
עקר

 ימואלניבה טפשמה
 םדאה תויוכזל

 ירטינמוהה טפשמה
 ימואלניבה

 םיכמסמו תונמא

 הנמאה לש ירוקמ חסונ
 תילגנאב

 הל תוחפסנה תונקתהו1907-מ גאה תנמא

 השביב המחלמ לש םיגהנמהו םינידה רבדב הנמא
 השביב המחלמה יגהנמו ינידל רשקב תונקת תוברל
)1907 גאה(

תעינמלו םולשה תרימשל םיעצמא רחא םישופיחה ףא לע יכ ,ךכב בשחתהב
בקע קשנב שומיש לש תורשפאב םג בשחתהל שי ,תונידמ ןיב םיניוזמ םיכוסכס
 ;תונידמה לש ןתטילשל ץוחמש תוביסנ

 לש םיסרטניאה תא רתויב רומחה הרקמב ףא תרשל הפיאש תורודח ןתויהבו
 ;תוברתה לש םיברו םיכלוהה םיכרצה תאו תושונאה

 ,המחלמ יגהנמ תאו םיקוחה תא ןקתל ,תאז הרטמל ,בושחכ רבדה תא ןתוארבו
 םתרטמש םימוחתב םליבגהל ינש דצמו ,תקיודמה םתרדגהל דחא דצמ איבהל ידכ
 ;ןתרמוח תא רשפאה תדימב ךכרל

 תא םימיוסמ םיטרפל רשקב ריהבהלו םילשהל ץוחנל תורשקתמה תומצעמה ואצמ
 תא ,1874 לסירב תדיעו תובקעב הלבקש ,הנושארה םולשה תדיעו לש התדובע
 תוארוה תונידמה וצמיא ,תובידנו המכח לש ןיע תעיבט ירפ ,םהיתונויער תארשה
 .השביב המחלמה יגהונ תא רידסהלו רידגהל תונווכמה

 תארשהב וכרענש ,הלא תוארוה ירה,תורשקתמה תומצעמה לש ןתפקשה יפל
 ודעונ ,םייאבצה םיכרצה םוחתב,המחלמה יעגפמ רשפאה לככ עורגל הפיאשה
 ןיבל םניב םיסחיבו םיידדהה םהיסחיב םימחולה םידדצל תוגהנתה ללככ שמשל
 .םיבשותה

 םירקמה לכ תא תורידסמה תוארוהל םיכסהל רשפאה רדגב םויכ הז ןיא םלוא
 .השעמל םיררועתמה

 םימכסה רדעהבש ,תורשקתמה תומצעמה לש ןתנווכמ הז ןיא יכ רורב,ינש דצמ
 לש יתורירשה םתעד-לוקישל םינותנ שארמ םייופצ יתלב םירקמ ויהי םיבותכ
 .םייאבצה םידקפמה

 ,עובקל ץוחנל תורשקתמה תומצעמה תואצומ רתוי םלשומ םיניד ץבוק תכירעל דע
 םידדצה םיכישממ,ןהידי לע וצמואש תונקתה י''ע םירדסומ םניאש םירקמב יכ
 ,ימואלניבה טפשמה תונורקע לש םתגהנהו םחוקיפב תויהל םיבשותהו םימחולה
 יווצמו תושונאה יקוחמ תוברתה תונב תומואה ןיב םילבוקמה םיגהונמ םיבואשה
 .ירוביצה ןופצמה

 .תונקתה לש2-1 םיפיעסה תא הז ןבומב רקיעב שרפל שי יכ ,תוריהצמ ןה

1 ףיעס

תובשייתמה תוארוה ןהלש םיניוזמה השביה תוחוכל ונתי תורשקתמה תומצעמה
 .וז הנמאל םיפרוצמה ,היגהנמו השביב המחלמה יקוח רבדב תונקתה םע

2 ףיעס

 ןיב אלא ולוחי אל וז הנמאב ןכו1 ףיעסב תורכזנה תונקתב תולולכה תוארוהה
 .הנמאל םידדצ םה םימחולה םידדצה לכשכ קרו תורשקתמה תומצעמה

3 ףיעס

 .םייוציפ םולשתב ,ךכל םוקמ שי םא ,בייחתי הלא תונקת תוארוה רפמה םחול דצ
ויתוחוכמ קלח םיווהמה םישנא ידי-לע תועצובמה תולועפה לכל יארחא היהי אוה
 .םיניוזמה

