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 יב םינוגינ םתלתש
ךוניחה תיב תלהנמ ,ןולטמ לעי  

 
 ל"ז זוע סומע  רפוסה בתכ "דיפל וניא עוצקמו ,םיחילש ץורימ הנניא החפשמ"
 רבע  יתחפשמב ,ותיא המיכסמ ינאש תורמל ."ךשוחו הבהא לע רופיס" ורפסב
 ןיבל םיקיודמה םיעדמב יבא לש וקוסיעו ותבהא ןיב יתבליש ינאו דיפלכ עוצקמה
 הנומאה ילוא ,תיבב ונקניש םדאה תבהא תאז התיה ילוא .ךוניחב ימיא לש הקוסיע
 ףוריצ ילואו "םימ אל הז םד"ש החכוה דוע וז ילוא ,ךוניחה תועמשמ לש הנבההו
 .ךוניח תשא היהאו תלשושה תא ךישמאש יתעדי יתודלי רחשמ רבכ לבא ,םירקמ

 
 ירוטסיהה רופיסל קומעו רישי רשק הרושקה ,תיביבא לת םירבצ תחפשמל תב ינא
 ימא ,ל"ז יקסנשיל היתב תלספה לשו ל"ז יבצ ןב תיאני לחר לש התדוד תב התיה יתבס .לארשי תנידמ לש
 התודלי רופיסו ,לארשי תנידמ לש ינשה האישנ ,ל"ז יבצ ןב קחציו לחר לש םתיבב הבוהא תיב-תב התיה
 שמישש ,ח"מלפה םחול - ל"ז יבצ ןב ילע ,קחציו לחר לש םנב םש לע ארקנ ,ילע רוכבה יחא .םרופיסב רוזש
 ישנא לש דחוימבו הנידמה לש הירוטסיהה .ותנותח ינפל םימי רפסמ גרהנו תשק תיב ץוביק רתכומכ
 יתוהז לע קזח ועיפשהש תוחיר ,םיפונ ,םיריש ,תונומת ,יתודלי ףונב םירוזש םיביבא לתה המהובהו תוברתה
 .ייחא תוהז לעו
 
 התעו םיניערג יבבלב ואשנ ןכאש "םיחוכש םירומזמ םינוגינ" … ימיאו יבא ,יתבסו יבס יב םינוגינ םתלתש
 .ןייטשגרב הינפ הבתכש ומכ קוידב .…םיבולש יקרועב םהישרוש ,ימדב תורואפ םיחלוש ,םיחמוצו םילוע םה
 
 ,רמש ימענ לש שגרמה הריש תא הדיל הרש ינאו תנגנמ אתבס לש םילילצו תונומת םיבשו םירוענ יקפודב
 םע יב ןנובתמו בשוי ,ודיצמ אוהו ,"םילשוריו רוא" ,אבס רייצש רויצב תננובתמו הרש ."בהז לש םילשורי"
 תשרוח םג םש ויהו .םויה דע יניעב יתועמשמ אוה המכ ,רישה תא יתבהא המכ .םיניעב האג טבמו תיחולחל
 ימדב תֹורֹאּפ וחלש הלא לכ ."יהי ול"ו "םיחא העברא" םגו םאותה רויצהו ...הריסה ,רשגה ,סוטפילקאה
  .יתוהזב קומע וטרחנו
 
 השתהה תמחלמ הירחא ,'א התיכב םימיה תשש תמחלמ :תומחלמ שולש וויל ידוסיה רפסה תיב תונש תא
 ימצע יתאצמ ךכו ."הנורחאה המחלמה היהת וזש" םירופיכה םוי תמחלמב ןואג םרוהי יל חיטבה ,םויסלו
 םֶהיֵתֹותיִנֲַחו ,םיִּתִאְל םָתֹובְרַחּ ותְּתִכְו" והיעשי איבנה תא תטטצמו רוזחמה לש םויסה םואנ תא תאשונ
 ונאו" -יתכשמהו .)'ד קוספ ,'ב קרפ והיעשי( ״הָמָחְלִמ דֹועּ ודְמְלִי-ֹאלְו ,בֶרֶח יֹוּג-לֶא יֹוג אָּׂשִי-ֹאל--תֹורֵמְזַמְל
 חותיפה יחטשב ונמעל ונתוריסמ תא חיכוהל לכונו יאוולה .ףסכנה םולשל ןושאר רוד היהנ ונירחא םיאבהו
 ךכ ...בוטב הנימאמש המימת הדלי לש הביל קמועמ םויס םואנ ."יהי ול ,אנא .ץראה תינבו תוברתה ,עדמה
 ינאש גשומ יתלב והשמל ההימכ לש םינש המכ...םש ויה ןוצרו הנומא המכ .ירחא םיבר דוע ורמא ךכו יתרמא
 .תשפחמ ןיידע
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 לכ תא ודביאש התוחאו הלעב ,תונושארה יתונשב יתוא התווילש תלפטמה וחלש ימדב תורואפ דועו
 םיתיעל קר ,ורבד אלש םירבח לש םירוהו םידודו םינכש ויהו רפעמ םהייח תא ומקישו ץיוושואב םהיתוחפשמ
 ,רוקחל הקיקשה תא ילואו תונרקסה דצל הלמחה תא וררועו יקרועב ובלתשה הלא לכ .םתנשמ וקעצ
 .רתוול אלו וב ןימאהל דחוימבו םדאה רצי תא דומלל ,לואשל
 
 ,םיכרעב ןודלו קוסעל יל םרגו ייח זכרמ תא הוויהש םוקמה ,םיפוצב הכירדמכ יתרבעה ירוענ תונש תא
 ךרדכ ךוניחב רחבא יתורגבב םגש היה יעבט קרש ךכ .המצעהבו הלבוהב ,חיש ילגעמב ,תולאשב ,תומלידב
 תולגוסמה תשוחת ,העקשההו תויתריציה ,םש ילש תיפוסניאה הניתנה ,םיפוצל יתבהא ןיב רעפה .םייח
 ,יתרקויה ןוכיתה רפסה תיבב יתשחש רוביחה רסוחו ןיינעה רסוח לומ םיפוצב יקלח תנמ ויהש הכרעההו
 בצמל יתוא ופחד ,רתוי יתועמשמו םיענ םוקמל רפסה תיב תא ךופהל ףואשל ,רחא והשמ שפחל יתוא ופחד
 םיפוצב הכירדממ ,טאל טאל ךכו .תומלועה ןיב רבחל ןתינ ךיאו תושעל ןתינ המ יבגל דימתמ טקש יא לש
 ,ס"היב תלהנמל -ולדג יידליו םיאנתה ולשבשכו הבכש תזכר ,התיכ תכנחמל ,אבצב תדקפמל יתכשמה
  .קפסמהו רגתאמה ,יתועמשמהו עיפשמה םוקמה
 
 בוציעב ישיאה ןפב ןה ,רתויב יתועמשמ דיקפת רפסה תיבלש הנומא לש םוקממ יתעגה תלהנמה דיקפתל
 וזש הנימאמ ינאש ןוויכ ןוכית להנל יתרחב .תיביטקלוקה תוהזה בוציעבו יתרבחה ןפב ןהו תיטרפה תוהזה
 יא רבכש ינפל עגר ,ףסה ירמוש ונחנאש הנימאמ ינא .ימצעה שוביגב רוזעלו יוניש תושעל הנורחאה הדוקנה
 הכ ליגב יביסנטניאו ימוימוי עגמב םתיא םיאבש ולא ונחנא .רעונה תא ןווכלו בצעל ,השק דואמ וא ,רשפא
 "ינא"ה בוציעו שוביג - ללכבו תיטילופה ,תינימה ,תיחרזאה ,תימואלה ,תישיאה תוהזה שוביג לש יטירק
 .םלועל ואציי םה ותיאש

 
 םבטימב ויהי םהש ןעט ןוסניבור ןק ,םבטימל םדא ינב םדקל איה ךוניחה תרטמש רמא ינולא דורמנ 'פורפ
 לוכי אל םדא ,ולסאמ לש םיכרצה תדימריפל המודב .םתקושת אשומ םע יעבטה םנורשכ ושגפי וב םוקמב
 תימצעה ותוהזב ,אוהש ימב ןוחטיב שח וניא םא תיעבטה ותקושת שומימו תוחתפתהל ,עדיל ףואשל
 תא - ולש תוהזה תא ןיבהלו שבגל חילצי םא קר עגור אצמי םדאה  .הרבחה ידי לע הבהאב לבקתיש העידיבו
 תא שבגל ול עייסמו םייחב וכרד תא הוותמו ותוהז תא בצעמה ,ולש ימינפה "ינא"ה תא - ולש תוכיישה
 .לגוד אוה ובש םיכרעה םלוס תא עובקלו ומלוע תסיפת

 
 םינומיא הדש"ו ,אסיג דחמ תויפש לש יא אוה רפסה תיבשו ,םוצע אוה ךוניח ישנאכ ונדיקפתש הנימאמ ינא
 םיטנוולר ויהי אל םויה םידמלמ ונחנאש םירבד הברה ובש - הנתשמ םלועב .אסיג ךדיאמ "ינאה בוציעל
 תיגולונכט תוחתפתה ,עבט יעגפ ,םידרויו םילוע םירטשמ - תולטלטו תורעס לש םלועב .םינש רפסמ דועב
 הפוצמ המו דדומתהל וילע המ םע עדוי דימלתה וב ,רדסו תוביצי לש יא תויהל רומא רפסה תיב - הרידא
 ימ תויהל ויה םילוכי םהב םיילאוטריו תומלוע לע ולדג םידימלתה וב םלועב .הנש דועבו רחמ ,םויה ,ונממ
 ,םייתימא םירגוב ,םייתימא םירבח .יתימא םוקמ םהל ןתונ ס"היב ,םיארוב םהש ימ םע רבדל ,םיצור םהש
 לבא .בירל םג ילוא ,ןיידתהל ,ץעייתהל ,לואשל .םהמ דומלל ,םהל תומדיהל ,םהב "תורחתהל" רשפאש
 רקיעבו התא ימ ררבל דמול התאשכ ,תוהז יררבמ םילכ הנוב התאשכ קר רשפא לודגלו .לודגל רשפא הזמ
 .התא תויהל לוכי תמאב התאשכ
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 תוחפ אל לבא ,םיבוט םירבד דואמ הברה הב שיש - תינוציקו העוסש ,תינעזג הרבחב םייח ונחנא ,ונרעצל 
 תיבל ןאכו .הרבחה תאו המשנה תא םיליערמש םירבד םתוא לכ .םניח תאנשו תומיטא ,תומילא הב שי
 ךרדל תונפהלו ךירדהל ,הרבחה  תא  ביטיהל תוסנל - יתרבח דיקפת וילע םידקפומה ךוניחה ישנאלו רפסה
 םישנא .ותד וא ואצומ ,ורוע ןווג ללגב רחא םדא אנוש אוהשכ דלונ וניא שיא" יכ רמא הלדנמ ןוסלנ .הנוכנה
 רשאמ םדאה לש ובילל רתוי הבורק הבהאה יכ ,בוהאל םדמלל ןתינ תאז םדמלל ןתינ םאו ,אונשל םידמול
 תא ררועל .הרבחה יפלכו רחאה יפלכ תוירחאל ,הגאדל ,תויתפכאל ךנחל רפסה תיב דיקפת ."הדוגינ
 תונוכת ןה תושיגרו תויתפכא .םלוע ינקתמ ,לווע לע םיביגמ ,ויפלכ םישיגר תויהל רחאה תא תוארל ךרוצה
 תאנש לש תוינסרהה תוכלשהב םילימ לש םילת ילת ובתכ תורודה ךרואל .לגרתל בושחו ןתינש תושכרנ
 .תוירבה ןיב םניח תבהא לש התובישחו םניח
 
