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  :תונמדזהו לושכמ תויהל םייושעש םירגתא ינש םע דדומתמ סרוקה
 

 ינב לש תיתריציה תוליעפה לש תיפוסניא הרדגה םה תוברתה לש דוסי יגשומ -הנושאר היעבה .1
 הטלחה לכ ןכל .תוברתה לש דוסיה יגשומ םה המ לע רבדל ידכ םישגפמ 13 קר שי ונל ,םלוא .םדאה
 ותוא בורל תראשנ תיסיסבה המישרה .תיתורירש איה םירחא ןובשח לע שיגדהל םיגשומ וליא לש
 שוכרל ׳א הנשמ םיטנדוטסל םירשפאמ הלס רשא יניעבש ,םיגשומ 100 ךרעב איה ,הנשל הנשמ רבדה
 םהידעלבש יסיסב ןוקיסקל ןיאמ הז .חורה יעדמב תולהנתמה תויגוסה תודוא תינכט הפש לע יסיסב עדי

  .רתוי םיבכרומ םיגשומ םע דדומתהל השק
 ןיבהל הסננו הריפסה ינפל תישימחה האמב ןוויב חתפתהש גשומ והזש היטרקומד גשומב ןודנ ,אמגודל
 דמלנ ךשמהב .רבעב היה אוהש הממ םויה הנוש אוה המבו ,םויה לש חישל םג יטנוולר הזה גשומה המל
 ןנובתהלו םכסל הסננ .תונוש תויומדבו תולאשב ןודנ ,ףסונב .היגולומטסיפא ומכ תוחפ םירכומ םיגשומ
 .ילאוטקלטניאה חישל םיכיישש דוסיה יגשומ 90/100-כ לש המישר לע תינושארו תיללכ הרוצב
 תיתוברת הפש וזיא שיש דיגהל רשפא יא םויה זא ,םלוכל ףתושמ ידוסי םיגשומ ןורא היה רבעב םא
 אוצמל דואמ השקש ךכ תונוש תויוברת ינימ לכמ םיעיגמ ,ץראב רקיעב ,םישנא .םלוכל תפתושמ
 םיניבמ רתויו רתוי םויהו ,תיתוברת בר תואיצמב םייח ונא .ולש תועמשמה לע םימיכסמ םלוכש והשמ
 לכל ךא ,םירבדמ ונא םימעפ הברה התיכב םיאצמנ ונאשכש בצמ רצונ .הנוכנה איהש תחא תוברת ןיאש
  .ויליאמ ןבומכ אמגוד ףא לבקל רשפא יאו תואיצמה לע רחא עדי שי דחא
 

 וחתפתה יברעמה חישהמ םהב שמתשנש םיגשומה בור .תירבעה הפשל הרושק -היינשה היעבה .2
 םהילע םירבדמ ונאש תופשהמ הנוש תיתשיפת תכרעמ ןהל שיו ,תוימש תופש ןניאש תופשמ
 יסחי ןיא תירבעב וליאו to be, I have been ומכ םיגשומ ונל שי תילגנאב ,לשמל ךכ .ןוכיתה חרזמב
 תיברעב םלענ לעופ אוה  to be לעופה .הטושפ רתוי הברה ןמזה תשיפת תיברעבו תירבעב .ולאכ ןמז
  .תירבעבו
 :יפוסוליפ ןיינע ןאכ שי יכ ןכתי
  .ךכ לע תוזארפרפב םישמתשמ .׳ה םש תא אטבל שיש תונימאמ ןניא תוימשה תויוברתה ירהש -
 ונל ןיא תירבעב .to have יוטיבה לע ססובמ ינחורה ןיינקהו םזילטיפקה לע תתשומה ,ףסונ ןיינע -
 ינוויה יפוסוליפה חישה ,ןכל .תיברעב וא תירבעב םיאצמנ םניא ךא םיבושח םהש םיסנאוינ שי .הזכ יוטיב
 דימת  .תירבעה הפשל תילגנאבש יפוסוליפה חישה תא קיידל ןתינ אל רמולכ .ישוק לעב תירבעה הפשב
 םיסחייתמ םימעפ הברה ךא תירבעב םירבדמ ונא .ספספתהל הפשה לשב םייושעש םינטק םיסנאוינ שי
  .תורחא תויתוברת תוביבסב וחתפתהש םיגשומל
 
 
  ?הז סרוקב טקונ הלס רשא ביטארנ הזיא
 לכ ותעדל ,רבעב םיבר ובשחש יפכ תוברת-ה איה תיברעמה תוברתהש ןימאמ וניא הלס רשא םנמא
 בחרמב תאז לכב ןיידעש ינפמ ,תיתכרעמ הטלחה לשב ,תאז םע .הגספ איה המצע ינפב תוברת
 ילאוטקלטניאה חישה ,תוחתופמה תונידמהו ,הפוריאו תירבה תוצרא הזש וב םיבבותסמ ונאש יתוברתה
  היהי ונלש ביטארנה ,ןכל .הקיתעה ןוויב החתפתהש תרוסמה ךותמ ולש דוסיה יגשומ תא באוש
 .הפוריא לע רקיעב ססובמו יברעמ
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3 
 

 :רועישה הנבמ
 :)םיוסמ ךיראת אוה תמוצ( תיברעמה הבשחמה תוחתפתהב םיירקיע םיתמצ 3-ב דקמתנ
 
 

 :תיסאלקה הפוקתה .1
  ?הב דחוימ המ -הריפסה ינפל תישימחה האמב הנותא .1

 תוחפ גשומ( היטרקומד ,)היפוסוליפה תדיל( היפוסוליפ -םיירקיע דוסי יגשומ 3 הב שי
 תישימחה האמב הנותא לש תידוחיי העפות( ןורטאית גשומהו )יטילופ רתוי אלא ילאוטקלטניא
 .)הקיטתסאה גשומ סנכנ הבש ,ס"הנפל
 תונמאה םינוויה ליבשב .היתורטמ המו תונמא וז המ לע תיתרוקיב תיטרואית הבשחמ הנשי

 ךרעמ וחתיפ םה ,ןורטאית תוירואת לע ורבידשכ ,תאז םע .ןורטאית התייה רתויב הבושחה
 לכ .חלצומ רבד הז המ ,הפי רבד הז המ ,תונמא הז המ ומכ -הקיטתסאה תודוא בושח םיגשומ
  .יתונמאה בחרמהמ םיגשומ םלוע וחתיפ םה ,רמולכ .ךמתסנ הילע תינווי תוגה ךותל סנכנ הז
 

 .הקיתעה אמור לע ססבתה ישילשה ךיירה .הנותא רחאל הנש ףלאכ האישל העיגה אמור -אמור .2
 ב״הראב ןוטלש ינבמ לש היינבה ןונגסו לוטיפקה ,רשנה הז םא ןיב תירבה תוצרא ילמס לכ
 הלימה לשמל ומכ ,אמורמ עיגמ יטילופה ןוקיסקלה -היסורב םג ךכ .ימורה ןונגסהמ םיעיגמ
  .״ראצ״
  -םניה םהב םיבושחהשכ ,םיבושח םיגשומ וחתפתה ,אמורב
 ילאירפמיאה חוכה תא תססבמ אמור .םייגולונכט םיגשיהב תניינעתמש השיפת -םזילאירטמ
  .םייטקרפ םירגתא םע דדומתהל הלודג דואמ תלוכיו םייגולונכט םישודיח פ״ע הלש
 ,תוילסרבינוא תויטסילאירפמיא תופיאש םע תוברתל תכפוהש תחא תוברת הנשי -תוילסרבינוא
 תא םידמול אלא ,הרמגל וא תובא יקרפל אובמ םידמול אל ונא ירהש .ךכמ קלח ונמצעב ונאו

 תוברתה .םיילסרבינוא םיגשומל םיבשחנש םיגשומ ,ןוויב החתפתהש תוברתה לש דוסיה יגשומ
 םייח ןיידע ימורה ןוטלשה בחרמב ויהש םיגשומ .תילסרבינוא תוברת תויהל הרמייתה תימורה
 גשומה אוה ,בושח ףסונ גשומ .היסורו תירבה תוצרא ומכ תונידמב ,ונימיב םייטילופ םיבחרמב
 הנושב ,הילא סנכיהל לוכי דחא לכש תילסרבינוא תדכ המצע תא האורש תד יהוז -תוילותק
  .הקזח דואמ תינתא הצובק איה יכ לבקתהל השק הילאש תודהיהמ

 
 :הנרדומה .2

 :ומכ םיגשומ לע רבדנ .תיסאלקה הפוקתה רחאל הנש ףלא עיגמ  -תורואנהו סנסנרה
 .תוינוליח ,המדיקה ,םזילאודיבידניא
 

  .ןודנ הב הנורחאה הפוקתה וז :הנרדומה לע תרוקיב .3
 

  .םינוש םיגשומ דמלנו יפוסוליפה חישה תא להננ ,ל״נה תונחתה שולש ביבס
 

 
 ,ודימלת היהש ןוטלפא עיגה וירחא ,ןושארה ףוסוליפה היה סטרקוס :םיפוסוליפה לש יגולונורכ רדס
 .וטסירא אוה ןורחאהו
 

 תד ןיב הדרפה שי הב תיברעמה הנרדומה תא ןייפאמ אוה .ו׳צאקוב לש ינוליח רוביח -ןורמאקדה
 תרובח לע רבודמ .הב יזכרמה וניא יתדה טנמלאה הבש הנושארה תיתורפסה הריציה יהוז .הנידמל
  .רפכל םירבוע םהו הפגממ דדובתהל ידכ הצנריפ תא תבזועש םירענ
 ינשל דחא םירופיס םירפסמו ,רוחשה רבדה – 1308 לש הפגמה ןמזב ןמזה תא ריבעהל םיסנמ םירענה
  .דבלב רדבל ודעונ וללה םירופיסהו כ״הס םירופיס 100 םנשי .ןמזה תא ריבעהל ידכ
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 גשומה ךא ,הילטיאב םנמא הליחתהש תיתוברת העפותל סחייתמ - ״שדחמ הדיל״ ושוריפש ,סנאסנרה
 רחאל םינש תואמ שולשכ ,18-ה האמב תפרצב הלכהה תעונת איה גשומה תא עבתש ימ .תיתפרצב
 תא םינייפאמה םיכרעה תא וליחתהש םישנאה ויה ימ תעדל וצר הלכשהה ישנא םתוא .סנאסנרה
   .תיברעמה הנרדומה לש ךלהמ והשזיא לש הלחתה תדוקנ הילטיאב 15-ה האמב ואר םהו ,הלכשהה
 

 :הפוריאב םיגיהנמה רדס
  .ןואילופנ ,לודגה לרק ,רסיק סוילוי ,ןודקומ רדנסכלא
 

 .הריפסה ירחא תישימחה האמב :תימורה הירפמיאה הלפנ יתמ
 

 תונשרפה תרות :הקיטיונמרה
 

 תוידוסיה תולאשה .םימייקה םירבדה לש תועמשמה המב תקסוע היפוסוליפה ,שיה תרות :היגולוטנוא
  .ונממ קלח ונאש םלועל סחיב
 

  .השמ ,בקעי ,קחצי ,םהרבא ןכמ רחאל ,ןושאר היה חונ :ך״נתב יגולונורכ רדס
 
 

 :תוברת גשומה
 ?תוברת גשומה תועמשמ יהמ
 .)הרוטלוק( תיניטלהמ רזגנ גשומה .תורחא תויברעמ תופשבו תירבעב גשומה םע היעב םצעב הנשי

 תועמשמה .הרוטלוקירגא גשומה עיגמ םג ןאכמ .תואלקח ,תודשה תדובע ,המדאה תדובע -ושוריפ
  .תואלקח -תודשה תדובע איה גשומה לש תירוקמה
 םימורה םירפוסה זאו ,תטשפומל תכפוה גשומה לש תועמשמה ,תימורה הירפמיאה לש הפוקתהמ לחה
 תא דבעל ןתינ םג זא ,המדאה תא דבעל ןתינש ומכ .המינא הרוטלוק חנומב םישמתשמ ורקיק ומכ
 .הנושארל הזב שמתשמ ורקיקו ,שפנה תדובעל תודשה תדובעמ רבע הז .חורה תדובע -המשנה
 הרק הז לכ .תינחורה המרב שפנה תא דובעל ןתינ ךכ ,תודשה תא דובעל ןתינש ומכ -המינא הרוטלוק
 תוריצי חימציש ידכ טקלקטניאה לע םידבוע זא ,לובי חימצהל המדאה תא םידבועש יפכ .הנש 2000 ינפל
  .תוינחור
 

  :האבה הרדגהה תא ןתנ 20 האמה תישארו 19-ה האמה ףוסב רולייט -תינרדומה הרדגהה
 ,םיללכ ,הרבח לש םיקוח ,הרבח לש םיגהנמ ,םיארוק ונאש המ לכ לש לולכמה הז תוברתש רמא אוה
 תוברתהמ קלח הז לכ ,רמולכ .יעדמ עדימ ללוכ .עדימו תונומא ,תורפס ,תונמא ,הרבח לש םיכרע
 .תישונאה
 

 םיטרופמ רתוי םנמוא םירבד רמוא ףוסבו ...׳וכו תוירואת ,םייח ךרד הז תוברתש ףיסוה -ץרג דרופילק
 ךרואל תושונאה י״ע רבצנה עדיה -תושונאה לש ינחורה ןיינקה הז ,ותנעטל .רולייט לשל םימוד ךא
 ,תרוסמ ומכ .הלש תילאוטקלטניאה תוחתפתהה ךרואל המצעל התנק תושונאהש ןיינקה .הירוטסיהה
  .׳וכו תוירפס ,היגולונכט ,תשרומ
 

  .תוברת רמאנ אלא ,הרוטלוקב שמתשנ אל תירבעב ,םלוא
 ?תירבעה הפשב העיפומ ״תוברת״ הלימה יתממ
 ןכל .ך״נתב תחא םעפ קר העיפומ יכ תיאדיחי הלימ איה תוברת .רבדמב רפסב הנושארל העיפומ הלימה
 עיגמו ער והשמ הז תוברת .תילילש הניה תועמשמה יכ רורב ,תאז םע דחי .הרורב אל התועמשמ
 ךוניח רפס לכ םיחתופ ונאשכ .םיער ,םיאטוח םישנא לש יוביר .ףוספסא ,תוברתה ,תיברת שרושהמ
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 חנומה .םויה םיריכמ ונאש תוברתל המוד תועמשמ ןיא ארקמב לבא ,העיפומ culture הלימה זא יוושכע
 םגרתל ידכ םיליעפמו תילילש ףאו הרורב אל הלש תועמשמהש ך״נתהמ תיאדיחי הלימ םיחקול -תוברת
  .םויה ותוא ונראיתש והשמל התוא
 

 :רוכזל בושח
 לש םיקוחה ,עדיל ,םיכרעל םינווכתמ ונא -תוברת לע םירבדמ ונאשכ ,םויהו ,תואלקח איה רוקמב תוברת
 .׳וכו הרבחה
 
 

  :ןוירוטסיה רותב תניינעמה הלאשה
 שי ?תוברת תלעב תויהל תושונאה הליחתמ יתמ ?תישונא תוברת לש התליחת לע רבדל רשפא יתממ
  .תוברת רבכ םהל שי זא העדות שי םירוצילש עגרהמש םינעוטש םיפוסוליפ
 

 :תוברת גשומה תוחתפתה לע ותעפשהו ,תונחת המכב םדאה תוחתפתהל םינושה םיבלשה
 

  .םיידינימוה -םיפוקמ תדרפנ םייח ילעב לש הצובק .1
 הנש ןוילימ 3/יצחו 2 הרוק הז לכו ,ףוקזה םדאה הזש ,סוטקרא ומוה -םיינש לע םיכלוהש םיפוק
  .םיפוקמ תודרפנ תוצובק ונל שי הנושארה םעפב .וננמז ינפל
 םידילירוגה לש תוצובקהמ הנושב ,ןומדקה םדאה לש רמולכ ,םיידינימוהה לש ירקיעה ןייפאמה
 דע םיפסונ הנש ינוילימ הברה חקיי הז .םיינש לע םידמוע םהש הדבועה הז )םיפוק לש תוצובק(

  .םילכ ונביי םדא ינב וללה םייפגה םעש
 

 םיצפח תונבל תלוכיה ,רמולכ -הנש יצחו ןוילימ ינפל ךרעב םינושאר םילכל תונושאר תויודע שי .2
  .םילכ רצייל םג לוכיש םדאה הז -סיליבהה .הנש יצחו ןוילמ ינפל העיפומ
 הז בלשב ,םלוא .םיבכרומ רתוי דוע םילכ רציילו שאב שמתשהל םג וליחתה ,הנש ןוילמ ינפל
  .תטשפומ תוברתל תויודע ןיא ןיידע
 

 ורשקת םהש תויודע םעו ,םימיוסמ םיסקט פ״ע תדבועש תנגרואמ הצובקל תונושארה תויודעה .3
 .)עדויה םדאה( סנאיפסומוה ארקנש ןורחאה בלשב םדאל קר םיידוחיי -םיטשפומ םיגשומ םע
 חומה לש םימיוסמ םינייפאמ ,רמולכ ,םיגולופרומ םינייפאמ םע הנושארל עיפומ סניאפיסומוהה
 .תרדוסמ תישונא הרובקל תויודע שי ובש עגרהמ הנושארל חכומ הז רבד .רובידה ירוזא םע
 סנאיפסומוהה .תפתושמ תונומא תכרעממ קלח ויה ,םיוסמ ןוויכ םע תמיוסמ ךרדב ורבקנש תופוג
 תויודע ונל שיש הנושארה םעפה וז .טשפומ גשומ הז תוומו -תוומה ירחא םייחבו תוומב ונימאה
 הז .תמיוסמ הנומא התייה וזה תישונאה הצובקלו סקט שי זא הרובק שי םאו ,תישונא הרובקל
 םיניבמ זא ,תופוג לש תרדוסמ הרובקל תויודע שיש עגרהמ .הנש ףלא 150/160כ ינפל הרוק
 קר אל תללוכש תישונא תוברתל תינושארה החכוהה וז ,םיבר תעדל ,ןכלו .תד רבכ שי הפש
 םהל שי יכ ,תילמס המרב םהיניב רשקתל תלוכי םג אלא ,םיצפחב הטילשל תוינכט תויונמוימ
  .םירשקתמ םה התיאש תמיוסמ הפש הארנכ
 םע ,תילובמיס ,תטשפומ תוברת לש וזה הלחתההו .דבלב סנאיפסומוהה תא ןייפאמש המ הז

 י״ע הנש ףלא םישימח האמכ ינפל הרק הזש בושחל לבוקמ ,םילובמיס םינמיסב שומיש
 ךכל תיזכרמה תודעה איה סנאיפסומוהה לצא הרובקה לש ןויערהש םינימאמ .סנאיפסומוהה
  .׳וכו תרושקת ,הפש ,עדיו היגולונכט ,תוקיטקרפ ,תילמס תטשפומ תרושקת שיש

 
 
 ןיידע הז ,ולאה תוחכוהה תא ונל שיש תורמל -)!( תוברת אל ןיידע הזש ןיבהל בושח ,תאז םע דחי
 תועמשמב תוברת לע רבדל לכונש ידכ ול תוכחל ךרטצנש םיוסמ בלש שי ,ןכש .תוברתכ בשחנ אל
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 הכפהמה רמולכ ,הנש ףלא 10 ינפל תיתילואינה הכפהמב קר הזו ,רועישב ול ונתנש תינרדומה
 ?תוברתל תואלקח ןיב רשקה המ לש הלאשה העיגמ ןאכו .תיאלקחה
 

  ?תונמא ?תיתריצי היישעל תויודע שי יתמ
 תויתריציל יוטיבכ תונמאל תונושארה תויודעהש םינעוטש םירקחמ שי ךא ,ךכל תיעמשמ דח החכוה ןיא
 .תורעמה ירויצ םה ךכל תונושארה תויודעה -םלועה לש תיטתסא השיפתל םגו

 ריקה ירויצ .הנש ףלא 40/50 ינפל העיפוה וז תונמא .תוריקה לע תוקסרפ םכותב ולגתהש תורעמ
  .תויודע ונל ןיא ןכ ינפל .םדאה לש תיתריציה הלועפל סנכנש שדח והשמ לע םיעיבצמ
 

 :הרוטלוקכ -תוברתה
 .)שפנה תאו המדאה תא דבעל תלוכיה( שפנה לעו תודש לע הדובע לש רמולכ ,הרוטלוקכ תוברתה
 השחרתהש הכפהמ ,הנש םיפלא תרשעכ ינפל תיאלקחה/תיתילואינה הכפהמה םע קר עיפומ הז גשומ
  .טקלבו דיצב יולת היה ןומדקה םדאה ,זא דע .דבלב סנאיפסומוה לש תוצובקב
 דואמ הכפהמב רבודמ .המדאה תא דבעל ליחתמ םדאה ,תואלקחה תכפהמ/תיתילואינה הפוקתהמ לחה
 .ללכב תימלועה תוברתב הבושח
 
 :םדאה לש תוברתה תא םינייפאמה םייסיסב םירבד המכ לש הלחתהה איה המדאה תדובע
 תויהל ךפוה םדאה זא ,בחרמב םש יא אצמנה לכואב יולת תויהל אלו לכוא רצייל תלוכי שיש עגרהמ
 ,המדאה תדובעב הכורכ תינושארה תובשייתהה .דבוע אוה ןתואש תומדא ביבס בשייתמש םדאל
 :ריעה -Civitas תיניטלה הלימהמ העיגמה Civilization איה הרוטלוקל תפדרנ הלימ ,ןכ לע .תואלקחה
 

 .תובשייתהב הליחתמ תימלועה תוברתה לש סיסבל תבשחנ םויהש תינברואה תוברתה -ריעה .1
 ןושארה םדאה .םירע שיו תובשייתה שי זא תואלקח שיש עגרב .תושדח םירע תונבל םיליחתמ
 ,דנו ענ היהת אוה ויחאב חצר עציבש ךכ לע ולש הללקהש ןיק .ןיק הז תישארב רפסב ,ריע הנבש
 .ןאצ העור היה לבהו המדא דבוע היה ועוצקמב ןיק .הנושאר ריע הנובו בשייתמ םצעב אוהו

 תוצובק ןיבל הנשה תונועב םייולתה ןאצ יעור תוצובק ןיב םודק קבאמ אוה םהלש קבאמה
  .םיאלקח ,םיבשייתמ לש תוישונא
 םעפבש ךכל תמרוג םג תואלקחה ,ףסונב .תיאלקחה תובשייתהל ליבקמב הליחתמ ריעה
 םיכירצ ונחנאש הממ הטיח רתוי לבקל םילוכי ונא .רתי רצות שי ,תוישונא תוצובקב ,הנושארה
  .רחסמ חתפל םיליחתמ ,ךכמ האצותכ .ונלש רפכב םייקתהל ידכ
 

 תיתילואינה הכפהמה לש האצות איה ףקיה תלעב העפותכ ינרדומה רחסמה -רחסמ חותיפ .2
 םיעיבצמש ןושארה אוה )ןושארה יאלקחה היה ןיק( ןיק יאצאצמ דחא ,הרותה יפל .תיאלקחה
  .תוכתמ דבוע לאכ וילע
 

 סחיב רחואמ יתוחתפתה בלש איה ,הרישב יוטיב ידיל האבש תיתוברתה תוברתהש הניבמ הרותה
  .םייגולונכט ויהש םימדוקה םייתוחתפתהה םיבלשל
 .הנש ףלא 10-כ השחרתהש תיאלקחה הכפהמב ץאומ בתכה לש ךילהתה ,תעכ
 

 :תורטמ 2-ל אוה בתכל ינושארה שומישה
 הטיח המכ רמולכ ,רחסמה תא םושרל ךירצ תיאלקחה הכפהמה תובקעב -רחסמה תא םושרל .1
 .רקיעב ילכלכ עדי היה הלחתהבש םיוסמ עדי רומיש רשפיא בתכה .ךל יתרכמ
 .ושחרתהש םירבדל תובותכ תודועת ונל שיש עגרב הליחתמ הירוטסיהה -ונלש הירוטסיהה דועית .2
 לע רבדל ןתינש עגרב הליחתמ הירוטסיהה .םייגולואיכרא םיעצמאב וא ריוואב יולת היה לכה ,בתכה ינפל
 רומיש ,םיזוח תביתכ ,תוירפסב הרושק התוא םיריכמ ונאש יפכ תוברתה ,ןכל .תודועת פ״ע םיעוריא
 .׳וכו בתכב תורוסמ
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 המ איה )הרוטלוקה( תואלקחה תאצמה ,ןכ לע .תואלקחה לש רצות איה בתכה לש הכפהמה ,ןכל
  .תוברתל תואלקח ןיב רשקה והז .הרישה תאצמה תא רשפאמש
 הז תיאלקחה הכפהמהב ורקש םיבושחה םירבדה דחאו ,ןושארה רוכישהו ןושארה ןנייה אוה חונ
 תוליחתמ םג ותוכזב ןכלו ,עדומ תתה םע רשקתל ילכ אוה ןייה .ןיי תוברת םירציימש הדבועה
 קר חרכהב אלש תונוזמו תואקשמב םג תואלקחה תכפהמ תרזעב טולשל םיליחתמ .תויגולותימה
  .תורתומ איה תוברתה .תורתומ םה ןייה ומכ אלא -תודרשיהל
 הז לכ .תובותכ תודועת הנושארל ונל שיו רחאמ הירוטסיהה תא הליחתמש הבושח הכפהמ אוה ,בתכה
  .תוברתל ליבומ םג זאו ,תואלקחל רושק
  .רישי רשקב חרכהב אלו ץראה רודכב תומוקמ המכ לע תינמז וב תשחרתמ בתכה תאצמה
 םוחת תא וביחרה תימורהו המודקה הפוקתב .תיאלקחה הכפהמה לש הרישי האצות איה תוברת
 ןיב ישעמ רשק שיש ושיגרה ,יסאלקה םלועב .תויתריציהו תוילאוטקלטניאה ,שפנה חופיטל תוברתה
 .תוברתה תוחתפתהל תודשה תדובע
 