4 ףיעס

 ,תורשקתמה תומצעמה ןיב םיסחיב אובת איה,ןידכ ררשואת וז הנמאש רחאל
 .היגהנמו השביב המחלמה יקוח רבדב1899 ילויב29 םוימ הנמאה םוקמב

 ,וז הנמא לע ומתחש תומצעמה ןיבש םיסחיב הפקתב דומעת1899 תנשמ הנמאה
 .הוררשיא אל ךא

5 ףיעס

 .גאהב ודקפוי רורשיאה-יבתכ .ירשפאה םדקהב ררשואת וז הנמא

 יגיצנ ידיב םותחה לוקוטורפב םשרית רורשיאה-יבתכ לש הנושארה םתדקפה
 .דנלוה לש ץוחה רשו םהב םיפתתשמה תומצעמה

 תלשממל בתכב העדוה תועצמאב ושעיי ,רורשיא-יבתכ לש רתוי תורחואמ תודקפה
 .רורשיאה בתכ י''ע הוולמה דנלוה

 ,רורשיאה-יבתכ לש הנושארה םתדקפהל עגונב ,לוקוטורפהמ ןידכ רשואמ קתעה
 תלשממ ידי-לע דימ וחלשיי רורשאה יבתכו ,ליעלש עטקב תורומאה תועדוהה לש
 ,הינשה םולשה תדיעול ונמזוהש תומצעמל םייטמולפידה תורוניצב דנלוה
 תלשממ עידות ליעלש ףיעסבש םירקמב .הנמאל ופרטצהש תורחא תומצעמלו

 .העדוהה תא הלבק ובש ךיראתה לע ןמז ותואב דנלוה

6 ףיעס

 .וז הנמאל ףרטצהל תולוכי תומותח יתלב תומצעמ

 הריבעהב,בתכב הז הנוצר לע דנלוה תלשממל עידות ףרטצהל הצפחה המצעמ
.ל''נה הלשממה לש הנויכראב דקפויש ,תופרטצהה בתכ תא הל

,העדוההמ ןידכ רשואמ קתעה תומצעמה ראש לכל דימ ריבעת דנלוה תלשממ
 .העדוהה תא הלבק וב ,ךיראתה תא הנייצב ,תופרטצהה בתכמו

םיחוויד ןויכרא

ליימ-יאב םינוכדע

תונומת

תופמ

ואדיו

RSS 
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7 ףיעס

 וז הנמא סנכית רורשיאה-יבתכ לש הנושארה הדקפהב ופתתשהש תומצעמ יבגל
 יבגלו ;לוקוטורפב וז הדקפה המשרנ ובש ךיראתה רחאל םוי םישש הפקותל
 תלבק רחאל םוי םישש-,רתוי רחואמ דעומב ופרטצי וא וררשאיש תומצעמ
 .דנלוה תלשממ ידי-לע תופרטצהה וא רורשיאה לע העדוהה

8 ףיעס

 ךכ לע עידוהל הילע ,וז הנמאמ קלתסהל תורשקתמה תומצעמהמ תחא השקיב
 ראש לכל וז העדוהמ רשואמ קתעה דימ ריבעתש ,דנלוה תלשממל בתכב
.ותוא הלבק וב ךיראתה לע עידותו תומצעמה

זאמ הנש רובעכ תקלתסמה המצעמל סחיב אלא לעפ-תב אהת אל תוקלתסהה
 .דנלוה תלשממל העדוהה העיגה

9 ףיעס

 ,רורשיאה יבתכ תדקפה ךיראת ונייוצי דנלוה לש ץוחה דרשמ תושרבש ןמויב
 תופרטצהה תועדוה ולבקתה וב ,ךיראתה ןכו ;-4ו3 םיעטק ,5 ףיעסברומאכ
 .)1 עטק ,8 ףיעס( תוקלתסהה וא ) 2 עטק,6 ףיעס(

 םירשואמ םיקתעה שקבלו הז ןמויל השיג תורשפא ןתנית תרשקתמ המצעמ לכל
 .ונממ

 .וז הנמאל ופרוצ םהיתומיתחש ,תומצעמה יגיצנ םותחה לע ואב היארלו

 לש הנויכראב דקפומ ראשייש ,דיחי ירוקמ ספוטב ,1907 רבוטקוא18 ,גאהב ךרענ
 תומצעמל תיטמולפידה ךרדב וחלשיי ונממ םירשואמ םיקתועשו ,דנלוה תלשממ
 .הינשה םולשה תדיעוול ונמזוהש

