
1-11 'ב קרפ תולגתה
ןוחצינה תיגטרטסא– תוליהקל םיבתכמה



תוליהקה עבשל םיבתכמה תעבש



םינייפאמ העבש ,םיבתכמ העבש ,תוליהק עבש



 םירכוז ...תליהק ךאלמ לא הכרבב םיליחתמ םלוכ1.
?...תוליהקה עבש לש םיכאלמה תעבש תא
 םה םייוניכה בור( חישמל והשלכ רואית / יוניכ2.

 לש רואית ונשי םיבתכמהמ דחא לכב .)'א קרפמ
***.חישמה
"עדוי ינא" ב ליחתמה עטק3.
הנרימזבמ ץוח– הליהקה לע יהשלכ תרוקיב4.

היפלדליפבו
הרהזא5.
עומשלםיינזא םהל שיש הלא רובע הרצפה6.
דמעמ םיקיזחמה הלא- םיחצנמל החטבה7.



חישמה יוניכו רואית .2
חישמה לש םימישרמ םירואית•
תיפיצפסה הליהקל רסמל רואיתהןיברשק•
ומצעינפברסמאוהרואיתלכ•
חישמה לש האלפנ הנומת םירייצמ– דחי•
 בהוא ,רשפתמ אל ,דסח בר ,םוחר ,בוהא ,שודק•

!יתמצועו



 םירכוז ...תליהק ךאלמ לא הכרבב םיליחתמ םלוכ1.
?...תוליהקה עבש לש םיכאלמה תעבש תא
 םה םייוניכה בור( חישמל והשלכ רואית / יוניכ2.

 לש רואית ונשי םיבתכמהמ דחא לכב .)'א קרפמ
.חישמה
"עדוי ינא" ב ליחתמה עטק3.
הנרימזבמ ץוח– הליהקה לע יהשלכ תרוקיב4.

היפלדליפבו
הרהזא5.
עומשלםיינזא םהל שיש הלא רובע הרצפה6.
דמעמ םיקיזחמה הלא- םיחצנמל החטבה7.



תויטנוולר
...םויהו זא ,תוליהקה לכל יטנוולר בתכמ לכ•
:בותכבתכמלכםותב•
...תוליהקל תרמוא חורה המ עמשי ול ןזואש ימ•
!...חצנמה ...תיללכה החטבהבםייסמ•
...ללכהלאטרפהןמ•



תויטנוולר
 המגוד ןה הנטקה היסאב תוליהקה•

ונרובע
ונמצעתאןוחבלונילע•
?תופתושמתויעבשיוןכתיי•
?ףתושמלבס•
תוניצרב םיבתכמה לא סחייתהל ונילע•



תויטנוולר
החלצהלו ןוחצינל םירורב םיאנת•
םיהולא רבדתאעמוששימ•
...םיישקה לע רבגתמש ימ•
:רורברסמ•
תונברוקו ריחמ הבוגה ןטשביתימא קבאמ•
 תיחצנ הכרבלו לבסה תוינמזלםיהולאלשהחטבה•