 

 :הנש 2500/2800 ינפל תשחרתמ -תילאיסקאה הפוקתה
 ,ויניעב טלוב רבדל בל םש סרפס׳ג .סרפס׳ג לרק ףוסוליפה י״ע עבתנש גשומ אוה תילאיסקאה הפוקתה
 ,הפוריא ןיבש םירוזאב רקיעב -ץראה רודכ לע םינוש תומוקמ ינימ לכב תינמז וב תשחרתמה העפות לע
  .תילאיסקאה הפוקתה הנכמ סרפס׳גש תילאוטקלטניא הכפהמ יהוז .היסאו הקירפא
 תונורקע פ״ע םדאה לש תילאוטקלטניאה הלועפה תא ססבל הסנמו קפס הליטמש השדח השיגב רבודמ
  .ןמז ריצה ותוא לע תשחרתמ איה יכ ?תילאיסקא המל .םיילאנויצר םייסיסב
 תועפות םיאור ונא ,ןוויב הקיטתסאהו היטרקומדה ,היפוסוליפה תחתפתמ הבש הפוקת התואב ,רמולכ
  .םלועב םירחא תומוקמב תוחתפתמה תומוד
 
 :תא ללוכש םיוסמ ןמז ריצ ךרואל סובולגה ינפ לע יללכ יתסיפת יוניש שחרתמש האר סרפס׳ג

 הכפהמ ןיסב ליבקמב תשחרתמ ,ןוויב ״היפוסוליפה תדיל״ תחתפתמ הב הפוקת התואב -ןיס  .1
   .״תיתרוקיב הסיפת״ תארקנה ןווי לשל המוד תילאוטקלטניא
 הבש הפוקת התואב קוידב לעופ אוהו ,סויצופנוק םשב ףוסוליפ הפוקת התואב לעופ ןיסב ,ןכ ומכ
   .ןוויב םיפוסוליפה םילעופ

 תישונא השיפת לש דסיימה אוה ההדובה -הפוקת התואב ידוהה רוזאב םייק ההדובה םג -ודוה .2
 .םיירסומ תונורקע ול שי ןכש ,תויפוסוליפה תושיפתל המודה השדח תיתרבח

 םישדח רסומ תומא םיסינכמו תיארקמה תרוסמה לע רגית יארוק ויהש םיאיבנה תפוקת -לארשי .3
 .תינוטלש תרוקיבו

 .״היפוסוליפה תדיל״ -ןווי .4
 

 :תילאיסקאה תוברתה/תויפוסוליפה/הפוקתה לש םינייפאמה
 הז המ לכ םדוק תלאוש איה -תיביסקלפר הלועפ איה תורחא תולועפמ הנושב היפוסוליפה .1

 הרכהה לש תולובגה םה המ תלאוש לכ םדוק אלא והשמ לע תבשוח קר אל איה .בושחל
 רמוא אוהשכ .ןוויב ונימב ןושארה אוהש ךכל עדומ סטרקוס  .בושחל רמוא הז המ .תישונאה
 .ותוא תובבוסה תונומאה יפלכ תיתרוקיב תוליעפ -היצקפסורטניא תושעל ךירצ םדאה לכ םדוקש
 .ונתוא תובבוסה תונומאה לע תרוקיב ,םייקב קפס תלטהו תולאשה תליאש איה תויביסקלפרה
  .תויתרוקיבה -היינשה הדוקנל ליבומש המ .םלועב םייקב קפס ליטמ ףוסוליפה
 

 .תרוסמב קפס תלטה -ונתוא ודמילש המ חרוכמ ונלביקש םירבדב קפסב תלטה -תויתרוקיב .2
  

 םיכירצ ונא תיביסקלפרו תיתרוקיב הרוצב ונמצעו םלועה תא תוארל םילגוסמ תויהל ידכ -יעצמא .3
 ןה יעצמאה ןכל .הנוכנ הרוצב ונמצע תא ןוחבל ונל םירשפאמש םיגשומ ,םיילאוטקלטניא םילכ
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 לש הלחתהה והז .תינויגהו הליעי הרוצב תויעב רותפל ידכ חתפל ונילעש תומיוסמ רקחמ תוטיש
  .הייעטו יוסינ פ״ע דוסי תוחנה קדובש רבדכ ,עדמה
 
 .הפוקת התואב ןוויו לארשי ,ודוה ,ןיס לש םג םינייפאמ םה ,סרפס׳ג יפל וללה םירבדה ,םוכיסל
  .היפוסוליפ תוטושפ םילימב וא ,רכומב קפס תלטהו תויביסקלפר לש הפוקת ,רמולכ

 
 

  :הנותאב )הנש 2500 ינפל( הריפסה ינפל תישימחה האמה
 תוליעפה תא תנייפאמש )״המכוחה תבהא״=( היפוסוליפה תחתפתמ הריפסה ינפל תישימחה האמב
 לע טרפנ תעכ ?תינוויה היפוסוליפה לש םינייפאמה םה המ .דוסי יגשומ המכ תעבוקו תילאוטקלטניאה
 .ךכ
 :תינוויה היפוסוליפה לש םינייפאמה

 הלאש תלאוש איה ,םלועה לע תיללכ הלאש תלאוש היפוסוליפהש ינפל לכ םדוק -תויביסקלפר .1
  ?תישונאה הרכהה לש תולובגה םה המ ,תוקיודמ םילימב .המצע הבישחה תוהמ לע
 לע תונעל רישכ םדאה המכ דע ולאש אל ךא ,תונוש תועפותבו עבטבו םילאב ונימאה זא דע
 :״היגולומטסיפא״ ארקנ הזו ,תישונאה הרכהה לש תולובגה םה המ ,ןהינימל תויללכ תולאש
 לש תולובגה לש תולאשב אלא תויללכ תולאשב אל -לכ םדוק קסועש תישונאה תוגהב םוחתה
 ,םידבוע ונא המ יפל .לכשה/חומה דבוע ךיא .תעדל לוכי אלו לוכי םדאה המ .תישונאה הרכהה
 הנומא איה המ .ילאנויצר אלו ילאנויצר בשחנ המ .תישונא תוילאנויצר לש ןחבמה תומא המ
 ,תיביסקלפר הלועפ .תישונאה הקיגולה לש הסיפת יפ לע עודיו רקובמ ,קיודמ עדימ והמו תרוויע
 לש ולש תימוימויה הלועפה לע ומצע תא לאוש אל אירב םדאנב ?בושחל הז המ לש הלועפ
  .בושחל

 הצור אלא ,והשלכ יתצובק קוח וא גהנמ וא תרוסמ ,תוכמס פ״ע רבד םוש תלבקמ אל -תיתרוקיב .2
 וישכעו הככו הככ תרמוא תדה .םישוע םלוכ יכ קר והשמ םישוע אל .ומצע ינפב רבד לכ ןוחבל
 ןויגה לש הנוכנ הבשחמ לש םינוירטירקה יפל תדמוע איה םא קודבנו ונמצעב תאז ןחבנ
  .תוילאנויצרו

 היעבל תומאתומ רקחמ תוטיש שי .תיפיצפס היעב רותפל ידכ רקחמ תוטיש ילכ -תויעצמא .3
 ידכש ןיבמ אלא ,םהש יפכ םייחה תא לבקמו יעצמא יתלב ןפואב יח אל התא .םילאושש
 לע חתפנ ,אמגודל .הייגוס רותפל ידכ רקחמ תוטיש איצמהל ךירצ תומיוסמ תויעב םע דדומתהל
 תועדומ שי םואתפ .׳וכו םימיוסמ םינוירטירק חקינ הקיטתסא לע ,תויטילופ תוירואת הקיטילופ
 הרושה ןמ םדאנב .םימיוסמ רקחמ יעצמא ,תומיוסמ רקחמ תוטיש תושרדנ תומיוסמ תויעבלש
 .תולאש ילב יח אוה .אוהש יפכ ותוא לבקמ םלועה לע תויפוסוליפ תויגוסב ןיינעתמ אלש

 
 :תמא גשומה
 וללה תולאשל תובושתה ?תמאה יהמ – תיזכרמ הלאש םילאוש היפוסוליפה לש םינושארה םישנאה
 גשומה ?תמאה יהמו ,תמא תמייק םאה תעדל םיצור םיפוסוליפה יכ יזכרמ גשומ אוה תמאה גשומ .תובר
  .בכרומ גשומ אוה תמא
 רבודמ ךא ,״תמא״ הלימה תא קר שי יכ יוטיב ידיל אב חרכהב אל הז תירבעב :םיינשמ בכרומ גשומה
 :ךכ םשל יסורה גשומב שמתשהל םויה לבוקמו תיסורה הפשהמ עיגמש המב אקווד ןאכ
 .םלועה לכב הזב םישמתשמ .תיסורב הניטסיא גשומהו תיסורב הדברפ גשומה
 

 .תמא שי זא המאתה שי םאו ,תמיוסמ תואיצמל םיוסמ גשומ הוושמש תיתדבועה תמאה =הדברפ
  ,תאז תמועל
  .םיוסמ יתבשחמ ךילהת ךרואל תילגתמש תמאה =הניטסיאה
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 :םיגשומה ינש לע ביחרנ תעכ
 

 יל שי ?תמוסרפב יתימא יתיב סוקסוקב תמא הלימה תועמשמ המ :אמגודל .תיתדבועה תמאה :הדברפ
 לשבמו סוקסוק לש אספוק הנוק ,רפוסל ךלוה ינאו ריכמ ינאש סוקסוקה לש םעטה לש גשומ שארב
 ןכל םדוק שארב יל התייהש תמיוסמ השיפת הוושמ ינא ,רמולכ .יתימא סוקסוק הז ןכ רמוא זאו םעוטו
 ,םייפוסוליפ םיגשומב רמולכ .אל וא סוקסוק םעטב ןכא יתינקש רצומה םא קדוב זאו ,סוקסוק לש םעטל
 תליבח ןיינעה ךרוצל -תמיוסמ תואיצמ ןיבל סוקסוקה םעט אמגודל ,םיוסמ ילאוטקלטניא גשומ הוושמ ינא
 וז .ףויז אוה סוקסוקה זא -אל םאו ,יתימא אוה סוקסוקה זא ,המאתה שי םא .רפוסב יתינקש סוקסוקה
 ןכא םא תואיצמב הז תא הוושמו סוקסוק לש םעטה המ שארמ עדוי ינא .תיתימא איהש תמאל הרדגהה
 יכ .שדח רבד םוש ונל הלגמ אל איהש איה תמא לש וזה תועמשמה לש הערגמה .אל וא ןכ וא הז .ךכ הז
 .תואיצמל גשומה ןיב המאתה קר םישוע .סוקסוקה לש םעטה יבגל תומודק תועדב םירוגס ןמזה לכ ונא
 ונעדי אלש רבד ונל הלגמ אל וזכ תמאש איה הערגמה .רקש -המאתה ןיא םא ,תמא -תמייק המאתה םא
  .ונמצעב רבכ
 .תיתדבועה תמאה הדברפ התייה תועמשמה ,״הדברפ״ תרתוככ לביק תוצעומה תירבב הגלפמ ןותיעשכ
 הככ .תיטסינומוקה היגולואידיאל תמאות ןותיעב תרפוסמש תמאהש יפל ,תמאה וז ןותיעב תארקש המ
 םא םיטילחמ הזל םאתהבו ,תיתימאכ ונעבקש הנושאר טבמ תדוקנ פ״ע ?אל וא יתימא הז .םלועה דבוע
  .ןכל םדוק ונעדי אלש םירבד תולגל תיביטנגוק תלוכי ןאכ ןיא ןכל .תמא אל וא תמא הז
 

 היווח םג לבא ,תינחור היווח תויהל לוכי .םדוק ונעדי אלש והשמ ונל הלגמש תמאה הז :הניטסיא
 יל הלגמ הניטסיאה זא ,)תואיצמל תמאה ןיב האוושה( תיתימאה תמאה הז הדברפה םא .תילאוטקלטניא
 .םדוק יתעדי אלש םירבד
 תיפוסוליפ םג ךא תינחור היווח תויהל לוכי .יתעדי אלש והשמ יל רמאש םימשמ לוק יתעמש ,אמגודל
  .תילאנויצר
 ?רבדמ ינא וב רדחב רוא שי םאה -הלאש לואשל לוכי ינא ,לשמל ךכ
  .הדברפ הז ןכלו ,רדחב רוא עגרכ שי ,תמא .1
 יתב לכל הרדחב חוכה תנחתמ הרוגס תכרעמ ךותב רבועש למשח שיש םעפ לכש דיגהל ,ינש דצמ .2
 .הניטסיא הז ןכלו ,תיביטיאוטניא אל איהש הנבות רבכ הז ,רוא היהי גתמה תא חתפנש םעפ לכו ,לארשי
 חרכהב אל איה .תילאנויצר תינובת איה .תיתד אל הנבות איה למשחה לש תילקיסיפה הנבותה רמולכ
 יתעדי אלש שדח רבד יל הלגתהו םיוסמ רבד יתעדי אל .תאז םיניבמ אל םידלי אמגודל .םדא לכל העודי

 התא הדברפב .תמא לש תונוש תומרל עיגהל ונל תרשפאמ תילאוטקלטניאה תוליעפה ,רמולכ .ומויקב
 שמתשהל םיליחתמ .תילקיסיפ הניחבמ דבוע הז ךיא ןיבמ רבכ התא הניטסיאב .התיכב רוא שיש בשוח
 הצור ,הניטסיאה ,היפוסוליפה ןכלו ,םירבדל ילאנויצר רבסה םישנאל ןיא יכ ןהינימל תואצמהו םילאב
  .תילאנויצר הרוצב תועפות ריבסהלו םירבד לש ףתושמה הנכמה לע לכתסהל
 וכרדש יסיסב ללכ והשזיא תוישונאה תויוגהנתהה יוביר ירוחאמ אוצמל הסנמ תירסומה היפוסוליפה
 הלימ תויהל הלכי ״ןמא״ הלימה .׳וכו קדצ הזו תועט הז ,אל וא בוט הז טילחהלו לכה ריבסהל ןתינ
 ולאמ רתוי תוקומע הנבות תומרל עיגהל ונל החיטבמ היפוסוליפה ,ןכש .הניטסיאל תירבעב תיפולח
  .ונלחתהש
 םינתינו םימייק םה םאה .םירבדה ירוחאמש םיקוחה תא ,הניטסיאה תא תולגל ןיינועמ ףוסוליפה
 תולבגמה פ״ע הגשהל ןתינ הז םאה .לאוש םג ףוסוליפהש המצע ינפב הלאש איה ?הגשהל
  .הנותאל ינייפואו שדח הז ןויד ?ילש תויביטינגוקה
 

 :היווה לש םיגשומ
 תופשב ומכ םייק אל  to be לעופה תירבעב .היווהה תרות ,שיה תרות לש ידוסי גשומ :היגולוטנוא
 -תילגנאב םויק לע העיבצמ תחאה .תונוש תויועמשמ יתש ול שי ,תויהל/to be לעופה .תורחא

Existence, תילגנאב ,תוהמ לע עיבצמ ינשהו Essence. םויק .לעופה ותואב יוטיב ידיל םיאב ולא ינש 
 .תיברעמה הבשחמה לש ךוותה ידומע ינש םה תוהמו
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 איהש ,תויהל לש תיתייווה תמא איה םויקה .״עבש ראבב ינא״ -אמגודל ומכ ,תויהל לעופה הז םויק
 ןכל .םיוסמ םוקמב םיוסמ םדאנב רובע קר הפקתש תמא איה תימויק תמא .םיוסמ ןמזבו םוקמב היולת
 הנעמ תתל איה היפוסוליפה לש דיקפתהש ודיגיש ולאכ שי .ומצע יבגל קר ןוכנ הז ״רשא ינא״ דיגהל
 הז ןכלו רוא היהי אלו רואה תא רוגסא תוקד שמח דוע לבא ,תמא -ילש רדחב רוא שי .תוימויק תולאשל
 .)הדברפ=תימויק תמא( ןמזו םוקמ יולת
 הניטסיא=תיתוהמ תמא הז זא רוא היהי זא למשח תנחתל חוכה תא רבחנ םאש דיגנ אמגודל םא ,לבא 
 קוח ומכ יתוהמ קוחל עיגנ םא דיגנ .ןמז לכב ןוכנ המ רבד לע העיבצמ תיתוהמ תמא .תימויק תמא אלו

 דבלב תימויק תועמשמ איה ,״עבש ראבב תויהל״ -  to be,ןכל .תיתוהמ תמא הז זא ןוטוינ לש הכישמה
  .תרחא תועמשמ אלל הדבוע .הדברפ תמרב תמא רמולכ ,ןמזו םוקמב היולת
 אוה .תינללוכ תחא הסיפתל ןתוא רבחמו תובר תועפות האור ,ןעדמה םג ןכו ,תאז תמועל ףוסוליפה
 תא ראתמש יללכ דחא רבסה אוצמל הסנמו ,הקיטמתמהו הקיטתסאה ,עבטה יקוח תא ןיבהל הסנמ
  .םירבדה םויק תא קר אלו םירבדה תוהמ
 לע קר אלו םלועה לש תוהמה יבגל םמצע תא לואשל וליחתהש םישנא ויה םתישארב םיפוסוליפה ,ןכל
  .םלוכל םיפקת ויהיש תוילאסרבינוא תושיפת ,םיללכ אוצמל תוסנלו ,םלועה לש םויקה
 םלועב ץפח לכש יחרכה .יחרכה אוה יתוהמש המ .תוהמ לש תולאש תולעהל הסנמ תינוויה היפוסוליפה
 תוימויק תותימא ,תאז תמועל .חרכה אוה ןכלו םלוכ לע לח הזה קוחה .לשמל הכישמה קוחב יולת היהי

  .יארקא הז ?המל -”רשא יל םיארוק“ -תויארקא ןה
 
 

 .״עבש ראבב אצמנ ינא״ טפשמב ומכ םיוסמ ןמזבו םוקמב קר הספתו הנוכנש תמא איה -תימויק תמא
  .ןמזו םוקמ לש םימיוסמ םיאנתב קר הספת ,תימויקה תמאה
 

  .ןמז לכבו םוקמ לכב הנוכנש תוהמהו Essenceה הזש to be לעופה לש םיוסמ יוטיב -תיתוהמ תמא
 םינמזה לכב ןוכנ אוהש קוח ראתל הרואכל םירמייתמ תוריהמה קוחו הכישמה קוח ומכ עבט קוח
  .תומוקמהו
 
 
 דסיימל בשחנש סטרקוס ינפל םינש תורשע המכ ינוויה בחרמב ולעפש םיפוסוליפב ןודנ ,תעכ
  .תינרדומה תיברעמה היפוסוליפה
 
 היפוסוליפה לש ןמז ריצ

 .)סדינמרפ ,סוטילקרה ,סלאת( םיטרקוס הרפה .1
  םיטסיפוסה .2
 )ס״הנפל 470-399( סטרקוס .3
 )ס״הנפל 427-347( ןוטלפא .4
  )ס״הנפל 384-322( וטסירא .5

 
 :םיטרקוס הרפה
 םאה .םלועב תויעבטה תועפותה ןווגמ תא ריבסמה יסיסבה ןורקעה והמ ןיבהל וסינ םירחאו סלאת
 לכ ונל וריבסיש םילא רבכ ןאכ ונל ןיא ?םוקיה תא הריבסמש תפתושמ תיסיסב הנבותל עיגהל רשפא
 תחא הירואת אוצמל םיצור ,הזל יארחאש לא ומכ העפות לכל תינשרפ תרגסמ אוצמל םוקמב זא .העפות
 דוסי יקוח המכ תעבוק תיטנווקה תינרדומה הקיזיפה .ףתושמ דיחי רוקמ אוצמל םיצור .לכה ריבסתש
 דחא יללכ ןורקע/דחא רבסה םישפחמ םינוויה ,ךכל המודבו ,םוקיה יבגל םיילסרבינואה םיללכה םהש
 ןיבהל וליחתה הריפסה ינפל תישיש תישימחה האמב .םלועה לע תלכשומ הרוצב רבדל ןתינ ויפ לעש
 תוגהב ורוקמ ,יסיסב גשומ ,םוטא גשומה .םימו שא ומכ -םלועה לע םיארחאש םיטנמלא שיש
 בכרומ םלועב רמוחה לכש הנבות יהוז .ס״הנפל תישיש תישימחה האמב םינוויה לש תיפוסוליפה
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 ססובמ ולוכ םוקיה .עבטב תועפותה לש בחרה ןווגמה לכ תא תוביכרמה תויסיסבה תונבלה הז .םימוטאמ
  .םימוטא םשב םיקיקלח לע
 
 ינפל תישיש/ תישימחה האמב ,סטרקוס ינפל רוד  תצובקב םיאצמנ סדינמרפו סוטילקרה ,רומאכ
  .הריפסה
  :היינשל תחא תודגונמ תודמע 2 םיגיצמ םיינשה
 
 ״anta ReiP״ טפשמה הז סוטילקרה לש ותשיפת לכ תא םכסמה טפשמה .)הניטסיא ןיא( -סוטילקרה *
 .יוניש לש דימתמ ךילהתב אצמנ םלועהש בשוח סוטילקרה .״םרוז לכה״ :תירבעל ישפוח םוגרתב
 ונל תרשפאמ אל ונלש תיתנובתה תלוכיה םג הככ זא , רהנה ותואב םיימעפ לובטל רשפא יאש ומכ ,ןכלו
 יתספתש יתבשחש םעפ לכ ,רמולכ .דימתמ יונישב אצמנ םלועה יכ םלועה תא תטלחומ תואדווב סופתל
 הניטסיאל עיגהל ןויסינ לכ בוזעל םיכירצ רבד לש ופוסבש ןעוט סוטילקרה .הנתשה רבכ םלועה זא והשמ
  .הנתשמ אלו ותוהז לע רמושש םלועב רבד ןיא .דימתמ יונישב םלועה -םרוזו ירקמ לכה יכ
 
 םלועב .שי שיש המ -״ונניא ןיאהו ונשי שיה״ ,)הניטסיא קר שי( -תדגונמ הדמע ביצה סדינמרפ ,ודגנכ *
 םויקה קר הז הנתשמש המ לבא ,םלועב םינתשמ םירבד ןוכנ .םלועה לש יסיסבה שיה לש םייוניש ןיא
 ןימאמ אל אוה .םלועב היהי דימת םלועב םייקש המ .ראשנ ולש יסיסבה בכרהה לבא ,םירבדה לש
 אוה יכ ״ןיא״ה לע רבדל רשפא יא .״שיה״ לע קר רבדל ןתינ .ןיא ןיאהו שי שיה יכ -םלועה ףוסבו האירבב
 ןיא -תיתד יטנא הסיפת( דעלו דימתמו זאמ םימייק םה לבא ,םינתשמ םירבדהש הילשא שי .םייק אל
  .יטאטס לכה ,תונשל תורשפא ןיא ,עובק םלועה .)ארוב
 
 רשפא ילואו ,םיינשה ןיב הריתס תמאב ןיא יכ ןכתי לבא ,וחכוותה סוטילקרהו סדינמרפ הפוקת התואב
  .ולאה תודמעה יתש םע תרדתסמש רתוי הבחר הנבותל עיגהל
 
 םירבד םירמוא םהינשש יפ לע ףא םיקדוצ םהינשש תרמוא והשכיאש םלוע תשיפת גיצהל הסנמ ןוטלפא
  .הניטסיא קר שיש רמוא ינשהו הניטסיא ןיאש רמוא דחא .םינוש
 ,ןכאו .םירצונה שדוקה ירפס לש תונצס ,אמורבש רטיפ טנס תיסנכב םירויצב תוארל םיפצמ ונייה
 השדחה תירבהמ תויומד דצל ,תאז םע דחי לבא ,השדחהו הנשיה תירבהמ רייצ תמאב ול׳גנאלכימ
 ולאפר לש רויצה ספות יזכרמ םוקמ ,ןכ לע .םיפוסוליפה -םלועה תומוא ילודגל דבוכמ םוקמ ונשי הנשיהו

 .ס״הנפל תישימחה האמב היפוסוליפה לע ונל עודיש המ לכ תא םכסמ רויצה .הנותא תלוכסא לע ויצנס
  .סטרקוסו ןוטלפא ,וטסירא םהו הנומתה זכרמב םיאצמנ םייפוסוליפהמ םייזכרמה
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 -וידימלתמ םיינש רקיעב ,וילע ובתכ ולש םידימלתהש המ תובקעב עיגמ וילע ונל עודיש המ לכ -סטרקוס
 הבותכה הלימהמ עתרנ דימת סטרקוס .ןופונסק ינשהו ,ולש הארוהה לעו סטרקוס ייח לע בתכש ןוטלפא
 םה ןכש ,םירפס םיקיזחמש וטסיראו ןוטלפא תמועל ,םישנא תצובק םע רבדמ ותוא הארמ ולאפר ןכלו
  .םויה דע ונילא ועיגה וללה םירוביחה .םירוביחב םהיתושיפת תא בותכל וטילחה סטרקוס תמועל
 
 :תושיפתה יתש ןיב לדבהה תא םכסל הסינ ויצנס ולאפר
 .ילקיזיפה םלועל רבעמ תאצמנ תמאהש רמוא אוה -הנומתב םימשה םלועל עיבצמ רויצב ןוטלפא
 תמאה .ילש םישוחה יפ לע םלועה תא ספות ינא יכ תוילשאו רקש לש םלוע אוה יח ינא ובש הזה םלועה
  .הקיזיפל רבעמ – תיזיפ הטמ המרב תולתיהל איה
 טפסנוק( האידיאה -םירבדה לש הרוהטה הרוצה לע אלא תויפצת לע ךמתסהל ןיא ,העטמ רישיה טבמה
 ."םלשומה שי"ה איה האדיאה .האדיאה גוציי אוה ישחומה םלועב רבד לכ .)סטרקוס לש סודייאב לחהש
  .שמשה רותב ןוטלפא לש הרעמה לשמב תרפוסמש ,תואדיאה לש האדיא התוא איה "םלשומה שי"ה
 

