
 

 

 

  ת/דבכנ תסנכ ת/רבח : דובכל

  ןילביר ןבואר רמ הנידמה אישנ דובכ :קתעה

 

 תסנכה ירבח 120-ל רבעשל ריווא תווצ ימחול 540 מ האירק :ןודנה

 ירחבנו תורחבנל םיארוק ,תונווגמ תויטילופ תופקשה ילעב ,רבעשל ריווא תווצ ימחול 540 ,ונא

 םשאנל רשפאל אלו םידקפמו םימחולכ ונתריש תע ,ונלוכ לע ולחש תויתא תומרונ ץמאל רוביצה

 תסנכל רחבנה גרדה .הלשממ ביכרהל טדנמ לבקל תינוטלש תותיחש לש תורומח תוריבעב

 .הנחמה ינפל רבועה שאה דומע תויהלו תישיא אמגוד תווהל רומא הלשממלו לארשי

 עוציבב דוסיה ינבא םה הרשויו רשויש הנומאה תחת םימחול לש תורוד ונכניחו ונכנוח ונא

 םיליבומה רחא אלמ ןוחטיבב תכלל ןתינ ךכ קרשו ,המישמה עוציבל בייחמ יאנת םה ,ונדיקפת

 תישיא המגוד ,'ז קרפ םיטפוש "ושעת ןכו וארת ינממ" וישנאל הרוה שאוי ןב ןועדג .ונתוא

 ימ לכו ,ונחנאש ועדי םה הנכסה ךות לא םיריעצ ונלבוהשכ .תוגיהנמב ןושאר לכשומ איה

 .בבר אללו םייפכ ייקנ םישנא ,וניילע םינוממש

 .םידיקפתה ילעב תוגהנתה תא םיבייחמה  םילהנו תוארוה ,תודוקפ תומייק תינוחטיבה תכרעמב

 םניה םיכרעל תויצו תומרונב הדימע .דיקפתל יונימ לולשל תנמ לע םילילפב םושיאב ךרוצ ןיא

  .יונימ תלבקל דוסי יאנת

 דדומתיו בושי ,יאכז אציי םאו טפשמה תיבב ותופח לע קבאיי .תופחה תוכז תדמוע םשאנ לכל

 םשכ ,תאז םע ךא .לארשי תלשממב הלכו הדובע םוקמב לחה ,הרבחב ריכב דיקפת לכ לע

 לע הלעי אל םג ךכ ,תסייט דקפמ תויהל הלאכ תוריבעב םשאנ תונמל ונתעד לע הלעי אלש

 ,דסומב וא יללכה ןוחטיבה תורישב דיקפתל ,ל״הצב ןיצק לש דיקפתל הזכ םדא תונמל תעדה

 דומעל זאו ,הזכש םושיא בתכ תחת ודועב הלשממ םיקהל תסנכ רבח לע ליטהל ןכש לכ אלו

  .השארב

 דיתעלו ןוטלשה תודסומב רוביצה ןומאל ,הרבחה לש התודיכלל ,ינויח הגהנהה לש תודימה רהוט

 םיקהל טדנמ לבקי ,תינוטלש תותיחש לש תורומח תוריבעב םשאנ וב בצמ ןיא .הנידמה
 .ותופח חכותש ירחא קרו ןכ םא אלא  – טולשלו הלשממ

 

 

 

 



 

 