 ךרבחל השעת לא" ,"ךומכ ךערל תבהאו" - היתפמאו םדא תבהא אשונב םייוויצ הברה ונלש םירפסה ןוראב
 ,עָרֵמ ּרוס" - יניעב ךוניחה תוהמ וזו הרותה וז …דועו "ךלשכ ךילע ביבח ךרבח דובכ  יהי" ,"ךילע אונשש המ
 םיליכמ ,םיחונ רתוי ויהי םייחה .ירשפא לכה ,עימטנ הז תא םא .םזינמוהל ךוניחל סיסבה הז ."בֹוט הֵׂשֲַעו
 ונלש לגדה ךרעכ ונרחב הז תאו ,קזוחה תדוקנ תאז ,תווצכ םיקיזחמ ונחנא הזבו .תוהמב קוסעל םירשפאמו
 .ונירעשב אבש ימ לכ שיגריש וניימיד הז תא .תוישונאו םדא תבהא -ס"היב ליפורפב עיפומה
 
 תויצועיי ,תויתרבח תוינכתב םג -קר אל ךא תישיא אמגודב ,רובידב ,תוגהנתהב םיגישמ םדא תבהאל ךוניח
 םלוא .הרענהו רענה לש םתוהז בוציעב תידוחיי ןמז תדוקנכ ןוכיתה רפסה תיב  רחבנ אסיג דחמ .תוידומילו
 .הצממו תיתוכיא תורגב תדועתל ליבוהל ךרוצה ףקותמ טושפ אל רגתא הדימעמ וז הריחב ,אסיג ךדיאמ
 באשיהל דאמ לק .םימוחתה לכל הנעמ תתל ךירצו יתועמשמו בושח רמוחה קפסה ,הצא ךרדה
 ,םיכרע םירבדמ ןבומכ ונלוכ .הנכומ םידומיל תינכת שי בורל .תורגבל הנכה ירועיש תנכהבש "תוירורפא"ל
 ךורעל ,עימטהל ,בלשל היה רגתאה .תורגבל ךרדב ונתלוכי בטימכ םישועו דאמ םיבוט םירועיש לע םידקוש
 תעדה ימוחת תא שיגפהל  ,רורבו דחאמ לאנויצר םע רודס גראמל תויתרבחהו תוידומילה תוינכתה לכ תא
 ררועת הדצמ רשא ,םידמולה רובע תויטנוולר רצייל ידכ תיביטקלוק תוהזו תישיא תוהז לש םיטביה םע
 .הדימלל הענהו תונרקס ,תוניינעתה
 
 לולכמ לע תססובמה תפתושמ הפש ונמצעל רצייל דמלנ ,םיידי בלשנש ידכ  ונידי לע הרחבנ גראמ תינכת
 המ ךיא .המלשה הנומתה תא םירוהלו םידימלתל ,םירומל ריבעהל חילצנו ונתושרבש בוטהו היישעה
 ונחנא המל רורב הב תחא הרורב תיתוהז תרגסמל רושק ,תורגבל ךרדב םידמול ,םישוע ,םירמוא ונחנאש
 לכוי ךכ .ונתיאמ תחאו דחא לכמ תבכרומה הרבח ,םירתוח ונחנא הרבח וזיאלו םישוע ונחנאש המ םישוע
 ,תיללכ הנומתמ קלח אוה רועישו רועיש לכב השענש ךוניחהו חישהש ,ךנחמ אוה הרומ לכש ןיבהל דימלתה
 לכ טעמכ תאשל לכוי ,היחי ונעמלש 'המל' ול שיש ימ" :השטינ לש וירבדל הזרפרפכ  .׳םימלש ךותב םלש׳
 .ךיאה תא אצמיי חטבל יכרעה "המל"ה תא בטיה ןיבמש ךוניח תיב ".'ךיא'
 
 לש הקלח לע הגהנהה תווצב םיחוכיוב ונגלפה בחרה תווצל ונאצי םרטב דוע .ךרדל תאצל היה טושפ אל
 םעב םיצעמהו הפיה תא שיגדהל היה בושח ."התדה"ב דשחיהל אלו ףחסיהל אל היה בושח .חישב תודהיה
 הלאשה הלאשנ .יחרזאו ינויצ ,ידוהי ךוניח -גראמ לש הנשמה תרתוכ ביבס רעוס ןויד ררועתה .ונלש הרבחבו
 ןוזחל םזינמוה וא היטרקומד ומכ תודוקנ ףיסוהל ןתינ םאהו ונרובע םילימהמ תחא לכ תועמשמ המ
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 ךוניחה תכרעמ דיקפת המו תוהז  רוריב לש תועמשמה יהמ .תודהי לע בר הכ שגד  ךירצ עודמ .םידעילו
 הלאש ינמיס רשפאל ןוצרל הריתסב תדמוע הניא "יחרזאו ינויצ ,ידוהי" לש תרתוכה תבצה םאה .הז רוריבב
 ולא םאה ?יתכלממ ס"היבב תונויצלו תודהיל ךנחל  בושח םאה ?תוריגסו האירק ינמיס םוקמב תוחיתפו
 ונגלפה .תונהלו לפלפתהל ונלחתה ןאכמו .הגהנהה ירבח לש םייטרפה םהייחב םג םיליבומה םיכרעה
 אל" -השוריכ תודהיב ונשמתשה ל"ז זוע סומע ירבדכ שממו ונל םימיאתמה תא ונרחב ,םיטסקטה תוזוחמל
 המו "ןולסב דמעי"ש םיצור ונחנא המ ונטבלתה ."שרויכ אלא רזממכ אלו הרומו ררוס ןבכ אלו גרוח ןבכ
 לא ,םירחא םידוהי לא םיפקשנו םיחותפ וניתונולחש םיינֹוּלַח םידוהי ונייה ןמרמיצ יראבכו ."םיפתרמב זונגנ"
 ."םדא תויהל"ה תא רקיעב ונשגדהו ,תורחא תויורשפא
 
 תובושח תויוליעפ .תובר תויכוניח תויכרע תויוליעפ רפסה תיבב ושענ גראמ תינכת ינפל םג יכ ,ןייצל בושח
 אל  ,תונושה תויוליעפה ןיב רשקמ טוח היה דימת אל ךא ,הלשמ הקדצה התיה ןהמ תחא לכלש תורישעמו
 תיב םרואלש םייכרע-םייתרבחה םישגדהו רפסה תיב חור םע תבתכתמ תינכתה םאה רוריב םייקתה  היה
 לע רבדל תויונמדזה ןולח ונינפב החתפ תינכתה .הניבל םינושה תעדה ימוחת ןיב רושיק אל ףאו ,לעפ רפס
 תא ררבנש ידכ קובדל םיצור ונא המבו ונל ןוכנ המ הקידב עצבלו ךוניח תיבכ ונלש "יכוניחה ןימאמ ינא"ה
 ,הרבחכו םידיחיכ ןכותו תוהמ לש תולאש לואשל עדנש ידכ .םולשב התיא היחנו התוא דדחנו שבגנ ,ונתוהז
 רבוחמו םיקפוא בחר יאמצע ,חמש ,בהוא ,בשוח םדא" ונממ אצי ילילג תליהקל ךיישה םדא לכש ידכ
 תויחל יוארש הרבח םדקנ ךכ קר ."וירושיכו ויתולוכי תא הצממה תולגוסמ תשוחת לעב ,וצראו ומע תשרומל
 .םייטרקומדו םיילארשי ,םיידוהי , םיטסינמוה םיכרע לע תתתשומה הליהק ,הב
 
 למעש תווצה תא יביל יקמעמ תבהואו הדומ ,הכירעמ ינא .םייח ךרדכ ךוניחב יתרחבש האגו החמש ינא
 תיגח ,לארה לאגי ,ןבר ןירי ,עובלג יש ,קוש תלייא ,רמורד תרפא - וז תינכת לע ,םימיכ תוליל ,חרטו
 הרש ,רימת בדנ ,יעבוס בגר ,רבמוצ תינור ,יקסליב ידע ,רינ לאכימ ,הכרב ברימ ,ןייטשנקב תניע ,טוהרגניפ
 .זוזע לכימו רומ תנע ,רלדנס הנפד ,ןאק הדה ,יקסנשואק תירוא ,רמע
 האלמה הלגעה תא העינהו הפחד ,הליבוה ,לועב הכשמש  הלעמו המכשמ הגיהנמה תרפאל הדומ ינא
 .ונלש
 – ונתיאמ קלח תויהל םיכישממו ודרפנ אלש וירגובבו ילילג ךוניחה תיב ידימלתב יביל לכב הנימאמו האג ינא
 דיקפהל חמשא וידיבו - הנידמ תונבל יוארו ןתינ ותיאש אלפנ רעונ .דמול ,םרות ,בדנתמ ,ןרקס ,יכרע רעונ
 .הנוקית תא
 ץכ לטיבאל ,גראמ תינכת תלהנמ דדחלא ביני יקושל ,יווילהו הכימתה לע גראמ תינכת תלהנהל הדומ ינא
 .הנורחאה תיתועמשמה הנשב ךמותו הוולמש גרפ םייחלו ,םינש שולש ךלהמב הכמתו התווילש יול ץ"כ
 
 - ןגראמה םרוגה תא ונרזג ןכותמ יקסבוחינרשט לש ויתולימב םייסאו
 

 .ְךָּב ןיִמֲאַמ יִּנֶדֹוע יִּכ ,ןיִמֲאַא םָדָאָב יִּכ יִקֲחַׂש .חָׁש םֵלֹוחַה יִנֲאּ וז ,תֹומֹולֲחַה לַע יִקֲחַׁש ,יִקֲחַׁש
 

 ןולטמ לעי
 ילילג.י ש״ע ןוכית ךוניח תיב תלהנמ

 ט״עשתה טבש
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 לֵהְקַה :ןושאר רעש
 

 
 

 
 ,ירישעל םיקוקז העשתה יכ תעדל .ןיינמב דחא תויהל – תודהיבש ידוחיי רתויה"
 ידוחיי רתוי רבד ןיאו ,תודהיבש רתויב יתועמשמה רבדה הזש רשפא .העשתל דחאהו

  .יתכנוח הב וז העונתב ידוהיו
 

 למלממש םילמל הנפרטצת תובוטה יתולימש ,םלוכמ דחא תויהל דימת יתליפת
 םא םייחל תועמשמ ןיא .רתוי אלו - הביתה ינפל רבועה אוה ,הביתל בורקה םג .רוביצה
 ,ךתארקל קוחרמ םיאבו - ךידע ואבש םילמה לא ,הייווהה לא םתקיזב קר .םמצעל םה

