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ליגרת
רבחמ

Uebung

Uebungsfolge

— בפרמ Uebungsverbindung

הריחב-יליגרה Kurubungen
— רדס Ordnungsiibungen
)תוישפח תועוגת( Freiubungen

ירבעה ןושלה דעו תלועפ לע ןובשחו ןיד
הצרת ולסכ דע דצרת טבשמ

עב דעוה תדובע וז הפוקתב םג הוכדתה ןכ תמדוקה הפוקתב ומכ

א קיספה אלש ,ליז קילאיב .נ .ח לש הליעפה ותופתתשהב ביבא לתב

שנה החיסה אל תחא העשל ףא םלוא •ץדאל ץוחל ותאצ םוי דע

בו הדובעה שודחל םלשוריב דעוה ירבח תא ררועל ךרוצה ןמ התעד

יבש דעוה תפסאל אורקל תודחא םימעפ התסנ םגו םינוש םידבה םע
•וז הרטמל

רחא  -וננושל ,،תכרעמ תרבעה תא תוארל שי הז ןווכב עירכמ דעצכ
הפסאה תטלחה יפל .םילשוריל  -ל"ז ינודפצ רידה ןושארה ךרועה לש ותריטפ

דנישטדוט .ה •נ 'פודפה ידיל ןועברה תכירע הרסמנ רבעש טבשב תיללכה
.ןינודבא א"ה תופתתשהב

הדעוה לש התדובע שודח רבדב ןיילק •ש יפורטה םע מ"ומ להנתה
שדחה ורפס יפל היפרגורדיהב דמוח ןויעל הל עצוה םגו היפרגואיגה יחנומל

םתדובעמ ררחתשהל ולכי אל הדעוה ירבח םלוא •"רטמו לט" םלש רד לש
.הז ךרוצל םיתע עובקלו םירחא תומוקמב

הדעוה לש התדובע תואצות ומסרפתנ הנורחאה "יננושל" תרבוחב
דחאל( גצדת-בצדת םינשב הדבעש העיבצה תכאלמו םיעבצה יחנומל תימלשוריה

.ת אדופש לואש ל"ז קילאיב י"ע א"תב הנורחא הכי-יע ךרענו רמוחה הגוהש
.דנישטרוט 'עורפה לש טיאולמ ףורצב ),םיחמומ תרותב ןמטוג
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םילשוריב ןושלה דעו ירבח לש תדחוימ הבישיב
ןופומרג תוחול תנכה תלאשב ונד ימואלה דעוה

ה תודוסי ועבקנ •)ןודנולב ןופוגניל הרבחה תעעה(

ןתמהו אשמה לש האצותכ .םיטילקתה תודבעמב

ב רמוחה ןוקתבו ןודנולב תוחולה דובעב ןילי
•א 'ה דעוה ירבח ונמתנ ימואלה דעוה תשקב יפל

העבקנש .תומשה תדעוב ןושלה דעו חכ יאבכ

שו םהיתומש תא ףילחהל םיצורה םיחרזאתמל
•םידבעל

םימעפ החותפ םילשוריבש דעוה תכשל .דתיה ןובשחה תפוקת ךשמב
דחא תיבב הכשלה העבקנ ביבא לתב •םילשוריב ריכזמה רוקב ימיב עובשב

החותפ התיה ביבא לת תכשל דעוה יבתכ ןסחמ םג רדוס הדי לעו םעה
ברו ךלה םינורחאה םישדחה ךשמב ךלה הב םידוקבה דפסמו םוי לכב םירקבמל

םיחנומל םיקוקז ויהש .םישדח תואלקחו הישעת ילעפמ דוסי םע רשקב
•םיגוש תועוצקמל םיישומש םינולמל השירדה םעו םייעוצקמ
המכל הללשו הדובעב וירבח לכ תא המיהדה קילאיב •נ •ח לש ותריטפ

ךישמהל תלוכיה תא דחא םכש ותא ודבע דשא דעוב םיליעפה ןמ ףא םישדח
ךישמהל ביבא לתבש תודעוה בור ורזח ןורחאה שדוחה ךשמב קר •םתדובע תא

לש תיללכה םתרכה .ליז קילאיב לש ורדעה ןלוכב שגדוה ןבומכו ןתדובע תא

לע תלפכמו הלופכ הבוח תלטומ תאז תעל יכ .איה ביבא לתב דעוה"ידבח
רוחבל דעוה לע לטומ ןכ ומכ •הדובעב יואר סוסמ לוטיל םילשוריבש דעוה ירבח

ןכ ומכו חונמה לש ומוקמ תא העודי .דדמב ואלמיש םיליעפ םירבח תואישנל
•ץראבש םירפוסהו םינשלבה ברקמ םישדח םירבח דעוה לע ףיסוהל שי

