבוקב תומדוקהמ הנּוש וז השיג

 .סםלקולא רחב וב יכ ןימאהּו ונורתיב ריכה םעה

 1 יתעדל ."ה ןוצרל םידע תויהל ונרחבנ יכ שיגדמ ןמגרב 'פור
 אלממ אוהשכ :ונוצרב .ונוצרב אלשו ונוצרב ,םעה ייחב העיפומ וז הריחב

 תודע םיוהמ וייח ימי ירבדשכ :ונוצרב אלש ,"המ ונתינש הרותה יויוצ תא

 .םיקולאה ןּוצרל

 .3וסיכ ול ןיאש רטש ,"שודק יוג" .6

 ?דוהיבש דחוימה תא שיגדהל ןיאש ,םירובס ןמרב ר"דו רטכש ר"ד

 לכו "שודק יוג" וניא ןיידע םעה .םימעה ןיבל וניב ףתושמה תא אלא

  .הז רואב ותוארל ןיא הזכל ךפהיי אל דוע



    

  

 ונתרחב התא 29 "סמ ךירדמל טוקלי

 הירוטסיההו ,הקוחרהו הבורקה תידוהיה הירוטסיהה חכונש,הארנ

 םיזחואה הלאל אל, היעבה ןמ םלעתהל תושר ןיא ,הבורקה תידוהי-אלה

 .תינוליחה טבמה תדוקנב םיזחואה הלא אל ףאו, תיתדה טבמה תדוקנב

 ונמצע תא וניאר אל ,וז הלאשב תועבומה תועדה יוביר חכונ

 .ןאכל וא ןאכל עירכהל םיכמסומ

 היפרגוילביב .ו

LA 

dlגמ - "וכ .א רמאמ .יולה הדוהי יברל ,ירזוכה רפס  

 ."דמ - "בל "ב רמאמ .ג"יק ,"גק - 'הצ

 .םעל ם"במר תאצוה ,"סם"במרה תגרגא" .ןמית תרגא ,ם"במר .2

 .ד"יק דומע

 ,179 - 22 ,םידומע "ןוכיתה ךוניחב תודהיה יכרע" .5
6 - 97« 

qui opa na .4חזרה ": 

 .185 - 197 ,ילארשי ברה תאמ .לארשי תבשחמב םיקרפ .5

      

Dip?ונתרהב התא 29 "סמ 222322  

 הרבעה יעצמא ד

 ."ונתרתב התא" לש רוקמהו שוריפה תייעבל .1

 אוה חרכה ,תונושה אצומה תודוקנ תא םיניבמ םניא םיכינחהש ןויכ

 ;שארמ עובש ,עובקל שי וז ךרדב .תיבב רמוחה תא אורקל תורשפא םהל תתל

 תולעומה תונושה תושיגה יפל ,ןנוכתהל םהל רשפאלו םינוש תותווצ

 ןויד ףוסבלו תווצו תווצ לכ לש הריקח םייקל יאדכ )ןכמ רחאל .טוקליב

 .םהיניב

 ."ונתרהב התא"ב וננוצר תייעבל .2

 ?ךכב הצור "מ - ימינונאו יאשח לאשמ ךורעל עצומ :לאשמ .א

 .(הצור אל וא - הצור :קתפ קרוז דחא לכשכ יפלק תטישב)

 םיכינחה לכל דחא החנמ ידי לע להונמה ישיאו יבמופ ןויאר .ב

 אלש דרפנב וא תיכונחה הצובקה לכ ינזאב - דרפנב דחא לכל)

 םהיתושיג תא ררבל ןויסנ השעיי הז ןויארב .(הלועפה תועסב

 .םיכינחה לש

 !"ונתרחב התא"ב ונא םיצור הדימ וזיאב :ישפוח ןויד .ג

 ."ונתרהב התא" תעדות לש הכרעהה תייעבל .3

 :םילדדצ-וד םיקתפ .א

 תונורתיה תא םושרל ושקבלו םיחכונה ןמ דחא לכל קלחל עצומ

 .הנודנה השיגב (ותעדל) תונורסחהו

 תובקעב השיגה לש היתונורסחו היתונורתי לע ישפוח ןויד .ב

 (%) .ל"נה םיקתפה תארקה

 םוכס <>
  

 :וילאמ ןותנ ןורתפה זאו ,יתד טקפסאמ ןודל רשפא הנודנה הייעבב

 ותובישח הלגתמ וז הדוקנבש המוד .הריחב תלאש ללכ הניא "הריחבה" תלאש

 .הייעבב ינוליח טקפסאמ אקווד ןוידה לש

 ןורחא "מעב האר (%)

  
     



 ץולחהו רעונה ינינעל הקלחמה / תינויצה תורדתסהה

 םילשורי ,ילארשיה רודמה

 51-50 'סס "א ךרכ ,ךירדפה סוקלי

 םשה שודיק

. = = am 7 

 סכנה םניא םייחה"

 "םייחה לש רתויב רקיה

 (רליש)

 רבד-חתפ

 תיברממ ,ּפקיהב רתוי ללוכו בחר "טוקלי" םעפה םיאיבמ ונא
 .םימדוקה םיסוקליה

| 

 תלפטמה םיטוקליה רדסל ךשמה וב תוארל רשפא,ונכות תניחבמ
 תרתופ הניא וז תויכשמה ךא .םידוהיו תודהי ,לארשי לש תויעבה לולכמב
 .הז אשונב ונרחב המ םושמ קמנל ךרוצה JD ונתוא

 ךראה ןב לש ותוהדזה לע רתויב תודיבכמה תויעבה ןמ תחא
 ,תופידר,לבס לש סייוליג הפוצר וזש הדדבועה איה תידוהיה הירוטסיהה םע
 .הלפשהו םייוניע

 תופוקתב ידוהיה םעה תודלות תא ,ונכותב םיבר םיאור ךכ לשב
 שלארשיב וישכע ללוחתמש המל תוכייש וב ןיא הבר הדימבש ןיינעכ,ותולג
 לש העפותה ןיב - יתוהמ ילואו - בר ינוש שיש ךכב תעייתסמ וז הייאר
 .תינידמ הניחבמ דובעשב םדוסיש ,תולגה ייה ןיבל תיאמצעה לארשי

 ךרוא לכל, ביקעו ףוצר ,רשקמ טוח תווטל םינושה תונויסנב
 .יזכרמ גשומכ םשה שודיק גשומ עיפומ ,תידוהיה הירוטסיהה

 ןיכומיתו ןיכומיס םיבאוש ,ותוא הדילוהש העפותה ןמו ,ונממ
 םילודג ינפב השאר תא הניכרה אל םלועמ תודהיהש חיכוהל םיפאושה הלא
 םלריג *ונישל המואמ תושעל ונמע-ינב ולכי אל רשאכ DA .הנממ םיקזחו
 רשפאש רבדכ תגצומ,םשה שודיק לע הילעה .םשה שודיק לע תוומב ורחב -
   .(!הדיחיה רואה ןרק אל יכ םא)הלוגה ייחב רוא ןרקכ ,ומע תוהדזהל
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 29 "סמ ךירדמל סוקלי ונתרהב התא

 הרעה (א%)

 .טעמכ ןאכ הנודנ הניא "ונתרחב התא" תעדות תכרעה לש היעבה

 ןיאש רורב,טוקליב ןוידה ןמ יכ הדבועה תורמל ,רמול יוארה ןמ

 תולעל הלולע וז ירה - תיעזג תונוילע תעדותל "ונתרחב התא"ב הנווכה

 איבנ .תוגהנתהב עדומ יתלב ןפואב אטבתהל ףאו ,םינמזה ןמ ןמזב

 :הז ירשפא לוגלגל תואמגוד המכ

 העדות תמר לע םידמוע םניאסו,תורוד ךשמב הלפשהמ ולבסש םישנא | .א

 יוטב תתלו תיעזג תונוילע תשגרה ילעבל ךפההל םייושע ,הובג תירסומ

 .םיידוהי אל םישלח םיטועמ יפלכ םתוגהנתהב ךכל

aהלולע ,םידוהי אלל אשנהל - םינכומ םניא םידוהיהש הדבועה  

 ברקב דחוימב םירקמ (w?1 .שרופמ ינעזג יוסיבכ םלצא שרפתהל

 עייס אל רבדהו - ךכ םירבדה ושרפתנ םנמאש ץראב םירז םיטנדוטס
 .(םלועה ימע םע םייבויחה ונירשק תרבגהל

 תבשיתמ הניא ("רסומ ןבומב וליפאו) "ונתרחב התא" תעדות םצע .ג

 .ינרדומה םלועב תוטילשה תויטסילסרבינואו תוינויווש תושיג םע לקנב

 םא םימעה ראשמ החדנו לדבומ ומצע אוצמל לולע ידוהיה םעהש,ןאכמ

 ."ונתרחב התאב" קיזחי

 תעדות חרכהב יכ תונעוט ןניא ןאכ תולעומה תודוקנה - םוכסל

 ,תורשפא תולעמ ןה ךא ,תוילילש תועפות הירחא תררוג "ונתרחב התא"

 תויורשפאה תא ןוידב בלשל|אופיא היה בוט .הלאכ תועפות ויהי םנמאש

 ?םימיה ןמ םויב תוילאר תויהל ןה תולולע םנמאה לוקשלו וללה

  

     

    

   

    

    

   

      

   
    

   

    

     

 



  

  

 31-50 'סמ ךירדמל טוקלי
 םשה שודי

 לארשי תודל תב ומוקמ - םשה שודיק - :ןושאר קלח

 םיהבגה תארקל ומצע קבאמה"
 "םדאה בל תא אלמל ויד

 (סופיזיס לש סותימה - ימאָק .א)

 .וב זחא ןויערהש םוימ ןיתודלות תיצמת תא הוהמ םשה שודיק ןויזח ירה ,לארשי םע לש והורךו ותוברת לע ומתוה תא עיבטי יטסיאיתונומה ןויערה םא החא לאב הנומאה תא םלועל איבה רשא 0 ךוחב דלונ , םשה שודיק" םינכמ ונאש ןויזהה יכ,הרקמ הז ןיא ל

 .הלא ינש ןיבש רשקה לע הליחת דומעל ,ןכ לע ,הסננ

 םישגהל DA הז ןפואבו ולש וייח לע הלענה סלחומ ךרעב תודוהל כ"יעו -תומ? :הרירבה וינפב תדמוע ,וייח לע םויא ידכ ךות םדאה לע היופכ 0 pg םא ,.דועילו תיתימאה תוהמל תושחכתהו ,תועבונ ןה ונממ רוקמב םג הע - איה תומימתבו תומלשב העיגפה :תאז תמועלו ."םכיהולא 'ה שודק יכ ne םישודק" ,"ןוגחו םוחר היה התא ףא ךונחו םוחר אוה המ : is :"ע וסשפנב עובטה םיהולא םלצ תא שממל ההימכה לש ריבה ו ינפל םימת תויהל ,תירסומ הניהבמ םלש תויהל ותפיאש 40 ו ,טלחומה בוטה תא תמלגמ איהש,הנוילע היווהב אלא ומצעב וב וניא יו - םינבּומה לכב םדאל ותוא השועש המ - תישונאה ןתוילוגסו ותוהמ ד יכ,עדוי אוה :ותעדותב ןימאמה םדאה יח וזה ,םןיסחיה תא .דבלב 7 אוה םכרע ,טלחומה ךרעה תמועל .הזה ןוילעה ךרעה ןמ ותוא ס 2 no םושמ קר ךרע םדאה-ייחל שי וז הפקשה יפל ,םיישונאה ו 7 ליחנמכ אוהו ,ןיטולחל םהמ גרוח אלא ,םיישונאה םייחה יפלו a ךותב יוצמ וניאש ,ןוילע ךרעב ורוקמ הז ןכות .תיתדה תמאה לש , ad הנכות והז .תועמשמ וייחל הנקמ כ"יעו ,םלועב דועי ול תעבוק ai 7 ותוהמל תסחייתמ איה ;דבלב ינויע ןכות תלעב הניא וז תמא .וב -- הרישי תולגתהב רסמנש המ קר ,תמאכ האור איה ןכש ,העבטמ (תידעלב) תיביסולקסקא תד יהוז .תחאה תמאה - תיהולאה תמא הדיבש תגעוסה תד ,תיאובנ תולגתה לש תד אוה םזיאיתונומה

 ה היוצמ

 תרוסמהש המו

  

  

  

 םשה שודיק 31-30 "סמ ךירדמל סוקלי

 תא שדקמה םדאל רשפא דציכ :קבטמל ינש דצ שי ,ןדיאמ

 ?תומל תוכלוהה תויומד םע תוהדזהל םייחה

 ?רחא ךרע לכ רשאמ רתוי הלענ ךרע וניא "םדא ייה" סאה

 שי וליפאו ?"סשה שודיק" לע תוומב םעט שי םאה ,רבדה אוה ךכ םאו

 ?ומע תוהדזהל ,ןאכו ושכע ,ונא םילוכי םולכ ,םעס

 הרורב הניא ונרוד יבגל התוריבסש ,הינש היעב םג הפ שיו

 ךלוה ונלש םלוְצהש,םירובס שי ?סעה םויקבש "ךרעה" המ :ערפמלמ
 דע "ימואלה םרוגה" תובישח םוצמצ ונייה ,"םזילסרבינוא" תארקל

 .םומינימל

 ומויק תרימשב רתוי םעט ןיאש ירה - רבדה אוה ךכ םנפא םא

 תירוטסיהה וכרד לע םידיעמ רשא תוערואמה לכ אלימב זאו ,םעה לש

 .ןיטולחל תועמשמ ירסח םויה םיארנ ,ומויק תרימשב לארשי לש

 "םשה שודיק" תעפותל תילאוטקא תועמשמ ,תורחא םילימב

 .תודהיה לש לדבנהו דחוימה המויק ךשמהל הקיזב | הבר הדימב .תינתומ

 הרורב הכ הניא,הלא תולאש יתש לע הבושתה יכ המדנ ונל

 הז טוקלי ביצהל ונטלחה הז םעטמ.רבדה תא קודבל םעט שיו ,הילאמ

 .הרדסב
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> 500 m 

 םשה שודיק םשה שודי 51-50 "סמ ךירדמל סוקלי

 תוהמ הלגתת ודי לעש ,הזכ ןפואב לועפלו תויחל בייח ידוהי לכ

 םכחה קדקד םא ןכו" :ם"במרה תאז םכס ךכו .םדאל הקינעמ איהש המו ותד

 רבסב םלבקמו םהמע תברועמ ותעדו תוירבה סע תחנב ורוביד היהו ומצע לע

 אלו ... הנומאב ןתונו אשונו ... םבלוע וניאו םהמ בלענו ,תופי םינפ

 לכב השועו ןיליפתב רתכומו תיציצב ףוטע הרותב קסוע אלא דימת הארי

 םיואתמו ותוא ןיסלקמ לכה .ואצמייש דע ... ןידה תרושמ םינפל וישעמ

 לארשי התא ידבע יל רמאיו' :רמוא בותכה וילעו "ה תא שדיק הז וישעמל

 . (7)"ראפתא ךב רשא

 םרוג,יהולאה וצל תונעה ךותמ השוע םדאהש השעמ לכ :םידמל ונאצמנ

 נמצע םייחה תריסמ תדמוע וז תונעיה לש האישב .םלועב שדקתיש םימש םשל ול

 בינוש םילוגלג רבע ,הז ןויער .הגרדבש לדבה אלא תוהמבש לדבה ןאכ ןיא,לבא

 אוה ראשנ ודוסיב ,םלוא הלשמ ןויבצ ול הפיסוה הפוקת לכ .ונמע תודלותב

 תופוקתב הז ןויער לש ותוחתפתה רחא בוקעל,תעכ הסננ ונא .ןלוכב ההז

 .ארקמה תפוקתב חתפנו ,תידוהיה הירוטסיהה לש תונוש

 ארקמב םשה שודיק

 הסיפתב ודוסי - ותוא ונגצה ובש בחרה ןבומב םסשה-שודיק ןויער
 וליאו,לארשיל השודק לש דמעמ תקנעהכ שרפתמ תווצמהו הרותה-ןתמ !תיארקמה

 -תשודקו םשה-תשודק הז ןפואב .םיהולא םש תא שדקמ תווצמה לש ןיולימ

 ינב ךותב יתשדקנו ישדק םש תא וללחת אלו" :ידדהא הזב הז םירושק םדאה

 ךפוה תווצמהו הרותה תוכזב .("בל ,'בכ ,ארקיו) "םכסדקמ "ה ינא לארשי

 ,םימעה ראש יבגל ותופידע יהוזו "שודק יוגו םינהוכ תכלממ"ל לארשי

 יתעדי םכתא קר" :לארשי םעל םיהולא ןיבש דחוימ סחיב תאטבתמה תופידע

 ותריחב .הריחבה ןויער םע השודקה ןויער רשקתמ ןאכ ."המדאה תוחפשמ לכמ

 חיכומ לארשי .םלועב ה"בקה לש ותשודק תא עידוהל התילכת ,לארשי םע לש

 לע וא ,וכותב השודקה תואיצמ לע ולש הירוטסיהה י"עו וישעמ י"ע

 .ונממ התוקלתסה

 ןיא (םייחה ןברק - ונייה) העמשמכ שפנ-תוריסמ לש םישעמל ,םרב
. 

 WD, q םשל םיאנקמ םנמא םיאיבנה .(א)ארקמב הרורב תודע לכ ונל

 ןעמל וייח תא בירקי םדאש ונאצמ אל לבא ,ותוחילש לשב וייח תא ןכסמ

 ."ה קרפ ,הרות ידוסי תוכלה ,ם"במר (1)
 ."וט הכלה ,"י קרפ ,אמק-אבב אתפסות )8(

(x)(*ג ,לאינד) הירזעו לאשימ היננח לאינדב השעמה ילוא דבלמ . 