 ףולא ,ןונ ןב והיבא מ״לא ,ןרלא ןנער מ״לא ,רב יסוי מ״לא ,איבל-רוג ידע

 ל״את ,יבא יבקעי ל״אס ,רימא הקיבצ ל״אס ,רב ןליא ל״אס ,ברוג ינב

 ןרס ,יבא רומלט ל״את ,)ינלט׳ז( יתימא קחצי ן״סר ,רב ןונרא מ״לא ,ןוירוג ןונמא

 ל״אס ,םריבא ישי ן״סר ,ל'גנא דוד ל״את ,רב יקימ ל״את ,ןרוג ארויג

 ל״את ,ןיטשפא ןבא ארויג ל״אס ,בינא רימת ל״אס ,ליא רב ימר ל״אס ,לקניפרוג ישי

 ן״סר ,ינבא ילא ל״אס ,אסא תימע ל״אס ,ןליא רב סומע ל״אס ,ןשוג לייא

 ל״אס ,ימהרבא ליא ל״אס ,קיפא ןולא ןסר ,ףסוי רב לאכימ ל״אס ,ןשוג דדוע

 ן״סר ,םגא דוהא ל״אס ,ןייטשפא השמ ן״סר ,ןוא-רב ןרוא ן״סר ,ןשוג רתיבא

 ל״את ,ןומגא ףסא ו״סר ,לארא רתיבא ן״סר ,לארב ףסוי ל״אס ,תיזג ןנור

 מ״לא ,יסגא בקעי מ״לא ,דרא םחנמ ן״סר ,ןמגרב ןרע ן״סר ,תיזג )ידוא( דוהא

 ל״אס ,רגא היננח ן״סר ,זרא ןהמלש ן״סר ,ןמרוורב חתפי ל״את ,ליג ירוא

  ל״אס ,רדא רזעילא ן״סר ,קישטרא ןולי ן״סר ,םזרב לאכימ ל״אס ,ץוליג לארה

 ל״אס ,רדא םענ ל״אס ,שא יסוי ן״סר ,ריירב ןר ן״סר ,ידניג ימולש

 ל״אס ,ינרהא דדוע ן״סר ,דשא ליא ל״אס ,לירב רורד ל״אס ,גרובזניג ןורוד

 ןרס ,ןמלוא ןועמש ן״סר ,לוכשא םענ ל״אס ,הכרב ריבד ל״אס ,ןיסיג זרא

 ן״סר ,ךברוא ןוליא ן״סר ,יזנכשא הדוהי ןרס ,בלרב ירוג ל״אס ,לג ידג

 ל״אס ,ןרוא לג ן״סר ,רגנימואב ןליא ן״סר ,ןוזנרב ןורהא ל״אס ,לג ןרע

 מ״לא ,ירוא ידוא ל״אס ,ראב ידג ן״סר ,ענרב רימא ל״אס ,)גרבנירג( ןואלג ,לואש

 ל״אס ,לוירוא ןורוא ן״סר ,יריהב ) יקומ ( השמ ל״אס ,יאקרב יסוי ל״אס ,עובלג ינור

 ל״אס ,בלרוא ירוא ל״את ,ברהב לארשי ל״את ,יקרב דוד ן״סר ,עובלג קחצי

 ל״אס ,ןרוא הכימ ל״אס ,לוב ןורי ן״סר ,ןקרב ןורי ל״אס ,דעלג ליג

 ן״בר ,ןרוא דהא מ״לא סנוב יקוש ן״סר ,יאשרב ןח מ״לא ,ןג סכלא

 ל״אס ,ןיטשנרוא יתיא ן״סר ,ןייטשנרוב ןורוד ןשב הקיבצ ןרס תנמלא ,ןשב תיריע ל״אס ,ןפג דדלא