דעוה חכ יאב ופתתשה חונמה אישנה לש וייח לעפמל תונמאנ ךוחמ
תדוגאו תימלועה תירבעה תירבה .תונכוסה תלהנה םע תוצעיתהבו תובישיב
.קילאיב לש ומש לע לעפמ תמקה ןינעב םירפוסה
תדחוימ הדעו ידי לע רמוחה תנכה ירחאו םינושה םימרוגה םע ןויד ירחא

".ץראה"ב "םעל וננושל" דודמה שודחל םיאנתה ורשכוה
תטלשהל דוגאה לש ימלשוריה ףינסה ןיבו דעוה תכשל ןיב םירשק ורשקנ

ברקמ םישדח םינקסע ותדובעל ףתשו ותלועפ תא ןורחאה ןמזב שדחש .ןושלה

םילשוריב הינמרג ילוע לש ירבעה גוחה םע םירשק ורשקנ ןכ ומכ •םילועה
•דעוה יבתכ לכ םהל וחלשנו

ברקב טנח וקלחתנ ןמרבו ןמ 'ה ןיגב יצעל רחסמה תיב לש ותכימתב
.ץעה תודובע יחנומל ןולמה לש םיספט  500ןינבה ילעופו םידגנה

ןושלה דעו תולועפמ

דעוה יבתב תצפהלו םימרות םידבה תשיכדל תקסופ יתלב הדובע הלהנתה
םידבעה יגוחבו אטילבו ןילופב "תוברת -،לש דפסה יתכ ירומ ןיב( ל"וחבו ץראב
).הקירמאו הילגנאב

לש ןתלועפ תא שדחל  1.؛טלחוה דצרת טבשב תיללכה הפסאה תעשב
תודעו עובקל • 2דמג ידיל ןתדובע תא ואיבה אל ןידעש תויעוצקמה תודעוה
ורצבתהש הישעתו הכאלמ יפנעבו םישדח תועוצקמב קוסעל ןדיקפתמש תושדה
ןוגראב קסעיש תודעוה יגיגעל דחוימ ריכזמ תונמל •، 3תונורחאה םינשב ץראב
םיחנומה לש הקיתוטרכ רודסבו ןהמ תחא לב לש םילוקוטורפה תלהנהב ،ןתלועפ

•ןמדלוג .ז ד"דה הנמתנ וז הרטמל .םישודחהו
וצקמ תודעו עבראב הדובעה הלהנתה םויה דעו תיללכה הפסאה תעשמ

יחנומל הדעו .ג ,למשה יחנומל הדעו •א .ביבא לת אוה ןתדובע םוקמש ،תויע
.ןושלה תנקתל הדעו .ד ،היגולואוז יחנומל הדעו .ג ،תולמעתה
םיסדנהמה ،יקסנזיו ד"ד ،דלפגירג 'ב ؛הירבח •למשחה יחנומל הדעוה .א

ןולמל ירבעה םוגרתה תנבה תא הכישמה הדעוה •ץיבונועמש .דו דנזבפו דיפס
טניא( הנקתהה עוצקמב רקיעב .יקסעו ،ב קלח ،ןמולש לש ימואל-ןיבה ינבתה
הז ןולמ •ןולמ תרוצב בורקב אצי הנורחא הבירע דוע ןועטה דמוחה •)היצלוט
הדעוה תושרב •םיברע *1800ל בורק ליכיו ןושלה דעולש וינולמ רפסמב יששההיהי

הקיסיפה ،הקיגכתה ידוסי ؛תועוצקמהמ תומדוקה םינשהמ רמוח םג אצמנ
הליחתה הז דבלמ •םיברע -1800ב אוה םג ליכמה ،תילמשחה הימיחהו ،תילמשחה

-750ב ןיבהל הקיפסהו "תוילמשח תונוכמ ,،קרפב ןורחאה ןמזב קוסעל הדעוה
הירבח בורש םושמ תיתטישה התדובע תא הדעוה הקיספה ץיקה ישדחב •םיכרע

•התדובעל הבש הצרת תלחתב קדו םתשפוח ימיב ביבא לת תא ובזע

בקעי ،ירשנ יבצ ،ןדוהנייא .ש :הירבח .תולמעתהה יחנומל הדעוה •ב
ירשנ 'ה ידי לע אצמוה דמוחה )"לעופה"ו "יבכמה ,،חב יאב םג ונמזוה( ،ןמכיט
םיחנומה תמישרל םיאולטו םינוקת • 1ر םיקלח השלשל תקלחתמ הדעוה תדובע