 הנמאל חפסנ
השביב המחלמה לש היגהנמו היניד רבדב תונקת

1 קלח
 םימחולה םידדצה לע

1 קרפ
 םחול דצ לש ודמעמ

1 ףיעס

 לע ףא אלא ,דבלב אבצה לע אל םילח המחלמה לש תובוחהו תויוכזה,םינידה

- :םיאבה םיאנתה ירחא םיאלממה םיבדנתמ תודיחי לעו היצילימ

;וידוקיפל יארחאה םדא םהילע דקפמ .א

;קוחרמ וב ןיחבהל רשפאש עובק רכיה ןמיס םהל שי .ב

ןכו;יולגב קשנ םיאשונ םה .ג

.היגהנמו המחלמה ינידל םאתהב םהיתולועפ תא םילהנמ םה.ד

 ןה ,ונממ קלח וא אבצה תא םיבדנתמ תודיחי וא היצילמה תווהמ ןהבש תוצראב

."אבצ"חנומב תוללכנ

2 ףיעס

 םדיב קשנ ינטנופס ןפואב ביואה ברקתהב םילטונה ,שובכ יתלב חטש תייסולכוא
 םאתהב ןגראתהל םדיב קפיס היה אלשו םישלופה תואבצב םחליהל תנמ לע
 יניד תא םידבכמו יולגב קשנ םיאשונ םה םא ,םחול דצכ םתוא םיאור ויהי ,1 ףיעסל

.היגהנמו המחלמה

3 ףיעס

-יתלבו םימחולמ םיבכרומ תויהל םילוכי םימחולה םידדצה לש םינייוזמה תוחוכה
 לאכ םהילא וסחייתיש הלאו הלא םיאכז ,ביואה ידי-לע ובשנש הרקמב .םימחול

.המחלמ ייובש

2 קרפ
 המחלמ ייובש

4 ףיעס

 תודיחיה וא םידיחיה ידיב אל ךא ,ביואה תלשממ לש הידיב םה המחלמ ייובש

.םתוא ובשש תויאבצה

.תישונא הרוצב םהב גוהנל שי

.םשוכר םיראשנ ,םייאבצ םיכמסמו םיסוס ,קשנ ילכל טרפ ,םיישיאה םהיצפח לכ

5 ףיעס

 םבייחלו רחא םוקמב וא הנחמב,רצבמב ,ריעב רצעמב המחלמ ייובש םישל רתומ
 ןוחטב יעצמא תרותב אלא םאלכל ןיא ךא ,םימייוסמ םיעובק תולובג גיסהל אלש

.הז יעצמא תטיקנ וכירצהש תוביסנה תפוקת ךשמל קרו עיגפמב שורדה

6ףיעס

 םהיתוגרדל םאתהב )םיניצקל קרפ( המחלמה ייובש תא קיסעהל תיאשר הנידמה
 תולועפ ןיבל הניב רשק אהי אלו תזרפומ אהת אל םהילע לטותש הדובעה .םרשכלו

.המחלמה

 לע וא םייטרפ םישנא וא םיירוביצ םילהנימ ליבשב דובעל םייובשל תושרהל רתומ

.םהלש םנובשח

 יבגל םיגהונה רכשה ירועיש יפל תמלתשמ הנידמה ליבשב תישענה הדובעה
 יפל- ,הלאכ רכש-ירועיש ןיא םאו ;אבצה ילייח ידי-לע תישענ איהשכ המוד הדובע
 םילהנימ ליבשב תישענ הדובעהשכ.התשענש הדובעה תומכל סחיב דמועה רועיש
 תונוטלשה םע המכסה ךות היאנת ורדסוי ,םיטרפ ליבשב וא םירחא םיירוביצ

םייאבצה
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.םייאבצה

 רחאל ,ףדועה םהל םלושי םרורחש תעשבו ,םבצמ תבטהל שמשי םייובשה רכש

.םתקזחה תואצוה יוכינ

7 ףיעס

.םתקזחהב תבייח המחלמה ייובש ולפנ הידיבש הלשממה

 עגונה לכב ,המחלמ ייובשב גוהנל שי ,םימחולה םידדצה ןיב דחוימ םכסה רדעהב

.םתוא התבשש הלשממה תוליחבכ ,שובלו ןוסכא ,הלכלכל

8 ףיעס

 הנידמה אבצב םיגהונה םיווצלו תונקתל ,םינידל םיפופכ ויהי המחלמה ייובש
 םדגנ טוקנל ריתמ תעמשמ תרפה לש השעמ לכ .םיאצמנ םה הנוטלש תחתש