  .הדימעל תועמשמ שי
 ".רוביצב דחא לבא - ד ח א

 
 )1970 לארשי סרפ ןתחו רפוס ,ררושמ ,הנליו וטגב תרתחמה ידקפממ ,רנבוק אבא(

 
 םיטרקומדו םיטסינמוה ,םילארשי ,םידוהי םיכרעל ךנחמ ילילג ש״ע ןוכית ךוניח תיב

 .רדגמו עזג ,תד לדבה אלל םדא לכ וירעשב לבקמו
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 טרפל רשפאמה רוקמכ הליהקב יתוברתה בחרמה שמשמ ,ךכ .תידדה העפשה תמייק הליהקל טרפה ןיב
 דצמ העפשה תרכינש ירה ,ךדיאמ .הלש ימצעה המויק םצעל ,הל הצוחמו הליהקה ךותמ תועמשמ סחייל
 .םירחא ןיינע ילעבו הירבח לש תוהזה תסיפת לע הליהקה
 
 ןווגמ לע ססבתמ ילילג .י ש"ע ןוכית ךוניח תיב ןוזח
 םודיק ןעמל ,יתרבחהו יכרעה ,יכוניחה הדשב תולועפ
 ,םידוהי ,םייטסינמוה םיכרע לע תתשומה ,הליהק
 םויק לע שגד םשומ ,ךכ םשל .םיטרקומדו םילארשי
 ,תונילפיסיד ,םיאליג ,תובכש תוצוח ,תויוליעפ ןווגמ
 יתוברתה ןווגמהו רשועה תא יוטיב ידיל תואיבמה
 היכרע לע ,ללכב תילארשיה הרבחה לש ינויערהו
 לש סומסוקורקימה לעו ,םייטסינמוההו םידוהיה
 רבדה .רפסה תיב בחרמב םייקתמה ,וז הרבח
 ןה םיאיבמ ,אצמנ אוה הב הליהקל רפסה תיב ןיב םייתועמשמ םיידדה םירשק יכ הנבהה רואל םייקתמ
 םייקתמ ,ךכ .הליהקב תועמשמ בר םרוגכ רפסה תיב תמצעהל ןהו יתליהקה יתרבחה ןסוחה לש וקוזיחל
 ןכותה םלוע תא םיבלשמה ,םייתוכיא םירצות תקפהל עייסמה יעוציבו ינויער ףותיש ,השעמל הכלה
 .הליהקה ימרוגו םידימלתה לש ןכותה םלוע םע ,םירומה לגס לש יעוצקמה
 
 ותליהקל רפסה-תיב ןיב םייתועמשמ םיבוט םיידדה םירשק
 םיססבמ םהו ,ויתורטמו רפסה תיב ןוזח שומימל יאנת םה
 דדועלו םדקל ידכ .הליהקה לש יתרבחה הנסוח תא םג
 הלועפ ףותיש חפטל להנמה לע ,הליהקה םע םיבוט םירשק
 ףותיש רוצילו דסמל ,רפסה תיב תווצ ןיבל םירוהה ןיב הרופ
 בצעלו םייתרבח םינוגראו תוברת תודסומ םע הלועפ
 ירבח ןיב תיתוברתה תונושב האורה תירפס תיב תוברת
 .יתרבחה ןוהה חותיפל ןורתי רפסה תיב תליהק
 
 
 תשוחת קפסתש ,ילילגל תידוחיי תועמשמ ,ףסומ ךרע ןתמ  איה תיתליהק תוסנכתהב ונתרטמ ,ןכ לע
 .ירפס תיבה ליפורפל המאתהב תאזו הבחר תיתליהק תוירחא חתפתו תויתליהק

 
 "..ּ.ודְמְלִי ןַעַמְּלוּ ועְמְׁשִי ןַעַמְל ,ָךיֶרָעְׁשִּב רֶׁשֲא ָךְרֵגְו ףַּטַהְו םיִׁשָּנַהְו םיִׁשָנֲאָה ,םָעָה-תֶא לֵהְקַה"

  א"ל ,םירבד
 

 םישגפנ וב ,"רחא" ינכותו ינרוצ הנבמ לעב עוריא  איה תיתליהק תוסנכתה ?תיתליהק תוסנכתה יהמ
  .תיתתיכ תרגסמב וא םידומילה תרגשמ קלח וניאו ,םיחרואו םירוה ,םירומ ,םידימלת
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 ילילגב םייזכרמ םייתליהק םישגפמו תויוסנכתה
 

 ילילגח -םירוה תלבק -
 תבש תלבק -
 םיסקט -
 הליהק חיש ברע -
 !? ונחנא ימ ילילג – תומגמ תפישח ברע -
 תומגמ תריחב ברע -
 ןילופ עסמ םוכיס -
 םידימלתה תוצובק - ילארשי עסמ -

 תותיכה לכמ תוברועמ
 'י תותכל תיתבכש החיג -

 'בי םכסמ עסמ -
 םירצות סנכ -
 טרופסה תוצובק -סארטלוא -
 םירומ לושיב ללוכ םינהנו םירומ -
 הבהא אלמ ריס -
 הנש 70 איש ימי -
 תונמוא תוכורעת -
 הקיזומ יעפומ -
 ס"היב ינפ רופיש םוי -
 םיצ"שמ ,םיטנדוטס -

 
 
 תויתליהקה תויוסנכתהל ינבמ סיסב רוציל םישקבמ ונאו םינש הזמ ס"היבב תמייקתמ תיתליהק תוסנכתה
 תיב לש תויחמומה יניערגמ דחאכ הספוקל ץוחמ הבישח ,תויתריצי ,שודיח רשפאיו רפסה תיבב תומייקה
 יסחי :םיחכונל םירסמ תרבעה לש עוריאמ רבעמה תא שיגדהל ונל בושח .וב ליבומ ךרעכ תויעוצקמו רפסה
 םידימלת לש הלבוהל דעו תוסנכתהב תפתתשמה הליהקה ברקב םייביטקאו םיפתשמ םיסחיל ,ןכרצ-קפס
  .ומצע עוריאה לש םירוהו

 
 תריציל ,םיינחורו םייכרע םירסמ תרבעהל דעונש ,ארקמה תפוקתב "לֵהְקַה " סוניכל המוד ,וז תוסנכתה
 דעונ ירפס תיבה סוניכה דמעמ  ,ונלש ךוניחה תיבב ,ךכל המודב .תוסיפתו תונומא סיסב לע ףתושמ הנכמ
 .תפתושמ תידסומ תירב רוצילו "םינפ לומ םינפ" םתוח עיבטהל
 
 שיש תידדהה תובייחתהלו תוירחאה תעדותל תנתינה תוארנב ?תירב לע תדסוימה הרבח תדחייתמ המב
םדא-ינב םתויה םצע ךותמ הז יפלכ הז םדא-ינבל  
 
 תווצ ןיבל םירוהה ןיב הרופ הלועפ ףותיש חפטל להנמה לע ,הליהקה םע םיבוט םירשק דדועלו םדקל ידכ״
 תירפס תיב תוברת בצעלו םייתרבח םינוגראו תוברת תודסומ םע הלועפ ףותיש רוצילו דסמל ,רפסה תיב
 .״יתרבחה ןוהה חותיפל ןורתי רפסה תיב תליהק ירבח ןיב תיתוברתה תונושב האורה

 )תירפס תיב תוגיהנמל ילארשיה ןוכמה – השאר ינבא רתא ךותמ ,להנמה דיקפת תסיפת(
 
 ותשרומו ידוהיה םעל ,תירפס תיבה הליהקל תוכיישה תשוחת קוזיח םה "לֵהְקַה" לגעמ לש תורטמה
 ןיא - תיטרקומד-תיחרזאו תינויצ ,תידוהי תוהז תיינבהב ןנוכמה המוקמ תא השיגדמה  וזככ לארשי תנידמלו
 םורתל ןוצרה חותיפ ,הליהקמ קלחכ תועמשמ תשוחתו ימצע ךרע תשוחת חותיפ ,ןכ ומכ .תוכייש אלל תוהז
 ןה תופסונ תורטמ ."ודבל םדא תויה בוט אל" יכ הנבה ךותמ ,תוכייש תשוחת תריציו ליבוהל ףאו הליהקל
 תוירחא חופיט ,םדא תבהא ,תונלבוס חופיט ,תונייוצמו תוישונא ,םדאה תבהא :ומכ םיכרע תעמטהו תרכה
 .םידימלתה לש תוגיהנמו
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 :םהיניב ,םיאבה םירצומבו םימוחת לש בחר ןווגמב ילילג.י ש"ע ךוניח תיבב תויוסנכתהה תואטבתמ ,רומאכ
 תוגיהנמ תולוכי חותיפ דצל ,ץראה תבהא יכרע םע ןה ,תוסנכתהה תבלושמ םהב - םייעוצקמ םירויסו םילויט
 תומרב חיש ילגעמ תועצמאב ,ראשה ןיב ,תוהז תוררבמ תולאשב קוסיע ךות ,תאז לכ .ןוגראו הכרדהו
 תופתתשהב םא ןיב ,'י תבכשל שוביג תחיגב םא ןיב יוטיב ידיל תואב ולא תויוסנכתה ,ךכיפל .תונושה
 ןיפנא ריעזב יוטיב ידיל םיאב ףא ,ולא םיכרע .ב'י תבכשל םכסמ יתנש עסמבו "ילארשי עסמ" טקיורפב
 .םייעוצקמה םירויסה תרגסמב
 
 - םידימלת ןעמל םידימלת לש תויוליעפו םיכילהת םימייקתמ תוכיישה תשוחת תרבגהו הניתנה תרגסמב
 יוטיב ידיל תואיבמ ףא ,ולא תויוליעפ .ןהירחאל ןהו םידומילה תועש תרגסמב ןה ףטוש ןפואב תומייקתמ ולא
 תואב ,וללה .ךילהתה ידכ ךות ,םמצע םידימלתה תמצעהל ןיפיקעב תועייסמו םידימלתה לש תוקזוחה תא
 םיצ"שמה לש עויסב ,הבכשל םהירבח תא תועוצקמ ללשב םידימלת לש תוכנוחה תויוליעפב יוטיב ידיל
 תיינבל עויס ךות ,רפסה תיב לש טרופסה תורחבנ לש ףחוס דודיעב ףאו,םייתנש םילויטו שוביג תוחיג תעב
 ברקב תאש רתיב ךישממ ףא אלא ,ונדימלת לש םידומילה םויס םע רצענ אל הז ךילהת ,םלוא .הדיחי תוואג
 םנמזמ םימרותו ,ילילג.י ש"ע ךוניח תיבמ םמע וחקל התוא ,תוכיישה תשוחת תא םירמשמה ,ונירגוב
 .םיקסעהו עדמה םלועו יאבצה תורישה אשונב רבטצמ עדי תרבעהו םיסקטב רוקיב ,הכינחל
 