םיאצמנה םיחנומה לע ןויד •' 2ג תרבוח "ןושלה דעו תונודבז"ב המסרפתנש
יפנעל םיחנומ תעיבק . 3.ץראב תויביטרופסה תודוגאבו רפסה יתבב שומשב
.תאזה תרבוחבו הנושארה הרטמה תומלשב הגשוה העש יפל .םישדחה טרופסה

'םיהגומו םינקותמ תולמעתהה יחנומ לש 'א המישר תמסרפתמ "וננושל ,،לש
דעוה תעדב .תאזה הדעוה תדובע םייתסת ףרוחה ישדח ךשמב יכ ,תווקל שי
עוצקמל ישומש רפסב וא תולמעתהה יחנומל ןולמ תרוצב דמוחה לב תא איצוהל
.תולמעתהה

.י .ךבריוא .פ ،ינורחא .י ר"ד ؛הירבח .היגולואוזה יחנומל הדעוה .ג
תודעוה ראשמ תוחפ תונוש תובסמ הדבע וז הדעו •ןמדלפ .גניא .ןילוגרמ
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םיחנומ תעיבקב הקסע איה .יתטיש רשאמ יערא יפוא תלעב רתוי התיה התדובעו

תושרב •)תונמא תואצוה(רמיהנדוב 'פורפה לש ורפס תעפוה םע רשקב םיקדהל
תובישי .ינודהא רידה ידי לע קלחב אצמוהש םיגד תומשל רמוה אצמנ הדעוה

החמומכ םילשורימ ןמביל רידה ןמזוי ןהילאו וישכע הנשדחתת הדעוה
•י ,יחרזמ ,מ ,רלדא י"שי ,ןינודבא •א :הירבח .ןושלה תנקתל הדעוה •ד
הדיקפת •ץיבונועמש .דו ןוסקילג ריד ,יקצימיטס ,ץיבוקרב ),דיוי( יקצינבר •ח
•דאמ בחר ףקיה לעב אוה ,ולוכ דעוה ןיערג ןיעמ תשמשמה ,וזה הדעוה לש

הילע .התנקתלו ןושלה דופשל עגונש המ לכ :יללכ ןפואב קד ורידגהל שי
םימיוסמ תועוצקמ ימוחתל םיסנכנ םניאש םידדוב םיגשומל םיוטבו םילמ איצמהל

הדעוה תודובעל דמוח .תויעוצקמה תודעוב ןוידל ךכ םושמ םידמוע םניאשו
הפשה ,תונותעה תא תוברל השדחה תורפסה ,רובצה ךותמ תולאש :תשמשמ
לש היתונקסמ •רחסמה יתב יבג לעש םיטלשו תועדומ ,םיזורכ ףא ,תרבודמה

עובשל תחא אצויה ',םעל וננושל ،םשב דחוימ דודמב תומסרפתמ הדעוה
תודמועה תובושחה תודובעה ראשמ .יחרזא רלדא ,ןינודבא :תכירעב 'ץדאה"ב

אטבמהו ביתכה תלאשב ןוידל דמוחה תנכה תא דוחיב ןייצל שי הדעוה יגפל
.הלשממה לש ךונחה תקלחמ ידי לע דעוה שקבתנ ךכלש ,דפסה יתבב ירבעה
דעוה ירבח לכ לש םתעד תווחל הקוקז וז לקשמ תבר הלאש יכ רבדה רורב
.דמוחה תא זכרלו תועצהה תא ןיכהל הדעוה לעו

תודעו ודסונ רייאב ביכ התיהש ביבא לת ףינסה לש דעוה תבישיב
השנמו יקסנזיו ריד ,ןופשנידג ,יחרזא *י ,יחרזא •מ( הקיסומל ,תודעסמל :תושדח

םרטש )ןמדירפ רידו יקסבוכינרשט ריד ,ןרוהניא ריד( האופרלו ,ץיבוניבר
ُ ןתדובע תא וליתתה

הקיתוטרכה
תירבעה ןושלה לש הקיתוטרכה בצמ לע הריקסהש ,דבלב הדקמ הז ןיא

תשדקומה תרבוחב תמסרפתמ 'ותושרב תאצמנהו ןושלה דעו םעטמ תכרענה
היה ותואש ינחורה ונשוכר סונכ לש ןויערה ידה יכ ,קילאיב •נ •ח לש ורכזל
ביבא-לתבו םילשוריב דעוה תדובע הרדוס זא יגמ ,הברת ולסכב םייתסמ הז ןובשחו ןיד 1
♦תואבה תורבוחב ןובשחו ןיד ןווגי וז הדובע לע ♦סישדח םיאגחב