  

 םשה שורי

 שודיק איה הת

 ילע םיימש תוכלמ

 כתסהל תונוכנה

 ארקמה ירו

 y ןרסמ" רו

 "ע םימש םש

 דחייתמ וניא
 .התו*

 2wn sua DNA תולובגמ גחבמ םגו םכרע תניחב -ירסח םיארנ תגרוח 5 מ

 םיילאודיבידני* ידו ןםנמז תניה % .הנעמל
 וברקוי םייחהש  E 5אופיא ,אוה ז םייחל לעמ ;ןכ .

Puקר רשא  

 םייחה ןברק

 דבאמה הז
 םיללמוא םייחל זל

 תוקמחתה
 לש יתימאה דמעמ

 :םדא

 הפדעה

 הפדעה יהוז
 םיטעמל לבגופ 2

 אוה

 ה תושממתהה .
 גאה םייחב השודקה לש האלמה אמוחנת (4)

 ,םיישונאי 3 ,ך? ךל ּפ

 'בע ,'גנ םיחטספ )5(
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 31-30 *פמ ביררמל .טנפל=
 טבמ הז ןפ ואב

 E הפיאשה .םיהולאל
 ni DRA םיהולא

> 
 תומל ףאוי
 וסמל

 ה-שודיץ"
 ש רתויב הלענה

 ה םייחה שורדיק

 הפיאש לש האיש
 הבוחה ןעפל

 םשפנ תא ר
 5מ הינגחה ךכו

 ל םשה תשורדק

 ציל תא

 ןברקל |

. 

DVתיצמת תא  
 ןא הרומ תודהיה

"qa O 

 : תשודק לע dá םיעיפומ דומלתבו שרדמב + :שפנה-תור -תוריסמ
 דורמנ השעמב םהרבא ךכ דפ לאש
 1 םיסה 5פל םה ףאש : "שאה ןשבכ

 "ap ,(5)רפיטופ תשאל = a וקש יסכ ר תג אלו י ותמ ףסוי * ר
n 1 0 ipםשה ש ב ותוריסמל אלא ,איבמ  

 בחר ןבומ ריסמ לש לובגה-י בש |

 יקה = אוה :וז תו q לש רשפא
 :תימאה שודילי ריה תישענ הווצמה ,םיהולא

 .םזיאו .

 םמצפע םייחהו הבו יא איה הבוחה \ חה לס התולדג דגנכ

 םיישוגאה הדל “91 הכותב

 | ה
 3 והמ לש תיתימאה המשגהה אי

| 

| 
 שואיי תמחמ תעש

 לא ,רמ לרוגי

Eae
 

 ב 0
 ל א

 ? fim תוכזלו פוויצז
9a 

 ו | \
 יל תושחכתה הנייי ?

 וצמה תדמוע

 %מל .םמצע ת
sonךכ ּפ . םוד וניא  

 א םישגהל םיי"י

 ל ומצע בירקפה ה

 םי *:תימאה םי

 לו רועי

 ןז הריחבב
 ןכל החכוה לבא ,וצה רחא אלמל אוה ביוח םג תנתינ מ

 לש הריחבו ,

 ה . א לכ לע וכרפב הלעְנ אוהש ₪ תיכרע
 ר 4 ' כ א התיה אל תידוהיה תויריפ

 ועג לאיד
 םי וחבג

 1 החות םי יח [

. 

Dיחבב היה לרוג תלבק הב וקהה השעמ היהשמ  
 ,היביטקא הריחב תג

 ה לש ותורחו וח
 ךותמ תישענ הבוחל תונעיהי הה

 .תרחא
 רד וז התיה

 ,םלוכל תי תרכה

 ,ךכ םוסמ ") תיביספ

 ("לבוי חבטל וי
 :רבדה שוריפ )9(

ידע no ,הטוס )6(
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 םשה שודיק 31-30 "סמ ךירדמל טוקלי

 דיב םירפס (סוכויטנא) ךלמה חלש" "א םיבכמ רפסב רפוסמה יפל

 חוכשל ...ץראב םיירכנ םיקוח

 רפסמ רפסה ."תומי ךלמה רבדכ

 תווצמ רחא ואלמו םתדב ודגב

 ירחא תכלל הדוהי "רעו םילשוריל םיכאלמ

 השעי אל רשאו םיקוחה ףילחהלו הרותה תא

 םינווייתמה רחא םיהונה ןמ םיבר יכ ונל

 תומל ורחביו .אמט לוכא יתלבל וקזחתה לארשיב םיבר" םדגנכ ךא ,ךלמה

 ."ותומיו שדוק תירב ללח יתלבלו םילכאמב אמטיה יתלבל

 ;הימתמה ןויזחה שחרתנ תישונאה הירוטסיהב הנושארה םעפב ,ןכבו

Do Oyותנומא תא םידגונ רשא תדו ןחלופ וילע הפוכה חוכל ענכהל ברסמה . 

 הרבע הנממו ,לארשי תדמ דרפנ-יתלב קלחל היגולוריטרמה הכפה ,ךליאו ןאכמ

 .םלועה תומוא ראשלו תורצנל םג

  YRתיביטקא תויהל הרבע הרהמב -

 בתכה לע ולעוה ןוחצנה רחאל בר

 ,םפינושארה םיריטרמה ירופיסל

 התוחתפתה יבגל ולא םירופס ונתוא

 ,תיביספ הליחתב התיה תודגנתהה

 אל ןמז .תדה ןעמלו תדה םשב ררוצב דרמ

 םוקמ םג דחיתנ םכותבו ,איהה תעה ישסעמ

 םידמלמ המ .ואוביש תורודל תפומו תואכ

 ?תידוהיה היגולוריטרמה לש

 9במופה דמעמה לש ותובישח לע םידמוע ונא,רזעלא לע רופיסב (א
 לוכאל אלו אמטה ןמ לכואכ תוארתהל קר םיעיצמ רזעלאל .םשה-שודיק לש

 לדש ידימ ,שונא ייונעמ לצנא תאזה תעל םא" !ורמאב ברסמ רזעלא .שממ

 המגודכ והשעמ תובישח תא ןיבמ אוה .(9)"תוומב אלו םייחב אל ,טלמא אל

 םש ללחתי אלש דבלבו,וייח תא רוסמל ןכומ אוהו ,ומע ינב ראשל תפומו

 ףא ןכלו ,םיהולאה טפשממ טלמהל ןיא יכ םג עדוי רזעלא .יבמופב םימש

 .רתוי השק טפשממ;ומצע ליצי אל ,שונא ייונעמ וייח תא ליצי םא

(aןוחטבב הוולמ התיה,הנומאה חבזמ לע םייחה תא בירקהל תונוכנה  

 2ºn3 29 9WIK DºDID וב רשאו ,הזה םלועל רבעמש םלוע לש ומויקב קומע

 תינבמ דחא רמוא ,לשמל ,ךכ .םשה תשודק לע םינענהו םירסייתמה לכל חצנ

 ךלמו ,הזה םלועה ייחמ ונתוא לטונ עשרה התא" :סוכויטנא ךלמל הנח לש

 תישקנ,זאמ .(10)"חצנ ייחל בושל ותרות דעב םיתמה ונתוא ריעי םלועה
 !אבה םלואב תומשנה-ילומגת תרותו םיתמה תייחה תרות םע,םשה שודיק תרות

 גילע ואבש לבסהו םירוסיה לע לומגת ,הזה םלועב םשה תא שדקמל לומגת שי

  

e 

 ."זכ "ספ ,7ו קרפ ,"ב םיבקמ )9(
     ."ט "ספ ,'ה קרפ ,םש (10)
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 ותגומא םשה שודיק
 םישגופ ביצ העפות ןיידע ןאכ ןיאש ל
 רתוי תורחואמ תופוקתב

 . :םימעט המכ

 ונאס יפכ,תינופי gt ו ה-תירו
 ךכל תהל רשפא ?עודמ :הלאשה

 שה אל ןיידע ,דחא לאב ₪ הנומאה .1
 תובחרה

 3 הז רבד םעה לש

 sp NH ,לבב

 חובכשב קומע השרת
 תולג רחאל קר ,הארנכ

 ציחת חוכ י"ע ,ןויפסנ םוש 1 יידע השענ אל . 2
 תופכל, .ונופצמל תדגונה הנומא םעה לע ינו ה ל

 ?עו םיתמה n יחת 79 הרותה לא ושיב הדלונ אל ןיידל 2
 תיגולוריטרמה הרותה תווהתו הל ץומע ושק שי ,הארנש יפכ ,וז הרוחל .אבה םלועה

 .(שפנה-חתריסמ רות)

0 

 פא רוציקב
 םעה רשכוה אל ןיידע אר .ושפנב סשה תא שדקל קמה תפוקתבש ,רמול רש

 םיאנומשחה תפוקה

 לש התורצוה ה . איה תידוהיה היגולוריטרמה לש Ro -- ב וקתה
 ₪ י

E 
 התלוז לע חוכב המצע תא תופ E ריבר er םיכרע תולעב תויוברת יתש ןיב הללוח a ה,היגולוריסרמה

einרת םינווייתמ לש הצובק לומל .ןאכ  ma :תא ומירהש ,(ס א יאנומשחה תחפש יסח 427 תוצובק ,ודמע ןוי  
 ,לארשי לע ןווי

 תפוקת
 הרידאה תושגנת

4 
 םע האלמ תוגזמתהל הרתח רשאו וא ןאכל הערכה העבת וז תושגנתו הסנמ ןהמ תחאהשכ

 תד לש היפכה ןויסנ דגנכ דרמה סנ םג האצי ,הארנכ ,םכותמ רשא) םיד

 ה תודועתה
 מצע לע ונל תורפספ

 םייגולוריטרפה

 בקמה רפס - הפוקתה לש תויתורפס
. , 

, 

 ה לש הת
dota 

 ,םלועב םינושארה 0 ןידיל ועיגה םג ןהמו תושגנתה
dia 

 הנחב םישעמה ןוגכ זעלאב וא
 5 ,הינב תעבשבו הנח ול ועיצהש ןקזה רזעלא

 בריס אוהו ו? *ן םיקרפ ,'ב םיבקמ רפס) םשה-שודיק יל ילוגיפ רשב לוכאל ; לע תמו
 2 ך- ו ש 9

 



    

  

 םשה שודיק 31-30 "סמ ךירדמל טוקלי

 ןמז .תדה לש התיצמת רקיעב עוגפל ילבמ תכלל רתומ ןכיה דעו ,רוסא המו

 ונא (הריפסל 132 תנש) אבכוכ-רב לש דרמה ץורפ ינפל ,הארנכ,בר אל
 לע תערכמ העפשה התיה ויתוטלחהלש ,ןירדהנסה ימכח לש סוניכ לע םיעמוש

 ןכות ילעב םייבויח םירדג ןאכ ועבקנשמ רתוי .תודהיב םשה שודיק תרות

 דע ;ילילש יפוא ילעב םיללכ ועבקנ ,הנומאה תניחבמ בייחמ - יביטמרונ

 ורמגו ונמנ" .ןה עמוש התא ואל ללכמש אלא .רוסא ךליאו ןאכמ ,רתומ ןאכ

 לאו רובע ,םדאל ןירמוא םא הרותבש תורבע לכ :דולב הזתנ תיב תיילעב

 .,תוכיפשו תוירע יוליג ,הרז הדובעמ pin ,גרהי לאו רובעי 7 גרהת

 לבא ,ומצע ןיבל וניב רמאנש אוה" ךכ לע ףיסומ ימלשוריהו .(13)"סימד

 ונתנש ויחא סונילולו סופפ ןוגכ .ול עמשי לא הלק הוצמ לע וליפא םיברב

 ל םיכסנמש ,ךסנ ןיי םיתושכ וארתיש רמולכ) העובצ תיכוכז ילכב םימ םהל

 ."ןהמ ולבק אלו (זעל

 רפסב רזעלא לע רופיסה תא ונל ריכזמ סונילולו סופפ לע רופיסה

 רתוי ודיפקה עודמ .יבמופב םשה-יללהמכ תואריהל םיברסמ םה םג :םיבקמה

 ירקיעה םעטה :ךכל םימעט ינשו רשפא ?יבמופב הרותה לע הריבעב וניתובר

 .(םשה לוליח ינפמ) םייוגה יניעב הרותה לש הדובכל םידרח ויהש אוה

 תחא תוא רקעיתש בטומ" :דחא םכח רמא .תצקמב ילסקודרפ תםרואב

 רקעיתש בטומ" :רחא חסונב) .(14)"היסהרפב םימש םש שדקתיו הרותה ןמ

 לש הדובכ ,רמולכ .(היסהרפב םימש םש ללחתי לא  הרותה ןמ תחא תוא

 תוביסמבו;היטרפ לכ לע תקדקודמה הדימעה ןמ ףידע ,םייוגה יניעב הרותה

 ;הארנכ ,ףסונ םעטו .וטושפכ בותכה לע חורה תא ףידעהל ונילע תומיוסמ

 שמשל יושע םדאש תישיאה המגודה לש המוצעה התובישחב ל"זח וריכהש אוה

 תשרפמ ארמגהו) םיברב הרותה תווצממ תחאב לוזלז ךותמש וששחו ,וירבחל

 .הלוכ הרותב לוזלז ללכל ואובי (לארשי ינבמ 10 - םיבר

 תא תשדקמה ,לארשי תד לש החור תא םידגונ וללה םיגייסה ןיא
9 

 וילע םיללחמ תבשב דלונש קונית .שפנ חוקיפ לש גשומה ונל עודי .םייחה

; ” 
 e הברה תותבש רומשיש ידכ תחא תבש וילע "Von +תבשה תא

 ;םהב תויחל אלא תווצמ ונתנ אל" אתפסותב רמאנ שוריפ רתיב

 דמועש ךל ןיאו .םהב תומיש אלו "םהב יחו םדאה םתוא השעי רשא' רמאנש

 תוכיפשו תוירע יוליגו הרז הדובק :םירבד השולש אלא שפנ חוקפ ינפב

 הלק וליפא דמשה תעשב לבא ,דמשה תעשב אלש ?םירומא םירבד המב .םימד

 יתשדקנו *שדק םש תא וללחת אל :רמאנש הילע ושפנ םדא ןתונ תולקבש

 15)"לארשי ינב ךותב

 ו מ )15( ,"אע ,"םע תומבי (14) | ,ד"ע ןירדהנס(13)
 - 19 הכלה ,'וס

+     

  

 םשה שודיק 31-30 "סמ ךירדמל טוקלי

 וירחא רשא ץק םניא,ןאכבש םייחה ."ה תווצמב ותוקבד לש היטעב
 עבקנ הז לרוגו ,תומה רחאל םג המשנל לרוגו םויק שי .םולכ ןיא
 .הזה םלועה ייחב התוגהנתה ןפוא ךותמ

(aןוטלשב הנומאה לע תססובמ התיה,תומשנה-ילומגה תרות  
 םאו ,םיהולא לש תדמתמה ותחגשהל ןותנ םלועה.םלועב טפשמהו קדצה
 -קודיצ לש ביטומב םילקתנ ונא ןאכ .ךכל םעט שי עמשמ - לבוס םדאה
 לע אב ידש לא ףא ןורחו" ,(11)"לובסנ וניאטחב ונחנא יכ" :ןידה
 םתדב םינווייתמה לש םתדיגב ,םיב/קמה רפס לש ותעדל ."קדצב ונמע
 ,רבד לש ופוסב ,אוה ןזאמה לבא ,םעל שנועה תא האיבה רשא איה
 םיחאה דחא רמוא ךכו .הרותה לע ושפנ רסומה ןימאמה לש ותוכזל
 האורהו לכב לשומה םיהולא טפשממ דוע הטלמנ אל יכ" :סוכויטנאל
 תכרבב םלוע ייח ולבק ,םירצק םייוניע םילבוסה וניחא יכ .לכה
 .(12)"ךנודז ללגב אשה קדצ שנוע םיהולא טפשמב התאו ,םיהולא
 דיתעל הייפצה .חצנ ייחל םילבוסה וכז ותרומתו רצק אוה יוניעה
 .ןוצרמ ןברק לש השעמ לכב הכורכ התיה ,ןידה םוילו רתוי בוס

 הנושארה תודדומתהה השחרתה,םיאנומשחה תפוקתב :םוכיס
 לחהש ,םידיסח לש ןטק ץמוק .ילוגסה המויק ךשמה לע לארשי תנומא לש
 ,התעמ .םעה תודלותב שדח בלשל איבה ,יתדה סנואל תודגנתבו קבאמב
 ,ולוכ םעה ןוזינ םידיחי לש םחוכמ .םיאבה תורודל המגודה הרצונ
 קבאמה ךותמו .דיתעה ינחבמב אוה דמע הלאכ תור ירובג לש םתוכזבו
 .םעפ-יא רשאמ ,רתוי תרהוסמו הקזח הנומאה האצי

 סונירדא לש דמשה תורזגו אבכוכ-רב דרמ

 ."רובעי לבו גרהי" תווצמ (א

 (הנומא ירקיע) תומגודב םלועמ החסנהה אל לארשי תד
 סוחתב ,הכלהה םוחתב קר .ידוהי לכ לש ובל לע תולבוקמה,תורורב
 המוחתב וליאו ,ללכה תא בייחמ דחא ןווכ תלעב תושבגתה הלח ,יטקרפה
 .תונוש תועדל םוקמ היה הנומאה לש