 הליהק חיש ברע ,תבש תולבק ,ילילגח -םירוה םוי ןה תופסונ תויולהקתה
 לש תשר רצווית וב יתליהק בחרמ רוציל םתרטמ ולא תויוסנכתה ..'וכו
 תשוחתו םיחרואו םירוה םירומ ,םידימלת ןיב םייתועמשמ םירשק
 סחיב טרפה לש תועמשמ תשוחת רוציתו קזחתת ילילג תליהקל תוכיישה
 ,םידוהי םיכרע םיאטבמה םיטסקטב רזענ ולא תויוסנכתהב .ללכל
 תוהז תוררבמ תולאשב ןודל ידכ םיטסינמוהו םיטרקומד ,םילארשי
  .ללכל טרפה ןיב רשקבו
  
   .תוכנוח ,עדי וטקא ,ץראה תא ילילג ,תויוסנכתה :םיכמות םירצומ
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 Limmud Galili 1 :ינש רעש
 
 
 םָדָא הָאָר ,ְךֶרֶּדַּב ְךֵּלַהְמ לגעמה ינוח ָהיָה תַחַא םַעַּפ
 .ּבורָח ַעֵטֹונ ּאוהֶׁש דָחֶא
 ?תֹורֵּפ ןֵעֹוט םיִנָׁש הָּמַכְל הֶז :ֹול רַמָא
 .הָנָׁש םיִעְבִׁשְל :ֹול רַמָא
 לַכאֹתְו ,הָנָׁש םיִעְבִׁש ֶהיְחִּתֶׁש ָךְל רוִרָּב ּםולְּכ :ֹול רַמָא
 ּ?וּנֶּמִמ
 םֵׁשְּכ ;םיִּבורֲחַּב םָלֹועָה תֶא יִתאָצָמ יִנֲא :ֹול רַמָא
 .יַנָבְל יִנֲא עַּטֶא ְךָּכ יִל יַתֹובֲאּ ועְטָּנֶׁש
 
 )א"ע ג"כ ,הגיגח תכסמ ,ילבב דומלת פ"ע(

 
 הארוה תטיש העבקתה ,התרגשב העוטנה הלודג תכרעמ לכבכ .ךוניחה תכרעמב .תובר םינפ דומילל
 לש םיעגר הב םיצבושמ םא םג ,'הנשיה' הטישב הדימלה .תובר םינש ךרואל ,ידמל הדיחא דומיל תטישו
 תא תרגתאמ דימת אל ,תיגולונכט וא תיגוגדפ תונשדח
 םימעפו ,םתוא תנרקסמ וא תניינעמ דימת אל ,םידימלתה
 םהו ןוכיתב םהידומיל םויסב םמע תראשנ הניא ףא תובר
 םידמלמ ונאש עדיה ןמ טעמו םילכהמ םידחא .םלועל םיאצוי
 םהש ירחא םג םידימלתה םע םיראשנ ילטנורפה רועישב
 ץעורל םה תועיבקהו הרגשה .רפסה תיב רעשמ םיאצוי
 יבר רמאמכ .םייח-תנשמו הקימעמ ,תיתועמשמ הדימלל
 ,)ג"י 'ב תובא הנשמ( "עַבֶק ָךְתָּלִפְּת ׂשַעַּת לַא" ,הנשמב ןועמש
 הכפהל ,הדימלה תא ןווגל םיכרד תעה לכ אוצמל ונילע
 .תמאב תיתועמשמ הדימל איה םייח-תיווח איהש הדימל קר .רתוי הקימעמו רתוי תילוכ ,רתוי תיתיווחל
 
 .תניינעמו תחמשמ ,תררועמ היווחל ונידימלת לשו ונלש הדימלה תא ךופהל ךוניחה תיבב ונלגד לע ונתרח
 ץוחמ תיתייווח הארוה לע ,דומילה תתיכ לש היתומא ת"לדב תוירוקמ לעו תונשדח לע םילמע ונא ךכ םשל
 ךוניחה תיב לש תוידוחייה דומילה תוינכות .ןוויגו הרשעה לע ,םינרקסמו םיירוקמ דומיל תועוצקמ לע ,התיכל
 םדא לש ותוחתפתה רשפאמה בחרמ תריצי לע םידקוש ונא" יכ ריהצמה ,רפסה תיב ןוזחב קומע תועוטנ
 הצממה תולגוסמ תשוחת םידדועמו ,וצראו ומע תשרומל רבוחמו םיקפוא בחר ,יאמצע ,חמש ,בהוא ,בשוח
 ,ונלש ךוניחה תיב לש םיננוכמה ויכרע תא תוטילבמ תוידוחייה דומילה תוינכות ."וירושיכו ויתולוכי תא
 תוניוצמל הריתחלו םיקפוא תבחרהל ,תונרקסל ,תיתרוקיבו תיאמצע הבישחל םידימלתה תא םידדועמו
 ,ילבב דומלת( "ץֵפָח ֹוּבִּלֶׁש םֹוקָּמִמ אָּלֶא הָרֹוּת דֵמֹול םָדָא ןיֵא" תניחבב ,םבלל םיעגונה תעדה ימוחתב
 .)א"ע ט"י הרז הדובע תכסמ

                                                
  .םיימואלניב דומיל ילביטספ תמייקמ ,הינווג לכ לע תודוהי ידומילל תשדקומה תימואלניב התומע - limmud דומיל 1
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 םיאבה םיגוח לש רישע ןווגממ דחא גוח רוחבל לוכי דימלתה ,י התיכ לש הנושארה תיצחמב וז תרגסמב
 ,תישנ המצעה ,ףופית ,תינפי דומיל ,םוליצ :אוצמל ןתינ םיגוחה ןיב .ולש תונרקסה תאו ויקפוא תא ביחרהל
 .דועו ןורטאית ,תרושקת קית ,יתרבח קדצ
 
 ,רועישה קסוע וב אשונה לש ישרדמ דומילב תוליחתמ תוירפס תיבה תויוליעפהמו ךוניחה ירועישמ קלח
 .םינוש תורוקמ ךרד ונצראב השענל דימלתה תא רבחלו תונרקס ררועל םיקפוא ביחרהל דעונש דומיל
 ברעבו ,ןיבר מ"הר חצרל ןורכיזה םוי ביבס ללכ ךרדב םייקתמש "המליד" עובשב םייקתמ ישרדמ תיב דומיל
 ,םירוה םיפתתשמ וב ,ףתושמ דומיל לש יתליהק ברע אוה הליהק חיש ברע .הנשב םימעפ עברא הליהק חיש
 דומיל םימייקמ ונא ברע לכב .אבס רפכ לשו ךוניחה תיב לש הבחרה הליהקהמ םיחרואו םידימלת ,םירומ
 ,םיידוהי תורוקמ תועצמאב םידמולו ,םמוחתב םיטלוב תורבודו םירבוד םינימזמ ,ישדוחה אשונה ביבס
 לשו תיתליהקו תירפס-תיב תוברת לש איש םה הליהק חיש יברע .םייטסינמוהו םיילארשי ,םיינויצ ,םייחרזא
 קדצ :םהב ונקסעש םיאשונ .ונלוכל תוילאוטקאו תויטנוולר םייח תויגוסב עגונה תורוקמ ססובמ דומיל
 .דועו תוריח ,הרבחב ןמוקמו םישנ ,התיכב הקיטילופו יוטיבה שפוח ,היטרקומד ,יתרבח
 
 תומגמ לש בר ןווגמ ךוניחה תיבב
 המגמ רוחבל דימלתל תורשפאמה
 ויתולוכי הב ובילל בורקה אשונב
 תחיתפ .יוטיב ידיל ואובי וירושיכו
 תונורחאה םינשב םיטפשמ תמגמ
 ךוניחה תיב המכ דע השיחממ
 ,םוקמלו ןמזל ומצע םיאתמ
 לכה .דימלתה לש וירושיכו ויתולוכיל
 שממתה רבדה ,גוחל ןויערב לחה
 טפשמה ,יחרזאה טפשמה ,ילילפה טפשמה ימוחתמ תויטפשמ תויגוס ןווגמב תקסוע תינכותה .המגמל ךפהו
 תמנפהל םימרותה ,םיילאוטקא םיאשונ םיבלושמ תינכתב .הקיתאו קדצ ,תומרונ לש תולאשב ןכו יתקוחה
 .תיתרבחה תופתתשההו תוברועמה תרבגהלו םייטרקומד םיכרע
 
 םיכוז םיעדמה תותיכ ידימלת
 ,בשוח םדאכ חותיפו הרשעהל
 תועצמאב םיקפוא בחר ,יאמצע
 תוסנתה תללוכה הרשעה תינכת
 תואטיסרבינואב תודבעמב תישעמ
 ןווגמב םיליבומ רקחמ ינוכמבו
 ,DNA תקפה ,ילילפ יוהיז ומכ םיאשונ
 ,תיאלקח הסדנה ,תיטנג החבשה
 הימיכ ,םוליצ ,חומ יעדמ ,ןוזמ רומיש
 םוחתב תויתייווח תויוליעפ .דועו
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 ומכ םיפסונ םימוחת תבחרה .לוהוכלאו םימס ןושיע תעפשה ,הדיל ,רותנצב תוסנתה ךות האופרה
 תוימדקא תואצרהב תופתתשה .טכה ןואיזומו ןולוח ןואיזומ ,ןולייא ןוכמ הירוטסיה ,תימי היגולואיכרא
 תרות ,הימיכ-וננ ,הנפצהה תודוס ,הקיזיפורטסא ,היגולונכטויב ןוגכ ,םימוחת ןווגמב תואטיסרבינואב
 ןויד ,םיכרדומ םירויסב קט-ייה תורבחל םיפשחנ םידימלתה .תונקדזהו תיתרבח היגולוכיספ ,םיקחשמה
 ,עדמה לש הירוטסיההו היפוסוליפה לש םינוש םיטביהל הפישח ,עדמה לש הקיתאה ימוחתב תונוש תויגוסב
 הקירוטר תרושקת תונמוימ לש המצעה ,תודמע רוריב תואנדסו תיתרבח תוגיהנמ חותיפ יליגרת םימייקמ ןכו
 .להק לומ הדימעו
 תיבב תואצרהב םיעדמה תותיכ ידימלת םיפתתשמ רפסה תיב ילתוכל ץוחמ הרשעה תויוליעפל ףסונב
 תינכותב םניאש םיאשונל םידימלתה תא םיפשוחה םינווגמ םימוחתמ םיחמומ םה םיצרמה .רפסה
 .םידומילה
 
 לואש( ״זע חור - וחורב םג ,םדאב םג ןימאא דוע יכ״ :םדאב הנומאה אוה ךוניחה תיבב ןגראמה םרוגה
 ךוניחה תיב .דיתעל םירומה רוד - םיטנדוטסבו םדאב עיקשהל ןוילע ךרע םיאור ונא ןכ לע .)יקסבוחינרשט
 רוד ןעמל הז בושח אשונב תובר תועש עיקשמ ,תועוצקמ לש בר ןווגמב הנש ידימ םיטנדוטס תורשע ךנוח
 תיבב םירומל םיכפוה םקלחו ,םרבעב ילילג ךוניח תיב ידימלת ויה םיטנדוטסהמ קלחש םיאג ונא .דיתעה
  .ךוניחה

 
 .רועיש גראמ ,תויוסנכתה ,עדי-וטקא ,תעדה ליבשב ,תוכנוח :םיכמות םירצומ
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 תרחבו :ישילש רעש
 
