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 קוראי  יקרי  

תמו בה  ימי  פירת העומר וא ו  מצאי  ערב לב השבועות  לב מתן תורה 

  התבויזדיו ושב בימוד תורה. מעט מטעמה שב תורה תוכבו בלוש בכתבתו שב 

ב ושא "ואהבת ברעו כמוו"   חליופלגו "היה גהיר בכבוד הבריות"  שב 

 אודות הלב. ב ושבעומרתאי ובכתבתה שב

תוכבו בבמוד אודות טק י  ואירועי  מרבשי  ש ערכו בילידותי ו ברלבי הארץ 

 ביו  השואה.

אור  בכתבתה -כמו כן   לשף בדמותו המרתקת שב כב' ה שיא יצלק כהן 

שופט ואמן  וכן תתוודעו   –  המתארת אד  רבבו י  יאיתו-אליסותייזנתו שב 

ב ושא "פרויקט ה פריות" במערכת  והפע   כיר את ה פרייה בהיכב ליפה 

 בתרךוטרלדנר. בכתבתו שב

כב אבה ועוד  ממתי י    –מתכו י   המבצות בביבויי   צרכ ות ובקורות תרבות  

 בכ  כמו תמיד בהמשו הביביון.

 

 לב יפה ושמל 

  אבישבע א בבהרט / עורכת



 ראיון

בביקור אותו ערכתי בבית משפט 

בנצרת, פגשתי על מדף את הספר 

כה משכה  והכרי ע"  ו געג ו "צמא 

כריכה כל כך מיוחדת,    תשומת ליב; 

ירת בפסל איש חובק אישה  מאו

באהבה גלויה חמה. שאלתי חברתי, 

מי כתב ספר זה? החברה ענתה, זה 

 הנשיא שלנו בבית משפט המחוזי. 

 

 –קראתי שיר אלד ועוד אלד בבבד  

ואבה  שאו י במרלבי הי  המרתק ה שבב 

ותשוקות האהבה. בקשתי בפבוש את כבוד 

 ה שיא ובקשתי  ע תה בליוב.  

אור    –בשכתו שב ה שיא יצלק כהן  

בשכה מוארת באור  בוהות  ובפ י עומד בא 

והוא ב   שיא.   –פלות ובא יותר המשורר  

אשר הפשטות שבו גה  –איש  עי  הביכות 

 היופי שבו.  

אותי בקריאה  וה  מאג ה פר מבו

ר   –ובתשוקה  שיר אלר שיר   וכב שי

ממלוגות ומקומות אלרי  רלוקי . דרו 

שיריו מטייבת בי בין  ופי  ורילות  הרי  

ובבעות והכי שירי  עב אהבות מרתקות. 

קראתי שירי  רבי  בליי  או מעוב  בא 

 –קראתי  ושא אביו כוב ו לותרי  בכמיהה  

אב האהבה. כתיבה פיוטית אשר לושפת 

יצרי  באורל אישי בבא כלב ו רק. צמא 

 שירי אהבה ורומ  ות.. –ובעבוע 

אור  שיא   –כבוד ה שיא יצלק כהן  

א  י ב צרת   שי ג בית המשפט המלו

ומשורר יביד טבריה.  "כתיבתו משתרעת 

עב פ י עשרות ש י   תוו הצטברות 

מעושרת ומתעשרת דרו קבע. מעטי  ה  

המשוררי   הישראבי  אשר העמידו את 

בהדבשה   – ושא האהבה  במרכג יצירת   

 מופבא".  

ההדבשה כב אלד ואלת מאת ו לווה 

כפי שעשה ועושה גאת   –במ בוב לייו  

אור. "אבה ה  שירי  שאור   –יצלק כהן  

ולושו משמשי  בה  בערבוביה  או 

ברוב י  תיכו ית מאירה   –שמש  עגה  

 מתוכ .  

ב פר גה שגורי  בה   שירי  מליי  

שבמי  ומעשה אהבה  בפ י ו יל י בבר 

ואישה מגוויות ראיה מבוו ות  כשהוא 

לושף באורל אישי את ה ושא עתיק 

היומין  בעוד ה ושא שואב מן המקורות  

במפבש ע  השפה העברית העכשווית 

עוצמות ויצרי  שבובי  ילדיו ומקבבי  

דבר העורו    -בשיריו אבה ביטוי בירי"  

 ק ט. –איתמר יעוג 

עד כה כתב  שישה  פרי  במ פר. 

. 4090  –"בשמוע את השקט"  פתסרמים וו

 . 4011 –"שמלת המי " 

 . 4013 –"טביעות אצבעות שב ציפורי " 

 .2992 –" ימ י אש ודבש" 

 2943 –"צמא ובעבוע"  

גאת ועוד  ה שיא שב ו טייב וצב  

לובב  את ציבומיו  יתן בראות בבית 

 משפט העביון ובבתי המשפט במלוג צפון.  

 

טת פתסיםורמענקים וו פר  או יבר י

. פר  4090ליפה במשוררי  צעירי    

אקו" . פר  בהוקרה   –בעידוד היצירה  

 ב פרות מאקדמיה בלי וו.  

 

 ש.ומ יוה חל ול  רבושיתים?וו

התלבתי בכתוב   44-42ת. כבר בביב  

שירי רועי   לביבי  ואלו.  הכב  כתב 

במבירה.  בשירות הצבאי כתבתי בעיתון 

בלטיבה והדברי  התקבבו יפה  ורק באלר 

שידידה שבי שבלה שירי  שבי בתלרות 

שב היוצר/המשורר הצעיר באו יבר יטת 

ליפה ש  גכיתי בפר   השירי  יצאו באור 

וכו  ראה אור ה פר הראשון ואלריו  ובדו 

 עוד למישה  פרי  וב ו הכב שישה. 

 

 ש.והאםוא הוממשיךול  רב?

ת. כן בהלבט  ב  שירה וב    יפורי  

 קצרי .  

ש.ומהוהתקעורמהוהביאואר ךול  רבו

 שיתיואהבהומרפלאיםואלה?

ת. הרקע בכתיבת השירי  היא מבית 

אבי שכתב  באלר פטירתו הוצא ו  פר 

 שירי  שבו "כמעיין המתבבר". 

ש.ונגע ובנרשאואישי/אינטימיורמת קו

ל לוהדער .."וספתועלו ךותרצהולדע ו

 ערד..

י אישי שב  טו ת. כב שירה היא בי

הכותב  משורר. ליכוו שב הכותב ע  

 עובמו ו יצוץ גה בו המיבי  הופכות בשיר.   

 

ש.והשילרביםומהמקרתר ,ומההיסטרתיהו

 רמקרמר ...?

דתי מ ורתי  א י   -ת. א י בא מבית 

אוהב את המקורות. השירי  ש כתבו עב 

מקומות מ וימי  מהווי  בירוי שב הגיכרון 

מתבבבבי  "בתרמיב" המשורר כבון –

עב  ואיבה וריל י  המעבי    –שירי   

 (3)המשך בעמוד 

אור, נשיא, משפטן, צלם -צמא וגעגוע / יצחק כהן
 ומשורר

 2עמוד 

 מאת אבי  רייג ר יאיר
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 3עמוד 

 ראיון

בות  גיכרו ות משכבר או  ילולות קו

 ומראות.

 

ש.והאםוא הותראהוקשתוביןו  יב ו

 השיתיםורה  יבהוהמשפטי ?

ת. אבה שמכירי  את הכתיבה שבי 

יכובי  בגהות את הדרו שבה א י כותב  

רה  צי י ן ה   די כב פ ק  ו כב הלבטה 

מקצועית  מושכבת אשר  שע ת עב 

לקיקה  פ יקה תקדימי   ובה יש פתל 

דבר  הכרעת המלבוקת ואלרית דבר  

והיא צריכה בהיות הרמו ית כמו יצירה 

  פרותית טובה. 

 

ש.ווא הוגםוטיילורגםוצלםו יצדוהגע ו

 ל ך?

ת. ציבו  התלבתי די מאולר. את 

 39  –המצבמה הראשו ה רכשתי בפ י כ  

ש ה. גכיתי בפר י  מהלברה בהב ת 

 הטבע ובתלרות "הצב  שב המדי ה".

תערוכות התקיימו ב"יד בב י "   

בבבריות שב טבריה ועפובה. התערוכות 

מתקיימות עב פי  ושאי   ק יה  איי  יישב  

 מרוקו  קובה. 

דבתוה ר בויצחקו הןוארת;ו"מבטו

םו ר ל י הצ ר  ו ת ו ע ך מ ר . . . " ו ד ר ע ר

 האחתרנה.

" עין בול ת  בב מבין ואהבת אד  

מוביבי  בקשר בין העין  העדשה והמצוב  

כדי פרי שהי ו הציבו . הציבו  מהווה 

הקפאת רבע שיש בו אמירה  צלית 

כות מתקיימות עב פי  במעשה. תערו

 ושאי   בעיקר א שי  ו ופי  בארצות 

יילודיות כבון   ין  שרבביה עדין במ ורת 

בא פע  במאה –עתיקת יומין  מלוגותיה  

בו בקדמה  כו הקודמת או ראשה כב 

 ות ופה אדירה".

אור תופ  את התמו ה "   –יצלק כהן  

בפריי  " האמתי שבה  אי ו משתמש 

ביכובות בטכ יות הקיימות כיו  בעוב  

אמן מתבו ן דרו עדשת   –הציבו . הצב   

ת  או במצי ת  תן משמעו ו ו  המצבמה 

 שמרכיבה את התמו ה.

 

  עתר ר ויחיד 

 " מ ע בק יה ושיישבב " 4003

 " אורל במרוקו "  4001

 " דמויות   ופי  וא שי  "  2994

 " קובה "  2992

 מבט ועוד"- ופיה וא שיה -"  ין  2992

 פתסים 

ציבו  אשר גכה בפר  ש י בתלרות ציבו  

 ביפן בציבו   "אישה עירומה בבש  " 

ציבו  " פי וב בטבע " גכה והוצב מטע  

 הלברה בהב ת הטבע 

ציבו  "  יבודי  "  בלר מבין אבפי  רבי  

 בתלרות הצב  שב המדי ה מטע  מעריב.

ציבו  " מהפכה וא שי  "  בלר עב ידי 

  שיו ב ב'אוברפיק.

 

 אור-שיר מאת יצחק כהן

 

 (2)המשך מעמוד 
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 4102כ   פביבי ש תי 

שב דון ווהתקיי  הכ     41.92.41ביו  

ווברמת אפעב  במ הבי   , עד  ו י א  הו ו

ה  ב ה ה  י  ד ב ו ע י    י ש א ר י   ר י כ ג מ

ומגכירויות. הכ   אורבן   ערו ו והב ע"י 

עו"ד פ י ה אבקי   מ הבת תלו  פביבי 

 ו וער.  

  ר ני וה נס 

 התכ  ות ורישו         99 0 - 39 1

מטרת יו   -פתילה   99 0 - 42 0

עו"ד פ י ה אבקי   מ הבת תלו   -העיון 

 פביבי ו וער

שבומית בוי בביא  מ כ"בית  -דברי ברכה 

 בכירה בתפעוב ומגכירויות.

הקורבן בהביו הפביבי    42 0 - 99 49

 שיאת בתי  -כב' ה שיאה בבית ויבוצקי  -

 משפט ב וער.

הקר ת ה רט "שש    99 49- 39 44

 פעמי ".  

פא ב ודיון פתול ע       99 39-43 44

משתתפי הכ   ב ושא  "פביעות מי יות בין 

מתבברי ".   בהשתתפות רו ה  בב ויו תן 

יוצרי ה רט   יעב טב רכגת  -בורפי קב 

 (4)המשך בעמוד 

השותף   -קורבנות עבירות מין  ” 
 “הדומם בהליך הפלילי

 ר יאב קי‘מאת ברוו טובד ו  ציבמה שרון צ



 4102כ   פביבי ש תי 

 1עמוד 

הלי וו שב המרכג ב יוע ב פבעות ו פבעי 

 . תקיפה מי ית

 ארולת צהריי  99 43- 12 43

 -פביעה מי ית ביבדות      12 12-41 43

ויגב  -פרופ' רלב בב-יילודיות והשבכות 

ראש בית ה פר בטיפוב באומ ויות וראש 

מרכג במלקר ע"ש אמיבי  בוב  

 או יבר יטת ליפה.  

 -עו"ד בי ור אברב'יב      12 41- 42 42

ה יפור האישי וההתמודדות כקורבן 

 עבירה.

  יכו    42 42

 

לו ,וסמנ "לי ו פער י לר שלרמי ו

וו ר  י ר ת י ז  מ ת ר א ה   כ ר ב ו ה  ל ת פ

 המשתתפי  

"גהו אלד מימי העיון הלשובי  בש י  

האלרו ות ב ושא קורב ות עבירות מין  

רי   כהו ו  לשפי   א  הן  ב ת  פעו תו

וכעובדי . עבי ו בהיות ערי  ובשי  בב 

כיצד  מתייל י  בכב  פבעי עבירות המין 

במיולד בעידן הטכ ובובי המתקד . גוהי 

העשרה לשובה  בקור י  "מעוף".  תודה 

רבה בפ י ה עב הארבון ומגב טוב ביו  

 הובדתה. 

 

עבור בתי פנינהואלקיסוהמשי ה ו"ו

הוא בא -המשפט קורבן העבירה הוא עד  

צד בהביו  הוא בא בעב דין ומשכו הוא 

שבוב מרוב הגכויות שיש בבעבי דין במהבו 

 יהוב התיק". עוד ציי ה כי במצב גה עובה 

דיבמה מו רית בפיה האד  בו בוצעה 

משפטי  מעמד  ל ר   א  הו רה  העבי

במ ברת ההביו הפביבי המת הב כ בד 

המבצע. הדיבמה המו רית הגו אי ה 

יילודית רק ב ו  מודעי  בה בכב המדי ות 

 ה אורות.  

ב  צ הו רה  העבי שב  פבע  מעמדו 

 -בראשו ה בישראב באופן פורמאבי ב 

ות  פבעי   2994 י אג התקבב לוק גכו

עבירה  הולב בהדרבה ו כ   בתוקף מבא  

. הלוק מע יק ב פבעי 2992באפריב  

עבירה שורה שב גכויות בהקשר בהביו 

הפביבי. שבלבקו הוא מתמקד בגכות 

הרליבה וובהישמע וגכות הידוע וע  הש י  

ות  פבעי העבירה.  י הפ יקה את גכו

מבלי ת המגכירות  פבע העבירה יוצא 

בקדמת ההביו הפביבי ובתיק מקו  בו 

 פ ק בו פיצוי אג הוא הופו בבור  רשמי 

בתיק. הלב משבב גה מתליב הטיפוב שב 

המגכירות ב פבע העבירה. פ י ה ציי ה כי 

רוב היושבי  בכ   מכירי  ומודעי  בקושי 

בהעברת כ פי הפיצוי ש ובע בעיקר מאי 

את  שה  הדבי ו ע   פב ה  פרטי  קבבת 

הלשיבות בכו  שהכ פי  ש פ קו ב פבע 

מיועדי  בשיקומו שמתעכבי  פובעי  

ביכובת ה פבע  בהלבי   ובהשיב בעצמו  

כולות בהתמודד ע  הלוויות הקשות 

 שעבר.

 

א ו   מדבתיוהנשיאהוגלי וריגרצקי ו

 לשפי  בקורב ות העבירות  מקבבי  

אי פורמציה עב ה פבעי  הלשופי  דרו 

התקשורת. כב אלד ואלת מאית ו לי 

באיגה שהוא קשר  אישי  גובי או קהיבתי. 

כב אשר רוב ו מאלבי  בעצמ ו הוא ליי  

טובי   בריאות  פר  ה ו וב שב שקט 

וע יין  שבא  לייה בטרור ופלד שב אבימות 

ומבלמות. התלושה שב פלד והישרדות 

בליות ובהיות במקו  שב טרור  היא 

י   ו הלו א שי   אות   התלושה שב 

אבימות  פביעות מי יות  אבימות מיבובית 

ובעידן שב ו כיו   יתן בהו יף ב  את 

 עבירות האי טר ט.

בעבר  דפו י התקשורת שב ב י ה וער 

והצעירי  יותר היו דרו העי יי  ודיבור 

ישיר  היו  התקשורת השת תה ועימה 

ילד השפה  הדבר מפלית מיומ ויות 

 לברתיות.

ה שיאה התייל ה ב"לר " כדובמא  

כעו ש אי טר טי  שהוא אלד הדברי  

הקשי  ביותר והבעייתיי  ביותר  דבר 

 שצעירי  " ולבי " אית  באורו ש י .

כמו כן ציי ה ה שיאה כי בעיתי  

קרובות בעבירות מין כבפי יבדי    מבצע 

העבירה ברוב המקרי  מוכר ביבדי  או 

 שהוא בן משפלה. 

הקורב ות בעבירות בתוו המשפלה  

מעבר בעצ  הפביעה בה   ה  "לשופי " 

ב  בהאשמות כבון  באיגה מצב ה  הביאו 

ת  א ו  ר ד ר ד ן   א ב   ? ה ל המשפ את 

 המשפלה?

הקורבן מקבב העצמה מאוד בדובה ע  

הלבת הלוק בגכויות  פבעי עבירה. הפיצוי 

הכ פי הוא בא העיקר  הפיצוי האמיתי 

הוא בעצ  ההבעה שב ה פבע בביהמ"ש. 

