
 

 

 
 ינפל 161

 מ״עב םיאנומשח הריפסה
 םעלו םיאמורל היהי בוט״   

 .םלועל השביבו םיב םידוהיה
 . םהמ קחרת ביוא ברחו

המחלמ םוקת  םא  
 ילעב לכל וא הנושאר אמורל 
 םע רוזעי ,םנוטלש לכב םתירב
 םהל ביתכיש יפכ, םידוהיה
״םלש בלב ןמזה  

 

 

 !תושיערמ תושדח

 !ךרדל תאצוי אמור םע השדחה תירבה
 םע תויטסינלה המיחל תוטיש ילעבמ דחאכ עודיה ,יבכמה הדוהי ,הריפסה ינפל 161 ,תורופס תועש ינפל,םויה
 !אמור - הביבסב רתויב תוקזחה תומצעמה תחא םע הייופצ אל תירב תרכ ,ןמואמ אבצ
 תוביסל יכו תרחא תוארמ תודבועה םלוא ,םיקאולסה יפלכ תפתושמ תוניועמ הלחה תירבה יכ ,םירעשמה םנשי

 .םיבר םידבר תירבה ירוחאמ
 .תופסונ תובטה ןבומכו ,תוינוא ,האובת,המחלמ ילכ ונל קינעהל החיטבה אמור ,תירבהמ קלחכ
 אבצבו קשנב םישמתשמ םדועב םיבר תונוחצינ םיאנומשחל םיכחמ ,םתחטבה יפ לע ךא ,תעדל םדקומ ןיידע
 .ידדה הזש ןבומכו ,םיאמורה
 תומצעמ דגנ ןוחטיבו הנגה םהל קפסת המצעמ התוא יכ הבשחמה םצעמ םיאנומשחה ברקב תושעוג תוחורה
 .בורקב שחרתהש סרהל םיפוצ ףאו השדחה תירבה תא םילבקמ םלוכ אל םלוא ,תוביוא
 לע רומשל לכונ םאה ?ושגפיי תונומאה יתש רשאכ הרקי המ ;שדחה רשקה תובקעב תולוע תובר תולאש
 וא םימלש ונילע רומשל ידכ קיפסת תירבה םאה ,םייתסת םיאמורה ייניעב ונתובישח רשאכ הרקי המ ?ונתואמצע
  ?סמרנ םאה
 !?הז דצל הז םייקתהל םילוכי תמאב םיהולאה ידבעו םילילאה ידבע םאה
 יתוא ליבומ הזו .תוארלו תוכחל ךרטצנש הארנכ ,תונעל םילוכי אל ןיידע ונחנא הלאה תולאשל תובושתה תא
 ?ןוכיסה תא תחקל ונל יאדכ םאה ;האבה הלאשל
 
 
 
 

 אמור

 8-ה האמב לחה הילטיאבש אמור הנידמה ריעמ החמצש הירפמיאהו תוברתה לש המש אוה הקיתעה אמור
 רטשמל ,ס"הנפל תישישה האמל דע ,ינכולמ רטשממ הרבע הקיתעה אמור .הריפסל תישימחה האמל דעו ס"הנפל
 דיחי טילש הלביק אמורו םלועהמ ףלח ינקילבופרה רטשמה .ס"הנפל הנושארה האמה יהלש דע דרשש ינקילבופר
 םיקלחו ,ןוכיתה םיה ןגא תוצרא ,הפוריא ברעמ בור לע התוברתו אמור הערתשה ,האישב .רסיק ראותב זחאש
 .רוחשה םיל ביבסמש תוצראהמ
 

 הלכלכ
 תייערו ,םירמת ,תיז ןמש ,ןפג ,ןגד ויה םיירקיעה םיפנעה הבש תואלקח לע הססבתה הדוהיב תיתרוסמה הלכלכה
 רקיו ךרע רקי היהש םשוב ,םסלב קפוה וחירי רוזאב .תידוהיה הלכלכל סיסבה המימי םימימ ויהש רקבו ןאצ
 הלכלכהמ קלח .חלמה םימ קפוה םיקורמתה תיישעתלו תוניפס םוטיאל שוקיב ול היהש )רמח( טלפסא .תואיצמ
 .םדי לע שבכנש ,ופי למנ תועצמאב םאו ,ןולקשא ריעה תועצמאב םא רחסמ ירשק לע ססבתה תיאנומשחה
 ,וז הפוקת דע .תורורב תוילכלכ תוכלשה ויה הלא םישוביכלו ,לארשי ץראב םיפסונ םיחטש שבכ יבכמה הדוהי

 דיעהש יפכ ,ימואלניב רחסמב וברעתה אלו ,ןוכיתה םיל אצומ אלל ,ץראה ךותב םצמוצמ חטשב םידוהיה וררוגתה
 ןועמש ויחא ימיב ןכו ,יאנומשחה ןתנוי ימיב רקיעב ,הכלממה תא דואמ וביחרה םיאנומשחה לבא .והיתתמ ןב ףסוי
 .יאני רדנסכלא ימיב םהירחאו ,סונקרוה ןנחוי ונבו
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 אלו ונִתי אל םהב םימחלנלו״
 ,המחלמ ילכ ,האובת וקפְסי
 טלחוהש ומכ ,תוינוא ,ףסכ
 תא ורמְִשיו ,אמורב
 ״.רבד וחִקי אלו םהיתורמשמ

 

 

 ?ודמעמ תא ססיב יבכמה הדוהי דציכ

 
 תליה תא שוכרל חילצה הדוהי םג ךיא לבא ,לודג גיהנמו איבצמ היה ירה אוה ,והיתתמ ויבא תא םיריכמ ונלוכ
 ?ויבאמ הפדנש דובכה
 
