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קוסיפה יללכ
המסרפתנ הנושארה( קוסיפה יללכ לש ,תישילשה ,תאזה הרודהמה תנכה םע

דואל םיללכה תא ןוחבלו רוזחל ןושלה דעו טילחה )ש"תב היינשהו ט"צרתב

לע לטוה הז דיקפת .רפסה יתבב םירומ לש םנויסנ יפ-לעו השעמל םשומיש
חוכ-יאב םהבו ,םישדח םירבח ףוריצב רבעשל "קוסיפה יללכ תעיבקל הדעו"ה
.ימואלה דעווה לש ךוניחה תקלחמ

םיללכה תכרעמ תא הקדב איה .ג"שת ןוושחרמב התלועפל הסנכתנ הדעווה

ואבוהש ,תונושה תועצהבו תורעהב בטיה ןייע הנייעו תומדוקה תורודהמבש

:היתונקסמ רקיע הז ידהו  -נץ1פ 'י ריד תאמ בתכבש העצה ןהמ — הינפל
רחבמ דצמ ןהו םחוסינל עגונב ןה ,השדח הכירע םינועט םיללכה )א
,דוחיא םיכירצ ,תומדוקה תורודהמב םידרפנ םייונשה ,םידחא םירבד ر תואמגודה

ןהב רסחוהש המ אלמל יוארה ןמ ןכו

רוטפל וא :איה הררבה 'ט-ו 'ח םיללכה תא דחאכ םייקל ןיא )ב
,לפט טפשמ קיספב בייחל וא ),יח( רחא טפשמ ךותב אבה ,לפט טפשמ םיקיספמ

םא ,הביתכה תעשב תעדל ןיא םיתיעלש ןוויכ — )יט( ישאר טפשמ רחא אבה
.וכותב וא ולוכ טפשמה לש ופוסב היהי לפטה
ןיב קיספ םימש ןיא ויפ לעש ,ללכ גיהנהל הרבס היתועד בורב הדעווה

,רושיק תולמב הזב הז םירושק םהש םוקמב ,לפטל ירקיע טפשמ
תשגרומשכ ,םימיוסמ םירקמל טרפ—יוכו יכ',ש ינפמ ,העידיה א"ה ,יש ,רשא :ןוגכ
.הרגסה םהב

ידיל הדעווה הרסמ ל"נה הטלחהה חורב םחוסינו םיללכה לש םדוביע
ירבח לכ לש םתעד תווחלו הדעווה לש הנויעל הרסמנ הדבועש העצהה
םירבח רפסמ דצמ תודגנתה הררוע הדעווה לש ל'ינה הטלחההו ליאוה .ןושלה דעו

.יזכרמה דעווה לש ותערכהלו ןורחאה ודודיבל ןיינעה רסמנ ,ןושלה דעווב

ג"שת ןוויסב ,תובישי יתשב קוסיפה תולאש םע דחייתה יזכרמה דעווה

לכ קיספב דירפהל שי ללכ ךרדבש ,תועד בורב עירכהו ,הב באיטחנמבו

לע טילחה אוה ףא .היהי רשאב םמוקמ היהי ,ירקיעמ לפט טפשמ
המכ ולח ןכו ,שדח חוסינ  §10חסנתנ הז ןורקע פ"ע .ללכה ןמ תואיצי המכ
תעד לע אופא םה ,ןלהל םימסרפתמש ,םיללכה .םירחא םיפיעסב םיפסונ םינוקית
.יזכרמה דעווה

ה"נ 'פורפ ,טענב צ"דר"ד—ןושלה דעו םעטמ :היה הדעווה ירבח

תקלחמ כ"ב םג שמיש( ראלק 'ב ריד ,וטוסאק ד"מ 'פודפ ,דנישטדוט
:הדעווה ריכזמ .ץרפ 'יר"דךוניחה תקלחמ םעטמ ןדנזולק 'י 'פודפ ),ךוניחה
.םייח-ןב 'ז ריד
ג"שת ירשתב דיי םוימ "הםוצה*ב הספדנ 1.

ריבחת ،ס"ע רחבנ ןהמ קלח ; תורפסה ןמ תוחוקל תואמגודה לכ טעמכש !םינייצמ ונא 2.

.ןיטשרוב לארשי לש ורפסמ ןתצקמו ץרפ 'י ר"דל "תירבעה ןושלה
!רגיר 'א רייד ;הדעווה תנמזהל םעפה הנענ אל !תמדוקה הדעווב רבח !תור ידו ,סורפ 3
.ל"וחג העש התוא היה ،תמדוקה הדעווב ךוניחה תקלחמ כ"ב
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ש םירבד אורקל אדוקה ידיב םיעייסמ קוסיפה ינמיס

