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•ןתדובע תא תויעוצקמה תודעוה וכישמה םינודחאה מישדהב

הקיסיפה יחנומ תעיבקב הקסע ביבא-לתב למשחה יחנומל הדעוה
•וז תרבוחב םקלחב מימסדפתמה

תירבעה הטיסרבינואה סע תפתושמה ,הקינטובה יחנומל הדעוה
•וז תרבוחב תמסרפתמה םיחנומה תמישר תא הניכה

תורבוחה תחאב ומסרפתי דשא ,םולצל םיחנומ העבק תדחוימ הדעו
•תובורקה

ינואהםעתפתושמה,ההובגה הקיטמיתמה יחנומל הדעוה
ןויעל הינפל עצוה דשא דמחה לש ןוגה קלח לע הרבע תירבעה הטיסדב
•האדוהב שומשל םיחנומ העבקו הטיסרבינואה-ידומ ידיילע

יפ-לע התדובע תא הבישממ ןינבו הכאלמ יחנומל הדעוה
תיריע תעצה יפל ).ץע תודובע קלח( ןמולש לש ימואלהיןיב ןולמה רדס
תוארוהל תפסותכ ןושלה דעו ידיילע ועבקנש ןינבה-יחנומ ומסרפתי ביבאילת
•בורקב םסרפתהל תודמועה ,היריעה תולובגב ןינב ינינעב

לגדל התדובע תא המ ןמזל הקיספהש ,סופד יחנומל הדעוה
•התדובע תא הכישממ ,יעוצקמה ץעויה לש ותלחמ

איהו ,התדובע תא השדח םילישבתו םילכ יחנומל הדעוה
•ישומש ןולמ תרוצבו "וננושל ב םסרפתת דשא המישרה דמגב הקוסע
•םילשורי דעו ירבח לב וז הדעוב םיפתתשמ

,תולמעתהל הדעוה ), 2תונסדרפל הדעוה ): 1ןתדובעב וליחתה
תירב ו "לעופה ",יבכמ ה לש תולמעתהל םירומה ןוגרא הכ יאב תופתתשהב
•הטיסרבינואה תופתתשהב ,הטושפה הקיטמיתמל הדעוה )", 3דודלפמורט

הדעו ): 1תושדח תודעו יתש לש ןתדובעל דמחה תא ןיכמ דעוה
,ןמגרב •ה ר"ד תופתתשהבו דנזולק ףסוי 'פורפה תואישנב ,היפוסוליפה יחנומל

•םיעבצל הדעו ), 2םולש •ג ד"דו תור י"ח 'פורפ ,קורדנזיד •צ ד"ד
התבישיל הסנכנ ןושלה דעו דיל איזמ ד"ד ןוכמ לש תיעדמה הדעוה
טרופמ ןתמו אשמ ירחאו חונמה לש ונובזעמ דיה-יבתכב ןויע ידחא •הנושארה

:תא סופדל בורקה ןמזב ןיכהל הטילחהו התדובע תינכת תא הדעוה העבק
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רפס ' -א רפס :האופרהו עבטה יעדמל טיחנומה דפס )1
יתפדצ-ינמרג התפמ טע ידבע-יאמור-ילגנא ןולמ תרוצב אצי דפסה •האופרה

ףסא דפס )• 2הב םירושקה תועוצקמהו האופרה יחנומ תא לולכיו ,ופוסב
וישוריפו חונמה לש ויתורעה ףורצב ןכנוימו ןודנול די-בתכ יפילע אפורה
•רפסה לש םייאופרה םיחנומל

יחנומל ןולמהו הקינכתל ןולמה ,םיחמצ טוקלי •ן ושל ה דעו ינולמ
הנתנ תדחוימ החנה •ץראל ץוחבו ץראב וצופנ ףדגלטהו ןופלטה ,למשחה
ןולמה לע-למשחה ידבועלו ,םיחמצה טוקלי לע "הדשה ימתוחלו םיאלקחל

ליבשב ,םידוהיה ףרגלטה ילעופ ןיב םנח הז ןולמ קלחתנ ןכ ומכ •למשחל

םיפסונ םיספוט תלבק ןינעב •םידבעה םיחנומה תטילק תא םהילע לקהל
ןינב ופי בוחר ,םילשורי ןושלה דעו תכשלל תונפל שי הלא םינולמ לש
• 89דדח ,יזכרמ