 ךכיפל.םייחה תא תשדקמ לארשי תד יכ,הדבועה תא ונייצ רבכ
 רתומ המ :סנואמ דמש לש םינמז ליבשב םייוסמ הדימ-הנק היה שרדנ

 ."חל "ספ ,'בל "ספ ,םש ,םש )11(
 ."זל- ול "ספ ,םש ,םש )12(

  

 | ו וש
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 םשה שודי 31-30 'סמ ךירדמל טוקלי

 רהוט לע הפקשהה תחנומ הז רוסיא לש ודוסיב -  תוירע-יוליג

 לש קהבומ ןמיס .יתרבח רדס לכב םייקמו דימעמ דוסי אוהש,החפשמה-ייח

 הרומגה תורכמתההו תינימה תוצירפה אוה םיכרעמ תקרפתמו תנוונתמ הרבח

 .םירומח םיגייס ול וביצה ןכלו הז רצי לש וחוכב וריכה ל"זח .רציל

OK “IMPהנקב רפוכ וליאכ והירה וירציל ןסורמ יתלב ןקרופ ןתונ םדא - 

 רתויב זע אוה הז רצייש סושמ אקוודו .תוישיאה ּויתויטנ לע ןוילע הדימ

 הכוז ּושוביכ י"עו ,שוביכ לש רתויב רומהה ןחבמב םדאה תא אוה דימעמ

 .םשה תא שדקל אוה

 תא סילבמה,הז אוה ישילשה דימעמה דוסיה --  םימד-תוכיפש
 םדא לכל שיש טלהומה ךרעה תאו ה"בקה ינפב םדא ינב לכ לש םנויווש

 םלוע םייק וליאכ תהא שפג םייקמה לכ") םיהולא-םלצב ארבנ ותויה בקע

 :תידומלתה תירפסה ןמ תוחוקל תואמגוד יתש תרזעב הז ןויער ריהבנ .("אלמ

 25% רמא יריע לש ןוסלשה !ול רמואו אבר יגפל אב דחא םדא" (1

 אלו גרהה :(אבר) 12 רמא .ךתוא גורהא ּואל םאו ,ינולפ תא גורהו ךל

 םידא שיאה ותוא לש IDT NDT ,רתוי םודא ךלש םדהש תיאר המ - גורהת

 +גפל הביבח ןשפנש רמאי ימ":רמואו הז םוקמ שרפמ י"שר .(21)"?רתוי

 שפנו תישענ הריבע אצמנו רתוי הביבח הז לש אמש ?הז לשמ רתוי םוקמה

 ."?הדובא

 הרומה ושפנ תא רוסמל יאשר םדא ןיאש,םג אצוי וז הפקשה יפל םנמא

 :"םלפיעסה יתש לע" ורמאמב םעה-דחא הארה רבכש יפכ ,רחא לש ושפנ

 שפג לכו הושב תחא הדימב "קמוס" םדא לכ םד תודהיה תפקשה ךותמ יכ"
 ישפוח םדא ןיא ןכ לעו ,"רחא" ןיבו "ינא" ןיב ,"םוקמה ינפל הביבה'

 המו ימצעב ןכסמ ינירה":רמאל יאשר וגיאו ולש ךותב השועכ וייחב תושעל

 םנמא איה תעדוי ("ה ,"אי ,חצור תוכלה ,ם"במר) -?ךכב וילע םירחאל

 שודקו רקי םרכזש "שפנ תוריסמ" לש םירקמ הברה תודהיה לש הירוטסיהה
 המודב תרחהא שפנ תרימש ללגב תחא שפנ תוריסמ אל יהוז לבא ,תורודה לכל

 ."ללכה תבוסל וא םשה שודיק לע םדא לש ושפנ תוריסמ םא יכ ,הל

 םכמ דחא ונל ונת :םירכנ םהל ורמאש םדא ינב לש העיס" (2
 ורסמי לאו םלוכ וגרהי - םכלוכ תא םיגרוה ונא ירה ואל סאו ,והגרהנו

 = *רכב ןב עבשל ודחייש ןוגכ ,םהל ודחיי ox לבא ;לארשימ תחא שפנ

 :םימכה ןיב חוכיו שי ךשמהב םשו .(22)"םלוכ וגרהי לאו םהל והונתי

 .(הדגאה רפס יפל ירבעה םוגרתה) "דע ,"הכ ,םיחספ )21(
 ."כ הכלה ,"זפ תומורת ,אתפסות (22)
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 םשה שוריק 31-30 "סמ ךירדמל טוקלי

 םדא לכל הכרדה יללכ ושמש ,רוד ותואב ועבקנש םיגייסה

 - הלופכ התיה םתילכתש ונאצמ .סנוא לש ןויסנב ןותנ היהש ןימאמ

 םירקמב דבלמ הרקמ לכב גרהיל סדאה לע םירסוא םה .תיבויחו תילילש

 .ךכב חרכה שישכ ושפנ תא רוסמל ותוא םיבייחמ םהו ,ליעל וטרופש

 .םתוא שדקל הבוחהו םייחה תא רוסמל הבוחה ןיב ןוזיאה אצמנ ךכ

 גרהי לאו רובעי וב רמאנש ימ לכ" !ם"במרה םג קספ הז ןינעבו

 רובעי לאו גרהי וב רמאנש ימ לכו .ושפנב בייחתמ הז ירה ,גרהנו

 .(16)"םשה תא שדקמ הז ירה ,גרהגו

 יאר ם*מכתש ולא תווצמ לש ןדותיי והמ !םילאוש ונא התע

 ?"רובקי לבו גרהי" ידכ דע תווצמה ראש לכמ ןלידבהל

 תועיפומ ולא תווצמ שולש םיאצומ ונא יכ,ריענ הליחת

 תגומא "פל ,םיווצמ ןהילעש "חונ ינב תווצמ עבש" ןינמב תונושארכ

 ם*יוגה לא חילשה סולואפ ףאו .(17)םלועבש םדא-ינב לכ ,לארשי

 .(18)תווצמה ראש תא לטבמ אוהש ףא ,ןתרימשב םייוגה לכ תא בייחמ
*D)הלא םיללכ,ל"זח לש םתפקשה  onםילוכ* םה יכ דע םיידוסי הכ  

 םה .םדא לכ םיבייחמ Da DM ךכיפלו ,םדא לכ י"ע םינבומ תויהל

 :ןנבר וגת" ."םייעבט םיקוח" תיאוטסה הרותב םינכמ ויהש המ תניחבב

 אוה ןיד (.ל.א - הרותב) ובתכנ אל וליאש םירבד - ושעת יטפשמ תא

 תכרבו לזגּו םימד תוכיפש ,תוירע יוליג ק"ע :םה ולאו ,ובתכייש

 .(19)"םשה

 STD וב שיש ירסומ וא ינחלופ השעמ לכ ?יהמ הרז הדובע

 .םלועה לע םיהולא לש ותחגשהו ותוידעלב ,ותונוילעב הריפכ לע דמלל

 לכב רפוכ ז"עב הדומה לכ" :ל"זח רמאמב וחוסינ תא אצמ הז ןויער

 ,םניחל אל .(20)"הלוכ הרותה לכב הדומ ז"עב רפוכה לכו ,הלוכ הרותה
 האדוה ןכש ,רובעי לבו גרהי תווצמב הנושארכ זוע העיפומ ,אופיא

 לאב הנומאה :תידהיה לש רתויב ןוילעה רקיעב הריפכ םושמ איה הב

 .תומד אלו ול ראות אלש ,וגיהגמו םלוע ארוב ,דחא

  

 ."ה קרפ ,הרות ידוסי תוכלה )16(
 ."ח ,"דל ,הבר תישארב לשמל האר (17)
 ."כ "ספ ,"וט ,םיחילשה השעמ (18)
 ."בע ,'זס ,אמוי (19)
 122 ןיטשלקניפ תרודהמ ,םירבד ירפס (20)

   



  

 םשה שודי 31-30 'סמ ךירדמל טוקלי

 המוא"ש וגעט DN .ימורה ןוטלשל דגנתהל שיש,ורבס םימכחה לכ אל
 דע תוכחל שי אלא ,היתורזג דגנכ דומעל ןיא ןכלו "הוכילמה םימשה ןמ וז
 ולצא ןוידרת ןב אנינח "ר ךלה,אמסק ןב יסוי "ר הלחשכו" .םעז רובעי
 ,הוכילמה םימשה JD וז המואש עדוי התא יא ,יחא אנינח :ול רמא .ורקבל

 ולבוט תא הדבאו וידיסח הא הגרהו ולכיה תא הפרשו ותיב תא הבירחהש

 ליהקמו ,הרותב קסועו בשוי התאש ךילע יתעמש ינאו - תמייק איה ןיידעו

 ,ומחרי םימשה ןמ :ול רמא !ךקיהב ךל חנומ הרות רפסו טיברב תוליהק
 !"ומחרי םימשה ןמ' חמוא התאו םעט לש םירבד ךל רמוא ינא :ול רמא

 .(24)"שאב הרות רפס תאו ךתוא ופרשי אל םא ינהמת

 תוריזג לע רובעל וארייתנו םהילע הלפנ םחורש הלאכ םג ויהו

 תוליהק ליהקמ היהש" אביקע "רל ואצמש הדוהי ןב סופפ ותוא ומכ ,תוכלמה

 :ול רמא ?תוכלמה ינפמ אריתמ התא יא אביקע :ול רמא .הרותב קסועו םיברב

 לישמה אביקע "רו "!שפט אלא התא יא התא םכח ךילע םירמואש ,סופפ התא

 םיבישמ םיגדהו השביב תויחל רובעל םיגדל עיצהש לעושב לשמ סופפל ול

 ףאו .ןכש לכ אל ונתתימ םוקמב ,םיארייתמ ונא ונתויח םוקמב המ" :ול

 אוה יכ" הב בותכש הצותב םיקסוע ונאש ןמזב - לשמנה ריבסמ - ךכ ונא

 תהא לע - הרות ירבדמ םיקסופ ונא םא ;םיאריתמ ונא "ךימי ךרואו ךייח

 לארשי םעל םויק ןיאש אוה אביקע "ר לש וקומינ ,ןכבו .(25)"המכו המכ

 .רוסיאה תורמל הב קוסעלו ךישמהל איה הבוח ןכלו הרותה אלל

 םייתעבש הריהזמ ךכ םושמו,אוהה רודה ינב לע ףקת קומע שואיי
 תעה לש הלודגה הלאשה .םתנומאב וקזחתה רשא חורה ירובג לש םתוישיא

 ?עריאש המ עריא עודמ :התיה איהה

 "?הרכש הזו הרות וז" :הריזגה רשפ לע תוהתל םיסנמ רודה ינב

 .היה קידצ רודהש יפל ,רודה ןוועב האב הריזגהש,הבושתב םיקפתסמ ןיא בוש

 ה"בקה לש וכרד תא ןיבהל םילוכי ונא ןיא :הבושת אלל תראשנ הלאשה

 .םלועב

 אביקע "ר םע וניבר השמ לש ותשיגפ לע תרפסמ תידומלתה הדגאה

 השמ תאז רחאל .הרותב אביקע "ר לש ותלודג תא השמל הארמ ה"בקה .םורמב

 .ךירוחאל רוזח :(ה"בקה)ול רמא .ורכש יניארה ,ותרות ינתיארה" :שקבמ
 .(רשב לש תונח)ןילוקמב (אביקע "ר לש) ורשב ןילקושש הארו וירוחאל רזח

 הלע ךכ !קותש :ול רמא |!הרכש וזו הרות וז ,םלוע לש ונובר :וינפל רמא
 .(26)"ינגפל הבסחמב
 ."אע ,"חי הרז הדובע (24)
   ."בע ,"טכ ,תוחנמ (26) |     ."בע ,"אס תוכרב (25)

 םשה שודיק 31-30 "סמ ךירדמל סוקלי

 תוכלמל בייחתנש עשופ אוה והודחייש םדא ותוא םא קרש םיסרוג םידחא

 .יאנת אלל ורסמל םיריתמ םירחא וליאו ,ורסמל רחומ

 ךרע שי םדא לכל :ןויערה ותוא עיפומ ל"נה םירופיסה ינשב

 קומס דחאה לש ומד ןיא ןכש ותלוזב הרמהל ןתינ דיחי ןיאו טלחומ

 "שפנ ינפמ שפנ ןידבאמ ןיאש ול הטונ תעדהש רבד" .רחאה לשמ רתוי
 ,ונרודב ףא תילאוטקא התיה וז הייעב המכ דע ןיבנש ידכו .(ס"במרה)

 האושה ןמזב םהילע לטוהש תוידוהיה תוליהקה ישארב רכזינש ונל יד

 ורחבש םהמ הלא .הדמשהה תונחמל םידוהי חולשמ לש המישר ןיכהל

 .םשה תא ושדק תעדל םמצע םדבאב - תוומב

(aתוכלמ יגורה הרשע . 

 הפקשנ סונירדא ימיב םג ךכ ,סוכויטנא לש וימיב ומכ

 אבכוכ-רב דרמ לש ויוכיד .תיתד-תינחור הילכ לש הנכס תודהיל

 תושק תוריזגב הוולמ היה ((הלימה לע הריזגה לשב ץרפ ּומצע אוהש)

 תבשוחמ תיטילופ הלועפ ןאכ התיה .,תווצמה תרימשו הרות דומיל לע

 תינדרמה הסיסתהו חוכה רוקמ תא תידּוהיה תדב ואר ישא ,תונוסלשה דצמ

 םידממ לעב דרמ ץרפ ינשה תיבה ןברוח רחאל דבלב הנש 60 .תושרה דגנכ

 לש ןתילכת .םיימור תונויגל לש לודג רפסמ ןדבאל איבהש םיריבכ

 ;תידוהיה תדה לש דחוימה הנויבצ תא שטשמל התיה ,ןכ לע ,תוריזגה

 הנש 150 לש הפוקת ךשמב איבהש םרוגה תא יפוס ןפואב לסחל כ"יעו

 ,הב םינד ונאש הפוקת התואב ,ימורה ןוטלשל תיביטקא תודגנתהו ירמל

 ex“ ןטקה סעה קרו ,תימורה הירפמיאה יבחר לכב יסחי םּולש ררש

 תע" - רכשמ תעש העיגה בוש .םעפב םעפ TD“ ותיבשהל זעמ היה הדוהיב

 שמיש בוש . 5ידיסה-םימכח לש ןטק ץמוקו - "ךתרות וכפה "הל תושעל

 גרהנ אל" :הדגאה ןושל ךכו) ותברקהבו ותוריסמב ולוכ רודל תפומ

 .("תפומל אלא אביקע 'ר

 תראתמ םייביטקפא םינממס אללו תירואת ןושלב ,הבר תוטשפב

 הב תוירזכאל תודע .רודבש םשה ישדקמ לש תישפנה םתרובג תא הדגאה

 הנש םישסשימחו האמ יח רשא םכח לש ורמאמ הווהמ ארונה םלבסלו ונוע

 ינא - ה"בקה לש ומש תשודק לע ךשפנ יל ןת :םדא יל רמאי םא" :כ"הא

 "ר לש ורוד =) דמש לש ורודב לבא ,דיימ ינוגרהיש דבלבו ,ןתונ

 ןיאיבמ ויה ?דמש לש ורודב םישוע ויה המו .לובסל לוכי יניא (אביקע

 םהייחש תחת ןתוא םינתונו שאב םתוא ןיניבלמו לזרב לש תוירודכ

 .(23) "םהמ םתושפנ םיאישמו
."ב ר"סהש )23(



    

 ךסאנ יכ דע,דודה ינב לש םהיתובלב

 תולגב תתחופ הניא תוחילשה העדות .הללובלו העימטהל םייאמ רשא,קסו

 1-30 op“ ךירדמל טוקלי
 םשה שודי

 םיליוג :םהל רמא ?האור התא המ יבר :וידימלת
 .שאה ךב סנכתו ךיפ חתפ התא ףא :(ול ורמא)
 םייהה-תשודק השגרה הקזח התיה המכ דע םג םיאור ונא הז רופיסב .(29) "אבה 0717 ייהל םינמוזמ וניילתו אנינח ף "ך" :הרמאו לוק תב האצי וז תוכזבו הרודמל ומע ץפקו ובל לעמ םימה -יגופס תא קלסש י"ע ותומ תא וילע לקה אנינח 'ר לש וניילת = no רופיסה לש וכשמהב ."ומצעב אוה לובחי לאו \.ל.א - שפנה תא) הנתנש

 (א)תוומה ףס לע וייוניע רוציק ןעמל תושעל םדא לע וליפא 4

 .תוחרופ תויתואו םיפרשנ
 ימ הנלטייש בטומ :םהל רמא

 םיאבה תורודה ליבשב ."ךשפנ לכב" םשה הדובעל שפנ תוריסמו בבר אלל תוגהנתה ,הרותב הגלפומ המכח :אביקע "ר לש ותומדב תלמתסמ איהש יפכ ידוהיה הנבומב השודק איה ולא םימכת לש םתשודק .םתשודק לשב םתציחמב דומעל לוכי םדאה ןיאש "תוכלמ יגורה תרשע לע תודגאה םייניבה ימיב ומקרתנ הז רוד לש וביבס ,וירבחו אביקע יבר םה fas לש ורוד" םתסו ,"דמש לש ורוד" יוניכל הז רוד הכז תידומלתה -- .ןוצרמ ןברק לש קהבומ למסל םינמזה לש םכשמהב ךפה כ"יעו שדה | ב ונלש תיגולוריטרמה תרוסמה תא רישעהל םג הכז ן  = 0םימסרופמה ,"רובעי לבו גרהיי" לש ם ה םיללכה תא חסנל ודיב הלעס דב m : ,אביקע "ר לש ורוד
 .רופיכה טויב רמאנו הליפתה רוזחמ ךותל סנכנ תוכלמ יגורה הרטע לע דחוימ טויפ .ןויסנ ותואב ודמע 5037 DN רשאכ ונכמתסה הילע ,םשה שודיק לש תיתפומ הפגודל "תוכלמ יגורה