דה לע ,רובידב הקספה לע אופא םירומ םה .הפב

ריהבהל םיליעומ םה ךכ לע ףסונ .וללכב טפשמה

ירבדה ןמ המכו ליאוה ויקלחל טפשמ לש והנבמ

קוסיפה ינמיסב שומישה רוסמ ,םדא לש ונונגסבו

ה ךרדב םימיוסמ םילגדה ושבגתנ דבכ ןכ פ"עא

עבקנ בתכב םנויצ םשלו ,ולוכ רוביצל םיפתושמ
) (.הדוקנ .א

םהב שיש ,םיטפשמ םללכבו (1—2),יוויח יטפשמ לש םפוסב האב הדוקנה § 1.
םהש הלמ וא יוטיב רחאל ןכו  (6),הפיקע האירק וא )'(5-3הפיקע הלאש
 (7—8).םירצק םיטפשמ השעמל

.וינב לכמ ףסוי תא בהא לארשיו )1
.יניסמ הרות לביק השמ )2
.םינומירה וצנה ,רדמסה חתיפ ,ןפגה החרפ םא ,הארנ )3
.אוה ןכיה ךאראו אוב )4
.עודמ יל רמא אלו ירבדל דגנתה )5
.וללה םישעמה םיארונ המ ,ידידי יל רפיס )6

.ורהז תא םויה ליכי אלו ,אושנמ רואה זע .ץיק ינוברח .םירהצ )7
.רפכה שרגמב ונדבל איהו ינא .ברע תונפל )8
ירעשב ,םירצוקמ וא םימלש ,םיטפשמדחאלהדוקנםישל םיגהונ ןיא :הדעה
.ולאב אצויכ לכבו תובותכב ,תורתוכב ,םירמאמ ישארב ,םירפס

םשל וא ןיינמ םשל םהג םישמתשמש ,תויתואו םירפסמ רחאל האב הדוקנ  2.ؤ
ןוגכ ,תדחוימ הרושב םיבותכ םה ןיאשכ ,ךכל המודבו רפסב םיקרפ ןומיס

םיאב תויתואה וא םירפסמה םא .קוסיפה יללכ לש םיקרפה ןומיסב ןאכ
).הרעה -§ 1ל םאתהב( םהירחא הדוקנ םימש ןיא ,םדבל

:ןוגכ ,הדוקנ םוקמב רגוסב הז הרקמב שמתשהל םיגהונ שי :הדעה
.יוכו קיספ )ב ,הדוקנ )א

ו"יוב םירבוחמ םניא םא  (co-ordinated)،םיחואמ טפשמ יקלח ןיב אב קיספ § 3
(4-1).וא ,םג ,ףא :תולמב וא רוביחה
.םילמגו תוגוזא ,תוחפש ,םירבע ,םירומח ,רקב ,ןאצ ול ויה )1

.םויא ,השק ונמע לדוג )2
.הפי ,ריהב םויב ונלייט )3
.םירוסייוטילושכמ אלמ ,השק ידוטםיהךילהת איה ותדלומל וגמע יתביש )4

.יל םיווחתשמ םיבכוכ רשע דחאו חריהו שמשה )5

.הבגנו הנופצו המדקו המי תצרפו )6
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.ףטעתת םהב םשפנ םיאמצ םג םיבער )7
יקדצ ןימיב ךיתכמת ףא ךיתרזע ףא ךיתצמיא )8
.אוהה םולחה םלוח לא וא אוהה איבנה ירבד לא עמשת אל )9

ךירצ ,םהיניב רוביח תלמ ילב רתויו םיאוול ינש ע"של םיוולנשכ :הרעה
לש סחיב וא )(§ 3, 4-2יוחיא לש סחיב םה םיאוולה םא ,ןיחבהל

גשומל םצעה םש םע ףרטצמ ןושארה יאוולהש ונייה( דובעש
אל ןורחאה הרקמב ).ורידגהל םיאב םיפסונה םיאוולהו ,דחא
.ףסונה יאוולה ןיבו ,גשומה ןמ קלח אוהש ,יאוולה ןיב קיספ אובי

תואצות ס"וס ואיבה םיכשוממה םיילאקיסיפה תונויסנה )1
.תובושח

המויק לע תקבאנ תישפחהו הרידאה תדחואמה הכלממה )2
.התוריחו

.תורענו םירענ םיכנחתמ ינפיחה ירבעה ילאירה רפסה תיבב )3
יריבחת רשק ילב טפשמה ךותל םיבלושמה ,םייוטיב ונייה ,םירגסומ םייוטיב

םדוק דמאנש המל הלבגה וא רואיב תפסות םהב שיש ,םיפוריצ ןכו ,וילא
.םהירחאלו םהינפל םיקיספ םינועט ,ןכל

.םיזוזה עודיכ ובשי ',םה '،םסרופמה ךרכב רמולכ ,םהב )1
.רפסה יתבב םידומיל ןיא ,שדוחה שארביונייה ,רחמ )2
.ותדובעב שעג דה ,וירבד יפל ,םש )3
.וניתולובג לכמ תומבה תא רעבל ונידיב ,ןבומכ ,ןיא )4

אוה תוירבל חונ םדא ,לשמל ,ןבואר )5
.םחלל םיבער םידלי ,ונתשבל ,םיצצורתמ ריעב )6

,םיקיספ םישל אלש  4—6ןוגכ םירקמב םיגהונ שי :א הדעה
וא רגסה םושמ ןאכ שי םא ,בתוכה תשגרהב הברה יולת הזו

לשמל ןבואר ,יוכו ונידיב ןבומכ ןיא :םיבתוכ וללה .ואל
.יוכו םדא

؛ןוגכ ,םיקיספ ינש ןיב "אופא ",הלמה תא םימש ןיא םלועל :ב הדעה
?דיצ דצה אוה אופא ימ

.הירחאלו היינפ ינפל אב קיספ 5.