םילשוריב דמועב גילב המיקתהש תירבעה ןושלה דעו לש תיללכה הפסאה

ויהש תובישיה שלש ךשמב •דסחהו אלמה ביתכה תלאשל תשדקימ התיה

,ןילי דוד 'ה ביתכה תולאש לע וצרה ותרחמלו דמועב ג"ל לילב דעול

ופתתשה •ןיטשפא •נ •י 'טורפהו ,רנזולק ףסוי 'טורפה ,קילאיב יניח
,ןילביר .י ד"ד ,ףסא •ש ברה ,םחוימ ףסוי ,לגס •צ •מ ברה םיחוכוב

•ץישפיל •מ ,או ץיבונועמש דוד
•"וננושל ב ןאולמב הנמסרפתת תואצרהה

איה ןושלב ביתכה תועיבק •ביתכה לע ותאצרהב חתופ ןילי דוד רמ
תונקהל איה ונלש דפסה תיב תדועת •ןושלה תיהת לש םיירקיעה היאנתמ דחא

תויתורפסה תוריציה לכב םהינפל ותוא ואצמי דשא ,םיוסמ ביתכ ויכינחל
•האיגשל רבדה ול בשחי לבוקמה ביתכהמ היח הפשב הנשמש ימו •םמע לש

.רקיע לכ תונתשמ ןניא ןביתכב לבא ,רובדב תונתשמו תוכלוה תויח תופש
אוה ,ונתפשב גהונ רבדהש ומכ ,הז דצב הז ,אלמו דסח ,םיביתכ ינש םויק
•תובבלב הכובמ םינכמו יעבט יתלב רבד

אלש הפוקתב רצונש ,ידומלתה ביתכה דוסי לע עבקנ אלמה ביתכה

לבא •האירקה ןפוא תא דדבל תדהא ךרד !דתיה אלו תועונתה דוע ויה
םוקמב וב ושמתשה םיסיפדמהו דוקנה תאצמה ידחא םג םיקתהל ףיסוה אוה

ללכ ויה אל תוימשה תופשב לבא •םירפסה-תספדה תא לקהל ידכב דוקנ
תוטעמה תויתואה םגו ,תויפוריאה תופשב ומכ ,תועונתה תא ןמסל תויתוא
העונת לע תורוהל ידכ הלחתכל ובתכנ אל "האירקה תומא ןהל םיארוק ונאש

םא ףא •ןהינפלש תואה לש העונתה תכראה לע תודוהל ואב םא יכ
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יגנ אל גלפומ דתויה יובדב האידקה תומאב שמתשנ

וקנב ומכו תויפודיאה תופשב ומב

תושוגד ןנשיו תוכודא ןנשי ,תועובק ונתפשב תודבהה

בנו טלחומ ןפואב הפשה תא לקלקנ ,םוקמ לכב אלמ

בושל תודשפאה תא ללשנו תונושה תורבהה ינימ
•םיאבה תודודה

,דסחה ביתכה לש םיידוסיה םיללכה לע תוכיראב דמוע הצרמה
שדודו ,ןושלה קודקד-תדות לעו ך"נתה לש ידוסיה ביתכה לע םידסוימה
•ותלבק תא

,אלמה ביתכה לש ותומדק תא תיכומ רנזיולק ףסוי 'פודפה
תגרדומה הפיאשה יכ ,אצומ אוה •ך"נתה דחאלש תורפסה לב תא ףיקהש

לוענל ןיאש תיעבט העפות איה וננמז תורפסב םג תרכינה אלמה ביתכל
תבב הלאשה תא רותפל ןיאו הדמה לע זירפהל ןיא םלוא •תלדה תא הינפל
לש התורפס לבב יתוכאלמ רבד היה הלכשהה תפוקת לש דסחה ביתכה •תחא

•ן"גתה תפוקתל תורפסה תאו ןושלה תא ריזחהל הפאשש ,הפוקת התוא

ידוסי לע הנבנש קודקדה תא קפס םוש ילב רתוס אלמה ביתכה
לא רתוי םירושק ונניא םייברעמה ונא םלוא •דסחה ביתכהו יברעה קודקדה
♦תרחא ךרדב ארבי ןושלה לש ןוכנה סומתירה •תורצקהו תוכוראה תורבהה
תורפסה לבל המגוד שמשיו אוהש תומב דאשי ,יסלק ביתכ רותב ,ך"נתה ביתכ