 הרשע" וכפה

 בלצה יעסמ - ו"נתת תורזג

 המדקה

 דועב ןהפוריא תוצרא לע תטלתשמו תכלוה תורצנה םייניבה ימיב
 רחאל ,תרזופמו תדרופמ לארשי תסנכ .חרזמה תוצרא תא ול שבוכ םלסיאהש
 ץחל ךותמ תולגב המצע תא םייקל תלדתשמו ,י"אב יטילופה זכרמה הל דבאש
 פ יתלב

 קזחה ,םלוע לש ונובר :ה"בקה ינפל לארשי תסנכ הרמא" :תקזחתמו תכלוה אלא
 תשרויכ המצע לע הזירכמ תורצנה ןמזב וב .(30)"םלועב ךיתעדוהש הבוט יל

 ."אע ,"חי ,הרז הדובע (29)
(x)לבהל יאשר םדא ןיא" - תעדל דוביא לע תרסוא ,עודיכ ,הכלהה  

 ןוועו אוה םימד ךפוש ומצע תא גרוהה" :רמוא ם"במרהו ,"ומצעב
 ."ודיב הגירה

 ."אע ,"גנ ,תוחנמ (30)
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 םשה שודי 31-30 "סמ ךירדמל סוקלי

 םינועמה לש םתנומא תקזחתמ הריזגה לש המעט לע הייהתה דגנכ

 "רו לאילמג ןב ןועמש a nx“ וספת" :אבה םלועב םהל יופצה רשואב

 :לאעמשי "ר ול רמא.הכוב ןועמש 'ר היה .גרהיל לודג ןהוכ לאעמשי
 ox“ !הכוב התאו - םיקידצ לש םקיחב ןתינהתא תועיספ יתשב !ךרבא

 :לאעמשי "ר ול רמא .גרהנ ינא המ לע עדוי וניאש אצוי יבל :ול

 ךסוכ התוש אהתש דע ותבכעו הלאשל וא ןידל ךלצא םדא אב ךימימ

 דחא - "הנעת הנע םא" :הרמא הרותהו ?ךתילט ףטוע וא ,ךלדנס לעונו

 ."(27)!יבר ,ינתמחנ :ול רמא .טעומ יוניע דחאו הבורמ יוניע

 הדובכ לע גרהנ אוהש,עדוי אוהש םושמ ?ןועמש "ר םחנתמ עודמ

 ןועמש "ר לש ותתימש רמול רופיסה ןחכתנ אל יאדו ירהש .הרותה לש

 .הרותה לש התותימא לע דיעהל איה האב אלא ,ושנוע איה

 החמשה תא םיאצומ ונא,אביקע "ר לש ותתימ רואיתב וליאו

 תבהאו" - םשה שודיק לש לאידיאה תא םישגהל ודיב הלע רשא,םדא לש

 וליפא" - שרוד אביקע "רו ,'ךסשפנ לכבו ךבבל לכב ךיהולא "'ה תא

 תאירק ןמז הגירהל אביקע "ר תא ואיצוהש העשב" ."ךשפנ תא לטונ

 ןווכתמ היהו ,לזרב לש תוקרסמב ורשב תא ןיקרוס ויהו ,היה עמש

 דע !ונבר :וידימלת ול ורמא .הבהאב םימש תוכלמ לוע וילע לבקל

 - "ךשפנ לכבו':הז קוספ לע רקטצמ יתייה ימי לכ :םהל רמא ?ןאכ

 !ונמייקאו ידיל אובי יתמ :יתרמא .ךתמשנ תא לטונ אוה וליפאו

 ותמשנ האציש דע דחאב ךיראמ היה ?ונמייקא אל - ידיל אבש וישכעו

 ."דחא'ב ךתפשנ האציש אביקע "ר ךירשא :הרמאו לוק תב האצי .'דחא'ב

 ?הרכש וזו הרות וז ,םלוע לש ונוביר :ה"בקה ינפל תרשה יכאלמ ורמא

 לוק תב האצי ."םייחב םקלח" :םהל רמא ."דלחמ םיתממ "ה ךדי םיתממ"

 !(28)"אבה םלוע ייחל ןמוזמ התאש ,אביקע "ר ךירשא :ול הרמאו

 .אביקע "ר לש ותתימ ןאכ תראותמ שותפ לכמ קוחירבו בר םוצמצב

 שיש םישעמה ףוג תא קר רוסמל ,לוכיבכ ,אבה רואית לש ןונגס ותוא

 אנינה "ר לש ותתימ רופיסב םג םיאצומ ונא ,הקל דומלל ידכ םהב

 ותיצהו תורומז-לבחב והופיקהו הרות רפסב והוכרכו" :ןוידרת-ןב

 ובל לע םוחינהו םימב םוארשו רמצ לש םיגופס ואיבהו ,רואה הא ןהב

 :הל רמא !ךכב ךארא ,אבא :ותב ול הרמא .הרהמ ותמשנ אצת אלש ידכ

 רפסו ףרשנ ינאש וישכע .יל השק רבדה היה ,ידבל יתפרשנ ינא ילמלא

 ולורמא .ינובלע שקבי אוה ,הרות לש הנובלע שקביש ימ - ימע הרות

 'צוה ,אתלכימ לשמל האר ,םיבר תומוקמב עיפומ הז רופס )27(
 213 ץיברוה ְי

  ."בע ,"אס תוכרב (28)
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 תאו םמצע תא םה םיסחוש - "הריזגה המתחנש"מו לצנהל הוקת לכ הדבאשכ
 םיאב רשא םילרעה דיב ולפיי אלש דבלבו ,תיתד השודקו הארי ךותמ םהינב
 22 ,דבלב שואי-השעמ אלו "לבוי חבטל ןאצכ" אל .םתד לע רובעל םסנואל
 איהש ,הפ הדלונ םשה שודיק לש ותוהמ לע השדח הפקשה .ןוצרמ ןברק םא
 הנכס תפקשנש העש וייח תא ומצעב דבאל :רתוי הרומח העיבת םדאל הביצמ
 .סנואמ דמש לש

  

 םשה-שודיק לש היגולואידיאה

 | היגוליריטרמה תודלותב ףסונ שודיח םמע ואיבה ,!"נתת תורזג
 | -שודיק לש ותוהמ תא הריבסמו הקידצמה היגולואידיא השבגתנ :תידוהיה
 | רבכ םהב ונשגפש םינוש םיביטומ ,השעמל ,תמכסמ וז היגולואידיא .םשה
 | תוחפ,םלש יתורפס סופד םהל תנתוג איה לבא ,םיקיתעה םיריטרמה ירופסב
 | ,םיסרטנוקו תורגא לש הרוצב בתכה לע ולעוה רודה לש םישעמה .רתוי וא
 דודיע םשלו שחרתמה לע תודע תריסמ םשל ,ההרבחל תחא הליהקמ וחלשנס
 תא בטיה וניבה וללה תודגאה ירבחמ ,ןחבמה תעשב גהנתהל דציכ הארוהו
 תא םיאבה תורודלו םרודל דיגהל :םהילע לטוהש לודגה ירוטסיהה דיקפתה
 תורגאב .ןויסנב דומעל תובבלה תא רישכהל כ"יעו ,ועריאש םישעמה תלודג
 .םיתמומה לש םמדב ובתכנ וליאכ ,ריבכ עונכש חוכ שי ונידיל ועיגהש
 תא ררועל ותילכתו ,יארקמה ןונגסה תא והשמב ריכזמ ,יטהפ אוה ןנונגס
 .תסנכה-יתבב וארקנ ףא תורגאהש רעשל שי .םישעמה תוממורב ריכהל םישנאה

 לעו ומצע לע רודה ףיקשה דציכ ולא תורגא ךמס לע םכסל תעכ הסננ
 .ונברק

(xתא שדקלו ןויסנב דומעל "ה י"ע רחבנ רודה - הריחבה תשגרה  
 םהב היה יכ הנמל ּול תויהל a") ינפל) וינפל רחבנ אוה רודה הז" :םשה
 "(352)ומלועב לודגה ,ומש שדקל ,ורבד תושעלו ולכיהב דומעל הרובגו "ה

 הנמל "ה ול רחב בוטה רודה ותוא לכ יכ דחא ןמזבו הנש התואב היה לכהו
 .הדחוימה ותלוגס לשב רחבנ רודה !רמוא הוה ."םיאבה תורודה תא םהב תוכזלו
 צמל "ה םעמ הביס התיה יכ" ,ןויסנב ותדימע י"ע ,םיאבה תורודל תפומ שמשל
 .ןעדות םג תלעופ .("חכ "מע) "הרוהטה ותארי לוע לובסל ויארי תא םהב תוסנ
 לע ןיווצמ לארשי .םייוגה ינועב םימש םש שדקל לארשי תסנכ לש תוחילשה
 יתמ .ותיערמ ןאצ ונחנאו וניהולא אוה" :ןיווצמ םניא םייוגהו םשה שודיק
 ."ומש תא שדקל ןאצכ םיטחשנ ונאשכ ?ונילע ותוהולא העדונ

   ."הכ "מע ,32)00(

  

 םשה שודיק 31-50 "סמ ךירדמל סוקלי

 | ושטנו רחבנה ומע לע ףצק םיהולאש תנעוטו ,יתימאה לארשיכ ,לארשי לש

 ןינומ ויה םלועה תומוא" :ושי לש ותוחילשב ריכה אלש םוש לע

 קלסו םכמ וינפ ריתסה םכיהולא :םהל םירמואו לארשי תא (םימרמ =)

 םינתונו וילע םיגרהנו םכיהולא לע םיתמ םתא יתמ דע ,םכמ ותניכש

 .(31)"םכילא רזוח וניא דוע .וילע םכשפנ

 תדפרנ תדמ ךכ ידי-לע הכפהו ןוטלשה תד תורצנה התשענש רחאל

 - המאל התמד תאזב) םייתה ימוחת לכ תא הל השבכו הכלה ,תימשר תדל

 םרוגה םה םידוהיה .החור יפל םבצעל המגמ ךותמ (תודהיל ,התרוה

 ו דדוב יא - שדחה ינגומוהה ךרעמה ךותב בלתשהל תונשקעב ברסמה דיחיה

 לש הדוריפ ןמזמ) הכורא תרוסמ רבכ הל שיש תיתד האנש לש םי ךותב

 יתלב תותוכ ןיב םינתיא קבאמ,(תודהיה םעמ הנושארה תירצונה היסנכה

 הניינקכ תמאה תא האור ןהמ תחא לכשכ ,תותדה יתש ןיב ללוחתמ םילוקש

 לארשי םע לש ומויק תוכזב ,םנמא ,הריכמ תירצונה היסנכה .ידעלבה

 התרכנש ,השדחה תירב"ל החכוהכו תודעכ קר לבא ,הרותה הנתב ולש םעכ

 ללושמ ,דדובמו לפשומ בצמב םייקתהל וילע ןכל .היסנכל םיהולא ןיב

 ו התדמע .תירצונה הביבסה סע מ"ומו עגמב רוסאו תויטילופ תויוכז לכ

 םג ןכו ,םידוהיב תיזיפ העיגפו תוערפ דגנ התיה היסנכה לש תימשרה

 הרוצ םעפ ידמ השבל הדי לע התבולש האנשה לבא ,סנואמ דמש דגנ

 | דמשה תונויסנ םייניבה ימיב וברתנ ךכיפלו תיתד תואנק לש תיביטקא

 .םשה-שודיק לש םירקמה םג םמעו

 תא הפוריאב םייניבה-ימי ידוהי ושדק םתבישי תוצראמ ץרא לכב

 ראתל ןיא ,ןכא .רתוי בוט דיתעל הוקתו הנומא סהל ךותמ דימתו ,םשה

 הלודג השרפ לע בכעתהל ילבמ םייניבה ימיב םידוהיה לש הירוטסיהה תא

 .תולגב םעה םייקתה הל תודוה רשא ,וז תראופמו

 םיאנק לש תוצובק ונגראתה תע ,בלצה יעסמ תפוקתב תחתופ וז השרפ

 תובהלתהה.םילאעמשיה ידימ האיצוהל תנמ לע שדוקה ץראל תולעל םיירצונ

 םידוהיה לש דושו חבטב ןקרופ הל האצמ םינבלצה תורדשב הזחאש ,תיתדה

 ,תומדוק תופוקתב ומכ.םתד לע םריבעהל ןויסנבו ,הילגנאבו זנכשאב

 תינהור הגהנה לש החוכב ,םעפה םג ךא .סעה לע דמשה תנכס המייא בוש

 ,אלא ,תינחור הילכמ םעה לצינ ,םשה ישדקמ סארב הכלה רשא הצימא

 דגנ םידוהיה וקבאנ ,םדיב היה דוע לכ :ןאכ שדחתנ לודג שודיחש

 םירצבמב תורגתסה ,סירשסל דחוש םולשת :םתושרלש םיעצמאה לכב םיערופה

 | ךא .תונוטלשה דצמ עויס לכ אללו טעומ קשנב תיביטקא תוננוגתה ףאו

  ."ג ,יתבר ,הכיא(31)
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 רותיו לש קומע למסכ םשה שודיק תא הוולמ ןברוקה גשסומ (ד

 םמצעל ורייצ םשה-ישדקמ .ונממ הלענ ךרע ןעמל ותויטרפ לע םדאה

 תיבב חבזמה לע םיבירקמ ויהש תונברקה do voo לוגלגכ הז ןברק

 הלעמה הזכ ןברק לש טרופמ רואית םיאצומ ונא םירופיסה דחאב .שדקמה

 חתופ רואיתה .שדקמב תונברקה תברקה סקטמ תויצאיסוסא ףרה אלל

 לע העידיה עיגה םע ,תושמשה ןיב תבש-ברעב םידיסח לש הדועסב

 לודגה ןהוכה םינומא שיא דיסחה רמאו חתפו" .םיביואה תוברקתה

 יח לאל ןוזמה תכרב ךרבנ :ןחלושה לא ןיבוסמה הדעה לא ויחאמ

 התעו .ונינפב ךורע ןחלושה וישכע חבזמה תרומת יכסימשבש וניבאל

 םדא סותי לאו ...הרהמב ונרצוי ןוצר השענו "ה תיב הלענו :המוקנ

 ןיכסב ונורגב ומצע טוחשי ראשנה ןורחאהו .ורבח לע אלו ומצע לע אל

 העשר ידיו םיאמטה ונתוא ואמטי אלש .וברחב ונטבב רוקדי וא ולש

 לע הברקה ,הובגל לילכ תלועכ "ה ןברק תא ונמצע בירקנו ,םהילוגיפב

natoןיע(ה"בקה תא =) והארנו ןדע ןגב םוי ולוכס םלועב היהנו ,"ה  

 הבו ושארב בהז לש הרטע דחאו דחא לכל ןתניו ,ולדגבו ודובכב ןיעב

 דעסנו םלוע ידוסי ןיב םש הבשנו ,תוילגרמו תובוט םינבא תועובק

 לע בשנו וירבחו אביקע "ר תרובחמ היהנו ,ןדע ןגכ םיקידצה תרובח

 :רמאנו ועבצאב ונממ דחאו דחא לכ והרונו םייחה ץע תחת בהז לש אסכ

 ברעבו ..."ותעושיב וב החמשנו הליגנ ול וניוק הז וניהולא הנה

 לש דימתכ םמצעב ושענו "ה ינפל ןברק םמצע ובירקה תושמשה ןיב תבש

 .("טמ "מע) ."רחשה

 םעונב תוזחל,םיקומע םייתד םיפוסיכב,ןברקה הוולמ ןאכ

 םהב אצויכ ,אשנו םר לא ינפל םיחמשו םישש םלוכ ואבו" :הניכשה

 םיחמש ויה ךכ "חרוא ץורל רובגכ שישי ותפוחמ אצוי ןתחכ" רמאנ

 .(םש) "ןדע ןגב םירדח ירדחב םינפלו ינפל סנכהלו ץורל

 .הדיקקה - ףסונ קיתע למס הלעמ ןברקה (ה

 ,לארשי לש קהבומה םרוגינסל קחצי ךפוה תידומלתה הדגאב דוע

 ותוא הראת ה4גאה) םשה שודיק לע תומל ותונוכנו ותוריסמ ףקותב

 יושעה רפושה תעיקת תא ושריפ ונינומדק .(הטיחשל ןוצרמ ומצע רסומכ

 ןוצרמ ונברק תא ןידה םויב ה"בקל ריכזהל האבש הלועפכ ,ליא ןרקמ

 תשרפ תא תסנכה-תיבב םיארוק הנשה-שאר לש ינשה םויבו ,קחצי לש

 .הדיקעה

 לש תרוסמה ךותל רדוח ,התוא וספת ל"זחש יפכ ,הדיקעה למס

 ,םהרבא לש והשעמ לע םירזוה סמצע תא ואר רודה ינב .םשה שודיק
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 םשה שודיק 31-30 'סמ ךירדמל טוקלי