!ילע םימחר ושקב ,םימש )1
.ינב ,ינותחציג )2

.ילוקל עמש ,ינב ,התעו )3
ןיאשכ ,טפשמ לש דיקפת תאלממה ,קוזיח וא האירק תלמ דחאל אב קיספ 6.
:ןוגכ 'הרתי השגדה םושמ הב

.םירושימה ראשב התאר אלש המ הירא לש ודושימב ןיע התאר ,ןכא )1

.תקחצ יכ ,אל )2
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יפ לע גולזה הלע ךכיפל ,ומצעל השודק דצ וב שיש ינפמ ,הברדא )3
.שדוקב שדוק בוד

האירק ןמיס הלאכ תובית רחא אובי הרתי השגדה לש הרקמב :הרעה

' § 18).עו(

רמולכ ,עובק יוניכ הניאמא ,הירחאלו הרומת ינפל ףא אב קיספ 7.
 (1—2).תחא הדיחיל םשה םע תפרטצמ הניא םא
.דרפס יאצאצמ היה ,לולכמה לעב ,ק"ד-ו )1
.הנוכתה תמכחב יקב םג היה ,לודגה ןשרפהו קדקדמה ,ארזעןב םהרבא )2

'ר לש םירוסאה תיב ינפל דבעו לבור ומצע השע רלדנסה ןנחוי 'ר )3
.אביקע

רטוטרמסה קילאומש ברעה תחונמ תעל ול ךלוה רעיה לועשמב )4
.רתויב םיבורמ ויסכנש ,דחא ידכנ ותנוכשב ול היה תבשידיקומ ףסוי )5
תולמב םירשוקמ םהשכ ןה (co-ordinated),םיחואמ םיטפשמ ןיב ץצוח קיספ 8.

 (9—10).םירשוקמ םניאשכ ןהו  (6 —8),דוגינ תולמב וא ) (1—5רוביח
.ותמהב שפנ קידצ עדויו ,דיסח שיא ושפנ למוג יכ )1
ואשינ םימואנ תובברו ,קילאיב ןמחנ םייח לע ובתכנ םירמאמ יפלא )2

. , ١ונרודב לארשי תריש ןואג לע ץראה יוצק לכב
.וקלח ינולפכ לכ'חקל םהמו ,העשת ןולסכ הלטנ תוזע ןיבק הרשעמ )3
םימ ופטנ םיבע םג ,ופטנ םימש םג ,ושער ץרא )4
.לאגנו ,ודי הגישה וא ,ונלאגי ודוד-ק וא )5
.המחה תא שבוכ ה"בקה לבא ,ותשבוכ המחה םדו דשב )6

.רומש ושפנ תא ךא ,ךדיב ונה )7

התאדשא,ךדדהלעךתדאפתהיהתאליכספא،ךמעךלאךולה :רמאתו )8

.תיבב ונחנא םייתש יתלוז ,תיבב ונתא רז ןייא )9
ופע אל םינפוא ,העג אל דוש ,חרפ אל ףוע ,ץייצ אל דופצ )10
אלא ,ורביד אל תוירבה ,עזעדזנ אל םיה  ٠٩٠",ורמא אל םיפרש
.שירחמו קתוש םלועה

יטפשמב דוחייבו ,רוביחה ו"יוב םירבוחמה םירצק םיטפשמ ןיב :א הרעה
:ןוגכ ,קיספ אובי אל ,םירצק בצמ

.ברעמל וינפו חרזמב דמוע ןהכה )1
.ודיב שא תתחמו רחשה תליא לעמ ףעיו )2
לש םוצמצ אוה הכלהלש פ"עא ),םצמוצמה (---ללוכה טפשמב :ב הדעה
)(1ז"לזםירשוקמםניאש ,םירביא ינפל קיספ אב ,םיחואמ םיטפשמ

וייו ינפלאללבא (2—3).דוגינ תולמב םירשוקמ יגפל וא

תאז תמועל .רוביחה תולמ ראש וא רוביחה
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תא לקהל ידכ רוביחה ו"יו ינפל וליפא תרוזחמב קיספ םימש

:ןוגכ (4),הנבמ תנבה
םמורמ םג ליפשמ ,רישעמו שירומ 'ד )1
.רוחה אלא ,בנג רבכעה אל )2
בנג רוחה אלא ,רבכע אל )3
,לארשי ימע לע דיגנ ןנתאו ,םעה ךותמ ךיתומירה רשא ןעי )4
ידבעכ תייה אלו ,ךל הנתאו דוד תיבמ הכלממה תא ערקאו
תושעל ובבל לכב ירחא ךלה רשאו יתווצמ רמש רשא ,דוד