בפיצוי קורב ות  הלבק המהותי בפיצוי 

הוא בא הפיצוי הכ פי  אבא שכאן הקורבן 

מרביש כי באלר כב הגמן שלבטו בו ורמ ו 

אותו  יש בו מקו  בו מעצימי  אותו 

 ו ות י  בו בדבר ובהתבטא. 

                     

"וששופעמים",וובאלר מכן הוקרן ה רט

 רט המבו   עב  יפור אמיתי המתרלש 

בבית  פר תיכון  משקף מציאות עב 

התעבבות מי ית בין תבמידי   אבכוהוב 

ועישון  מי . מאוד קשה בדבר עב ה רט  

בהפ י  אותו  הוא "משתק"  מפליד  

מגעגע וא  גו המציאות בה א ו ליי   

 כ ראה שכן  אוי ב ו.

באלר ה רט התקיי  דיון ב וכלות כב 

המשתתפי  בכ    בה ליית  שב רו ה 

 בב הת ריטאית  יו תן בורפי קב הבמאי 

וע ב פבעי  יואב  טבה מהמרכג ב י ו

עבירות מין.  רו ה  בב ציי ה כי ה רט 

מאוד "מעיק" מבלי ה רבשית  גהו  רט  

ש עשה בקוב וע ואף הוקרן בקוב וע בב 

 ב י מה  יטי.  

בהבן מ פר עובדות שעבו  מהדיון 

)מבלי ת  ה וער  המרתק והמגעגע 

%  מקרי  ממקרי האו   78 תו י (  

 והפביעה המי ית ה  בין א שי  מכירי .

ביב לשיפה מוגמ ת בפור וברפיה  ע 

כיו  בין   היבדי  היו  בעבי טאבבטי   

 (3)המשך מעמוד 

 (5)המשך בעמוד 

 ה שיאה בבית ויבוצקי‘ כב
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 4102כ   פביבי ש תי 

 מארטפו י  ומלשבי  וכאן יש לשיפה 

בבא הבבבות אין בקרה. מכאן ה ערי  

לווי   במדי  ומפ ימי  את הטעויות ביל  

בגוביות  אהבה   מי יות והבדבי  בין 

אין ה כמה   -המי י .  ב רט יל י כולות  

לופשית  ה ערי   יצבו את כול  ויתרו   

אב מוב מצבה שב ה ערה  שהייתה במצב 

שב לובשה.  ה ערה ב רט לוגרת שוב 

ושוב אב "הלברה"  שמ צבי  אותה מפ י 

שאצב ה וער היו  מהדהד  א  את בא 

מי ית את בא  ראית  את בא קיימת. ב  

ן מהדהד  כו ן וובתי ן  ק  אי המושב אי

יש ליבור בין  ראות במי יות וגו .ווקיימות 

המציאות בה ה ערות ליות כיו . בישראב 

יש יותר פביעות מי יות  יותר מקרי אבימות 

ויותר וו דביג  ביל  במדי ות המערביות. 

א ו לברה מתייבת בעבת  טיבמות. ובכב 

עדי    היבדי  וה וער שקובטי  ומפ ימי  

 את מה שה  רואי .  

 וביה שהטרידה את כב המשתתפי  

בכ   היא בבבי תפקיד ההורי . התפקיד 

ההורי ב רט  ש ג ל. ההורי  במקרה 

טוב  ה  אובי לברי   דבר  פוץ בקרב 

מעמד הבי יי . בלבק מהמקרי  ההורי  

יוצרי  את יל י הכולות ויוצרי  לברה 

כול ית  קפיטבי טית ומאוד לומרית. שוב 

מעבירי  מ ר ביבדי  בהוכיל תמיד שא י/

 בכב מליר. -א ל ו  מ פר אלד

לברי הפא ב  יכמו ואמרו כי האלריות 

שב ו כלברה וכהורי  בפרק את יל י 

הכול  בהיות פלות שיפוטיי  ופלות 

מתייבי    האתבר שב ו הוא בב ות לברה 

 ובב ית ובפתל אמפתיה כבפי הקורב ות 

 בקרב ה וער והבוברי .

צריו בדעת איפה הבבובות  בדבר 

עביה  ובהציב אות  בפ י היבדי  וה וער. 

עובדה שהפתיעה אות ו גו אמירה שב 

ה וער משתוקק בקבב  -לברי הפא ב בפיה 

ומהמבוברי  בבובות וקווי  האדומי  .  כמו

כן לשוב בתת ביבדי  תלושה ש יתן 

 בשולל ע  ההורי  עב כב דבר.

 

בה  קירה שב    ריזלו-פתרפ'ולבו הצי

 ובי הפביעות הרוולות יותר   פביעה 

מי ית  פביעה פיגית  פביעה אמוציו אבית  

הג לה  פשית והג לה פיגית  )הדיון 

התמקד  בפביעה מי ית(. היקף התופעה 

 49.2%שב פביעה מי ית  במבגר היהודי   

מהיבדי  דיוולו ש פבעו מפביעה מי ית 

מהיבדי    22.3%למורה. במבגר הערבי   

דיוולו ש פבעו מפביעה מי ית למורה. 

המדובר בפביעה מי ית ברמה פיגית 

. התופעה 41ומעבה וביבדי  מתלת בביב  

הפכה בהיות  לבת כוב   ממש תופעה 

לברתית. בפי דר' ויגב קיימי  כמה מצבי  

אופיי יי  במצב שב פביעה מי ית  לו ר 

שביטה  לו ר תלושת גמן   מבכודת 

 השבי  בבידת הכב בכב   די וציאציה.

 

  ער"דולינרתואבתג'ילווהו יפה

בי ור אברב'יב מבכת היופי שב ישראב 

ומי  יו יבר  בשעבר  עברה מקרה או   

מתוקשר ומדובר מאוד. היא תיעדה ב רט 

 את  יפור האו   ו יפור לייה.

באור היכרותה ע  ה ושא ומ עותיה 

 ביב העוב  הן מעצ  תפקידה אג  והן 

מעצ  עשיית ה רט  היא  יודעת בומר כי 

המציאות  קשה בכב מדי ות העוב   ב  

ב  ב  מו כו ות" כבי במדי ות ה"ביברבי

ות והאפריקאיות  המדי ות הא יאתי

ה לשבות  ש  עב פ יו ה יכוי במקרי או   

בדוב יותר. ובא כו היא  בכב המדי ות    

 שיעור מקרי האו   דומה.

גכתה בי ור בתואר מבכת   41בביב  

היופי שב ישראב. באלר הגכייה בעת מ ע 

אודיש י  ומבל י   א  ה באיטביה ע"י 

רה  ברי בבית   . ישראבי ת  עו כן   י  ו

השתתפה בכב גאת בטק  העובמי באלר 

 האו    ש  גכתה בתואר מי  יו יבר .

באלר ש ה שב לקירות  עדויות דיו י  

ש ות מא ר    42-ומשפט   דון הא   ב 

 העו ש המק ימאבי בבין או  .                 

 1מתוו    4קצת  טטי טיקה יבשה   

                                        . ת י י  מ ת  ו ב ב ע ת ה ה  ר ב ע י   ש  

ו   19% כג מה שי  שעברו טראומה 

 שותקות בעוב .

 

  ואמרהער"דואלקיסוואת היו   יכמה

" יימ ו את המ ע   המטרה שב כוב ו 

היא אלת  כשאת   פבשי   ע  קורבן 

עבירה  גכרו את היו  הגה וקלו איתכ  

 את התוב ות ביו  יו ."

 

ישבתי בתו  הכ   המו   מתו כב 

ויותר מכו ב  מודאב  במיולד באור היותי 

.  44ולצי ו ער בן    41אב ב ערה בת  

 ה יתי מהיו  ה וער והמרבש  במרות 

שאיגו ה אה יכובה בהיות מתכ י  הכובבי  

תקיפות מי יות  קורב ות עבירה והצבת 

"מראה אב מוב פ י ו"??   התכ י  היו 

מאבפי   מרתקי  והותירו אותי באמת 

פעור פה  מעבר בכו שא י עובד בתלו  

ת  ו מי תי הפ י ראו דת  קו מ   . בי הפבי

בעיצומה  מצב ו מבלי ה גו קשה  מאוד  

אלת מארבע  שי  עוברת או   ו/או 

התעבבות מי ית  אלד מתוו ארבע ב י 

  וער הי   קורב ות בעבירה מי ית.

 

תודה בפ י ה אבקי  מארב ת הכ   עב 

אירוע מרתק  מפתיע  מאבף  ילד ע  גאת 

עצוב וכואב עב תכ יו והמציאות העבומה 

 בה א ו ליי .

 

 (4)המשך מעמוד 

 2עמוד 

 ד פ י ה אבקי “עו יב‘ד בי ור אברב“עו
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 2עמוד 

 יו  עיון בעוגרי  משפטיי  בבאר שבע

על התעללות מינית, “  שלום לך המסה הקטנה ” 
 התמודדות ותקווה

 מאת עי ת לייט

שלום לך מסה הקטנה, הוא 

 , ק י נ ל ו ק ס ה  צ י נ ל  ש ה  ר ו פ י ס

המתארת את סיפור ילדותה בשם 

מסה,  התמודדותה עם ניצול מיני 

במשפחה, אלימות ולבסוף גם 

 צמיחה.

 

 יצה  קוב יק  מלברת ה פר "שבו  

בו מ ה הקט ה" הביע ב וף לודש מרץ 

אב היכב המשפט בבאר שבע  בהרצות 

בפ י העוגרי  המשפטיי  עב  יפורה 

האישי כ פבעת התעבבות מי ית  השיקו  

 והת דבותה ע   שי   פבעות אבימות.  

במ ברת ההרצאה  צפו העוגרי  

המשפטיי  ב  ב רט המבובב את  יפורה 

שב  יצה  "בא שותקת יותר"   רטה שב 

מירי פרייברב הובר  בו לוגרת  יצה אב 

יבדותה בשכו ת הרכבת בבוד  מ פרת עב 

ההתעבבות המשפלתית שעברה  ה יצוב 

ו בתה  אמה  שב   " ן ו ר ו ו י הע ו י  המי 

 במצוקותיה.  

 יצה  מ ה בש  יבדותה  קורעת את 

מ כי הבושה והאשמה ומבובבת ב פר את 

בדה  הי דת המבט שב  מ קו רה  פו  י

 שהייתה אג  מ ה  גו שבדבה כ"יבדה שב 

אף אלד". היא  ובדה ברלב ש ישאה כבר 

ב ת אב שבעת  ישואיה  היה בן   49בביב  

  כש ובדה מ ה  כבר היו בש יי  19

ובת  ו פת  ב י  משותפי   ארבעה 

מ ישואיו הקודמי  שב האב  בהביא בת 

 ו פת הביתה בא היה בא בלשבון וכו 

  טשה התי וקת הקט ה בבית הלובי . 

ריה שב האב רילמו עב התי וקת  הו

ה טושה  בקלו אותה בבית   קראו בה 

מ ה ובידבו אותה באהבה כבת  עד בביב 

ולצי הביאה אותה  בתה   3ולצי. בביב    3

בראשו ה בבית ההורי  בדירת  הקט ה 

עברה מ ה בבור ע  הוריה   2בבוד ובביב  

ואליה ילד ע   בתה  בהמשו  ובדו בה 

עוד אל ושבוש אליות. בדירה הצפופה 

ה פשות  כאשר   43ליה המשפלה בת  

 כוב  יש ו ילד והתרלצו ילד.  

האל הבכור שבט בבית  האלי  

וההורי  פלדו ממ ו או כיוון שהיה מ ייע 

בפר  ת הבית  איש מב י המשפלה בא 

 העג בפעוב  בדו. 

הגיכרון הראשון שב מ ה מהפביעה 

  בו האל הבכור רולץ 2המי ית הוא מביב  

את שאר האלי  כאשר הוא משאיר את 

מ ה אלרו ה  בהמשו התפשט ו בע בה. 

מ ה הקט ה הלבה בצרול בתקווה כי 

מישהו ישמע וילבץ אותה  או אף אלד בא 

 הביע בעגור בה. 

במהבו טיפובי  פ יכובוביי  שעברה 

 יצה בבברותה  הבי ה שב  אביה  הב 

 בא ו  אותה.  

בעקבות מעשי האו   שעברה מ ה 

עב ידי אליה ואביה  היא  כ  ה בהריון 

וכשהדבר התבבה  בררו אותה   43בביב  

במרתף הבית  ש   בתה קיבבה אותה 

וברמה בה בהפבה שבעקבותיה  וצר רילוק 

 בין מ ה ו בתה  שהיה קשה במ ה.  

אלרי ההפבה  י תה מ ה בהת בד או 

אג הפכו מעשי האו   שב אליה באבימי  

וכואבי  אף יותר ובהמשו  פבה קורבן 

בהתעבבות מי ית ב  עב ידי  בה מצד 

אמה  דודה ואל  ו ף שהיה משב  כ ף 

באל הבכור כדי בקבב רשות בהיכ   

 במיטתה.  

בבא  ביבה תומכת  הפכה מ ה ב  

בבברותה בקורבן מצד א שי  ב ביבה 

שגיהו את לובשתה ואת לו ר יכובתה 

 בהת בד. 

ב    לשפה בראשו ה בדת    43בבי

כאשר עברה ב ביבת בית  פר דתי 

בשכו ת לב"ד בבוד. הבבוש היפה שב 

תבמידות בית ה פר ברמו בה ברצות 

בהידמות בהן ובלפש את אבוהי  או 

 במשפלתה בא היו מוכ י  בקבב גאת. 

 42בביב  מ ה שי תה את שמה ב יצה ו 

באלר שאביה  פטר  עברה  יצה בבמוד 

בפ ימייה בב י ברק ובראשו ה הצבילה 

בישון בבד ובביטלון. ש תיי  מאולר יותר 

שידכו בה לתן  לוגר בתשובה מארצות 

  הש יי   ישאו ועברו 21הברית  בן  

בקריית מבאכי. בבעבה בא  יפרה  יצה עב 

הפביעה שעברה ביבדותה  היא הלבה 

יבדי  אשר   0בעבוד כב  ת ובש יי   ובדו  

הבכורה שבה   פטרה בביב שבועיי   

 יצה בידבה את יבדיה במ ירות  או 

במרות שקיוותה שמשפלתה הלדשה 

תהיה תיקון בליי משפלת מוצאה  ביבתה 

כי האבימות  משכת ב  בליי  ישואיה והיא 

ויבדיה  בבו מאבימות פיגית ו פשית  

בהרי  את עצמה בב וף הצבילה  יצה  

ן   29ואת יבדיה  באלר   אי ש ות  ישו

 התברשה ושמה  וף באבימות.  
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 יו  עיון בעוגרי  משפטיי  בבאר שבע

 9עמוד 

באלר בירושיה הלבה  יצה בתהביו 

התמודדות ארוו  במהבכו אף  יצלה את 

מלבת ה רטן  עברה טיפובי פ יכודרמה 

ב  פו בטי המתמלה  ן   י הר רד   ו אצב 

יצאה במ ע   22ב פבעות ביבוי עריות ובביב  

בן כש ה בהודו  ש  בין ה ופי  המיולדי  

והצבעו יות מצאה ריפוי ב פשה וש  ב  

כתבה את רוב  פרה המבובב את התבאות 

 שעברה בצורה עדי ה או ע  הרבה כאב. 

בהמשו לשפה בראשו ה בפ י יבדיה 

 ומכריה את ההתעבבות שעברה. 

בעקבות לשיפת הדברי    יתק הקשר 

שב  יצה ע  אליה שבלרו בהלרי  אותה  

במעט אלות אלת ששומרת אתה עב 

 קשר. 

כיו   יצה כבר לגקה מתמיד  היא 

 בתא ב כדי   עובדת כב  ת  מטפבת 

ברייקי ובוקלת לבק במ עות העצמה 

ב שי  ומת דבת בטיפוב ביבדי   טושי  

וכביצן רפואי וכפי שלגתה בה המטפבת 

שבה כי "יבוא יו  ובאותה עוצמה שב כאב 

שלווית תלווי ב  אהבה"  היא ב  מצאה 

 אהבת אמת. 

אב ההרצאות מביעה  יצה ע  הרבה 

כולות  פש ומתוו הב ה כי יבדי  רבי  

ו  ה  קורב ות איבמי  שמישהו צרי

בהשמיע את קוב    יצה מ  ה ב פץ את 

התפי ה שהתעבבות מי ית בא מתרלשת 

את  שה  מדבי א  הי המשפלה   ו  בתו

לשיבות המבע המבו ן בש ות הליי  

הראשו ות  מ פרת עב דרכי התמודדות 

י  מ  ות  מלדדת את  י י ערי בו בי ע  

המצוקה שיש בשי  אביה  בב ומתארת 

ב  את לוויותיה מהמ ע בהודו והצמילה 

 האישית בעקבותיו.  