 ן״סר ,טוקנזא רדא ן״סר ,זב דעלא ן״סר ,שיבג רפע ל״אס ,ןפג השמ

 ן״סר ,לייא רודגיבא רוטקיו ן״סר ,אנחב הקיבצ ל״אס ,עבג ליג ל״אס ,רברג ןוני

 מ״לא ,ליא ילומ מ״לא ,רנטייב םייח ן״סר ,עבג חתפי ן״סר ,בגר רברג דעלג

 ל״את ,ליא ןבואר מ״לא ,)וקיב( ןריב בקעי ל״אס ,ידג םרימע ן״סר ,שברג ןד

 ל״את ,תליא ןועדג ל״אס ,םיובנריב ןולא ן״סר ,ןורדג דוד ל״אס ,ידרג ןונמא

 ל״אס ,ןמרבמיא לט ן״סר ,רוכב ןדיע ל״אס ,ןמטוג ןומיס ן״סר ,ןמסורג ינד

 ן״סר ,ןייטשניא יבא ל״אס ,ורנלב בירי ל״את ,ןמטוג ילש ן״סר ,טנרג ןורי

 ן״סר ,ןוסקציא לאכימ ל"אס ,והילא ןב ירנ ן״סר ,ןייטיוג יש מ״לא ,תינרג רזעילא

 ן״סר ,רואלא ריאי ל״את ,םירפא ןב ימר ן״סר ,טלבדלוג ןורוד ל״אס ןוסרג בירי

 ל״אס ,ןולא לאו׳ג E״אס ,ירא ןב הירא ל״אס ,ןלוג דורמנ ן״סר ,ןונראיחצ

 ן״סר ,ינולא יבצ ל״אס ,ליח ןב יקוד ן״סר ,ןלוג זרא מ״לא ,ריבד ןתנ

 ן״סר ,בוילא רודגיבא ן״סר ,לארשי ןב ינב ן״סר ,ןלוג רשא ן״סר ,ריבד לאומש

 ל״אס ,רשילא ןור ןרס ,ןונ ןב ןורי ן״סר ,םיד ןלוג הדוהי מ״לא ,ןגד בקעי

 ןרס ,גומלא ןור ן״סר ,ןונ ןב לארה ל״את ,)וני'ג( ןנוג יסוי ל״את ,ןגד הימחנ

 ן״סר ,ףלא ילא ן״סר ,ימי-ןב יעור ל״את ,ןפוג םייח ן״סר ,ירהד דבוע

 ן״סר ,ןוקלא ןועמש ל״אס ,הינב ידע מ״לא ,רוג ריאמ מ״לא ,רוד זרא

 ן״סר ,םורלא ןונמא ןרס ,רוצנב ןורהא ן״סר ,רוג דורמנ ל״אס ,ןורוד םתוי

 ן״סר ,ןורוד דוד ן״סר ,סיז ןרע מ״לא ,ןהכ םריבא ל״אס ,ןיול ןבואר

 ןרס ,ןרוד ידוא ל״אס ,יקסבוקילז םייח מ״לא ,ןהכ השמ ן״סר ,ןיול ןתיא



 

 