ךלתו ךינפל ויה רשא לכמ תושעל עדתו ,יניעב רשיה קר
תכלשה יתואו ינסיעכהל תוכסמו םירחא םיהלא ךל השעתו

םעברי תיב לא הער איבמ יננה ןכל )— :וא( ,ףוג ירחא
תאז ןיא" וא ",םילטב םירבד אלא הלא ןיא" ןוגכ םיטפשמב לבא :ג הדעה
)".םא(יכ" וא "אלא" דוגינה תולמ ינפל קיספ ןיא "ונותדדצ תבר יכ

.וירחאו רגסומ טפשמ ינפל אב קיספ 9.
.יתרטנ םיקוחד םימרכ ,יתייה זא זעו ריעצ ,םינש הברה ינפל המש )1

בוחרב ,רמוש ןיא תורצחה רתיל ,םידוהיה תורצח תא רמוש יוגהו )2
.םידוהיה

.ןה ליח תונב ,רמוא אוה ,ךיתונב )3
.ץוצמיו ול ךלי ,הרובג תונע לוקב יבר םייס ,התעו )4

בורמש ,םירצק םירגסומ םיטפשמ םיקיספב ףיקהל אלש םיגהונ שי :ב ה ר ע ה

:ןוגכ ,םייוטיבכ אלא ,םיטפשמכ דוע םישגרומ םניא םשומיש
,הכרבל ונורכז  1),הרעה  §4,ןייע( עודיכ ,ןבומכ ,הארנכ ,היחיש

םוקמ לכמ .ולאב אצויכ לכו ,ןדע וחונ ,ומש חמיי ,בוטל רוכז
,תו؛1ית ישארב םיבתכנ ל"גה םייוטיבהשכ ,םיקיספ םימש ןיא

:ןוגכ ב"ויכו ה'יב ,א"טילש ,ע"נ ,ל"ז :ומכ
.תובוט תורושב ונל רשבי בוטל רוכז איבנה והילא )1
.הייחתה יררושמ לודג היה ןדע וחונ קילאיב )2

ורמא ל"ז וניתובר )3
טפשמה שארב אוה לפטה םא ןה ,ירקיעל לפט טפשמ ןיב קיספ םימש 10

,טפשמה עצמאב אוה לפטה םא  (13—15).ופוסב אוה םא ןהו )(1—11

לפטה טפשמה םא לבא  (12, 15, 16, 17).וירחאלו וינפל קיספ םימש

אלו וינפל אל קיספ םימש ןיא ),תחא הלמ ללכ ךרדב( רתויב רצק
(21-18).וירחאל

חודנל הצע תא תיחשת אל ,הילע םחליהל םיבר םימי ריע לא רוצת؛יכ )1

سصء ■

.תבשב לכאי ,תבש ברעב חרטש ימ )3
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דימ ،לכואה דדח לא היספ הסנכנש ןוויכ )4

א .םדא לש וראוצ לע תחנומ הדח ברח וליפא )5

םיעוט םתא ןכ ,וזב םיעוט םתאש ומכ )6

ו לק ,ונוצר ידבוע לע הרותה הסח הככ סא )7

ש םוקמל רוזחי ,העטו ארק )8

.בוט אצמ ,השא אצמ )9

א ,ם"וכעל וינב תאו ומצע תא רכומה )10

וליאכ ,לארשימ תחא שפנ םייקמה לכ )11

אצ ,וילע תואב תובר תורצש דוד תיאד םא )12

טורפ הלכתש דע ,אב דוד ןב ןיא )13

תודנ הל ןיכהלמ חכשת אל שוריגה תלהב ךותב )14

ה תאו ,הב וכלי ,ךרדה המ ,םהל תעדוהו )15

הלבא ,רבשנ ולועבג ,ץיצכ )16

עמוש אלו תואור אל ןניאש חבזמה ינבא םא )17

אל: ,،ה"בקה רמא ,םימשבש םהיבאל לארשי ןיב

ל ריע ןיב ,ותשאל שיא ןיב םולש ליטמה )—:וא(
תונערופ וילע אובת אלש המכו

יבוסמה לכ ומק וסנכנשכ )18

מ יתוא ןיינע יתארקש רפסה )19

ב שער היה הרבעש הנשב )20

אבשכ ותוא יתיאר אל )21

צק ירקיעה טפשמה םאש ,ךתעד ןת :א הרעה

תומ ,תימתס תחא הלמ ןב אוה םא לבא (1 —4),

:ןוגכ (5—7),
הזל המוד םיאלפ רופיס יתעמש אל םלועמש ,ינרובס )1
.ןחבו יפויב

גגושב תאז השע יכ ,יתעדי )2
.םויה ונמיע דעסי ימ ,עדוי יניא )3

.ה"בקה לש ונוצר אוה ךכש ,ותנומא )4
.האירקל יואר רפס הזש )(,יאדו )5
.םויה בתכמה עיגיש )(,רשפא )6
.ךכב ךרוצ היה אלש )(,דודב )7
םיפוריצ ןה ,םילפט םיטפשמ תוחתופה ,רושיקה תולמש הדקמב :ב הרעה