 .שפנה הל תנכוש בלה ךותב קומע ,קומע"
 .תמייק איהש םיעדוי םלוכ לבא התוא האר אל דוע שיא
 ,תמייק איהש םיעדוי םתס אלו
 ."הכותב שי המ םג םיעדוי 
 )תינונס לכימ ,שפנה רופיצ(                                                    

 
 
 
 .םידימלתו םירוה ,רפסה תיב תווצ :ללוכה ונלש דעיה להקל םיסחייתמ ונא ״תרחבו״ לש הז ידוחיי לגעמב 
  .ויקלח ךס לע הלוע םלשה לש וקזחו וכרעש תועלצ הווש שלושמ םיגציימ ונאש ,איה ונתנומא
 
 ,שפנה לש "ינא"ב ,דיחיב םיקסועה ,ונלש ךוניחה תיב לש תויוליעפהו םירצומה
 תעלקנ םהב ,םיבצמו תומליד רותפל הנוכנה ךרדה תא אוצמל הסנמו תטבחתמה
 .םינוא רסוח לש בצמל וא ,הקוצמל שפנה
 
 שונא ינבכ דואמ םישיגר תויהל ונילעש ,הקימעמה הנבהה אוה הז לגעמ לש לנויצרה
 הבצמ לע העיפשמ הנוכנ הריחב .רוחבל ול רוזעלו ונלומ דמועה םדא לכ תוארלו ,טרפב ךוניח ישנאכו ללכב
 .ונישעמ תואצות לע תוירחא תחיקל לש ךרעה תא ונדימלתל םינקמו םירזוח ונא תאז רואל ,שפנה לש
 
 םייחה תוכיא תא תונשל ךרדכ השוע איהש תוריחבה תנבהבו ,"שפנ"ה תנבהב הבר הבשחמ םיעיקשמ ונא
 ,תונשל טרפה לש וחוכ תא קזחל םיסנמ ונא רצומ לכ תועצמאב .ונתביבסבש יתרבחה םילקאה תאו ונלש
 .הטילשה לגעמ לא םינואה רסוח לגעממ תאצלו ךייתשהל
 
 :אוה ךוניחב ונלש החנמה וקה
 

 "האצות תרחב ,תוגהנתה תרחב"

 

 
  
 "ןפצמ"ה
ּיַחַה-תֶא ,םֹּויַה ָךיֶנָפְל יִּתַתָנ הֵאְר -תֶאְו םִיַמָּׁשַה-תֶא ,םֹּויַה םֶכָב יִֹתדִעַה … עָרָה-תֶאְו ,ֶתוָּמַה-תֶאְו ,בֹוּטַה-תֶאְו םיִ
ּיַחַה--ץֶרָאָה ּיַחַּב ,ָּתְרַחָּבו ;הָלָלְּקַהְו הָכָרְּבַה ,ָךיֶנָפְל יִּתַתָנ ֶתוָּמַהְו םיִ  .ָךֶעְרַזְו הָּתַא ,ֶהיְחִּת ןַעַמְל -- םיִ

 19-15 ,'ל םירבד
 "…חותפל תורגמ ולאו בבוסל תוחתפמ ולא רופיצל ןמסלו ,ומצעל רוחבל םדאה לוכי םימעפל..."
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 חונב השח איה םא שפנה תעדוי ,ךרדה תריחב לש טקא לכב ."ינא"ה לש תוהזה תחתפתמ ״ןפצמ״ה תרזעב
 ונא ״ןפצמ״ב שומישה תועצמאב .הריחבה תא תונשל תורשפאה תמייק דימת - אל םאו ,התריחב םע
 חוכ ,הדמתהה חוכ ,הנומאה חוכ :המגודל .וברקב תנכושה תנווגמה תוחוכה תכרעמ תא דימלתל םישיגנמ
 ךותמ .םהב שמתשהלו ויתוחוכ תאו ומצע תא ריכהל דמול דימלתה .דועו הכימתה חכ ,תוימיטפואה
 יתלב ,תישיא תוירחא תדימל ןאכ שי תוחפ תויוארו רתוי תויואר תוריחב ןיב לידבהל עדוי אוה תויוסנתהה
 .ימצע טווינו לוהינ לע תססבתמה ,תיטופיש
 
 תועמשמה לש הקימעמ הנבה לע עיבצמ ,ןפצמב םיפסונ םישמתשממו םידימלתמ םיעיגמה םיחווידה
 .״ האצות תרחב ,תוגהנתה תרחב" :טפשמב םכתסמ
 .דומילה תועוצקמ לכבו רועיש לכב ,רחא םוקמ וא יוליב םוקמ הז םא ןיב ,םוקמ לכב שומישל םיאתמ רצומה
 תימצע הטילשב ץפחה לכל השעמלו םירוהל ,םידימלתל ,םירומל םיאתמו םיוסמ ליגל לבגומ וניא הז רצומ
 .תועדומו תוירחא ךותמ
 

 "יפוא" תצובק
 ".חותפל תוריגמ וליאו בבוסל תוחתפמ וליא רופיצל ןמסלו ומצעל רוחבל םדאה לוכי םימעפל"..

 
 תוגהתה תתחפה התרטמש ,תישגר הצובקמ קלח תויהל תויהל ורחבש םידימלת םיכייתשמ ״יפוא״ תצובקל
 .תודדומתה תלוכי חתפל דמולו וזכ תוגהנתה תיחפהל בייחתמ ףתתשמ לכ .תבכעמ תוגהנתה וא תינוכיס
 .םידימלתל תויתועמשמה תוצובקה תחא יהוז
 
 ךרואל בקעמ .הצובקה תא הליבומה תומדבו םהירבחב ,םמצעב חוטבלו ,רפסל ,ףתשל םירחוב םידימלתה
 ייחבל המוצע תועמשמ שי וז הצובקלש חיכומו דמלמ ,הצובקה ירבח לש םהיתויוסנתהו םהייח רחא ןמז
 .םדיתע בוציעלו םידימלתה
 
 

   םילוע םידימלתל תוישגר תוצובק
 הבשקהב תישונא תוחכונ
 םדא ינב היהנש אוה בושחש המ …ישונא רוציכ חכונ תויהל אוה רחא םדא םע הדובעב יתועמשמה ךרעה"
 תושעל ךילעש לכ ,רוזעל הצרתשכ.…םש אצמנש ישונא רוציכ רחאה םדאה תא ההזנש םירחא םישנא םע
 "…עגמב ךתיא היהתש םש תאצמנש )well being( ה תאזה תימינפה היווהל תוכחל אוה

 .)ןילדנ'ג ןי'גוי פ"ע(
 
 םתטילקל תכרעמ התנבנ ךכיפלו ריעב םישדחה םילועל הנעמ תתל רגתאה תא ומצע לע חקל ונרפס תיב
 תוסחייתהו חופיט דצל תיתוכיאו האלמ תורגב תדועת תלבק ותרטמש יגוגדפ/ידומילה ןפב ןה תיבטימה
 רפכ ריעב םילועה םידימלתה תא טלוק  ,רומאכ ,רפסה תיב  .וז היסולכוא התיא האיבמש םיישגרה םיכרצל
 ולא םג ולא .םילועל תדחוימ תינכתב דומלל םירחוב םירחאו תותיכב בלתשהל םירחוב םקלח .אבס
 ףותישב תוצעויה .תודידבו םיילכלכ םיישק ,םיעוגעג ,יתוברת רעפ ,הפש לש םיישק םע םידדומתמ
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 םילועה םידימלתל תיתרבחו תישפנ הכימת תתל התרטמש תישגר הצובק תוליבומ רפסה תיב תיגולוכיספ
 תתל ,םילועה םידימלתה לש םיישיאה םירופיסל בישקהל ,ריכהל :ונתורטמ .תיתצובק הדובע תועצמאב
 ךילהתב םיבלשה תא תועדומל תולעהל ,היילעה ךילהתב תוכורכה תושגרו תובשחמ תושוחתל היצמיטיגל
 לש תוכיישהו תוהזה שוביג םע דבב דב הצובקה שוביג ,םלוכל ףתושמ ימניד ךילהתכ תולגתסההו הטילקה
 ,ףתשל תלוכי :םיפתתשמה לש תואבה קזוחה תודוקנ תולוע םישגפמה ךלהמב .הצובקה ירבחמ דחא לכ
 החלצה תויווחו תולוכי, םירושיכ ,רבעהמ תונורכז לש תויווח .תויתחפשמו תוישיא תויווח ךירעהלו ,ןנובתהל
 שי שדח והשמ לבקל ידכש הנבותה תאצמנ הדובעה סיסבב .הנתשמ תואיצמל תולגתסהו םירותיו דצל
 .ןשי והשממ דרפיהל

 
 ןסוח
 
 ,סעכה תריגמ תא ול תחתופש רופיצ וליאו...״
 .לילכ וילע טלתשמו הנממ ךפשנ סעכה
 ,הרזחב הריגמה תא תרגוס הניא רופיצהש דעו
 ".סועכל קיספמ אוה ןיא
 
 םידימלתה לכ אלש ןויכמ ,םידימלתה םיווחש הקוצמו ץחל יבצמ יובירל  עדומ רפסה תיב לש ילופיטה תווצה
  םידימלתל רוזעל םייעוצקמה םירומהו םיכנחמה םע ףותישב תווצה הסנמ ,יעוצקמ לופיטל םיעיגמ
 םעינהל לולעה רבד ,קחד יבצמ ליכהל םישקתמ םיבר םידימלת .םיצחלהו תוקוצמה םע דדומתהל
   .תויוגש תוריחבל
 תוצעויה .הנוילעה הביטחל דעו ידוסיהמ ריעב רפסה יתב לכב ,״ןסוח״ תינכת הגהנוה ,אבס רפכ ונריעב
 .יכוניחה תווצלו םיכנחמל אשונה תא ונקה ןכמ רחאלו הפשה תאו לנויצרה תא ודמל ,תינכתב ומלתשה
 יבצמ םע דדומתהל םיכרדב םידימלתה ןומיאבו םידימלתה ברקב תינכתה תיינקהב ףתתשמ ולוכ תווצה
 םיצחל תגפהל תויטקרפ םיכרד םמצעל וצמאו ודמל רפסה תיב ידימלת תיברמ ךכמ האצותכ .ץחל
 .״ןסוח״ה תפשב רבדל ודמלו ,םיחתמו

 

  םירוהה תואנדס

 
 הער היחמו םינקרבה ןמו םיתחפה ןמו םיצוקה ןמ ארייתמו ,הליפאו הליל ןושיאב ךלהמ היהש םדאל לשמ"
 ןמו םיתחפה ןמו םיצוקה ןמ לצינ .רוא לש הקובא ול הנמדזנ .ךלהמ ךרד הזיאב עדוי וניאו ,ןיטסילה ןמו
 לצינ ,רחשה דומע הלעש ןויכ .ךלהמ ךרד הזיאב עדוי וניאו ,ןיטסילה ןמו הער היחמ ארייתמ ןיידעו םינקרבה
 ."םלוכמ לצינ - םיכרד תשרפל עיגה .ךלהמ ךרד הזיאב עדוי וניא ןיידעו ןיטסילה ןמו הער היחמ