הרצאתה שב  יצה  קוב יק  היא לבק 

מ דרת הרצאות המועברות בעוגרי  

ש  בב" המשפט  ב  כ בהי י   י המשפט

ב ושאי  שו י   כלבק מתכ ית העשרה 

בה לייתה שב שופטת בית המשפט 

-בוי. בדברי השופטת רג -המלוגי  יעב רג 

בוי  מטרת תכ ית העשרה  בלשוף את 

העוגרי  המשפטיי  בתלומי העבודה שב 

לבריה  ובכו בהעשיר את ידיעותיה  

המקצועיות וביצור שיתופי פעובה שי ייעו 

ת   דת . במ ברת התכ י בעבו בה  

שומעי  העוגרי  המשפטיי  הרצאות שב 

שופטי   שב מרצי  מן הלוץ וכן שב 

 לבריה   כב אלד עב תלו  עי וקו.  

 (6)המשך מעמוד  
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 כתבה

 ארגז כלים לאזרחות טובה

שיתוף פעולה מיוחד של בית  

הספר "יובל", מוזיאון מורשת בתי 

המשפט בבית המשפט העליון 

והמכללה האקדמית לחינוך על 

ו  ג ן במסגרתו הצי לי י ד  דו שם 

כת  ת הספר תערו בי י  ד תלמי

ע  ו ר י א ם  ת ר י צ י י  ר פ ת  ו נ מ א

 -הפתיחה לתערוכה התקיים ב 

41.4.03 

 

 

הצוות הלי וכי שב בית ה פר תיכון 

"יובב" בירושבי  בשיתוף מוגיאון מורשת 

ן  ו בתי המשפט בבית המשפט העבי

והמכבבה האקדמית בלי וו עב ש  דוד 

יבין  קיימו במהבו הלודשי  מרץ ואפריב 

תערוכת כרגות שיצרו והפיקו תבמידי 

כיתות י"א במ ברת פרויקט "ארבג כבי  

 באגרלות טובה". 

אירוע הפתילה בתערוכה  ערו ביו  

במכבבה בלי וו עב ש   22.3.41 -רביעי ה

דוד יבין והתקיי  במעמד מ הב בתי 

ו"ר  המשפט השופט מיכאב שפיצר  י

המכבבה ד"ר א ה רו ו  אוצרת מוגיאון 

מורשת בתי המשפט ד"ר אור ה יאיר 

 ומ הב בית ה פר מר אבון שבו .  

אירוע הפתילה התליב בקבבת פ י  

והתכ  ות שבאלריה  שא מ הב בתי 

המשפט השופט מיכאב שפיצר מ פר 

"ההזמנהולעתבוהזהונרשא וא ומיבי    

ה ר ת ו"אתגזו ליםולאזתחר וטרבה".ו

אניוהיי יוקרתאולעתבוהזהו" נפייםו

לחיים",וה נפייםובגרףוהציפרתומחרבתר ו

לתאשורהןוירצתר ואנתגיהושמאפשת ו

לציפרתולערף.ומיושתראהוא וה תזר ו

 

 עמי-מאת מיכב דבן  ציב  אבי בן



 כתבה

 1עמוד 

הללרוי רלולתאר ושלמיושה יןואר ןוישו

םו י המסת ר ו ב ר ט ו א ר ה התאשו ר תאשו

החינר ייםוב תזר והללרוהםוה נפייםו

שערזתר ולערף.ואניוחרשבושה תזר ו

ב עתר הוצתי ר ולהיר ו לריר וב לו

מקרם,ו אר ואזהתהולמיושי רלולהיפגעו

מהמצביםוהמ ראתיםובהן.ואניומבקשו

להרדר ול לומיוששר ףורמ ררהול םוא ו

הדתך,ומעת  וב יוהמשפטוגאהולקח ו

 חלקוב הליךוהזה."

 

אוצרת מוגיאון מורשת בתי המשפט 

ד"ר אור ה יאיר  שאה אף היא מ פר 

" שהגע יובפעםוהתאשרנהוול י רןומיבי   

ירבלוזהוהיהובחרפשוהגדרלולפניו מעטו

שנ יים.ואלרןו)מנהלובי והספת(וישבו

בחדתרועםו למיד.וערזו)מרתה(ובנהו

ס  הועםו למידיםובחצת.ומרתיםוהירו

בבי והספתורגםו למידים.ו מהומהםו

ישברובחדתוהמז יתר ועםושרלהורצחקר.ו

מהושבלטובמירחדוהראושה למידיםו

הגיערובחרפשוהגדרלומבחיתה.והיהובתרתו

שהגע יולמקרםואחת.ו"הל  יולחפשו

א רנר ורמצא יומלר ה".והמיליםושליו

הירםוהםול ברדושי רףוהפערלה.ונאמת ו

" שא הוהרלךולבדו גיעומהת.ו שא הו

 הרלךוביחדו גיעותחרק!"

לפניו שנ ייםובפגישהוהתאשרנהועםו

הצרר ושלו י רןוירבלוהחלטנרואלרןויספתו

אניואספתוא ובי ו—א ובי והספתו

ן.והה תר ו רלידו המשפטורהמרזיאר

 שי רף,ורהתעירנר וקרנספטולפעילר .

המפגשיםועםוה למידיםורהעברדהו

המשר פ ולארתךוהשנהושעבתהוהיאו

 נרעהושלאופסקהוגםוב רםוסדתוהירםו

ו–הפרתמאלי.והקשתושנרצתוממשיךוו

במסיתרניםוששרלח וב אלו) למידה(,ו

במיליםוש  בוארתיהו) למיד(,ובנארת

,ו ת ב שע ו ע ר בשב ו ע י ג שה ו ) ד י מ ) ל

יו טר בי ו זהר ו ם. םושמבקתי די ב למי

לר ו ובפעי ןושנבנר רלאמר יבר ו למחר

 המשר פ .

סגני ו)הפגישהועםוד"תונרתי וגלוו

לפניו שנהורהה תר ועםווו(יר"תוהמ ללהו

 ו–האפשתריר ושלו לומרסדו

הרבילהולחיברתושיצתהולנרונרתי ועםו

רניצן.והמטתהו ו תריטל,ועידי ,ומאגי

רהעברדהוהמשר פר והביארולהצג ו

 ה עתר הושלוה למידיםובמ ללה!

פתריקטושלו למידיםושנרדדואלומחרץו

לגברלר ובי והספת,ושמקבלובמהו

במגררןומרסדר ,ואינרודבתומרבןומאלירו

הראופתיושלואי ר והעברדהוב י רןו

ר רצתושלושי רףופערלה.ו" שא הוהרלךו

לבדו גיעומהתו שא הוהרלךוביחדו

  גיעותחרק!"והל נרוביחד!

ו– רדהועלוהקשתורשי רףוהפערלהוו

ולתשר ו , ן ר וה י ר ולצר ל למידים,

השרפט ורלמנהל,ולצרר והמרזיארן,ולצרר ו

המ רןולחקתוהטיפרחובחינרך,ול מ" ו

שי רףוהפערלהוא  םוו–רלצרר והמ ללהו

היהונפלאועידי ,וניצןורמאגיוהל נרו

 ביחד!והל נרותחרק!".

 

"ארבג כבי  באגרלות טובה" הי ו 

פרויקט לי וכי שהתקיי  בבית המשפט 

העביון והשתתפו בו תבמידי כיתות י"א 

מבית ה פר תיכון "יובב" בירושבי . ב יו  

מה בש ה אשתקד  י התקי קט  י הפרו

תערוכת היצירות שב התבמידי  בבית 

המשפט העביון. באור הצבלת הפרויקט 

הלביטו במכבבה האקדמית בלי וו עב ש  

דוד יבין בהציב את התערוכה ב  בלבב 

 המכבבה.

מטרת הצבת התערוכה היא הבברת 

המודעות ב ושאי  הלשובי  המופיעי  

בכרגות בהן מבוון  וביות בעבות משמעות 

לברתית  המשמשות קוב קורא במיבור 

האבימות  באי ור עב "משלקי " ב שק  

בהתרלקות משימוש באבכוהוב ו מי  

ומטיפות ב היבה גהירה ובטולה. הכרגות 

עוגרות בהוקיע הרבבי הת הבות מעוותי  

ומעודדות אימוץ דפו י הת הבות לברתית 

 כו ה בין אד  בלברו  בין אד  בקהיבה 

ובלברה. דרו הכרגות התבמידי  הביאו  

שב  העב  מטרת  את  במעשה  הבכה 

התוכ ית בעשות את הדברי  במובן מאביו 

 ואת המעשי  ראויי  בהערכה.

בתערוכה הוצבו שתיי  עשר כרגות 

שעוצבו עב ידי תבמידי כיתות י"א בה ליית 

הצוות הלי וכי שב  בית ה פר. בכב כרגה 

כותרת שו ה בהצבת התופעה הלברתית  

"כשאתה שותה מי  והב?"  "ע  אבימות 

אי  כרטי  אדו   צי "מו בדות"   י ן  אי

באבימות" ועוד. בתערוכה מופיעי  ב  

ציטוטי  מתוו דברי המורי  והתבמידי  

המתייל י  בתלושות ותוב ות אביה  

 הביעו במהבו התוכ ית ובאלריה.
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 כתבה

 היה זהיר בכבוד הבריות

 מאת הרב משה יגדי

ו  נ י ב א ל  ש ו  י ת ו ד מי מ ק  חל

"תשבשמים  ת , ארך : ן ו וחנ רחום 

 אפים, ורב חסד".

ן שכו  שאבת השאבה  ו ווכי ע   מדו

בפעמי  לשי  א ו שתפיבותי ו אי ן 

הבא   ?ומתקבבות ובקשותי ו אי ן  ע ות 

ר ב ו  ן ורב ל ד וברו הוא רלו  ול ו

שביכובתו בהושיע ו ובהע יק ב ו את הל ר 

 ?ב ו  אג מדוע בפעמי  אי ו עושה גאת

 ו"תחרםובליגוק השאבה   רליב ו  ביר 

"ו ן ו   רחנר י  אב עב  ד  אר המעי תו גהו 

שבשמי  שבתוקף רלמ ותו לו ֵן ומע יק 

הוא ישועות אף באות  שאי   גכאי  בכו  

  א  כו  מתלגקת יותר עתה שאבת ו 

מדוע בפעמי  מתמהמהות ישועותי ו 

והבא אף א  אין א ו   ?ומיידוי ואי ן מביעות 

גכאי  בכו אוי הוא שיתקבבו בקשותי ו 

ומע יק הוא טובות   "תחרםורחנרן"ושהרי הוא  

 !?!?אף באות  שאי   גכאי  בכו

ובתוקף מידותיו ווהתשובה אלת היא 

שב אבי ו שבשמי  מולב   "תחרםורחנרן"ו

הוא בתוקף רלמיו באות  שלטאו כ בדו 

בעבירות שבי   בבי ו ומע יק בה  את 

הדרוש בה   או א   כשב האד  לביבה 

ולוטא בעבירות שבין אד  בלברו  דהיי ו 

שמק יטו ומצערו בכב אופן שהוא  אגי אף 

א  יגעק המק יט ויבקש ישועה בא יגכה 

בה כיון שתובע הקדוש ברוו הוא  הוא בקבְּ

את עבבו ו שב ה פבע וכב גמן שהפובע בא 

 מבקש את  בילתו מ ּוע מבקבב ישועה.

כשגוכה האד  ורואה בצרתו שב לברו 

ומשתדב בהיטיב עמו ובהקב מעביו  ב  

מידהו נגדואבי ו שבשמי  מת הב עמו  

ו    מידהו ו  צ ר את  עושה  ו ו  ב ב  טי מי ו

 ובקשותיו אי ן לוגרות ריק .

 

 עדו מה?ורבמהודבתיםואמרתים?

איש יקר ובעב מידות תרומיות היה... 

אשר כב ימיו עמב בפר  תו והשתדב מאד 

בהיטיב ע  מלו רי בית והיה מכ י   

 בביתו ומאכיב  כפי יכובתו.

בימי  התפר מה השמועה שכב 

ברכותיו שב... אי ן לוגרות ריק   ורבי  

היו משלרי  בפתלו כדי בהתברו מפיו הן 

ברפואה שבימה הן בהצבלת פר  ת  והן 

 בגיווב הבון ושאר צורכי הליי .

בתוקף ע וות ותו הבדובה השכיב הוא 

תמיד בדלות את דברי אוהביו ש י ו 

 ו"אדםוגדרלוא ה,ובהלמיא בו באומר  

שהתיוזהוע הושמענרושרבושבת  ךו

ותמיד ע ה הוא ה קיימהובמלראה",וו

 ו"אישופשרטואניוראיןוזהואלאובה  ואמר 

ציתרףומקתיםונדיתושז רואלרורקיבלרו

 ישרער ".

בעת גק ותו באלר שהפצירו בו רבות 

 ושיבבה את  וד כולו  ע ה הוא ו יפר 

היה גה בביב לתו תו שב ב י  כשירדתי "ו

במדרבות ביתי ע  ב י הלתן בכיוון אוב  

 השמלות בו תתקיי  הלתו ה. 

ד  אל ת  ו ב ר במד ה  ב ע ג  א ק  ו י ד ב

 ו"משהומה ועדי  עב שובל י ואמר בי 

 טרביהואניותעב"!

בוא את ו בלתו ה ות עד את ביבו "ו

"ויש ש  אוכב בשפע "ואמרתי     "וכדבעי 

 הו פתי.

רק בעוד כמה  ו"והבה התעקש ואמר 

שעות יבישו ש  את מ ות האוכב  וא י רעב 

 .  "מאד עכשיו

בשבב גה הבל תי שב י הלתן המשיו 

ויצא מהב יין בכיוון המו ית שהמתי ה ב ו  

הגדרגתי מיד ולגרתי ע  הרֵעב בביתי כדי 

בהשביע את רעבו ו במאכב קב ומיד 

בהגדרג ובצאת עמו בלתו ה  או מיד 

 וכש כ   ו בבית הכריג הבה בהפתעתי 

ןוליוחבי ה"!ו ד   "אניותרצהוש  י מי

הלבטתי בדעתי במבא את מבוקשו כבכב 

יו  והורדתי מעבי את הג'קט כדי בהכין בו 

 לביתה בשמלה ובמאור פ י .  

אלד מב י עבה בבית כדי בברר את 

 יבת עיכובי  כשרא י מכין לביתה באותו 

רעב כמעט והתפקע הוא מכע   או מיד 

 ורמגתי בו בהיכ   עמי בלדר ואמרתי בו 

"אנאוממך!והישאתופהור מ יןואי יועדו

שיסייםוהראוא ואתרח ר,ורהיזהתורהישמתו

 שלאולספתוערבדהוזא ולאףואדם"!

כמובן שב י ה כי  בכו מיד  ובאלר 

ש יי  הבה את ארולתו יצא ו ועבי ו 

 ."במו ית בשמלה ובטוב בבב

'    " מדרמני"ו משהוטרביהוהו יף ר

 ו"שהחלומאר רועתבוז י יורחנןואר יוואמר 

ה'ובמ נהונפלאהוזא ור לובת ר יו

 מ קיימר ".

זהרוומדהים!וישמעוח םורירסףולקח!וו

 רחרושלואדםוהזהיתוב ברדוהבתיר וו

 רמיטיבולהםוב לו רחר!ו

" ]אות פ"ג[ כתב ר' "חסידיםווב פר  

דו ב   יהרדהוהחסי " צ עלוג  ו"המתחםו

הבתיר ומןוהשמיםויתחמרועליר,ואםו

האדםואינרותחמןומהובינרולביןובהמהו

 שאינהו ראב ובצעתוחבת ה"?...ו

ה' יגכ ו בהיגהר בכבודו שב כב אד  

  גכה כוב ו בליי   ובאהוב וברדוף ל ד  ו

 

ויראו  טובי  ומאושרי  בכב המישורי   

עי י ו וישמל ביב ו בביאת משיל צדק ו 

ובב יין בית מקדש ו ותפארת ו במהירה 

 !בימי ו אמן ואמן

 

 0עמוד 

 ד   “, סיוון תשע4103, יוני 34גיליון מספר 



את ציון, איש בעל חזות עדינה 

י  יותר משנ וטובה אני מכירה 

נה  עו א  הו ץ מזה  חו ם.  רי עשו

לתואר "כותב  התשבצים" של 

"עת המשפט". מדי חודש שולח 

לנו ציון בקפדנות תשבץ הגיון 

חדש ופתרון התשבץ של החודש 

 שקדם לו.

בפבישה שערכ ו בת שבע מוראי וא וכי 

הראשון   השלםוע  ציון ביבי ו כי התשבץ  

שליבר ציון הוכן עבור "עת המשפט". איו 

ון מאיפה הידע  ביבי ו? שאב ו את צי

ב ושא.  ע י ו כי כקורא ותיק שב "ידיעות 

אלרו ות" אהב בפתור את התשבצי  

ן גה במדור  והלידות שהופיעו בעיתו

ימי ". בפ י   9"שעות  ו פות" במו ף " 

יותר משבושי  ש ה הלב העיתון בפר   

משמע" ע"י -את תשבץ ההיביון "תרתי 

מלברו  דיב אבידן )ג"ב( אליו שב המשורר 

דוד אבידן.  וב גה שב תשבץ בא היה מוכר 

בציון ופתרון התשבץ היווה אתבר עבורו. 

