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הפיקמו תדחוימ  הריקס 

טסאקדופ 16.01.20 |רכיכ    20:16 פשת    תבטב  י"ט 

דגנ ומחלנ  םינברה  המל  טייצראיה : לגרל 
"ם במרה

ביחרנ ירוטסיה ,' רוביד   ' לש קרפב ה-13  .ם  " במרה לש  הלוליהה  םוי  לח  ברעה 
תאצל םינשה  ךלהמב  םינבר  הברה  ךכ  לכל  םרג  המ  ינושרג , ללה  םע  רבדנו 

(TV רכיכ  ) "ם במרה דגנ  תומחלמל 

ינושרג ללה  הירוטסיה , טסקאדופ , רכיכ , טסאקדופ  ירוטסיה , רוביד  הריחבו , העידי  "ם , במרה תויגת :

תורתוכב וישכע 

יכה
םיירלופופ

יכה
םירבודמ

םידרחה דשח , וררוע  םיברע 
סוטמהמ ודרוה 

יתמר לצא  שחרתהש  המ  הז  ןפלואב : הריכבה 

ושגפנ גרובנזיולקו  זנאצמ  םיר  " ומדאה המרד :

ךלמה : ' וקורמב איש  תושגרתה 
ופצ עיגה • '

ירלופופ
וישכע

בקעמה םימוליצה ,
לש רצעמה  יעגר  הטישפהו :

יתמר ןרהא 

ץראל ותיא  איבי  ןיטופ 
רכששי המענ  הנתמ :' '

יעצבמ שדוחה : ףוס  דע 
זכרמב רעיש ' תרסה  '

וצור ימלשוריה • 

לכב טעמכו  תועדה  לכל 
ךלש םעטב  םירשב  ץראה :

השדח הריד  םישפחמ 
! שי תידיימ ? הסינכל 

א א א

תוחפשמב םיכמות  : הריד + בכר + הסיט
הלרגהל םיסנכנ  תולוכשה 

? תידיימ הסינכל  השדח  הריד  םישפחמ 
! שי

תושדח 24) הנומת : .ךיילב  ןנחוי  ןפלוא : לוהינ   ) "ם  במרה רבק 

הדרוהל

רכיכ  ' תיבמ טסאקדופה  ירוטסיה - ' רוביד   ' לש םימדוקה  םיקרפב 

יחכונה קרפה  .םינורחאה  תורודה  ירואמו  ילודגב  ונקסע  תבשה ,'

םירוזאבו םינוש  תואמ  ךלהמב  "ם  במרה ביבס  ורצונש  םיברה  םיסומלופב  קוסעי 

.םינוש םיפרגואג 

<<< "ם במרה לע  תבשה ' רכיכ  דוע ב'

' םיכובנ הרומ   ' תאצוה םע  דדומתה  "ם  במרה ךיא 

וניזאה תוינשמה • ? שוריפ  תא  בותכל  "ם  במרל םרג  המ 

וניזאה "ם • ? במרה היה  ימ  ירוטסיה :' רוביד  '

לש המצועה  םינשב , תואמ  ינפ  לע  סרפתמש  אשונב  קוסענ  יחכונה  קרפב 

 - ותטישו וכרד  דגנכ  ואצי  םישנא  תורשע  םינשה , ךרואלש  ךכל  המרג  "ם  במרה

ינפ לע  תונוש  תויפרגואג  תודוקנ  ינימ  לכמ  אלא  םייוסמ  רוזאמ  ויה  אל  םישנאה 

.תילבולגה הפמה 

תא רקוח  םינש  ךשמ  רבכ  אוהש  ינושרג , ללה  תא  ןפלואל  ונמזה  ךכ , ךרוצל 

שדח םוגרת  םע  השדח  הסריג  איצוה  הנורחאל  ףאו  ותטישו , וכרד  "ם , במרה

.ם " במרה לש  םיכובנ ' הרומ   ' רפסל תירבעל 

הנורחאל קר  םיכובנ ,' הרומ  םוגרת ה' לש  קנע  טקיורפ  תחקל  םדא  ןבל  םרוג  המ 

.םינשב תואמ  ינפל  םימרוג  המכו  המכ  שיו  םימוגרת  המכו  המכ  וצצ 

'<<< תבשה רכיכ   ' תיבמ  ' ירוטסיה רוביד   ' טסאקדופב דוע 

דגנ ומחלנ  םינברה  המל  טייצראיה : לגרל 
"ם במרה

: תיבה רהב  וערפתה  תואמ 
ורזיפ םיבר  הרטשמ  תוחוכ 

םתוא

לע הטשפש  השאה  ופצ :
תרבדמ תועווזה  תכ 

ריתכה דתי  תבחס : ירחא 
"ל כנמכ סורדניפ  תא 

תבש תאיציו  תסינכ  ינמז 
"פ שת תומש  תשרפ 

םידרח תושדח 

םידרח תושדח 

"ש נאו םידיסח 

תושדח םלועב - 

םדוקמ   

םדוקמ   

םדוקמ   

html5: Unsupported video format. Try installing
.Adobe Flash

םדוקמ  םדוקמ    

? שפחל המ   ןכ ,

ימויהתודהיבכרהלכלכלטיגידתוירלגןיינעמתויגוזטפשמ רכיכתועדףדה 

TV

תורבחתהעמאמ

´הםידרחתושדח םינוכתמותואירבזנרב לייטסולכוא  תורייתהקיזומMENואדיוהחפשמתיב 
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םיטדנמ לבקמ 4  ריבג  ןב  ץרפ ? תא  םישינעמ 