 א"ע א"כ ,הטוס תכסמ ,ילבב דומלת
 
 ,שפנה רופיצ ,ונתוא קבחמ והשימשכו"
 הלדגו הלדג ,ונפוג ךותב קומע קומע תנכושה
 .ונכותבש םוקמה לכ תא טעמכ האלממ איהש דע
 ."קוביחב הל בוט ךכ ידכ דע
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 דבכל ,םריכהל ונילע .וירוה - דימלתה לש וייחב רתויב םייתועמשמה םישנאב םישגופ ונא ונתדובע ךלהמב
  םירוהלו ,הז ידוחיי רשק ונל תרשפאמ "םירוהה תואנדס" לש תרוסמה .םיפתושל םכפהלו םהיתושגר תא
 תונברוק" תדמעמ תאצל  תורשפא םירוהל תונתונ תואנדסה .עסמהמ קלח תויהל םא הריחב תרשפאתמ
 ליג והז תושעל המ ונל ןיא"ש בושחל םוקמב .םהידלי לרוג לע םיעיפשמה תדמעל "ךוניחה תכרעמ
 םיפתשמ םירוהה תואנדסב .רפסה תיב תווצ םע דחי ךוניחה ךרדל םיפתוש תויהל םירחוב םה ,"תורגבתהה
 תצובקל תוכייתשהה .םינואה רסוח לגעמ םע תודדומתה רשפאמה ,יעוצקמ ןורתפ םיאצומ םג ךא ,םיישקב
 םייתועמשמ ,םיליבומ  תויהל רוזחלו יעוצקמה תווצהמ עויס לבקל םירוהל תרשפאמ וז ןיעמ הכימת
  .םהידלי ייחב םייטנוולרו

 

 "הבהא אלמ ריס"
 

 .תחא לגר לע תדמוע שפנה רופיצ"
 הנטבל תחתמ החונמ תעשב תלפוקמה - הינשה לגרבו
 ,חותפל הצור איה התוא הריגמה חתפמ תא תבבוסמ איה-
 הכותב אצמנש המ לכו ,תידיב תכשומ
 ".ףוגה ךות לא ישפוחל אצוי

 
 םיביכרמה דחא .םירומ רדח - םילקא תוכיא תא רוחבל תורשפאה םירומה תווצל תנתינ ״תרחבו״ תרגסמב
 ךותמ תורשכה תרימש לע הדפקה ךות ,תויומלתשהב דוביכה אוה םימח יתחפשמ םילקא תריציל םייחרכהה
 תנכה לע םיארחא עובש לכב .םח קרמ -"הבהא אלמ ריס" תנכה הגהנוה םירומה תווצ ירבח לכב תובשחתה
 עלקנה חרוא .קופיסו עבוש תשוחתב תומלתשהל עיגהל םלוכל רשפאמ ריסה .םינרות םירומ ינש לישבתה
 םילבתמ ,םיבברעמ ,םיפטוש ,םיכתוח ,םיפלקמ םירומ האור )תויומלתשהה םוי( ישילש ימיב רפסה תיבל
 לוכאל םלוכ םיפסאתמ תונכהה םותב .תומלתשהל םיעיגמה םירבחל םורתל הריחב ךותמ לכהו םימעוטו
 .תיתחפשמ הריפסומטאב המח הריחב יהוזש ,קפס ונל ןיא .םויה תויווחב ףתשלו חחושל ,דחי

 
 ,לבח .םיעמוש אל ונאו ,ונל תארוק שפנה רופיצש הרוק יכ .רופיצל בטיה ןיזאהל הז - בושח יכהש המו"…
 ".הכותבש תוריגמב תולוענש תושגרה לע ונל רפסל הצור איה .ונמצע לע ונל רפסל הצור איה
 

 
 

 "ותשעל ךבלבו ךיפב .…ךממ תאלפנ אל-םויה ךוצמ ינא רשא,תאזה הוצמה יכ"
 11-14 'ל םירבד
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 דעומ :יעיבר רעש
 הריפצל רפוש ןיב

 

  ,םִיַמָּׁשַב הָדיִסֲח םַּג"

 ,ָהיֶדֲעֹומ הָעְָדי

   ,ּרוגָעְו סיִסְו רֹתְו 

  "הָנָֹאּב תֵע-תֶא ּ ורְמָׁש

 'ז 'ח והימרי

 
ןגראמ ןויער  

 םירסמ תרבעהל דעונש ,ארקמה תפוקתב "לֵהְקַה" סוניכל המודב ןגראמ ריצ הווהמ םהינווגל םידעומ ןויצ
 םילצנמ ,ךוניחה תיבב ונא ,ךכל המודב .תוסיפתו תונומא סיסב לע ףתושמ הנכמ תריציל ,םיינחורו םייכרע
 תידסומ תירב רוצילו "םינפ לומ םינפ" םתוח עיבטהל ןוצר ךותמ ירפס תיב סוניכל ןורכיזהו דעומה תא
 .תפתושמ
 ונא .ילארשי דעומ וא ירבע גח ביבס הליהקה לכ תא הנש לכב רבחמה יזכרמ תוהז ביכר אוה ירבעה ןמזה
 ןגראמ ריצ סיסב לע רפסה תיב תליהק תא םינמזמה הנשה חולב םימיל תועמשמ תתל םישקבמ ילילגב
 .םיחרואהו םירומה ,םידימלתה תוברועמ ךות יתנש /ישדוח
 חתפתו תויתליהק תשוחת קפסתש ילילגל תידוחיי תועמשמ ,ףסומ ךרע תלבק ךות םידעומ ןויצ איה ונתרטמ
 :ירפס תיבה ליפורפל המאתהב תילארשיו תינויצ ,תידוהי תוהז

 
 לש תוחתפתה רשפאמה בחרמ תריצי לע םידקוש ונא"
 ."...וצראו ומע תשרומל רבוחמה...םיקפוא בחר…בשוח םדא

 
 ידוהיה םעהו לארשי תנידמ לש םיבחרה םילגעמבו ילילג תליהקל בורקה לגעמב תוכייש רוציל הפיאש ךותמ
 .םילארשי ןורכיז ידעומ דעו לארשי ידעוממ ,םינוש םיגוסמ םידעומ םינייצמ ונא
 תויוליעפב אטבתמה ,ידוחיי ידסומ םינפ הנש חול ןיעמ ,ישדוח אשונ עבקנ םידעומל םאתהבו הנשה ךרואל 
 תיבב םייעוצקמ םיתווצ .דועו הליהק חיש יברעב ,םיירפס תיב םיסנכב ,"םירבדמ" תוריקב ,תויתרבחה
 ולא .ישדוח אשונכ רדגומה אשונב תבשה תלבקו בחרמה בוציע לע םיארחא םידימלת ףותישב רפסה
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 םיכרע דצל םיטרקומד- םיחרזאו םיידוהי ,םיינויצ םיכרע קוזיחב ,םתוהז שוביגב ונדימלתל םיעייסמ
 .ירפס תיבה ליפורפל  המאתהבו הבשקהו הנבה ,תונלבוס ,םדאה תבהא :ומכ םיטסינמוה
 :שדוחה אשונ עבקי ולאל םאתהב .םיימואלניבו םילארשי ,םיידוהי םידעומ םכותב םיליכמ הנשה חול ישדוח 
 'א רדא ,"םישרוש" טבש ,"תודגא" תבט ,"רואל ךשוחמ" ולסכ ,"תבהאו" ןוושח ,"תישארב" ירשת שדוח
 יפל ."דיתע םיבצעמ" ןוויס - רייא ,"תוריחל תודבעמ" ןסינ ,"ףודרת קדצ קדצ" 'ב רדא ,"ילילג שדוח"
 הליהק ישגפמ ,ךנחמ ירועיש ,רפסה תיב לוצלצ ,בחרמה בוציע ,תויתרבח תויוליעפ ועבקיי הלא םיאשונ
  .דגיסה גח ,ןיבר םוי :ומכ םיעוריא הנשה ללכ ןוושח שדוח :המגודל .דועו

 
 .הבכש לכל תוידוחיי תויוליעפ ונככות ךכל םאתהבו ."תבהאו" היהי שדוחה אשונ יכ טלחוה ולא םיעורא רואל
 תלבק ,תיפויתאה הדעה תרכהל ידוחיי עוריא ,אשונב ךנחמ רועיש, תומליד ףד תועצמאב יתתיכ ןויד :לשמל
 ללוכה לוצלצ ,רחבנה תווצ ידי לע בחרמה בוציע ,תשרב תונכסל הרושקה תוליעפ,שדוחה יעוריא ביבס תבש
  .אשונב הליהק חיש ברע ףאו אשונל םיאתמה ירבע ריש

 היגולויב תווצ - "םישרוש" אשונב טבש שדוחל בחרמה בוציע

 
 םיסקט
 תניחב ידי לע התוא םינייפאמה םידקומה םה המ תדמלמ הרבחו תוברת לכ לש הנשה חולב תוננובתה
 הרבחה ינפ לכש דחא אשונל תירוביצה ותשדקהו ןמזה תריצע ןיעמ הווהמ סקטה .הלש םיגחהו םיסקטה
  .וילא תואשינ
 תשמשמה תילמס הלועפ אוה סקטה
 תישיא תוהז תיינבל יכרע יכוניח יעצמא
 לכל תיביטקלוק תימואל תוהזו
 םיסקט השולש םימייקמ ונא .ויפתתשמ
 ,ןיבר קחצי חצרל ןורכיז סקט : םייזכרמ
 סקטו  הרובגלו האושל ןורכיזה םוי סקט
  לארשי תוכרעמ יללחל ןורכיזה םוי
 םילדתשמ ונא .הביאה תולועפ יללחלו
 ילעב ויהי סקטב םירחבנה םיאשונהש
 לש םתוהז לע העפשהו רשקה ,הקיז
 תוברועמ .רפסה תיב ידימלת ללכ
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 תמגמ םג ,הרישב ןהו האירקב ןה סקטב הליעפ תופתתשהב ,םיסקטה תריחב יוטיב ידיל האב םידימלתה
 .בחרמה בוציעב הפתוש תונמאה
 
 גחו תבש תלבק
 תיבה הליהקה תא קזחל םישקבמ ונא
 תיבב וארי אל םידימלתהש ךכ ,תירפס
 ,םינחבמו םידומיל ,הבוח קר רפסה
 .םייתועמשמו םיכיישכ ושיגרי אלא
 תיבה הליהקל ןמז איה תבשה תלבק
 תא תונבל ,דחי םלוכ שגפיהל תירפס
 באכ ,החמש ,תוירדילוס אטבל ,המצע
 תבשה תלבק .הירבח ןיב הגאדו
 לכ תא עגרל רוצעל ונל תרשפאמ
 -ונלוכ לש תכרובמהו הבורמה היישעה
 תא ריקוהלו ריכהלו םידימלתו םירומ
   .רחאה לש היישעה
 .ינתלכש ןכותבו עדיב רקיעב קסוע רפסה תיב  .ישיא טביה םג שי תבשה תלבקל יתליהקה טביהה דבלמ
 יפ לע תחאו דחא לכ ,םיכרעב ,תוהזב קוסענ ,ישיא תוננובתה ןמז םידימלתל עיצנ תבשה תלבק ךלהמב
 םייתוכיא החפשמו תוננערתה ,החונמ ןמז תויהל הל רשפאל ידכ "הלבקלו הסינכהל"  .רבדה תא םתנבה
 ןמ יתוהמ יונישבו חור תרוקב ]תבשה תא[ התוא םיאלממ ונא דוע לכ" :רמא ןוסלנצכ לרב .םייתועמשמו
 ."התוא םירמשמ וליפאו התוא םידבכמ ,התוא םימייקמ ונא .התוא םיללחמ ונא ןיא – ןילוחה
 