 ל״אס ,יגייד ליג ל״אס ,רימז סומע מ״לא ,ןהכ ןועמש ל״אס ,ןייטשניול ןתנוי

 ל״את ,ןד ןנור ל״אס ,רמז ריפוא ל״אס ,ןהכ לאירא ל״אס ,רזל ןליא

 ן״סר ,ילאינד ןורי ן״סר ,רמז ןד ל״אס ,ןהכ סומע ן״סר ,הנביל ידע

 ן״סר ,לקד ימע ל״את ,יאדלוח ןור ל״אס ,ןהכ לאומש ל״אס ,יאדיל לאינד

 ן״סר ,םורד רזעילא ן״סר ,ברוח ילא ןרס ,ןהכ רורד ן״סר ,רודיל ןב

 ל״אס ,רבה ןור ל״אס ,םייח הדוהי ןרס ,ןהכ לבוי ל״אס ,גרבנדניל דהוא

 ן״סר ,רבה ביני מ״לא ,ןומכח יבא ן״סר ,ןהכ ןועדג ן״סר ,ץישפיל םענ

 ןרס ,ימודה ילא ן״סר ,רצימח ןד ן״סר ,ןהכ ןלג ןרס ,ןריל היבוט

 ןרס ,ימודה ילא ן״סר ,ןח ףסוי ן״סר ,ןהכ תימע ן״סר ,ןריל המלש

 ל״אס ,רבוה קיציא ןרס ,יננח לואש ל״אס ,ינהכ ילג מ״לא ,שיל רוג

 ן״סר ,דוה ףסוי מ״לא ,ןיקנח יסוי ן״סר ,ןודיכ ידומ ן״סר ,זולל ןד

 ל״את ,ץיברוה יבא ן״סר ,ןומרח ןר ל״את ,יפסכ דדוע ל״אס ,ןל ןצינ

 ן״סר ,לארה יסוי ן״סר ,ןומרח דדלא מ״לא ,ץכ יגח ן״סר ,רטסל םעונ

 ן״סר ,דלורה לאירא מ״לא ,לבוט ילא ל״אס ,ץכ יקימ ל״אס ,ןדעל לאירא

 מ״לא ,בלרה ריאי ל״אס ,)זפוט( גרבלפוט יחצ ל״אס ,סוע ץכ ירוא ל״את ,תודיפל רפע

 ל״אס ,ןמרה לט ןרס ,לט עשילא ל״אס ,ןוסלנצכ יפר ן״סר ,)ןוספיל( תודיפל ןורי

 מ״לא ,זפרה יזח ן״סר ,לט יבוד ן״סר ,למרכ רמוע מ״לא )ןישובל(תודיפל ןונרא

 ל״אס ,ץרה השמ ל״אס ,רומלט לאכימ ל״אס ,ילמרכ יבא ן״סר ,ץיבוריאמ איג

 ל״אס ,יררה רפוע ןרס ,רומלט השמ ל״אס ,רואל יחצ מ״לא ,ירצבמ באז

 ל״את ,ץיבוקשרה ןליא ן״סר ,רומלט ןור ן״סר ,רואל ןידע ל״אס ,םלעומ ףסוי

 ל״את ,לכשה רימא ן״סר רפט ינור ן״סר ,בל ןרע ן״סר ,רומ ןרע

 ןרס ,ךלוו לאגי ל״אס ,ןורט הקיבצ ן״סר ,רוצ בל ןצינ ן״סר ,ןגרומ ןולא

 ןרס ,רנלוו םייח ל״אס ,רובי רואיל ן״סר ,ןובל יסוי ן״סר ,טרניימ ינמ

 מ״לא ,ןמטיו ינד מ״לא ,בגוי םיסינ ל״אס ,איבל רורד מ״לא ,ןומימ םעניבא

 ן״סר ,וברטיו ינד ל״אס ,יח ףסוי ןסינ ל״את ,איבל יסוי ן״סר ,ןרמימ קירא

 ל״אס ,ןמסייו יפר ל״אס ,עשוי בקעי ל״אס ,ןייטשנבל םענ ן״סר ,ברימ ןנור

 ן״סר ,יקסנליו רפוע ן״סר ,לאיחי יסוי ל״אס ,ץיבוקבל יבא ן״סר ,ןמלמ םייח

 ל״אס ,ןייטשניו םייח ל״אס ,ביני ינד ןרס ,יאול הירא ן״סר ,םואבלדנמ )קירס( רסיא

 ן״סר ,ןמסיו ליג ן״סר ,בקעי יפא ל״אס ,ןבול לאפר ןרס ,הנמ רימא

 ל״אס ,סקו ןנח מ״לא ,ירעי אגרש ל״אס ,ןטול לבוי מ״לא ,ףונמ יעור

 מ״לא ,ידרו ןורש ל״אס ,ירעי ףסוי ל״אס ,ןטול ימר מ״לא ,רונמ ימע

 ל״אס ,יבהז ינור ל״אס ,חרפי ןורהא מ״לא ,יול םייח ל״אס ,רונמ רנבא

 ל״את ,קהז ידוא ל״אס ,ריקי ןורוד ל״אס ,יול ןבואר ל״אס ,רונמ רימא

 מ״לא ,ויז ףסוי ן״סר ,ריקי ללה ל״אס ,יול המלש ל״אס ,םחנמ וסור

 ן״סר ,ויז ןליא מ״לא ינוקרי ירנ ן״סר ,יול םר מ״לא ,דסמ ביגש

 ן״סר ,ויז יתמא ן״סר ,ינוקרי ילא ל״את ,יול ויז ן״סר ,דסמ רימא

 ן״סר ,ויז תימע ן״סר ,ישי יקימ ל״אס ,טיול לאינד ן״סר ,רבוקמ בקעי

 ל״אס ,גרברבליז ילא ל״אס ,ילארשי )יגוד(דוד ן״סר ,בוטיול סומע מ״לא ,תילגרמ ןליא

 

 



 

 