הוא המתין ב בב ות עד בפר ו  הפתרון 

כעבור שבועיי  וכשהתשבץ והפתרון 

מו לי  בפ יו במד ע  הגמן במצוא את 

הדרו ה כו ה בקרוא את ההבדרות ובגהות 

ציאציה שלבפה במולו שב  את הא ו

המלבר בעת שיצר את ההבדרות. כו במד 

בהבין כי בתשבץ גה כב הבדרה היא מעין 

ושיש ן דרכי  שו ות  דה בשו ית  לי

בפתרו ה. בשבב מאולר יותר פ ה העורו 

בקוראיו בבקשה בשבול הצעות בהבדרות 

ברול ההבדרות המתפר מות בתשבץ 

משמע. ב קודה גו  אפשר בומר כי -תרתי 

ביבה עוב  לדש  והפו במלבר  ן  ו צי

 הבדרות פורה ועשיר.

וא ל ו בורכ ו. במקרה שמע ו כי ציון 

הצע ו בו בהכין   –עו ק בתלו  התשבצי   

עבור ו תשבץ כדי בהו יף בלבולית בעיתון 

וה ה התעבה ציון עב עצמו והכין תשבץ 

שב   מושב   הביו י ואי טביב טי במיולד 

 עבור ו! )וא ל ו בא ידע ו...(.

לוץ מהיותו מלבר תשבצי   ציון עבד 

ש י     9ש י  בשירות הציבורי  מהן    32

בפרקביטות מלוג ירושבי  )בתפקיד מ הב 

ש י  בבית הדין האגורי   21ארכיב( ועוד  

ש י    29-בעבודה בירושבי  ומתוכן כ 

בתפקיד מגכיר ראשי. השתתף בקור  

בפיתול מ הבי  ושימש ב  בהדרכת עובדי 

בתי המשפט ועובדי בתי הדין בעבודה. 

 .2992פרש בבמבאות בש ת 

פרט לשוב  הכיר את אשתו יפה בבית 

 הדין.  

את ימיו כפ  יו ר הוא מבוון  במד ש ה 

ציור  עובד כרכג בלי ות בברות בבית  פר 

תיכון ועוד  וגה כ ראה ה וד שמשמר יפה  

עדין רע ן  רבוע ולייכ י. כמו כן מטפב 

 מ ירות בכבבה העו ה בש  ביגי.

 

 

 

 

שאב ו את ציון א  יש משהו שא ל ו בא 

יודעי  עביו והוא ע ה  "א י יכוב בהגיב 

דמעה או שתיי  ב רט  אבב אב ת פרו 

את גה באשתי". גוכר  דובמה ב רט כגה  

 יפור   –שאב ו. "יש  רט בש  "הצ'יקו 

אמיתי". גו דרמה המבו  ת עב  יפור 

אמיתי בכיכובו שב ריצ'רד ביר. ב רט שוב 

מתבבה  כו ותה שב האמירה כי הכבב הוא 

לברו הטוב ביותר שב האד . מה שמגכיר 

 בי משפט לכ  שקראתי בא מגמן 

Whoeverו saidו thatו diamondsו

areו aו girlsו bestו friendו neverו

ownedוaוdog. 

במי ששק הדמעות בעי יו עוד בא יבש 

א י ממביץ בראות את ה רט בכבבי   

 בוויין או בדרו אלרת.

גהו  יפורו שב מגכיר ראשי מלבר 

תשבצי  או אובי מלבר תשבצי  ומגכיר 

 ראשי.

 

 

 כתבה

 ציון טחן

 מאת אבישבע א בבהרט ובת שבע מוראי
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בית המשפט לתעבורה חיפה נפרד מכבוד השופט 
 שמואל יציב

, עובדי 4103במאי    41ביום  

בית המשפט לתעבורה בחיפה 

הפתיעו את השופט שמואל יציב 

במסיבת פרידה מרגשת, לרגל 

 יציאתו לגמלאות. 

בין המברכי  הרבי   הצבילו ברבש 

בברכת  בתו שב השופט יציב  עורכת 

הדין הד  יציב שמיר   ציב ועדת התעבורה 

ן רמי  בבשכת עוה"ד ליפה עורו הדי

 ימי   מ הבת מדור התעבורה הבב' 

דיא ה ירקו י  וכב' השופט ביב קרגבו  

כלי  בלברות  ה ו ששיתף את קהב 

 המיולדת ש רקמה בי ו בבין השופט יציב.  

נפתדיםואנרומשרפטור יק,ושלרשיםו

ר שעושניםומחיירוהרקדשרולא יפ וחרקו

רמ ר ןו יהןוששועשתהושניםו שרפטו

  עברתהובחיפה.ו

במאי   34השופט יציב  ובד בישראב ב  

. את בימודיו התיכו יי   יי  בבית 4011

ה פר "אבן פי ה" בליפה. באלר שירותו 

י   ט המשפ י  ד ו מ י ב ב ב  ל ה י  א ב צ ה

 באו יבר יטה העברית בירושבי .  

הו מו כעורו דין. את   4092בש ת  

תליבת דרכו המקצועית הלב כעורו דין 

בוי  במשטרת ישראב    4092שכיר ובש ת  

ש  שימש כמעט בכב תפקיד אפשרי  

ראש מלבק תביעות בליפה  ראש מלבק 

לקירות בליפה  ראש בשכת לקירות 

בליפה  קצין אבף לקירות מרלב העמקי   

ראש ע ף לקירות מלוג צפו י וקצין אבף 

לקירות מלוג צפו י. כמו כן  שימש כלבר 

 בבית הדין במשמעת במשטרת ישראב. 

החלוא ו הרנ רו שרפטווו8997בירניוו

  עברתהובחיפה.ו

שמואב יציב הוא איש ערכי   איש שב 

עקרו ות  שולר צדק ואבה התכו ות אשר 

 אפיי ו את דרכו המשפטית רבת הפעבי .  

ב  לבר  פט לשו ו שו רש מאת  פו

שתבו תו  ידיעותיו  עצותיו וידידותו יל רו 

עד מאוד בי  בעובדי בית המשפט ובכב 

 א שי המקצוע בתלו  התעבורה. 

בש  א שי השירות הציבורי  א י 

מבקשת אפוא בהיפרד מכבוד השופט יציב 

בתודה עב עשייה רבת הש י  בשירות 

הציבורי  בהביע הוקרה עב תרומתו הרבה 

בלברה ובמערכת בתי המשפט ובאלב בו 

 הצבלה בהמשו דרכו בכב אשר ייבלר. 

 רדהומירחד ול ברדונשיאובי ו

המשפטוהשלרםומתואינאסוסאלמהו

בהרצא והאיתרעולפרעל,וולמתוישתאלוחן,ו

מנהלוהמחרזושאפשתוקירמרושלואיתרעו

זה,ולמז יתר וה עברתהובתאשר והגב'ו

דיאנהויתקרני,ולגב'ועליזהונ יבוורלמתו

םוו רלתשמי םו ולשרפטי , ר לדנ טר ךו בתר

רבמירחדולשרפטיוה עברתה,ולצרר ו

הקלדניר ורל לוערבדיוהמנהלובבי ו

המשפטושלקחרוחלקופעילובירםומירחדו

 זה.ו

 כתבה

 44עמוד 

 קי ו -מאת שירבי בט יק 

  השופטי  קרגבו   יציב  ב ב'ו וכרמית

  הבת הד  והעוגרת המשפטית שירבי ע  השופטי 

  מדור תעבורה ע  השופט יציב
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 כתבה

 42עמוד 

 ספריה בהיכל המשפט חיפה

בתליבת לודש מאי   פתלה  פרייה 

ברוולת העובדי . ה פרייה  פתלה תוו 

שיתוף פעובה מבא בין וועדי בית המשפט 

גי ובית משפט השבו  בליפה   המלו

בראשותה שב שרון דרעי ובתמיכתו שב 

מ הב המלוג ישראב לן. מתוו מכתב ועד 

 בימ"ש שבו  וועד בימ"ש מלוגי   

 

 "בכב העובדי /ות 

א ו שמלי  בהודיעכ  עב פתילת  פריית 

הלב מיו  רביעי  עובדי  בביהמ"ש   

9.2.41 . 

ב פרייה תוכבו בשאוב  פרי  שו י  

)מבוברי    וער  יבדי  וביב הרו  בישוב 

 ואפיה ועוד(.  

ה פרייה תהיה פתולה פעמיי  בשבוע  

 . 99 42עד  99 41ד' בין השעות -ימי  ב' ו

 ה כ  מוגמ י !  

צאת  בהו עו  י אבו ש י בכב  דה  תו

הפרויקט אב הפועב  מישב דהן )עב ארבון 

הציוד(  ד י קי ב  קי וצוותו )עב ה יוע 

בארבון הלדר(  עידן אביא  )עב  שיאת 

ארבגי  פרי ( ובכב העובדי  עב שיתוף 

תודה   -הפעובה בתרומת  פרי  וכמובן  

מיולדת במר ישראב לן  מ הב המלוג  עב 

שיתוף הפעובה והיד הלופשית במען 

 רוולת העובדי ."

 בה אתכ  

 ועד בית משפט שבו  ליפה ו

 ועד בית משפט מלוגי ליפה

                 

 מאת ברוו טובד ו

 הליי  בפ י ה מארטפון

 ספר הזיכרונות של ציפי איזנברגר

השבוע גכיתי  ממש גכיתי בראות 

ובהיגכר איו ליי ו הת הבו בבא מלשבי   

  smsבבא  מארטפו י   בבא הודעות  

ווט אפ )מ' שמע( וגה בא היה מגמן רק 

 ש י  אלורה  כשא י הייתי יבד. 32

 הגב'וציפרתהואיזנבתגתוו

ציפי עובדת בימ"ש השבו  בליפה  

מגכירה במגכירות הפביבית  במערכת בתי 

  הפתיעה אות ו 4012המשפט מש ת  

השבוע כשהוציאה מה"בויידע "  פר 

 .4029גיכרו ות  יומן מש ת 

בצעירי  שבי י ו כו היו מתכתבי  

פע   כותבי  לוויות ומעבירי  ברכות 

ביה אבא  ומ רי   שבא דרו הטכ ובו

באמצעות דף ועט  כן בבירותיי ורבותיי דף 

 ועט כתיבה.     

בה כמתה שב ציפי ובאישורה  העביתי 

באמצעות הטכ ובוביה מפבאי הדף והעט  

דברי  שקרו פע . כמובן  שבלר ו קטעי  

י   די דאי שבא קטעי   ו ו ו  בלרי  

 ומצו גרי   היו ב  כאבה.

 

 מאת ברוו טובד ו
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 יו  השואה

 טקסי יום השואה במערכת בתי המשפט“ לכל איש יש שם”

יום הזיכרון לשואה ולגבורה 

נערך השנה, כבכל שנה, לזכרם 

של הנספים מהזוועות שהמיטו 

ם  ע ה ל  ע ם  ה י ר ז ו ע ו ם  י צ א נ ה

 היהודי. 

השנה בחרנו לבקר בשלושה 

טקסים שהתקיימו לרגל יום זיכרון 

זה: טקס הנחת זרים ביד ושם, 

טקס "לכל איש יש שם" בכנסת 

 והטקס בבית המשפט העליון. 

 

 כל כבוד טקסוהנח והזתיםוב"ידורשם"וב

השופט  בי  ב'ובראן והוא שה יל את גר 

בית המשפט העביון. באירוע  כלו וה ילו 

גרי  ב   שיא מדי ת ישראב מר שמעון 

פר   ראש ממשבת ישראב מר ב ימין 

 ת יהו  לברת הכ  ת ל"כ רות קבדרון  

יו"ר ה הבת הה תדרות הציו ית העובמית 

מר אברה  דובדב י  יו"ר ה הבת ה וכ ות 

היהודית מר  תן שר  קי   בן המפקל 

הכבבי במשטרת ישראב מר  י י  מור 

 ועוד רבי  וטובי .  

 

ש ערו בכ  ת טקסו"ל לואישוישושם"ווב 

קי   י אב פט  השו ד  ו ב כ ל  כ אב   שר י

רובי שטיין כ ציב בית המשפט העביון אשר 

הקריא את שמות ה  פי  בשואה "  בי 

מצד אבי  אביקי  שא י  ושא את שמו  

 בתי מרי   דודתי שרה ושיי דיב  אישה 

שב שיי דיב ועובב  שאת שמ  אי  ו 

יודעי    ורו בקבב אלי  בראש לודש אבוב 

בו ט   )או י 4012תשע"ב  ב  ( ע  כב 

עיירת  ב ין שבבברו  )אג פובין(. עמ  

 טבלו קרובי  רבי   ו פי  ממשפלות 

ין  ובה  הדודה  מבדבוביץ ורובי שטי

והדוד י  ל ה  יהודה  עשקה ושיי דיב. 

דודי  אלי אבי  יצלק  פב בצבא האדו  

 בפי ב ד ומקו  קבורתו בא  ודע.  

ביר ברב   -ממשפלת אמי  משפלות 

  פו באוקראי ה ובבברו  וכן   -וגימ  קי 

 בוורשה.  

משפלת רוג פבד   –משפלת רעייתי  

שובלו מורשה בטרבבי קה  וכמעט   -ובק  

בא  ותר מ בות ו בי   דודות ודודי  

 ויבדיה .  

 ) משפלת דודי אהרון י אי )י וב קי

 מטר טי ה בפובין  הוריו ויבדיה .

 ) י או  ( י  הרי דתי מרי   דו משפלת 

ברוב ה. משפלת דודתי ה יה הררי 

 )רוד יק( בביטא.  

 –משפלת לברתי השופטת עד ה ארבב  

ה  ג רו ו דה  הו י ו בתה  ה   - בא  ש  שו

א בב דר  אלות ה בא מבכה גי קי ד. 

ממשפלת לברי אברה   וי )הו בריה 

 בובקיה ורומ יה(  בו ו בתו אביעגר 

ו למה  וי ויבדיה  צבי  פרב )פאובה(  רלב 

)רוב'י(  א תר )אתב( ורבקה )רבי ה(. דוד 

אביו מ ל  מ דב )עמ ואב(  וי ורעייתו בוטי 

ויבדיה  מרבוט  יו ף  יצלק  אלב )רוג'י( 

ופאובה ויבדיה פרב ודוד שטרייכר. דוד 

דה רבקה  או  הדו ב  עגר  ה בא אבי

 -)רשקב( והדוד ית וברי ב או. מצד הא  

ה בתא באה מטיאש ואליות הא  ויבדיהן. 

גהב  דוד רבא -ממשפלת לברי אורי מי 

 יו ף ב דר ורעייתו ב' י טרגיי שטט. 

באירוע  כלו והקריאו את שמות ה  פי  

ב  יו"ר הכ  ת ל"כ יובי אדבשטיין   שיא 

המדי ה מר שמעון פר   ראש ממשבת 

ישראב מר ב ימין  ת יהו יו"ר האופוגיציה 

 ל"כ יצלק הרצוב ורבי  אלרי .  

השר  פתבי ב ט הקריא את ה"קדיש" 

בגכר ה  פי  והלגן הראשי בצה"ב האבוף 

שי אברמ ון הקריא את תפיבת "אב מבא 

 רלמי ".   

 

טקסושה קייםובבי והמשפטוהעלירןוב 

הביע איש העדות ביורא ירד י ש יפר את 

עדותה שב אימו אבה בבטמן   יצובת 

 שואה.  ביא פה את עדותו במבואה 

"שבו   שמי ביורא יצלק ירד י  דור ש י 

 בשואה.  

 בתי מצד אמי  דר' ביגבה פרב   ובדה ב

-4104   / בעיר  יבט שבטר  יבב יה 

 הו בריה )אג(.

ת  אה ע  התמלו הרפו די  מו בי את 

בבי קובוביה  עשתה באו יבר יטת קבוג' 

בהו בריה ו יימה אות  כאלת הרופאות 

ן  ברבי בר יטת  באו י אג  הראשו ות 

 שבברמ יה.

  הועבתה ילד ע  4011אפריב    29-ב 

רוב ב י משפלתה עב הטר  פורט במל ה 

 ההשמדה אשוויץ שבפובין.

הועברה במל ה עבודה   4012בי ואר  
 (44)המשך בעמוד 
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יד וש   גר בית המשפט  ה לת גר  יד וש 
 העביו בגכר הקורב ות

 טק  בבית משפט עביון



 41עמוד 

 יו  השואה

שב מפעב בבומי ששכן בקרבת המבורב 

שבברמ יה וכעבור גמן קצר הועברה 

 במל ה המוות ברבן בבגן.

  כבשו ושלררו כולות 4012אפריב  42-ב 

בריטיי  בפיקודו שב ב רב היוג  ממבתעות 

 ה אצי   את ברבן בבגן.

 בתי  דר' ביגבה פרב   ותרה הילידה 

מכב ב י משפלתה ש שבלו בטר  פורט 

 באשוויץ  שרדה את השואה.

עגבה  בתי את אירופה   4012במרץ  

יורק שבארה"ב  ש   יפרה -והביעה ב יו 

 את  יפורה בפ י קהבי  רבי .

 –יצא באור  פרה שכתבה    4012ביובי  

 "הייתי רופאה באושוויץ".

יצא באקר י  ה רט "מתוו   2993במרץ  

האפר" שהופק עב ב י  ה פר שכתבה 

  בתי.

א י  כממשיו עדותה שב  בתי  א פר 

 בכ  מעט מקורותיה בשואת הע  היהודי 

משפלת פרב ליה ליי אושר  עושר  

תרבות ושבווה. שמירת המ ורת והדת 

 הייתה אורל הליי  הרביב.