תבשב םיסובוטואה  קיספי  םקונ ? ץירטומס 

תונויצה לש  תוגיהנמה  : ' םעוז ירא  ןב  לאכימ 
' תינעזג תיתדה - 

תוטלחהה תחא  : " ריבג ןבמ  החילס  שקיב  ץרפ 
" ייחב תושקה 

םיכמות : הריד + בכר + הסיט
תולוכשה תוחפשמב 

הלרגהל םיסנכנ 

םיבייח : " םיכודישה תדרח 
הצרי ימ  תרחא  ריתסהל ,

!" תשגל

תא קודב  היינחל ? הכנ  ות 
םויה דוע  ךלש  תויוכזה 

וניזאה עשר • ? תויהל  ךפהנ  סוכויטנא , ךלמה  ךיא 

וניזאה תרכומ •  אלו  תירוטסיה  תיווזב  הכונחה  גח 

ןקזה "ר  ומדאה לע  ונישלה  םידגנתמה ' הביסה ש'

וניזאה "ט • ? שעבה היה  ימ  ירוטסיה :' רוביד  '

וניזאה תוינשמה • ? שוריפ  תא  בותכל  "ם  במרל םרג  המ 

וניזאה ןמואל • ? רבע  ןמחנ  יבר  המל  ירוטסיה :' רוביד  '

וניזאה ךורע • ?' ןחלוש  ל' הרות ' הנשמ   ' ןיב לדבהה  המ 

םידוהי אל  םיפויתאהש  העומשה  הצפוה  ךכ  ירוטסיה :' רוביד  '

םיפויתאה םידוהיה  יגהנמ  לע  םיעדוי  םתא  המ  דגיסה : גח  לגרל 

וניזאה "ם • ? במרה היה  ימ  ירוטסיה :' רוביד  '

' םיכובנ הרומ   ' תאצוה םע  דדומתה  "ם  במרה ךיא 

תא שיגנהל  ליבשב  אלא  ומצעשכל -  םוגרתה  לש  ןיינעה  קר  אל  הזש  רבתסמ 

ןובית ןבא  לש  םוגרתה  ינרדומ , רתוי  חסונ  ךירצ  הז  ליבשב  דמולל , םיכובנה  הרומ 

.ןבומ אלו  ןשי  ידמ  אוה 

"ם במרה דגנ  ויה  םינברה  המל 

לע ויה  םיסומלופהו  "ם , במרה דגנכ  לועפל  ולחה  "ם  במרה לש  וייחב  רבכ 

תא איבמ  "ם  במרה הרות , הנשמל  המדקהב  קלח  קרפב  רביחש , םירוביחה 

יכ םיתמה -  תייחתב  ןימאמ  אל  אוהש  ודגנ  ואצי  זא  רבכו  םירקיעה  הרשע  שולש 

.םיתמה תייחת  לש  רקיע ' תא ה' איבה  אל  אוה 

html5: Unsupported video format. Try installing
Adobe Flash.