.השורד אהת םתרמוחש ,םיעצמאב

 תא ובזע םרטב וא םאבצ לא ףרטצהל ולכי םרטב ובשנו ורזחו וחרבש םייובש

.םייתעמשמ םישנועל םייופצ ,םתוא הבשש אבצה ידי-לע שובכה חטשה

 םתחירב לשב שנוע לכל םייופצ ויהי אל ,ובשנו ורזחו םתחירבב וחילצהש םייובש

.תמדוקה

9 ףיעס

 םאו ,םינוכנה ותגרדו ומש תא ,הז ןיינעב ורקחהב ,עידוהל בייח המחלמ יובש לכ

.וגוס-ינב המחלמ ייובשל םיקנעומה תונורתיה ןדבאל יופצ אוה ,וז הארוה לע רבע

10 ףיעס

 הרקמבו ,םתנידמ יקוח תאז םישרמ םא ,םתרבד לע המחלמ ייובש ררחשל רתומ
 תויובייחתהה ירחא ,ישיאה םדובכ תוברעב ,תונדפקב אלמל םה םיבייח הזכ

.םתוא םתבשש הלשממה יפלכ ןהו םה םתלשממ יפלכ ןה ,םמצע לע ולבקש

 דגונה תוריש םוש םהמ לבקל אלשו שורדל אלש םתלשממ תבייח הלאכ םירקמב

.םתרבד תא

11 ףיעס

 הניא ביואה תלשממ םגש םשכ ;ותרבד לע ררחתשהל המחלמ-יובש חירכהל ןיא

.ותרבד לע ררחתשהל יובש לש ותשקבל תונעיהל תבייח

12 ףיעס

 ובייחתהש הלשממה דגנ קשנ םתאשב וספתנו םתרבד לע וררחושש המחלמ ייובש
 רשפאו המחלמ ייובש לש סחיל םתוכז תא םידיקפמ ,התירב תולעב דגנ וא הדבכל

.ןידל םדימעהל

13 ףיעס

 לש םיבתכו םירפוס ןוגכ,ןירשימב וילא ךייתשהל ילבמ אבצ לא םיוולנה םישנא
 ויהי ,םרצעל ליעומה ןמ יכ רובסה,ביואה ידיב םילפונה םיקפסו םילכור ,םינותע
 אבצה תונוטלש תאמ רושיא םתושרב שיש יאנתב ,המחלמ ייובש לאכ סחיל םיאכז

.וולנ וילאש

14 ףיעס

 ןמ תחא לכב המחלמ ייובשל ןיעידומ תכשל םקות הביאה תולועפ תלחתה םע
ךותל םימחול ופסאש תוילארטיונ תוצראב ךרוצה הרקמבו ,תומחולה תונידמה

.ןחטש

 לכ תאמ לבקת איה .םייובשל תעגונה הלאש לכל בישהל וז הכשל לש הדיקפת
 ,תורבעהל ,םירצעמל עגונה לכב האלמ היצמרופניא רבדב םיעגונה םינוגראה
 לכו תוריטפ ,םילוח יתבב םיזופשא ,תוחירב ,םיפוליח,הרבד לע םירורחש
 יובש לכ יבגל ישיא ןוילג לש ונוכדעו ותכירע םשל השורדה תרחא היצמרופניא

.המחלמ

 ,ליגה ,יטרפה םשה ,החפשמה םש ,םושירה רפסמ תא הז ןוילגב ןייצת הכשלה
 ,רצעמה ,המוקמו יבשב הליפנה ךיראת ,םיעצפה ,הדיחיה ,הגרדה ,אצומה םוקמ
 תתירכ רחאל ,חלשיי ישיאה ןוילגה.תודחוימ תורעה לכ ןכו הריטפהו םיעצפה
 ןיעידומה תכשל לש הדיקפתמ הז היהי ןכ .ינשה םחולה דצה תלשממל ,םולשה
 וא ברקה הדשב ואצמנש 'וכו םיבתכמ,ךרע-ירבד ,ישיא ץפח לכ ףוסאלו לבקל
 וא םילוח-יתבב ורטפנ וא וחרב ,ופלחוה ,םתרבד לע וררחושש םייובש ידי-לע ובזענ