לכ'", ،،ש לכ" ",רשא תא"'",ש תא" '",שימ" '",שהמ" :ןוגכ
םייצחו ירקיעה טפשמב םמוקמ םייצחש ,הלאב אצויכו "דשא
.לפטל ירקיעה טפשמה ןיב קיספ םימש ןיא ,לפטה טפשמב

.תחאהכאלמ לעב היהש ימ אלא ינחצנ אל םלועמ )1
.הפסאב יתעמשש תא ינולפל יתרסמ )2
.עדא אל דשא לע ךאשיי 'ה חורו )3

ןושלה דעו תולועפמ

.יתרמא רשא אוה )4
.ונממ ףיקתש םע ןידל לכוי אל )5
םיטפשמכ בשחיהל םילולע םהו רוקמבלעופ םהב שיש ,םייוטיב :ג הרעה

:ןוגכ .קיספ םיכירצ םניא ,םירצוקמ םילפט م
םתאב ץראה תוורע תא תוארל )1

.ףרוחה רש קורשי גלש תפוס ללוחתהב )2
.םילגרמה וחלשנ ריעה תא לגרל ידכ )3

תומת ינפ תואר םויב יכ )4
שארבדמועה ,דוחייה קלח רחא קיספ םימש ןיא דוחיי טפשמב :ד הרעה
:ןוגכ ,טפשמה

.ושארב ויניע םכחה )1

.ץיק ולוכ הז םלוע )2
תובורמ היתורצ וז הנטק המוא )3

) (:קיספו הדוקנ .ג
לש הרועישמ ןטקו קיספה רועישמ לודג קספה לע םירומ קיספו הדוקנ 11
לבא .הז ןמיס לש ושומישל םיעובק םיללכ לולכל ןיא ךכיפל הדוקנה
:קיספו הדוקנ םימש ללכ ךרדב

:ןוגכ ,םינוש םיניינע-יפוריצ ןיב דירפהל ידכ םירבד טוריפב )א
ליבשו םיברהךרדו דיחיה ךרד ء תילולשהו לחנה :האפל ןיקיספמולא )1
.רינהו רובה םימשגה תומיבוהמחה תומיב עובקה ,דיחיה ליבש'' עברה

הל עייסלו המולשב תוארל םויב םימעפ המכ הלצא אב יתייה )2
דגנכ תחא הטורפ הזל ןתילו הבדנ לש תועמה תוצרהל ؟ןוידפב
הריכזהל ؟תוטורפ שולש לש העמ דגנכ הזלו תוטורפ יתש לש העמ
.םיעודי םיתב ילעב לצא הל שיש ,םינשי תובוח

רשק הזב הז םירושק לבא ,תיקודקד הניחבמ םייאמצע םיטפשמ ןיב )ב
איהשכ דוחייב ,תרוזחמהלש םינוש םירביא ןיב ןכו (2-1),ץימא יניינע
:ןוגכ  (3),הכורא

!לארשיב וברי ותומכ ؟ךיצלחמ אצי הז ןבש ,ךירשא )1

תדע םהו ,התא הירא ؟םידבע ערז תוברת םהו ,התא ךלמ ןב )2
ןושל יצרוח םינרתשחא

:םירמוא ש"ב :הדועסב ללה תיבו יאמש תיב ןיבש םירבד ולא )3
לע ךרבמ :םירמוא ה'יבו ,ןייה לע ךרבמ ךכ רחאו םויה לע ךרבמ

ב"חאו םיידיל ןילטונ :םירמוא ש"ב ؟םויה לע ךרבמ כ"חאו ןייה
ןילטונ כ"חאו סוכה תא ןיגזומ :םידמוא ללה תיבו ,סוכה תא ןיגזומ

תיבו ,ןחלושה לע החיגמו הפמב וידי חנקמ :םירמוא ש"ב ؟םיידיל

כ"חא"ו תיבה תא ןידבכמ :םירמוא ש"ב ؟תסכה לע :םירמוא ללה
תא ןידבכמ כ"חאו םיידיל ןילטונ :םירמוא ה"בו ,םיידיל ןילטונ
רנ :םידמוא ה"בו ؟הלדבהו םימשב ,ןוזמו רנ :םידמוא ש"ב ؟תיבה

ה"בו ,שאה רואמ ארבש :םידמואשייב ؟הלדבהו ןוזמ ,םימשבו
שאה ידואמ ארוב :םירמוא

.המגוד ג  § 14דוע ןייע
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)ث( םייתדוקנ

:תואב םייתדוקנ 12.
:ןוגכ םנושלב םירבד תאבה ינפל )א
".םלועב שי הבהא: ،،םירמוא )1
ןיא "،םימשה ןמ הדות ןיאו ,הרותה ןמ םיתמה תייחת ןיא "،؛דמואה )2
.אבה םלועל קלח ול

 tןוגב ،טוריפ יגפל م
רעבההו העבמהו רובהו דושה :ןיקיזנ תובא העברא )1

3.ב ן1א -§11ב תואמגוד 'ע )2
:ןוגכ ،םהל םדקש המלש םוכיס וא רוריב ,הנקסמםהש ,םיטפשמ ינפל )ג
.הינב לע הכבמ לחר :םירורמת יכב ,יהנ ,עמשנ המרב לוק )1
הווש לע גרהנש שי :הז םדא לש וביט לע דומעל לוכי התאיאמלועל )2