 וטסירא .ינרדומה ןבומב םייעדמכ םישפתנ וירוביח ,ןכל -יזיפה םלועה יפלכ עיבצמ ,ותמועל וטסירא
 םתוא םש אוה יעבט לע בחרמב םתוא םישל םוקמב ךא ,תואדיאב ,ןוטלפא לש םלועה תשיפתב שמתשמ
 תא טופשל לוכי אוה הכרדש תמיוסמ תיתשיפת תרגסמ שי םדאל ותעדל .םדאה לש יעבטה חומה ךותב
  .םלועה
 
 .םייפוסוליפ תונויער עיבהל רויצה ךרד הסינש לאוטקלטניא םג אלא ,ןנוחמ ןמא קר אל היה ויצנס ולאפר
 עבקתהש ברעמה לש יפוסוליפה ןונקה תא םיאור ונחנאו ,רטיפ טנס תייסנכב אצמנ םיפוסוליפה לש ורויצ
  .וטסיראו ןוטלפא ,סטרקוס -וללה תויומדה 3 ביבס
 

 :)ס״הנפל 347-427( ןוטלפא
 ליבקמב תירוק הנותאב תחתפתמש היפוסוליפה .ילרטאית הזחמ אורקל ומכ הזו ,םיגולאיד תורשע בתכ
 הנשימ גיצמ אל ןוטלפא .תואדיא לש ןורטאית לש גוס איה היפוסוליפה .ינוויה ןורטאיתה תוחתפתהל
  .טבמ תודוקנ המכמ תיפוסוליפ היגוס תוארהל תוירוטסיה תויומד לש םיגולאיד ךרד הסנמ אלא תשרופמ
 דחא אשונ לע דחי תורבדמש תויומד יתש גיצמ אוה .גולאידל סיסבה -תיטקלאידה הטישב שמתשמ אוה
 עיגהל םילוכי םידדצה ינש זא חוכיוב וא גולאידב םתוא םימשש עגרבו ,הנוש והשמ תנעוט תחא לכו
  .הנושה תא קר אלו םיינשה ןיב ףתושמה תא הטילבמש הנבותל
 תויומד וביבסמ .בשח סטרקוס המ םיעדוי ונא הז יפלו ,סטרקוס איה םיגולאידב ולצא תישארה תומדה
  .תונוש תויגוס לע ותיא תורבדמש תורחא
 

 :ןוטלפא לש רתויב םיבושחה םיגולאידה
 סטרקוס לש היגולופא .1
 ןודייפ .2
 התשמה .3
 הנידמה .4
  םיבתכמ .5

 
 :סטרקוס לש היגולופא
 .סטרקוס דגנ התשע הנותאש טפשמה תא ראתמש רופיס
  :תמשאב הנותא י״ע גרוהל אצוה סטרקוס

  .םזיאתאב ותוא ומישאה .הנידמה לש םילאב ןימאה אל סטרקוס .1
 .תולאש ידמ רתוי לאושש ךכב רעונה תא תיחשמש אוהש ותוא ומישאה .2

  .הנותא לש ןוטלשה תחת םיינרתח תויהל תונויער םהל סינכמ אוה 
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 היטרקומדה אקווד .תוומ ןיד רזג לבקמ אוה ,וללה תורזגה יתשב םשא אצמנ סטרקוסו רחאמ
 .ףוסוליפ גרוהל האיצומ םלועב הבושח יכה
 אל אוהש ןעט אוה הלחתהב .ודגנ להנתמש טפשמב סטרקוס לש הנגהה ימואנ םש םיראותמ
 ךירצ םש טפשמה לש ינש בלש שי המשא העבקנש עגרמו ,םשא אוהש עבק טפשמה תיבו םשא
 יוארש בשוח אוה המ גיצהל ומצעב לכי םשאנה הזה בלשב .המשאל סחיב ןידה רזג תא םיאתהל
 תתל םיכסה אל סטרקוס ךא ,רתויב לקה שנועה תא שקבי םשאנהש יעבט ללכ ךרדבו ,לבקל ול
 יכ ,םייחה לכל היסנפ - סרפ ול תתל םיכירצ םהש ןורחאה ומואנב ןעט אוה ,שנועה תא ומצעל
 .היטרקומדל ותנעטל תמרותש היפוסוליפב קסוע אוה
 לש טפשמה תא תראתמ סטרקוס לש היגולופאה .יטרקומד רטשמ י״ע גרוהל אצוה אוה 359 -ב
  .תיטרקומדה הכימתהמ םתוא קיחרהו לודג קוש היה הז וידימלת ליבשבו ולש
 

 :ןודייפ
 דחוימ ןודייפ גולאידה .ףוסוליפה רובע תוומה לש ותועמשמ לע סטרקוס םע ןוטלפא להינש גולאיד
 .םייחב סטרקוס לש תונורחאה תועשה תא ראתמש גולאידה והזש ךכב

 
  :התשמה
 וא בוט הז ?הזה גשומה הז המ ?בוהאל הז המ .הבהא יהמ היגוסב קסועש גולאיד ,ןוטלפא לש רוביח
 ,ןוויב התשמ ראתמ יכ דמחנ גולאידה ?תינפוג וא תילאוטקלטניא תינחור הכישמ לש הבהא הז ?ער
 לכואו ןיי בוש םישיגמ חישה ידכ ךותו .חיש שי ףוסב ולכאו ותשש ירחא .חספ רדסל המוד ,הלודג הדועס
 םיפתתשמה בור וב יסאלק ינווי התשמ לש רואית םיאור ונאו רוביד אוה הזה שגפמה לש רקיעה ךא
 םהו ,םירחא המכו סטרקוס םה תילאוטקלטניא תורע םע םיראשנש םינורחאה .םילפונו םירכתשמ
 .הבהאה אשונ לע םירבדמ
 ותנעטל .תירוקמה תועמשמה אל הז לבא ןימ יסחי אלל הבהא הז םוי םוי תפשב -״תינוטלפא הבהא״
 ונא רחאה םע שגפמב .תמאה יפלכ תיפוסוליפו תינחור הכישמ לש תועמשמ שי -םידבר המכ שי הבהאל
 .דחאתהל םיצורש ישנו ירבג דצ שי -דחאמה ןורקיעה .ונלש תירוקמה תודחאל תורבחתה םישפחמ
 דחא -םידדצ 2 ויה םדאלש ךכל םיסחייתמ התשמה לש טסקטב .תישארב רפסב םג עיפומ הז ןורקיע
 לעב םדא אוה רשאב םדא לכ .ולש רסחה ינשה יצחה תא שפחל שח םדא לכ ,רמולכ .יבקנ דחאו ירכז
 שפחל רשפאמש המ אוה תונוש תועד ןיב רוביחהו ,תרחא יהשימ/והשימ לצא רסחה תא אוצמל ההימכ
  .םלוכ תא תדחאמה הניטסיאה תא

 
  :הנידמה
 קסועש רוביח הז .״הנידמה״ ורפסב םתוא גיצמ אוהו תויטרקומד אל תויטילופ תושיפתב לגוד ןוטלפא
 הנידמהש איה ןוטלפא לש ותנקסמו ,הבוט יכה רטשמה תטיש המ ,םלועב רתויב הבוטה הנידמה יהמב
 שי ףוסוליפל ,ותנעטל .םעה ראש לע םיפוסוליפה לש תטלחומ הטילש שי םהב הנידמ איה תילאידיאה
 דיקפהל הצרת אל ירהש .הנידמה תא גיהנהל יואר אוה ןכלו איהש יפכ תואיצמה תא ןיבהל תלוכיה תא
 ךיא לש הייגוסב ןד םג ןוטלפא ,רפסה תרגסמב ,ןייצל בושח .םולכ עדוי אלש והשימ לצא הנידמה תא
  .סנידמרפל סוטילקרה ןיב עירכהל רשפא
 
 :״הרעמה לשמ״
 סוטילקרה לש תועידה יתשל סחייתמ אוה .״הנידמה״ רפסב עיפומש תיברעמה הבשחמב ןנוכמ טסקט
  .והשמל הרופאטמב רבודמ רמולכ ,רופיס/היגולותימ/לשמ/סותימ ונל רפסמ טסקטה .סדינמרפו
 

 :ראתמ ןוטלפא
 ץוח יפלכ חתפ הל שיו ,תיעקרק תת הרעמ איהו ץוח יפלכ חתפ הל שי ,החותפ איהש הרעמ ןיימדת״
 םישנא תצובק שי ,הרעמה תיתחתב ,הרעמה ךותבו .ץוחבמ תראומ איה .שמשה רוא -רואה סנכנ וכרד
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 םילכתסמ םה .הרעמה לש יתחתה ריקה יפלכ םינפה םע שארבו םיילגרב םיידיב תוארשרשב םירושקה
 ךרד רדוחש שמשה רוא ידי לע םינרקומש םיללצה תא קרו ךא תוארל םילוכי םה .הרעמה לש ריקה יפלכ
 הרעמה ךותב םישנאה זא ,חתפב תרבוע היח םא .הרעמה לש ןותחתה ריקה לע םיללצ ןירקמו חתפה
 .״הרעמה ךותב שמשה ינרק ידי לע ןרקומש םדאה ותוא/ץפחה/היחה לצ תא וארי
 םישנא רותב ונחנא .הילשא ךותב םייח ונא .עונלוק ומכ ריכזמ שממ הז .לשמה לש יתלחתהה בצמה והז

 ועדיי אל עונלוק םלואל ודלונש םישנא .תואיצמל סיטרכ ונל ורכמיש ידכ סיטרכ םינוק ,עונלוקל םיסנכנש
 הנש 2500כ קר חתפתתש )עונלוק( תונמא רשבמ הז .עונלוקב םייחו ודלונ םה יכ טרס הז עונלוקהש
  .עונלוק םלואב םיפוצ לש היווח ראתמ אוה .רתוי רחואמ
 םימתירוגלאב ליחתמ ״סקירטמ״ טרסה תחיתפ ןכלו ,יטמתמ גשומ היצירטמ דחא דצמ =סקירטמה
 לש יומידב איה וזה הרעמה .״אמא״ יניטלה חנומהמ היצירטמ חנומה רוקמ לבא ,ךסמה לע םיפלחתמש
  .יתימאה םלועה אוהש בשוח אוהש םלוע ךותב רבוע יח םאה םחר ךותב .םחר לש גוס
 .הצוחה תאצל איה רבועה תרטמו ,ץוח יפלכ חתפ שי םחרל .ץוחבמ םילילצ םיעמוש םירבועהש םירמוא
 יפלכ ותאיצי תא שיגרמ אוה והשיתמ יכ אלא ,ץוחבש המל עדומ אוה יכ אל .ולש עבטה ללגב אצוי רבועה
 תא חותפלו רתוי תולגל הפיאש ונל שי .הבהאה חוכ הזש ןעוט היה ןוטלפא .ומצעמ הרוק הזו ץוח
  .רתויש המכ םייניעה
 ,תמאה תא תולגל רמולכ .הסוכמ יתלבה הז גשומה לש תועמשמה – היפלא =תמא גשומה תינוויב
 תעדל .הניטסיאה תא תוארל .רתוי תוארל םואתפו ונלש השיפתב ונביבסמ אצמנש יוסיכה תא דירוהל
 ןעוט ןוטלפא לש ולוקב סטרקוס ןכל .היפוסוליפה ךילהת הז  .םיללצה םתוא לש רוקמה המ שפחלו

 ליבומ אוהו ,ונלצא תמייקש תינוטלפאה הבהאב ,יטוראה חוכב שמתשמ אוה .תדליימל המוד ףוסוליפהש
  .רתויב הרשיהו הנוכנה הרוצב הצוחה התוא
 ילב .תילאמיטפואה הרוצב שחרתי הזה ךילהתהש רוזעל הכירצ איה ,תדלל אל אוה תדליימה דיקפת
  .ךרדב םיכוביס ויהיש
 םישוחה פ״ע איהש יפכ תואיצמה תא תלבקמש הליגרה תושונאה םה הרעמה ךותב ודלונש םישנאה ,ןכל
 אל הז לבא .תמאה הז םיאור םהש המש םיחוטב םה זא ץוחב םלוע שיש םיעדוי םניאו רחאמו ,םהלש
  .קיפסמ
  :םיבלש המכ שי הרעמה סותימב ןכל
 ררחתשהל חילצמ יהשלכ הביסמ הרעמה ךותב ודלונש וללה םישנאהמ דחאש חיננ -רמוא ןוטלפא
  .רוונתסמ אוה ?ול הרקי המ ,הרעמה חתפ לש ןוויכב שארה תא הנפמ אוה זאו .םילבכהמ
 ןומייד- המשנב תמייקש ולש הכישמה ,ולש סוראה ,הבהאהש רמוא ןוטלפא לבא .לבלובמ השענ אוה
 הממ רתוי תובכרומ תורוצ תולגל ליחתמו רואל לגרתהל ליחתמ טאל טאל ,ימינפה לוקה ,)דש לש גוס(

 תאצל חילצמ אוה ,הנוכנ הדיל ,ךירצש ומכ ךילהתה תא השועו הצוחה אצוי םדאנבהו ,הרעמב הארש
 תורוא לש ,םיעבצ לש םלוע אוה יתימאה םלועהש הארי אוה ,ךכמ האצותכ  .הרעמהמ םלשו אירב
 .םייפוסניא םיצפחו

 הרוצב הרעמה תיתחתל עיגהש רואה רוקמ תא האור אוה יכ רעיב םינטקה םילעל בל םש אוה םואתפ
 םישנא םתואש ןיבמ ,הזה ךילהתה תא תושעל חילצהש ףוסוליפה -ץוחבמ עיגמש םדאנבה .היוהד
 לכש הלגמש ,ףוסוליפה ,םדאנב ותוא .רקשל תמא ןיב ןיחבהל ףוסוליפה דיקפת .זוינ קייפב םיאצמנ
 ה׳רבח״ .ריבסהל ליחתהלו המינפ רוזחל טילחמ םדאנב ותוא ,ירקש םלועב םייח הרעמב ולדגש םישנאה
 תוינוא ץוחב שיו ץוחב יתייה ינא -םולכ םתנבה אל הפ םתא .״לכה תא םיספספמ הרעמה ךותב הפ םתא
 וסחייתי הרעמה ךותב םישנאהש םייוכיסה בורש רמוא ןוטלפא ?םדא ותוא לש ופוס היהי המ זא .םירבדו

  .ןצלפו רפוחל דירטמל ,עגושמל ותוא ובשחי .עגושמ םדאכ וילא
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 :לשמל םיירשפא םירבסה השולש
 היהש שיאה אוה סטרקוס .סטרקוס לש םייח רופיסה תא ונל רפסמ ןוטלפא -תירוטסיה תונשרפ .1

 עירפה והשמ יכ ,תמאה רחא שופיחה תא לחהש שיאה אוהו ,הנותא איה הרעמהו הרעמה ךותב
  .וימי לש תואיצמב ול
 

 םכחה שיאה תא שפחל ךלה אוה זא ?םלועב רתויב םכחה שיאה והימ ,ומצע תא לאש סטרקוס
 תישארש ןיבמו ,שפחמו ךלוהו ךלוה אוהו .תולאשב ותוא ״קריפ״ אוה םכחכ שפתנש ימו ,רתויב
 ישנאל דוגינב וז השיפת .םולכ עדוי וניאש עדויש הז אוה יתימאה םכחה .תועינצ הז המכוח
 .הנותא ידבוכמ לש םתמח תא ררוע הזה רבדה .םכח ומצע תא המיד םהמ דחא לכ רשא ,הנותא
 

 ריבסהל הנותאל רזח זאו ,תמאה תא הארו הרעמה ןמ אציש ןושארה ףוסוליפה היה סטרקוס
 רעונה תא תיחשמ אוהש ובשח יכ גרוהל אצוה אוה ?ולרוג היה המו .םיספספמ םה המ םלוכל
  .הנידמה ילא דגנ רגית ארוקו
 ןויסינ דומל היה ןוטלפא .וגרהי ותוא םגש הצר אלו רחאמ לשמכ רופיסה תא רפיס ןוטלפא ,ןכל
 רופיס ורפסת םהש יפכ םירבדה תא דיגהל םוקמב .שרופמ ןפואב םירבדה לע רביד אל ןכלו
  .ןיבי ןיבמה .םכתא וגרהי אלו דמחנ
 

 איה ונלש תישוחה תואיצמה .תואדיאמ בכרומ םלועה ןוטלפא יפל -תיפוסוליפה תועמשמה .2
 רחאו ןאכ שמשהש האור ינא .הנתשמ ןמזה לכש םלועכ םלועה לש הנומת ונל הריזחמש תואיצמ
 יונישב תאצמנ ןמזה לכש תואיצמ איה ונלש תישוחה תואיצמה .רחא םוקמב היהת איה ךכ
  .דימתמ
 

 תוילשאב םייח םה זא ץוחב תמא תמייקש םיעדוי אל הרעמה ישנא ,קדוצ סוטילקרה ,דחא דצמ
 .יוניש לש דימתמ ךילהתב אצמנ םלועה ,רמולכ .לצהו רואל םאתהב ןמזה לכ תונתשמש
 ןמ האיציה תעצבתמ רשאכ .הרעמב םיאצמנ םישנאה דוע לכ הנוכנ ןוטלפא תעדל וז הנעט
  .קדוצ סדינמרפש ונל ריבסמ ןוטלפא ,הרעמה
 

 ןכלו ,תואיצמה לע הנבות לש תונוש תומר שיש עדוי ףוסוליפה ,סדינמרפל םאתהב ,ינש דצמ
 לשמה יפל םלועהש הנבותל עיגמ התאו וניא ןיאהו ונשי שיה םצעבש הלגת הצוחה אצתשכ
 .רעשה תא הריאמש תמאה איה ,רוקמה איה לשמכ שמשה .שמשה לש רואה ידי לע טלשנ
 .םלועה לש יסיסבה שיה לש םייוניש ןיא םלועב
 
 אל איה ףוסוליפה דיקפתו ,תירקש תואיצמ איה ונלש תישוחה תואיצמה -ןוטלפא יפל ,ךכיפל
  .ןויערל ״האדיא״ל עיגהל אלא ,תירמוחה תישוחה תואיצמב ןיינעתהל
 
 -תונמאה תועמשמל תסחייתמש היגוס הפ שי
 .תישוח אל איהש תיתימא תואיצמ לש תופקתשה קר איה תירמוחה תואיצמה ןוטלפא ליבשב
 לוכי אוהו ףוסו הלחתה ול שי ,ילש ןופאלפה ומכ -תירמוחה תואיצמה ,ןוטלפא רמוא םצעב
  .םהלש תוינופאלפה הזש -םלועב םידיינה לכל ףתושמה לבא .רבשיהל
 איה דיינ תונבל תרשפאמש באה תינכות ןיידע לבא ,ותוא ףורשל ,דחא ןופאלפ סורהל הלוכי ינא
  .דיינ ארקנה ץפחה לש םויק רשפאמש דוסיה איה ,תיחצנ
 דיינה לש תיבוציעה הרדגהה .חצנל ראשית דיינ רוצייל תינכותה לבא תומי הזה דיינה ילוא
 ןיינעתהל אל איה ףוסוליפה תרטמש איה -ןוטלפא לש תיפוסה ותנקסמ ןכל .ראשית
 -ןויערל ״האדיא״ל עיגהל אלא תורוצ רופסניאב יוטיב ידיל האבש יפכ תירמוחה תואיצמב
 התוא תא אוצמל ודיקפת ףוסוליפה .יתונמא טקיורפ לכב אצמנ םצעבש ןויערל ,דיינה לש ןויערל
 ירוחאמ ןויערב ןיינעתמ אוה ,םייטקרפה םינושה םישומישב אל ןיינעתמ ףוסוליפה .תינויער תמא
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 יכ ,םיטושפ םישנא ידי לע תולכנתהל רתוי םיפושחש םישנא םה םיפוסוליפהש תורמל ,ןכל .הז
 הזש תואיצמה לש תובכרומה תא םיניבמש םידיחיה םה םיפוסוליפה ,םייוזה םהב םיאור םה
  .תואדיאה םלוע
 

 ותעדל יכ ,הלעמ עיבצמ ותוא םיאור ונא ויצנס ולאפר לש רויצב ןכלו .הטמ םלועהש ןעוט ןוטלפא
 אציש ףוסוליפה רמואש המ קוידב הזו ,הקיזיפל רבעמ יזיפ הטמ םויק ןהל שי ,תומייק תואידיאה
 םגש -ףתושמה .׳וכו היגולויב ,הימיכ ,יעדמ ירקחמ םג ףוסוליפה דיקפת .הרעמהמ הצוחה
  .דבוע םלועה םהיפלש םייסיסב םיללכל עיגהל םיסנמ םה
 ךלמה טולשיש ותנעט תקדצה -ןוטלפא לש תויטילופה ויתופקשה לע זמרמ םג לשמה
 ןימאמ אל אוה תוירטילטוטב ןימאמ ןוטלפא .בוטה תא עדויו רישכ אוה קר ,ףוסוליפה
 חוכה יבגל הלודג דואמ הרהוי ןוטלפא לצא יפוסוליפה סוסיבב שי הזה ןבומב .היטרקומדב
 ידכ םינוכנ םילכ ונינפב הגיצמ היפוסוליפה .תמאה חוכל עיגהל ישונאה ילאוטקלטניאה
 תא ואיצוה םגש ולא םהו םירובה םה – הז תא לבקמ אלש ימ .ולוכ םלועה תא ןוחבל
 תא תרשפאמ היטרקומדהש יפ לע ףא .יטרקומד יטנא אוה ןוטלפא .גרוהל סטרקוס
  .היפוסוליפה תובשחמ

 
 

 .)רבד יעדוי לש הצובקל קר םילגמש רבד=( ירטוזא רבד תרמואש תונשרפ -ירטוסא -ירטוזא .3
 ,הנכה ךירצ .הלבקה תא ןיבהל רישכ דחא לכ אל ןכש ,ירטוזא עדי לש גוס הז תידוהיה הלבקה
 תרמייתמ הלבקהש ףס יאנת שי .40 ליג ינפל הלבק דומלל ןתינ אל -םיוסמ ליגו תוידוס ,םירומ
  .ירטוזא/ירטוסא ארקנ לבגומו ידוסש הז עדימ .הידמול להקל גיצהל
 .לכל דעוימה ,הנבהל לק ,יולג .םלוכל רבעומש עדימ -ירטוזקא
 תותיכל רמוש אוהש עדימ שיו -םלוכל רמול לוכי אוהש עדימ שיש רמוא עלס רשא ,אמגודל
  .סופתל םילוכי הלוגס ידיחי קרש בשוח אוהש םירבד .תומדקתמ
 םינומה יכ לשמכ רפוסמ אוה .םינומהה ליבשב רפוסמש לשמ אוה הרעמה לשמש הנעט הנשי

 םילוכי םלוכ רופיסב .םיבכרומ םייגול םיכלהמב םיכלוהש םיקמונמ םינויד אלו םירופיס םיניבמ
 ראשיתש הצר אל אוה .בתכב הבתכנ אל םלועמ ןוטלפא לש תיתימאה הארוהה .רבחתהל
 וז התייה תיתימאה הארוהה .תויטילופ תוביס םג ללגב בשחש םייתימאה םירבדל הבותכ הדועת
 ןוטלפאו ןכתי ןכלו ,הנותא ןוטלש תא סופתל ולש תידוסה הארוהב הצר אוה ,השעמל .הפ לעבש
 19-ה האמה דע .תניינעמ לבא היוזה תצק היצפוא וז .םיברל בתכש םירבדב ןימאה אל
 יפל .םיכובנ הרומב תדדוקמ הרוצב םג בתכ ם״במרה .תדדוקמ הרוצב ובתכ םיפוסוליפה
 אוהש והשמ גיצה אלא בשח ןוטלפא תמאב המ תא ונינפב גיצמ אל הרעמה לשמ ,וזה תונשרפה
 תיירואת יהוז .תיאנותאה הנידמה לע טלתשהל ולכוי וירבחו אוהש ידכ ונימאי םישנאש הצר
 תמאה תא לבא םירבד ינימ לכ ורפיס םיפוסוליפה ,רמולכ .םיפוסוליפה לש היצריפסנוקה
  .הלוגסה ידיחי ,םהלש תידוסה הצובקל -םהלש םידימלתל ורמש םה תיתמאה

 
 היטרקומדה
 הזש היטרקוטסירא וא היכרגילוא דגנכ םעה ןוטלש .חוכ=סוטרק ,םע=סומד .םעה ןוטלש =היטרקומדה
 הנותאב ליחתמ ,םעל ךייש ןוטלשהש רמולכ ,תיטרקומד הטיש שיש הנושארה םעפה .הלוצא ןוטלש
  .תישימחה האמב
 