.רבדב םיעגונל םריבעהלו םיסנלובמאב

15 ףיעס

 םצרא יניד יפל וננוכתנש ,המחלמ ייובשל הרזע ינוגראל וקינעי םימחולה םידדצה
 םישרומה םהינכוסלו םהל,הקדצ ישעמב םיכוותמ רוקמ שמשל םתרטמשו
 תישונאה םתמישמ לש ליעיה העוציב םשל תושורדה תולקהה לכ תא ? הכלהכ
 םינוגרא יגיצנל .תוילהנימה תונקתהו םייאבצה םיכרצה ידי-לע תעבקנה תרגסמב
 תומוקמלו עויסה תקולח םשל רצעמה תומוקמל הסינכה תא תושרהל רשפא הלא
 םעטמ ישיא ןוישר םהידיבש יאנתב ,םתדלומל םירזחומה םייובש לש םתיינח
 רדסה תוארוה לכל תייצל בתכב ובייחתהש יאנתב ןכו םייאבצה תונוטלשה

.ועבקי וללהש רטשמהו

16 ףיעס

-ירבדו ,ףסכ תואחמה ,םיבתכמ ,ראוד ימד םולשתמ תורוטפ ויהי ןיעידומה תוכשל
ויהי ,םהידי-לע םיחלשנה וא המחלמ ייובשל םידעוימה ראוד תוליבח ןכו,ךרע

.רבעמה תוצראב ןהו דועייהו אצומה תוצראב ןה ,ראוד ימולשת לכמ םירוטפ

 םילטיהו אובי ילטיה לכמ רוטפ קנעוי המחלמ ייובשל םידעוימה ןיעב עויסו תונתמל

.הנידמה שומישבש תובכרב הלבות ימדמו םירחא

17ףיעס

 הבש הנידמב הווש הגרד ילעב םיניצקל עיגמה םולשת ולבקי יבשב ולפנש םיניצק

.םתלשממ תבוחל ,םירוצע
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18 ףיעס

 יסקטב תופתתשה תוברל ,יתדה םנחלופב הרומג תורחמ ונהיי המחלמ ייובש

.םייאבצה תונוטלשה ונתיש ,רטשמהו רדסה תוארוה ומייקיש יאנתב קרו ,םתד

19 ףיעס

 לש םהיתואווצ ןידכ אוה ,ןחוסינו ןתלבק תניחבמ ,המחלמ ייובש תואווצ לש ןניד

.הנידמה אבצ ילייח

20 ףיעס

תוריהמב םתדלומל המחלמה ייובש לש םתבשה עצובת םולשה תתירכ רחאל

.תירשפאה

3 קרפ

םיעוצפהו םילוחה

21 ףיעס

 .הבנ'ז תנמאב םירדסומ םיעוצפהו םילוחה תוריש יבגל םימחולה םידדצה יבויח

ינש קלח

הביאה תולועפ

1 קרפ

תוזגפהו רוצמ,ביואב עוגפל םיעצמאה

22 ףיעס

 .ביואב העיגפה יעצמא תא םהל רורבל תלבגומ יתלב תוכז םימחולה םידדצל ןיא

23ףיעס

:רקיעב רוסא ,תודחוימ תונמאב ועבקנש ,םירוסיאה לע ףסונ

;לערומ קשנב וא לערב שמתשהל.1
;םיניוע אבצל וא המואל םיכיישה םדא-ינב תינדגוב הרוצב עוצפל וא גורהל.2
,הנגה יעצמא דוע ול ןיאש וא וקשנ תא חינהש ביוא עוצפל וא גורהל.3

 ;דסחל וא טבשל ענכנשו
 ;םייובש וחקליי אלו םיענכנ לע וסוחי אל יכ ריהצהל.4
 ;דחוימ לבסל םורגל םידעוימה רמוחב וא םיליטב ,קשנב שמתשהל.5
 וידמו וילמסב וא ,ימואלה ולגדב ןכו שא תקספה לגדב ןידכ אלש שמתשהל.6

;הבנ'ז תנמאב ועבקנש רכיהה-ינמיסב וא ביואה לש
וזכ המרחה וא הדמשה םא ץוח ,ביואה שוכר תא םירחהל וא דימשהל.7

 ;המחלמה יכרצ י"ע עיגפמב תשרדנ
 ןניאו תולטובמו תולטב םהיתולועפו ביואה יחרזא תויוכז יכ ,זירכהל.8