•אלמה ביתכה טלשל ךירצ תדקונמ יתלב תורפסב םלוא ,תדקונמה

תא האוד וניא אלמה ביתכה לעב רותב ןטש פא •נ •י יפו רפ
דומלתה תפוקתבש ,תחוורה העדה •תונשונב קיזחמכ א"כ ,שדחמב ומצע
ירמגל ונניא ך"נתה לש ביתכה *ותעד יפל ,הנוכנ הניא אלמ בותכל וליחתה
אלמה ביתכהש ,ןבומב •היבוברעב וב םישמשמ רסחו אלמ .ירקמ םא יב ,דסח

תויחה תופשה לבב תיעבט תוחפתה יהוזו ,תרחואמה תורפסב רתויב ליגר

•םיינקורמה םיברעה ,טקלאידב םגו אלמ אוה תיאדנמב םגו
אלמה םגו רסחה םג ,ביתכה תלאש םע יוטבה תלאש תא בברעל ןיא
•דומל ןועטה קודקדה לש דחוימ קלח והז ,וז הלאש םירטופ םניא
ביתכ רותב ונל שמשל ךירצ אוה •אלמה קפס ילב אוה יעבטה ביתכה
•תדקונמה תורפסב קר תויהל ךירצ דסחה לש ומוקמ ,הזורפל דיחי
•תונוש תועד ועבוה ןטשפא 'פודפה תאצרה ידחא וליחתהש םיחוכוהב
תיחרזמ איה תירבעה ןושלה •םיצרמה ירבדב הלאשל ןוקת האוד ונניא סחוימ דמ

חינזהל ןיא .התוא לקלקל ילבמ תויברעמ תופש יללכ הילע ףכל רשפא יאו
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עפשהו יברע סוניקואב םיעלבומ ונא יכ ,הדבועה תא
.תיחרכה איה

•ביתכה ןוקת ידי לע ותוא שטשטל ונל רוסאו יתטיש קודקד שי ך"נתב
לכוי דבכ ,הנשמל דליה עיגישכ •דפסהייתבב הזה קודקדה תא דמלל ךירצ

האירקה לוגס תא לקי יחה ירבעה רובדה •רסחו אלמ ביתכ ןיב ןיחבהל
ילגדל וב םיחמומה וטעמתנו דוקנה שבתשנ ןורחאה ןמזב •רסחה ביתכב
תוחתפתה תויפוריאה תופשב םג יכ ,רכזל ךירצ •דקונמה דסחה ביתכה תחנזה
•דאמ תיטא איה ביתכה

דסחה ביתכב קדקדמ יחה ימראה טקלאידה יכ ,דיעמ ןילביד ר"ד
םגו טלחהב תורסח םג תונוש תורוצ עדוי ילחזה טקלאידהו ,ך"נתה ןמ רתוי

לכה תא תונבל רשפא יכ ,םיכסמ וניא •הטיש לכ וב ןיאו טלחהב תואלמ
•הכורא העונת ירחא שגד יוצמ אקוד הב יכ ,תיברעה הפשה דוסי לע

לבקל םילוכי ונניאו י"כנת ןונגסב רתוי םיבתוכ ונניא ,לגס ברה
•םלועה ןמ דבעו יתוכאלמ היה םיליכשמה לש ןויסנה •ךינתח ביתכ תא םג
ילב םדוק םיבתוכ ויה תויחרזמה תופשה תא •הרורב איה תוחתפתהה ךדד
םיקיתעמה ןתוא וסינכה כדואו האירקה תומא ילב םדוק בתכנ ך"נתה •תועונת

לא ך"נתה אב אל וז הבסמו ,עצמאב הקספנ םתדובעש אלא ,הגרדהב
יתב דסח איה םינשי דיייבתכב ביתכב היבוברעה תבס •םלשה אלמה ביתכה

ול עבקש העפשה לעב םכח תובקעב בוד יפ לע םיכלוה ויה •סופדו דפס
תלבק •ירוטסיה ןויפצנידפ אוה אלמה ביתכה •)ם"במרה ומכ( ולשמ ביתכ
םושמ הב שיו תירוטסהה תוחתפתהה תוליסמב הכילה איה הזה ביתכה
•םייחה ךרצ

ביתכ לש תואמגוד םג שי דיהייבתכב יכ ,דיעמ ףסא •ש ברה
,הז ביתכל םיקצומ םיללכ םיעבוק םניא אלמה ביתכה יעיצמ לכ ♦דסח
יעמל •הנוילעה לע ודי הזבו ,לכל םיעודי םיללכ שי רסחה ביתכלש העשב