וירחאל



םינמזו םיתע



:)1-7 ב קרפ(סוספא תליהק•

34-70( שדקמה תיב ןברוחל דע המימשה עושי תילעמ הפוקתה תא תגציימ

 הטשפתה הרושבה .םיחילשה תפוקת .הנושארה הליהקה שממ יהוז .)הריפסל

 .תופידרהו תודגנתהה ףרח תוריהמב

:)8-11 'ב קרפ( הנרימז תליהק•

313 תנש ביבס– תיעיברה האמל דע הריפסל70 תנשמ הפוקתה תא תגציימ

 ירבד םג ןכלו דואמ תוירזכא תופידר םע דואמ השק הפוקתהתיה וז .הריפסל

סונאיטלקויד רסיקה תפוקתבש תוארמ תוירוטסיה תויודע .וזה הליהקל דודיעה

.רתויב תוירזכא םיכרדב םינימאמ870,000כ וחצרנ303-313 םינשב

:)12-17 'ב קרפ(סומגרפ תליהק•

 דוחיא ידי לע תנייפואמה הפוקת .1157 דע313 תנשמ הפוקתה תא תגציימ

 םיגולואת םיחוכיוו .תילותקההיסנכה לש התיילע– םלועל הליהקה ןיב םיוסמ

 וזה הפוקתב .הנושארההאצינ תדיעוו סוניכל וליבוה איהה הפוקתב םינוש

 בחרנ שומישל וסנכנ דועוםינוקיא םישודק םימ ,תורנ ,םיתמ םישודק לש ןחלופ

.היסנכב



:)18-28 'ב קרפ(הריטאית תליהק•
תיתימאה הליהקה הב הפוקת .1157-1367 ןיב הפוקתה תא תגציימ
 יעבצב תמסרופמהתיההריטאית .אמורבהיסנכה ידי לע הפדרנ
 הפוקתב .תילותקה היסנכב םילנידרקה יעבצ– הלש ןמגראה ליטסקטה
 הרומכה דסומ .תומורתו םישעמ ךרד העושי לע םירובידה ולחה וזה
 .חישמה לש הז לעמ הלעוה רויפיפאה דמעמו דועו דוע ססבתה היסנכב
.תופידר .שדוקה יבתכב תימצעה האירקה הרסאנ
:)1-6 'ג קרפ(סידרס תליהק•
 תויראש / ידירש תא תגציימ .1367-1517 ןיב הפוקתה תא תגציימ
 ינצינ .הריטאית לש הפוקתהמ תופידרה תא הדרששתיתימאה הליהקה
 םג רשא ,ףילקיוו ןו'ג ומכ םישנא ידי לע וז הפוקתב ולחה היצמרופרה
 ינצינש ןבומכ .תילגנאל תיניטלמ םיבותכה תא הנושארל םגרת
 הליהקה יפלכ תופסונ תושק תופידרל ואיבה הלאה היצמרופרה
.תיתימאה



:)7-13 'ג קרפ( היפלדליפ תליהק•
 תילותקההיסנכה .1517-1877 ןיב הפוקתה תא תגציימ .םיחאה תבהא
 .םיככתבו המרמב האלמהתיהו םיחא תבהאמ ךפהה תא קוידב הגציי

 היצמרופרה תא רורבו יבמופ ןפואב לחה השעמל רתול1517 תנשב
 אטחה ,היצמרופרה תורמל .תיחישמה הירוטסיהה תא ןיטולחל התנישש
.השק תוימשיטנא דדוע םג רתול וימי ףוסב .היסנכב גוגחל ךישמה
:)14-22 'ג קרפ(היקידואל תליהק•
...המייתסה םרטו1877 תנשב הלחהש הפוקתה תא תגציימ
 תרשופ הקושתב תנייפואמה ,תרשופה הליהקה לש הפוקתב םייח ונחנא
 ...עפש ייח םייח ונחנא יכ םירישע םישיגרמ ונחנא .הרושבה תצפהל ידמל
 תורצוא םירגוא .םיגישמ דימ ונחנא םיצור ונחנאש המ לכוZהוY ה רוד
 ןדיעה הז ...המישרב הנורחאה הליהקה יהוז .םיימשב םוקמב ץראב
 רחואמ היהי רבכ ךכ רחא ...חתפנש הכחמו תלדב קפוד עושי וב ןורחאה
 .ידמ



1-7 'ב .סוספא תליהקל בתכמה
:ֹבתְּכ סֹוסֶפֶא תַּלִהְק )ַאְלַמ לֶא””
 ןיֵּב )ֵּלַהְתִּמַה ,םיִבָכֹוּכַה תַעְבִׁש תֶא ֹוניִמיִּב זֵחֹואָה רֵמֹוא םיִרָבְּדַה הֶּלֵא תֶא
 Iְניֵאְֶׁשו Iְתּונָלְבַס תְֶאו Iְלָמֲע תְֶאו Iיֶׂשֲעַמ תֶא ַעֵדֹוי ִינֲא:בָהָּזַה תֹורֹונְמ עַבֶׁש
 ָתאָצָמּו ,ָםניְֵאו םיִחיִלְׁש םָמְצַע םִיּנַכְמַה תֶא ְָּתנַחָּב .עַׁשֶר יְֵׁשנַא תאֵׂשָל לֹוָכי

 ָהנֲעַט יִל ֵׁשי לָבֲא.ָּתְַפיָע אRְו יִמְׁש לַלְגִּב ָּתְלַבְָסו תּונָלְבַס Iְל ֵׁשי.םיִבְזֹוּכ םָתֹוא
 הָבּוׁשְתִּב ֹרזֲַחו ָּתְלַָפנ ִןַיּנִמ ֹרכְז ןֵכָל.ָהנֹוׁשאִרָה Iְתָבֲהַא תֶא ָּתְבַזָע יִּכ ,Iְּדְֶגנ
 Iְתָרֹונְמ תֶא ריִסְָאו Iיֶלֵא אֹובָא ,ןֵכ אR םִאֶׁש ;םִינֹוׁשאִרָה םיִׂשֲעַּמַה תֶא הֵׂשֲַעו