.יטפשמ ןוידב תורכומ

 המחלמ תולועפב קלח לוטיל והנשמ יחרזא תא חירכהל םחול דצל רוסא ןכ ומכ

.המחלמה ץורפ ינפל ותורישב ינשה דצה ינב ויה וליפאו,וצרא דגנ תונווכמה

24 ףיעס

 לעו ביואה לע תועידי תגשה םשל םיצוחנה םיעצמאב שומישהו המחלמ תולובחת

.םירתומכ םיבשחנ חטשה

25 ףיעס

 םינינב וא םירוגמ תומוקמ ,םירפכ,םירע ,יהשלכ הרוצב ,זיגפהל וא ףיקתהל רוסא

.םינגומ םניאש

26 ףיעס

 הרהזא רוסמל ידכ ותלוכיבש לכ תושעל בייח ףקותה חוכה לע דקופה ןיצקה

.תורעתסה לש םירקמל טרפ ,הזגפהה תלחתה ינפל תונוטלשל

27 ףיעס

 תדימב ,סוחל ידכ םישורדה םידעצה לכ וטקניי הזגפה וא רוצמ תלטה תעשב
 ןכו ,הקדצ וא עדמ ,תונמא ,ןחלופ תרטמל שמשל םידעונה םינינב לע ,רשפאה
 םילוחה ףוסיאל םישמשמה תומוקמו םילוח-יתב ,תוירוטסיה ןורכז תובצמ

.תויאבצ תורטמל העש התוא םישמשמ םניא תומוקמ םתואש יאנתב ;םיעוצפהו

 תועצמאב הלאכ תומוקמ וא םינינב לש םמויק רבד תא ןייצל םירוצנה לש םתבוחמ

.שארמ העדוה ביואל רסמית םהילע רשא ,ןיעל םיארנ הנחבא ינמיס

28 ףיעס

.תורעתסהב ושבכנ וליפאו ,םוקמ וא ריע תזיב הרוסא

2 קרפ
םילגרמ

29 ףיעס

-תונעטב וא תיאשח הלועפב ,גישהל ותוסנב וא וגישהב קר לגרמכ בשחיי םדא
 תועידי ןתוא ריבעהל הנווכ ךותמ דחא םחול דצ לש תולועפה רוזאב תועידי ,אוש

.דגנכש דצה לא

 תגשה םשל ביואה אבצ לש הלועפה רוזיא ךותל ורדחש ,םידמ-ישבול םילייח ךכיפל
 םילייח םניאשו םילייח :םילגרמכ תוארל ןיא ןכו .םילגרמכ םתוארל ןיא ,תועידי

 םאבצל תודעוימה תורדשת ריבעהל םהילע לטוהשו םתוחילש תא יולגב םישועה

.ביואה אבצל וא םה

 ךרדבו תורדשת ריבעהל ידכ םיחרופ םירודכב וחלשנש םישנא םג םיכייש הז גוסל

.הירוטירט וא אבצ לש םינושה םיקלחה ןיב רשקה תא םייקל ידכ ללכ

30 ףיעס
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.ןכל םדוק טפשמ תכירע אלב שנעיי אל לוגיר תלועפ ידכ ךות ספתנש לגרמ

31ףיעס

 ,ביואה ידי-לע ןכמ רחאל הבשנו ךייש אוה וילאש אבצה לא ףרטצהו רזחש לגרמ

.ולש תומדוקה לוגירה-תולועפל תוירחא לכ וילע ןיאו ,המחלמ-יובשכ וניד

3 קרפ
 שא תקספה ילגד

32 ףיעס

 דצה םע םירבדב אובל םימחולה םידדצה דחא ידי-לע ךמסוהש םדא בשחנ רבדל
םג הנותנ וז תוכזו תועיגפ-יאל תוכז ול שי .ןבל לגד ותאשב עיפומהו ינשה םחולה

.ותוא םיוולמה ןמגרותמלו לגדה אשונל ,ףפותמל וא ,ןרפושל ,רצצחמל

33 ףיעס

 לכב טוקנל יאשר אוה.תוביסנה לכב ולבקל בייח וניא רבד רגוש וילאש דקפמה

.תועידי תגשה םשל ותוחילש תא לצנל חילשה ןמ עונמל ידכ םישורדה םידעצה

.רבדה תא ינמז ןפואב רוצעל יאכז אוה הערל שומיש לש הרקמב

34 ףיעס

 הילע ןיאש ,הרורב הרוצב חכוה םא ולש תועיגפה-יא תוכז תא דיספמ רבדה
ידכ וא ,ינדגוב השעמל םורגל ידכ רתי תויוכז ול הנקמה ודמעמ תא לצינ יכ,ןיררוע