תושדח 24)  ) ורבק לע  הרבעש  הנשב  "ם  במרה לש  ורבקב  הלוליהה   

? םיתמה תייחתב  ןימאה  "ם  במרה

הזב האר  אל  אוה  ךא  םיתמה , תייחת  לע  בתוכ  ןכ  "ם  במרהש איה , תמאה  ךא 

תייחתב ךא  .תילכתה  הזש  אבה  םלועה  תא  בישחה  רתוי  אוה  ךכ , לכ  בושח  ךרע 

". הז לע  ונרביד  רבכ   " רמא אוה  םיתמה 

זאו וטושפכ  אל  הז  םיתמה  תייחתש  ורמאש  ותוא , וניבהש  םידימלת  ויה  ךא 

לחה זאו  .וטושפכ  אלו  לשמ  קר  הז  םאהו  םיתמה  תייחת  לע  חוכיוה  ליחתה 

.ם " במרה דגנכ  תופירחב  בתכ  םהלש  םיגיהנמהמ  דחאש  לבב  ליחתהש  סומלופ 

בותכל ץלאנ  אוה  ךא  רתוימ -  היה  ויניעבש  רוביח  בותכל  ץלאנ  םב  " מרה ןכלו 

.וטושפכ הזש  וילאמ -  ןבומ  היה  הז  ותניחבמש  רבד 

םיעדוי ונחנא  ךא  ףויזב , רבודמש  ונעטש  ויה  וזה -  םיתמה  תייחת  תרגיאב 

אוהו הדוהי  יבר  ןב  ףסוי  יבר  "ם  במרה לש  ודימלת  לשב  תיטנתוא  וזה  תרגאהש 

ןיידע ךא  .םיתמה  תייחת  תרגאל  תוסחייתה  םש  שיו  הקתשהה  רוביח  תרגא  בתכ 

.וזה תרגאה  תא  בותכל  ןווכתה  אל  "ם  במרהש םינעוטה  שי 

תייחתה לע  תרגיא  בתכ  אוה  ןכ  יפ  לע  ףאו  והשיממ  דחפ  תמאב  אל  "ם  במרה

אשונב ולש  תיתימאה  העדה  יהמ  ועדיש  ךירצש  זחא  אוהש  ןוויכמ  םיתמה ,

תושדח ץראב - 

תושדח ץראב - 

תושדח ינידמ -  יטילופ 

תושדח ינידמ -  יטילופ 

םדוקמ  םדוקמ    
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וראשיתו תבשה ' רכיכ   ' לש קובסייפה  דומעל  קייל  ושע  • 
םינכדועמ

תועט יתאצמ 
הבתכב

Tweet

אשונב ולש  תיתימאה  העדה  יהמ  ועדיש  ךירצש  זחא  אוהש  ןוויכמ  םיתמה ,

.םיאבה תורודל 

הרות הנשמ  לע  סומלופה 

רחא רבד  םוש  דוע  דומלל  ךרטצי  אל  ולש  רוביחה  תא  דמליש  ימש  זחא  "ם  במרה

לכל םרג  הז  רבד  הרות , הנשמ  קפסל  ארק  "ם  במרה .ולש  הקיספה  ליבשב 

הרמויה דגנו  םשה  דגנ  תופירחב  ואציש  "ה  מר דיו  "ד  בארה ומכ  םימכח  ידימלתה 

.הרותל הנשמ  הז  לוכיבכ  רוביחה  לש 

ואצי וישכע  ילוא  יכ  וידימלתל  רמאו  ולאה  תופקתמהמ  להבנ  אל  "ם  במרה ךא 

אלש ןווכתה  אל  אוהו  לבקתי  ולש  רוביחה  םיאבה  תורודבש  עדוי  אוה  ךא  ודגנ 

ילש הרטמהו  .ף  " ירה תא  דמלמ  ומצעב  אוה  יכ  רמא  אוהו  םירחא  םירפס  ודמלי 

.םלוכל םיאתיש  רפס  יתבתכ  רפסה  לש  הביתכב 

ךא לבוקמ , יכה  רפסה  הז  םנמא  םויהש  םיאור  ונחנא  תורוד , לש  הביטקפסרפב 

.ם " במרה לש  רפסה  יפל  הכלה  םיקסופש  םישנא  ןיאו  טעמכ 

ףוג שי  אוה  ךורב  שודקל  םאה  תקולחמה 

ימ הז  םהמ  דחא  אבה , םלועל  קלח  םהל  ןיאש  ולא  לכ  לע  רבדמ  "ם  במרה  

שיש ןוויכמ  קעזנ , "ד  בארה הז  לעו  ףוג , ול  שי  אוה  ךורב  שודקלש  ןימאמש 

.ףוג שי  "ה  בקלש תורוסמ 

םלועל קלח  ול  ןיא  ךכ  בשוחש  ימש  דיגהל  תעדה  לע  הלעי  אלש  רמוא  "ד  בארהו

ןמז ותואב  "ן  במרה .הזכ  רבד  דיגהל  לוכי  אל  אוהש  ול  ורמא  םינברה  זאו  אבה ,

.ם " במרה תבוטל  תרגיאב  אצי 

 

 

רסואש ןמחנ  יבר  ימיל  דע  עיגמ  הזו  היפסוליפה  לעו  םיכובנ  הרומה  לע  ומחלנ 

םיכובנ הרומ  דומלל 

 

: םג ךתוא  ןיינעי  ילוא 

ופרטצה בוטש •  ןמלז  םע  תילקיזומ ' הלדבה  '
םוצב תולזלזמש  תוליהקה  תא  וריכה  םתמצ ?
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יפל םכרדש  הלאכ  שי  הרותב , םיבותכה  םירבדה  לע  רבסה  דוע  ותיא  איבה  "ם  במרה
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ולש תינחורה  הגרדה  יפל 

םויה  | 
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". אבה םלועב  "ם  במרה לש  ונכש  היהאו  ןתי  ימ  : " רמא דחא  דצמ  אנליומ -  ןואגה 

ןמיס העד  הרוי  " ) ותעטהש הרוראה  היפוסוליפה   " לע תרוקיב  ירבד  רמוא  אוה  ינש -  דצמו 
(. "ט עק

םויה י | 
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לע ונישלה  םידגנתמה ' הביסה ש'
ןקזה "ר  ומדאה

ךילרא - רבו ודיע  ברה  תומש : תשרפ 
השרפה לע 

אלו תירוטסיה  תיווזב  הכונחה  גח 
" ירוטסיה רוביד   " טסאקדופ תרכומ • 

הריוא טנלו , צ' רדג :' תמח  רמשמ ב'
החנהו

תא בותכנ  ונאו   . תווש תולאש  בותכי 10  אוה  ילארטינ  םכח  דימלתל  ךלנש  ול ו 
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