(aןיד-רזג םַע המלשה אוה ועמשמש הז יוטיב - הרזגנש הריזג  

 .הנושארה םעפב ןאכ עיפומ ,ומעט לע קיודמב דומעל תורשפא ןיא רשא

 .("חכ "מע) "לצנהל םילוכי ונא ןיאו םימשה ןמ ונילע הריזג הרזגנ"
 םתליפת םתסו םהיבא סנע אלו" וליעוה אל םינונחתהו הליפתה,םוצה

 התיה יכ וינפ לעמ םריסיו םלהא סאמיו ,םתליפת רובעמ ול ןנעב ךסיו

 אוצמל רשפא דחא םעט קר .("הכ "מע) apo םויב"מ וינפלמ הריזג
 תבחמ ןימכ תישענו הריזג הרזגנ לבא" :רודה תא תוסנל - הריזגל

 ץילמ ונאצמ אלו ,ונתליפת םתסו םימשבש וניבא ןיבל וניניב תשוחנ

 לכל עידוהל ,לאה אב רודה תא תוסנל יכ ףאו .ףלא ינמ דחא רשוי

 .("המ "םע) "...הלעמ לש הילמפבו םתביח

  

(aתייווה .אבה םלועב רשואל הייפצהו הבהאב םימש ןיד תלבק  
 החמשב ןידה תא םמצע לע לבקל םינימאמל העייס ,ונרבד הילעש .הריהבה

 תא םיקידצמ םה ןכ לע .םירבוע םה וילאש רתוי בוט םלועב הנומא ךותמ

 :םלועב ה"בקה לש ויתודימב רהרהלו רערעל ילבמ םהילע הרזגנש הריזגה

 a“ התא קידצ :ורמאו ןידה תא םהילע וקידצהו לודג יכב םג וכביו"

 םימש ןיד םהילע ולבק םלש בלב םלוכו" ("טכ "םע) "ךימפשמ רשיו

 "דחא "ה וניהולא "ה לארשי עמש םיקעוצ ויה םנוקל םשפנ תמלשהבו

 ,הריבכ תיתד הזטסקאו תובהלתה תפפוא הברקהה השעמ תא ,("הכ "מע)
 וארשכ" - םהיתוחפשמו םמצע תא טוחשל םישנאה לש םדי לאל היה החוכבש

 רצחב וסנכנו םיביואה םוחצנו הריזגה הריזגנ יכ שדוק תירב ינב

 וקידצהו םהייח לעו םהילע וכבו םיימשבש םהיבאל ... דהי םלוכ וקעציו

 יפל יכ השודקה האריה לע לובסנו קזחת :הזל הז ורמאו םימש ןיד ןהילע

 ןגב וניתושפנ ,םימייקו םייח היהנו ... םיביואה ונתוא וגרהי העש

 שפנבו םלש בלב ורמאיו ,דע ימלועל הלודגה הריאמה הירלקפסאב ןדע

 יוויצו ותרות ונל ןתנש ה"בקה תדימ רחא רהרהל ןיא רבד ףוס :הצפח

 ,ונוצר השענ םא ונירשא .שודקה ומש דוהיי לע ונתוא גורהלו ונתימהל

 םלועל ןמוזמ אהיו ,ומש דוחיי לע תומיו טחסשנו גרהנש ימ לכ רשאו

 םלוע ידוסי וירבחו אביקע "ר ,םיקידצה םע תחא הציחמב בשיי ,אבה

 ,הרוא םלועב ךשוח םלוע ול ףלחתנש אלא דוע אלו ,ומש לע םיגרהנה

 .חצנלו דעל םייק םלועב רבוע םלועו ,החמק לש םלועב הרצ לש םלועו

 יכ,רתוי בכעל ונל ןיא התעמ :דחאכ רמאל לודג לוקב םלוכ וקעצ זאו

 ינפל ןברק ונמצע בירקנו השענ הרהמב ךלנ ,ונילע םיאב רבכ םיביואה

 תושעל רהמל רצחה ךותב םהל ובשיו תוניוצמה תותילטב ופטעתנו ...'ה

 הבהאמ יכ ,העש ייח תויחלו הרדחה ךות חורבל וצר אלו ,םֶרצוי ןוצר

 ,הזל הז וטחשיו השאו שיא םלוכ ודמעיו ...םימש ןיד סהילע ולבק

 :לודג לוקב וקעצו םינולחה דעב וטיבה םינתחו תולכו תולותבהו

.("אל "מע)"...לודגה ךמש שודיק לע ןישוע ונא המ וניהולא הארו הסיבה



  

 םשה שודיק

 |- סמ ךירדמל טוקלי

 יי mr שודיק ךות תּוומ לע םלוחו ,וראק ףסוי "ר - "ךורע ןחל 7

 סונאה ודידי לש דקומה לע ו -
na a 

 ביקניאה תופידר תעב דרפסל םשה שודיק תרוסמ
fa senai ni : à 

mrוש במ ד בדו למ דו ה  a aa8  
 ;:באכ שיגרמ וני

 ו 7

retomaםהייונעב ויחא תא ה  
are Ds nana 

 םימכחה ידיב תרוסמ הז אלהס"
7 0% 

qm a o a 
 ."םבל לכב הז ורמג אל

 ה ראשל תוביאכמה םהה תוכמה

 איהה 7 יש"
 א ןווכ*ש",םתונעל םואיצויש העשבש,סינועמל ץעוי א

 : דומעי

qoוינ*ע ןיב ארונהו  eseש ובל חוטב הז אלה  Re q 

 : ה םשה
RE | 

aa E 6קומה לע ולעוהיןויסנב ודמע דרפס יסונא ןיבמ  

 מאו

 .םבלב

 ;,םשה שּודיק ּןוי

 תודה* 0 ל לע עמ בבעהנש,יוארה ןמ
 E ; ימוחת ינשב ות

 הרשע-עבראה תוא עפשה תא הוושנש

dar8 "1שה ףלאה לש הנושארה תיצחמב  ceהאגשה בקעב  
 ימיא ךותב םג ןמויקב 5 e לע וסדחתנ ןאכו ןאב .הרשע-שמחהו
 תפוקה םהל השירוהש םשה-שודיס הל וכישמה זנכשאב ,לבא ,תיתדה תואנקתו

 םעב קומע השרתשנ אל dn OO הלודג תוגיהנמ חוכב הפוקתה
 :.דמשל וכלה םיסגאנה Rd 7 תרותש םוקמ ,דרפסב וליאו .בלצה +עסמ

 תעב השפנ לע דו A 7 [2 םיברו םתדו סמעב םעה *בוס ודגב 19

 הקל הגולקכב manto היה;השוריגו דרפס ב לש תפר
+ , 

 .הקוצמה
 a ולעוהש תעבו

 ;הבושתב םיסונאה לש םתרזח הלחה ,המ-תפוקת רחאל ק
 ר

 .הדובכ תא דרפס הודהיל וריזחה דקומה לע

 וכלה םייניבה ימי

 ה ימי לכ ךשמ יכ,תרמואה העדה איה תכרפומ :םוכיס

: 
 .םשפנ ל

 ע דומעל וסינ אלו הבסל ןאצכ תומל םידוהיה

 ףאו תונלדת :

 ש ;,דחוש ;םתושרבש סיעצמאה לכ תא ולצנ םי
 דוהיה

 א ךכ ,םימש םש 5% ןילופב ףא ערי .
 םה ןנוגתהל םי ש ללהתי לבל םשפנ תא םי

 ארה י טושפ 0% לש םדי לאל היהש םוקמב - pessoa io ו

 פ ה יפכ תנגרואמ התיה אל וז הנגהש ןוכנ 4: 0

 E . נ לע ודמע

 אל ןיידע םיסשנאהש

 ה האמה לש 80-ה תונשב קר .אובתש

 הנגהה ינצינ היסורב הומצל ולחה 1 ללכל ועיגה : העדות רמ ןנוכתהל שיש תונערופ לכל שא

  
  

 םשה שודיק 51-50 "סמ ךירדמל םוקלי

 ינב םירקיה ןויצ ינבו" :ןוצרמ ברחל וראוצ טשופ ונב קחצישכ
 .הירזעו לאשימ היננחכו וניבא םהרבאכ הרשע תונויסנב וסנתנ הצנגמ
 לוע םהילע ולבקו ונב קחציל םהרבא דקע רשאכ םהינב ודקע םה ףאו
 םהיבאל הייקנה םשפנ ומילשהו חבטל םסראוצ וטשפו ... םימש ארומ
 הראוצ הטשפ התוחא לא השא תודיסחה תוינקדצה םישנהו ,םיימשבש
 הנבב השאו ותוחאב חאו ויחאבו ונבב שיאו ,םשה דוחיי לע בקעיל
 הזו דקענו דקוע הז ,ותסוראב סוראו ותלכב ןתחו ועירו ונכשב ןכשו
 אנ ולאש" רבחמה ארוק ותקעזבו ."םימדב םימד ועגנש דע דקענו דקוע
 האמו ףלא ויה םאה ?ןושארה םדא תומימ תאזכ הדיקע התיהה וארו
 רשא תחא הדיקע לע "?םהרבא ja קחצי תדיקעכ םלוכ דחא םויב תודיקע
 אל םיבכוכו םימשה וכשח אל המלו םלועה עזעדזה הירומה רהב הדקענ
 "?*ה קפאתת הלא לעה" ?תודיקע האמו ףלא ודקענ רשאכ םהגנ ופסא
 .("בל "מע)

 ךכ ,םיאבה תורודל תוכז דצ הווהמ קחצי לש ונברקש םשכ

 םיםחרה ירעש תא ףוסבל ץורפת םהלש הדיקעה יכ רודה ינב םינימאמ
 .םיאבה תורודה לש םתוכזל דומעתו דובכה אסכ תא עזעזת ,ולעננש
 דומעיו" הכרבה תא ופיסוה תוערואמה לגרל ורבחתנש םיטויפבו תוליפתב
 דע 13922 23251 ונירחא וניתורודל הרפכלו תוכזל וידיסח םד ונל

 ."חבזמה יבג לע וניבא םהרבא ודקעשכ וניבא קחצי תדיקעכ םלוע

 אלש ידכ םשה ישדקמ לש םהיתומש ובתכנ םהבש תונורכז ירפס ורבהתנ
 תורוצב.תסנכה-יתבב םתּוא םיריכזמ ויה תופוכתו ,םמע םעמ םרכז דבאי

 ."םידיסחהו םישודקה" לש םרכז תא םילעמ ויה תונוש

 ,םירופיכה םויב תרמאנ איח ףאש ,'םימחר אלמ לא" תליפתב
 יפנכ לע הנוכנ החונמ אצמה ,םימורמב ןכוש םימחר אלמ לא" רמאנ

 יכ רבתסמו ,"םיריהזמ עיקרה רהוזכ םירוהטו םישודק תולעמב הניכשה
 הלעמל וכז רשא םשה ישדקמל תוזמור - "םירוהטו םישודק" - ולא םילימ
 .רתי תשודק לש

 בא" תליפתב םירכזנ םשה ישדקמ תא אצמנ שרופמב רתוי דוע
 םימחרה בא" :"טתו nn“ תורזג רחאל הרבחתנ הרעשהה יפלש "םימחרה
 םירשיהו םידיסחה םימחרב דוקפי אוה םימוצעה וימחרב ,םימורמב ןכוש

 ."םשה תשודק לע םשפנ ורסמש םימימתהו

 -לע תועמשמ םיירוטסיהה תוערואמל תידוהיה תרוסמה התווש ךכ

 היה אל הז לאידיא .חורה תוממורתהו השודקל הפיאש לש לאידיאכ תינמז

 עיפשמ חוכ תניהבב היה אוה .םדא-ינב לש םבלמ קוחרו טשפומ ןינע

לעב,םסרופמה לבוקמה תפצב בשוי 6!1-ה האמב דוע .םיבר תורוד בצעמו



  

    

 ..םשה שודיק

 הלא לכ ךותב םי

 לע 4 nata and תובישי ,הליפת-יתב ,םירגובמל םיסרו
 םירבדה דחא ...יעיבר no ע .רהוסה-תיבב אלא וסיגב קר a ni ,הדמשהה תונחמב וגרמש ' o ךכ לע רומשל הפיאשה ונב התיה.גחה ףא ו ו הדע. תרוסמה לע רומשל הפיאשה םג ה
 ףדמה לע וגפסאתה תבש ףילב ץיררשומל .הנאבהה <- 2 ץ*דרשואב ולי פא

 יח .תורנ תובנז ינש ויה ונשקבש םינושא
agו כ וגקלדח ... תונב 12 דע 10 ה  SEל  noהקספה ירחא ...תַבש יריש  eונביבס ופסאתה .. , 

 . וידוהי םישנ תומוקמה לבל
 ו RR תודחא - ,ךב רחא .תור
ia Eeו  

 Sd ל .לכבש ולגרתה קולבב ונתא ויהש ל
 ה תא לבא ,תותשל המ היה אל םימעפל ,םחל -

 הגורחאה

 ,הנמאנ

 ,לארשי

 םהיכינח

 ןפהייחל ץק

 e 6 רשא ,םינימאמ םידוהי לע ונא םיעמוש םכרדב ם

 + | 7 פתו תילט גישהל ו A הל הדכ ץןילי הלי הנורחא םעפב ללפת שק

 = רחא a . חישמה תאיבב ןימאמ ינא" ורשו ודעצש םי 2

 ar : כנחמ לעו ןדובכ לוליח לע תוומ ופידעה ר .

aaהדמשהה םוקמל שארב ל יגיהנמ .הד . dra Aודעצו  | . 

decב ב — וא תומל םיחלשנה תא רּוחבל  

 ,םיחצדמה ע בו גרהיי" תוצמ םפוגב ומייק ךכבו ,ם pino 9 . י
n שפנ ינפמ שפנ ןידבאמ". 

 , נתהוז 5: ףתושמ 1 םיאצומ גא |

A 11 +  

 רזכא םידיב קחשמ-ילכ םתושעלו םהבש .תוי

 ra ור ה תמחלמ ןורחא ןודחאו ו ; 2 - : ה ימחול לש הרוב ךותב .תואטיגה י

 ו ; ננתסה שע השרו וטיגב הטשפש ןואכד
Eתילכת םקעט ןיא יכ" וטילחהש םירי -  

rpהבתכ ךכו ."ךכ-לכ לוזב םייחה | ?ביהנממ דחא לש ותשא  tdריא : ו תי ילואש רכז אנ " , השימ בלב ררועי רה דובכ תארי +יתעב וה  o 

FS , E RECTA RR . o 
 DR fia É ךיאו םירוסי תתימב םי 0 / . נה זחא 9º ותמ קשנב רעו -- ...םלשו סקנ

pediaלכ ןכ לע .רחמ ונל ןיא - אוה יאדו  o oםירירשבש  mt eדע ונדואמ לכב דימסהלו םורהל  E oa a 
   .-%. 0 ּה ה סרהנש המ קרו ףולחי ףולח לכה as 9 וה סרו /

  

  

 51 - 0 'סמ ךירדפל טוקלי   

 טופשל ןיא ,ונחעדל .(בגנב תופוס) תוערפה לע הבוגתכ תנגרואמה תימצפה םשה שודיק

 ,תחא הפוקה לש תוארה-תדוקנו הדימה-הנק י"פע תונוש תוירוטסיה תופוקת

 ,וצראב תוריחל םעה הכז הב הפוקתה איה וליפא
 11 ול = ה א ןשה

 וללוחתהש ,וללה םישעמה ןיא ,ויתודלות לכב ונגמע עדיש רתויב המויאהו חרמה ילב ,םשה-שודיק ישעמ תרשרשב רפסל ןיא

 תניחבמ אלו םפקיה תניחבמ אל - התע דע םהב ונרפסש הלאל םימוד,ונרודב

 דמעה ידוהיה םעה שילש אלא ,תוליהק לש רפסמ וא תדדוב הליהק אל .םתוהפ

 הדימעה JD הנוש וחרכ לעב םעה דמעהש וז הדימע .תומה םע םינפ לא םינפ

 תורשפא הנתינ אלו הרירבה ןאכ הנתינ אל 12? ,םימדוקה תורודה לש
 ,םתנומאב הדיגב ריחמב םהייח תא ליצהל םשה-יסדקמ לש םדיב ,הריחבה
 בל םהל ןתינ ,הריחבל םהל ונתינ אל םהייח םא ףא םלוא
 7 הריחב ןפואבו

 ,הנורחאה הילוחה תא תולעהל

  

  

  

 ,םתומ ןפואב רוח
 ונלדתשה ,םשה שודיק לש הרוסמל ךשמה תוארל ונא םיאשר ה

 םב ירה ,רכ םא,ותנומא לע ותומב דיעמה םדא אוה )19( Mor hyr יכ תוארהל

 ןתונ ותריחב ןפו* :ותנומא לע דיעמ והומ תארקל ךלוה םדאה ובש ןפואה
 ליבומ דחא טוה .ןימאמ אוה ובש ךרעה תא םלוע לבק תחיכומו תועמשמ ותומל
 רפסמ ןאכ הלענ ונ* .השרוו וטיג ימחול לא הדצמ ימחולו םיבכמה ןמ
 .הז ןינק ונל וריהבי רשא תואמגוד

 לש והשעמב ליחתנ
“pr 790º DIRאיצוהל ותומב שקב  

 תוכמסומ חועידי,הנושארה םעפב עמש ןאב .המחלמה תפוקתב ןודנולל ןמדזה ,ידוהיה םעה תדמשה חכונ ןתושידאמ
 לא הנפ אוה ,םלועה יניעמ ןריתסהל וסינ םיצאנה רשא ,הדמשהה ךילהת לע
 םירבדש ףא ,הלשממה לבא .דגנ-תלועפל התוא ררועל הסינו תיטירבה הלשממה
 תעדל ומצע תא דבוא םיובלגיז .הענ אלו העז אל ,רבכמ הל םיעודי ויה הלא
 םלועה לכתסמ הב תויביספה דגנ תוחמל ינא הצור יתומב" :ותומ ינפל בתכו
 ,"רבד השוע וניאו םידוהיה תדמשה לע