.ועצבל

4 קרפ
תועינכ

35 ףיעס

 דובכה יללכב בשחתהל שי ,םירשקתמה םידדצה ןיב הילע םכסוהש העינכ תעשב

.יאבצה

.תונדפקב םהירחא אלמל םידדצה ינש םיבייח ,העינכה יאנת ועבקנשמ

5 קרפ
 קשנ תותיבש

36 ףיעס

 םידדצה לש תידדהה םתמכסהב תויאבצה תולועפה תא הנתמ קשנ-תתיבש
 םימחולה םידדצה םיאשר ,קשנה תתיבש לש הנמז ךרוא עבקנ אל םא .םימחולה
 דעומה ךות רהזוה ביואה יכ יאנתב םלועל ךא ,תע לכב תולועפה תא שדחל

.קשנה-תתיבש יאנתל םאתהב ,וילע םכסוהש

37 ףיעס

 תא הקיספמ תיללכ קשנ תתיבש .תימוקמ וא תיללכ אהתש לוכי קשנ-תתיבש
 קר תימוקמ קשנ תתיבש ;םוקמ לכב םימחולה םידדצה לש תויאבצה םהיתולועפ

.עובק רוזא ךותבו םימחולה םידדצה תואבצ לש םימייוסמ םיקלח ןיב

38 ףיעס

 םיכמסומה תונוטלשל דעומ דועבו ימשר ןפואב קשנ תתיבש לע עידוהל שי

.עבקנש דעומב וא העדוהה תריסמ רחאל דימ וקספוי הביאה תולועפ .תוליחלו

39 ףיעס

 םיסחי ולא ,קשנה תתיבש םכסה יאנתב ,עובקל םירשקתמה םידדצה לש םנינעמ
 ןיבל דחא םחול דצ תייסולכוא ןיב ןכו היסולכואה םע תוברקה תריזב ורתוי

.ינשה םחולה דצה תייסולכוא

40 ףיעס

 ינשה דצל הנקמ םידדצה דחא ידי-לע קשנה תתיבש םכסה לש הרומח הרפה לכ

.הביאה תולועפ תא עדימ שדחל ףא ? תופיחד הרקמבו ,ונממ קלתסהל תוכזה תא

41 ףיעס

 הקינעמ תישיאה םתמזי יפל םילעופה םידיחי ידי-לע קשנה תתיבש יאנת תרפה
 םייוציפ ? ךרוצה הרקמבו,םימשאה תשנעה תא שורדל תוכזה תא קר עגפנה דצל

.לבסש תודבאה דעב

3 קלח
תביוא הנידמ חטש לע יאבצה ןוטלשה

42 ףיעס

 שוביכה .ביואה אבצ ןוטלש תחת השעמל אצמנ אוהשכ שובכל בשחנ חטש

.הלעפהל ןתינ אוה ובשו הזכ ןוטלש םקוה ובש חטש לע קר ערתשמ

43 ףיעס

 םיעצמאה לכב הלה טוקני ,שבוכה ידיל השעמל יקוחה ןוטלשה תויוכמס רובעב
 המכ דע *,םיירוביצה םייחהו רדסה תא חיטבהלו םנכ לע ריזחהל ידכ ותלכיבש
 רבדה ונממ רצבנ םא ץוח,הנידמב םיגהונה םיקוחה דוביכ ךותמ ,ירשפא רבדהש
 .ןיטולחל

44ףיעס

 ינשה םחולה דצה אבצ לע תועידי קפסל שובכ חטש תייסולכוא חירכהל דצל רוסא

.ותנגה-יעצמא לע וא
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45 ףיעס

.תביואה המצעמל םינומא עבשיהל שובכ חטש יבשות חירכהל רוסא

46 ףיעס

 תדה-תונומא תא ןכו ,יטרפ שוכר ,םדא ייח ,היתויוכזו החפשמה דובכ תא דבכל שי

.יטרפ שוכר םירחהל ןיא .ןחלופה יגהנמו

47 ףיעס

.טלחהב הרוסא הזיבה

48 ףיעס

 ,הנידמה תבוטל םילטומה סכמו םילטיה ,םיסמ שוביכה חטשב הבוג שבוכה היה
 ,ףקותב םנהש הקולחהו אמושה יללכל םאתהב ,רשפאה תדימב ,ןכ השעי אוה
 התואב שובכה חטשה לש ולהנימ תואצוה תא תוסכל בייח היהי ךכמ האצותכו