 תֶא ֵאנֹוׂש הָּתַא :Iְתּוכְזִל תֹאז )ַא.הָבּוׁשְתִּב ֹרזֲחַּת אR םִא— ּהָמֹוקְּמִמ
ֹׁש יִמ.ֵאנֹוׂש ִינֲא םַּג רֶׁשֲא םיִסָלֹוקִיּנַה יֵׂשֲעַמ  ַחּורָהֶּׁש הַמ ָאנ עַמְִׁשי ,ֹול ןֶזאֶ
 “.םיִהRֱא ןַגְּב רֶׁשֲא םִיּיַחַה ץֵעֵמ ֹלכֱאֶל ֹול ןֵּתֶא ִינֲא ,ַחֵַּצנְמַה .תֹוּלִהְּקַל תֶרֶמֹוא



סוספאל בתכמה
?ןושאר ?יוצר =סוספא•
:עושי לש רואית / הנוכת•
תורונמהעבשןיבךלהתמ•
הליהקה ןודא,תוליהקהןודא•
"תוליהקה יכאלמ" תא ודיב קיזחמ•



םינושארה םיקוספה
םיבוטה םינייפאמה•
האנקיררועמ•
!םיינלבוס אל לבא םינלבס•
 ךותמ( עשר ישנא תאשל ולכי אל•

)הליהקה
םיחילשםמצעלםיארוקה•



...שבד לכה אל לבא
...הנושארה םתבהא תא ובזע•
:35'כםיחילשהישעמ•
 ֵׁשיְ ךָּכ םִילֵמֲע ּונֵתֹויְהִּב יִּכ םֶָכל יִתיֵאְרֶה ֹלּכַּב•

 ,ַעּוֵׁשי ןֹודָאָה יֵרְבִּד תֶא ֹרּכְִזְלו םיִָׁשּלַחַּבְ ֹךמְִתל
‘תַחַָקּלִמ תֵָתל בֹוט’ רַמָא אּוה יֵרֲהֶׁש

:15'א םיספאה לא תרגאב•
 םֶכְַתנּומֱא לַע יִּתְעַמָּׁשֶׁש רַחְַאל ,ִינֲא ַםּגְ ךָּכ םּוּׁשִמ•

םיִׁשֹודְּקַה לְָכל םֶכְתַבֲהַא לְַעו ַעּוֵׁשי ןֹודָאָּב
םהלש םיחאה תבהא לע םיספאה חבשמ•



?הנושארה הבהאה יהמ
...ונארקש םיקוספה רואל•
ךומכ ךערל תבהאו=הנושארהבהא•
...תאזםעדחי•
ךיהולא 'ה תא תבהאו איה הנושארה הווצמה•
תבהאאללתמאביערתאבוהאלןתינאל•

םיהולא



הנושארה הבהאה
 חישמל הבהאה•
הליהקה לש הנושארההבהאהוז•
תובוטתונווכבהאלמהליהקה•
חונו םיענ םוקמ•
םיהולאה תדובעבו ןודאהםשלםיקוסע•
 הבהאה ...ןודאה םע רשקהתאםיחינזמ•

תררקתמ



הנושארה הבהאה
ןיוצמדוקפת•
תוימיטניא אלל•
 םיאושינההלאםא•

...םכלש
הבהאשפחיעושי•

רוזחישכהליהקב
...תבהוא הליהק שפחמ•



םיסלוקינה
6 'ספ•
סומגרפל ישילשה בתכמב םג•
!םיסלוקינהתאאנושאלעושי•
!םהישעמ תא אנוש•
?םהימ•
םישבוכ=ואקינ•
םישנא / םע = סואל•



םיסלוקינה
םעלב תרות יקיזחמ•
 דואמ ובהאש םישנאויההארנהלככ•
טקלטניאו עדי
...לכה לע רבוג םיהולאדסחשונימאה•
תוירסומלגואדלךרוצןיא•
םיהולא = עדי•