אבי המשפלה משה  ראה בהשכבה ערו 

וכב יבדיו במדו. שבושת הב י  רכשו 

 השכבה בתלומי  שו י .

 בתי ביגבה  יימה   –ב  הב ות במדו  

בימודי רפואה  אלותה הצעירה הבן  יימה 

ב  היא בימודי רפואה ואלות  ו פת  רוג'י  

ה  מי י כ ד  מו ב ב שראב  י בארץ  עברה 

ת   התרבו ת.  העברי טה  בר י י באו 

המו יקה וה פרות היו ערו לשוב בליי 

המשפלה הליי  המאושרי  ה תיימו 

והפכו בליי לרדה ולו ר ודאות. התוב ה 

שב מכו ת ההשמדה בא לבלבה עדין. 

ההלבטה שעב המשפלה בהישאר בילד 

ויהי מה. משפלת פרב הייתה רשומה 

 ברכבת שב ק ט ר. 

 –האלות הצעירה שב  בתי  הבן ובתה  

אמי  בבריאבה  שארו בבודפשט והולבאו 

בגהות  וצרית ע"י שתי משפלות ש . 

באלר כ י ת הברמ י   ערב אלד  שמעה 

 דפיקה בדבת. ביקור שב דר' קפגיו .

גו הייתה "פבישה תרבותית ומוגיקבית". 

ב ה שב  בתי  יבן קטעי   –דודי  אימרא  

מוגיקה קבא ית בכי ור  בה את  הרבה 

שב כוב . אג  בפבישה בא ידעה  בתי  דר' 

ביגבה פרב  כי פבשה את המוות. קפגיו  

שימש ככימאי ראשי באושוויץ. ואג הלבה 

מכו ת ההשמדה בפעוב. משפלת פרב 

 הוצאה מביתה והועברה בבטו.

י   ובמב  הבטו הוק  בבית ה פר 

ש ביבו. כב ב י משפלת פרב  משפלתה 

שב  בתי רוכגו ש . עב אף המצב בא 

לבלבה "ההשמדה" בתודעת . משפלת 

פרב הבי ה בב וף מהשמועות כי יועברו 

בפובין. הרופאי  שבמשפלה רקלו רעב 

 ולבקו בכוב .  

יו  הטר  פורט הביע. משפלת שב 

 בתי הובבה ע  השאר ברכבת.רבע בפ י 

המ ע אב המוות  אפשרו ה אצי  בשבול 

 בבוית פרידה 

 "ואלהוהמ רקהושלי!

אניומבקש וש שמתרועלועצמ ם,ו

האח ועלוהשנייה,ורגםועלואימתא.ומיהו

גםוהרל  וא נר.וארהב וא  םורמנשק ו

 עםוהתבהואהבה.וסב א...

ילדיםויקתים!ואנחנרובתחרבוסלרמרן,ו

בחצתוביה"ס.ונמצאיםוא נרו אןוסבאו

רסב א,ודרדובלהוראש ר,ודרדיועםואש רו

 החרלה,ואבאואפתיםוראני.

אנחנרוהרל יםור שנגיעובסרףוראפשתו

יהיה,ונ  רבול ם.ואנחנרומ פללים,ו

מבקשיםורמקרריםו יואפשתויהיהול  רבו

אלי םושרב.ו לוחייואהב יורדאג יול ן,ו

ע שירו שמתרועלועצמ ןור אהברואח ו

 א והשנייה.

ארהב וא  םומארד,וע שירואנחנרו

 הרל ים!וגיסקה...ו"

המ ע היה מפרו  בבא מגון ומי . בא 

כוב  שרדו את ה  יעה מ יבט באושוויץ. 

הטר  פורט הביע באושוויץ  ב"רמפה" 

משפלת  בתי  הובבה בילד ע  כוב  

 שי    –בטור אלד המשפלה  הופרדה  

 בימין ובברי  בשמאב 

 שות משפלת פרב המשיכו בטור ה שי  

ן  מי בי ב הופרדו  שות המשפלה  ושו

 ובשמאב.

עוד ב י משפלת פרב הובבו בה פת 

תאי הבגי  והמשרפות    1אצבע במוות  

 ליכו בפה פעור בקצה ה"רמפה"

 דר מוכרל בהיות  ב  בתהביו איבוד 

צב  הא וש הלפצי   הביבוד  השיער וכב 

י ו ואורב ו דר' פרב  עברה  השאר מו

תהביו והפכה במ פר א ו ימי באושוויץ 

במרות המראות מ ביב  עדיין בא   21292

הבי ה בתמימותה  ייעה בשבול  שי  אב 

מותן  י תה או בא הצבילה בהתאבד 

ו שארה בליי  המגכרת הפי ית מהאירוע 

 היה שערה שהבבין באלת.

מ בבה הלביט בהקי  מרפאה ב שי  

המרפאה הייתה במעשה לדר מיון.מיון 

הכשירות בעבודה והבבתי כשירות בתאי 

 הבגי  

דר' פרב וצוות המרפאה  י ו בה תיר 

את הלובות בעיתי  אפיבו ע"י מתן דבימת 

ד  משבהן המוות המיידי ערב בכב פי ה 

המרפאה הייתה רק צריף עבוב בבא ציוד 

רפואי ממשי במרות גאת עשה הצוות ככב 

 יכובתו בשמור עב הליי .

בעוב  המטורף שב אושוויץ   דרשה 

 בתי בהלביט ע"מ בקיי  את המרפאה 

צריו ב לור ב מ ות בל  ב לור במ ות 
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השופט רובי שטיין  ושא דברי   ש עביון“קהב בטק  בבימ
 בכ  ת

השופט אביקי  רובי שטיין ע  ה שיא וראש 
 הממשבה בטק  בכ  ת 



 בית משפט מלוגי ירושבי   טק  יו  השואה
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בל  בקבבת תרופות ב לור בקבבת לובי  

ע"מ בקיי  את המרפאה הא  בקבב לובה 

 ופ ית ש יכויה בשרוד אפ יי  ? הא  

רה בלבק ממ ת  בקבב פצועה בתמו

 הבל  ?מ לר באושוויץ ? כיצד והיכן ? 

באושוויץ  במל ה ה שי  היו  שי  הרות 

מ בבה ביצע  י ויי  לוב יי  ב שי  הרות 

ו בלבק מהמקרי   י  התרכג י י ו ה 

בהריו ות שב תאומי   בתי  דר' ביגבה 

פרב   אבצה בהשתתף באירוע שכגה 

הא  בהציב   –הדיבמה המו רית הקשה  

את האימהות ? בתי  באומץ וב בב רב 

הלביטה בהציב את האימהות !בביבות  

הפבות 999 4-בידיי  לשופות ביצעה כ 

 ובידות.

 בתי  דר ביגבה פרב שרדה את אושוויץ 

הרצון בשרוד כבב לבומות עב מה שאבד  

 –כבון קבבת שבת לוט   לר במלראות  

בקשור  עב או בשמור עב כו  פל ב  שקיק 

ובה יהבומי  )שב יהובמן מהוב ד( בא 

הציבה ממוות    לרה עבור מ ת בל  

עבובה ביצוע הפבה בקצי ה האלראית עב 

תפולי   2המטבל הראשי  "פר " שב  

אדמה טריי  וטובי   ההכ ות בארולת 

הערב המפוארת שב צוות המרפאה  

 הופעתו שב מ בבה.

ב י המשפלה הברעי ית  בה    29מבין  

הוריה שב  בתי  הוריו שב  בי )בעבה( 

 אליה ואליותיה שב  בתי שרדו רק שישה.

וו את ר נ יווו–וו8991י פתט ר ו מר ו מסע

 ק"מ(ו78מארשרריץולקטרביץ'ו)

ץ' בהמבורב    יעה ברכבת מקטובי

במפעב בומי טיפוב בלובי  במל ה הכפייה 

הצמוד במפעב ע  התבברות הפצצות 

בעבות הברית עב ערי ברמ יה  פי וי כב 

מל ה הכפייה במל ה המוות "ברבן בבגן" 

 .4012מרץ  9

ברבן בבגן היה "פל האשפה שב מל ות 

ההשמדה" בברבן בבגן  שוב מו תה בטפב 

בלובי  ב"מרפאת" המל ה מצב המלבות  

-בעיקר טיפו  ודבקות עור  היה בכי רע ב 

   כ  ו כולות הצבא 4012אפריב    42

הבריטי  בפיקודו שב בריבדיר ב רב בבן 

( כבשו ושלררו את Glyn Hughesהיוג ) 

ברבן בבגן דר' ביגבה פרב יבדה את התי וק 

הלופשי הראשון במל ה דר' ביגבה פרב 

בא ה כימה בהתפ ות מהמל ה ו שארה 

ב ייע בטיפוב וריפוי הלובי  עד כמעט 

הפי וי המולבט שב מל ה המוות ברבן 

הביעה   4012בבגן  עגבה ב פטמבר  

בצרפת בעגרתו שב הכומר אייב בר ד. 

עגבה בארה"ב ביוגמת ארבון    4012במרץ  

ההב ה השתתפה בכ  י  ובהרצאות עב 

השואה בביו  כ ף. אבי ור רוגבבט שכ עה 

את  בתי בלגור בע וק ברפואה והיא 

-לגרה ברפואה בבית לובי  הר  י י ב יו 

יורק וקיבבה אגרלות אמריקאית ע"י לוק 

 "אישי" שב בית ה בלרי  שב ארה"ב.

עבתה ארצה והמשיכה בע וק   4091-ב 

 4011 ובמבר    22-ברפואה בהת דבות. ב 

  פטרה בשיבה טובה.

 

 

 

 צררא הושלוד"תוגיזלהופתל

"אניומציעהוא והספתוהזהו)"היי יו 

תרפאהובארשרריץ"(,ו תגעושלוזי תרןו

,ו8991וו–וו8991למארתער ושלוהשניםוו

ע"מושלאולש רחוא והחיי יר ,והסדיזםו

רחרסתוהאנרשיר ושלווהנאציםורא ומר םו

ןו ר י ל מי שלוששהו ב פםו לו ר ר ע ללאו

הקרתבנר והיהרדים.ו לוסיפרתושלויחיד,ו

 לו מרנהור לו יארתובספת,והםותקואבןו

מנ ו-אח ובקיתוהזי תרןושיעמרדולעדועלו

פהו ה קר א ו ו ר ל לםו ר לער תו להז י

המבייש ובהיסטרתיהורלבקשומהאנרשר ו

 רלה,ולעמרדוה ןורעלוהמשמתולבלו

  חזרתושרבו קרפהוש זא .

"גתמניהוהעלירנהורהנצחי "ומגלהוא ו

פניהםוהא זתיר ושלובניועמהובספתוזה.ו

א ם,ושחיי םו ח וההגנהושלופסלו

החיתר ,ועצתרולתגעומרלוקיתוהזי תרןו

הזה,ורקתארוא וה יארתיםובר.וקתארו

אר ם,וחתטרואר םובנשמר י םורשארו

אר םוא  םולזי תרן.והמ יםומדבתיםו

אלי םומ אן.והמ יםושאינםומבקשיםו

נקמהורערנש,ואלאותקו יו ז תרואר םו

ר עמדרועתיםועלומשמתר י םועלומנ ו

שלאויהירוערדוקרתבנר ו מימיםושלוחרסתו

דר' גיזלה פרל האנרשיר והגתמני .וו

6491" 
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 ש עביון“שופטי  בטק  בבימ



 יו  השואה

 להיות דור שני לשואה

בהיות דור ש י בשואה... גה בשמוע 

כבר כיבד קטן   יפורי   וראי  עב הליי  

באושוויץ בירק או מ בתי )מצד אימי( 

 ששרדה את השואה.

בהיות דור ש י בשואה... גה במצוא את 

"הייתי רופאה   –ה פר ש בתי כתבה  

באושוויץ" בדפדף בו מידי פע   או בא 

בעגור אומץ )ש י  רבות( ובקרוא את 

  יפורה ה ורא.

בהיות דור ש י בשואה... גה בשמוע 

את שברי  יפורי  בתי ובא בהעג בשאוב 

יותר ממה ש ופר  בהתעורר באלר ש י  

י   ן הלי בי אי  ה  א  רבות  שכבר הי

 ובהתיי ר עב כי בא שאבתי ולקרתי יותר.

בהיות דור ש י בשואה... גה בא בשמוע 

אף בא  יפור אלד מאמי ובבבות רק באלר 

ש י  רבות כי שרדה את השואה כיבדה 

 בגהות  וצרית במשפלה אלרת.

בהיות דור ש י בשואה... גה בא בהכיר 

את  בא ו בתא רבה שבי )מצד אימי( 

 ש רצלו בשואה.

בהיות דור ש י בשואה... גה בא בהכיר 

את  בא שבי )מצד אימי( ורק בראות 

 תמו ה שבו עב מדף התמו ות שב אימי.

בהיות דור ש י בשואה... גה בא בהכיר 

את דודי  אלי אמי ובא בשמוע אותו בעוב  

מ בן יצירות בכי ור שהוא אולג בתמו ה  

 עב מדף התמו ות שב אימי.

בהיות דור ש י בשואה... גה בא בשמוע 

אף בא  יפור אלד מאבי  עב משפלתי 

 ש רצלה בפובין בעיירה ב'ב ו.

בהיות דור ש י בשואה... גה בא בהכיר 

את  בא ו בתה שבי )מצד אבי( ואת ש י 

דודי ש רצלו ע"י האיי גצברופן  בעיירה  

ביערות ובבורות המוות שב פובין  עב 

היות  יהודי . בהיות דור ש י בשואה... גה 

בשמוע  רק אלרי ש י  רבות ובמקרה  את 

 יפור הבבורה שב דודתי )מצד אבי(  

שהייתה יבדה ביבורה ואמיצה  והתלבאה 

 44-לודשי  בילד ע  עוד כ   32במשו  

יבדי  אלרי   בא   שב פוב י ל יד 

 אומות עוב   בתוו בור שלפר במע  .

בהיות דור ש י בשואה... גה בכב יו  

שישי בקבבת השבת בבית הכ  ת  בראות 

ב בד עי י את בית הכ  ת הלרב שב 

 העיירה קרש יק בפובין.

בהיות דור ש י בשואה... גה בכב יו  

שישי בקבבת שבת  בשמוע את תפיבת 

"שמע ישראב"  כאיבו  שמעת לרישית 

מבעד בארובות המוות שב תאי הבגי  

 בבירק או.

בהיות דור ש י בשואה... גה בכב שירת 

התקווה בראות את משבלת עדי  במדי   

בטכ  ה יו  בבירק או  עב א דרטת 

הגיכרון  בהיגכר במ ע ה ורא בפובין 

 ובבכות.

בהיות דור ש י בשואה... גה בראות 

ב יו  ה רט "בעין ה ערה"  את המגוודה 

הבבמודה שב בוטה   יצובת השואה  

במרכג הלדר  ובהיגכר במגוודות באושוויץ 

 ובשמות שעביה  הכתובי  בביר.

בהיות דור ש י בשואה... גה בראות את 

ה רט "פע  הייתי" ובבכות כאשר קברה 

מוכרת את בופה כפי שעשו  שי  רבות כב

כו  במלראות רק כדי בגכות בעוד מ ת -

 בל  ובשרוד את יו  המלר.

בהיות דור ש י בשואה... גה בהיגכר 

בטכ  יו  השואה בבית ה פר  כאשר 

הייתי בכיתה ג'  ובטכ  דיבר המורה 

הקשול מכוב המורי . אי  י גוכר עב מה 

דיבר  או א י גוכר כי בכב העת  כשדיבר  

ירדו דמעות מעי יו  התבבבבו עב בלייו 

והרטיבו את לובצתו הבב ה  מבבי בהבין 

 אג מדוע  או בהבין גאת היו .

בהיות דור ש י בשואה... גה כאשר יו  

הגיכרון בשואה ובבבורה  כבר בא יהיה כה 

פשוט  ובעיקר בא באלר המ ע שבי 

 בפובין  במשבלת קע"א שב עדי  במדי .

בהיות דור ש י בשואה... גה רצון בבתי 

פו ק בהמשיו וב פר את  יפור משפלתי  

 בכב מי שרק רוצה בשמוע אותו.

 

 בהיות דור ש י בשואה... גה...

 

 2943תשע"ב  

 מאת ביורא ירד י  דור ש י בשואה

 42עמוד 

 ד   “, סיוון תשע4103, יוני 34גיליון מספר 



 פוקו  עב ילידה

 בית משפט השלום חדרה

בות  מעת בעת  אלת במ פר ישי

מערכת עת המשפט  לברי המערכת 

מתארלי  בילידות השו ות ועורכי  את 

 ישיבת המערכת בבתי המשפט השו י .

הישיבה האלרו ה מתליבת לודש מאי 

מתוהתקיימה בבית משפט השבו  לדרה.  

הגמין אות ו   נחרםוקלת,והמז יתוהתאשיו

 ו ע י ו בשמלה.

את הישיבה שהתקיימה במתכו תה 

הרביבה  רק במיקו  שו ה  פתל  לו  

ב את ילידתו  בית משפט  קבר שהצי

 השבו  לדרה 

בית משפט השבו  לדרה הוא אלד 

מהוותיקי  שבין בתי המשפט בארץ  קיי  

ש י .   29עוד מימי התורכי  בב יין בן  

ביהמ"ש כובב את המדורי   אגרלי  פביבי  

תעבורה   וער  משפלה  ע יי י  מקומיי   

 תביעות קט ות ומעצרי .