 :םעה תפשב םויה תשפתנש יפכ היטרקומדל סחיב תויתועמשמ ינוש תודוקנ

 םויה -תיגוציי איהש םויה היטרקומדהמ הנושב ,הרישי היטרקומד התייה הנותאב היטרקומדה .1
 .םעה ללכ תא גצייל תוכמס שי םהלו ,׳וכו תסנכל ,טנמלרפל םיגיצנב םירחוב ונא
 .העבצה תוטיש פ״ע רוביצל תועגונש תוטלחהו םיקוח תקקוחמ תקקוחמה תושרה טנמלרפב
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 םירחא םיסרטניא גצייל םייושע םהש איה היעבה .לוספלו ריבעהל קוח הזיא טילחמ טנמלרפה
  .הל יתעבצהש וזל תדגונמ הקיטילופ םשייל םייושע םיגיצנהש ללגב
 ויה .םיוסמ קוח דגנ וא דעב עיבצה םדא לכש ךכ תורישי ויה תוריחבה תיאנותאה היטרקומדב
  .הרישי היטרקומד וז התייה ךכו תולוקה תא םירפוס
 תא םירפוסו די םימירמ תורכיכב ברח תמרהב םש ,ץיוושב םינוטנקב תומוקמב םייק הז םויה דע
 תאשל ןהל היה רוסא יכ העבצהב ףתתשהל תורשפא 2005-ב קר ולביק ץיוושב םישנ .תולוקה
  .זא דע ברח/קשנ

 רמולכ -עיבצהל ולכי ,םירגוב םיחרזא םירבג קר הנותאב :תלבגומ התייה העבצהה תוכז .2
 .העיבצה הנטק היסולכוא קר ןכל .ועיבצה אל םישנו םידבע ,םיניטק ,תיאנותאה היטרקומדב

 ויה םייאבצ םידיקפת םג ךכ -העבצה פ״ע אלו ,הלרגה פ״ע וקלוח םיריחבה םיירוביצה םידיקפתה .3
 םייושע םימיוסמ  םידיקפתל םימיאתמ אלש םישנא הככ יכ יתייעב הז ןוטלפא תעדל .הלרגהב
  .ירוטטקיד רטשמב ,היטרקומד יטנאב ןימאה אוה .םידיקפת םתואב קוידב אצמיהל
 םה לוהינ ידיקפתל םירחבנה וב -ןוטלש ןוה לש ןויערה תא ענומ הזש ןיבהל בושח  ,תאז םע
  .ןוה תלעב הצובק התוא דימת
 ,רמולכ .םיינעה תא קושעל יושע אוה יכ קדוצ תויהל לוכי דימת אל םעה ןוטלשש ןעט ןוטלפא
 .טועימב עוגפל לוכי אל בור םוש ובש דוסי יקוח שי םויה ןכל .טועימב ועגפי בורה לש תוטלחהה
  .םייטירק םג םה יוטיבה שפוח לע םינגמה םיקוחה ףסונב
 

 יכ םא ,ןוטלפא ומכ היטרקומדל םירקבמ ויה ,ןכלו .תויעב םג תורתתסמ היטרקומדה ירוחאמ ,םוכיסל
  .תוינוציק ויה ויתועד
 
  ?תונמאה יהמ
 המו תונמא יהמ יבגל תובשחמה ךא ,הנש ףלא 140 ינפל ןה תיתונמא תוליעפל תונושארה תויודעה
 האמב .הריפסה ינפל תישימחה האמה לש הפוקתב ברעמב ורק ׳וכו הקיטתסאה תרות ,התועמשמ
 .יפויה תרות -הקיטתסא רמולכ -תונמאה תועמשמב ןודל םיליחתמ הריפסה ינפל תישימחה
 

 :הקיטתסאה גשומ
 תונמאה גוויס לש תועמשמה תודוא ןוידה לש הלחתהה .וב תקסוע היפוסוליפהש אשונ איה יפויה תרות
  .וטסיראל ןוטלפא ןיב ןוידב הלחה
 

 :ןוטלפאל וטסירא ןיב תודגונמה תושיגה
  ?הנידמב דיקפת הל ןיאש וא הנידמב דיקפת שי תונמאל םאה ,הנידמב תונמאה תובישחב אוה ןוידה
 

 םינמאה תא שרגל ךירצ תנקותמ הנידמבו יוזב רבד איה תונמאש התייה ותדמע -תונמאל סחיב ןוטלפא
 איה היפוסוליפה לש הרטמהש ןימאה אוה ןכש .הנידמל קיזהל םילוכי קר םינמאה ,ותנעטל .הנידמהמ
 םלוע לש קיתעת אוה ,ירקש םלוע אוה יכ ,ישוחה םלועהמ קתנתהל איה תמאהו ,תמאה רחא שפחל
  .תוינשוח תויווח =טיססייא .תואדיאה
 אלו הרעמהמ תאצל םיכירצ ונחנא .המצע תמאה אל אוה .תמאה לש יוקיח אוה ןורטאיתהש רמא ןוטלפא
  .ונל םינירקמש טרסה תא תוארל
 הנידמל בושח ילכ אוה ,ןורטאיתו הריש ,תונמאהש בשוח אוה -תונמאה דיקפתל רגית ארק ,וטסירא
 הנימא תויהל תבייח תונמאה וטסירא ליבשב ,ןכל .שפנה ךוכיז=סיזרתק תירבעב .סיזרתק גישהל ידכ
 דדומתהל ונל תרשפאמ איה ןכש ,דחאל דחא תואיצמה תא קיתעהל ,תואיצמה לש סיזמימ ,תיטסילאירו

 ,ונלש תוימינפה תושוחתה תא דבעל םג ונל תרשפאמ ,תררחשמ תונמאה .הבוט הרוצב תואיצמה םע
  .הנימא תויהל הכירצ איה תיביטקפא היהת הריציהש ידכ .הריציה תועצמאב סיזרתקל עיגהל
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 וטסירא לש הקיטאופה
 קסע ןוטלפא םג .תונמא איה המ לש היגוסב תקסועש הריצי שידקהש ןושארה תועד הגוהה היה וטסירא
 לש תויגוסב רישי ןפואב קסע אל אוה לבא ,שוריג ןיד רזג הילע רוזגל וא התוא לולשל ידכ תונמאב
.תונמא  
 הירוטסיהב ןושארה רוביחה ןכל .המצע ינפב ינטרפו קיודמ קוסיעל היואר תונמא ,וטסירא ליבשב
 לע רבדמ אוה .הקיטאופה הז -הדיקפת המו תונמא יהמ לש תיטתסא היגוסב ,ונל העודיה תיברעמה

.הידגרטהו הידמוקה ינייפאמ  .יכבו קוחצ הז זאו םיישגר םיבצממ םיררחתשמ יכבהו קוחצה תועצמאב 
תב סיזרתקל ונתוא םיאיבמ רמולכ .ןורטאי רשפא .םוי םויב םיינסרה תומוקמל עיגהלמ ונתוא ררחשמ 

 בושח זא םייתימא ויהי יכבהו קוחצהש ידכ .עונלוקה ומכ תורחא תויונמאל ןבומכ הז תא ביחרהל
 לע השענש המל סחיב הלמחו דחפ שוחל ונילע .המבה לע האור אוהש המ םע תוהדזהל לכוי הפוצהש
 יפלכ היטפמיס םישיגרמ אל ונא םאו הזחמב םישעמ לש הרדסל איבמ סירביהה אטח ,אמגודל .המבה
 היווחה לע עיפשהל תבייח תיגרטה היווחה .ישגר והשמ םירבוע אל ונא זא ער והשמ השעש ימ םג
 -תיטסילאיר תויהל תבייח תונמא ןכל .המבל הפוצה ןיב תרבחמ הבוט תונמא .הפוצה לש תישגרה
 המ םע ההדזמ ינא זא ,ענכשמ יוקיחהש לככ .תואיצמה לש יוקיח סיזמימ -תיתמימ תויהל הכירצ תונמא
  .סיזרתק רבועו המבה לע שחרתמש

 
 

 .היינשה םלועה תמחלמב בתכנש רפס .סיזמימ לע רפס היה ךברואא ךיראל
 םייס ול׳גנלאכימ .ול׳גנאלכימ תאמ השמ תא םיאור רפסה רעשבש םוליצב
 רהמ הנושארה םעפב תירבה תוחולמ דרויה ונבר השמ לש ותומד תא לספל
 אל התא המל״ :אבה טפשמה תא רמאו לספה לא הנפו סעכ אוהו ,יניס
 יכ לוק עמשנ ןבאהמש הצור יתייהש ךתוא לספל בוט ךכ לכ יתחלצה ,״?רבדמ
  .ירוקמה השמהמ השמ רתוי אוהש יטסילאיר ךכ לכ הזה השמה
 והשזיאל ולש יוקיחה תחלצה פ״ע הדדמנ ןמאה תחלצהש שיחממ רופיסה ןכל
  .וילע בשח ול׳גנאלכימש השמ לש יומידב רבודמ הז הרקמב .גישהל הצרש םגד
  .תונמאה לש דיקפתה יבגל וטסיראל ןוטלפא ןיב חוכיול סיסבה הז
 
 

 רתוי תמאל רבחתמ ינא וכרדש שוחה אוה הייארה שוח .תוארל לש שרושהמ אב =תינוויב ןורטאית
 תינוויה תוברתה .העטמ שוחל בשחנ הייארה שוח ןהב תורחא תויוברת שי .םירחאה םישוחה רשאמ
  .הב תובושח תויתוזח תויונמא ןכלו זכרמב תמאה תא המש
 אל ,תסנכה תיבב הרותה תאירק תא עומשל םיבייח ונחנא ,עמשה יניינע לע שגד המש תירבעה תוברתה
 ןוילעה שוחה .התוא דיגהל ךירצ חספ לש הדגה .עומשל ךירצ אלא הרותה רפס תא תוארל קיפסמ
  .העימשה שוח אוה תידוהיה השיפתב
 רבכ ליחתמ הזו .םיבושחה םישוחה זכרמב היארה תא המשש תוברת איה ,תיברעמה ,תינוויה תוברתה
 הז תודהיב דועב םילספב םילאה תא תוארל ךירצ ןוויב .״תוארל״ הז הלימה לש שרושהש ןורטאיתמ
 תא עומשל קר רשפאש ול םירמואו ׳ה תא תוארל יניס רהב שקבמ ונבר השמ -לוק לע קר ססובמש רשק
  .לספה ,הנומתה הז ןוויב דועב רובידה תולגתה לש היווח איה תודהיב לאה תולגתה תיווח .ולוק
 

  .הריפסה ינפל 5-ה האמה ינפל ןוויב ןורטאיתל תודע ןיאו ,ארקמה תפוקתב ןורטאיתל תודע םוש ונל ןיא
 דימת סוסינויד .סוסינויד לאל יתד ןחלופ היה ןורטאיתה .זא השדח תינכפהמ תונמא התייה ןורטאיתה
  .הידגרט הפמו ,סוסיגרט הז זע תינוויב ,זעב קיזחמ
 תובוטה תוריציה תא ורחב ובש דלונ בכוכ ומכ היה הז .סוסינויד לאה תא גוגחל ידכ הבתכנ הגצהה
 רוביצש ידכ תמלשמ הנידמהו רחאמ בושח יטילופ דיקפת שי תונמאל .סרפ ןהל םינתונ ויהו רתויב
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 ומכ שממ .ךכ ידי לע םעה ןיב דחאל וצרו העוסש דואמ התייה הנידמה .םירופיס םתואב הפצי הנידמה
 ךרד היה ןורטאיתה .ןאכ םיראטסרפוס םה תרדהנ ץראב םיריטאסה םיאקימוקה -לארשיב ״תרדהנ ץרא״
  .הגיגח התואב ודחאתי םלוכש ידכ יטילופה ןוידה תא ןדעלו רדמל
 

 :הידגרטה תורוקמ
 הלולע התייה יוטיבה שפוח ללגבש הרבח קזחל ידכ בושח דואמ ילכ אוה ןורטאיתה ?הנותאב המל
 דחא לש יסיסבה ןויערה הז ,בחרה רוביצל םתוא ליכהלו םיחתמה תא רוגסל ידכ הז ןכל ,קרפתהל
 יכ הנותאב אקווד חתפתה הזש רמא השטינ .19-ה האמב יחש השטינ ךירידירפ :םיבושחה םיפוסוליפה
 :יאנילופאל יאסינוידה ןיב רבחל ןויסינה הז היה
  .תודגונמ תויועמשמ 2 – םילמס 2 םילמסמש םילא ינש שי ,יתדה ינוויה ןואיתנפב
 הז ךיא הז השיפתל ןתינ יתלב היה םינוויה ליבשבש המ .רדסהו יפויה לא -ןולופא תא שי דחא דצמ
 סנכיהל ותוא לסופ היה תינפוג העיגפ רבגל שיש תוארל .הלרועה תדרוהב םדאה ףוגב עוגפל רשפאש
 הסיפתה .םהלש הלימה תירב תא וריתסה הפוקת התואב םידוהי .םימלשומ םישנא םתוא לש הרבחל
 סואכה ןיב חתמ שי .ןוקית ךירצ םלועהש תבשוחש תידוהיהו ,אוהש יפכ םלש םוקיהש הנימאה תינוויה
 .רדס יאל רדסה ןיב חתמה תא הדימעמ תינוויה הידגרטה  .ןולופא לש רדסה ןיבל סויסינויד לש
 רדסה קוח ןיבל ותוא רובקל לש עבטה קוח ןיב חתמ שי .היחא תא תרבוקו ךלמה וצ דגנ תכלוה הנוגיטנא
 היח יצח םע בבותסמ ,סואכ ,הנווכ אלל םירבד השועש לאה ,רוכישה לאה סוסינויד .ותוא רובקל רוסאש
 רומאכ םיאור ונא הידגרטבו .תיארפ איה הלש תוגהנתההש היח ,זעה -סוגרט הלימהמ איה הידגרט ןכלו

  .סואכל רדסה ןיב ,סויסינוידל ןולופא ןיב חתמה תא
 
 

 :הידגרטב םיפסונ םיחתמ
 )האידמ( השיאל רבג ןיב •
 )סופידא( םיריעצל םינקז ןיב •
 )הנוגיטנא( לאודיבידניאל הרבחה ןיב •
 )הנוגיטנא( םיתמה םלועל םייחה םלוע ןיב •
 )סואתמורפ( םילאל םדא ינב ןיב •

 
 

 :םייגרטה םירפוסה תשולש
   .הריפסה ינפל תישימחה האמב התווהתה תוגהה
 .סיפסת וניה ןורטאיתה דסיימ ןורטאיתה תישארב
  :םה רדסה יפל הנותאב ןורטאיתה לש םידסיימה 3

  .גולאיד רמולכ ,ינש ןקחש ינוויה ןורטאיתל סינכה אוה ,ןושארה היהש סוליכסייא .1
 :םיבושח דואמ תוזחמ ינש בתכ סולקפוס ,רוכזל בושח .ישילשה ןקחשה תא סינכמ סלקופוס .2

 הלגמו ייאבת ךלמל ךפוה ,סקניפסה תדיח תא רתופ סופידא - "הנוגיטנא״ו ״ךלמה סופידא" 
 ,רוסיאה תורמל התחפשמ בורק תא רובקל הצור הנוגיטנא .ויניע תא רקנמ ןכלו ומא תא אשנש
 רבד( הדבאתה איה יכ םילגמ האובנ תובקעב הררחשל םיטילחמשכ .הרעמב בערב תומל הנודינ

  .)אוה ףא דבאתהל דיתעל הנתחל םרוגש
 רבכ ולצא שי ,םזיפקסאל רודיבל ילככ ןורטאיתב הנושארה םעפב שמתשה אוהו ,עיגמ סדיפירוא .3

  .ולצא תירודיב היווחל ךפה ןורטאיתה .םינקחש לש הלודג תומכ
 
 ארקנ הזו ,תיתוכאלמ הרוצב ,המבל תכחוגמ הרוצב לאה תא םיסינכמ ויה -הגצהב תכובסת רותפל ידכ
 יכ לוספ הז וטסירא יפל .תילרטאיתה הלילעה תא רותפל ידכ הנוכמ םע לא םיסינכמ .הניכמ סקא סואד
 יכ סדיפירואל דגנתה וטסירא .המצע הלילעה םע היעבה תא רותפל םוקמב םיינוציח םילכב םישמתשמ
  .ירודיב דיקפת אלו יטילופ דיקפת םע תויהל ךירצ ןורטאיתהש בשח
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 תויגוס 3-ב רקיעב דקמתנ .תימורה הירפמיאה ףוס תארקל המידק הנש ףלא לש הציפק השענ ,תעכ
 :םויה דע דהדהל םיכישממה םיירקיע םיטביה 3-ב הבושח אמור .תויזכרמ

 תואיצמה לש לצ קר איה ונלש תירמוחה תואיצמהש רמא ןוטלפא -תיטסילאירטמ השיפת .1
 היפ לע הרעקה תא םיכפוה םיימורה זא ,םיטשפומ םיגשוממ ,תואדיאמ תבכרומה תיתימאה
 החלצהה תא םישפחמש הירפמיא ינוב םה .תיטסילאירטמ השיפתב םהמ לודג שגד םימשו

 תקתונמה הרוהטה היפוסוליפב םיננובתמה חור ישנא רשאמ רתוי םהלש תיטילופהו תירמוחה
  .םיישעמ םילוקישמ

 לש בחרמה לכ תא תדחאמה הנושארה תיטילופה תרגסמה ילוא איה אמור -םייזילסרבינוא .2
 3-4-ה האמב תימורה הירפמיאה לש חוכה איש לע רבדנ .דחא ןוטלשו תוברת תחת ברעמה
 הצקה דע .ברעמה םינכמ ונאש בחרמה לכב תטלושה תיטילופ תרגסמ הווהמ אמור .הריפסל
 ןכו ,הקירפא ןופצו הפוריאב ,הרהס רבדמב םורדה דע םג םיטלוש םה .ינופצה בטוקה לש ינופצה
 אל םג ןכו ,וטלש אל םה רבכ םש םייבלסה תולובגה תא שי הפוריא ןופצ חרזמב .ןוכיתה חרזמה
 קלח ויה אלו רחאמ ,םירברב םייבלסב ואר םימורה .םיסרפה ידי לע וטלשנש תומוקמב
 םישנאל היפוטמונוא ,תוברתב תטלשה הפשב רבדמ אלש םדא =ירברב .תימורה תוברתהמ
  .תטלשה החפשב םיטלוש אל יכ הרב הרב הרב-ב םירבדמ םה .טלושה בחרמב םייח אלש

 הנושארה תילסרבינואה תדה איהש תירצונה תדה החתפתה אמורב -תילסרבינוא תד -תורצנה .3
 תינחור השיפת העיצמה תד רמולכ .ילסרבינוא רמוא הז ,תינוויב -סוקילותק  .םלועב תחתפתמה
 תסחייתמ תידוהיה תדה תאז תמועל .יתד םזילאירפמיא .תושונאה לכל הבוט תויהל הרומאש
 הצובק הזיאב הנשמ אל ,םלוכ רובע הז סוקילותק .םידוהי תארקנש תמיוסמ תישונא הצובקל
 איה  .םלועה יבחרב רתויש המכ המצע תא ץיפהל הסנמש תד איה תורצנה ,אצמנ התא תימואל
 ויהש תודהיה ומכ תוקיתע תותדמ הנושב םינוש םימואלו תויוברת תקבוח איה .תירנויסמ תד
  .ילסרבינוא יתד םגד גיצהל הצור רוקמב תורצנה .תמיוסמ תימואל הצובקל

 
 תוברתב םישמתשמ םישנא, ןכל .תינוויה תוברתה לע תתשומ תימורה תוברתהש רוכזל בושח
  .תינוויה תוברתה לש ךשמה אוה ימורה יכ ,ימורה+ ינוויה -דחא לולכמכ תיסאלקה
 ,לבא .םישודיח המכ ילוא םיפסומו תינוויה תולכירדאה ,םינוויה םילספה תא םיקיתעמ םצעב םה
 םינעוט םירקוח הברה .םהלש יתוברתה םלועה לש סיסבה איה ןווי לש תילאוטקלטניאה תונוילעה
 תיטסינלהה תוברתהמ קלח איה תימורה תוברתה .תינוויל סחיב הברה השדיח אל תימורה תוברתהש
 םימוד אמורב םייתוברתה םיכרעה .אמורל העיגהו ןוויל רבעמ הצופנ תיטסינלהה תוברתה .תינוויה
 תוברתה תפשל הבשחנ תינוויה תוברתה ,הפוקת התואב .הקיתעה ןווי לש תוברתה תונורקעלו םיכרעל
 תיטילופ( ןווי תא השבכ אמור״ םמצע לע ורמא םיימורה .ונרובע תוברתה תפש איה תילגנא םויהש ומכ
  .םהב ןווי לש תיתוברתה תולתב וריכה םימורה .״םינוויה ידי לע תיתוברת השבכנ וזו )תיאבצו
 
 

 :הריפסה ינפל 4-ה האמב תינודקמה הירפמיאה
 וטסירא לש הלוכסאב ,הריפסה ינפל תישימחה האמב הנותאב תוברתה לש הלודגה החירפה ירחא
 הינודקמ הקיתעה תעב .ןווי ןופצב ,הינודקמ ךלמ לש הרומה תויהל רחבנ וטסיראש הרק ,׳וכו ןוטלפא
 רדנסכלאו ,תינודקמה הירפמיאה ,השדח הירפמיא החתפתה וב םוקמהו תינווי תרבוד הכלממ התייה
 :ו רחאמ בושח הז .וטסירא לש ודימלת היה ןודקומ

 הקיתעה ןווי לש םיכרעה יפ לע חתפתה ןודקומ .1
 תא הציפהש הירפמיא התייה וז .ןיס תולובג ,ודוה ירעשל דע המוצע הירפמיא שבכ ןודקומ .2

 ץוחמ ןודקומ לש העפשהה ןכל .ינוויה םעהמ קלח ויה אלש םימע ברקב םג תינוויה תוברתה
 תוברתמ קלח תישענ ןווי תוברת .תיתוברת העפשה איה ולש הירפמיאה לש תיאבצה תובישחל
 תוברתה לש םידירש םיאור ונא .תיתוברת םגו תיאבצ םג םישבכנש םלועה יבחרב םימע לש
 םואללו םוחתל תלבגומ זא דע התייהש תוברת .םג ןטסינגפא ומכ תונידמב םויה דע תינוויה
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 םלועהו ולוכ םלועה ברקב רתוי הברה הצופנ תוברתל םואתפ תכפוה ינוויה יאה יצחב םיוסמ
  .׳וכו תונמאב ,ןורטאיתב ,היפוסוליפב םג הנממ עפשוה
 .תינווי הרטפ לש תולכירדאה ןכלו םויה לש ןדריב ויחש םיברע לש תיטבנ ריע איה הרטפ
  .ןווימ ועפשוהש םימיהדמ םינבמ לש םידירש שי ,טרפב הילטיא םורדב ,הילטיא

 
 תובקעב ןווי תולובגל ץוחמ הצופנש תינוויה תוברתה .ןווי הז תינוויב סלה -תיטסנילהה תוברתה
 יבחרב התוא הציפהו תינוויה תוברתה תא הצמיא תימורה תוברתה יכ רקיעב ךא ,ןודקומ רדנסכלא
  .הירפמיאה
 

  :ןוכיתה חרזמה
 םה .הירדנסכלאב ,םירצמב וטלש ןודקומ יאצאצמ םינווי ,םיאמלת תחפשמ/תיאמלתה הכלממה
 .תישונאה הירוטסיהב הנושארה הלודגה תירוביצה היירפסה תא ונב יכ םיבושח ויה
 הירפמיאהשכ .ינוויה בחרמהמ קלח התייהו ,םיקואלס התייה לארשי רוזאב הטלשש הכלממה
 םיה יבחרב אלא יקלטיאה יאה יצחה ךותב קר אל המצעמל הכפה אמור ,החתפתה תימורה
  .םיבר םירוזא השבכ אמור זא ,ןוכיתה
 
 :הדסונ אמור דציכ
 םיחא ינש ,סומרו סולומור ,םיחא ינש ידי לע הדסונ איה .הריפסה ינפל 753 -ב הדסונ אמור
 וטלתשיו םיטילשל וכפהי םיינשהש העומש התייה ןכש ,ותומיש ידכ רעיל םהירוה ידי לע וקרזנש
  .תאז הצר אל ךלמהו ,םלועה לע
 .הבאזה םע תורעיב ולדגש םידלי ינש ויה אמור ידסיימ .םתוא הלדיגש הבאז ידי לע וצמוא םה
 איה םהלש הדגאה פ״ע םימורה לש ימצעה יומידה ןכל .תוברתל ץוחמ ולדגש םישנא רמולכ
 ימורה סותאה לש םייסיסבה םיכרעה דחא ,ןכ לע .תוברתה תורוקממ קחרה רצונש םע ויה םהש
 עורזה חוכב ךא .םינוויה ויה רתוי קזח היהש ימ חומבש ועדי םהו .חומהמ קזח עורזה .אבצ אוה
 .םיחא םתוא לע םהלש סותאהמ עיגה הזו םיקזחה םימורה ויה
 הרקי המ יכ ,תומוח תורסחש רמא סומר ,אמור היהת ןאכש טילחהו המדאה תא טרח סולומור
 סולומורש לובגה לע רבעמה תא םיגדה סומר זא ?ןמיס סולומורש לובגה תא רובעי והשימ םא
 ונא רמולכ .ותוא גורהנ -לובגה תא הצחיש ימל הרקיש המ הניה רמא סולומורו ,המדאה לע ןמיס
 תיאבצ המצעמ הנושארבו שארב ויה םה .תיפקתה המצעמ ונדוסיב היהנ יכ תומוח םיכירצ אל
  .םינוויל סחיב ילאוטקלטנאה םוחתב החינז התייה םתמורת ,ןכל .תילאוטקלטניא אלו
 

 :אמור תודוא
 ריע הניא ןכלו ,הילטיא זכרמב ,םיהמ קחרה הדסונ איה .המצעמ ןווישכ חדינ רפכ דוע איה אמור
 לע דימת ובשי ןוכיתה םיה לש הירוטסיהב תומודקה תוירפמיאה/תולודגה םירעה .רחסמל למנ
   .תולובגל רבעמ עיפשהלו רחסמ עצבל רשפיא הז םוקימ ,ןכש .םיה
 .הנידמב טלושו םעה תא גציימש טאנס םע רתוי וא תוחפ תיטרקומד הקילבופר תישענ אמור
 הילטיא לכ תא תשבוכש ךכ י״ע הלש יטילופהו יאבצה חוכה תא ססבל הליחתמ אמור טאל טאלו
  .תימי המצעמ םג תישענ איה ךשמהב .תירוזא המצעמל תכפוהו
 