 םיבראמה ,ולש תוכרעמה לוהינ .הנושארה המרהמ גטרטסאו ןקיטקט היה יבכמה הדוהיש ,םירמואה שי
 ותוא וכפהש םה - ותערכהל דע ביואה רחא הפידרהו ברקה הדשב החלצהה לוצינ ,ביואל ןיכהל גהנש תועתפההו
 .לוגד איבצמל
 

  .תובבל יפלא יבכמה הדוהי שבכ וללגב אל םלוא ,וילעמ ףחרת דימת ויבא תליהש ןבומ
 םמצע תא ואצמש ךכ ידכ דע ץמוא םהב חיפה אוה ,ותוכזב קפס אלל הלבקתה םיבכמה אבצ ושכרש הזעהה
 לש םהיניעב םינגמו םיגיהנמל וכפה ,הדוהי לש ותגהנהב ,םיבכמה אבצ ,הרהמ דע .ירוסה אבצה לומ םידדומתמ
 .ץראה יבחרב םידוהיה לכ
 

 ללגב .ליעי - ליעי לבא ,ןטק - ןטק !וב ולזלזת לא לבא ,ןטק היה ותושרב היהש קשנהו הדוהי לש ואבצ םנמוא
 הקזחה היצביטומה תוכזבו ,הדוהי רוזאב תוימינפה םיכרדה לכ תא ריכהל ואבצו הדוהי וחילצה ,אבצה לש ותודיינ

 .הלירג איה הב שמתשהל גהנ יבכמה הדוהיש המיחלה תוטישמ תחא .הב םתוא הלכהש
 .יאבצ ןורשיכו תוירוקמ ,תושיחנ ,הישות יבכמה הדוהי הליג ,ליבוה םהבש תומחלמה לכ ךלהמב יכ תוארל ןתינ
 

 .יממע אבצל הדוהיב םירכיאה תא שבגל חילצה יבכמה הדוהיש אוה ,ותושיחנ תא תוארל ןתינ וב ףסונ גשה
 

 
 
 

 םיבכמה תוברק
 

                                                                                        :ןורוח תיב ברק
 

 לשומ – סינולופיא לש ןוחצינה רחאל .תינוויה הכלממה לש תוחוכ ןיבל יבכמה הדוהי לש םידרומה תוחוכ ןיב  ברק היה ןורוח תיב ברק
                                      .םימחול 8,000-10,000 ןיב הארנה לככ ומעו ןוריס םשב ינווי איבצמ ואבצו יבכמה הדוהי דגנ אצי ,ןורמוש
 וברא םידרומה ,ידמל רצק היה ומצע ברקה .לודג אבצל קקזנ אל ךכ ךרוצלו בראממ ביואה תא ועיתפה ,ומעש םימחולהו יבכמה הדוהי

 וגוסנ םימחולה תרצי .םילייח תואמ המכ וליפהו םהילע ולפנתה םה .הלולתה ךרדה הלעמב קד ופרוע רוטב וענש וימחולו ןוריסל
                                                                                       .הכימת םינוויל ויה וב םוקמה – ברעמ םורדלו םורד ןוויכל וחרבו ברקה הדשמ
                                                                                                  
 

 םיקאולסה םע םיסחיה
 
דרמב םיצרופ םיאנומשחה ןמז ותואבו לארשי ץרא לע תיקואלסה הכלממב םיטלוש םה הז עגרב .יטסינלהה םלועב רתויב לודגה חטשה ילעב םיקוולסה  
שדקמה תיב ןברוח זאמ הנושאר תינידמ תואמצע םיגישמ םידוהיה דרמה תוכזב  
םהלש קזחה חוכה ללגב םיקאולסה דגנכ תוניוע םישח םיאנומשחה  
רוזאה לכ לע טלוש אוהו יטננימודו דואמ קזח אבצ שי םיקאלוסל  
םיליפ תואמו םילגר יפלא תורשע םישרפ יפלא תורשע שי יקאולסה אבצל  

םיקאולסה דגנכ עתפ תפקתמ ןנכתמו ינוויה אבצה לש המיחל תוטישה תא דמל הדוהיש    
 

תיטסינלהה תוברתה  
 

 דואמ ליעפ יטסינלהה םעה .םהלש םכרדב ךלוה אוה םאהו םדא לש ותוגהנתהל אלא ,אצומ וא רדגמ ןימל הרושק אל תיטסינלהה תוברתה
 האצותכ הרצונ תוברתה .תיטסינלהה הפוקתב ןוכיתה םיה לש יחרזמה ןגאב הרצונ תיטסינלהה תוברתה .תוימינפ תוטלחהו תויוליעפב
 בוליש .תופסונ תויוברתו הקיתעה תיסרפה תוברתה ,הקיתעה םירצמ תוברת :ןוגכ ,םודקה חרזמה תויוברת םע הקיתעה ןווי תוברת בולישמ
 .ס"הנפל 4-ה האמב לודגה רדנסכלא לש םישוביכה עסממ האצותכ רשפאתה הז תויוברת
 לכ םהמ תונויערו הנפוא לש ישפוח קושל היה יטסינלהה םלועה .ינש תיב תפוקתב הדוהי תא םיטסינלהה שוביכ .תיטננימוד - הקזח תוברת
 לשכ דמעמו חוכ םיכלמל וסחיי ,תיטסינלהה תוברתב .תושונאה  איה תיטסינלהה היפוסוליפה הקסע הב ירקיעה אשונה .רוחבל לכי דחא
   .הערכה תורשפא םוש םיחרזאל ונתנ אלו ןוטלשה תויוכמס לכ תא םהידיב וזכירש םה םיכלמה .ללפתהל וגהנ םהילא םילאה
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