 ל״אס ,תילגרמ יחוי ל״אס ,תימע יפר מ״לא ,רוצ יקני ל״אס ,ןבר לבוי

 מ״לא ,ןמאנ לבוי ל״אס ,יממע דורמנ ן״סר ,רוצ לט מ״לא ,בגר ינב

 ל״אס ,רלדנ קיציא ל״אס ,בנע בקעי ל״אס ,ליגרוצ יזוע ן״סר ,בגר דוד

 ל״את ,הוונ רנבא ל״אס ,רבנע הדוהי ל״אס ,ירירפצ ליא ן״סר ,ןייטשניבור םרוי

 ל״אס ,יונ םהרבא ל״אס ,רפע בד ן״סר ,ןומדק יבוד ל״את ,ןזור יזוע

 E״אס ,יונ ןורהא ן״סר ,רפע ןורי ן״סר ,ימדק הירא ל״את ,ןזור ןורי

 ל״אס ,יונ דהוא ל״אס ,ינויצע הירא ל״אס ,יקציבוק ריפוא ןרס ,גרבנזור ריאי

 מ״לא ,ןמיונ לבוי ל״אס ,ןרע תומר ל״אס ,ץנלבוק רחש מ״לא ,ןמנזור זעב

 ן״סר ,רניונ רמתיא ןרס ,ןרע תרפא ל״אס ,ןגוק לארשי מ״לא ,רנזור ףסוי

 ל״אס ,ינמחנ םעונ מ״לא ,סיאפ דבוע ן״סר ,ןגוק דוד ל״אס ,רזור ןנחוי

 ל״אס ,ןושחנ םולש ן״סר ,קסנוופ לארשי מ״לא ,ןרוק הדוהי ל״אס ,ןיטשטור עשוהי

 ל״אס ,רינ לאוי ן״סר ,סקופ ןתיא ל״אס ,ןרוק ינב ן״סר ,דלישטור ישוש

 ן״סר ,רינ קחצי ןרס ,ןרופ איג E״אס ,ןרוק ןד מ״לא ,םמור םרוי

 ל״אס ,רננ רפע ל״אס ,ישיטפ והיבא ן״סר ,ןרוק יגח מ״לא ,ןור ףסוי

 ןרס ,ןמענ לבוי מ״לא ,ןייפ אסא ן״סר ,ןרוק לבוי ל״אס ,ןור באחא

 ל״אס ,רצנ ירוא ל״אס ,רייפ ןרע ןרס ,שרוק ןנור ל״אס ,ןור ינד

 ל״אס ,רצנ דוד ל״אס ,פיליפ סומע ן״סר ,רזייק ןתנ E״אס ,ןור בקעי

 ל״אס ,רצנ לאפר ן״סר ,לקיפ ףסוי ל״אס ,סינפיק לאגי E״אס ,םתור םייח

 ל״את ,חלוגס םירפא ן״סר ,ןייבשיפ ירמע ל״אס ,שיק ןימינב E״אס ,םתור ביני

 ל״את ,ילוגס םירפא ל״אס ,גלפ בד ל״אס ,רטלק ןד E״אס ,םתור יבצ

 ן״סר ןדס חתפי ל״אס ,גלפ ורע ל״אס ,םק הדוהי מ״לא ,זר באז

 ןרס ,ןלוס קחצי ן״סר ,ידלפ ןר ל״אס ,יחמק ןתנוי ל״אס ,זר יבא

 ל״את ,ןירפוס ןונמא ל״אס ,ןמדלפ ידג ןרס ,יחמק םהרבא ל״אס ,זר יסוי

 מ״לא ,הביטס ןתיא ל״אס ,רטלפ דדלא ל״את ,רונק יבצ ל״אס ,זר קחצי

 ל״אס ,ידיס ימע ״סר ,רטלפ יפר ןרס ,יטנק ןר ל״אס ,זר המלש

 ן״סר ,ןומייס לוס ן״סר ,סלפ ידוא ל״אס ,רנק לאכימ E״אס ,זר רנבא

 ל״אס ,עלס םר ל״ת ,קלפ ינר ן״סר ,קירנק יתימא E״אס ,רנטר יקא

 ן״סר ,עלס ןליא ״סר ,יאנפ ינור ן״סר ,ורטסק יבא ״סר ,ןילביר דוהא

 ן״סר ,רטפלס ףסוי ל״אס ,גרפ רואיל מ״לא ,ןלפק בדנ ן״סר ,ןמזיר בקעי