 יטנופה ׳ב ׳אה תא וציפה םיקינפה( ןונבל רוזאב טלשש םע ,םיקינפה ,ימשה םעה םע המחלמה
  .םימורה י״ע וחצונ ,תימי המצעמל ויהו )ימורהו ינוויה בתכה לש סיסבה תא ונתנו ונלש
 םוצע חטשב םצעב תטלוש אמור הריפסה ינפל 31בו ןוכיתה םיה לכ לע םיטלתשמ םימורה ,ךכ
 ךכבו רסיק ,ןדור ידי לע תטלשנש הנידמ ,הירפמיא רמולכ ,תימואלניב המצעמל תכפוהו

 .היטרקומדה הב תמייתסמ
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 םה ןופצב .םשל דע וטלש םה ןכל ,תונידמ דוע ויה הרהס רבדמל רבעמש ועדי אל םיאמורה
 -םירברב םינכמ םהש םימע שי ,חרזמבו )הקירמא לע ועדי אל םה( חרקה תונידמ דע וטלש
  .םהב טולשל םיניינועמ ויה אל םהו תורעיב םייחש תוינמרגו תויבלס תופש ירבוד
 
 לש ןויערה ,הריפסל תישימחה האמב התליפנ רחאל םייקתהל הקיספה תימורה הירפמיאהשכ
 .21-ה האמה תא דהדהל ךישמה ימורה םזילאירפמיאה
 :תינרדומה הקיטילופה תנבהל סיסבה אוה ילאירפמיאה ןויערה ךיא םיאור ונא ,אמגודל
 

 תא רזחשל התייה םתנווכ .תישילשה תורסיקה רמולכ ,ישילשה ךיירה םמצעל וארק םיצאנה  .1
  .תישילשה הירפמיאה תא ןנוכל ,םלועה לכ לע תימורה הטילשה
 

  .רסיק ,״ראצ״ םהלש טילשל וארקו תימלוע תימואלניב הירפמיא םג וצר ,םיסורה .2
 

 לש תונורקעה פ״ע יסאלק ואנ הנבמ אוהש יאקירמאה סרגנוקה ,טנמלרפה ןוטגנישווב .3
 .אמורב תירוקמה העבגה לש -לוטיפקה תעבג ארקנש םוקמב אצמנ ,תימורה הרוטקטיכראה
 לעה תמצעמ םהש השיפתב םייח םיאקירמאהו ,השדחה אמורה םצעב איה ןוטגנישוו

 רשנה .תיטסילאירפמיאה הקיתעה אמור תא רזחשל ןוצר שי רמולכ .םלועב תירקיעה
 הרצונש תיטילופה הפשה .ימורה רשנה אוה םיצאנה לש רשנה ,ימורה רשנה אוה יאקירמאה
 לע תימלוע ללכ הטילש לש ןויערה ,ףסונב .םויה דהדהל הכישממ תימורה הירפמיאה ידי לע
 למס הז סדלנודקמ -אמגודל .תאז ריכזמ ,תיאקירמאה הז םויה -תחא תיתוברת תונוילע ידי

 חתפתהש ןויער הז תילסרבינוא תחא תוברת לש ןויערה .תיאקירמאה תיתוברתה הטילשה
  .תובכרומ דואמ תויחרזאו תויאבצ תויתשת ויה אמורב יכ אמורב רקיעב
 

 בקוע לודגב ,ףתושמ דיחא ןוטלשל הפוריא תא דחאל לש ןויערה ,תיאפוריאה הליהקה םג .4
 תונידמ לש הסינכה יכ תוארל רשפא .תימורה הירפמיאה לש םייפרגואיגה תולובגה רחא
 דחא שוג םיווהמש תיאפוריאה הליהקה ךות לא ,תויתייעב תצק תונידמ ןהש הפוריא חרזמ
 םיווהמ תיפוריאה הליהקה תארקנש השדח הנידמ ןנוכל לש םיכרעל ףתוש חרכהב אלש
  .ךכל המוד ,טיזקרבה םג .ךכל אמגוד
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 ?אמורב הרק המ זא
  :יללכה יפוסוליפה ןוידל אמור לש המורתה ,תילאוטקלטניאה המרב
 המכ םע תאז לכב לבא ,תיטסינלהה תינוויה תוברתה יכרב לע ךנחתהלו דומלל וכישמה ,אמורב
 :םויה דע םהב םישמתשמש דוסי יגשומ ,תולוכסא 4 -םייתועמשמ םייוניש
 

 רוקמש הלוכסא הז םינקיניצ .תיללכה הרבחב םילבוקמה םיכרעל סחיב לוזלז -םינקיניצה .1
 לש םייחה חרוא תא ץמאל התצרש הצובק וז התייה .בלכ הז תינוויב ןויק .בלכ הלימהמ םשה
 אל אוה יכ רשואמ בלכ .בלכ ומכ תוירמוח תוגאד רסח היהי םא רשואמ היהי םדאנב .בלכ
 אוה ,יתרבחה םקרמהו תוברתה לע רתיוו ריעל ץוחמ יחש ףוסוליפ ,סנגויד .םולכ ךירצ
 .םיבלכ םע יחו ,וב לזלזמ
 וילא ךשמ אוה .דבל ריעל ץוחמ תיבח ךותב יח סנגוידו ,בלכ ומכ תויחל הצורש שיא -ןקיניצ
 רשואה תגשהל ךרדה .תוגאד לע רותיו ידי לע רשואה תגשה לע תובשחמ וחתיפש םישנא
 תויהל ידכו .תינרדומה הרבחה לש תוירחאהמ חורבל -תיטסיפקסא השיג -חורבל איה
 ונל רשפאמ המ םישפחמ רשואמ
 .הלאה םייחב םירשואמ תויהל
 ןווכמ ינרדומה םלועה ומכ םימורה
 היפוסוליפה ,ןכל .הרטמל דואמ
 דוע לכ םיאמורה תא תניינעמ
 םיכרצה קופיסל תובושת תקפסמ
 תוחפו םדאה לש םיירמוחה
 תויגוסל הרוהטה תוננובתהל
 ,ןכ לע .דבלב תואיצמהמ תוקתונמ
  וכלהש םיפוסוליפ ויה םינקיניצה
 לש רויצ וניאר .סנגויד תובקעב
 רפוסמו ,תיששע קיזחמ סנגויד
 םישוביכה ישעמל אציש ןודקומש
 ורמא .תורחא תויוברת ריכהל הצר
 זא ,רכומ ףוסוליפ סנגוידש ןודקומל
 ,וילא ברקתה ,סנגוידל עיגה ןודקומ
 המל ,ךילא יתאב ינא המ״ ול הנע ןודקומ .״הדיצה בבותסת ינודא השקבב״ ול רמא סנגוידו

 שיא ףאל תובישח ןתנ אל סנגויד .שמשה תא ול ריתסמ אוהש ול רמא סנגוידו ״?זוזאש
  .בוט ףוזישמ ״תונהיל״ הז ותעדל בושחש המ .דמעמו

 
 רבודמ יכ רמואש הנשמהמ יוטיב אוה סרוקיפא .תונתלעותו תונתנהנב םינימאמ -םיסרוקיפא .2

  .רפוכ רקיעבו לאב ןימאמ אל סרוקיפאה .םייחהמ תונהיל קר ותרטמו רפוכש םדאב
  .תונתנהנ לש תיטסינודה הצובק יהוז
 תירמוח האנה קר שפחמו םולכב ןימאמ אלש םדא הז תירבעבו םימכח ןושלב -תויסרוקיפא
 בשחש ףוסוליפ -סורוקיפא םשב םדאהמ אוה גשומה לש יפוסוליפה ורוקמ .הזה םלועב
 ךירצ ,ותעדל .רשואה תגשהל ילכ אלא הרוהטה תמאה תגשהל אל איה היפוסוליפהש
 םצמצמש אירב םייח חרוא הז תינוויב הטאיד ;הטאידב ןימאה סורוקיפא .גנועה תא לידגהל
 ונילע ,תאז תושעל ידכש ןעוט סורוקיפא .גנועה תומוקמ תא םיצעמו לבסה תומוקמ תא
  :ונתוא םיגיאדמש םירבד המכמ ררחתשהל
  :םייחב רשואמ תויהל שפחמש םדאל הטאידב תויסיסבה תופורתה 4
 םילאה ותעדל ךא םילאה םויק תא ללוש אל ,טסילאירטמ סורוקיפא -דחפהמ ררחתשהל .1
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 סורוקיפא .םזיאתאה לובג לע הז .םישוע םדא ינבש הממ םהל תפכא אל ךא םש יא םימייק
  .םהמ דחפל המ ןיא ןכלו םדא ינבמ םהל תפכא אל זא ,םימייק ןכא םא םילאהש ןעוט
 םינטק םיקיקלח .םימוטאמ בכרומ םלועהש בשוח אוה -תירמוח ,תיטסילאירטמ ותשיג
 .קירב םייח םילאהש חינהל ריבס זא ,רמוחה בכרה הז םאו .קיר שי םימוטאל ביבסמו ,רתויב
 לע העפשה ןיא םילאל .וניא ןיאה .שי שיה .קירה םלועל רמוחה םלוע ןיב רשק םוש ןיא ןכל
  .רמוחה ייח
 הז תוומ זא םימוטאמ םיבכרומ ונא םא יכ ,םייק אל אוה תוומש ינפמ -תווממ ודחפת לא .2
 םייוניש רבוע ףוגה .רחא והשמ וביכריו דחי ורבחתי והשיתמש םימוטאה לש תוקרפתה קר
 זא םייח ונא דוע לכ .המדאב ןשדכ וא םיעלותל לכואכ ילוא םייקתהל וכישמי ונלש םימוטאהו

 והשממ גואדל המ ןיא זא ,היחנ אל רבכ תוומ הווחנש עגרבו ,תוומה הז המ םיעדוי אל ונא
   .ותוא הווחנ אל הככ םגש
 םרוגש רבד לכמ ענמיהל ןויסינבו הטאידב םייח ךיראהל רשפא -יעגר אוה םייחב באכ לכ .3
 המכ םייח תויחלו ונתוא םיבהואש םישנאב בבוסמ תויהל יאדכ ,וז השיג יפל .הגאדל ונל
 םישועש םירבדמ תוקחרתה ידי לע רתויש המכ םימיענל ונייח תא ךופהל ךירצ .םילק רתויש
 .לבס ונל
 ופרש םירצונה .םירצונל תדגונמ וז השיפת -גנועל ונל םימרוגש םירבדה תא לידגהל ונילע .4
   .תוזונג תוירפסב ודרש ויבתכמ קלח .ויבתכ תא
 השיג וז םג .ךלש בוטה תא לידגהלו בוט תויחל ,תינוליח השיג איה סורוקיפא לש וזה השיגה
 םייח תויחל ךירצ ותעדל .םייחה תוגונעת לע רותיו הקידצמש ותעדל הרטמ ןיא .תיטסיפקסא
 םה – םיסרוקיפא .תונורקע םתואב םיטקונש ,ךומכ םישנא לש תונטק תוצובק ברקב םיטושפ
 התשא םא .גנועה תומוקמ תא םיצעהלו לבסה תומוקמ תא םצמצל ידכב תונתלעותב םילגוד
 תושעל עדויש םדא אוה ףוסוליפה ןכל ,דבכה תא ץצופא זא לבגומ יתלב ןפואב ןיי ידמ רתוי

  .הנוכנה הדימב םירבדה לכ תא
 

 ומכ רשואה תגשהב אלא ,םינוויה ומכ תמא לש תויגוסב וניינעתה אל -םינקיאוטסה .3
 העיתר תילארשיה השיגב שי ,תוילאוטקלטניאב תצק תלזלזמ תוילארשיה .םיאמורה
 תוילארשיה .הזה ןיינעב אמורל המוד לארשי ןכלו .ילילש רבד הז ןרפח תויהל .״הריפח״מ
 תוחפ םילאוטקלטניאה םיגשיהה .םייטקרפ םיגשיה תנווכמ ,תורטממ -אבצהמ תעפשומ
  .התוא םיניינעמ
 םג םה .הזה םלועב םירשואמ תויהל ךרד אוצמל וצר ,םינקיניצל המודב םינקיאוטסה
 הנושב ךא ,)תואדיאב אלו רמוחב םינימאמ( םלועה לע תיטסילאירטמ השיפתב
 םניא םייחה ,ונב םייולת אל םייחה םתשיפתל .םייחה יבגל םימיספ ויה םה םיסרוקיפאהמ
 לרוגהש איה תינקיאוטסה השיגה .לרוגה הז ןכש ,תולחמו לבס ,תומחלמ ומכ -ונתטילשב
  .םדאה תלחנ יהמ עבוק
 לבס ימרוגל םיפושח תוחפ היהנ ךכו ונמצע תא קזחנ -ימינפה ןסוחה הז םדאב יולת ןכש המ
 עוקתל לוכי התאש םדא אוה ןקיאוטסש איה -תינקיאוטסה היפוסוליפה לש רקיעה .םיינוציח
 הז .קזח אוהו ולש ימינפה ןסוחה תא דואמ קזיחש םדא הז .ץמצמי אל אוהו םירמסמ ול
 אוה סנטסידה .תודוקפ ,אבצב שיש סנטסיד גשומה םג עיגמ ןאכמ .תיאבצ הרבח לש גשומ
   .ויתורטמ תא גישי אבצהש ידכ םהיפ לע גהנתהל םיכירצ ןיצקו לייחש ישגרה קותינה
  .תויאבצ תולועפ עצבל שגרתהל וא ץמצמל ילב ךירצ התא
 םויקה תא לובסל רתוי חילצמ אל התא והשיתמ םא -תודבאתה לש גשומב ולגד םינקיאוטסה
 ,לשמל .האיצי חתפמ שי ךדיבש עדת דימת זא ,לבסנ יתבל ךפוה לבסהש עגרהמ ,ךלש
 -הזמ קלח םג איה דסח תתמה .תיטילופ ול ולכנתהשכ דבאתה ,הקנס ינקיאוטסה ףוסוליפה
  .םינקיאוטסהמ עיגמ הז
 םלועה ליבשב לובסל ךירצ .לבסלו םייחל ךרע שי יכ וז השיפתל תודגנתמ תודהיהו תורצנה
  .םייחה תא רצקל רוסא ,תורצנב םגו תידוהיה הכלהה יפל ןכלו .אבה
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 םישוחה ,תטלחומ תמא שיש םיבשוח אל ,רבד לכב קפס םיליטמש םישנא םה -םינקפס .4
 תמאל םעפ ףא עיגנ אל ןכלו תרחא הרוצב םלועה תא האור דחא לכ ,ונל םירקשמ
 םלועל תונולח השימח ונל שי ,ולש םישוחב קר יולת אוה ,תיביטנגוק לבגומ םדאה .הניטסיאל
 ןתונה דיחיה ילכה םה וללה םישוחה .׳וכו שושימ העימש הייאר -ונלש םישוחה תשמח הזו
 םדאה ינב לכ אל יכ םדוסיב םיירקש םילכ ולא .ונמצעל ץוחמ הרוקש המל היצקידניא ונל
 חכוותת ךל זא רקש דיגי דחאו םחש דיגי דחא םדא .הדימה התואב תואיצמה תא םיספות
 םירחאמ רתוי בוט םיאורש הלאכ שי .םיאור ונא המ לע הערכהל עיגהל רשפא יא .םתיא
 ונלש םישוחה יכ אל ימו קדוצ ימ עירכהל ךרד ונל ןיא ,רמולכ .םיירקש םדאה לצא םישוחהו
 םייולת ונא דימת יכ תטלחומ תואיצמ לע רבדל לכונש ידכ ןימא קיפסמ ילכ ונל םיקפסמ אל
 תקספה -םלועה תא טופשל קיספהל ךירצ ןכל .ןמזה לכ הנתשמ הזה עדימה .ונלש םישוחב
 ינאש הז תואדווב דיגהל לוכי ינאש דיחיה רבדהש רמא ,טראקד .סיספקס -תוטלחה תלבק
  .עדוי אל ינא ?תואיצמ שי םאה .״םייק ינא עמשמ בשוח ינא״ ,םייק
 םה .בשוחש רוצי רותב בשוח ינא יכ חוטבש דיחיה רבדה הזו קפס ליטהל קר לוכי ינא
 תויהל לבא .ונלש תישונאה הרכהב תולובגה -ונלש תויגולואזונגה תולוכיב קפס םיליטמ
 אל התא יכ תיטסיפקסא םג וז השיג .רבד םושב הערכהל עיגהל ךל רשפאמ אל ינוציח ןקפס
 תפתושמ וזה תויביספה .תיביספ םלוע תשיפת םיגיצמ םה ןכל .םולכ לע תוירחא חקול
 .תושיגה עבראל
 

 המ תא וחקל םה .םיטקלקא ושענ ךכו וללה תושיפתה לכ תא ובליש םימורה - םיטקלקא .5
 .תויפוסוליפ תושיפת לש לייטקוק וחקל םה .םהל םיאתמש
 חור ישנא ידמ רתוי ויה אל יכ ידמ רתוי םהל תפכא היה אל ,בצמה הזש ועדי םיימורה
 ויה תוימורה תויומדה ןכלו תויטקרפ תויעבב וקמעתהש םילייח ומכ ויה םה ,םהלצא
  .הדיחא םלוע תשיפת פ״ע םייבקע ויה אל םה .תושיגה 4 לכמ לייטקוק ושע ,םייטקלקא
 דגנ תויטילופה תודמעה ללגב חצרנ .לוסנוק היה ,ימור ,ורקיק סוילוט סוקרמ -טלוב ףוסוליפ
 םוכחת ,ןושל תודחב ןחינ אוה .הלוכסא לכמ תצק חקול .ינקילבופר שפוחב לגד .רסיקה
 .תופירחו

 
 

 :אמורב ירצונה ןדיעה
 .הירפמיאל התשענ איה ,זא עודיה יברעמה םלועה לכ לע הטלתשה אמור ,הריפסל 1-ה האמהמ הלחה
 .םתמועל תיתוברת תותיחנ תדוקנב םהש םישיגרמ םה ,םילשוריו הנותאל סחיב תותיחנ תושגר ילעב םה
  .הירפירפ לש םע ,םימחול לש םע םהש םתמועל םיאישל ועיגה ןוויש ושיגרה םה
 .העושיה תא תושפחמש תושיפת תמועל תוכעוד רשואה תא תושפחמש תויפוסוליפה םג
 .תוירמוח תוישעמ תורטמ -רשואה תא םישפחמ םיימורה ,תמאה תא תשפחמ תינוויה היפוסוליפה
 תא חיטבהל לוכי ינא ךיא לש שופיח אוה רקיעהש הריפסל תונושארה תואמב יוניש שי םואתפ זאו

 תונורחאה תואמ שמחב םיאור ונא ןכל .השדח לבא ,תיתד רבכ היגוס הז .ילש תישפנה העושיה
 לש העושיה .םדאה לש העושיה הז תוחיטבמ ןהש הממ רקיעהש תותד לש דואמ הלודג תוחתפתה
 דועו תורצנה ומכ תותדב הרוק הז .ןידה םויל ןנוכתהל םיכירצ ונאו דוביאל ךלוה אוהש םלועב םדאה
 תא חיטבהל ידכ תרחא החסונ העיצמ תחא לכ .םאלסיאה ומכ וחילצהש ולאכ וא דוביאל וכלהש תותד
 םירופיס םיאור .תוילסרבינוא תויתד תושיפת תויהל תוליחתמ .תויטסילסרבינוא תותד ןה ,העושיה
 םיאור ונחנא .תורחא תותדו תורצנה םע תורחתב התייהו תילסרבינוא התייה תודהיה המכ דע ארמגב
 תעפשהב ילוא ,םיימיספ דואמ םיימורה .העושיהו םייחה תועמשמ רחא שופיח ימורה בחרמב
 .היתולובג לע םיצחולה םימעה לע רבגתהל החילצמ אל תימורה הירפמיאהש השוחת שי ,םינקיאוטסה
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 העושיה רחא שופיחה ןכל .םייתדה םיקחרמל ?טבמה תא םימירמ ןאל זאו רמגיהל ךלוה הזש השוחת שי
  .ימורה בחרמב תויחה תוברה תויסולכואה תא גיאדמ
 

 ומחלנש םירסיק ינש ויה הריפסל 311-ב הריפסל תיעיברה האמבש ינפמ ,הרקמב תחצנמ תירצונה תדה
 טלש( סוניטנטסנוק -2 ןיב הקלחתה תימורה תורסיקה לע תורחתה .הירפמיאב טולשל ידכ ינשב דחא
 תואבצה 2 .ירצונ -סוניטנטסנוקו יטסיארטימ -סויצנסמ .)הירפמיאה ברעמ( סויצנסמו )הירפמיאב חרזמב
 זאו ושי תוכזב חצינש בשח סוניטנטסנוק .הירפמיאב הפודר תד זא התייה תורצנה .ילרוג ברקב םישגפנ
 311 ב ,תימורה הירפמיאב תימשר תדכ תורצנה תא ךפה .םירצונ ויהי הירפמיאה יבשות לכש טילחמ
 .ירצונ תויהל יברעמה םלועה בורל םרג ךכ ,הריפסל
 
 :םה םייסיסבה םיטסקטהו .העושיה תגשהל ילכה איהש תחא תד לע ססובמש ירצונה ןדיעה ליחתמ 
 

השדחה תירבה  
:םיאבה םיקלחל תקלוחמ  

 ותומ ,וייח תורוק תא תוראתמ .ושי לש ותומ ירחא הנש 100-50 .)תואסרג עברא שי( תורושב .1
 .ירצונה ושי לש ותייחתו

 י"ע .םייוגה ברקב לארשי ץרא ימוחתל ץוחמ תורצנה לש הצפהה תראותמ וב -םיחילשה ישעמ .2
 .ושי לש םיחילשה

 הנומאה ירקיע תא ססבלו חיכוהל ידכ תוימור תוליהק ינימ לכל בתכ סולואפ -סולואפ לש תורגיא .3
 .)תודהיל תורצנה ןיב ערקה ליחתמ הפמ( תורצנה לש תיגולואיתה הסיפתה לש סיסבה .תירצונה
  .תוישעמה תווצמה לוטיב .תיתכלהה תודהיל הקיזה תא לטבל טילחמ

 ,תולגל=וטפילקופא( .םימיה תירחא ןוזח .הריפסל היינשה האמ -הספילקופא=ןנחוי ןוזח .4
 תועגונה תוסיפתה לכ תא גציימ גשומה םויכ .שדחמ ושי לש ותעפוהל תוסחייתה  .)תינוויב
 .ונל תרכומה תואיצמהמ תרחא וא וזכ הלואגלו םימיה תירחאל
 

 .תילסרבינוא תויהל ידכ תינוויב הבותכ השדחה תירבה .ידוהיה ך"נתל ירמגל ההז אל הנשיה תירבה
 סיזרתקב ומכ תוהדזה( שלחל םג תוהדזה ,היתפמאה אוה יתורפסה שודיחה השדחה תירבבו ך"נתב
.)ינוויה  

 
 

 :תימורה הירפמיאה לש התליפנו הפוס
 

.)םייניבה ימי תליחת( 476 תימורה הירפמיאה לש התליפנ לש ימשרה ךיראתה  
 

  -תעדל בושח
 המייקתה תיחרזמהו אמור התייה תיברעמה .תיחרזמלו תיברעמל תקלוחמ התייה תימורה הירפמיאה
 הירפמיאה ,םלוא .תימורה הירפמיאה תליפנ לש ךיראתה הז 476 ,רמולכ .סוניטנטסנוק לש שוביכל דע
 .1453 דע םייקתהל הכישמה תיחרזמה תימורה
 
 

 .סנאסנרה תוברת תושדחתה ןיבל תימורה הירפמיאה לש הליפנה ןיב -םייניבה ימי וליחתה זא
  .)סובמולוק ידי לע הקירמא יוליג םג( 1492-ל 476 ןיבש הפוקת וז
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  :אמור תליפנל תוביסה
 

 ךכל וליבוה םיירקמ םירבדו הקזח התייה תימורה הירפמיאה ילואש םירמוא -הרקמ /הנואת .1
 תמייק התייה דוע איה ילוא זא תרחא אצויה דחא ברק םא לבא ,אמורל ועיגה םירברבהש
 .תרחא התייה הירוטסיהה זא תרחא רמגנ היה ברקה םא ילוא רמולכ .תימורה הירפמיאה
  .הרקמ ידי לע תיחנומ הירוטסיהה
 

 .תורצנ תארקנ וזה הלחמה .םינפבמ הבוקר התייה הירפמיאה ,ןוביג רקוחה יפל -הלחמ .2
 םיחא ונלוכ -רמוא ירצונה רסומה המ יכ .תירצונ תויהל הכפה יכ הלפנ תימורה הירפמיאה
 םלוע תשיפת וזו ׳וכו םימילא תויהל םיכירצ אלו יוגל ידוהי ןיבו דבעל ןודא ןיב לדבה ןיאו
 הטילש ,אבצ לש םיכרע לע תתשומ התייה זא דעש המצעמ םע תרדתסמ אלש תירצונ
  .שוביכו

 זא תירצונה תוטלתשהה ללגב וררופתה תימורה הירפמיאה לש םייסיסבה םיכרעהש עגרהמ
 עגרהמ .םחליהל וצר אל רבכ םישנא .הירפמיאה סרהל ליבוה הזו תורצנ המשו הלחמ התייה
 וז התייה .םיינוציח הפקתה ימרוגל הפושח איה זא היתולובג לע הנגההמ תחרוב הרבחש
  .הירפמיאל אל רבכו םמצעל וגאד םישנא יכ -תימינפ תותיחש וא הלחמ
 