םויסהירבד
ֹׁש יִמ"•  תֶרֶמֹוא ַחּורָהֶּׁש הַמ ָאנ עַמְִׁשי ,ֹול ןֶזאֶ

 םִיּיַחַה ץֵעֵמ ֹלכֱאֶל ֹול ןֵּתֶא ִינֲא ,ַחֵַּצנְמַה .תֹוּלִהְּקַל
"םיִהIֱא ןַגְּב רֶׁשֲא

תישארבל...הלחתהלונתואריזחמשםויסה•
םייחה ץע ...םיהולאה ןג•
תעדה ץעמולכאהווחוםדאשרחאל•
ונתבוטל ...םתבוטל ...ושרוג•



ןוחצינה ינפלש דספהה
לכה םקשל הצור םיהולא•
!חצנידמעמקיזחמה•
םיהולא לשודיצל םיהולא ןגב חצנ ייח•
?חצנמהוהימ•



ןוחצינל "יספא"ה ןוכתמה
תונלבס•
עשר תאשללוכיאל•
ףייעתמאלותופידרוםיישקרובעלןכומ•
הנושארה הבהאה תא בזועאל•
החכות רחאל הבושתב רזוח•
רקש תורותאנוש•
...דסח ,עדי ,הנומא ןיב ןוכנןוזיא•



...דיספמ םג שי זא חצנמ שי םא



8-11 'ב קרפ .הנרימז .IIה בתכמה



8-11 'ספ
:ֹבתְּכ ָהנְריִמְז תַּלִהְק )ַאְלַמ לֶא”
 תֵמ רֶׁשֲא ,ןֹורֲחַאְָהו ןֹוׁשאִרָה רֵמֹוא םיִרָבְּדַה הֶּלֵא תֶא
— הָּתַא ריִׁשָעֶׁש אָּלֶא— Fְְינָע תְֶאו Fְתָרָצ תֶא ַעֵדֹוי ִינֲא:יִֶחַּיו
 תֶֶסנְּכ אָּלֶא ָםניְֵאו ‘ּונְַחנֲא םיִדּוְהי’ םיִרְמֹואָה לֶׁש םָפּוּדִּג תְֶאו

 דיִתָע ֵהּנִה .ֹלּבְסִל דיִתָע הָּתַאֶּׁש הַמ ֵינְּפִמ אָריִּת לַא.ןָטָׂשַה
 םֶכָל ֶהיְהְִתו ,ּוֻּסנְּתֶׁש יֵדְּכ אֶלֶּכַל םֶּכִמ םיִָׁשנֲא )יִלְׁשַהְל ןָטָׂשַה
 תֶרֶטֲע Fְל ןֵּתְֶאו ֶתוָמ דַע ןָמֱֶאנ ֵהיֱה .םיִָמי תֶרֶׂשֲע הָרָצ
ֹׁש יִמ.םִיּיַחַה  .תֹוּלִהְּקַל תֶרֶמֹוא ַחּורָהֶּׁש הַמ ָאנ עַמְִׁשי ,ֹול ןֶזאֶ
 “.ִינֵּׁשַה ֶתוָּמַּב קֵָזִּני א] ַחֵַּצנְמַה



הנרימז
תינווי תמחול םש לע הארנה לככ•
"רירמ"=םשהשרוש•
יחו תמ רשא ,ןורחאהו ןושארה :עושי רואית•
:ףוסבהחטבהלםיאתמ•
!ינשהתוומב קזנייאל•
8'אתולגתה•
םיהולאהתודחא•



!דודיע
תפדרנהליהקל דודיע•
הירוטסיההםג...הירוטסיהבטלושעושי•

תידיתעה
ןורחאה םג לבא ...ןושארה אוה•
!תוומדעםינמאנויה•
!תוומה תא חצינ•
תוכמסהולשי•



!ךתוא ריכמ ינא
הנרימזב הליהקה תא ריכמו עדוי עושי•
:םייזכרמ םירבד השולש םהילע עדוי•
םתרצתאעדוי1.
םיינע תא עדוי2.
 םמצעלםיארוקההלאלשםפודיגתאעדוי3.