,הבידנ חור וילע תדבועש שיו ,די טשופ לכ וינפלמ שרגמו הטורפ

הקדצ ,חרוא-בגא ומכו ,ךכל ופיצ אלש םוקמב אקווד ןתונ אוהו
. .לבקמה תא ליהבהל ידכ דע הלודג
תנבוסמ הידב :רוציקב :חצור ףא בנג ,יאדב ,יאמדו לכונ הז םדא )3
ינימ השולש ונל שי :הז "לכה-ךס"ידיל אובל שי רומאה לכ ירחא )4
...םייתורפס םיסכנ

)— — — ( םיווק השולש וא ) (...תודוקנ שולש .ה
טפשמה תעיטק לע םירומ םיפוצר םיווק השולש וא תופוצר תודוקנ שולש 13.
 (4).םירבד תאבהב הטמשה לע וא )(3-1
םג ול אהתש רשפא יא ,םייח תולבונ אלא םירומג םייח ול ןיאש ،םע )1

ברסמ :םלשה( ...בלה לבא ;ןהיתולבונ אלא ,הרומג תונמאו הריש
.،ךכב תודוהל

).אזימרוכב איטשלו :םלשה( ...אזימרב אמיכחל )2
).הטוש דיב ןכש לכמ :םלשה(  .םכח דיב ןכוסמ ןיכס )3
ןויער" :לוריבג ןב המלש 'ר ירישל ותמדקהב קילאיב ירבד תא איבנ )4
םעפה איבהל ...םרגש אוה ...הלועמה םתיצמתב ונחור ירוזפ לש סוניכה
וטמשוה הנושארב( "לוריבג ןב .דמלש ידיש לש ץבוקה תא םג םלועל

ימי לב וקל 'הירומל היחש הז ,םישדח םייח םתויחה ןעמל" םילמה
)"הל" הביתה הטמשוה הנורחאבו "،תונורחאה םינשב התדובע

) (-דירפמ וק .ו
:קיספ םוקמב שמשמ דירפמ וק 14.
קלחבשכ דוחייב ,םינוש םיקלח ןיב הרתי הדרפה דירפהל ךרוצ שגרומשכ )א

:ןוגכ ורבח יבגל ההימת וא שודיח םושמ שי דחא

.הרות יתדמל אל — בר היהא רמאת )1
.יתפש לאו יפ לא אב אל ךא — יתאצמ שבד יכיגא ףא )2
םיקוחר םימרכ — יתייה זא זעו ריעצ — םינש הברה ינפל המש )3

) § 2,16.ر ' § 1,9ע( .יתרטנ
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,טפשמב ) (ellipsisהטמשה שיש הדקמב )ב
— תיברעב ء ול ןת ,תירחשב ינע ךלצא אב םא )1
.הרוחס — ינומלאו ,הרות הצור ינולפ )2
؛ןוגכ ,תרוזהמ לש הפיטה ינפל )ג

וימי לכו ,קחודב תודמלמה ןמ סנרפתה הילדגש יפ ,לע ףא

ה ויה אל ףרוחה תומיבש פ"עא ء תינלוח ,דתיה ותשאו ,שוחימ

אלש פ"עא !ףלדה ינפב םידמוע ךומנה ותיבבש םירובשה
:הרותבש השע תווצמ םייקל םילוכי ותיבו הילדג היה םוי

ילא רס וליא ,תאז לכב—"םחל ועבשת רקובבו רשב ולכאת

התא ץפח םא םלוא ,ךמוי אב אל ןיידע" :ול רמאו תוומה

ול קרוי היה ",םירמה ךייחמ ךתוא לואגל ינא לוכי ,בוט

:םיתיעל אב דירפמ וק 15.

המ םימכסמ םתש ,םיטפשמ ינפל םייתדוקנ םוקמב )א

יפוליח ), 2הקספ ףוס ): 1ןייצל הדוקנ רחא )ב
החיש רואיתב

><() [•]،םיירגוס.ז

ל תוכייש ןניאש ,תוריבסמ תופסוה ןויצל םיירגוסב םישמתשמ ללכ ךרדב 16.