ןושלה דעו תולועפמ 260

ובעילעש תובר םינש שידקה ול דשאו דימת הגוה

לע תדסוימ הקיתוטרכה תכירע •הזה לעפמה לש ודוסיב

לח השלשל תקלחתמ איה ךכל

שמב ןושלה דעו םעבקש ،םיחנומה ירוזפ סונכ )א

הזה םויה דעו ודסוה םוימל

ל הישעתהו עדמה תועוצקמב םיגוהנה םיחנומה ףסא )ב

א ןתנ אלש וא ،םהב ןודל ןושלה דעו קיפסה םרט

שידחה תורפסה ךותמ םישדוחמ םייושיבו םילמ םוקל )ג
םא ןיבו תיקודקדה תירבעה דצמ אוה שודחה םא

ו ירוטסיהה וכרע דבלמ = ןייצל שי )א קלחל רשא

ייע םיחנומה תעיבק .וב הלולכה תיעדמה תלעותה תא

מב אלא 'תחא הפוקתב אל ףאו ،תחא תבב עודיכ

הו תויעדמה םהיתוטישב םיקלוחמה 'םיכד םימכחו םירפוס

מה יפלא ךותב יכ ،ללכ המתל ןיא ןכ לעו .ינושלה

קנ דחא חנומש ןוגכ ،תוריתס ילוא הנאצמת ןושלה דעו

 - ausschniץע תודובעל ןולמב תיד מ"דע( הזמ הז

ומל םיחנומ ינש המאל ،תוליפכ וא )retouschiren
،סופד יחנומל ןולמב ) -הקיטמתמב האושהה ןמיס(

תפתההב בשחתהב תויחרכה טעמכ ןהש ,וללה תוריתסה

ללכי רבדהןיאו،ןבושיתא תועבות 'ןורחאה דודב תירבעה

ה אלמב ןהילע דמעל לקיש דע ،ןיוממו סנוכמ דמוח דעוה

תיביףלאהיפל )ב ,תיבךלארדסב תועוצקמ יפל )א הקית

ת לכ ללכיש ،קלח דוע רדסל יוארה ןמ יכ ףא •יא קלחל

לו ליאוה ،ךכ לע רתוול העש יפל ונצלאנ ،תויזעולה

םיחנומה ימוגרת תא ךרעל לכונ היפלש תחא ןושלל

מיוסמ םימוחתו לבגומ רמוח לעב )א( הקיתוטדכה לש

ןושלה דעו תונורכזב" ,םסרפתנש המ לכ סנוכש טעמכ

רשא ،הקינכתל ןולמה תא איצוהל ،ןושלה דעו לש

כה ךותל וסנכנו ורדוס ،ובש םיכרעה

:םיגוסהו תועוצקמה רדס והזו

הקיזיפ הקינטוב
םולצ תואנב
העיבצה יחנומו םיעבצ סומנ ייוטיבו תוכרב
תמחש היפרגואיג
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תורגנ ףרגלטו למשח
תורלדנס תיב ילכ

ץע תודובע הדובע ילכ
הקינכת )רוגכ( הקיסומ
.תואקתפ  7232לכה ךסב
؛תועועקמהמ םיקתפ  1200כ ללוכ "תועצה" קלחה

םיחמצה תולחמ תונסקנפו תואקנב
טפשמ

גויד

םינסטטו םיחיש היגולואוז

ןורטאית סויט
•הנוכמו הריפת הניגנ ילכ

לאה יפל םירדוסמ םיקתפ תואמ המכ שי ג קלחמ

דוגנב יכ שיגדהל ךרוצ ןיא םינורחאה םיקלחה ינשל דשאו

לוחת םהילע רקיעבו /םייתסהל ללכ היושע םתכירע ןיא

הייחה ןושלה לש תונסקנפה תויהל הכירצ הקיתוטדכהשו

לכ תא עיקשה םג ולו ,דיחי ידיב ןיא הלאה םיקלחל עגונש

חה תא ומות דע ףיקהל תלכיה ,וז הדובעל ונמז לכ תא

היפינסו היגוס לכ לע ונתורפס יבחר לכב רזופמהתועוצקמה

בעה ןושלב םיקסועה לכו םימגרתמה םידפוסה וצרי םא ،קר

ר ול םאיצמהב ,וז הדובעב ןושלה דעו ידיב עייסל הלוגבו

תומוקמ הארמףורצב ,םהל עדונש וא םהידי לע ושדחתנש

תוטרכ תרוצב ודודסלו היה רמוחה לש וסונכל שי תידוסי

רתוח התארקל רשא ,תיפוסהו תיזכרמה הרטמל בלימישב

היתופוקת לכל תירבעה ןושלה לש ימדקא ןולמ תריצי זהז

 תורוד לש למע ירפ  -ותואו ושטנ תא קילאיב אשנ.דימת