 גחו תבשה תלבק רדס
 תבשה תלבק סקטל יתועמשמ ןכות תריצי
 והז 'תינוליח'  המצע הרידגמה  הליהקל
 וא סקטל םיביוחמ ונא ןיא .יכוניח רגתא
 רוכזל בושח ךא ,חותפ לכהו םיוסמ טסקטל
 םישרדנ ןכלו ונלשמ תרוסמ םינוב ונחנאש
 .םייתוברת םינממסו םיעובק םינייפאמ
 
 לק םיטסקטה תריחבב ללכ הלבגה רדעהב
 ןיעמ םכרובע ונינב ןכלו דוביאל תכלל דואמ
 רדגב הניה וז העצה .תבש תלבק רדס תטויט
 טרפהמ תבשוחמ הרוצב רובעל ידכ הצלמה
 ןכותה תא תקצל םינמזומ םתא .הליהקל
 ולכות הז ךמסמ ךשמהב .םיירבע םיטסקטב שומיש לע דיפקהל שקבנ ךא ,םכל ןוכנה רדסבו םכיניע תוארכ
 .םהב רזעיהל ןתינש עובשה תשרפל תויונשרפו םיטסקט לש תורוקמ ירגאמ אוצמל
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 רפסה תיב ירגוב רכזל תוגלמ סקט
 םיגהונ ונא .תע םרטב םמלועל וכלהש ונירגוב רכזל תוגלמ סקט ,רפסה תיבל ידוחיי ףסונ יתרוסמ סקט
 לפנש רגובה לע דימלתה עמוש וכלהמב ,הגלמה לבקמ דימלתה ןיבל החפשמה ןיב םידקמ שגפמ םייקל
 הדות בתכמ בתוכו ישיא ןפואב הגלמה תלבק תא דימלתה ריקומ  ןכ ומכ ,ומצע לע  רפסמ ,ןבומכו
 .החפשמל
 
  םיקוסמה ןוסא תחצנה
 ונא  .רפסה תיב ירגוב השולש םהמ ילייח 73 וגרהנ וב ,רתויב לודגה הפועתה ןוסא ץראב ערא ראורבפב 4-ב 
 עבטב התיכ" רתא ,רפסה תיבל הסינכב בצומה ןורכיז חול :םיכרד רפסמב ןוסאב םילפונה רכז תא םינייצמ
  .ןורכיזה יסקטב ןכו רפסה תיב לש טנרטניאה רתאב םילפונה ףד ,תיזכרמה הבחרב"

 
   "תרכוז הליהק"
 ריעב תולוכשה תוחפשמה ןיב רשק רוציל ,אבס רפכב םינבל די דעו לש ןוזחכ 2014 תנשב לחהש םזימ
 ונאו םזימל ונפרטצה תונורחאה םינשב .תימיטפואו הריאמ הריצי רוציל וא שדחל ותוהמש הלוכ הליהקל
 ,ולא חיש-ישגפמ סיסב לעו ריעהמ הלוכש החפשמ םע הקיזומה תמגממ םידימלת לש םישגפמ םימזוי
 תא הגיצמ םינמא תצובק לכ ובש ,שגרמ ברע םייקתמ טקיורפה םויסב .ריש םיניחלמו םיבתוכ םידימלתה
  .םינווגמ ןיינע ימוחתמ םיעיגמה םינמאהו תולוכשה תוחפשמה דמעמב ,הניכהש רצותה
 
 
  "ןורכיזה יליבשב"
 עסמב יזכרמה ביטומה אוה האושה ןורכיז בוציע 
 לע ישרדמ דומיל ונמייק הנכהה תרגסמב .ןילופל
 .לארשי תנידמלו ידוהיה םעל ותובישחו ןורכיזה תוהמ
 דיפל תא קיזחהלו ךישמהל ריעצה רודה לש ודיקפת
 ביטומ .תימואלניבהו תימואלה העדותב רעוב ןורכיזה
 ,ונבושב םייתסמ וניאו עסמה ךרואל ךשמנ ןורכיזה
 .ןכמ רחאל תויוליעפבו דוביע ישגפמב ךשמנ אלא
 
 
 רועש גראמ ,תעדה ליבשב ,עדי וטקא ,תויוסנכתה :םיכמות םירצומ
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 עבצו ןוג ףלא :ישימח רעש
 

 
 

  וריהזי דוע םיעבצה לכ ,ןכ..."
  םלועב םידדצה לכל
  םלוכ תא םלוכ תוארל
  וריכי דוע םידדצה לכו
  םמצע תא םינושה םינווגב

  וריתסי אל םיעבצה רתויו
 ".םדמ םד םדאמ םדא

 )לאירא ריאמ /םיספ תנותכ(
 

 
 
 
 לנויצר
 

 ,תילטו ןובוד הטוע ,הדגב לחנתמ ?ילארשיה ,התא ימ ?"תילארשי תוהז" םויכ תמייק םאה
 ,ןיקניש בשות ,ר"ומדאה לש ותורמל רסה ,קרב ינבמ ידרח ?עלקמ-תת ףינמו הפיכ שבוח
 וא ,ותוברתבו ותפשב האגה ,היסורמ הלוע ?בל תמושת תכשומה הרזומ תקורסת לעב
 ןייעמה לא בשה ,הבושתב רזוח ?תישארה תונברה דצמ הרכהל קבאנה ,היפויתאמ הלוע
 יחרזמ וא ,תיסאלק הקיסומ עומשל שקבמה יזנכשא ,ינרדומה םלועה תולווע תא שטונו
 ,םמלוע תפקשהב םיינוליח ,םילארשי לש םמוד בור אמש וא ?תיחרזמ הקיסומ ףידעמה
 המדק םיצור ,ןוחטיב םע םולש םישקבמ ,תובא תרוסמל רשק לע רומשל םישקבמ ךא
 תנידמ לש םיברעה םיחרזאה לע המו ?םדאה לככ תויחל םתס ילאו ,תילכלכ
 םישימח ראתמ היהש המ ,הבקנ ןימב הקספה לכ תא חסנל היה רשפא ,ןבומכ ?לארשי
 ...הייסולכואה ןמ תוחפל זוחא

 

 )2007 ,דבוע םע ,םהיניבש המו םינויצ ,םידוהי ,אריפש הטינא :ךותמ(

 
 ,ונרעצל .הבש תוברה םינפל תוסחייתהה תודוקנ תא הנשמ תוחפל וא ,הינפ תא הנשמ תילארשיה הרבחה
 םירעפה תבחרה ,תוללעתה ,תונעזג ,דוש ,תומילא ישעמ תורבגתהל םג ףסונב םידע ונא ,תונורחאה םינשב
 ?התוא רוצעל ידכ תושעל ןתינ המו וז תירסומ תורדרדיהב ,הרבחכ ונקלח המ .דועו םיילכלכה
 םלוס תוררופתה לע ןיפוליחל וא לארשי תנידמ לש התכיעד לע םידיעמ ,הלא ןוגכ םירקמ יובירש ,ורמאיש שי
 .תילארשיה הרבחב תידדהה תוברעהו םיכרעה
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  .םדאה ןוקית לכה ינפל ךא ,הרבחה ,םלועה ןוקיתל ןויסינ ידי לע ,קדצל הפיאשב קסוע הז לגעמ
 .ונוקיתבו םלועה תאירבב ה"בקה לש ריעז ףתושכ םדאה-ןב לש ומוקמ תא םינייצמ ונא תידוהיה תוברתב
 הז טויפב .תוימוימויה תוליפתל םג ףסוותה םינשה םע ךא ,"הווקנ ןכ לע" טויפב ורוקמ "םלוע ןוקית" יוטיבה
 ."ידש תוכלמב םלוע ןקתל" :טפשמה תא ונאצמ

 
 םילמב םציקה םע דימ םישגופ ,לולא שדוח לכ ךלהמב תוחילס תרימאל רחשה תרומשאב םוקל םיגהונה
 תודע ידי לע רמאנה ,ףסונ טויפ ךותמ תוחוקל הלא םילימ ."יִּנונֲחַתְּב אָרְק ּםוק םָּדְרִנ ָךְּל הַמ םָדָא ןֶּב"
 ,תיזיפה הנישהמ קר אל - ררועתהל ,םוקל םדאל ררושמה ארוק הז טויפב .תוחילסה שדוח ךלהמב חרזמה
 עוקשה םדאה תא תלמסמ הנישה .הכותב עוקשל דאמ לקש תינחורה המדרתה ןמ רקיעב אלא ,תישממה
 תא ,רחאה תא שקבמו שפחמה ,עדומה םדאה תא למסמה ּתורעה בצמ תמועל ,אטחב ,רמוחב ,ומצעב
 .םלועב וישעמו ומוקמ לש תימצע הניחבב יוצמו קדצה
 
 ?םלועה ןוקיתל הנוכנה ךרדה יהמ
 
 לאכ תילארשיה הרבחב תויוברתה-יתתבו םינושה םינווגה תא תוארהלו תוארל ונרחב ילילג ךוניח תיבב
 תוברה תויוהזה לש חוכה יקבאמ לעמ תולעתהל .הריקחלו הדימלל תונמדזה הווהמה רישע ינועבצ ספיספ
 תשק לש תגלפמ אלו המילשמ הנומת גיצהל לארשי תנידמ לש הדיתעו הלרוגל תוירחא תשוחת ךותמו
 .תילארשיה הרבחב תויוברתה
 חתפיהל ששוח וניא אוה ותוברת תאו ומצע תא עדויו ריכמ אוהו הקזח תיבויח תוהז שי םדאל רשאכ
  .םמויק םצע לומ קבאיהל וא םתוא ליפשהל ךרוצ שיגרמ וניאו תורחא תויוברתל
 רחאה תאו .הרבחהו הליהקה הדשב םג םילעופ ונא ,דיחי לכ לש וכרעב ,ונמצע תא תורכיהו הקמעה דצל
 .תואיצמ םירצוי
 יתוברת רשוע הבוחב תנמוט איה ,ךפהל .ותוהז לש דוסיה יביכרמ לע רותיווב הכורכ הניא וז תורכיה
  .תנווגמו הנתיא תיתליהק תוהז תריציו טרפה לש תידוחייה תוהזה סוסיבו הבחרהל תויורשפאו
 תונושה תוליהקה םע תיעצמא יתלב תיבויח תורכיהל ןוצרה אוה רקוס הז לגעמש תולועפה ללכל ףתושמה
 הרבחב םיפתושה ןיב יתווחו ישגר רוביח רוציל הרטמב דובכו הרכה לש םוקממ דיחיה לש תונושה תוידוחייהו
 .תילארשיה
 