 הפמש ושיגרהש ךכל ליבוה ,הזה םזיפקסאהו תוינקיאוטסה תושיפתה יכ ןכתי -תודבאתה .3
 םמצע ואיבה םה .תורקל ךירצש המ הזש םיבשוח יכ עבצא וזיזי אל םה .םדקתהל ןאל ןיא
 ךותב םלוע תושיפת ויה יכ ןכתי .שעמ רסוח לש הלחמ .תיטילופ תיביטקלוק תודבאתהל
 םינייפאמה לכ תא םידבאמ םיימורה .םייקתהל ךישמהל תוצרל אל םימורל ומרגש אמור
  .ףוסה עיגה יכ םחליהל ךישמהל יאדכ אל םויה .רמגנ ,והזש וטילחה םה .םהלש םיינמחולה
 

 ויהו ימורה אבצה לע תיאבצ רבגתהל וחילצהש םיקזח םימע /ץוחב םיקזח םישנא ויה -חצר .4
  .טושפ םהמ םיקזח
 

 
  .םימלסומה תא םירצוע םהו םייקנרפל םימלסומה ןיב ברק שחרתה הז ךיראתב -711

 .ירצונה םלועל ימלסומה םלועה ןיב ץיח רוזא רצונ זאו םיימלסומה תומדקתה תא םיפדוה םייקנרפה
  .ןוכיתה םיה ךרואל אוהש
 

 היהנ ןוכיתה םיה זא ,םורדב םימלסומהו ןופצב תורצנהש ךכ אוה בצמהשכ ,תינימשה האמב קר -800
 תינימשה האמהמ לחהו ,ביבסמ ויחש םימעה לכ לש ירחסמהו יתוברתה רבחמה היה ןוכיתה םיה .םוסח
 הפוריאב תורצונה םירעה תינימשה האמה ירחא .תומחלמל םוקמל ךפוה םיהו ןוכיתה םיה תא םירגוס
 תונידמ תוחתפתמ ךשמהב .םיהמ םיקחורמ םה .םיה תפש לע אל םה ,תיפוריאה השביה םינפ ךותב םה
 תססובמש תוברת הליחתמו תונויערו תורוחס יפוליחל םוקמכ דקפתל קיספמ ןוכיתה םיהש עגרב .םואל
  .םינוש םימואל לע
 

 :תימורה הירפמיאה לע תומכסמ םילימ
 המצעמ התייה איה .םלועה לכ לע הרעתסהו תימלוע המצעמל הכפה אמורשכ אמור לע ןכל םדוק ונרביד
 ,זא םירכומה םידמימב תוחפל תילסרבינוא הדיחא תיטילופ תרגסמ המיקהש ךכב איה הלש תובישחהש
 סחיב םיתוחנ םמצע ואר םימורה .ברעמה לכ לש תוברתכ תינוויה תיטסינלהה תוברתה תא הססיבו
 ךכב ןייפאתמ םויה ילבולגה םלועה .תיאבצ המצעמכ םיבושח ןכ ויה לבא ,ןווי לש תילאוטקלטניאה הלחנל
 .בושחה הז תוחפל ,םלועב ירקיעה לדומה היה הז יכ ,ברעמה לש הירוטסיהה  לע םידמול םלוכש
 קלח אוה םאלסיאה .רצונ םאלסיאה היתובקעבש תילסרבינואה הנושארה תדה התייה איה םג ,תורצנה
 ,המוצע תיטילופ תרגסמ התוא לש הליפנל תוביסה לע םג ונרביד .ברעמה לש תיתוברתה הלחנהמ
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 הכישמה תיחרזמה תימורה הירפמיאה ,םלוא .התליפנ לש ךיראתה הז 476 .תימורה הירפמיאה
  .1453 דע םייקתהל
 
 
 ?םייניבה ימי םיארקנ םייניבה ימי המל
 -הפוריאב תירוקש תיתוברתה תושדחתהה ןיבל ,תימורה הירפמיאה תוטטומתה לש םימיה ןיב םה יכ
 םימי תמאב הלא ויה םאה ןכש ,רגית ךכ לע אורקל רשפא לבא .ךשוחה תפוקתל בשחנ הז .סנאסנרה
   .׳וכו תוינוטקטיכרא תורומת םג הב ויהש הכורא דואמ הפוקת וז ירהש ?םיכושח
 
 
 

 :סנאסנרה
 ?סנאסנרה והמ
 .תפרצב אלו הילטיאב הנושארל החתפתה העפותה -ותועמשמ המו תיתפרצב אוה הזה גשומה המל
 תוברתה תא ?תויחהל םיסנמ המו .תיתפרצב הז ״םעפ דוע םידלונ״ .שדחמ הדיל -גשומה שוריפ
 זכרמב ויה אל םצעב תינוויהו תימורה תוברתה הב הנש 1000כ לש הפוקת רחאל .תינוויהו תימורה
 תומוקמה ראשב ךכ רחאו הילטיאב הלחתהב ,15-ה האמב זא ,הפוריאב םימעה לש תוניינעתהה
 בוש ןיינעתהל וליחתהש םישנא ויה .יסאלקה םלועה לש תיתוברתה הלחנב ןיינעתהל וליחתה ,הפוריאב
 ןוויב תמייק התייהש יפכ יסאלקה םלועה לש תיגולואידיאה ,תיתונמאה ,תילאוטקלטניאה הלחנב
  .אמורבו הקיתעה
 תוברתה תא תויחהל אוה יתוברתה םדיקפתש םישנאכ אלא ,םישדחמכ אל םמצע ואר סנאסנרה ישנא
 ונתנ סנאסנרה ישנאש םש אל הז יכ ?תיתפרצב הז המל .שדחמ הדיל לש הרדגהה ןכל .תיסאלקה
  .תפרצב היה תוברתה זכרמ זאו ,תורואנה תפוקתב םיליכשמ ידי לע דבעידב ןתינ םשה ,םמצעל
 לכב חוור תויהל ךפהש חנומה זאו .15-ה האמב הילטיאב ולחה תיברעמה הנרדומה ינצינש ואר םה
 אוה סנאסנרה תפוקת תא רידגהל ידכ ,הזה חנומה .תיקלטיא אלו תיתפרצב חנומ אוה םלועה תופש
 ונתנ אל םה ךא ,והשמ םישדחמ םהש העדות התייה סאנסנרה ישנאל .סנאסנרל סחיב רחואמ חנומ
  .ונימי דעו 18-ה האמב קר חוור היהנ ״סנאסנרה״ םשה .םש ןיידע םמצעל
 
 

 :תיתוברתה תושדחתהה
 לש התלודג לע ודיעהש םיינוטקטיכרא םידירשו תוירפס תומייק ויה ,םייניבה ימי תורמל הילטיאב
   .םייניבה ימי תא דרשש םואסילוקה אמגודל .תימורה תיטסינלהה תוברתה
 
  -םואסילוקל עקר
 תיינבל הבצחמכ םואסילוקה ומכ םיימורה םיניינבב ושמתשה אמור יבשות הריפסה ינפל תיעיברה האמב
 םיבשות ןומה הז .םיבשות ןוילימ הב ויחו תיעיברה האמב התחירפ אישב התייה אמור .השדחה אמור
  .ךכ םשל ךירצש תויתשתל סחיב
 ,רמולכ .םיבשות ףלא 40 התנמ איהו אמור לע וטלתשה םירברבה ,תימורה הירפמיאה תוקרפתה ירחא
  .הקיר תישענ ריעה ,ןכל .םיבשות ףלא 40 ונל שי םואתפ םיבשות ןוילימ לש ריעמ
 הזכ היה הנבמהו רחאמ ,לבא .םישדח םיתב ונבש םיבשות תובקעב קרפתה םואסילוקה ,םייניבה ימיב
 .םידירש ונממ ורתונ , םוצע
 
 לכירדאה הנבש םיבושחה םיניינבה דחא ,סנאסנרה תפוקתב תימורה תוברתה תא שדחל וצרשכ ןכל
 ןיינב הנבו אמורב םייק היהש יטרואת יתורפס רנא׳ז שדיח אוה .םואסילוקהמ הארשה חקל ,יטרבלא
 .רחא ינווי ןונגס פ״ע תטשוקמ התייה המוק לכ .תיקלטיא החפשמ רובע שדח
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 הארשה חקל אוה .ינווי שדקמ ומכ תיארנש היסנכ םיקה אוה .תויסנכ הנב יקסלנורב ,ףסונ לכירדא
  .תימורה תולכירדאהמ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 תויגולואכרא תוריפח ויה ,16-ה האמב ןקיתוה רוזאב ,ףסונב
 החקלש תימיה תצלפמה לספ ,לשמל ךכ .םיימור םילספ ולגתהו

 הלגתה ,היורט תפוקתב וינב תא עיבטהו וינבו ןוקואל תא
 אל איה הארשהה .ול׳גנאלכימל הארשה רוקמ היהנו ,תוריפחב
 ,תימורהו תיטנסילהה תוברתהמ חוקל אוהש לספה אשונב קר
 יתלב הדובעה תא ריאשהל לש תיפוסוליפה השיפתה םג אלא
 םלועהש רמא ןוטלפא -תינוטלפא השיפת לש יוטיבכ תרמגומ
 לש קתעה אוה יזיפה ישעמה םלועה ,תואדיאה םלוע אוה תמאה
 השיפתל יתוזח יוטיב ןתונ ול׳גנאלכימו ילאידיאה םלועה
 ןכלו ,לספה ירוחאמש האדיאה תא תוארהל הצור אוה ,רמגומה לספל עיגהל הצור אל אוה .תינוטלפאה
  .ןוטלפא לש תיפוסוליפה השיפתה לש המגדה ןתנ אוה .רמוחה ירוחאמ אוהש ךיא ותוא ריאשמ
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 :הפוריאב תצק םגו הילטיאב רקיעב היה הזו -סנאסנרה תואמ ןה 16-15
 תימואלה תוהזה םויה דע .וזב וז ומחלנש תונידמל תקלוחמ התייה הילטיא תא תנייפאמה הירוטירטה
 תורחת התייה .הנידמה םע אלו זוחמה םע ,ריעה םע רתוי אוה םויכ רשקה .השלח דואמ הילטיא לש
 תורחת .הליבומ הנידמ תויהל וצר ןלוכ .הקיתעה ןוויב םג הרקש המל המוד .תונוש תונידמ ירע ןיב הלודג
 ,תילאוטקלטניא תיתונמא הריצל הירופ עקרק הרצי וזה תורחתה .הריציל הירופ עקרק ללכ ךרדב תרציימ
 ,ןיעל םיטלוב יכה תיסאלקה תוברתה לש םידירשה וב חטשה איה הילטיא .תונוטלשה ידי לע תנמוממ
 תואקנבה ללגב דואמ הרישע התייה הילטיא ,ןכ ומכ .םהל ויהש םידירשל םאתהב תוברת שדחל וצר םהו

 לש תיתונמאהו תיתוברתה הריבה ,הצנריפב הטלשש החפשמה .הפוריא תונידמ ראשל הקפיסש
 .תיאקנב התייה החפשמ התוא .18-ה האמה דע הטלש איה .י׳צידמ הד תחפשמ התייה הזה בחרמה
 תוליעפ לש זכרמ תישענ הילטיא .הפוריאב הכולמה תורצח לכל תיבירב וולהש ךכב םוצע ןוה ושע םה
 תופייל וצרש תונוש תונידמ ןיב תורחת התייהו ,תורישע תוירפס ,תונומראו תויסנכ ונבנ .המוצע תילכלכ
  .תיתוברת הרישע הנידמל הילטיא תא ךפה הז לכו ,בר ףסכ היה ,המצע ריעה תא
  .תיטסינלהה תוברתה תושדחתהל יעבט יכה םוקמל התוא וכפה הילטיא לש הירוטסיההו ילכלכה הנבמה
 

 :סנאסנרל תוירוטסיהה תוביסה
 וישכעמו רחאמ םלועה תא התנישש דואמ הבושח תילרוג האצמה -1452 סופדה תאצמה .1

 יפלא ךשמב ,זא דע .םלועה לכב הצפהל ןתינו לוז רתוי הברה ,שיגנ רתוי הברה אוה עדימה
 לש תואיגש ויהו םתוא קיתעהל ןמז הברה חקל .םירקי ויהש די יבתכב רבעוה עדיה לכ ,םינש
 םיבר םיקתוע רצייל ןתינ תונטק תרפוע תויתוא םע הטיש איצממ גרבנטוגש עגרהמ .הקתעה
 השענ הז .1452ב היה הזש םירעשמו ,ך״נתה היה סיפדהש ןושארה טסקטה .והשלכ טסקטל
 .בחר םיארוק להקל הצפה רשפיאו יראלופופ
 
 וקלחב בותכ לאינד רפס .תימראב ויה ונממ םיקלחו תיארקמ תירבעב בותכ ך״נתה רוקמב
 סופדה .תינוויב ובתכנ וללה םיטסקטה ,תינווי איה השדחה תירבה לש השודקה הפשה .תימראב
 וא תינווימ םיירוקמ םיטסקט ומגרת תויסנכה םימעפ הברהש תוארלו ,םימוגרת תוושהל רשפיא
 .תיתמגמ הרוצב תיניטלל תירבעמ
 םימוגרתב ?הריעצ הרענ לכ הז םאה וא ?הלותב הז תיארקמ תירבעב ,המלע הלימה -אמגודל
 הלותב התייה חישמהש םרובע החכוהה היה הזו הלותבכ הז תא ומגרת םירצונה לש םייניטלה
 הרענ חרכהב אל איה המלע לבא .םימוגרתב יוטיב ידיל אב הז ,רמולכ .)םירמ לש םילותבה(
  .הלותב
 

 הבותכה תוניירואה .םויה דע תובר עיפשה גרבנטוג .יללכ עדיל םייזכרמ םיטסקט חתפ סופדה
 .שיגנ אלו חונעיפל השק ,תינדי בותכ היה לכה ,ןכ ינפל .הנב גרבנטוגש סופד תויתוא לע איה
  .׳וכו תויתדה ,תויעדמה תושיפתב תובר עיפשה גרבנטוג לש הכפהמה
 
 .׳וכו יעדמ ,יתד יוניש שי .׳וכו םיניינע ןכות שי -תיטרדנטס םג איה םירפס לש הביתכה ,תעכ
 תוברתה תצפה לעו תוברתה לש תוילסרבינואה לעו םלועה תשיפת לע הברה עיפשמ סופדה
 .םיברל התשגנהו תוברתה תלזוה ,םישדח םילהק ברקב
  

 םילכב שמתשהל םיליחתמ ואלילגו סוקינרפוק ,הימונורטסאה םוחתב -1543 תיעדמ הכפהמ .2
 הלעמ םימשבו םיבכוכב תוננובתההש וליג םהו ,םימשב ןנובתהל ידכ םיפוקסלט ומכ םייגולונכט
 אוה ץראה רודכש המדנ םישודקה םיטסקטה יפל .םלועה לש יגולומסוקה הנבמה לע היהת
 .הגח שמשה וביבסמו םוקיה זכרמב
 ץראה רודכש םילגמו םייפוקסלט םילכ ינימ לכ םע םמצעב לכתסהל םיליחתמ ואלילגו סוקינרפוק
 .םלועה תנבהב םישודקה םיטסקטה תויזכרמל תמיוסמ הכמ הז .שמשה ביבס בבותסמ
  .ךמצעב לכתסהלל הפדעה תתל םיליחתמ
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 תתל לש םג אוה גשומה ךא ,האופרב תע התואב הרוק הז -תופוג חותינ הז םויכ היספוטוא
 חותפלו הפוג לע לכתסהל וזעה הנושארל ,תע התואב .ךמצעב םירבד לע לכתסהלל הפדעה
 י״ע קר אלו םלועה לע לכתסהל ידכ ילש םייניעב לכתסמ ינא -בושח גשומ הז היספוטוא .התוא
  .ינפל היהש יפכ םישודק םיטסקט
 היסנכה תעדל דוגינב הפוג חתפ אוה ,םד תמירז שי םדאה ףוג ךותבש הליג יווראה אפורה
 ישונאה ףוגה הנבמ תודוא רפס םע אצי סוילז .תופוג חותפל רוסאש רמולכ ,תמל דובכב תלגודש
 הכפהמו סופדה םוחתב הכפהמ ,תיזיפורטסא הכפהמו תיאופר הכפהמ התייה ,רמולכ .1543-ב
 .המחלמה םוחתב תיגולונכט םג
 

 תימורה הירפמיאה -לופוניטנטסנוק ריעה תליפנ ,תיחרזמה תימורה הירפמיאה תליפנ .3
  .1453 דע םייקתהל הכישמה תיחרזמה
 תא הללכש תירצונה השודקה הגילה לש יצה ןיב לודג ימי ברק הז היה -וטנפל ברק -1571ב
 תינוויה ףוחה ריע דיל )תינאמתועה הירפמיאה( יקרוטה יצה ןיבל רויפיפאה תנידמו דרפס ,היצנו
 החוכ הרבשנו ישממ ימלסומ םויאל םירצונה הפוריא יפוח םינותנ ויה אל הסובתה זאמ .וטנפל
  .תינאמתועה הירפמיאה לש
 

 ךרדה יוליגו רחסמה תרבגה םע דחי ,סובמולוק ידי לע הקירמא יוליג -הקירמא יוליג -1492 .4
 יוליגל סובמולוק םע ועסנש םיעסונהמ קלחש םירמוא .הילטיא לש הנרק תדיריל ומרג -ןיסל
 תא תונשמ ןהו ףסכו בהז תואלמ תוריס תועיגמ הקירמאמ .דרפס שוריגמ םיטילפ ויה הקירמא
 תדיל – ״םיזלטיפקה תדיל״ רמול רשפא ,בהזו ףסכב אוה רחסה םואתפ .הפוריא לש הלכלכה
  .ימואלניב רחסו עבטמה
 

 הז .הפוריאב תימלסומה תוחכונה לש ףוסה רמולכ -ןוכיתה ןגאב ימלסומה ןוטלשה ףוס -1492
 זועמה תא םיחצנמ לבזיאו דננידרפ ,םיילותקה םיכלמה וז הנשבו דרפס םורד רוזאב היה
 אלה םיטועימה תא םישרגמ םה ןוחצינה תובקעב .תירצונכ הנידמה לע םיזירכמו ימלסומה
 דגנה תפקתה לש הלחתה םה בלצה תועסמש ןייצל בושח .םימלסומו םידוהי -םש ויחש םירצונ

  .םלסיאל הפוריא לש
 בר ויה תונידמ ,זא דע -תינרדומה םואלה תנידמ לש החימצ לע םג עיבצמש ךיראת אוה 1492

 לבא תונוש תונושלו םינוש םימע ויה ןכותבש תוירפמיא ויה םנמא .תוינתאו תויתד בר ,תוימואל
 תדה םוחתב םג ,תימואל תוינגומוה לע תוססובמה תונידמ לש םינצינ םיאור 15-ה האמהמ לחה
 תונידמה בור .תיברעמה הירוטסיהה לע עיפשתש העפות איה םואלה תנידמ .הפשה םוחתב םגו

 םייתדו םייתוברת םיינושל םיכרע םע הנידמ ללוחל ןויסינ שי ,םואל תונידמ תויהל תוסנמ םויה
 תעכ םידוהיו םימלסומ ,םירצונ ןיב םויק וד לש גוס היהש הנש 1000 ירחא טעמכ ןכל .םידיחא
 דרפס תא ךופהל תנמ לע םישרוגמ םימלסומו םידוהי .השדח תוימואל לע תססובמ הנידמה
 ,תימואלה תוהזה תוהמ -ינתא סיסב לע השדח תוימשיטנא תעכ תרצונ .םואל תנידמל 1492ב
  .תיתדה קר אלו תיתוברתה
 

 הנושארה םעפה וז סנאסנרב -םואלה תנידמ לש התליחת ךכמ האצותכו המחלמה םוחתב .5
 רשאכ .)תיניס האצמה וז התייה( קוחר חווטל קשנ ילכ לש שומישל הפירש קבאב םישמתשמש
 תומחלמ - םיאבצ םיניינעל הזב שמתשהל רשפאש םיניבמ םה ,ברעמל העיגה וזה האצמהה
 ןתינ ונממש ירי חווט שי ,םירורב תולובג ןנוכל ולחה הנושארה םעפב ,תאז תובקעב .קוחר חווטב
 בושחל םיכירצו תומוקמ רובע תקפסמ הנגה תווהמ אל רבכ תומוח .הנידמה לש המדאה לע ןגהל
 תאו תומחלמה תא תונייפאמש תושדח הנגה תוטישל ךרעיהל ךירצ .הנגהל תושדח םיכרד לע
 .תוינגומוה ןתויה ךמס לע תואמצע לבקל תוסנמ תונידמ .םואלה תונידמ לש תויטילופה תורדגהה
 תונידמ םואתפ תורצונ .תינושלו תיתד ,תיתוברת תודיחא הנשי .תוימואל תלעב תישענ הפוריא
 ...׳וכו תוזוחמ ,םיכלמ ,תויוכיסנל םייניבה ימיב תקלוחמ התייה הפוריא ,סנאסנרה דע .תוימואל
  .דחואמ יזכרמ םואל היה אל
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 63-1545 -1517-מ המרופר הרטנוקו המרופר .6

 ליחתה ,רויפיפאה לש הטילשה תחת היה זא דעש ירצונה םלועהש םיאור :היצמרופר/היצמרופר
 תוליחתמ ליבקמב ,ךא .ושי לש גיצנה אוה רויפיפאהש םינימאמ ןיידע םילותקה .לצפתהל
 דבל םיטסקטה תא אורקל םילוכי םהו רויפיפאה לש ךווית םוש ךירצ אלש תונעוטש תוסיפת
  .דבל םתוא שרפלו
 

 תילותקה הייסנכה דגנ האחמה איה םיטנטסטורפ גשומה לש שוריפה -םיטנטסטורפ גשומה
 םלועל .תיתד הניחבמ שודיח תוצורש תוצובק הברה ירצונה םלועב שי .ירצונה םלועב
 .תונוש תותכ הברה שי ןכלו ,דחא שאר ןיא םיטנטסטורפה
 

 דגנ םיאחומ .רויפיפאה דגנ אצוי 1517-בש ,ינמרג רמוכ .רגית ארוקש ןושארה אוה רטול ןיטרמ
 .םינרטולה לש הצובקה תא םיקה אוהו ,ןושארה היה רטול .ירצונה םלועה לש יטילופה שומישה
 .םלועב רבשמה ללגב הרוק הז לכ
 תא עונמל ידכ דגנ תפקתמ ליחתמ ילותקה םלועה .הייסנכה לש הבוגתה הז המרופר הרטנוק
 םיילותק םורדב רשאכ ,םורדו ןופצל תקלוחמ םויה הפוריא .םייטנטסטורפה לש תוטשפתהה
 .םבורב םייטנטסטורפ ןופצבו
 
 םויה םצע דע וזב וז תומחלנש ימואל סיסב לע םיטנטסטורפ ןיב היציזיווקניאו תד תומחלמ תורצונ
  .הזה
 

 
  -תיתונמא העונתכ סנאסנרה
  .תונמאב רתיה ןיב יוטיב ידיל האב םגש תיללכ תילאוטקלטנא העפות התייה סנאסנרה
 :סנאסנרה תא תונייפאמש תודוקנ 4 לע רבדמ Jacob Burckhardt( 1860( טדרהכרוב בקעי
 

 אב הז .הצובקה לעמ ,ביטקלוקה לעמ לאודיבידניאל םינתונש תובישח -םזילאודיבידניאה תאצמה .1
 לע םימתוחש םינמאו םירייצ לש תונושאר תויודע ונל שי .תונמאה תודלותב תיטמרד הרוצב יוטיב ידיל
 לאודיבידניאה .תוימינונא תוריצי םה ,תונמא תוריציה לש עירכמה בורה ,םייניבה ימיב .םמשב םהיתוריצי

.הנרדומה לש האצמה אוה  
 ינחור ןיינק שי הנושארה םעפב .ומשב םותחל ןושארה היהש ינמרג ןמא היה רריד טכרבלא •

  .ילאודיבידניא 
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 תא םש רצויה .הצנריפב הלרדתקבש הליבטה תיב לש ןדע ןגה ירעש תא השע ,יטרביג וצנרול •
 ידמימ תלת ״יפלס״ השע אוה .ך״נתב םיקסועש ןדע ןגה ירעש ךותב ומצע לש ןקוידה תא ,ומצע
  .ילבולג יתשיפת יוניש הז .ולש הריציה וזש רמול ידכ

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 תבוטל הפוריא ןופצב ודבעש תיאקנב החפשמ -יניפלונראה יאושינ תא רייצמ קייא ןאו ןאי  •

 .תופקתשהב עיפומ אוה -הריציה ךותב ומצע תא רייצמ אוה .הצנריפ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הז י׳צנו הד לש ןקוידה .י׳צניו הד לש ולאל תוהז ןוטלפא לש םינפהו ןוטלפא תא רייצמ ולאפר •
 םלועל יסאלקה םלועה תא רבחל םיצור .ולאפר לש רויצב עיפומש ןוטלפא לש ףוצרפ ותוא קוידב
 ,ולאפר אל הז הפש קר .ןמאה לש המיתח לש גוס .ומצע רצויה דמוע הריציה זכרמבו יוושכעה
 הד תא ריכמש ימ לכ ,הנומתה לש םזילאירה תא םיאור ונחנא .ולאפר לש ונמז ןב ,י׳צניו הד אלא
 .הקיתעה ןווי לש תיסאלקה תונמאה תא שדחל ןויסינ שי רמולכ ,י׳צניו הדב רבודמש עדי י׳צניו
 םש ןמאהש הז רקיעה לבא .ןוטלפאו ודרנואל תא תוהזל לכוי דחא לכשו תויכשמה היהתש םיצור
 גתומ וילע בותכש קיטסלפ תיקש .םויה תוברתה לש םיטלובה םינייפאמה דחא הז .זכרמב ומצע
 תא הנושארל םיאור ונא .ךרע הנקמ גתומה ,םשה .םש אלל קיטסלפ תיקשמ רתוי הווש ,והשלכ
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 לש השיפתב ךפהמ האור דראכרוב ןכל .תוילאודיבידניאהו ינחורה ןיינקה לש תובישחה
  .ביטקלוקה תמועל לאודיבידניאה
 