השופטי   העובדי  והקהב ליי  

בצפיפות  וראה  אין מקו  בשירות בקהב  

ב יי י  מרולקי    1הילידה מפוצבת בין  

אלד מהש י. בעבר הייתה תוכ ית הרלבה 

המברש ה מוו הוקצה בטובת בית   -

 -המשפט  אל"כ ה ושא הוקפא ובב וף  

 ירד מהפרק.

עצורי    -אין  טריביות בבית המשפט  

מתערבבי  ע  קהב הבאי  בביהמ"ש 

וכמו כן ע  השופטי  והעובדי . מפאת 

 בעיות מקו  עובדי  בשתי משמרות.

 31העובדי   לבקי  באופן הבא   

 49קבד יות     49עובדי מ הבה ומגכירות   

 2עוגרי  משפטיי      42שופטי  ורשמי    

 ב ות שרות באומי. 1-מתמלי  ו

פעובות מיולדות ש עשות בביהמ"ש  

בראש הש ה ובפ ל תורמי  ב גקקי  

וכמובן במועדי  אבו מתקיימי  ב  אירועי 

הרמת כו ית  טק י   ערכי  ביו  הגיכרון 

 וביו  השואה ועוד...

התקיי  יו  ביבוש בכבב  22.92.41 -ב 

העובדי  )לוץ מתורן מעצרי (  במ ברתו 

תהיה   יעה ב צרת  יערכו  יורי  במפעב 

שטראו   במכון בהתפבת מי   בבית 

משפט  צרת וארולת בוקר שתיערו בליק 

 הטבע.

 ערכה פעילריר ולמעןוהקהילה ווו

ה  ו ו  " ד  ו  מ ב ה  כ ו ל  ת  ב י מ 

מיכאב" )פ ימייה ביבדי  ממשפלות 

הרו ות(  בפרד  ל ה.  תרמו משלקי  

ובבדי  ביבדי  במעון ב שי  מוכות ובכב 

הפלות אלת בש ה העובדי  מבקרי  

את  ומשמלי   בלדרה  ת  אבו ת  בבי

 הדיירי .

באלר הצבת הילידה  המשכ ו בישיבה 

במתכו תה הרביבה וב ופה ערכ ו  יור 

קצר בביהמ"ש בביוויו שב  לו  קבר. ביבי ו 

ילידה  ימפטית מאוד  אלידה  מבובשת 

ועובדת או ע  כב גאת באמת צפופה 

ועמו ה עד מאוד. ב יור בין המלבקות ובין 

הקהב ואובמות השופטי  ראי ו את מ הב 

מדור התעבורה בביהמ"ש  מר ליי  

ברשקוביץ  כשעב הקיר מאלוריו היו 

תבויות כבאלר כבוד תעודות הצטיי ות בבין 

גכיות בפר  עובד מצטיין בבתי המשפט 

וכן עובד מצטיין ארצי ב ציבות שירות 

 המדי ה.  

מעת  וע והמשפטומרדהולנחרםו

קלתוהמז יתוהתאשיורל ללוהערבדיםועלו

 ההזמנהורהאיתרח.וו

 מאת אבישבע א בבהרט וברוו טובד ו  ציב  ברוו טובד ו

 49עמוד 

 ש לדרה“מגכרות בי

 לברי מערכת עט  המשפט 
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 פעיבות בתי משפט

 41עמוד 

 שבוע איכות בנושא אלימות, נתניה

י י  את שבוע  כידוע  השבוע מצי

 .אלימר  ב ושא  –האיכות הבאומי 

ה   י ת  ב  ט  המשפ ת  י ב ב ת  ו ו הצ

שאלראי בארבון הפעיבות ב ושא גה הי ו  

אריאבה מימון  מיכב בבה עומרד   עמה 

 לוברה.

במ ברת הפעיבות התקיימה ביו   

הרצאה ב ושא    99 41בשעה    22.2.41

אבימות  וער  ע"י קצין ה וער מתל ת 

  ת יה  מר דויד מייביו 

ה ושאי  אשר דן בה   האבימות שב 

ה וער  אבימות בביה"  / אבימות כבפי 

בעבריי ות   –מורי   התמודדות המשטרה  

 ועוד... דרכי טיפוב שיקו  /ע ישה   וער  

 מאת שרה עבדיאב

יום ירושלים 
בבית משפט 
 בי מגון בתושבי בוד בפ ל. ה בי   תרמו   99עובדי בית משפט מלוגי מרכג ליבקו   שלום אשדוד

עב ידי השופטי  ומכריה . המוצרי   רכשו בעיר בוד   ארגו עב ידי העובדי  ולובקו עב 

  יד  ברלבי העיר  בשיתוף ע  מלבקת הרוולה שב עיריית בוד. 

חלוקת סלי מזון בבית משפט מחוזי 
 לוד
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 ימי ביבוש בבתי המשפט

 40עמוד 

 יום גיבוש לעובדי בית המשפט חדרה

 -עובדי בית המשפט בלדרה יצאו ב 

ביו  כיף  ב יצולו שב ליי    22.2.41

ברשקוביץ  שארבן ותכ ן עב הצד הטוב 

ביותר  תוו ביבוי מהמגכיר הראשי   לו  

 קבר.

תליבה  ערכה ארולת בוקר דש ה  

ומפ קת ביער אביקי  וכו התלב ו את 

 היו  באווירה טובה ומליוכי .

 –מש    ע ו ב יור בלברת מקורות   

ו  י  פ צ ש   ת   מי או הב המי   לברת 

ב רטו י  מע יי י   קיבב ו מידע ושמע ו 

עב המ ע שעוברי  המי  עד שמביעי  

 אבי ו הביתה.

ממקורות   ע ו במרכג המבקרי   

ש    –במפעב שטראו  עבית ב צרת  

קיבב ו טעימה מתהביכי הייצור שב דברי 

המתיקה המיולדי  תוצרת המפעב. כמו 

כן  קיבב כב עובד אריגת שי ממוצרי 

 המפעב.

ב   במפע ק  המתו ר  ו ק י הב באלר 

שטראו  עבית יצא ו ב יור וארולת צהריי  

קיבבו את פ י ו   –בבית המשפט ב צרת  

מ הב המלוג ד י ג תי ויו"ר הועד רלבי 

ממן  וארלו אות ו כיד המבו ומכאן שבולה 

 בכ  תודת ו והערכת ו.

באלר מכן   ע ו  איו בא  בק יות  

בשוק המקומי ומש  לגרה בלדרה  

שמלי  ומרוצי   מתכ  י  כבר את יו  

 הביבוש הבא.

 מאת אירית מ יקה

 ש מחוזי חיפה“בימגיבוש מרכזים/סגנים בגליל העליון, 

יצא ו ביו  ביבוש שכבב   22/2/41ביו   

 יור בימודי בבביב העביון  בו השתתפו 

המרכגי  ו ב י המרכגי  שב ביהמ"ש 

 המלוגי בליפה.

מביהמ"ש    39 99יצא ו בדרכ ו בשעה  

כאשר תל ת ו הראשו ה הייתה ביקור 

במרכג המבקרי  "צמלי מרפא" שב ד"ר 

דבור ביישוב בית ב'אן. ש  קיבב ו ה בר 

עב תהביו הייצור שב מוצרי בריאות 

מצמלי מרפא וכמובן שיבב ו ארולת בוקר 

כיפית בלווה. באלר מכן   ע ו בדרו  וף 

ן ה"רעות"  גיאו  לב כגיב בביקור במו

במצודת הכול ) בי יושע(  ה  יעה כבבה 

עצירות בדרו בצפייה ב וף המהמ   תוו 

ה בר מפורט  מע יין ומשכיב שב "מורה 

הדרו" שב ו  שמעון דדון  בן המגכיר 

והאתרי     הראשי  עב המקומות  הצמלייה 

 בה  ביקר ו.

בקראת הצהריי  הבע ו בא דרטת 

"האריה השואב" בתב לי ומש    ע ו 

בביקור בבימ"ש השבו  בקרית שמו ה. 

ש  קיבבה את פ י ו  ציפי פרב' המגכירה 

 הראשית  ע  שובלן מבא כב טוב.

באלר "ה תערות ו" עב הכיבוד  ערכה 

ב ו  יור בהיכב המשפט הלדש בקרית 

שמו ה  כובב ה ברי  מקיפי  עב היקף 

העבודה שב ביהמ"ש. כאן המקו  בהודות 

בה עב קבבת הפ י  המיולדת והיפה בה 

 גכי ו.

את ארולת הצהריי   עד ו במ עדת 

דה בביהמ"ש   "מאמא לב ה" הצמו

 הכשרה והמומבצת בכב פה.

ע  בטן מבאה המשכ ו במירון  בציון 

הקדוש שב הרשב"י )רבי שמעון בר יולאי( 

ובאלר תפיבות וקבבת ברכות   ע ו 

 בלגרה בהיכב המשפט שב ו.

ברצו י בציין כי עבורי היה גה יו   פבא 

מבא בלוויות מה ות ומשכיבות ובי אישית 

בן  כי כוב  כמו ן  בטול י  הו יף המו

 מרבישי  כו ושותפי  בה אה.

תודה בכב המארב י  ותודה מיולדת 

ב  ו המ ב רת  בלי עב  ן   ו ד ד ן  ו בשמע

והאתרי   ומעבר בכו עב העברת הידע 

הרב וה רלב שבו בכב הקשור במורשת 

א"י  אתריה וצמליה  אותה העביר ב ו דרו 

 ה בריו המאבפי  בכב אתר ואתר.

 מאת פבורית כהן
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 ימי ביבוש בבתי המשפט

 29עמוד 

 ש נתניה“יום גיבוש לעובדי בימחוויה בעמק הירדן 

ו    י 4ב 1 / 9 2 / 4 ו    1 י ב ו  א  צ י

בוש  "ו בי יהובעמקוהיתדן ר ו  "חר י ב  .

הביבוש השתתפו  המגכירה הראשית  

עובדי המגכירות  קבד יות  מתמלי   

 עוגרי  משפטיי   מאבטלי .

בבוקר  התכ   ו ב" הרא" קיבוץ 

מקו  יפה   עי     -אשדות יעקב אילוד  

ושקט  התרוול ו עב ער בי   התפ ק ו 

 בקפה ומאפה.

פירות - ופי    –יצא ו ב יור  .פ.ש   

ע  יו תן אבתר  בן העמק  לבר   –שירה  

קיבוץ אשדות יעקב אילוד וטיי  עבר בליב 

האוויר )וב  אל שב שרב'ה שרון(. יו תן 

בקל אות ו ב יור רב לושי באדמות עמק 

הירדן. היה גה  יור שב רילות  טעמי  

  ופי  וגמר.

טעמ ו מפירות העצי   תמרי  וב  ות 

 ושר ו שירי ארץ ישראב.

באלר מכן    ע ו בלוף ירדן  לוף  

מק י  ביופיו. ש  קיבבו את פ י ו ע  

 מוגיקה טובה  פירות העו ה ושתיה קרה

ו  ב  התל ה   ר קצ לה  ו מ  ו   בת ו

ב ד אות שב משלקי לשיבה. שילק ו 

במשלקי  קבוצתיי  שתרמו רבות בהב ת 

 הלשיבות בעבודת הצוות ושיתופי פעובה.

הייתה גו לוויה קבוצתית מה ה   

מאתברת ומבמדת שב ופה קיבב ו שעה 

לופשית עב הלוף. ע  ארטיק שוקו שוקו  

שוקו ו יב ושוקו ב  ה...השתגפ ו  שלי ו  

קפצ ו במי  כמו טרגן )טוב בא כוב ...רק 

ואג  כאיבו בא אכב ו כבו   המאבטלי ...( 

כב היו . הרעב התליב  אג   ע ו באכוב 

ארולת צהריי  במ עדת "צב תמר"  

שהציעה תפריט עשיר ומבוון  התפ ק ו 

בארולה כיד המבו  בשרי  עב האש  

 בטי   תו פות  שתיה ובקי ול בבידה. 

לגר ו הביתה עייפי  או מרוצי  וע  

 כולות מלודשי .

 מאת מיכב ביטון דדון

 ש כפר סבא“יום גיבוש בימ

כמיטב המ ורת  יצאו עובדי בית 

ביו  ביבוש   בא  -משפט השבו  בכפר 

 .42.2.41בתאריו 

הש ה בלרו העובדי  בצאת בפעיבות 

אקטיבית בלוות "לבו  עובמי" במושבה 

 מבדב שביד טבריה.

הפעיבות כבבה   יעה שב כשעה ולצי 

ב וף מרהיב בריי ב'רי /ב'יפי  בבוויית 

מדריכי   מש  המשיכו העובדי  בביקור 

בקבר רבי מאיר בעב ה   בטבריה ו יימו 

במ עדת  י  מפ קת  צהרי לת  בארו

"הדק " שעב שפת הכ רת מוב  וף עוצר 

 שימה. כב העובדי  לגרו מרוצי  וטע ו 

שיו  הביבוש ה ב בה  אושר וה אה 

 רבי .

  

 מאת ליה בבבוע
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 ימי ביבוש בבתי המשפט

 24עמוד 

 ש שלום חיפה“יום גיבוש מנהלים וסגנים בימ

כיף בדוב ב יי    -יו  ה'    91.92.41

 שבוע ע  יו  שכגה.

צוות ביבוש לברתי בשיתוף ע  מ הב 

המלוג ישראב לן  ארבן יו   יור וביבוש 

בתב אביב רבתי  מרכג רבין  שכו ת 

התקווה והשווקי   במ הבי  ו ב י  

 בבימ"ש השבו  ליפה.

 "מ הבי  יקרי    

ייעתךוירםוגיברשווו17.11.89ב אתיךוו

במת זרויהיהוסירתובמת זומרתש ותביןו

ב לואביב,וסירתוחרפשיובעיתוהע יקה,ו

 בש רנ וה קררהוראתרח וצהתיים.

 חיפה.וו

 שיהיהול רלנרוירםו יףורמהנה!!!

 מאת ברוו טובד ו

 ש שלום ותעבורה פתח תקווה“יום גיבוש בימ

הש ה בלר ו בתי משפט השבו  

והתעבורה בפתל תקווה בצאת ביו  ביבוש 

יה  ו ר לו ובעבו ר שיברה  אתברי בשבו

מבבשת ומדביקה  בלר ו בצאת בטיובי 

טרקטורו י /ריי ב'רי  במושב  ל  ביד 

 בית שמש.

התלב ו ע  ארולת בוקר בשטל  

באלר מכן יצא ו בדרכי  כב אלד ע  

בא  דרש כב ידע מוקד    "הכבי" שבלר   

כב ש דרש הוא בליצה עב דוושת הבג 

והברק . בטיוב התבווה מדריו אדיב 

ומ ו ה   לשפ ו ב וף ירוק  פרילות 

מדהימות ושיא שב מי  ב לבי . באלר 

מכן השתתפ ו בפעיבויות ביבוש קבוצתיות 

ו יימ ו "במקו  שב תו " ע  ארולת 

 צהריי  מדהימה.

הייתה אווירה  עימה ואיכותית  יו  

הביבוש תר  בעובדי  בא רק בשבירת 

בוש  בבי ב   בה אה אבא  או  השברה 

 ובפיתול אישי.

 

 בציפייה ביו  הביבוש הבא!

  

 מאת ליה דור מן
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 פעיבות עובדי 

 22עמוד 
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 ציב  ברוו טובד ו

 מאמן שלקן  מוטי בן דוד
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 בימ"ש פ"ת(-אבידר )מאבטל
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ד  ח א א  ו ה ת  ו ע ו ב ש ה ג  ח

משלושת הרגלים: סוכות, פסח 

 ושבועות.

עולה השאלה,  למה אין חול 

כמו בפסח  ת  עו עד בשבו המו

וסוכות?  קודם כל רצוי לדעת  כי 

הבאת הביכורים בחג השבועות 

בזמן המקדש נערכה על פני ששת 

הימים שלאחר החג לשם הבאת 

קרבנות על ידי עולי הרגל,  ובעצם 

 יש כאן עיוות.

 

 למהואיןוחרלוהמרעדולחגוהשברער ?

מבירור שערכתי במדתי  כי  אומרי  

לכמי   כי לב השבועות  ופב בתקופה הכי 

עמו ה בעבודת השדה  ו בא היה גמן 

"בבגבוג"  בכן במקו  ימי לוב המועד  בה  

בא עובדי  אבא לובבי    הוב בהימ ע 

מאמירת  תל ון בתפיבה. אין אומרי  

 תל ון בימי לב  לוב המועד וכדו'.

  תקופת בית ש י בבבי מועד הלב  ב 

מכיוון שיו  הלב אי ו מצוין במקרא  אבא 

ו    י ר כ  מ ו ע ה ת  ר י פ ת     ע שב ת  ב

ַהַשָבת  ִמָמָלַרת  " אמר   כ  ת   ו ע ו השב

רּו ֲלִמִשי  יֹו "   פְּ א שי  המ ורת    -ּת ְּ

 ברו     תקופת הבאו י  הרב ית הלב מ 

שדעת הצדיקי  הייתה בהתליב ב פירת 

העומר הלב מהשבת בתוו לוב המועד 

ת  רה משמעו ברו תה  י הי בא  פ ל.  