 ןימזמו ונלש הרבחב בצעמ דוסיכ םידימעמ ונא התוא תוהזהו םיכרעה לע הבשחמל ררועל איה רעשה תנווכ
 תויוהזה לש תועמשמה לע םג ומכ ,ולא םיכרעו תויוהז תועמשמ לע ישפוח ןוידל םירומה תאו םידימלתה תא
 גולאיד תילארשיה הרבחהמ קלח םה ךא ,"ילאידיאה ילארשי"ה תא םינייפאמכ םיבשחנ אלש םיכרעהו
 קוציל ליכשנשו ,ונמצע ונלש תוהזה לש םינושה םיביכרמלו ונלש הרבחה ךותב םינושה תולוקל הבשקהו
 .הנידמב םילארשי לש םיאבה תורודה םעו ונתיא וביטייש םיכרע הכותל
 
 ךא ,ונלש ךוניחה תיבב תישענש תוליעפ לכב טעמכ יוטיב ידיל תואב תונושה תויוהזב הקמעהו תורכיה
 עוצקמכ 'י תותיכב תדמלנה "םיפתושמ םייח" תרגסמב  םידומילה ומכ תוינכותו תוליעפב דחוימב תשגדומ
 םהלש תוגהנתההו הבישחה תרוצ תא םידימלתה םינחוב הכלהמבש ךכ היונב תינכתה .תיללכ הלכשה
 םיינלבוסו םיטסילרולפ םיחרזאכ םתוא הנביו יבטימ יתרבח םילקא תריציל ליבומ רבדהש הנומא ךותמ
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 תומודקה תועדה םע םיתמעתמו תילארשיה הרבחה ידברל םיפשחנ םידימלתה םידומילה ךרואל .לארשיב
  .וזה תעב אקווד המוצע תובישח תינכתל .םמצעבו הרבחב תונוש תוצובק תודוא םיפיטואירטסהו
 
 םורופמ םיגיצנ  םע םיחחושמו םישגופ ב״י תבכש ידימלת ל"ז ןיבר קחצי מ"הר חצרל ןורכיזה םויל ךומס
 תוחיתפ ,תונלבוס ,הבשקה ,םדא תבהא לש ונלש םיכרעה תא תמאות תוליעפה .תולוכשה תוחפשמה
 דחא לכל -היה רסמה ךא ,רגתאמו ןועט אוה הז עוריא .יתועיד תאו ימצע תא לטבל ילבמ תאז לכ ,הלכהו
 תוארל ,רבדל ,בישקהל דמלנש בושחו םלועה תא האור אוה הב ךרדהו קיזחמ אוה הב תמאה ,ולש רופיסה
  .וב תויחל רתוי בוט םוקמ םלועה תא םישוע ךיא דחיב בושחל ונילעו ביואה אוה םא םג רחאה תא
 
 םירבח" לש תוליעפ םיימיקמ ונא ,ןוושחב ט"כב לחש דגיסה גח דובכל
 .ץ"כ המושת יבוי המיקהש תיתליהק המצעהב תקסועש התומע - "עבטב
 ,תיפויתאה הליהקה םע רבסהו תורכיה תנחת ןיב בבס תוללוכ דגיסה תוגיגח
 םידוקירב תוסנתהו םידחוימ הניגנ ילכ םע תורכיה ,תיפויתא הקיזומל הנזאה
 התרובחו יבוי .יפויתאה חבטמהמ תומיעט הללכש הנחתו ,םייתרוסמ
 תלבק תא ליבוהל םג ףסונב העיגמ הנש ידמו ונלוכ בלל הסנכנ המיסקמה
 .תיפויתא המינב ילילגב תישדוחה תבשה
 
 לכ לש תונלבוסל דודיעבו הלבקב הלודג תובישח האור ךוניחה תיב
 שגד ונמצעל ונמש רתיה ןיב .תילארשיה הרבחה לש םיטבשהו תוליהקה
 םידימלתו תודימלת דדועלו ,ב״טהלה תליהק לש הלבקו ּתוארנ דדועל
 ׳החותפ תלד׳ לש תוינידמ םימייקמ ונחנא .ךוניחה תיבל םמלועמ איבהל
 .הכימתלו הצעל ,עויסל םיקוקזש הדימלתו דימלת לכל חוטב בחרמו
 ומשש תווצ ישנאו םידימלת לש ׳האג את׳ 2018-מ לעופ ךוניחה תיבב
 ןיב .ב״טהלה תליהק יפלכ תונלבוסל ךוניחה תא ריבגהל הרטמל םהל
 2018 ינויב אבס רפכב ןושארה הוואגה דעצמ ןוגראב קלח ונחקל רתיה
 .הוואגה יעבצב רפס-תיב תצלוח ונאצוהו

 
 )יגראמ רצומ( תידוחיי םידומיל תינכת :עדי- וטקא
 .םייחה ירגתא םע דדומתהל תולוכיו םילכ ול הנקיו דימלתה לש תוכיישה תשוחת תא חפטיו קזחי רצומה
 יח אוה הב הליהקבו הרבחב ברועמ תויהל ןוצרו ותביבסל העדות לעבל דימלתה תכיפהב ךומתי רצומה
 הקושת לש היינבהו םלועבו הרבחב הביל תויגוס לע דימתמ חיש ,יתרבח םזיביטקאל ותענה תועצמאב
 שמתשמ רצומה ?ותוביוחמ יהמ ?לארשי תנידמב חרזא והימ :היגוסל תיתשת הווהי רצומה .תונשלו םדקל
 תויוהז תא םיביכרמה ,םינווגמו םיבר תויוהז יבחרמ םע דימלתה תא שיגפהל תונמדזהכ הילאוטקא יעוריאב
 חופיטל תונמדזה ,הז יגראמ רצומב םיאור ונא .וייחב שגפנ וא שגפי אוה םמיעו הנידמהו הרבחה םדאה
 תטיקנ ,ןויד תבייחמה ,יחרזא/יתליהק/יתרבח םזיביטקאל השירדה לשב ,םידמולה לש םיישגרה םיטביהה
 .ןעמל תושעלו לועפל םג םא יכ ,ןיבהל קר אל םתילכתש םישעמב הריחבו הדמע
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 ריכהל ילילג :גוליפא
 
 ,תודשו םיתב ןיב ןטק רפכב
 .תומוק שמח ןב ךוניח תיב דמוע
 ? וכותב ימו המ
 
 .האצות םירחוב הנושארה המוקב
 .המישמל סיוגמ חכ לכ
 .הבהא אלמ בלהו הלועפב ןפצמה
 ,שיגר ןפואב שיאו המלע לכ
 .הליחת הנבהל הליפתו םוקמ םילבקמ
 
 ,הריפצל רפוש ןיב ,הינשה המוקב
 .הליהקו םדא םירכוז ,דעומ לכ ןיוצמ
 דיתעה לא םיפוצ רבעה רואל
 .דימתה רנ דע תבש תורנמ
 
 ,םידמולו םיצפח ,תישילשה המוקב
 תרוקיבו הטיש ,היווח...םינפ לכבו שדחל ןשימ
 .תרומשמל תורודל ויהי
 ילילג יאב לכ ,תיעיברה המוקב
 :יל ליחנהל וידחי םיסנכתמ
 ןוזחו תועד ,םיכרע
 .ןומהה הזל ץרא ךרד
 
 תוארלו תופצל םיחרואה וסנכתי ,עובש דועבו
 ? תואה הזב ךוניחה תיב שדחתי םאה
 ,טלש ךוניחה תיבב ובתכ
 תלדה לעמ רמסמ ועבק
 ריכהל ילילג :ריקב טלש ועבקו
 :םויסל
 

 ? ונתיא ובשת אל ,םיחרוא ןכבו
 ,הנוכנ הריחב עבצ לכל ,הנושארה המוקב
 ,הנשה לכ ןורכזו דעומ ,הינשה המוקב
 ךרד לכב דומיל ,תישילשה המוקב
 ךרעו העד להקל ,תיעיברה המוקבו

 
 דחיב תויחל לכונ יכ ונחנא םיאור
 .תחנבו םולשב ,הבוט הרבחב
 תודשו םיתב ןיב ,ןטק רפכב ךכ
 תומוק שמח ןיב ךוניח תיב דמוע
  ,םוי לכ םירשואמו םידמול ובו
 .םולש ויה ,םירומו םידימלת
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 ונלש םירצומה
 תוידוחיי הרבחו דומיל תוינכות
 גראמה ךילהתב וכרענו ושבוגש

 
 

 
 
 
 

  



תכנית חינוכית ליציאה לטיולים שנתיים ברוח המארג

רק מי ששורשיו באדמה 
יכול בבטחה לפרוש  כנפיים

)יורם טהרלב(""



)תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא כ”ה ע”ב(""הרוצה להעשיר יצפין

המוצפנים ביהמצפן והמצפון 

ירין רבן�



ֲחֹנְך ַלַנַּער ַעל־ִּפי ַדְרּכֹו, 
ָּנה. ַּגם ִּכי־ַיְזִקין ֹֽלא־ָיסּור ִמּמֶֽ

"
"
)משלי כ”ו פסוק ו’(

אקטו-ידע



ַהְקֵהל ֶאת-ָהָעם, 
ָהֲאָנִשׁים ְוַהָנִּשׁים ְוַהַטּף ְוֵגְרָך ֲאֶשׁר ִבְּשָׁעֶריָך, 

ְלַמַען ִיְשְׁמעּו ּוְלַמַען ִיְלְמדּו...

"
)דברים ל”א("

התכנסויות
גלילי את הקהילה



ַוַיַּעׂש ֶאת ְמִעיל ָהֵאֹפד 
       ַמֲעֵשׂה ֹאֵרג ְכִּליל ְתֵּכֶלת

"
"

)שמות ל”ט, כ”ב(

מארג
שיעור



לּוֵלא תֹוָרְתָך, ַׁשֲעֻׁשָעי 
                   ָאז, ָאַבְדִּתי ְבָעְנִיי

"
תהלים קי”ט, צ”ב"

בשביל
הדעת



איזהו חכם?
)אבות ד’, א’(""הלמד מכל אדם

כל אחד יתן מעט
כל אחד יושיט רק יד

יחד יחד לא לבד
אל האור נצעד

"
)תלמה אליגון רוז("

עולים על 
הגל
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 ,תֹומֹולֲחַה לַע יִקֲחַׁש ,יִקֲחַׁש

 .חָׁש םֵלֹוחַה יִנֲאּ וז
 ,ןיִמֲאַא םָדָאָב יִּכ יִקֲחַׂש
 .ְךָּב ןיִמֲאַמ יִּנֶדֹוע יִּכ

  
 תֶפֶאֹוׁש רֹורְּד יִׁשְפַנ דֹוע יִּכ
 ,זָּפ-לֶגֵעְל ָהיִּתְרַכְמ ֹאל
 ,םָדָאָּב םַּג ןיִמֲאַא דֹוע יִּכ

 .זָע ַּחור ,ֹוּחורְּב םַּג
 

 )יקסבוחינרשט לואש(