 

 אוה ,בושח יכה טילשה היה אוה .ןושארה לראק רסיקה לש ןקויד השעש ,ןאיציט לש ןקויד וניאר •
 בתוכש ןושארה ,יראזו .ותוא רייציש ןאיציט תא ןימזה אוהו ,לודגה גיהנמה ,המבוא קרבה היה
 םואתפ ןמאה .הז תא ול איבה לודגה גיהנמהו לוחכמ ליפה ןאיציט -יכ בתוכ םינמא לש תויפרגויב
  .תימלועה המבה זכרמב תויהל ךפוה רצויה .לודגה גיהנמהמ בושח רתוי

  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  

 
 השיפתב םדאה תויזכרמ .םוקיה זכרמ אוה םדאה .הנומתה זכרמב םדאה  -עבטהו םדאה יוליג  .2
 םירבדה תיסנאסנרה הפוקתהמ לחה ,לאה היה בלה תמושת לש זכרמה םייניבה ימיב םא .תיסנסנרה
 עבטה .לאה תא אלו םוקיה זכרמב םדאה תא םימש הב ,תינוליחה תוברתה לש התישאר הז .םיכפהתמ
 סנאסנרב תולגל םיליחתמש הז תונמאה תודלותב םידמולש םירבדה דחא .תימצע תולעפתהל אשומכ
 קמועה םע ,איהש יפכ תואיצמה תא רזחשל םיסנמ סאנסנרה לש םירויצה .הביטקפסרפה יללכ תא
  .עבטה לש םזילאירב תיעבטה תמאה תשיפת תא רזחשל םיצור .םדאה לש הייארה הדש תא ןייפאמש
 תא םימש ,תיסנאסנרה םלועמ לחהו ,זכרמב היה לאה םייניבה ימיב .זכרמב םדאה תא םימש = םזינמוה
 תיטנצואת םוקמב תיתנצרפא השיג .םוקיה זכרמב םדאה

 תונמאב בושח אשונ -ושי לש הנורחאה הדועסה •
 ושיש הנורחאה הדועסה תא םיאור ונא .תירצונה
 רמוא אוה הליל ותואבו ,וידימלת 12 םע םייקמ
 היה הזו .וב דוגבי וידימלתמ םיחילשהמ דחאש
 םילגמ ונא הנורחאה הדועסבו .תוירק שיא הדוהי

 הרומהמ םידימלתה לש הדירפהו ,דגוב םהמ דחאש
 רזחשל ונאטסק לד וארדנא לש ןויסינ שי .םהלש
 יללכ לע הדיפקמש הרוצב הנצסה תא
 םע לוחכו םודאב שמתשמ אוה .הביטקפסרפה
 לוחכו םח אוהש םודאב רבודמ -תילמס תועמשמ
 לש תונושה תובוגתה יתש תא םילמסמ םה .רק
 קלח .דגוב םהמ דחאש הדבועה חכונל םיחילשה
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 לוחכ םיעבצה ינשש םיאור רויצה לש זוגמה תדוקנב םתס אל זכרמבו ,םיסעוכ קלחו םיעתפומ
 .תילמס םגו תיטסילאיר םג תונשרפ שי -דחי םיגזמתמ םודאו

 םוש ןהל ןיאש תויחו תוריפו ץע םע ,הנורחאה הדועסב הניג רייצמ וידנאלריג ,המידק הנש 40 •
 רויצה .ומצע ינפב עבטב ןיינעתמ ןמאה .ריוצמה יתדה אשונה תא ןיבהל ידכ ,תילמס תועמשמ
  .הפי יטסילאיר רויצ תושעל תינכט תלוכי לש ןגפמ קר אלא תיתד תועמשמב רושק אל עבטה לש
 

 הביטקפסרפ ול ןתונו ןחלושה תא זיזמ אוהש ךכ הנורחאה הדועסה תא רייצ וטרוטניט ךשמהב •
 לכו ,תתרשמ רייצמ אוה .הנורחאה הדועסל ללכב םירושק אלש םירבד רייצמ ןכו רתוי הקומע
 אלש תתרשמה קוידבש םג המ .הנומתה לש יללכה רשקהה לש יוטיב םהש םירבד ינימ
 .םעה יטושפב תוניינעתה שי .עקרב םואתפ אצמנ ושי .תרשמ דוע םע תרבדמ המרדב תניינעתמ
 .תיתדה תועמשמל רבעמ םירבד דועב ןיינעתמ ןמאה .תיתד תוקחרתה תוארל םיליחתמ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

36 
 

 ןומה םע אוה .)יטסילאיר דואמ( םלוצמ אוה וליאכ הארנ ושי וב ,הנטנמ לש רויצ אוה ,ףסונ רויצ •
 יחותינ תושעל וליחתה הפוקת התואבש םיאור ונא .הפוג ותויה לע יטסילאיר שגד וב שיו ,קמוע
 ושי .הנומתב יאופר דמימ שי .הטמ ךועדל תוליחתמש תומקר ,תוומ ןוישכ ,תוקרפתה ,תופוג
  .הבוקר הפוג תידיברומ הרוצב ןאכ םיארמ ,תמ םדאכ עיפומ

  
  
  
  
  
  
  

 
  

 זכרמב איה תדהש הדבועהמ ררחשל םיליחתמ -יתייסנכה דסממהמ תדה רורחש .3
 :תילותקה הייסנכל ךייש חרכהב אלש ןורחא ןורתפ םישפחמו
 

 הנידמו תד תדרפה - תרוסמו תדמ רורחש לש םינצינ .1
 )םיטנטסטורפ( תיתד תונרתח .2
  .םירמכ םניאש םירומ .היסנכל םירושק םניאש ךוניח תודסומ .3
   והשמ הרק םא ,)הינולובב התייה 13/14ה האמב הנושארה(  תואטיסרבינוא תמקה .4
 .ינוליח חיש הב שיו רזנמהמ תקתונמ ,תטפושה איה התייה הטיסרבינואה חטשב

 
 ינפב הפי אוהש םלועה לע םילכתסמ ונחנא -יפויל שדח טפסנוק   -השדח יפוי תשיפת .4

 .לאה ללגב הפי אוה םלועהש אל ומצע
 .)תופיה תודימה תא ןתונכ עבטה( תולכירדא לע תוסמ בתכש יטרבלא

 
 
 וילע עיפשמש דחא םדא לעב אל םלועה ,ינטסטורפה םלועב תושדח תויומד -ילגניווזו וניולאק ,ורטול
  .תחא תומד ןיא .תוכמס תולעב תונוש תויומד המכ ןאכ שי אלא
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 םיגשומ תמישר
 

  .ס״הנפל 5-ה האמה לש יאנותא יאזחמ -סלקופוס תאמ הידגרט -סופידא
 ,שארמ בתכומ לרוג ול שי .ולרוג ןיבל לכה עדוי אוהש בשוחש שיאה ןיב םייקש חתמה תא גיצמ סופידא
 אטח/הרהויה אטחב אטוח אוה .וילע רבגתהל חילצמ אל אוהו ,לרוגה לע רבגתהל לוכי אוהש בשוח אוה
  .סירביהה
 
 הריצי יהוז .תינוויה תוברתה לש תפומה תריצי יהוז .)סורמוה תאמ הריצי( האסידואה רוביג  -סואסידוא
  .םינוויה לש תושיפתהו םילאה ,היגולותימה לע עדימ הנממ תולדל ןתינש
 

 תונושה תונידמה ןיב הקיתעה ןוויב םינש 4-ב םעפ ומייקתהש םייפמילוא םיקחשמ -הדאיפמילוא
 םידחואמ ויה אל םה ןכש ,ודחאתה םינוויה םיקחשמ םתוא תועצמאב .הקיתעה ןווי תא וביכרהש
 לכ ןיב םולש ררש םייפמילואה םיקחשמה לש הפוקתב .סילופ/הנידמ ירעמ היונב התייה ןווי -תיטילופ
 ,םלוא .ינוויה םגדה לע הנש 120 ינפל קר ושדוח םיקחשמה .יתדו יטילופ ,יתוברת דוחיא רצונו תונידמה
 לש קר עוריא היה הז ןוויב .דבלב יביטרופס עוריא אלא ,זא ומכ יטילופ עוריא םניא םיינרדומה םיקחשמה
  .ימואלניב הז םויה דועב ,םינווי
 

 .ינוויה ןורטאיתה לש םייזכרמה םיאזחמה תשולש םה  -סלקופוסו סוליכסייא ,סדיפירוא
 .ינש ןקחש ףיסוה תויסיסב תוריצי 7 קר ודרש ונממש סוליכסייא .ינוויה ןורטאיתב חותיפ סחוימ דחא לכל
 ןורטאיתה תובא םה .תובכרומ תולילע םע םיבר םינקחש ףיסוה סדיפירואו ישילש ןקחש ףיסוה סלקופוס
 .יברעמה
 

 לע תרפסמ הדאיליאה .סורמוה ידי לע ובתכנש תינוויה תורפסה לש תוריצי יתש -האסידואו הדאיליא
 ,ינוויה רוביגה ,סואסידוא לש הרזחה תא האסידואהו םינש 10 ךשמב היורט דגנ םינוויה לש המחלמה
  .םינש 10 ול חקלש עסמ -הקתיאל
 

 תמאה הז הדברפ .תמאה גשומ לש םיטביה ינש ,תיסורה הפשב םיגשומ ינש -הדברפו הניטסיא
 המאתה .תואיצמל ילש םדקומה עדיה ןיב המאתה .רדחב רוא שי ןכ ?רדחב רוא שי אמגודל ,תיתדבועה
 תשרוד איה ,תילגתמה תמאה הז הניטסיא ,תאז תמועל .תיתדבועה תמאה הז .תואיצמל גשומ ןיב
 .תיפוסוליפה תמאה יהוז .םלועה תודוא םישדח םירבד יל הלגמו הריקח
 

 .םתוא רקוח ינאש ידכ ךות םהילעמ יוסיכה תא ריסמ ינאשכ םילגתמש םירבדה .הסוכמ יתלבה -היטאלא
 הז היטאלא .תמאל ביבסמ םיאצמנה םייוסיכה תא דירוהלו הסוכמ יתלבה לא עיגהל היפוסוליפה תרטמ
 עיגמ ינא הריקח ךרדו תיתדבועה תמאה תא קדוב לכ םדוק ינא -הדברפמ ליחתמש יללכה תמאה גשומ
 הדברפה :םיטביה ינש הל שי .ןיערגה לא עיגהל ידכ תמאהמ םייוסיכה תדרוה ךילהת הז .הניטסיאה לא
  .הניטסיאהו
 

 תוברתה לש םיכרעה תא איבה הקיתעה ןווי תולבגל ץוחמ הנבש הירפמיאה תוכזב -לודגה רדנסכלא
 היה ןודקומ .תיטסינלהה תוברתה ארקנש המ לש םייקמה אוה .יברעמה םלועה בשחנש המל םג תינוויה
 תא ץיפמש ןושארה אוה .וטסיראמ בוט ינווי ךוניח לביק אוה .)הלאש ךכ לע היהת( וטסירא לש ודימלת
 תא ץיפמו איבמ אוה .תילאסרבינוא תוברתל תכפוה איהש ךכ ןווי תולובגל ץוחמ תינוויה תוברתה
  .תיטסינלהה תוברתה לש םיכרעה תא ץיפמ ךכו ,הקירפא ןופצל ,קוחרה חרזמל תינוויה תוברתה
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 לש הצובק םה .וטסיראו ןוטלפא ,סטרקוס םה הנותא לש םילודגה םיפוסוליפה תשולש -ןוטלפא
 הז וילע ונל עודיש המ לכ .רבד בתכ אל סטרקוסש רוכזל בושח .סטרקוס אוה םהב ןושארהש םיפוסוליפ
  .וטסירא היה ןוטלפא לש טלובה דימלתהו ,סטרקוס לש טלובה דימלתה היה ןוטלפא .וידימלתמ
  :ןוטלפא לש תוטלובה תוריציה

 סטרקוס לש גרוהל האצוהה לש טפשמה תא ראתמ ןוטלפא וב -סטרקוס לש היגולופא .1
 .ףוסוליפה רובע תוומה לש ותועמשמ לע סטרקוס םע ןוטלפא להינש גולאיד -ןודייפ .2

 סטרקוס לש תונורחאה תועשה תא ראתמש גולאידה והזש ךכב דחוימ ןודייפ גולאידה
 .םייחב

 לש היפוסוליפב .)הבהאה לא( סוראו תמא תבהא וז המב קסוע התשמה -התשמה/ןויזופמיסה .3
 תא שפחלו הצוחה תאצל ול םרוגו ומצעמ םדאה תא איצומש חוכה אוה סוראה ,ןוטלפא
 רצונש ךילהת והז .ולש ימינפה ישוחה םלועל ץוחמ תמייק הניטסיאהש עדוי אוה .הניטסיאה
 .ןוטלפא ןד ולא תולאשב .ץוחב שי המ תעדל ןוצרה יפלכ סורא לש חוכה ללגב

 םיבתכמ .4
 הז וליבשבו -רתויב בוטה יטילופה רטשמה והמ לע רבדמ ןוטלפא -הקילבופרה/הנידמה .5

  .םיפוסוליפה לש הרוטטקיד
 

 םרוגו ומצעמ םדאה תא איצומש חוכה אוה סוראה ,ןוטלפא לש היפוסוליפב .)הבהאה לא( ,רומאכ -סורא
 .ולש ימינפה ישוחה םלועל ץוחמ תמייק הניטסיאהש עדוי אוה .הניטסיאה תא שפחלו הצוחה תאצל ול
 .ןוטלפא ןד ולא תולאשב .ץוחב שי המ תעדל ןוצרה יפלכ סורא לש חוכה ללגב רצונש ךילהת והז
 

 ״סיזמימ״ תא  בתכש 20-ה האמב ידוהי ינמרג לאוטקלטניאו ןוירוטסיה ,רקוח היה אוה -ךברואא קירא
 דחא .תיטסילאיר תורפסו תונמא םיקהלו םייקל ןוצרב ההזמ אוה .תיברעמה תוברתב םזילאירב קסועה
  .ברעמב ונימי דעו הקיתעה ןווי לש םיטלובה םינייפאמהמ
 

 יבגל חוכיווב -תעדל ךירצ – ןוטלפאו וטסירא .ןוטלפא לש ודימלתו ןודקומ רדנסכלא לש ורומ -וטסירא
 תילאידיאה הנידמהמ םתוא שרגל םיכירצש םישנא םה םיררושמהו םינמאה ,ןוטלפא ליבשב .תונמאה
 לש יוקיח איה תונמאה יכ ,תמאה שופיחמ םדאה תא הקיחרמ איה ותעדל ,תונמאה דגנ אוה -ולש
 יכ ונתוא הקיחרמ איה הניטסיאל ונתוא ברקל םוקמב .תואדיאה לש יוקיח המצעב איהש תואיצמה
 ןורקע פ״ע תיטסילאיר תויהל תבייח תונמאהש ןעוט וטסירא ,תאז תמועל .ירקשה םלועל ונתוא הריזחמ
  .הבוט הרוצב תואיצמה םע דדומתהל ךכו סיזרתקל ונתוא איבהל ידכ סיזמימה
 
 ןורטאיתה לע ןד וטסיראשכ .הנוכמה ןמ לאה הז :ןורטאיתה םוחתל ךיישש גשומ -הניכמ סקא סואד
 תא רותפל ידכ םיקימיגב שמתשמ אוהש ןעוט אוה יכ סדיפירוא לש ןורטאיתה תא רקבמ אוה ,ינוויה
 י״ע אלו קימיגב הז תא םירתופ יכ דוביאל תכלוה ותנעטל סיזרתקה לש תועמשמה .תיגרטה הלילעה
 הז .תונמאה לשו הידגרטה לש יטסילאירה ךרעה ןמ דירומ הזב שומיש וטסירא יפל .הידגרטבש םיחתמה
 .סיזמימה לש ןוירטירקה יפל אל
 
 אוה םהב םיגולאיד .םיגולאיד לש ןונגסב תויפוסוליפ תויתורפס תוריצי בתכ ןוטלפא -ינוטלפא גולאיד
 .תורחא תויגוסו שפנה תוראשיה ,תד ,הבהא ,הקיטילופ לע ,תויפוסוליפ תויגוס לע ונמז ינב םע רבדמ
 אלא םיגולאיד בתוכ אל וטסירא .ןורטאיתל רשקה תא רמשמ םג אוה .גולאידה ,חיש ודה תא רמשמ אוה
  .תויפוסוליפ תוסמ
 
  .םעה ןוטלש -היטרקומד
  :תינרדומה היטרקומדה ןיבל ס״הנפל תישימחה האמב חתפתהש רטשמה יפל היטרקומדה ןיב םילדבהה
 תינרדומה תמועל תוירוביצה תוטלחהב רישי ןפואב רחב םעה ,הרישי התייהש ךכב תנייפאתמ תינוויה
 תוטלחה תא רישי ןפואב םירחוב אל םיחרזאה .תסנכב טנמלרפב וניגיצנ תא תוריחבב םירחוב ונא הב
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 .םיקתפב דחי ועיבצהו םיחרזאה לכ וסנכתה ןוויב .םמצעב םירחוב םהו םיגיצנ םירחוב ונא .תסנכה
 .ץיוושב ץופנש המ ,םע לאשמל המוד הז .הרישי היטרקומד
 
 ,םישנ ,רמולכ .תיאנותא תוחרזא ילעב ,םיישפוח ,םירבגל קר תויוכז הנתנ תינוויה היטרקומדה ,ינש רבד
 היטרקומדהש םירמוא ןכלו .יטרקומדה ךילהתהמ קלח ויה אל הנותאב ויחש םירז םיבשותו םידבע
 .הזה ךילהתמ קלח היה אל הנותאב רגש ימש ןבומב תיביסולקסקאו תיביטקלס התייה תיאנותאה
  .הככ היה אל הז הנותאב .רדגמו דמעמ הנשמ אל .היסולכואה לכ תא גצייל תרמייתמ תינרדומה
 

 פ״ע אלו תולרוג תלטה י״ע ונתינ תובר תוירוביצ תורשמ יכ תינוציק הרוצב תינויווש םג התייה איה
 היטרקומדה םויה .׳וכו ל"כטמר ,ןוילעב טפוש תויהל לכי ינורקע ןפואב דחא לכ -םירחוב תטלחה
 רבד לכ תויהל לוכי דחא לכ ילמרופ ןפואב .םויה ןוטלש ןוה רשק שי .תינויווש תוחפ איה תינרדומה
 םויה .לרוג וליטהש הז ידי לע תאז ורתפ ןוויב .׳וכו ףסכ ,דמעמב םייולתש םימסח שי לעופב ךא ותנידמב
  .ילכלכ חוכ ךירצ יכ ךומנ אוה הלשממ שאר היהי ונתיאמ דחאש יוכיסה
 

 האסידואה תא בתכש הקיתעה ןוויב בושחה רפוסה -סורמוה
 
 רמייתה סופידא .ךלמה סופידאב ומכ תינוויה הידגרטה תא עינתמ ללכ ךרדבש הרהויה השעמ -סירביה
 ול ביתכמ לרוגהש המ ןיבל ולש הרהויה ןיב שיש חתמה .וילע טלש לרוגה ךא ולרוגב טולשלו לכה תעדל
 ינא -הפוצכ ותיא ההדזמ ינאש השעמ שי .הרהויה אטח לע שנענ אוה .תיגרטה הלילעה לש סיסבה אוה
  .תואיצמה םע שגנתמ יגרטה רוביגה לש השעמה יכ תויטנלוויבמא יב שי ךא הרהויה אטח םע ההדזמ
 

 תנבהל עיגהל ףוסוליפה תרטמ ןוטלפא יפל .שמשה ידי לע ןמוסמ -הרעמה לשמ-םלשומה שיה
 אוה םלועהש בשוח הרעמבש ימ .הרעמהמ אצויש ימל הרוקש המ הז .םלועה לש םייסיסבה תונורקעה
 תמאה הז .תיביטמיטלואה האדיאה הז .יביטמיטלואה רוקמה אוה שמשהש ןיבמ אצויש ימו .םילצ אלמ
  .םלשומה שיה ,תטלחומה
 

 ןווי לש םיכרעה תימורה הירפמיאה תובקעב רקיעבו ןודקומ רדנסכלא זאמש ינפמ ,בושח גשומ -םזינלה
 םיטנמלאה תא ץמאמ יברעמה םלועה .ולוכ םלועה לש םייזכרמה םייתוברתה םיכרעל םיכפוה
 .הזה םויה םצע דע םינוידה לכב תדהדהמ תיטסנילהה תוברתה ןכל .אמורו ןווי לש םייתוברתה
 תא םיציפמ םה םהב םיבחר םייפרגואג םירוזא תושבוכ תימורה היפמיאה ךכ רחאו תינוויה הירפמיאה
 וא ןודקומ ידי לע ונבנ תובר םירע םויה .ןודקומ רדנסכלא תובקעב הזו אמורו ןווי לש םייתוברתה םיכרעה
 לש תינווי תוברת התייה םירצמב אמגודל ,תינווי הראשנ םירוזאה לכב תטלשה תוברתה .וישרוי

 תוברת -םזינלה .לארשי לע וטלתשה םיקואלסה -לארשיל תינוויה תוברתה ןיב שגפמה םג .םיאמלתה
 .ילסרבינוא יתוברת ךרעכ תינווי
 

 .תמאה ילעב םידיחיה םה יכ הנידמב טולשל םיכירצש ימ םה םיפוסוליפה ןוטלפא יפל -ףוסוליפה ךלמה
 יארחאכ הזב האר -היטרקומדב ךמת אל אוה .םיפוסוליפ לש ירוטטקיד רטשמ אוה ותעדל בוט רטשמ
 לשמ -םסרופמה לשמה עיפומ ,תילאידיאה הנידמל ולוכ שדקומה ,הנידמה רפסב .ורומ לש ותומל
  .הרעמה
 
  -התשמה
 וא בוט הז ?הזה גשומה הז המ ?בוהאל הז המ .הבהא יהמ היגוסב קסועש גולאיד ,ןוטלפא לש רוביח
 ,ןוויב התשמ ראתמ יכ דמחנ גולאידה ?תינפוג וא תילאוטקלטניא תינחור הכישמ לש הבהא הז ?ער
 לכואו ןיי בוש םישיגמ חישה ידכ ךותו .חיש שי ףוסב ולכאו ותשש ירחא .חספ רדסל המוד ,הלודג הדועס
 םיפתתשמה בור וב יסאלק ינווי התשמ לש רואית םיאור ונאו רוביד אוה הזה שגפמה לש רקיעה ךא
 םהו ,םירחא המכו סטרקוס םה תילאוטקלטניא תורע םע םיראשנש םינורחאה .םילפונו םירכתשמ
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 .הבהאה אשונ לע םירבדמ
 ותנעטל .תירוקמה תועמשמה אל הז לבא ןימ יסחי אלל הבהא הז םוי םוי תפשב -״תינוטלפא הבהא״
 ונא רחאה םע שגפמב .תמאה יפלכ תיפוסוליפו תינחור הכישמ לש תועמשמ שי -םידבר המכ שי הבהאל
 .דחאתהל םיצורש ישנו ירבג דצ שי -דחאמה ןורקיעה .ונלש תירוקמה תודחאל תורבחתה םישפחמ
 דחא -םידדצ 2 ויה םדאלש ךכל םיסחייתמ התשמה לש טסקטב .תישארב רפסב םג עיפומ הז ןורקיע
 לעב םדא אוה רשאב םדא לכ .ולש רסחה ינשה יצחה תא שפחל שח םדא לכ ,רמולכ .יבקנ דחאו ירכז
 שפחל רשפאמש המ אוה תונוש תועד ןיב רוביחהו ,תרחא יהשימ/והשימ לצא רסחה תא אוצמל ההימכ
  .םלוכ תא תדחאמה הניטסיאה תא
 

 .הריפסה ינפל 6/5-ה האמב ,סטרקוס ינפל ואבש םייטרקוס הרפ םיפוסוליפ ינש -סוטקילרהו סדינמרפ
 יא ,םרוז לכהו דימתמ יונישב םלועהש ןעוט -סוטילקרה .תויפוסוליפה תוריקחל עקרקה תא וניכה םה
 סוטילקרה .תחא תטלחומ תמא שי .עובק םלועהש ןעוט -סדינמרפ .רהנ ותואב םיימעפ לובטל רשפא
 יתש תא בלשל ולש היפוסוליפב הסני ןוטלפא .תדגונמ הדמע עיבמ סדינמרפו תמיוסמ הדמע דימעמ
 תואיצמ םיאור םה -הרעמה ישנא יפל ,ןכש .קדוצ סוטילקרה ,ןוטלפא יפל ,הליחתב .דחי תוסיפתה
 -םלשומה שיה תא האורו הצוחה אצוי ףוסוליפה רשאכ ,תאז תמועל .הרעמה ריק לע ןמזה לכ הנתשמ
 הליחתב .היינשל תחא תודגונמ ויהש תודמע יתש בלשמ אוה .קדוצ סדינמרפ זא ,הרעמל ץוחמ
  .קדוצ סדנימרפ וירחאו קדוצ סוטילקרה
 