המלבוקת מבלי ה ערכית  בקביעת מועד 

לב השבועות  ו ראה היה שמדובר רק 

 במלבוקת פרש ית עב המבי  בתורה.

יש לוקרי  ה בורי  שאת מלבוקת  

 " פר היובבות ""הצדוקי "  יתן בהבין בפי  

".  פר גה  ש מצא כת "מדבר יהודה שב  

במערות קומראן  ועותק ממ ו  מצא 

מתאר ש ת שמש קבועה    ב יגת קהיר ב 

שבועות. בפי " פר היובבות"    22בת  

ה פירה הלבה ביו  ראשון באלר השבת 

שבאלר לב המצות. מכיוון שלב המצות 

הלב תמיד ובאופן קבוע ביו  רביעי 

בשבוע  "העצרת" )שמו המקראי שב לב 

( ב יון 42השבועות( הייתה תמיד בט"ו ) 

  ' בבשו  ( עב פי   -)'הלודש השבישי

 פירת   אף הוא ביו  ראשון בשבוע 

לב  כו  קבע   . ט( ט מהאי טר  טו )צי

 השבועות בקצרה.

 

 אז רתוהחגובמקרתר  

ָהָאֶרץ ֲאֶשר ה' ֱאֹלֶהיָך -ָתבֹוא ֶאל -וְָהיָה כִּי ” 
ָבּה וְיַָשְבָת  רְִּשָתּה  ִּי ו נֲַחָלה ְלָך   .נֵֹתן 

ָכל  ת  י שִּ ֵמֵרא ֲאֶשר -וְָלַקְחָת  ָהֲאָדָמה  ְפרִּי
ָלְך  נֵֹתן  ָך  ֱאֹלֶהי  ' ה ֲאֶשר  ֵמַאְרְצָך  א  י ָתבִּ
יֶָדָך  מִּ ַהֶטנֶא  ַהכֵֹהן  וְָלַקח  וְַשְמָתַבֶטנֶא 

זְַבח ה' ֱאֹלֶהיָך נִּיחֹולְִּפנֵי מִּ  ……וְהִּ
ֶאת  י  תִּ ֵהֵבא נֵה  הִּ ְפרִּי -וְַעָתה  ת  י שִּ ֵרא

נְַחתֹו לְִּפנֵי ה' -ָהֲאָדָמהֲאֶשר  נַָתָתה לִּי ה' וְהִּ

ִּיָת לְִּפנֵי ה' ֱאֹלֶהיָך ְשַתֲחו   .“ֱאֹלֶהיָך וְהִּ

 
 י יתי בברר במה אוכבי  מוצרי לבב 

בלב השבועות מהיכן ה והב בהעשיר את 

לברת "ת ובה" ולברת "שטראו " ושאר 

 המלבבות.

לב השבועות לב בעת הסבתותאשרן וו

ה   שהיה ע   י רא שהביע במ ו תו 

באוהב שב מיכב בת שב שאוב המבו. 

 י רא ביקש בשתות כי הוא צמא  ומיכב 

השקתה אותו לבב והוא  רד   היא הרבה 

אותו בש תו  בכן שותי  לבב ומוצרי לבב  

בלב. יתכן ולבק מכ  יתהה וישאב  הבו  

בית המקדש בא היה קיי  אג בימי שאוב 

המבו!! גה  כון אבב "המשכן" היה קיי  

 והיו מקריבי  בו קורב ות.

"למהובתהיבי   מוגכר    הסבתונרסף ו

ניםוההתוחמדו וגבנר והתים, ו ן  תצדר

)תהיבי   ל  טג(   אלרקיםולשב ר..."ו

שהוא בעצ  הר  י י שעביו  ית ה התורה. 

ושבועות הוא כמובן לב מתן תורה. והמיבה 

"בב ו י " גה  בגר מבבי ה אג בבבב גה 

 אוכבי  מוצרי לבב ובבי ה.

ע  ישראב שהיה אמור   הסבתואחתרן ו

בקבב את התורה במעמד הר  י י )הר 

בב ו י ( בא היה מוכן מבלי ת כשרות 

הכבי  ששימשו אות  בכן ה  אכבו רק 

לבב ומוצריו בערב בפ י מתן תורה. וגאת 

כדי בא בערבב בשר ולבב. והרי האי ור 

הגה כתוב ובא מהתורה. בכן אוכבי  רק 

 לבב בגכר כו.

 שבועות

 חג השבועות, חג מתן תורה
 ביקטה וערכה בת שבע מוראי
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ך"   היא   -ואהבת לרעך כמו

התגובה היהודית לחוק הג'ונגל 

ן   -לפיו "החזק מנצח"   העיקרו

הברוטלי שפועל במערכות יחסים 

 רבות.

הע  היהודי ה ליב בעוב  אידיאב 

מעודן יותר. במעשה  רעיון גה הפו בהיות 

כה פופוברי  שרק א שי  מעטי  מודעי  

בכו שמקורו ביהדות! כעת כוב ו מבטאי  

אותו בקבות ובבא מלשבה  או מבבי בהבין 

את המורכבות הכרוכה בו. ובמרות גאת  

 א  לושבי  עב גה 

 כיצד יכובה התורה בלייב באהוב? 

 הא  אפשר בלוקק לוקי  בבבי רבשות?

רוש התו פת ב וף המשפט   מה פי

 "ואהבת ברעו כמוו"?

מדוע מיבי  אבו מופיעות מיד אלרי "בא 

 תיקו  ובא תיטור?"

 מדוע מ תיי  הפ וק במיבי  "א י ה'"?

 הא   יתן בצוות באהוב?

 

במבט ראשון  גה  שמע בבתי אפשרי 

בדרוש באהוב. או במען האמת  גה משהו 

שרוב ו עושי  בליי היומיו  שב ו. הורי  

מלויבי  באופן טבעי באהוב את יבדיה . 

בא מש ה איגה מן יבד הוא  ההורי  יהיו 

מ ובבי  במצוא בו משהו באהוב. אבב  מה 

א  היבד מתבבה כפרלל בועבי? "גה בא 

מש ה"  ה  אומרי . " אהב אותו בכב 

 גאת".

 מהוערמדומאחרתיומחריבר וזר?

ב  ו היהדות מבדירה אהבה  כתע 

הרבשי המתבווה בגיהוי מעבותיו שב אד  

אלר. א   בלר בהתמקד בל רו ותיו שב 

מישהו  קרוב בוודאי שבא  לבב אותו. 

אוב   ככב ש תאמץ בהתמקד במעבותיו  

כו תבדב אהבת ו אביו ותעמיק. אכן  היופי 

הוא בעי י המתבו ן. הדרו בה א ו בולרי  

ן  טי ו בלב ה  תו  בת   ו הג את  ת  בראו

בשביטת ו. גהו הה בר מדוע התורה 

 יכובה בלייב אות ו באהוב.

בעוב  המערבי  המיתו  שב האהבה 

מיוצב עב ידי האב היוו י קופידון. הוא 

דן   -מ פ ף בכ פיו  יורה לץ והרי גה פבא  

ושרון מאוהבי  בטירוף! דן בא במד בהכיר 

בעומק את שרון או הביע בהב ה מעמיקה 

 שב אישיותה  בטר  התאהב בה.

בעוב  המערבי  אהבה היא בלמת 

בורב שאין בה שמץ שב היביון. בפי בישה 

או שהיא  -גו  בא  יתן בהשפיע עב האהבה 

מתרלשת  או שבא. בכן  באותה קבות 

כובי  ב   י שאת  "מתאהבי " את  

בהתפכל ובהפ יק "באהוב". בדומה  

אהבתו שב דן בשרון אי ה מבו  ת עב 

 מלויבות או מאמץ בבבות את מעבותיה.

ן  ו ר ש ו ן  ד י    ש  ר  פ מ  ר  ו ב ע כ

מתלת י   מביאי  יבדי  בעוב   קו י  

בית בדוב ומתלייבי  במשכ תא מכבידה. 

דן עובד קשה כדי בשב  את הלשבו ות 

ו שאר במשרד שעות  ו פות וארוכות. 

ערב אלד  בגמן שדן עובד עד מאולר בצד 

מגכירתו ה אמ ה בבית  קופידון מתב ב 

מאלור ויורה בו לץ  ו ף. אאוץ'! עכשיו דן 

 מאוהב בבבית.

ג   י מכר ו ן  ו בשר תה  הבי ר  ג לו דן 

"התאהבתי במגכירה שבי. אבב מה א י 

יכוב בעשות  יקירתי? קופידון ירה בי!" 

שרון  יימה את תפקידה ועכשיו הביע 

 תורה שב בבית.

בפי הבישה ה "ב  אהבה אי ה משהו  

אבא משהו שאת   לרי    בו שאת  

"קורבן" שבו. בכן  א  את  רוצי  בהישאר 

 שואי   כב שבאפשרותכ  בעשות הוא 

בקוות שקופידון בא יירה בכ  שוב! באור 

בישה גו  אין גה מפתיע שאלוג הבירושין 

 ! 29 -בלברה המערבית מביע ב

בעומת גאת  לשבו עב היל י  בין 

הורי  ביבדי . אף הורה בא ק  בוקר אלד 

ומלביט  "הלבטתי שהיבדי  שב השכן 

הרבה יותר מוצאי  לן בעי יי. ה  בא 

משתעבי  בביבה וה  מקבבי  ציו י  

הרבה יותר טובי  במתימטיקה. "יבדי   

צאו הלוצה! היבדי  שב השכ י  עוברי  

 בבור פה".

אי  ו "מפ יקי " באהוב את יבדי ו  

כיוון שא ו מבי י   כי אהבת ו כבפיה  

אי ה משהו שפשוט "קורה". האכפתיות 

שא ו לשי  כבפי יבדי ו אי ה  עבמת רק 

 (25)המשך בעמוד 

 כתבה

ואהבת לרעך 
 מאת לבי פבב
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בבבב שה  הרביגו אות ו. א ו מקבבי  את 

המלויבות שב ו באהוב אות   במרות 

הצער והקושי הכרוכי  בכו. א  היי ו 

מלויבי  באותה במידה בבבי ה ישואין 

שב ו ויל י ו ע  לברי   מצב ו היה הרבה 

 יותר טוב.

 לא תיקום, לא תיטור 

טי ה היא    רעיב בתהביו האהבה. 

מישהו עושה בכ  עווב ובמשו לודשי   

אי כ  יכובי  בה תכב עביו מבבי בהיגכר 

בדבר ה בגי שעשה בכ . טי ה גו בורמת 

בכו  שאי כ  מ ובבי  במצוא שו  דבר 

טוב באד  הגה. רבשותיכ  השביביי  

מבעבעי  בתוככ  ואת  משתוקקי  

 בהת ק . -"בהלגיר בו" 

טי ה מו עת מאת ו באהוב א שי  

אלרי   תכופות  ההצבלה או הכישבון שב 

יי  במה שאת   מערכות יל י   תבו

בולרי  בהתמקד בו. א  את  רוצי  

באהוב את בן/בת הגוב  את הוריכ   את 

א  את  רוצי  באהוב את   -כבב הא ושות  

 אב ת קמו. -"רעיכ " 

האלרי  ה  לבק מכ . א  את  

לותכי  בגר ו לתכי  בטעות באצבע  הא  

את  מביבי  בכו שאת  בוקלי  את 

ה כין ופובעי  בכוו ה ביד הש ייה  גו 

ש"ברמה" ב גק? כמובן שבא. כיוון שב  

 היד הש ייה שבכ  היא לבק מכ .

הא ושות היא רקמה אלת.  קמה 

באד  אלר היא הר  ית כבפי עצמכ   

בדיוק כמו ליתוו ידכ  הש ייה ב כין. 

ואהבת ברעו   -מ יבה גו אומרת התורה  

 כמוו.

ה אצי  בא הבדיבו בין  ובי  שו י  

שב יהודי .  קודה גו כה לשובה  שא  בא 

 בין אותה בעצמ ו  ייתכן שיהיה צורו 

בכול ליצו י שיברו  ב ו בהבין גאת. 

בדובמה  ה אצי  )וב  המן הרשע( בא 

הבדיבו בין  ובי  שו י  שב יהודי . ה  

 ראו אות ו בתור ע  אלד.

ב  ב ישואין ובלברות  הקשר יכוב 

בהיות לגק  א   עשה מאמץ. גה מה 

שהקב"ה רוצה מאת ו. גכרו את השיר 

שבת   -הידוע "ה ה מה טוב ומה  עי   

אלי  ב  ילד". כבומר  גה  הדר כאשר כב 

 יבדיו שב אבוקי   מצאי  בילד.

   

 סיפור על חברות אמת

בימי האימפריה הרומית  ש י  ערי  

יהודי  בדבו בילד בארץ ישראב והפכו 

בלברי  קרובי . באלר גמן מה   פרדו 

דרכיה . אלד מה  עבר בבור ברומא 

והש י עבר בבור ב וריה. ובמרות גאת  ה  

  שארו לברי  קרובי  מאוד.

פע  אלת  כשהלבר מרומא ביקר 

ב וריה  הוא הואש  בריבוב  עב בא עווב 

בכפו. הוא הובא בפ י קי ר  וריה וגה דן 

אותו במוות. בשעה שהובב אב מקו  

ההוצאה בהורב  שאבו אותו א  יש בו 

משאבה אלרו ה. הוא ביקש  "א א  ת ו בי 

בלגור ברומא בה דיר את ע יי י ובהיפרד 

ממשפלתי. אג אלגור ותוכבו בהוציא אותי 

 בהורב".

הקי ר צלק. "השתבעת? איגה ערבות 

 יש בי שתלגור?"

היהודי אמר  "יש בי פה לבר ב וריה  

שיערוב בי. הוא יהיה הערב שבי. א  בא 

 אלגור  תוכב בהרוב אותו במקומי".

הקי ר ה תקרן. "א י לייב בבדוק את 

התופעה הגו מקרוב. ב דר  הבא את 

 לברו".

היהודי ה ורי  קרא אב הקי ר. ואכן  

הוא ה כי  בערוב בלברו  בהמתין בכבא 

 ובמות במקומו  במקרה שבא ילגור.

הקי ר  דה  כב כו מהה דר הגה  

שה כי  בהרשות ביהודי הרומאי בבכת. 

יו . א  בא תלגור עד   29"א י  ותן בו  

  לברו ימות 29  -עבות השלר שב היו  ה 

 במקומו".

היהודי הרומאי מיהר ברומא כדי 

בהיפרד ובה דיר את ע יי יו. באלר תקופה 

קדלת ית והרבה דמעות  הוא הלב את 

מ עו בלגרה  הרבה בפ י תו  התקופה 

הימי . אוב   באות  ימי  היו רק   29שב  

א יות מפרש ובעתי  עברו ימי  רבי  בפ י 

ש שבה הרול בכיוון ה כון. רצה המגב ובא 

 שבה רול במשו מ פר ימי . הא ייה 

התעכבה וכשהביע היהודי הרומי ב וריה  

 .29 -הפציע שלר היו  ה

כמו כ   הוציאו ה והרי  את היהודי 

 ה ורי והכי ו אותו בהוצאה בהורב.

באות  ימי   הוצאה בהורב הייתה 

הלבו  קר  בבו קד   מו ה.  ו ראו ע  רו אי

ההמו י  בהתא ף. בב וף ע  עבות 

השלר  ה  עמדו בבצע את ההוצאה 

בהורב  כשהביע היהודי הרומאי בריצה. 

 "לכו! לגרתי. אב תהרבו אותו!"

אבב היהודי ה ורי מלה  "אי כ  

יכובי  בהרוב אותו. השלר כבר עבה  והוא 

הביע באילור. א י הערב שבו. את  לייבי  

 בהרוב אותי במקומו!"

כב אלד מה  היה  לוש בדעתו באותו 

!" "בא  הרבו אותי  מידה. "הרבו אותי

במקומו!". התביין בא ידע מה בעשות. 

קמה מהומה בקהב. בב וף  קראו בקי ר. 

בפביאה ותדהמה הוא פ ה בש יה  ואמר  

"אשלרר את ש יכ  בת אי אלד. שתהפכו 

 אותי בלבר השבישי שבכ !"

המבו היהודי אלאב  במרות היותו 

רשע במור  הצביל במבלמה יותר מכב 

מבו אלר. מדוע? כיוון שתלת אלאב  

הע  היהודי היה מאולד. אלדות היא 

התכו ה הרצויה ביותר בעי י אבוקי  עבור 

יבדיו. א   היה מאולדי   כולו שב אבוקי  

מ יבה גו  הפ וק "ואהבת    יהיה עמ ו. 

 ברעו כמוו" מ תיי  במיבי  "א י ה'".

ב  ההפו הוא ה כון  כשהע  היהודי 

 בל  בי ו בבין עצמו  א ו מאבדי  את 

בי   י האו כו   בפי קי .  אבו לו שב  כו

הבובד יי  והברועי  מכב עבור ו  ה   

 כ וכי  ומריבות בתוו הע  היהודי עצמו. 

אויבי  אבו מו עי  מאת ו בהיות כול 

ב   העו את  בקרב  ב  כו שי טי   מי   דו

באבוקי   והופו אות ו בלבורה ל רת 

 תועבת שב א שי  המרוכגי  בעצמ .