ןיבו רגסומה ןיבש רשקה םא ,קיספה םוקמב םיאב םה .טפשמה
םידירפמ םיווקב וליפא וא םיקיספב טלבויש ידכמ ףפור טפשמה ףוג
רוסמ םיירגוסב וא םידירפמ םיווקב ,םיקיספב שומישה םיתיעלש ןאכמ(
).בתוכה לש ומעטל
םושב הצור יתייה אל ,תצק "סחוימ" ימצע תא יתיארו יילחמ יתמקשכו )1
").ןמז" ותוא לש ידמלמ םש ךכ(ןושרג 'ר לש ורדח לא דוע בושל םינפ

.יתרטנ םיקוחר םימרכ )יתייה זא זעו ריעצ( םינש הברה ינפל המש )2
3).א§14ן§1,9ןייע(

ףקומ ,ומצע ינפב דמועה ,םלש טפשמ םא :א הרעה
.םיירגוסה ךותב הדוקנה תא םימש ,םיירגוס
).ללכה ףוגב המגודה תא האר(

רתוימה תא )(םילוגע םיירגוסב ןמסל םיגהונ עדמ ירפסב :ב הרעה
ףיקהל חרכה שיש הרקמב .הפסוהה תא ]ا םיעבודמבו טפשמב

ןמ תונוש תורוצב םישמתשמ ,רבכ רגסומה ןמ קלח םיירגוסב
—וידחי םיתשפו רמצ ,זנטעש רוסיא"  ٠ןוגכ ,םימדוקה םיירגוסה

)]די 'ד תישארב[ ינגרהי יאצומ לכ היהו( דוריפלו הביאל זמר

,המדאה ידבוע ןיבו ,רמצה ישבול ןאצה יעור םיטבשה ןיבש
".םיתשפה ישבול

)آ( הלאשה ןמיס ח
איהש ןיבו ,םלש טפשמ איהש ןיב ,הלאש רחא טפשמ ףוסב אב הלאש-ןמיס 17
.דבלב תחא הלמ
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כונא יחא רמושה )1

אלב הדועס שי םולכ )2

?ונל םתארק ונשדילה )3

לע ךולמי לואש )4
?עודמ )5

הפיקע הלאש רחא :א הרעה
) 53.תואמגוד  §1,ןייע(
םיירגוס ףקומ הלאש ןמיס :ב הרעה
םתותימאב קפס וב עיבמ ,טפשמל ופיסומש

תיאר אל ול בוטו עשר ،؛ןעוט ינולפ

)!( האירקה ןמיס ט

רק דחא טפשמ ףוסב אב האידק-ןמיס 18.

םלש טפשמ איהש ןיב-תויולעפיה ראשו

שת ךיתפש אצומ )1

!םכמעיקלחיה؛ )3
!וז המוא לש הישעמ םיאנ המב )4
!ינארב לא ךדבעל !אל )5
הנומאב ךבהואו יתם.דא יב !יתמת ,אל )6
ותומכ תושעל אנ הסנ !הברדא )7

.האירק ןמיס םימש ןיא הפיקע האירק דחא ؛א הרעה
ימו ,טפשמה לש ופוגל ךייש וניא םיירגוס ףקומ האירק ןמיס :ב הרעה
,םינוכנטפשמב םירומאה םירבדהש ,ןייצל הצור ותוא ףיסומש

:ןוגכ ,המודכו רפוס תועט וא קויד יאל ששח שישב דוחייב

".והדש)!(הפחתסנ1) <،
.ומלוע תיבל גיהנמה תא וויל שיא םיפלא )!(תרשעמ הלעמל )2

 § 6.םג ןייע

,דחא גשומל תופרטצמה ,רתויו םילמ יתש ןיבש קדוהמ רשק לע הרומ ףקמה 19.

,תודימיתיב ,האמוטה-תובאייבא ,ןיד-תיב-בא ,שרדמיתיב ,תיב-לעב ؛ןוגכ

ر שיא-שיא ,םינש-מינש ,דחא-דחא ,םיבלש-מיבלש ,סופד-ירבד ,ומוי-ק
.ןיד-תיב-בא םואנ ,דפסה לעב אוה ינולפ ,םייח םיהלא ירבד ؛תמועל

)>؛,-٠, <<-תואכרימ .אי
؛ אוה םהב לולכהש ,תוזמרמ תואכרימ 20.

:ןוגכ ,ורמוא חסונב אבומה רבד וא רשי רוביד )א
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"؛רבדמב יל וגוחיו ،ימע תא חלש: ,.לארשי יהולא 'ה רמא הכ )1
".םלובגל םיגב ובשו ,،בותכה תא ונב םייקל רבכ ינמודמכ רשפא )2
הדוגא .לעפמ לש יטרפ םש וא ריש לש וא רמאמ לש ،רפס לש םש )ב
:ןוגכ ),؛טפשמ ךותב םיאבומ םהשכ( המודכו

ג"סרת תנשב קילאיב בתכ ''הטיחשה לע ,،רישה תא )1
.הקירמאב תוינויצ םישנ תורדתסה איה "הסדה" )2
התועמשמב תשמשמ הניאשכ דוחייב ,טפשמב הרתי הטלבהל הקוקזה הלמ )ג
:ןוגכ ,הליגרה

תונושל עבראב תשמשמ "יכ ,،תבית )1
תורענ השעמ לכל רשכומ הז "טישכת" )2
,יש ,יו ,ם"לכב שומישה תויתוא ,העידיה א"ה תולעב םילמב :א הדעה
םימש ,אבומה רבדה לש וא רשיה רובידה לש קלח ןניאש
:ןוגכ ,ל"נה תויתואה ירחא תואכרימה תא
".המלש"הלמה הבותכ )"םירישה רישב,،אלו("םירישה ריש"ב )1