 ן״סר ,קביפס יתיא E״אס ,גרפ ידע ל״אס ,ןצפק ךונח ל״אס ,סנייר ליג

 ל״אס ,ריפס יבוד מ״לא ,ירפ עשילא ל״אס ,ןרק ריאי מ״לא ,רטכיר יבוק

 ל״אס ,ריפס לואש ןרס ,ירפ ןרוא E״אס ,ןרק ידומ E״אס ,קומיר ןרוא

 ןרס ,ריפס המלש ן״סר ,לאירפ בקעי E״אס ,ינרק דוד ןרס ,רטכר יבא

 ל״את ,רוטקפס חתפי ל״אס ,ןמבירפ ןרע E״אס ,ינרק ןורוד ןרס ,רטכר לארשי

 ל״אס ,הידבוע דדוע ן״סר ,ןמדירפ לואש ן״סר ,ינרק םוחנ E״אס ,םר םייח

 ן״סר ,ירא-זוע ינב מ״לא ,סנרפ לארשי ן״סר ,פרק יתמ ״סר ,םר יסוי

 מ״לא ,ןדיע יבצ ן״סר ,קנרפ ןליא ן״סר ,יבר ןתיא E״אס ,תומר ןרע

 ל״אס ,רבימע רפוע ל״אס ,רבצ יח ל״אס ,ביבר ןליא E״אס ,ןנער היצמא

 מ״לא ,רימע ןורוד ן״סר ,קודצ רמות ן״סר ,ביבר יקוש E״אס ,ןנער רנבא

 ן״סר ,רימע רשא ן״סר ,היקודצ דוהא ן״סר ,ץיבוניבר ידיג מ״לא ,טרופופר דדוע

 



 

 

 E״אס ,טרופופר ליג ל״את ,יפש לואש  

 ״לא ,ףשר יבוק E״את ,ריפש קילר  

 ןרס ,ףשר באז ןרס ,ץפש יעור  

 ״סר ,ףשר לאינד מ״לא ,רפש ינב  

 ל״אס ,איגש ןורוד E״אס ,ןרפש יול  

 ן״סר ,איגש יקימ ן״סר ,דקש השמ  

 ן״סר ,איגש ןור ן״סר ,אגרש ןנור  

 E״אס ,איגש ןורהא E״את ,ןורש םחנמ  

 ן״סר ,לבוש םהרבא E״אס ,גירש יסוי  

 ל״אס ,ץרווש ינד ן״סר ,גירש לייא  

 ן״סר ,רפוש תימע ן״סר ,גירש ודיע  

 ל״אס ,ירוחש יטומ ל״אס ,יבערש ןונרא  

 ל״אס ,ירוחש יטומ ל״אס ,האובת ,היצמא  

 E״אס ,קחש ירוא ן״סר ,רובת ןרוא  

 E״אס ,רחש םייח ן״סר ןרוא  

 E״אס ,רחש להי ל״אס ,ןרות ןנח  

 E״אס ,רחש יסוי ל״אס ,רית רפות  

 ל״אס ,רחש םרוי ן״סר ,רימת יגח  

 ל״אס ,רחש דורמנ E״אס ,ירמת רורד  

 ל״אס ,רחש סומע ן״סר ,בוש יסוי  

 ל״אס ,ןרטש באוי ן״סר ,הוודפ ידע  

 E״אס ,יש ליא   

 ן״סר ,ןמפיש יש   

 מ״לא ,אטילש ינב   

 ל״אס ,אטילש ןח   

 ןרס ,ילאומש ןתיא   

 ״סר ,ינוחמש יסוי   

 ל״את ,יחמש ןנור   

 E״אס ,רמש ןנחוי   

 ן״סר ,תרמש עשוהי   

 ן״סר ,שמש ןרע   

 ן״סר ,ינש סכלא   

 ן״סר ,ינש סומע   

 ן״סר ,ןוסרואינש דוד   

 ן״סר ,טינש יסוי   

 ל״אס ,רדיינש לאינד   

 ן״סר ,רדיינש דוהא   

 ל״אס ,רינש לאכימ   

 ן״סר ,רקנש רחש   

 E״אס ,רנש רנבא . . .

 