 םיובלגיז לאופמש םשב ינלופ ידוהי םלועה תומוא תא

 י"ע םיצאנה וסינ ,יסיפ ןפואב םידוהיה תא ודימשהש המ דבלמ
 ןברוח יךיל תואטיגהו תונחמה יבשות תא איבהל הייפכו ץחל יעצמאב שומיש
 יבשות לש םיצמאמה םילגתמ הז ןויסנ רואל .םדאה םלצ ןדבא +ךיל ,ירסומ
 םישעמכ תישונאה תומדה לע רומשלו תירסופמה תורדרדהה תא עונמל תואטיגה
 רשא תתולועפ ונגרואו םינוש תודסומ ודסונ תוא טיגה ךותב .םשה שודיק לש
 ךותמ ,הארונה הקוצמה ךותב םג םייסשונאה םייחה תא םייקל התיה ןתילכת
 ,םידליל רפס-יתב ,םיחבטמ ומקוה ,ועיגיש רתוי םיבוס םימיל הווקת

 



  

   
   

    

    

                  

     

       

  

                

  

 םעה םורל 31-30 "סמ ךירדמל טוקלי םשה שודיק 31-30 "סמ ךירדמל טוקלי

    

 םלועה לא עיגי םהישעמ דהש ;:םיניגמה לש םתווקתבו םתגאדב

 לעופה םע לש הכוראה תרוסמל ךשמה םושמ שי ,דובכ םהיפלכ ררועיו

 הירוטסיהה תא ךופהל ףאושה םע ,םלועב םיהולא לש ומש "םוסרפ" ןעמל

 םישנא םתוא לש,םהינמוי םג ונל םיארנ ךכ .השודק לש non המגודל ולש

 ףשחיי זאו םעפ יא ולגתיש הוקתב םדי לע וזנגנ רשא,תונחמה-יבשוי

emu pmהיעבה תגצה -     

  

 :תויעב המכ תולוע,ליעל שאבומה עקרה תגצה ךותמ

 :"םייחה" ךרעל R. .שמשה ןיעל עשרה השעמ
 ו

 | :תויורשפא יתש ןאכ שי ;קבאמה ;דרמה תולועפ ולחהשמ םימחולב הזחא תובהלתה חור

 ,םקג תמחלמ וז התיה .הנּוש תועמשמ תוומל ןתנ ,תלחות-רסה היהש ףא

 | םושב קדצומ וניא תוומהו ,םדאל שיש ןוילעה ךרעה םה "םייתה" 1 | תגהנהב התיהש ,ןיקטבול היבצ הרפס ךכו .וחורו םדאה דובכ לע המחלמ
  

  

0 1 + * 
 | ל הפקשה ףפל .םייחה ןעמל אב אוהשכ אלא .הרקמ םיחמש סםוצעה ביואה לומ ודמע תורוחבהו םירוחבה' %טפשמְב ,תרתחמה

 | ּונל רשפיא םתומ ןכש ,רורחשה תמחלמ ימחול לש םתומל םעט שי ונעדי לבא ,ונתוא וחצני םהש ונעדי ?םיזילעו םיחמש המל .םיזילעו
 .םי*חב ורחבש "םיסוגאה" לש םכרד תינורקע תקדצומ ןכ .תויחל :"...ומלש ןכאו .רק* ריחמ ּומלשי םה וניית דעבש

 ףוסבל וכפה םהמ םיברש ,איה הדבוע) םתנומא שודיק ינפ לע

 .(םירצונ תודלותב ףסונ קרפל םיפרטצמ ןאכ ונינמש הלאה תוערואמה לכ

 םע .םינש יפלא ידוהיה םעה תא הוולמה םשה-שודיק לש הכוראה תרוסמה

 לכש הפצמה ,םייחצנ םיכרעב ותוקבדו ותנומא םוש לע הצרנו טחשנה

 לש השודקה תא ותומבו וייחב שממל ףאושה ,םהב וריכי םלוע יאב

 - תישמ תומיל עקרקה תא ךכ ידי לע רישכהלו "תּומדא ילע םימש תוכלמ"

 וייחב ךישמי רשאמ ,"םיבוטה םייחה" ןעמל וייח תא ןתייש םדאל לעו םברקב יתרות תא יתתנ" :םדאה ךותב םיהולא ןוכשי םהבש םימי

 לע םשה ישדקמ םיפידע,וז הפקשה יפל ."םתס" לש םייח ןעמל | רמאל ויחא תא שיאו והער תא שיא דוע ודמלי אלו ... הנבתכא םבל

 .םיסונאה .(353)"...םלודג דעו םנטקמל יתוא ועדי םלוכ יכ ,"ה תא ועד

ae |ירה ,םייחל םעט םינקמש תונומאהו םיכרעה לע רתוול שרדנ םדאשכ  

 לע תוומל םעט שי ןכל .וייח לע רתוול ונממ ושרד וליאכ הז

 יואר :תורחא םילימב .הזכ רותיו תופכל םיאב רשאכ ,םסה שודיק

  
 | :האושה תפוקתב םשה שודיק תיעב .ב ו םוכיס

 | םהו ,הריחתב תורשפא םידוהיל ללכ הנתנ אל האושה ימיב ,רומאכ תודלות תא הוולמה העפות אוה םשה-שודיק יכ ,תוארהל ונשקב

 | החושקהו תנכוממה תיתכלממה תכרעמה י"ע ,יאנת לכ אלל תוומל ונודנ ,םיכרע לש לוע ומצע לע לבקמה םדאה תורב םיקומע םישרוש הלו ,ונמע

 | | ,תוומב תוארל רשפא םאה - הריהחב תורשפא ןיא רשאכ .תיצאנה הנידמה לש ךותמ עבונה קבאמ לכ ,וייח תא סהילע רוסמל ןכומו וייחב םהילע קבאנ

 הכילהב שי םאה - םשה שודיק םושמ ךכב ןיא םאו ?סשה שודיק לע הילע המשנ חור" רשא לכ תא םיבייחמה םיטלחומ םיכרע לש םפקותב הגומא

 05מצע וליפשה רשא םיחצורה הלא ויהש קפס ןיא) ?הלפשה םושמ תוומ תארקל הלפעהה תא םיאור ונניא םע םושבו רשפא .םשה-שודיק םושמ וב שי "ופאב

 .ונמע תודלותב תאז םיאור ונאש יפכ ,םייחצנ םיכרע לש סתמשגהל ווה

 3ייח הבושתה תא ?ךכ םשל הברה הכ בירקהל היה יאדכ םאה :לואשל רשפא

 ול*א ךותמ :לאשיו ומצע תא ןהביש י"ע ומצעל תתל דחאו דחא לכ

 םירמוא המ ?ךכב גישהל ופאש המו ,ולעפש יפכ וניתובא ולעפ םיעינמ

 םהל ןיא וא סהל שי םאה ?יתובא וגרהנ םהילע רשא םיכרעק םתוא לכ יל

 ,תיבויח איה הבושתה ox ?יתופיאשלו םלועב ימוקמל ,ייחל יהשלכ העיגנ

 ;םשפנ ורסמ םהילעו םידוהי לש םיבר תורוד וקבאנ םהילע ,םיכרעל שי םא

 ,תידוהיה הירוטסיהל רחש שי יזא - וניבגל םג תועמשמ

 .31-33 ,"אל והימרי )33(

 po ןמ ונתוא רותפל ידכ ךכב ןיא ןכ י"פעאו,םהלש םדאה םלצמ ורענתהו

    :ןוילע ךרעכ לארשי םע לש ומויק .ג    

  

    

  

     :%תולדבנ תושיג שולש שי וז היעב לא

  

     
 דועיי הזה םעל שי רשאב ,ןוילע ךרע אוה לארשי סע לש ומויק 1. 

        ."םייוגל רוא" תויהל ירוטסיה
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 םשה שודיק 31-30 "סמ ךירדמל טוקלי

 תא גציימו רורחשה תמחלמב ףתתשהש םדא ,לארשי דילי .6

 ,תוומה לא תכלל רתומ םייחה ןעמל קרש ,הדמעה

 התשו לוכא") הווהה ייח תא השיגדמה השיג לש גציימ .[

 ."תומנ רחמ יכ

 :םשה ישדקמ לע ןגמה תווצ בכרה (ב

 ,תונוש תופוקתמ םש ישדקמ .]

qa .2ואצומ לשב םיצאנה ידי לע ףדרנש ,םירמומ תחפשמל  

 ,ידוהיה

 תמשגה םשל ,לארשי םע םויק ךשמהב םעט האורה ידוהי .3

 ,ודועי

 ךותמ התחשענ תוומל הכילההש ןעוט רסא האושה לוצינ .4

 ,הרירב רסוח ךותמ אלו םשה שודיק תשגרה

 תמחלמ יכ ןעוטה ,רורחשה תמחלמ ימחולמ ,לארשי דילי 5

 המחלמ ,םג אלא שפנה לע הנגה תמחלמ קר התיה אל רורתשה

 .םעכ ידוהיה םעה לש םויקה ךןשמה לע

 דיקפת תורדגה תתל ףאו ,םיפתתשמ ףיסוהל רשפאש ןבומכ

 .ומצעב ךירדמה השעי תאז .רתוי תורורב

 :םוכיסל .ד

 ,"תוילאיר" ןה הז טוקליב ונגצהש תויעבהש םירובס ונא

 :שארמ הרורב ןהילע הבושתהש תויעב ולא ןיא .ונתאמ םיבר תוקיסעמו

 ןהילע רוזגלו ןהמ םלעתהל רשאמ ןריהבהלוןתולעהל בטומ ךכ סושמ

 :הקיתש

Po 5 e 

 1-30 "סמ
 םשה שודיק

 םויק ןיא םעה לש ומויק אלל רשאב ןוילע ךרע אוה םעה לש 9 E וי
 םעה םויק תא שדקל ונילע - ונא םייח יצפה םא :ןאכמ .וינ

1 “an :יטבל היה טרפכ ידוהיה לש ומויק :ןוכנה אוה ךפי ךאו ,אקווד היעבל היו 
8 

 קיספי לארשי םעש ע . קר  Pp PNגרב .םעה לש דחוימהו לדבנה
 ל 2 My q ה ה ה לעת לדבנה מ Pp" ןרע תא שיגדהל

 ה y 3 ּומו
asש םהייח תוברואהז תונכסה הנמ '  

 לארשי םע סויק ךשמהל תידועי* השיג איה - הנושארה השיג יגה

Eיעצמא יל גמורטסניא) תירישכמ הש ג איה =  
 .לארשי םע םויקל

   ו
 םע לש ומויק ךשמהב ךרוצה תא ללכב תלטבמ - תהישילשה תש במ = nº יגה

 ףכ לכ ותומיש יאדכ ORM :הלאשה תא םג תלאוש וז השיג .לארש
 הנושארה היעבל חרשקתמ איה ךכב ?םעה סדדיק ןעמל םדא ינוב הברז | גט 7 ₪ ה
 a | .(א) ןוידל ונאבהש

 :עוציב יעצמא
fl don dt 

1 ) 
A 

 ןויד-תותווצ איה וז היעבל רתויב םיאתמה יקצְמאה
 .םידיקפת יאשונ

 םכותבשכ

 :ןוידה תותווצ בכרהל העצה ןלהל

| 
  (x:םסה שודיק לע תוומ ללושה תווצה בכרה

  .1,דרפס יסונאמ

 םימעב) , 3
 המדאה ינ לעמ םי 2 ודמשנו ו ובתהש ם*מעו

. 2 + 
; 

 הנומאהו ידוהיה םעה םויקל ךרע לכ ןיאש,רובסש ידוה
 ,ונימיב תידוהיה

ao)התשענ האושב ₪דמל הכילההש - ןעוטה האוש לוצינ ידוהי  
 ,םשה שודיק םשל אלו הרירב רסוחמ

 ירדמל טוקלי

= => ==  



  

    

 ץולחהו רעונה ינינעל הקלחמה / תינויצה תורדתסהה

    

 םילשורי ,ילארשיה רודמה

  

   
 52 "סמ "א ךרכ ,ךירדמה סוקלי      
   

    
  

  

 םיננוחמה חופיטו םינומהה ךוניח

  

    אובמ .א
 תוחוכ חיטבהל תינויווש השיג תלעב תיטרקומד הרבה לכות דציכ     

 ראשלו ילכלכה החותיפל ,תיתוברתה התריצי חותיפל ,התגהנהל םילועמ

 תונורקעה תא רפהל ילבמ תאזו ,הרבחה לש םייזכרמה םייחה ימוחת

 .הז טוקלי ןודי הב היעבה יהוז - ?םיינויווש-םייטרקומדה

    

     

  

 םייק רכזנה סופיטהמ הרבחבש רמול ןתינ ,היעבה תא יץרחהל םא

 .תחא הדבועו תחא החנה ןיב דימתמ תתמ
    
      

  

(xתויהל הכירצ ןכלו ,תוכז התוא םדאה-ינב לכל יכ תנעוטה החנהה  

 .יתרבחה הנבמב תוריכב תודמעל עיגהל תורשפא התוא םהל

  

      
    

 הלולע הרבחשו םיווש םניא "םעבטמ" םדא ינב תאז לכבש הדבועה (ב

 תורחבנ תוצובק המצעל רוציל חילצת אל םא הילכל הנודינ תויהל

 .ןהל תקקזנ איהש תוירקיעה תומישמב ואשיש םישנא לש

       
     

  

 תנידמ המק התיה םאה :תרחא הלאשה תא גיצהל רשפא השחמה םשל

 ,אל םאו ?םיצולח-םיבשייתמ לש תורחבנ תוצובק ןתוא אלמליא לארשי

 תורחבנ תוצובק לש ןתורצווה ךשמה המצעל חיטבהל הרבחה הלוכי דציכ

 תגשהב עייסל יושע "לכל" הווש ךוניח םאה ?(םימוחתה לכב) ולאכ
 ?וז הרטמ

    
        

    

  
  

       

  

 תאו היעבה תא גיצהל ףוסבלו םחתנל ,םירקמ המכ לע עיבצהל הסננ    

   .הל םיירשפאה םינושה תונורתפה
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 םיננוחמה חופיטו םינומהה ךוניח

 תלבקל יחרכה יאנת אּוה דומלל רשוכה תינרדומה הרבחה יאנתב

 לש ותוישיא שוביגלו תואיצמל תולגתסה תלוכיל ,םיכרע לש ןעטמ

 שיש הדבועה םצע .קיפסמ יאנת אל לבא ,יחרכה יאנת ונרמא .םדאה
 תא םג החיסבמ אל ןיידע ,החלצהב םידמול םהשו דומלל רשוכ םישנאל

 .םיכרע ילעב םתויה

 תורגסמב לכל הּווש ךוניח םאה !ונלש אצומה תדוקנל אנ-רוזהנ

 ?םמצע םידמולה תבוסל אוה םאה ?הרבחה לש התבוטל אוה תודיחא

 ?םירחא תבוטל ?רשוכה ילעב תבוטל

Dadאמגודל םירקמ המכ איבנ הלא תויעב ןוידל הלענש : 

 ובקב ךוניח - "א אמגוד

 תופתושמ תורגסמב ,רתוי וא תוחפ דיחא וא הווש ,לכל ךוניח

 םישנא ,םילועמ תוחוכ וב ּוחמצ אל םאה .(תויתרבחו תוידומיל)

 ?ול רבעמו ץובקה ךותב רתויב םייזכרמ םידיקפתב שמשל םילוכיס

 לארשי תנידמ תמקה ינפל בושיב ךוניחה תכרעמ - "ב אמגוד

 יפל יכ םא) הדיחא ;:תינויווש רתוי וא תוחפ תכרעמ - בוש

 ?לאירה רפסה תיב ןוגכ) םיטעומ ןפוד יאצוי קר הב ויהש ,(םימרז

 ךוניח תכרעמ םאה .(תמיוסמ הדימב וידימלת תא ומצעל ררבש הפיחב

 ?םיחטשה בורב םילועמ תוחוכ וגל החימצה אל וז

 רעונה תועונת - 'ג אמגוד

 ילעבו םינוש םינווגמ רעונ יגוחמ הכותב הדכילש תיכוניח תכרעמ

 .םינוש םירשכ

 .ללכו ללכ הער הניא האצותה

 רעונה תילע - 'ד אמגוד

 תכרעמ התיה (ךרעב 1950 דע רמולכ) "תיסאלקה" רעונה תיילע ףא

 תוחפ דיהאו הווש היה ךוניחה .םירשכהו םינווגה הב וברש תיכוניח
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 עקר תגבה

 הרבה תבצעמ והרזעבש ירקיעה ריסכמה תא הווהמ ךוניהֶה תכרעמ
 הק טלבלו התוא תאשל םידיתעש תוהוכה תא המצעל תרצויו המצע הא
 .הב םיירקיעה םידיקפתה

 .תינרדומ הרבחב טרפב ןוכנ רבדה

 *לעב טניע  הרבחב םיריכב םידיקפה יאלונ וראותי אל םויכ
 .הובג וא ינוכ*ת ךוניחו הלכסטה

 םינווכתמ ונא הרבהב םיריכב םידיקפת יש ונ לע םירָבדמ ונאסכ
 ילעב,םייטילופ םיגיהנמ ,עדמ יסנא ,םיפחול ,םיִצְּוְלֶאְי- םיבר םיגוסל
 ."וכו םיאלקח ,הכאלמ

