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 139/21  מ"רת
 
  :תורתועה
                 

 "ןורהא ילינ תושארב דוכילה" תמישר .1
  תילרביל תימואל העונת דוכילה .2
 

 דגנ
 

 הנחוא לט תושארב תחא םחורי תמישר :הבישמה
 

 

  1959-ט"ישתה ,)הלומעת יכרד( תוריחבה קוחל ב17 ףיעס יפל העינמ וצל הריתע

 
 :םיחכונ
  יולה הבינ ד"וע
  הנחוא לט תרבגה
 םהרבא לולמ רמ
  ןוריג דורמנ ד"ועו ררבקס רחש ד"וע
 

 לוקוטורפ
 :ררבקס ד"וע

 םיטנמלאה .היצמרופניאסידב הקול ,הריתעל ףרוצש ,פא-סטאווה תעדוהב םוסרפה 

 םשב אלו ,תועטבש הטמב הליעפ שי .רחמ לש עוריאב עצבתהל וננכות אל ,העדוהה ןכותבש
 םיאור ונא ,המישרה םעטמ ,ימשרה םוסרפב .רחמ ויהיש תויוליעפה וליאש הרבס ,הטמה

 ונבתכו הריתעה תשגה ינפל ונירבחל ונינפ ,תאזמ הרתי  .םיעיפומ אל הלא םיטנמלאש

  .ףרוצש בתכמה הזו ,בתכמ
 רורבבש החרטה תא ךוסחל ידכ ,ול יתעצהו םירתועה כ"בל יתינפ ,הריתעה תשגה רחאל

 תעד תא חינתש תטרופמו הבותכ הרהצה ןתינש ,טפשמה תיב לש ונמז תאו הריתעה

 איה הנווכהו ומייקתי אל ,הריתעב םיעיפומש םייפיצפסה םיטנמלאהמ דחא ףאש םירתועה
 וליפא יתעצה .ןאכל אובנש ושקעתה םה המ םושמ .קוחה יפ לע רוסאש ביכרמ לכל

  .ןוידל עיגהל ילבמ הטלחה לש ףקות לבקת וזכ הרהצהש

 
 :תרתועה כ"ב
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 םילולכה םירבדה היפל הרהצה רוסמל עיצהו ונילא הנפ הבישמה כ"בש תרשאמ ינא
 ירבח ,תישאר .תוביס המכמ תאזה העצהה תא ונלביק אל ונא .רחמ ומייקתי אל םוסרפב

 ןוידה עגר דע עודמ רורב אל .ןכותה תא המסרפש וז איהו תכרעומ דואמ הליעפהש רמא

 ונל רסמ חטשה .תוחפשמ גנינפהל הנופ ימשרה םוסרפה .קספוה אל קובסייפב  םוסרפה
  .םסרופ הז הפיא ימצעב יתקדב אל ןמזה רצוק תאפמ .תומוקמ ינימ לכב ססונתמ םוסרפהש

 .לביטספו עוריא םינווכתמ םהש ןיבהל ונל םרג םהלש יטסילמינימה םוסרפה םג ,ףסונב

 ונימזה םה .םייקתהל לוכי אל קוח אל תמאותו תרפושמ תנוכתמב וליפא ,רחמ עוריאה
 םיחפנתמ שיש ומסרפ םה .עיגהל םירומאש םישנא לש לודג דואמ יפצל םרג הזו םישנא

 עוריאל אוביש םישנא סייגל דעונ הזש הרובס ינאו ,אתבס תורעשו םינולבו תוחפשמ גנינפהו

  .ידכב אלו
 קוחה תאזה הדוקנה תאו םיעיגמ ויה אל םוסרפה אלמלאש םישנא ועיגי רחמש החינמ ינא 

  .עונמל דעונ

 
 :הנחוא תרבגה

 העדוהה .ונלש םיכמות םלוכ .םישנא 46 ,םוסרפה השענ הבש פא-סטאוואה תצובקב שי

 ,הצובקה ישנא לכל הרהבה תעדוה ונבתכ .וניוצש םירבדהמ רבד תללוכ אל תימשרה
  .תירוקמה העדוהב וניוצש םירבדה ויהי אלו גנינפה היהי אלש הריהבמש

 

 הטלחה
 תוריחב תלומעת אהת אל יכ עבוק ,1959- ט"ישתה )הלומעת יכרד( תוריחבה קוחל 8 ףיעס

 תלומעת אהת אלש ןכו 'וכו הרמז ,הניגנ ,םינמא תועפוה תוברל ,רודיב תוינכות הוולמ

  .םירכשמ תואקשמ וא םילכאמ תשגהבו תונתמ ןתמב הרושק תוריחב
 

 רחמל הננכת הבישמה יכ הלוע הבישמה לש הליעפ ידי לע המסרופש פא-סטאווה תעדוהמ

 "םיחפנתמ"ב רבודמה .ירודיב – יתעפוה ביכרמ לש גוסו דוביכ ללוכה תוחפשמ סוניכ
  .המודכו "אתבס תורעש"

 

 םירוסא הרומאה העדוהב םיראותמה םירבדהש ךכ לע תקלוח הנניא הבישמה םגש המוד
 רבד יכ תושרופמ הבייחתהו התועטב התדוהש הבישמה התשע בוט .תוריחב תלומעתב

  .תוריחבה יקוח יללכו תוארוה לכ לע רומשת איה יכו רחמ היהי אל הלאה םירבדהמ

 
 אצמנש והשמב רבודמה ןיאש הז ןבומב ,לילעב הרוסא עצבל הנווכתה הבישמהש תינכותה
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 הענמנ אל תאז לכבו רבדבש לוספה לע העדי הבישמהש חינהל שי ,ךכשמ .רופאה םוחתב
  .ןיינעה תמילבל המרג םירתועה תוברעתה קרש הארנו ותוא ןנכתלמ

 

 ןכש ,םידדצה דמעמב םירהצה רחא תועשב ףוחד ןויד םויק ובייח םיפופצה םינמזה תוחול
 תלטה םיקידצמ םתורבטצהב הלא םינותנ .םירהצב רחמל ןנכות הבישמה לש גנינפהה

 הבישמה כ"בש ,תקולחמב היונש הניאש ,הדבועה ,םלואו .הבישמה לע תויתועמשמ תואצוה

 שיגהל םיכסהו ,ןוידה לוטיב לע העדוה רשפאש ןוידה ינפל קיפסמ ןמז םירתועה כ"בל הנפ
 תככרמ ,ןוידה תא רתיימ היהש ,תוריחבה תדעו שאר בשוי רושיא תא לבקל ףאו ריהצת

  .תויתועמשמ תואצוה תלטהל הקדצהה תא המ תדימב

 
 ענמיהלו ןידל םאתהב רחמל ןנכותמה סוניכה תא םייקל התבוח לע הבישמה תא יתדמעה

  .היהי ןכא ךכש התעדוה תא יתמשרו םירוסא םישעממ

 
 טנמלא לכ רחמל עובקה הלש סוניכב ברעל הבישמה לע רסואו הריתעה תא לבקמ ינא

 תורעש ,םיחפנתמה – הריתעל הפרוצש פא-סטאוואה תעדוהב םיעיפומה םיטנמלאהמ

 .רעונ ינבב שומישהו ,אתבסה
 

 3,000 ךסב תואצוהב  הבישמה תא בייחמ ינא ,הבישמב תובשחתה ךותו ןידה תרושמ םינפל

₪.  
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