.ןכ תושעל תבייח התיה תיקוחה הלשממהש הדימ

49ףיעס

 ימד םולשתב שבוכה בייחמ ,םדוקה ףיעסב ונייוצש םיסמה לע ףסונ ,םא
 חטשה לש להנימה וא אבצה יכרצל קר הז אהי ,שובכה חטשב םירחא תופתתשה

.ןודנה

50 ףיעס

 ,םידדוב לש םהישעמ לשב,רחא וא יפסכ ,יצוביק שנוע היסולכואה לע ליטהל ןיא

.הלא םישעמל תפתושמ תוירחאב תאשונכ התוארל ןיאשכ

51 ףיעס

 דקפמה לש ותוירחא לעו בתכב הארוה יפל הלא תופתתשה ימד לכ ובגיי אל

.ישארה

 םתקולחו אמושה יללכ יפל קר רשפאה תדימב השעית הלאכ תופתתשה ימד תייבג

.םימלשמל הלבק רסמית םולשת לכ לע .םיגהונה םיסמה לש

52 ףיעס

 ןתמ ,םיבשותה לע וא תוימוקמה תויושרה לע תופכל ןיאו ןיעבש םירבד עיקפהל ןיא
 אלו ץראה תורוקמל היצרופורפב דומעל םהילע.שוביכה אבצ יכרצל אלא ,םיתוריש
 דגנ תויאבצה תולועפב קלח תחקל בויח היסולכואה לע םייפא תניחבמ ליטהל

.םתנידמ

.שבכנש םוקמה דקפמ לש ותאשרהב אלא םיתוריש תופכלו עיקפהל ןיא

 ? רבדה השענ אל ;םינמוזמב ,רשפאה תדימב ,םלשל שי ועקפוהש ןיבוט דעב

.ירשפאה םדקהב עצובי עיגמה םוכסה םולשתו הלבק ןתנית

53ףיעס

 תונרקה ,םינמוזמה תא קר ותושרל לבקל יאשר היהי ץרא-חטש שוביכ אבצ
 ,קשנה ינסחמ תא ןכו ,הנידמל טלחהב םיכיישהו שומימל םינתינה ךרעה-תוריינו

 םינתינה הנידמה לש ידיינלד יסכנ לכ ללכ ךרדבו הקפסאו םיסחמ ,הלבותה יעצמא

.המחלמה תולועפ יכרצל שומישל

 תלבוהל וא תועידי תרבעהל שמשמה ,ריואב וא השביב ןיבו םיב ןיב ,רישכמ לכ
 ,ללכ ךרדבו קשנ ינסחמ ,ימיה קוחה יפל םירדסומה םירקמל טרפ ,םהיצפחו םישנא
 שי ךא ,םייטרפ םישנאל םיכייש םה וליפאו ,םספתל רתומ ,המחלמ ירמוח יגוס לכ

.ועבקייש םייוציפ םדעב םלשלו םולשה תתירכ רחאל םהילעבל םריזחהל

54 ףיעס

 ,וסרהיי אלו וספתיי אל ילארטינ חטש םע שובכ חטש םירבחמה םיימי-תת םילבכ
 םולשה תתירכ םע םהילעבל ריזחהל שי םתוא ףא .טלחומ חרכה תעשב אלא

.ועבקייש יפכ םייוציפ םדעב םלשלו

55 ףיעס

 ,ידיינ אלד יסכנ ,םיירוביצה םינינבה לש הנהנלו ןמאנל קר בשחנ תשבוכה הנידמה
 .השובכה הנידמב םיאצמנהו תביואה הנידמל םיכיישה םייאלקח םילעפמו תורעי

.האנהה-תבוט יללכ יפל םלהנלו הלאה םיסכנה ןרק לע רומשל הילע

56ףיעס

 וליפאו ,עדמו תונמא ,ךוניח ,הקדצ ,תד תודסומ לשו תוימוקמה תויושרה לש םשוכר
 קזנ תמירג וא הדמשה ,הסיפת לכ .יטרפ שוכרבכ םהב וגהני ,הנידמה שוכר םה
 םה עדמו תונמא תוריציל תוירוטסיה ןורכז תובצמל ןכו,הז גוסמ תודסומל ןווכתמב

.ןידל דימעהל שי םיניירבעה תאו ,םירוסא

."l'ordre et la vie publics" :יתפרצה רוקמהמ*
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