 הסיכרל ץר אל םינווכתמ ונא ךוניהו הלכ-ה לע םירבדמ ונאסכ
 0וביג ,םיכרע לש ןעטמ תשיכרל םג אלא \יחרכה אוהש רבד) עדי
 .ךכב ךורכש המ לכו תויסיאה

 סינכהל הטנמ ,תינויוושה היגולואידיאל םאתהב ,ךוניהה תכרעמ
 .רשוכ ילדבה אלל ,ןיסולכואה לכ תא םידמולה לגעמל

 רתו? וא הוהפ ךוניח הקינעמ איה םייוסמ ליג דע :תאזמ הריתי
 תודהואמ הוצובקב תאזו (םייממע רפס-יתב ,הבוח ךוניח) םלוכל דיהא
 "יד ו ומה ןוירטירק יפל הולצפהמ ןניאט םידמול תוצובקב רמולכ
 דהי טידמול םימצמוצמה תונורסכה לעב ימרו םילודגה תונורשכה לעב
 לח הובגה ךוניחבו ןוכיתה ךוניחב םג .םידומילה םתואו הרגסמ התואב
 .יממעה ס"היבב ומכ ףקיה ותואב אל ןיידע יכ םא המוד ךילהת

 תלוכיו ןורשכב ינושה לדג דחי ומעו ,בהחרהמו ךלוה םידמולה לגעמ
 . (א) תדחואמ הרגסמב דחי םיבשויה ןיב

 .ּב

= 
 תויסיא תויטנ לע תוססובמ ולא םלוא ,תומגמל הקולה שיס ןוכנ
 .(רסוכל היטנ ןיב המאתה הנסי םיהעלש) םירסכ לע רסאמ רתוי

  

(x)
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 2 va“ ןירדמל סוקלי
 םיננוחמה חופיסטו סינומהה ךוניתה

 Son לש םרשכב תכלוהו תרבוג תובשחתה לשו ךוניהב תוינויוושה םוצמצ לש המגמ הארנ ,תונורהאה תואמגודה תעברא תא חקנ םא

 May הטיש וזיא - ךדיאמ יתרבח דוכיל לש םומינימו,דחמ הרבחל םילועמ תותוכ תחטבה תניחבמ :(א)תמיוסמ תואר הדוקנמ וללה תואמגודה תוניינעמ ונהוא

 היעבה תגצה .ג

 :תויורשפא תודמעפ שולש ונינפל

 .לארשי לש היכרצ לע רתויב הבוטה הרוצב תונעל תלגוסמש וז איהו לארשי לש םיכרעה תכרעמ תא רהויב תמלוהה איה תינויוושה הטיטה ,םימיוסמ תונורסח תורמל )1

 .םינותנ ונא הב תואיצמה תא רתויב תמלוהה איה תינויוושט-יתלבה הסישה ,םימיוסמ תונורסה תורמל )2

 ."ב הטישב תונורהיהו תונורסחה ןמ קלה לעו - "א הטישב תונורתייהו תונורסחה ןמ קלה לע רותיו החוריפש ,תידדה תורשפתה ךות וז דצב וז ןהיתש תא םייקל רשפא .הינשה תא תחא חרכהב תורתוס ןניא תוטישה יתש 5

 .דומיל גוס ןיבל דומיל תמר ןיב דירפהל הז ןויד ךרוצל רשפאש םיהינמ ונאו תינרדומ הרבחב תומייקש תוחמתהה תויעבמ וז תרגסמב םימלעתמ ונא

 יפכ ,הטישו הטיש לכ דגנו דעב םילוקיש המכ איבנ ןלהל
\ 

 .(הילאמ תחכומ הניאו הקידב הנועט הנעט לכ רמולכ) תונוש תוסטיגו םיגוחמ םישנא י"ע וחסנתנש

em 

(x)הטילקו ךוניה :ךירדמל טוקלי םג האר . 
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   םיננותמה תופיסטו םינומהה ךונית
 ןללה תואמגודה לכ תמועל .הער הניא בוש האצותהו ,םלוכל רתוי וא
 הדימב תונוש תומגמ תוחתפתמ ,לארשיב ךונחה תכרעמב םויכש,םיאור ונא
 :תואמגוד המכ איבנ בוש .הלעמל תורכזנה ולאמ הבר

 רעוגה תועונת - 'ה אמגוד

 ."שדחה בושי"ב תדרפנ הלועפ חתפל תוטונ רעונה תועונתמ קלח
 תונקהלו תחא תרגסמב םינושה םינווגהו תומרה תא בלשל תושקתמ ןה
 .תחא המרב םיכרעו תועידי םהל

 "ה תותיכ רקס = 'ו אמגוד

 ילעב םירענ ןיב היצקלס ךורעל תנווכמש םינחבמ לש הרוש ונינפל
 .ךומנ רשוכ ילעבל הובג רשוכ

 ןיה אליממש םהילע דיעמ םנולשכ - םילשכנה :רמוא ןורקילעה
 תורגסמל רכינ קלח תונפהלו ןחבמ ךורעל אופיא בטומ ,הילא םימיאתמ on ןיאש תיכוניה תרגסמב םיצמאמו םיפסכ םהב ץיקשהל הרבחל יאדכ אל ןכלו ןוכיתה רפסה-תיבב םילודג םייסקב לקתיהל םידיתע
 ,תילאוטקלטניא הניהבמ רתוי הכומנ הגרדב ןהש ,דומיל
 םיננוחמה תימינפ - *ז אמגוד

 ןויכ) םתביבסמ הובגה רשוכה ילעב תא "בואשל" ןויסנ שי הז הרקמב
 .תדחולמ תרגסמב סחפטלו (םרשכ אולמ תא חתפל םהילע דבכי םשש
 עבש ראב יופינ - "חה אמגוד

 :המגמ התוא בוש

 ,תירבע תועוצקמב) םהירשכ יפל םתוא םיקלחמ ,םידימלתה תא םיחקול
 ?לבמ ,בגא ,תאוו) ,םרשכל םאתהב דומלל םישקתמלו םימדקחמל רשפאל הנמ לע .רשוכה יפל תולדבנ תוצובק שמהל םתוא םילצפמו (ןובשחו תילגנא
 ,(םירחא דומל הועוצקמב תידומילו תיתרבח הדיתיכ םייקתהל הכישממש התיכה תרגסמ תא ןיטולחל סורהל

 32 "סמ ךירדמל טוקלי
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 םיננוחמה חופיטו םינומהה ךוניה 22 "סמ ךירדמל סוקלי םיננוהמה הופיסו םינומהה ךוניח 4

 . ו
 .רשוכה *לעב חופיט י"ע עצוממל לעמ תיתרבח-ללכה המרה תא הלעמ (5 :7א הסישט

 תונורהי |
a 

 דחא לכ לש םידחוימה וירשכו ויכרצל תרבגומ בל תמושת תרשפאמ (4
| 

 .(דחאכ תוהובגהו תּוכומנה רשוכה תומרב) דחאו

 .תיטרקומד-תינויווש םיכרע תכרעמל המילהב תדמוע )1 ו
 םילודג תומר ילדבהו ץויג שי ובש בצמל דחוימב המיאתמ (5

 .היסולכואב םיגשיה תמרל םתוא האיבמו םיכומנה םירשכה ילעב תא תנברדמ (2
 .רתוי ההובג

 תונורסה

 .תונוש תובכשו תומרמ םישנאל ףתושמ הנכמו שגפמ תורספא תרצוי 3 |
 תמועל ,םיננוחמה לצא תואשנתה תעדותו הרבחב "רעפ" תחפטמ )1

 .רשוכה יטועמ לצא "תותיחנ" תעדות רעפל תמרוג הניא ךכ י"עו "םעה" ךותב םיננוחמה תא הריאשמ )4 |

 ונייה ,"םייתימא" םיטרקומד םיגיהנמ החימצמ אלא ,הרבחב ||
₪ , 

 תמצמצמ ךכבו הרבחה לש רתוי תובחר תובכשמ םיננוחמה תא תקתנמ )2 .יוכו ותבוטל םילעופ ,וב םיבשחתמ ,םעב םירועמ

 .הרבחב םתעפשה ייוכיס תא

  

 תונורסח |

À 
(1 na 

 תא הירבח ןיב תחתפמ איהש י"ע הרבחה לש התודחהא תא" תנכסמ )3

 :.ףתושמה תעדות הא רשאמ רתוי לידבמה תעדוהת ,םדא ינב ןיב םייביטקייבוא רשוכ ילדבהב תבשחתמ הניא | |

1 / 

 הא הניטקמו תינויווש-תיטרקומד םיכרע תכרעמל הריתסב תדמוע )4 \ .םהיתוחוכל רבעמ אוהש ץמאמ תושעל םישקתמה תא החירכמ (2
 תוינידמהו םייחה ךלהמ לע עיפשהל ךומנה רשוכה ילעב ייוכיס

 ee RE םה - םילשכנו שרדנה ץמאמב םידמוע םניאש הלאכ שיש הדמב )3 ו
 .חפמ לש בצמל םיסנכנו הרבחה ילוש לא םיפחדנ

 האצותכו רשוכה תוטועמ תוצובקה ןמ םילועמ תוחוכ "תבאוס" 65

 .רתוי דוע דורי דמעמב ןתוא תבזוע ךכמ הדימב תלצונמ הניא םיננוחמה לש תלוכיהש ךכ ידיל האיבמ )4

 ,(ךומנה רשכה ילעב תבוטל המר דירוהל ךרוצ שי) תילמיסכמ

 תועידיה תמרש הרבח) הרבחב תיללכה המרה תא הדירומ ךכבו

 .(עצוממה לע הלוע הניא הב ההובגה |

 ?הב טוקנל ללכב רשפא םאה )1   :תויעב יתש תררועמ a“ הטיש '

 םילדבהו םינווג-תבר הרבח לש םיאנתל תללוכ הטישכ המיאתמ הניא (6
f 

 הטישה לש תונורסחה בור תא הכותל "תגפוס" איה ןיאה ,רשפא םא )2 .תוילטנמו רשוכ לש םיקומע

 :"ב הטיש
 תינויווש-אלה הטישה לש תונורסחה בור תאו דחא דצמ תינויוושה

 ?ינש דצמ

 תונורתי |
 יוסינב השענ תורשפתה ןויסנל אמגוד - הנושארה הלאשל רשקב

 ?התיכה תודחא תריפש .ויתוחוכ יפכ דחא לכמ תעבות )2
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 "ב בלש

 :תואמגודה יגציימ תריקח

 .ץוביקב ךוניחה גציימ תריקח )1

 ."וכו עבש-ראב יוסינ גציימ תריקח (2

 .(הנודינה הלאשב תוחמתהל היהי םיגציימה לע)

 םוכיס

  

 | a“ בלש

₪ 
 ' ןויד תוצובק

 | ה

 - .תינויוושה השיגה תא תגציימה הצובק )1 | |

E | 
 a .תינויווש-יטנאה השיגה תא תגציימה הצובק )2

ES1 .תרשפמה השיגה תא תגציימה הצובק )3  .| 

 א-ה
- ₪ 

1 

 | ןורתייב רבודמ .איהש הטיש וזיא לש "טלחומ" ןורתי לע רבדל השק

  

  

|] E 
2» 

 .תמיוסמ תואר תדוקנמו ,יסחי

 ?תיכרע הניהבמ ףידע לוקישהזיא - תיתכרעה לכ םדוק איה היעבה

 הנממ ונמלעתה ןווכתמבש) לארשיב תואיצמה תדמוע תיכרעה הלאשל רבעמ

 .(הכ דע הבר הדמב

 לע ,לארשי לש (תיתדע הניחבמ רקיעב) תינווג-ברה תואיצמה םאה

 ,וזכ הרבחבש המוד ?תמיוסמ תוינידמ הביתכמ ,הב תוכורכה תויעבה לכ

 ןיא ,תונוש היסולכוא תוצובק ןיב לודג רעפ םייק וב בלשב תוחפל

 .תרשפמה הטישב רעצמל וא ,תינויווש-אלה הטישב שומישמ סונמ
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 םיננוחמה חופיטו םינומהה ךונית

 .תופתוש םהיניב םילדבהל (יתרבה רושיא) היצמיטיגל אוה הילאב ץוקה םלוא ,תחא הנועבו תעב תו ; לע תונעל ןויסינ ךכב שי תינורקע »72 לע הבושת ת =. 0 תל הש

ANDםייקל יסוק הלוע - םדא ינב ןיבש םינתונס  

 RR , תוטישה יתש "תונורסח" רל ןיא עגרכ - הינשה הלאשל רשקב
 .דחיב ןגזמל רשפא לקנב אלו תאז םע .הנודינה הלאשב תונקסמ קיסהל טדח ןיידע ןויסנה םלוא ,

 תא עבש ראב

 היהי רטפפש ידכמ
 תוטישה יתש ןיב nno שיש רורב

 םיידותמ םיעצמא .ר

 52 "סמ ךירדמל טוקלי

 *א בלש
= 

 .םיכינהה לכל םיקתפ יגו
 :רדסה תניתבמ הנושאר הלאש ובו קתפ )

 אמגודה

 יצוביק ךוניח .א

 רעונה תועונת .ב

 בושיה תפוקתב ךוניחה תכרעמ .ג
 עבש ראב יוסינ .ד

 | | *ןכו םיננוחמה תיימינפ .ה
 ד דזיאו (+) תיבויח ךתעדל אמגוד הןזיא ןמס

 :רדסה תניתבמ הינש הלאש ובו קתפ

 טישה " תינויוושה הטישה
 יתעדל

 .(-)תילילש ךתעדל אמגו

 !ךתעד תא קמנו רתוימה תא קחמ . הפידע הרשפה תסיס / תינויווש אלה ה

  

  

  

 ס יגש ריבעהל עצומ :םיקתפה תטיש

1 

(2 
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 ץולחהו רעונה ינינעל הקלחמה / תינויצה תורדתסהה

  aםילשורי ,ילארטיה רודמה םיננוחמה חופיטו םינומהה ךונית 22 'סמ ךירדמל סוקנ-  alל סוקלי .

 הי פר ג ויל ב יב
 93 oo “x“ ךרכ ,ךירדסה סוקלי

 | יבועה תונוכש

 ג"כשת זומת ,'ב "ךוניחה" עבש-ראב יוסינ : ןונרא . ) כ = 2-2
2 

. 

 E .ג"כשת + ארבמ .א םילשורי ,"דלאס דסומ" ,תיצולחה רעונה תעונת |: תרדא .א )2

 | יוניפל תינכות ןוכישהו חותיפה רש איבה 1963 רבמבונב | . )3 |

 | תינכותל עקרכ ןתינש רבסהה יפל .לארשיב ינועה תונכשמ יוניבו | .8.3.63 ,"ץראה" ,ךוניחב תוינויוושל ץץה : תבס .ש <"

 . תונוכשב תורגה שפנ 211,000 ןהט,תוחפשמ 0 -ב לארשיב תויוצמ - (4

 , חותיפה רש ירבדל .לארשיב היסולכואה ללכמ 14% -כ רמולכ ,ינוע .1962 ראוני - תוברתבו ךונ

 RE םריבעהל ,הלא תונוכש ישנאל םישדח םינוכיש תונבל שי ,ןוכישהו 65

 | .היכרצלו החפשמה לדוגל םאתהב ,"הריד תרומת - הריד" תתלו ןהילא | .14.35.63  "רבד" - תסנכב םואנ : ןבא .א |

 | :"תענומ" הלועפב ךרוצה תא השיגדמ תינכותה ,תאזמ הריתי ינבמ םילועל הימינפה - דחא חופיס לעפמ לע :ילאומש .א (6 |

 | היטבהל שי ;םוקמל םוקממ היסולכוא תוצובק קיתעהל קיפסמ הז ןיא .5.12.63  "רבד" - חרזמה תודעמ םילוע |

 גשומהש ןיבהל ןתינ ןאכמ .ינוע תנוכשל בוש ךפהיי אל שדחה םוקמהט

\ 
 ול שי אלא ,םירוגמה םוקמו ביט לא קר םחייתמ וניא ינוע תונכשמ

 .תיתרבח תועמשמ םג ו

 רשא "תונוכשה" סנכ רשאכ 9.1.64 -ב קוזיח הלבק וז השיג

 תינכות תא ןיטולחל תותדל לודג תועד בורב טילחה ביבא-לתב םייקהה
  

 .רשה
| 

| 

 | תקתעהל םימדקומ תונויסנ םג ןכש ,היופצ התיה וז היחד

 | טוקליב .הזע תודגנתהב ולקתנ תונוכשה הנבמב "ּונישלי וא,היסולכוא

 םאהו ינועה תונכשמל שיש תיהרבחה תועמשמה תא ןוחבל הסננ הז

 | .וז היעב לע רבגתהל ןתינ דציכו

 | היעבה עקר .ב !

| 
E 

 הסנכהה תומרב םיזכורמ לארשיב ,היסולכואה ןמ 17% - 15%-כ )1

 הסנכהה תמר לש רתויב םיכומגה %\נורישעה תעברא) תוכומנה

 ן אלש) ,רתוי תוחתופמ תוצראב יוצמל המוד הז זוכיר .%(ץראב

 | | .1960 - 1959 5 ,קלאפ ח"וד :רוקמה א
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 סמ ךירדמל טוקלי
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| 

 ינועה תונכשמב היסולכואה בכרב )3

  