•םייחרכה םינוקת המכ וב סינכהלו רסחה תא לבקל ,ותעד יפל ,שי הש

דעוב םלועל וקספ אל ביתכה תלאש לע םיחוכוה ,ץישפיל •מ •א
היהש ימ לכו הפיקת התיה דסחה ביתכה ילעב לש םדיש ןמז .דיה •ןושלה
ינפל ותעשב עצוהש ,רסחה ביתכה .ץראה םעל דושח היה הז ביתכמ הטונ

,ךונחה תודסומ לכל ותעפשהב רדחשו ןילי דוד רמ ידי לע םירומה
םייקודקד םיללכ לע דסוימ אוהו ך"נתה ןמ איצוהל שיש םיביתכה דחא אוה

יטינופ ביתכו ירוטסיה ביתכ שי תונושלה לכב לבא .םשיחכהל ןיאש
,טננסנוקל דחא יוטב ןיאש תמחמ אב הז •הברה הזמ הז םיקחרתמ םהש שיו

ביציו עובק ירוטסיה ביתכ שי ךכ טושמ •יוטב-תוגרד לש .דדוש םא יכ
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ב תואיצמה התנתשנ לאדשי-ץדאב •ןושל לכב

ל •שדחמה ימו רמשמה אוה ימ ,עובקל רשפא

קונמ יתלב ביתכו קודקדל ןווכמו דקונמ ביתכ

ו אלמ ביתכ רותב •וילא ףואשל שיש לאידיאה

ונחה יכרצלו ,םעה-דחא לש ביתכה תא ,יתעד

עב םיססבמ וילעש יחרזמה אטבמה •דקונמה

תריגס םע קד םייקתהל לוכי אוה .הילכל ןודינ

ביתכ ינש שי •תואיצמה תא תונשל ןיא ביתכה
האידקה-ירפס ךותל •דחאה תא לוספלו עירכהל
•םידקונמ יתלב

רבדמ אלמה ביתכה ילעב :ץיבונועמש דוד
•תומגודה ידבע ונניא וגא .ךדצה לע אלו תוח

רקי ביתכ הזיא ,ןוחבל שיו הפשה תעידי תא

אלמה ביתכה ילעב םג םירתוומ ידה ,דוקנ שיש

לו תורפסה לכ תא דקנל איה ונימיב המיאתמ רתויה

תמ ונניאש ,ונרוד ןב תא לבלבמ אלמה ביתכה

תורפסה לעו ך"נתה לע םא יכ

סה-תאצדהב םיחוכוה תא םכסמ קילאיב ♦נ •ח

םלוא ,םירבד המכ וררבתנ ינויעה דצה ןמ יכ

,םידמואה •תוקוחר םיכרדב הגילפהו תישעמה

מוחה לע ךנחתנ םעה •רבדב םיעוט אלמה ביתכה

ארמגלו הנשמל עיגהש

ע ןושלה תעידי תא לקהל :ונינפל תודועת יתש

ו םירשע ינפל דוע •הפשה קודקדל תומיאתמה ביתכ

בד לע הלאשה קרפה לע התלע םינושארה םינקותמה

תעצה( דוקנב דעונה תורפסו םייסלקה םידפסה

מה םג ידה יכ ,הנוכנה ךרדה יהוז •הנשמה
•התומלשב אטבמה

ביתכה תוחתפתה הליחתה ונלש הירוטסיהה ךשמב

אופיא ,בטומ •םויק ול ןיאש ןמיס  -עצמאב

ורפסה לע דוקנ רוזגנ

ל םיחנומ וישכע •םולח היח הז הנש ה"כ ינפל

דחה תורפסה לכ היהת רצק ןמז ירחאו םידקונמ

סה לש ינכתה ישוקה •הקיתעה תורפסה םג דקונת
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מתמ שומשל הביתכה תנוכמ תסנכה ידי לע •דתוי

ו הקידמאב דבב תמייק דוקנ םע תירבע רודס-תנוכמ

יהו טלחהב תישעמ איה הלאשה •תוצדאה

לש תודפס קד •דקונמה ספוטה יפלכ איה וננמז-תיטנ

שהל ךירצ ךכיפל •םידקונמ יתלב וראשי רקחמ

נה לש תיעדמ הרשכה םשל םלוא •דוקנ םע דסח

למה ביתכה תא תונוילעה

ןוקת ידי לע הכפהמ וללוח הלודגה תסנכ ישנא

סה לכ דוקנ לע הנקתה תא

יתכה ינינעל הדעוב םירחוב הפסאה תליענ םע

נ הדעול •וז הלאשב תונקסמה

,ןילי דוד ,קילאיב •נ •ה ,ןיטשפא .נ •י יפודפ