...םידוהי



הנרימז תליהק
?הינעהתיה הליהקה עודמ•
םינימאמ דגנ תוילכלכ תויצקנס בקע הארנהלככ•
דאמתינאגפריע•
!םירישע םה– עושיב•
 לש ןושאר דעצ בורל ןה תוילכלכ תויצקנס•

םינימאמ דגנ תופידר



?דדומתנ דציכ



םידוהי םישרוש
םידוהיםישרושהארנכויההנרימזב תופידרל•
םתוא עיקומ עושי•
םהלשעישומהתאוחדוואנשםה•
הרהזא םע דודיע–10'ספ•
אריתלא•
םימי10 ךשמל ןויסינל אלכל וקרזית•



?10 המל
תוירשפא תוביס רפסמ•
:12-15 'א לאינד•
 הָ֖לְכֹאְנו םיִֹ֛ערֵּזַה־ןִמ ּונָ֜ל־ּונְִּתְיו הָ֑רָׂשֲע םיִָ֣מי <יֶ֖דָבֲע־תֶא אָ֥נ־ַסנ ”•

ֶנָפְל ּו֤אֵָרְיו׃הֶּֽתְִׁשְנו ִםיַ֥מּו ֹאָה םיִ֔דְָליַה ֙הֵאְרַמּו ּוניֵ֔אְרַמ ֙<י֙  תֵ֖א םיִ֔לְכ֣
 רָ֣בָּדַל םֶ֖הָל עַ֥מְִׁשַּיו׃<יֶֽדָבֲע־םִע הֵׂ֖שֲע הֵ֔אְרִּת רֶׁ֣שֲאְַכו Yֶלֶּ֑מַה גַּ֣בְתַּפ
 בֹו֔ט ֙םֶהיֵאְרַמ הָ֤אְִרנ הָ֔רָׂשֲע םיִָ֣מי ֙תָצְקִמּו׃הָֽרָׂשֲע םיִָ֥מי םֵַּ֖סְנַיו הֶּ֑זַה
ֹאָה םיִ֔דְָליַה־לָּכ־ןִמ רָׂ֑שָּב יֵ֖איִרְבּו “׃Yֶלֶּֽמַה גַּ֥בְתַּפ תֵ֖א םיִ֔לְכ֣
 םימי הרשע דע טפשמ אלל ימור רצעמ•



עושי לש החטבהה
!וגאדת לא•
!ינשהתוומהמולבסתאל•
?ינשה תוומה והמ•
 אצמנ אלש ימו .שאה םגא– ינשה תוומה והז":14'כתולגתה•

"שאה םגא לא ךלשוה ,םייחה רפסב בותכ
?וזכשהפידרםילבוסונייהךיא•
?רצעמ ?תוילכלכ תויצקנס•
םייחהתרטעתאולבקותוומדעםינמאנויה•



םויסה ירבד
ֹׁש יִמ•  תֶרֶמֹוא ַחּורָהֶּׁש הַמ ָאנ עַמְִׁשי ,ֹול ןֶזאֶ

 ִינֵּׁשַה ֶתוָּמַּבקֵָזִּני א? ַחֵַּצנְמַה .תֹוּלִהְּקַל
?הנרימזלבתכמבונלרסחהמ•
!החכות•
 לכ הנמאנתראשנ...תלבוסההליהקהאקווד•

!ךכ



?אנקל אל וא אנקל
?םירחוב םתייה הליהק הזיאב•
?הנרימזבוא...תרחאהליהקלכ/ךרדה•
תורצהו תופידרה ךרדאקוודלבא•
!תמאבבושחבהדקמתההנרימזתליהק•
!ונרובעהמגוד•



ןוחצינל "ינרימז"ה ןוכתמה
ילכלכ ינוע תורמל םיהולאב רשוע•
לבסמ םיששוחאל•
תופידרבו תורצב תונמאנ•
תונויסינבהדימע•
ינשה תוומהמ םיששוחאל•
!תוומה תא חצינש הזב ןוחטיב•



ןוחצינל ןוכתמה
הנרימז סוספא

תונלבס•
עשר תאשל םילוכיאל•
אלותופידרוםיישקרובעל םינכומ•

םיפייעתמ
הנושארה הבהאה תא םיבזועאל•
החכות רחאל הבושתב םירזוח•
רקש תורות םיאנוש•
...דסח ,עדי ,הנומא ןיב ןוכנןוזיא•

ילכלכ ינוע תורמל םיהולאב רשוע•
לבסמ םיששוח אל•
תופידרבו תורצב תונמאנ•
תונויסינב הדימע•
ינשה תוומהמ םיששוח אל•
!תוומה תא חצינש הזב ןוחטיב•



עושילשורואית
הנרימז

ןורחאהו ןושארה•
יחיותמרשא•

סוספא
 תעבשב זחואה•

םיבכוכה
עבשןיבךלהתמה•

תורונמה