/ 

   ודלונשו ,ינועה תונכשמב םירגה הלא ןיבמ geo דע 75%-כ 3   (x) .הזמ ךומנ ינועה ונכשמב תוחפשמה ישאר ןיב ץראה ינב לש םקלחש רעשל אופיא | e .ץראב ודלונ אל ןמצע ןהש תוחפשמ ינב ,םיריעצ סינב 2 םג ללוכ אוהש ןוויכ העטמ אוה הז רפסמ םלוא ,(60%-כ | הירבסבו םילשוריב) ץראה ידילי םה היסולכואה ןמ שילשכ .א
 ו

 .ןטק אוה ינועה תונכשמב | םיקיתו"ה רפסמ ,רמולכ .1948 רחאל ץראל ולע ,ל"וחב
\ 

 םהמ רכינ קלח ,בגא) תיללכה היסולכואב םקלהל האוושהב | חרזמה תודע יאצוי לש הובג זוכיר שי ינועה תונכשמב ג
 .(ץראה יקיתו

 .(146 המועל 324) תיללכה היסולכואב 7 1 . םקלח יפכמ ינועה תונכשמב בר םישישקה םיאליגה לש םקלח םג .ד |

 ןהיגוסל ינוע תונוכש ןוימ )4

 :ינוע תונוכש לש םיגוס ינשב ןיחבהל רשפא

 ;(תוקיתו תונוכש וא) ץראב םיקיתו לש ינוע תונוכש .א

 .(תושדח תונוכש וא) םישדח םילוע לש ינוע תונוכש .ב

n) , , + . ' , 
 , 9 ארשיב Pp הפיה א

 .תורבעמבו (אביקע רוא

me a cem me 

   .(1963 רבמטפס יטסיסטס ןוהרי)      (x)אוה היסולכואה ללכב ץראה ידילי לש םקלחש םיעטהל שי 38%.
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 ינועה תונוכש
 ,ב"הראב ,(לארשי ומכ לודג הכ הדימ-הנקב הילע סולקל וץלץזי
 A2.5% -כ תיברעמה הינמרגבו |4%-כ דנלוהב ATP הינטירבב ,(1952) היסולכואה לש 15%-כ ולא תובכשב םיזכורמ ,לשמל
 םיזוכירה ,הקירפא תוצרא וא ודוה ומכ ,תוחתופמ-תתה תוצראב
 ,היסולכואה תיצחממ הלעמל םיפיקמ תוכומנה תובכשב
 תעגונ התימאל היעבהש יפל ,וכרצ לכ ץיודמ וניא ונלש הז טפשמ
 :ץראו ץרא לכב תוליבקמה הסנכהה תומר לש האוושהל
 תבשחנ רלוד 2,500 לש תיתנש הסנכה הל שיש החפשמ ,ב"הראב
 רלוד 0 התסנכהש החפשמ ,עוושמ ינוע יאנתב היחש החפשמל
 .םומינימ יאנתב היחכ תבשחנ הנשל

 י"ל 3,000.- התסנכהש החפשמ םויכ תבסחנ ,תאז תמועל ,לארשיב
 לש ימשרה רעחה תא חקנ םא .םומינימ יאנתב היחש החפשמכ הנשל
 הנשל י"ל 7 ,500.- חלפב תיאקירמא החפשמש הארנ ,י"לל רלוד 3
 הסנכה יהוז לארשיבש דועב רתויב הכומנ הסנכה תלעבל תבשחנ
 .תינוניבמ רתוי םג וא ,תינוניב

 תזמור איה ןכ י"פעאו ,רתויב תקיודמ הניא וז האוושה םג ,ןכא
 .וניניינעמ הז ןיא םלוא ,יצחו הריל וא הרילב הפ תונקל רשפאש המ רלודב םש תונקל רספאו ראבמ םיברצמה םירקי ב"הראבש םירמוא רבד יעדוי .הקירמאב רלודה לש הינקה חוכ תא ןובשסחב ונחקל אלש םושמ ?תקיודמ הניא המ םוסמ .תונוש תוצראב ינוע לש תונוש תורדגה שיש

RU 

 ?תילכלכ הניחבמ תולדה תובכש תוסלכאמ ינועה תונכשמ תא םאה
 טסוצמה ןוכישהו חותיפה רש ח"וד יפל .דבלב תיקלח איה הפיפחה
 .(!דבלב הכרעה יהוזו) .רתויב תולדה תובכשה לע םינמנ - 35%-כ קרו,הזמ הטמל תצק וא תינוניב םייח תמרב םימייקתמ םיפסונ 30%-כ ,תודימאה תובכשה לע םינמנ ינועה תונכשמ ירדמ 20%-מ הלעמל ,ליעל

 .היעבל םיירקיעה םישרושהמ דחא ןאכו ,עצוממל תחתמ איה ינועה תונכשמב הלכשהה תמרש קפס טעמכ ןיא ךדיאמ

 33 'סמ ךירדמל סוקלי

 



   

  

 *נוקעה תונוכשמ

  

 23 "סמ ךירדמל סוקלי

 ינועה תונוכשב היסולכואה לש םייגולויצוס רכיה יווק .ג

 :וז היסולכוא רואיתל דוסי יווק המכ אנ הלענ

 הנידמה םוק זאמ .תילילש היצקלס ירחא הרתונש היסולכוא יהוז

 םדוק רדש היסולכואהמ רכינ קלח .לארשיב םייחה תמר התלע

 תונכשמב .רתוי םיבוט םירחא תונכשמל דדנ ינועה תונכשמב

 הדימב התלע תילכלכה םתמר רשא תודוסיה לש זוכירה רבג ינועה

 םיילכלכ הטילק *ישקב תרבסומ וז הנטק הילע .תיסחי הנטק

 תניהבמ - הרבחה ילוש לא תכלוהו תרבוג תוקחדיהבו םייתרבחו

 .םייתרבחה םייחהו הסנכהה ,םירוגמה

 ,םהב הלקתנ וז היסולכואש הטילקה יישק תאפמ :דבלב וז אל רא

 .הרבחב שדחמ טלקיהל םיניצר תונויסנ ןיא בוש .הגיסנ םלצא הלח

 םה תעכ .םתוא התחד הרבחה ילוא וא ,גוזימה ןויסנב ולשכנ םה

 .וב רגתסהל "רצבמ" םישפחמ

  

 הניחבמ ילאידיא רצבמ תווהמ תודדובמו תולדבומ ינוע תונוכש

 תיסחי תומימהו ןוחטב ןתונש "ןוצרמ" וטיג ןאכ שי .תיתרבח

 .וב םי*וצמה םייוקילה לכ תורמל

 :תושיג המכב םינייטצמ "וטיג"ב םייוצמה םישנאה

 .םתוא בבוסה לכל הבר הדימב םישידא םה - (%

: 
  - (aםבצמב היכרעו הרבחה לכ תא םישאהל םיטונ םה

(aםיפאוש םה ןיא ,הכומנ תופיאש תמרב םינייטצמ םה -  

 »722 םהל חונ ,םבצמ יונישל

 קיחרהל םילגוסמ םה ןיאו םמצעל הגאדב םיזכורמ םה - )1

 חווטב 91320 והשמ ,םהלש םוי-סויה יכרצמ גרוחש המ ,תוארלו

 םישנא תצובק ונינפל - תורחא םילמב .דיתעה לש רתוי קוחרה

 רשוכ תלעבו הווה לש םיידיימה םיכרצב תזכורמ ,תרכנתמ ,השידא

 .דיהעה יבגל םצמוצמ ןונכת

(1 

(2 

(3 

   

  

  

 ינועה תונוכש

 ?ינוקעה תונוכש ווהתנ דציב

 בצק ןיא הלודג,הילא הילעהש ץראבש ,רמול רשפא יללכ ןפואב

 תווהתהל היטנ שי ךכמ האצותכו הילעה בצק תא קיבדמ הינבה

 .הכומנ רויד תמר תולעב תונוכש

 יפלא התנב הנידמהש רחאל ,1964 תנשב הצממ וניא הז רבסה םלוא

VT nTn?םיעודי .הילעה בצק תא תרכינ הדימב הקיבדהו  

 רובעל ינוע תונכשמו תורבעמ ירדל תורשפא התיהש םיבר םירקמ

 תורמל ,תאז תושעל וברס םה ןכ יפ לע ףאו ,םישדח םינוכיסל

 .םהל ועצוהש תילכלכ הניחבמ םיחונה םיאנתה

 לע ,וניארש יפכ ,תוחדנ תושדחה םוקישה תועצה םג ,הזמ רתוי

 ולא תודבוע .(תוקיתווה טרפב) תונוכשה ישנאמ רכינ קלח ידי

 ,תדחוימ תיגולויצוס הדיחי תונוכשה ישנאב תוארל ונל תוריחמ

 הראתל ידכב םיקיפסמ םיפרגומדהו םיילכלכה םינמיסה ןיאש

 .הניבהלו

 וראשנ ןכ יפ לע ףאו התלע ינועה תונוכשבו ץראב רוידה תמר

 2,5-ל 1949 -ב החפשמל עצוממב רדח 1,356 -מ) ינוע תונוכש ולא

 .(1959-ב החפשמל עצוממב רדח

 6% - 4% לש עצוממב הלוע ץראב היסולכואה ללכ לש םייחה תמר

 .התוחפ הדימב יכ םא ,וז הילעמ תונהנ ינועה תונוכש םגו הנשל

 .ןתומד וניש אלו ינועה תונוכש וראשנ ןכ יפ לע ףא

 - תונוכשל רתוי םיבר םיפסכ םימרזומ ויה וליפאש רמול ןתינ

 היסולכוא ונינפל ןכש ,טעמב קר בצמה תא רפשל ידכ םהב היה

 .וב הנותנ איהש בצמה ןמ גורהל הילע תודיבכמ היתונוכתש

 33 "סמ ךירדמל טוקלי
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 ינועה תונוכשמ

 אצמנה ,םדא לש תוארה תדוקנמ הנוכשה לש היתונורתי םהמ

 דעם ךכב אצומ אוה - ול םימוד םישנא הברה םייוצמ הנוכשב
 ותטילקב קר אל הלשכנש ,הרבחה יפלכ תללוכ המשאהל רוקמו ,יספנ
 .(המחנ יצח םיבר תרצ) .םירחא תטילקב םג אלא

 0n“ אוה הלוכ הרבחבש דועב ,סוטטס ילושה םדאה גישמ הנוכשב
 .רתויב דוריה םוקמב אצמנ וא סוטסס

 הדימב םיטוסה תוגהנתה יכרדו םיכרע תכרעמ חתפל רשפא הנוכשסב

 שושחל ילבמו,םירהא הרבה יקלהב םילבוקמה םיסופדה ןמ הבר

 .לומגתמ

 ,רוידה ,הקוסעתה תניחבמ ,ול םיווש ןיב סדאה אצמנ הנוכשב
 .י'וכו שובלה ,הסנכהה תמר

 םוקמב ,תאז תמועל | ..הופ*קה העדות תפרחה ענומ הז ןויווש
 האוושהה רואל אקווד תקזחתמ יסחיה חופיקה תשוחת רחא םירוגמ

 ב וכו הביבסה ,םינכשה םע

 םיבורמה םיעצמאה םע ,תיתכלממ תינכת לכש רורב הלאכ םיאנתב
 .טעמב קר בצמה תא תונשל לכות ,הדיב ויהיש רתויב

 היסולכואה לצא ישפנה עקרה יוניש אוה ןושאר יתרכה יאנת

 ,תושידאה לע תורבגתה יונישל תונוכנ תריצי ,ינועה תונוכשב

 יאנתש הארנ .םלצא תויוצמה תורכנתהה לעו הגיסנה לע תורבגתה

 הלועפ םכותב םייקתתש הדימב קר לעופה לא תאצל יושע הז

 יפכ אוה בצמהש ןמז לכ .תוירטעתלוו תוצובק לש תכשוממו תיבקע

 ךא ולש ידוסי יונישל םורתל היושע תיתלשממ תרגסמ - ונראיתש

 55 'סמ ךירדמל טוקלי

 ?הבחרה הרבחב םירשקבו םידיקפתב ותופתתשה תניחבמ הגיסנב

 .ב

 .ד
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 ינועה תונוכשמ

 יאנתב תענמנ יתלב טעמכ התיה הלאכ תובכש תּווהתה ,רומאכ )4
 .םדבל ןאכ ולעפ אל הלא םלוא ,לארשי לש תינומהה הילעה
 לע הארנכ ווהתה הלא םייא .חטשב םיקיתו "םייא" םג םייוצמ
 ,םהב וזכרתה רשא תודעה תא הנייפאש תיתוברה תוילטנמ לש עקר
 לעו ,המוד םייח תרוצב תוליגרהמ האצות המצע איהש תוילטנמ
 :ץראב תונושה תודעה ןיב י*תוברח ינוש לש עקר

 חרזמה תודע לצא תמיוסמ תורכנתה וירחא ררג הז יתוברת ינוש
 אל םלועמ .םיילושל םתקיחדב עייסו ץראב םייטננימודה םיכרעל
 ךפיהה .איהש וזיא הדע יפלכ תנווכמ הילפה ץראב הארנכ התיה
 יעוצקמהו יתלכשהה ,יתוברתה ינושה ףקותב םלוא .ןוכנה אוה
 תונוש תוניחבמ התפתהלו "תולעל" ברעמה תודע ינבל רשפאתנ
 .חרזמה תודעל רשאמ רתוי הברה ריהמ בצקב

 (תינידמ-םורטה הפוקתב טרפב) תעדה הנהתינ יד אל ינש דצמ
 בצמה יוניש השק םויכו ץראב ולא "תוילוש" תונוכש תווהתהל
 .המכו המכ יפ

 רתוי .חתמו העישפל רוקמ ולא ינוע תונוכש תווהמ יחכונה בצמב )5
 םיאצומ םניאש רעונ ינב יפלא ןהב םידכלנ הנשב הנש ידמ ;הזמ
 ;ץלחהל ךרדה תא

 םילוכי ויהש רעונ ינב יפלא הרבחה "הדיספמ" הנשב הנש ידמ
 .רחא רעונ לכמ תוחפ אל הל םורתל

 ?הז בצמ םינשמ דציכ

 וילע יגולוכיספ *שוק םייקש רבתסמ םדוק ונרמאש םירבדה ןמ
 ,תונוכשה ישנא םייורש וב בצמה תא תונשל תנמ לע,רבגתהל ךירצ
 םי"*ח תוחרואו םיכרע תוכרעמ םמצעל ולגסש םישנאב הפ רבודמ אלהש
 תרגסמ לכב רשאמ וז תרגסמב רתוי בר ןוחסב םישיגרמהו ,דאמ םיקצומ
 .םהל עיצנש תרחא

x םלצא תמייק המלשהה דצבשו %סנלוויבפא םסחיש קפס ןיא ךדיאמ 
 .הריתסב םידמוע םירבדה ןיאו ;םיאצמנ םה ובש בצמה ןמ הדילפ

 יכרע וד =*%
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 'סמ ךירדמל טנקלי

 ינועה םונוכש \ מ
 םוכיס .ו

 אשונ יבגלש המוד
 יִל דציכ איה
 יטומ) הענה רוצ ? וצל

 בה חתופיטו חותיפ

 .וביבסמ ררועתיש

 . תודחא ונכותב תמייק הז

 .הלועפל (היצב
 ס תולועפב אצמית וזכ הע

 היעבהו ,בצמה תכרעה

 É הבוס ךרדש ,ונל הארג
 ןוידבו החנמה ןולאשה ביב

 היפרגוילביב היפרגוילביב

q נועה תונכשמ יוניבו יוניפל תינכת% יב : 
” 

. 
,1963 

 חותיפה דרשמ - לאר רבמבונ ןוכש

 הקיתעה ופי -
  sóרבמצד ןוכשה 1962,

 ,יתרבה ילכלכ רקס ,(לודגה חטשה)

  

   הינבו ןוכש )2

  

 23197. תונוכסשמ

 םיידותמה םיעצמאהו היעבה

 :תולאש יתשב ןויד םייקל םיעיצמ ונא

 ?תואיצמל םיאתמ םימדוקה םיקרפב הלעוהש יפכ עקרה םאה

 ?בצמה רופישל םורתל רעונה תעונת הלוכי דציכו המב ,ןכ םא

 !ויהי םיידותמה םיעצמאה

 (תכרדומ תולכתסה) החנמ ןולאש

 .םירבדה תא קודבלו תונוכשב בקעמ ךורעל םיכינחל רשפאל :י

 :ךירדמ ןולאשל אמגוד הנה

 ?(םזיטוירטפ-לאקול ) 1112722 הדהא ייוליגב ןיחבהל ןתינ םאה .:

 השענלו תילארשיה הרבחל תושידא ייוליגב ןיחבהל ןתינ םאה .ב

 ?הב

 ?תורכנתהב ןיחבהל ןתינ םאה .ג

 ?םיריעצ לצא ?םישיסק לצא ?הנוכשה תא בוזעל היסנ תמייק םאה .ד

 ,םייח תוחהרא ,תילכלכ המר ,ליג) היסולכואל שי תונוכת וליא .ה

 ?(*וכו ץראב קתו ,תודע ,רודיב יגהונ

 ?םיבשותה לע העיפשמ איה דציכו - רוידה תמר המ .ו

 .ליעל םיטרופמה םינותנה יפל תובר תולאש ףיסוהל רשפאש ןבומכ

 םילוכיש תוליעפ יכרד לעו החנמה ןולאשה ימוכיס ביבס ןויד

 .בצמה רופישב עייסל

 .תונוכשב תוליעפ י"ע תונקסמה תא םשייל ןויסנ

 ,ו--ו

(1 

g
e
 

o
 

 ג

 22 "סמ ךיררמל טוק

aih 

 