 רבג ןיב הפוקת התואב םימייקה םייתרבח םיחתמ הגיצמ הידגרטה .ינוויה ןורטאיתה תודוסי -הידגרט
 דלונ ןורטאיתה .תיגרטה הלילעה לש זכרמה םהש םיחתמ .םיריעצל םינקז ןכו ,םיתמל םייח ,השיאל
 סוגרטו סוסינויד לאה לש תוגיגחב המבל התלעוה הידגרט .סוגרט חנומהמ האב -הידגרט הלימה .ןוויב
 ורפיסב הידגרטה תא רשקמ השטינ .תנסורמ יתלב היח הז .סוסינויד לש השודקה היחה ,זעה הז
  .סוסינוידו ןולופאל
 
 .ילאוטקלטניאה חוכה הז -סוגול
 

 לש תוהדזה תרציימש תונמא איה הבוט תונמא ,רקיעב וטסירא רובע .״תואיצמה לש יוקיח״ -סיזמימ
 תרציימ איהשכ תחלצומ איה ,ןורטאית רקיעב ,תיתונמא הריצי .תואיצמה לש יוקיחה ןורקע פ״ע הפוצה
 תונמא דגנ היה אוה .תואיצמה לש יוקיח .סיזמימה ,יתמימה ןורקיעב תשמתשמ -םזילאיר לש הילשא
   .ונימי דעו ןוווי ימימ סיזמימה לש תובישחה לע רבדמ ״סיזמימ״ ךברוא לש רפסה .תיטקרטסבא
 

 הז סותימה .סותימל רגית אורקל ליחתמ סוגולהשכ תדלונ היפוסוליפה .היגולותימה ירופיס/לשמ -סותימ
 ,םיננוכמ םירופיס ינימ לכ פ״ע ,תינוויה תדה לש תוכמס פ״ע רודל רודמ תרבועש תיתדה תרוסמה
 תונורקעו תויתרוקיב יפל אלא יהשלכ תרוסמ פ״ע אל תואיצמה תא ןוחבלו קודבל ןויסינ הז סוגולהו

  .םיפוסוליפ
 

 2 לעב אוה תויהל  to be לעופה .תוירקמו חרכה ןיב ,תוהמל םויק ןיב לדבהה -חרכה דגנכ תוהמ
 המל .תירקמ איה תימויק תמא ןכל .ןותנ ןמזבו םוקמב הנוכנ תימויק תמא ,תימויקה :תונוש תויועמשמ
 םיוסמ ןמזב קר רשא יבגל ןוכנ הז .םירקמ ףוריצ לבא ןוכנ הז .םירקמ ףוריצ .הרקמ הז ?רשא יל םיארוק
  .םיוסמ םוקמבו
 הכישמה חוכ .essence ,םירבדה לש תיחרכהה תוהמה תא תשפחמש תינוויה היפוסוליפה תמועל
  .םירבדה לש תוהמל עיגהל .םלועה לש תודוסיב תניינעתמ היפוסוליפה .הפוקתו םוקמ לכב יטנוולר
 
 תוברתה תדילש וניבה .יאלקחה םלועהמ עיגמ ,הרוטלוק -תוברת גשומה -תיתילואנה הכפהמה
 תודשל ךומס תויחש תוישונא תוצובק שי .תיתילואינה הפוקתה תוחתפתהב הכורכ תישונאה הירוטסיהב
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 .תוכומס תורבח םע רחסמ םהל שיו יונפ ןמז םהל שי .תיתודרשיה אל הלכלכ לע ססבתהל תולוכיו
  .תיתילואינה הכפהמהמ האצותכ תחתפתמ תוברתה .הרוטלוקירגאמ עיגמ הרוטלוק
 

 ךשמב היורט דגנ םינוויה לש המחלמה לע תרפסמה ״הדאיליאה״ סורמוה לש ותריצי -היורט תמחלמ
  .םינש 10

 
  -הרעמה לשמ
 תיפוסוליפ הריקח ליחתהו ללכהמ אציש שיא היה סטרקוס .סטרקוס לש טפשמה -תירוטסיהה תועמשמה
  .גרוהל ותוא םיאיצומו יתייעבו ינרתח ואהש םיבשוח םהו םעל ריבסמ אוהו תואדיא לע
  .תואדיאה םלועב תולתיהל ךירצו ירקש אוה םישוחה םלוע -תיפוסוליפ תונשרפ
 םיפוסוליפל ונתייש ידכ רופיס רפסמ ןוטלפאש תידוס תועמשמ שיש תויהל לוכי -ירטוזא ירטוסא תועמשמ
  .הנידמב חוכה תא
 

 ,רוכזל בושח .ישילשה ןקחשה תא סינכמ סלקופוס .ינוויה ןורטאיתה לש יזכרמ יאזחמ -סלקופוס
 :םיבושח דואמ תוזחמ ינש בתכ סולקפוס
 תא אשנש הלגמו ייאבת ךלמל ךפוה ,סקניפסה תדיח תא רתופ סופידא - "הנוגיטנא״ו ״ךלמה סופידא" 

 בערב תומל הנודינ ,רוסיאה תורמל התחפשמ בורק תא רובקל הצור הנוגיטנא .ויניע תא רקנמ ןכלו ומא
 דיתעל הנתחל םרוגש רבד( הדבאתה איה יכ םילגמ האובנ תובקעב הררחשל םיטילחמשכ .הרעמב
  .)אוה ףא דבאתהל
 

  .תטלחומ תמאב ונימאה אלש םישנא .םיטרקוס הרפה -םזיפוס
 
  .ומצע םוכיסב בחרנ ןפואב וילע עיפומ ,)ס״הנפל 470-399( -סטרקוס
 

 יצח השיא יצח איהש היח התוא/סקניפסה לש הדיחה תא רתופ סופידא ,סופידא לש רופיסב -סקניפס
 סופידא וז הדיח לע ."?ילגר תלתו ילגר וד ,ילגר עברא אוה ,דחא לוק ול שיש ףא רשא אוה ימ״ .הירא
 תעלו רגוב םדא ןבכ םייתש לע ,קוניתכ עברא לע ךלוה םדא :םדא והז יכ התייה ותבושת .הנוכנ הנע
 .רקויב סופידאל הלוע וז הדיח .תישילש לגרכ לקמה ול ףסוותמ הנקז

 
 ליבשב .הקיטתסאה תובישח .תחלצומה הריציהו יפויה תונורקע לע שידקמ וטסיראש רוביח -הקיטאופ
 .סיזרתקל האיבמ איה יכ הבושח איה וטסיראלו תישוח איה יכ ונתוא הקיחרמ הקיטתסאה ןוטלפא
 
 ןועט ןוביג .תימורה הירפמיאה לש תא הליפנה תא ריבסהל הסינש 18-ה האמב רקוח -ןוביג דראודא
 רסומה תא השילחמ תורצנה יכ הלחמ הזש ןעוט ןוביג .הלחמ הז הליפנל תוירקיעה תוביסה תחאש
 אבצה תודוסי תא המסרכ תורצנה .םישבוכ תויהל וקיספה םימורה תורצנה ללגב .םימורה לש ינמחולה
 .ןברוק הלפנ איה ןכלו תימורה תונפקותהו
 

 ידסיימ ויה םה .סולוטסוגוא סולומור אוה ןורחאהשכ תימורה הירפמיאה לש ןושארה רסיקה -סוטסוגוא
 .וילע לאשינש בושח שממ ךיראת !476-ב חדוה אוה ,סולומור ארקנ ןורחאה רסיקה .הקיתעה אמור
 דסיימ סולומור םש לע יאנג םש לביקו ןורחאה היה סולוטסוגוא סולומור דועב ,ןושארה היה סוטסוגוא
  .אמור
 

  .תיטסילסרבינוא התייה לבא הלש תוברתב םולכ השדיח אל אמור -םזיסלרבנוא
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 תדמוע  םויהש הסיפת .הקולחל ןתינ יתלבה .תפסונ הקולחל ןתינ אלש רתויב ןטקה קיקלחה -םוטא
 םלועהש ונעט םיסרוקיפאה תלוכסאש ךכב תימורה היפוסוליפב ליחתה הז .תינרדומה הקיזיפה זכרמב
  .םוטאה הזש קירו רמוח ונל שי .תיטסילאירטמ הסיפת הז .םימוטאמ בכרומ
 

 ויה םיסרוקיפאה םאה .רמוח לע אלו תונויער/תואדיא לע תתשומ םלועהש הנומא -םזילאדיא
 אלו רמוח לע ססובמ םלועהש ונימאה ,ןוטלפא לש תואדיאב ונימאה אל םה יכ ,אל ?םיטסילאידיא
  .תואדיא לע תתשומ
 

  -םזיפקסא
 לש םוכיסבש רויצה תא רוכזל( -בלכ ומכ יחש םדאה ,םזיפקסא ?תנייפאתמ תינקיניצה הלוכסאה המב
  .)סנגויד
 תושעל -רשואל םהלש הרטמהו ,יטסינודה ,יטסילאירטמ םלועהש השיג םהל שיש םישנא -םיסרוקיפא
 תויהל .לבס ונל איבמש הממ ענמיהלו גונעת ונל םרוגש המ לש הנוכנ הטאיד ,לכשומ בושיח
 .םייטסינודה םיינתנהנ םה .הנהנש ידכ לבסה ימרוג םע דדומתהל ךיא המכח הרוצב קודבל -םיינתלעותל
 דצמ ךא ,תורצנה לש תיטסילטפ השיג םהל שי ,ןוציחה לרוגה לע הטילש ןיא םדאלש םינעוט -םינקיאוטס
 ,ןוציחה םלועב תולתב תויהל אל ףוסוליפה תרטמש םינימאמו ימינפה ןסוחה לע הטילש שי םדאל ינש
  .םדאל ןתינש דיחיה שפוחה הז יכ םידבאתמ זא ךירצ םאו

 לכ ,ונל םירקשמ םישוחה ,תטלחומ תמא שיש םיבשוח אל ,רבד לכב קפס םיליטמש םישנא םה -םינקפס
  .הניטסיאל תמאל םעפ ףא עיגנ אל ןכלו תרחא הרוצב םלועה תא האור דחא
  .תצקו תצק םיחקול םה .תלוכמ תמישר יפל רבד לכמ וחקל יכ -םיטקלקא -םימורה
 .םיטקלקאה -אמורמ ורקיקו הקריס םה הפוקת התוא לש םילודגה םיפסוליפה
 
 לש רוזאב חרזמב ,םלוא .תיברעמה תימורה הירפמיאה הלפנ 476ב -לופוניטנטסנוק/ןויטנזיב
 הנש ףלאכ 1453ב קר םיקרוטה ידיב הלפנ איהו .ןויטנזיב םשב תימור הירפמיא התייה לופוניטנטסנוק
 .תיברעמה תימורה הירפמיאהמ רתוי רחואמ
 

 תולובגל ץוחמש םימעה לכ .תיניטלו תינווי רבדמ אלש ימ לכ ולא םימורהו םינוויה ליבשב -םירברב
  .)תיטסינלהה תוברתה( תישונאה תוברתה
 
  םינקיניצה תקהל דסיימ -סנגויד
 
 קבאמ שחרתמ הב הריז םצעב איה הידגרטהש ךכ לע .הידגרטה תדיל לע רפס בתכ השטינ -יאסינויד
 אוה ןורטאיתה לש דוחייהש בשוח 19-ה האמה לש ינמרג ףוסוליפ השטינ .יאסינוידהו יאנילופאה ןיב
 סואכהו ,סואכה דגנכ ,ןולופא רדסה לא ,יפויה לא ידי לע ןמוסמה רדסה ןיבל סואכה ןיב יסיסבה חתמה
 תורוע םע בבותסמש תולובג רסוח לש לא ,עורפ לא .סוסינויד לאה ידי לע ןמוסמש רדס רסוחה הז

 ןיב חתמה .רדסהו ןויגיהה יפ לע אל םירבד השועש לא ,יתוטש לא ,הפי אל ףוג לעב לא .תויחש
  .חתמה תא ריבסמ יאסינוידהו יאנילופאה
 
 
 וקניו רעיל וחלשנש םיחא( סולומרו סומר י"ע ,אמור ריעה הדסונ ס"הנפל 753 -ב -תימורה הירפמיאה
  .ריעה לובג תא הצח יכ ינשה תא גרוה םהמ דחא .)הבאזמ בלח תא
 לש הפוקתב הכלממכ הליחתה אמור -הירפמיא דימת התייה אל אמור .אמור לש םיידגאה םידסיימה ינש
 הבושח התייה אל אמור .םיכלמ וטלש אמורב .ס"הנפל תישישה האמה לש הפוקתה דע סומרו סולומור
 ירטילטוט רטשמ שי ,תומחלמ הברה ירחא .הקילבופר תויהל תכפוה אמור 6ה האמהמ לחה .זא
  .ןושארה רסיקה היה ושארבש
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 תוחתפתה הזש ןעוט אוה .תיטילופ הדיחיכ אלו ,יתוברת בחרמכ הלפנ אמורש ןעוט -ןריפ ירנה
 לש קלחה לע וטלתשה תוימלסומה תוכלממהש ךכב ימורה יתוברתה בחרמה ףוסל המרגש םאלסיאה
 םואתפ ךפה אוהו ,תימורה הפוקתב תורוחסו תוברת יפוליח לש בחרמ היה ןוכיתה םיה .ןוכיתה םיה
 זא ,המחלמ רוזאב לובגל ךפוהו יתוברת בחרמכ דקפתל קיספמ ןוכיתה םיהש עגרב .המחלמ ןיבש לובגל
  .םיהמ תוקחרתמ םייניבה ימיב תוחתפתמש תולודגה תוריבה .םיה רוזאמ תקחרתמ תימורה תוברתה
 

 ךופהל םילוכי םדא ינב אמגודל ,ירשפא לכה היגולותימב .סותימה דגנכ סוגולה הז -הריתס יאה קוח
 הווש תויהל לוכי אל רבד .הניטסיאה קוח לע תססובמ תויהל הכירצ הקיגולה ,הקיגולה יפל ךא .םיצעל
 וב הנושו ההז אל רבד .הניטסיא לש יסיסב קוח הז .הלוחכ תינוכממ הנוש הקורי תינוכמ .תינמז וב הנושו
  .תינמז
 

 .ימינפה ןסוחה תא קזחל ךירצ ןכלו ,לרוגה ידי לע להונמ םלועהש ונימאה םינקיאוטסה -תיחצינ הרזח
 לכ ומצע לע רזוח לרוגה .םיחצנ חצנל ומצע לע רזוח לכה -לגלג ומכ איה תישונאה הירוטסיהה ,םתעדל
  .ןמזה
 
 עיגמ תורסיקה גשומ .תימורה הירפמיאה חתפתת הילעש תיטילופה תיתשתה תא םיקה -רסיק סוילוי

 דע םיכישממ ראצ לש םייטסילאירפמיאה תונויערה לבא הלפנ םנמא תימורה הירפמיאה .יטרפה ומשמ
  .םויה
 
 תינרמוח השיג -םזילאירטמ

 
 אוה .ירצונ היה אוהו ברקב חצינ סוניטנטסנוק .תימורה הירפמיאב הצופנ תד .תורצנב תרחתמ  -הרטימ
 םוקמב חצנמ היה הרחתמה םא .תימורה הירפמיאה לש תימשרה תדה לאכ תירצונה תדה לע זירכהש
 .הרטימ לאה י"ע .ולש םדה י"ע רוהיטו רפ לש הטיחשב םינימאמ .תירטימה תדה התייה תירצונה תדה
 
 .הניטסיא לש םינוירטירק פ״ע הנעט ססבל ןויסינ .הקיגולה לש סיסבב .הריתסה יא לש ןורקע -םזיגוליס
 הקיגול ללוחל ןויסינה .התומת ןב סטרקוס םג זא התומת ינב םדאה ינב לכו םדא אוה סטרקוס םא
  .תילאוטקלטניא הריקחל סיסבכ תילסרבינוא
 

  .יטקלקא אוה השעמל לבא םינקיאוטסל ךיישש ףוסוליפל אמגוד אוה .ימור ףוסוליפ -הקנס
 

  .םיבתכ הב ואצמנו הריפסל 74ב שעג רה תוצרפתהב הסרהנש ריע -יאפמופ
 

  .לודגה סקרקה לש הנבמ -םואסילוק
 

 הירפמיאה לש תימשרה תדהכ תירצונה תדה לע זירכהו טילחהש ימור רסיק ותוא -סוניטנטסנוק
  .תימורה
 
 לכמ תצק חקול .ינקילבופר שפוחב לגד .רסיקה דגנ תויטילופה תודמעה ללגב חצרנש ףוסוליפ -ורקיק
 .תופירחו םוכחת ,ןושל תודחב ןחינ אוה .הלוכסא
 

 .תושונאה ללכל העושיה תא החיטבמש תדה תויהל תרמייתמש תד שי הנושארל -תוילותק
 
  .תואיצמה תא ןמאנ ןפואב תוקחל תורפסהו תונמאה ןויסינ -םזילאיר
 
  .אמור דסיימ סולומור םש לע יאנג םש לביקו אמורב ןורחאה רסיקה היה -סולוטסוגוא סולומור
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  .תונפקותה חוכ י״ע אמור תא וססיב ןכלו הבאז םע ולדג ,אמור ידסיימ -סומרו סולומור
 
 הכפה ךכ רחאו הכולמ התייה אמור .אמורב תמייק התייהש תמיוסמ רטשמ תטיש -הקילבופסר
 התייה 476 דע 31מ ,סוטסוגוא סולומור דעו סוטסוגואמ לחהו ,טאנס םע תיטרקומד יצח הקילבפורל
  .הירפמיא
 

 ןפואב םירושק םניאש םידומיל ,סנאסנרה תפוקתב וחתפתהש םינושארה דומילה תודסומ -הטיסרבינוא
  .םיינוליח לש םידומיל בחרמ םואתפ .תד ידומילל וא היסנכל רישי
 

   .לאודיבידניאה תדיל .סנאסנרב ןייפאמ -םזילאודיבידניא
 
 .הקירמא ,השדח איה סובמולוק לש תשביהש הליג -י׳צופסו
 
 סופדה לש איצממה אוה -גרבנטוג
 
  .זכרמב ומצע םשש ןמא -הצנריפב הליפתה תיב לש ןדע ןגה ירעש ךותב ומצע רייצ -וצנרול יטרבי׳ג
 
 .ולשמ דמעמ לביק עבטה -עבטה לש שדח יוליג ,הביטקפסרפה תא חתיפ -וטוי׳ג
 
 יוניש .היסקלגמ קלח ונא .םוקיה זכרמ אל אוה ץראה רודכ -תויגולומסוק תוכפהמ -יילילג ואלילג
  .תדה דגנ רגית תאירקו יתשיפת
 
  .תוימואלה לע עיפשה -1492 -דרפס שוריג
 

 הזה בחרמה לש תיתונמאהו תיתוברתה הריבה ,הצנריפב הטלשש החפשמה -י׳צידמ הד תחפשמ
 ןוה ושע םה .תיאקנב התייה החפשמ התוא .18-ה האמה דע הטלש איה .י׳צידמ הד תחפשמ התייה
 .הפוריאב הכולמה תורצח לכל תיבירב וולהש ךכב םוצע
 

  .םזיאלאדיבידניאל יוטיב -תונמא תוריצי לע ומש םע םתוח -ררוד
 

  .חורה יעדמב םיקסועש םייסאלק םידומיל -סנאסנרל תפדרנ הלימ -םזינמוה
 

  .הביטקפסרפה תוחתפתה לש רשקהב אמגוד -הנורחאה הדועסה
 
 .תופוג יחותינב הנושארל קסועש אפור -סוילזו
 
  .סנאסנרה תושדחתהל תימורה הליפנה ןיבש הפוקת -םייניבה ימי
 

 
  .תובושח תודוקנ המכ פ״ע סאנסנרה תא ןייפאל הסנמ -טדרהכרוב בקעי
 

 ןונגס תא שדיח אוה .ולש םיילכירדאה םינבמב הקיתעה אמור לש םיכרעה תא שדחמש ןמא -יטרבלא
  .ולש םינבמהמ דחאב םואסילוקה
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 תוברתה תא שדחל םיצור .ןוטלפא לש םינפה רותב עיפומה י׳צניו הד ודרנואל לש ןקויד -ודרנואל
 .השדח יפוי תסיפתו ,זכרמב ןמאה ,תיסאלקה
 

  .םיילותקל םיטנטסטורפה ןיב לודגה ערקה לש םיקמה -רטול ןיתרמ
 

  .הנידמ שאר היה רויפיפאה -רויפיפאה תנידמ
 

   .תואדיאה םלוע לש ,ןוטלפא לש ןויערל יתוזח יוטיב םה ולש םילספה -ול׳גנאלכימ
 
  .תפרצב תורואנה ישנא ידי לע שדחמ הדיל יוטיבה תא לביק סנסנר -הלכשהה-תורואנ
 

  .תילותקה תורצנב טסטורפ/וחמ -םיטנטסטורפ
 

  .סנאסנרה תונמאו וטוי׳ג תובקעב םיחתפתמש קמועה יללכ -הביטקפסרפ
 

  .הקירמא וזש תעדל ילבמ הקירמא תא הליג -סובמולוק
 

 ץראה רודכ אלו היסקלגה זכרמב שמשהש עבק -סוקינרפוק
 
 סטרקוס תא םיאור זכרמב .תיניטסיסה הלפקב ויצנס ולאפר לש רויצ -הניטסיס הלפקו היצנס ולאפר
 עיבצמ ןוטלפא .תוריצי ובתכ יכ םירפס םיקיזחמש וטסיראו ןוטלפאו בתכ אל יכ רפס ףא קיזחמ אלש
  .ירמוחה הזה םלועב תויהל ךירצ םזילאירב לגודו טסילאירטמ רתויש וטסיראו תואדיאה םלועל
 
  .תפרצב תורואנה ישנא ידי לע שדחמ הדיל -סנסנר
 
 תולתהמ ררחתשהל םיסנמו םילותקה לש ןוטלשה דגנ רגית תאירק שי סנאסנרה תפוקתב -היצמרופר
 .תורצנה לש םינושארה םירוטמרופרה דחא אוה רתול .תונשרפ שפוח תתלו רויפיפאב
 

 הכורכ תישונאה הירוטסיהב תוברתה תדילש וניבה .יאלקחה םלועהמ עיגמ ,הרוטלוק -תוברת
 הלכלכ לע ססבתהל תולוכיו תודשל ךומס תויחש תוישונא תוצובק שי .תיתילואינה הפוקתה תוחתפתהב
 .הרוטלוקירגאמ עיגמ הרוטלוק .תוכומס תורבח םע רחסמ םהל שיו יונפ ןמז םהל שי .תיתודרשיה אל
  .תיטילואינה הכפהמהמ האצותכ תחתפתמ תוברתה
 

 .הנידמה ,ןוטלפא תאמ הקילבופרה -היאטילופ
 

  .הנידמ ריע -סילופ
 

  ?היפוסוליפה לש םינייפאמה םה המ .עדיה תבהא -היפוסוליפ
  .תויעצמא ,תויתרוקיב ,תויביסקלפר
 .תישונאה הרכהה תולובג לש -היגולואזונג לש תולאש ?תמאה יהמ
 

 .)סדינמרפ ,סוטילקרה ,סלאת( -םיטרקוס הרפה
 

 ינבל הנתנו םילאהמ שאה תא הבנגש תומד לע רבדמ הז .סוליכסייא לש תילרטאית הריצי -סואתמורפ
 לע שנענ אוה .םייברקה תא ול לכאי רשנ וא טיעו םיחצנ חצנל עלס לע רושק תויהל ןודינ אוה .םדאה
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 רגית אורקל הלוכי תושונאה המכ דע .םדא ינבל ןתנו םילאהמ שאה תא בנג אוהש השעמה לע ,סירביהה
 ?םילאה לע
 

 הידגרטה תדיל לע רפס בתכ אוה .הידגרטה תדיל לע ולש ןושארה רוביחה לע ונרביד -השטינ ךירדירפ
 ינמרג ףוסוליפ השטינ .יאסינוידהו יאנילופאה ןיב קבאמ שחרתמ הב הריז איה הידגרטהש ןעוט אוה הב
 ידי לע ןמוסמה רדסה ןיבל סואכה ןיב יסיסבה חתמה אוה ןורטאיתה לש דוחייהש בשוח 19-ה האמה לש
 ,עורפ לא .סוסינויד לאה ידי לע ןמוסמש רדס רסוחה הז סואכהו ,סואכה דגנכ ,ןולופא רדסה לא ,יפויה לא
 םירבד השועש לא ,יתוטש לא ,הפי אל ףוג לעב לא .תויח לש תורוע םע בבותסמש תולובג רסוח לש לא
  .חתמה תא ריבסמ יאסנוידהו יאנילופאה ןיב חתמה .רדסהו ןויגהה יפ לע אל
 

 ןורטאיתב תימוק הריצי -הידמוק
 

 לע רבדמ אוה .וטסירא יפל תונמאה לש תירקיע הרטמ איה .תושגרה קוקיז ,שפנה תורהטיה -סיזרתק
 .״הקיטאופה״ ארקנש רישה תונמא לע ורוביחב הז
 

 תוידוסיה תולאשה .םימייקה םירבדה לש תועמשמה המב תקסוע היפוסוליפה ,שיה תרות :היגולוטנוא
  .םוקמבו ןמזב יולת אל .ונממ קלח ונאש םלועל סחיב
 
 .ןמז לש ריצ ותואב םישחרתמש םייוניש שי הריפסה ינפל 8-ל 5-ה האמה ןיב -תוילאיסקא תויוברת
 ,היפוסוליפה הז ןוויב .םהיניב יתוברת רשק היה יכ אלו הפוקת התואב ליבקמב תוחתפתמש תויוברת
 תויתרוקיב ,תויביסקלפר תוריקח .׳וכו ההדובה תוחתפתה ודוהב ,האובנה תוחתפתה הז לארשיב
  .הפוקת התואב תוחתפתמש
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