.וז העידי הלבקתנ הקירמאבש )؟"הסדהמ" אלו("הסדה"מ )2
,תואכרימב דבכ לולכה ןמ קלח תואכרימב םישל ךרוצ שישכ :ב הרעה
:ןוגכ ,תמדוקה ןמ הנושה ,תואכרימ לש הרוצב םישמתשמ

ךמע תחיש יכ ,דרךל' :השמ לא 'ד רבדיו" :הרותב בותכ

תחיש יכ ,דר-ךל؛< : "...וא( ،".םירצמ ץראמ תילעה רשא
):،".םירצמ ץראמ תילעה דשא ,ךמע

)"( םיישרגו )י( שרג .בי

הלמה לש הנורחאה תואה רחא אב אוהו ,הלמ רוציקל שמשמ שרג ;21.
^:ימע ،רפסמ'--סמ ,רמולכ='לכ ؛ןייע='יע ،רמוגו='וגו :ןוגכ ,תרצוקמה
.ןודאה='אה ,דומע
ןושלב האב תרצוקמה הלמה םא ,תעדל ןיא דבלב רוציקה פ"ע :א הרעה
ךכיפל ،ןיינעה ךשמה ךותמ קר ררבתמ הז רבדו ،יובירב וא דיחי

.םיעברא דע םישולש םידומעב :ירק  40-30،ימעב :בותכ
— זעלה פ"ע ןורחאה ןמזב גהנמה טשפש יפכ — בותכל ןיא
תורושב='ששב ,םידומעב='ממעב

ינפל רידת םיאב םהו ><דחא רבדל תודחא םילמ םוצמצל םישמשמ םיישרג 22.؛
וילע וניבא םהרבא תידב=ה"עאא תירב :ןוגכ ,ףוריצה לש הנורחאה תואה

דבוע=)؛םו"כעאלו(ם"וכע ،דיחיה תושר=)؛י.ד"ר אלו( י"הר ،םולשה
ברה=ם"במרה ،םינהכה תדות=כ"ת ،רוביצ חילש=ץ"ש ،תולזמו םיבכוכ
.יב םימיה ירבד=ב"יהד ،ןומימ ןב השמ
:םיישרג םיאב ללכל דוגינב :א הרעה

,יוכו ו"ית ,ם"ימ ,א"ה ,ת"יב ,ףילא ןוגכ תויתואה תומשב )1
:ןוגכ ,תוישממ םילמ ולא ןיא יכ ,ןייצל ןאכ םיאב םיישדגהש
.ות דגנכ ו"ית ,וו דגנכ ו"יו
:ןוגכ ،תוירבעה ןמ ןתטלבה םשל תורזה םילמה לכב םיישרג םיאצומ תינברה תורפסב 1.
).םש( ריידרוא—ךסימה ;)אי'ע גע חבשב י"שר( זעלב ר"יפרק— וצפנמה

 263קוסיפה יללכ
תרצקתמ הניאש ،רוטקוד הרזה הלמב )2

ד איה וליאכ ،תמצמטצמ אלא ،ירבעה

ת"ר ףוסב םיבתוכ הז ףיעסבש תואמגוד המכמ אצויכ :ב הדעה

ת"ר םא ,המותס ם"ימו תוטושפ ך"פצנ תויתוא
ירק ،ן"ר !םוכע ירק ،פ"וכע؛ןוגכ שממ הלמכ םיאטובמ
ויהאל==( םדהל ירק ם"דהל ,ץש ירק ץ"ש !)םיסנ ונבר==(ןר
םא לבא .בחרומ ינפוג ךוניח=םגח ירק ,ם"גח )،םלועמםירבד

תופופכן"פצנםיבתוכ،דבלביפרגןמיסםהת"ד

,כ"ת ןמוקמ לכמ ؛תדמוא תאז ،מ"מ ؛ןוגכ ،החותפ ם"ימו
,כ"חא ן)ףנת :םיארוק ך"נת לבא( םינהכ תרות :תדמוא תאז
.ןתמו אשמ ؛ונייה ،מ"ומ !ךכ דחא :דמולכ
,םידומע ,םיקוספ ,םיקרפ ןויצב םירפסמ תושמשמה תויתואב :ג הרעה
.םיישרג םישל ךרוצ ןיא ,המודכו תורוש

הלמה רחא הדוקנ תירבעב םימש ןיא ,ל"נה םיללכה יפל :ד הרעה
)ס אלו !רפס==('ס ؛ ןוגכ )ת"רב םיישרג וא( ,שרג אלא ,תרצוקמה

).ג .ע .ה אלו(ג"עה !םידומעה ).סמ אלו !רפסמ=('סמ !םיליהת
!דואמ דבכנ ןודא=).מ.נ.א אלו(מ"נא !הינמרג ילוע תודחאתהל
.הלאב אצויכ ןכו !ראד תבית=).ד.ת אלו( ד"ת