גו  הפ וק "ואהבת ברעו  מ יבה 

כמוו" מ תיי  במיבי  "א י ה'". כיוון 

שאלדות ולברות הן כה יקרות  שאפיבו ה' 

רוצה בהיות לבק מהן. הוא רוצה בהיות 

 הלבר השבישי.

כשא ו מאולדי   הקב"ה עמ ו. כשא ו 

איש איש בעצמו.   -מפובבי   א ו בבד ו  

ואף אלד מאת ו בא רוצה בהיות בבד מבבי 

 שיהיה בו במי בפ ות ועב מי בהישען...

 

 כתבה
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 המוסד לביטוח לאומי -זכויות עובדים 

 כתבה

 ביטרחונפגעיועברדה

ביטול  פבעי עבודה  ועד בפצות 

מבוטלי  ש פבעו בעבודה עב אובדן שכר 

או הכ  ה בתקופה שבאלר הפביעה  שבה 

 עשו בבתי מ ובבי  בעבוד.  ו ף עב כו  

ה פבע גכאי בקבב טיפוב רפואי לי   בבין 

תוצאות הפביעה. א   ותרה ב פבע  כות 

כתוצאה מהפביעה  יהיה גכאי בקצבה או 

עדה  ו הו טת  בהלב בהתא   ק  במע 

ופיע. א   פטר  י ה  הרפואית  שבפ י

המבוטל כתוצאה מהפביעה בעבודה  

תשוב  בב י המשפלה שהיו תבויי  בו 

 קצבה או מע ק.

 מיומברטח?ו

  עובד שכיר )לוץ משוטר   והר ועובד

 שירותי הביטלון(.

   בלוק   4עובד עצמאי )כהבדרתו ב עיף

 הביטול הבאומי(.

  או ת  עי מי ש מצא בהכשרה מקצו

) במקו  שאושר  עי  קו  מקצו בשי

 בתק ות הביטול הבאומי(.

  מי ש בלן בי לוק הל יכות או בפי לוק

 שירות התע וקה.

  מי שמתאמן בפי לוק שירות עבודה

 בשעת לירו .

  א יר  עציר או לו ה במעון עב פי לוק

ה וער  העובדי  בעבודה שאי ה מן 

 השירותי  הרביבי  שב מקו  הימצא .

  מי ששכרו  קבע עב פי הלוק  כבון לבר

 כ  ת.

 מהיופגיעהובעברדה?

פביעה בעבודה  המגכה בבמבאות 

 פבעי עבודה  היא תאו ת עבודה או מלבת 

 מקצוע  כהבדרתן בלוק הביטול הבאומי.

 תאו ה שאירעה במבוטל  –תאו ת עבודה

השכיר תוו כדי עבודתו ועקב עבודתו 

; או תאו ה  דו או מטעמו אצב מעבי

שאירעה במבוטל העצמאי תוו כדי ועקב 

טל  המבו עב  ( דו  י במשבל  קו  עי ו

העצמאי בהוכיל ש פבע תוו כדי עי וקו 

 ועקב עי וקו במשבל ידו(.

  ע ו מקצ בה   –מלבת  שלבה  מלבה 

המבוטל השכיר עקב עבודתו אצב 

מעבידו או מטעמו; או מלבה שלבה בה 

המבוטל העצמאי עקב עי וק במשבל 

 ידו.

  המלבה תוכר כמלבת מקצוע א  היא

ע  רשומה ברשימת מלבות המקצו

שבתק ות הביטול הבאומי בגמן שלבה 

 בה המבוטל.

סיבר ונרספר ושיחשברו  ארנ ועברדהו

 שאיתעהולמברטח 

בדרכו ממעו ו )או מהמקו  שהוא בן 

בו( אב העבודה  או מן העבודה אב מעו ו  

או ממקו  עבודה אלד אב מקו  עבודה 

 אלר.

בשעת עבודתו במקו  העבודה )או 

ב ביבתו הקרובה ביותר( בגמן שעשה 

בהצבת בוף או רכוש  או במ יעת  גק בבוף 

 או ברכוש.

בשעת עבודתו  מפביעה )שבא עקב 

העבודה( שפבע בו אד  אלר בלפץ 

ה מצא במקו  העבודה )או ב ביבתו 

הקרובה ביותר שבה שהה בצורכי העבודה 

או ש מצא ש  דרו קבע אף שבא בצורכי 

העבודה(  ובבבד שב פבע בא היה לבק 

 בברימת הפביעה.

במקו  שהוא או   –במבוטל השכיר  

לבריו בעבודה  ועדי  בשעת הפ קה  

ש קבעה עב דעת המעביד ואי ה עובה עב 

שעות  וכן בדרכו מן העבודה  אב אותו   3

אב  מקו   תו  מאו בלגרה  או  מקו   

 העבודה.

במבוטל השכיר  לבר ועד העובדי  

וכן במבוטל  לבר ועד   –שב מקו  עבודתו  

בשעת מיבוי תפקיד  גה   –מושב עובדי   

ועקב מיבוי התפקיד וכן בדרכ  במבא את 

 התפקיד ובדרכ  לגרה.

בדרכו מן העבודה   –במבוטל השכיר  

או ממעו ו אב מקו  בלי ה שהוא  בלן בפי 

ת  ו ר שי ק  ו ל י  פ ב ו  א ת  ו כ י הל  ק  לו

או בדרכו לגרה ממקו   קה   התע ו

 הבלי ה אב העבודה או אב מעו ו.

תקיפה תוו כדי ועקב העבודה  כובב 

תקיפה מי ית תילשב כפביעה בעבודה  

א  היא בורמת ב גק בופ י או  פשי  

 ומצריכה טיפוב רפואי.

 ארנהושאיתעהולמברטחובדת רו

) אמרתולמעלה(ולאו יחשבול ארנ ו

עברדה,ואםוהפסיקוהמברטחוא ודת רו

המקרבל והפסקהושלוממשוארוסטהו

ממנהוסטייהושלוממש,ושלאולשםומילריו

 חרבר ירו לפיומעבידר.

  אבב התאו ה שאירעה במבוטל בדרכו

בעיב תילשב בתאו ת   4כאמור ב עיף  

עבודה  א  הפ יק המבוטל את דרכו או 

  טה ממ ה כדי בעשות אלד מאבה 

  כדי בהתפבב תפיבת בוקר בציבור בבית

 התפיבה שהוא  והב בהתפבב בו.

  כדי בבוות את יבדו אב הב ון  אב בן

היבדי   אב מעון היבדי  )או אב מקו  

אלר שאושר בתק ות הביטול הבאומי( 

 וכן כדי בהלגירו מש 

 ארנהושאיתעהולמברטחובזמןושנהגו

בתשלנר ורלאומילאואחתוהרתאהוחרקי ו

לאוארוהרתאהושלומעבידרובענייןועברד רוו

,ואלאואםועקבו יחשבול ארנ ועברדהו

אר הו ארנהונפטתוהמברטח,וארונעשהו

דוו ולאומסרגלולעבר ימיםווו81נ הואר

לפחר ,ורלרלאונהגובתשלנר והיי הו

 נחשב וה ארנהול ארנ ועברדה.

 סרגיוהגמלאר ובביטרחונפגעיועברדה

 טיפוב רפואי

 דמי פביעה

 במבת  כות מעבודה

 שיקו  מקצועי

 

 מידע מפורט באתר האי טר ט 

ww.btl.gov.il  / 

 קצבאות והטבות  פבעי עבודה.

 

)מתוו לוברת ה ברה ביטול  פבעי עבודה 

 המו ד בביטול באומי( –

 מאת מבי דהן

 22עמוד 

 ד   “, סיוון תשע4103, יוני 34גיליון מספר 



 29עמוד 

 תדמית

 עידן התמימות / אופנה לעונה החדשה

 מאת אבי  רייג ר יאיר 

הקיץ הקרוב מגמין אותו בהתלבר 

מלדש אב הצד ה שי והרו שבו ובלבוב 

אותו בצורה הכי אופ תית שיש. צבעי 

הפ טב רכי  ומבטפי   מוטיבי  עדי י  

ואווירה רומ טית מהווי  את ב י הבוויה 

המושבמי  במראה ה שי  המשבב בין יופי 

 עדין באמירה אופ תית בובטת.

ב  פ ה באבי ץ   /  האו בי    קי הקרו

אבב טיות  שית ומרוככת כובשת את 

פ בת הטר די  הבוהטי  העכשוויי . 

בגרות  שפכות  שימוש בבדי  כמו משי  

תלרה ושיפון  אבמ טי  מיולדי  והעדפה 

בצבעו יות עדי ה ופטאבית ה  רק לבק 

  מהביטויי  במבמה הגו. 

התכשיטי  ה כו י  בעו ה הלמה 

מבטאי  לגרה בכול  שי ששואב את 

 הא רביה שבו דווקא מעדי ות ורוו.

ן  ו בו את המבמה הצבעו ית מוביב 

המבטא   –הבב דר האהוב עבי ביותר  

 בשבמות את הא תטיקה הפ טבית.

 

הקישור הטבעי שבו בטר ד הפרלו י 

ו טיות עו תית  בו רבו השובט מו יף 

 מע יי ת.

מע יק טאץ' אביבי    הבוון הבב דרי 

עביבי טיפה ע   במבוון רלב שב תכשיטי .  

 וברי כ ף  צמידי לוטי  מעוטרי  בבוון 

 ה בבבב העדין והמרביע.

האבמ טי  הקישוטיי  הבובטי  בעו ה 

גו באופן מיולד מבבמי  ב  הן את העו ה 

ה שית הרכה  פרלי   פרפרי  וקשירת 

 רט ה  המוטיבי  המועדפי  בהעצמת 

 האווירה הגו.

המראה ה שי  העדין והמתקתק יכוב 

בקבות במראה עוצמתי ומעט  בהשתדרב  

"בבי בי" המתאי  באירועי  או ביציאה 

כשט שאי אפשר  ' מתו באג קו בערב.

 בהתעב  ממ ו.

ץ הגה  י   בקי שטולות   הן   ה עבי

ויש בהן בוק מבוש  במקצת  רלבות 

ל  ט ב ו ה  פ  ו א ב ה  ג ת י ט א  ה  ר ו א כ ב

 בקוקטיות.

ילד ע  גאת  האפיב שב  עבי ה ולות 

הובו ומתלגק  אובי ב  בעקבות הווידויי  

העקבי   ת  ו כ מב שב  הבב  י  רע  -   קו

 הדובמ יות עב מ בוב תצובות האופ ה.

אימוץ  עבי ה ולות  בעיקר כלבק 

מהמראה ה ו שב טי  התליב ב צ ת 

" וטי ב היב"  שבה ב'וביה  שב ה רט ה יו 

ברט   ו י  ר ב ע כ  ראה  ש  מה  עבת  ו  

ע   ב ב  ט ו  י ש מ ה ה  ג ת “ ו פ ק ת מ

 הבירק שטוק" בפ י כעשור.

והעו ה מעצבי העב מע יקי  ב עבי 

ה ולות פוקו  מיולד  כאשר מדובר 

ב ולות ובאין ברירה אבא בהצטרף בצו 

 פשוט לביבה. - האופ ה 

ב  ע ב   פו ל  א  ב ת  לו ו ה  ד  טר 

בתיקי מעצבי  המולגקי  ברוב  התיקי . 

עב האמה  אבב ביומיו  ב  הן בא בולבות 

הקיץ הגה  בו עב  וליות  בתיקי בב  ולי . 

ו שבב פריטי  מב יבי  בהופעה אשר 

 "בו בת את כב ההצבה".

 צרכ ות

מי  -הכנסת מקדמת: מסלול מהיר לענישה 
 שיפגע בצרכן ישלם ביוקר

 מאת עי ת לייט 

מיולאומ יתוא והמקתיםובהםואנרו

הרפ יםול"לקרחר ושבריים"ובמקרמר ו

בילריושרניםורקרניםובהםומזרןורמשקהו

במחיתיםומרפקעים,וארושמציעיםולנרו

לחץו ךוהפעל ו ר ו ר נ שר עסקאר ו

שנח רםועליהןובארפןומידיוללאואפשתר ו

 לה ייעץוארולקתראוא והחרזה?ו

בתשר ולהגנ והצת ןורהסחתוההרגןו

יחדועםומשתדוה ל להופרעליםו ךו

שבקתרבומצבוזהוייחשבולעביתהופלילי ו

 ש גתרתוסנקציר וערנשיר .

הרשות בהב ת הצרכן וה לר ההובן 

ילד ע  משרד הכבכבה   מוביבי  בימי  

אבו שי וי אכיפה אשר ילגק את מעמדו שב 

הצרכן. עב פי תכ ית משרד הכבכבה  

תי תן ברשות  מכות בהטיב עיצומי  

כ פיי  עב ע קי  מפרי לוק כ בד צרכ י  

 ובכו תשלרר את ה"בקולות השבויי ".  

עברה   2941במאי    29ביו  שבישי   

ההצעה בקריאה ראשו ה בוועדת הכבכבה 

שב הכ  ת וא  תמשיו ותקוד  הצעה גו  

יה בש ות את פ י הצרכ ות  היא צפו

 בישראב.  

עב פי הצעת הלוק יי ת ו בממו ה עב 

הב ת הצרכן וה לר ההובן  מכות בהטיב 

עיצומי  כ פיי  בפרק גמן קצר עב מי 

שפובע בצרכ י  ויקבע  עיף עבירה 

שע יי ה "השפעה בבתי הוב ת עב הצרכן" 

כו שהעבירה תורלב בא רק במי שמ צב 

 (22)המשך בעמוד 
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 צרכ ות

 21עמוד 

לובשה  פשית או בופ ית שב הצרכן אבא 

ב  כ בד מי שבור  בצרכן בקבב הלבטות 

בא מושכבות בקשר בע קה עב ידי פ יה 

לוגרת ו ש ית בצרכן או בב י משפלתו 

בבצע את הע קה  עב ידי הפלדות שו ות  

מ יעה מהצרכן בהתייעץ בבבי הע קה 

ותמ ע את תופעת ה"בקולות השבויי " 

הרוכשי  מוצרי מגון ומשקה במקומות 

 ביבוי במלירי  מופקעי .  

הצעת לוק גו מצביעה ב  שי וי מבמה 

ביל  בתבו ות צרכ י  שעד כה  לשבו 

תן  או ב   הופכת  ו ת  ו בהפרות אגרלי

בעבירות פביביות  כבון ריע ון תק ון ביטוב 

הע קאות  קביעת גמן המת ה במע ה 

 3א ושי במוקדי השירות  שבא יעבה עב  

 דקות.  

הממו ה עב הרשות בהב ת הצרכן 

וה לר ההובן  עו"ד תמר פי קו   ציי ה כי 

"תיקון הלוק יאפשר ברשות במקד את 

האכיפה הפביבית בהפרות הלוק הקשות 

וב פק מע ה כמעט מידי בתלו  האכיפה 

המ הבית. גאת תוו הפעבת מ ב ון מהיר  

במיש ויעיב שב עיצומי  כ פיי  מרתיעי  

כבפי מפרי הלוק  מדובר בהצעת לוק 

מהפכ ית שתלגק את מעמדו שב הצרכן 

 ותש ה את פ י הצרכ ות בישראב".  

השר  פתי ב ט מ ר כי "הבי ות בין 

ה ולרי  בצרכ י  היא ת אי הכרלי 

בכבכה בריאה" והו יף כי לוק גה י ייע 

בשיקו  אמון הצרכ י  ובהורדת מלירי . 

"בא צריו בלתו  עב משכ תא כדי בראות 

 רט  הופעה או כדורבב. אבה בדיוק 

המקרי  בה  המדי ה צריכה בהתערב  

במקומות שבה  יש כשבי שוק ובשי   וף 

 ב יצוב שב קהב שבוי" הו יף השר ב ט. 

 צרכנות על קצה המזלג

 מאת בת שבע מוראי

צרכ ות  אג עב קצה המגבב. צרכ ות 

היא במבא צורו של ר ובא בגבג ות. אג 

א   ביע ב ופר ע  רשימת ק יות שהוכ ה 

דברי   ת  רו  מ ע מבק ו פי הצו עב 

מיותרי . כו  היה צרכ י   בו י . ואב 

 שכל כי הכב גמין היו   וא  ל ר דבר מה 

אג  יבשי  וקו י  ב מוו. ויש ל ויות  ולות 

 במקרי "לירו ".

במ ברת  ושא הצרכ ות שבו א ו 

עו קי  מידי לודש  הלבט ו הלודש בבדוק 

 ב מוצרי  באגור בבעת שאוב בירושבי . 

ה ופרי  ש ערכו בה  הבדיקות וקבבות 

המלירי     מצאי  באותו אגור ב מיכות 

רבה אלד ביד הש י. במאמץ קטן שב 

הביכה  יתן בבצע ק יה בלי כון משמעותי. 

ראוי בציון כי  מיכות ה ופרי  אלד ביד 

הש י מעצימה את התלרות  והבקולות 

יוצאי   שכרי  מכו. הדבר תבוי בא מעט 

 ב ו וברצו  ו בק ות בגוב.

ן  בהבן טבבת השוואות מלירי  בי

ארבעה  ופרי  ש מצאי  באגור ו. בלר ו 

מוצרי  ב י י   ביותר ו ב בא עשיר 

במיולד. ילד ע  גאת א   לשב  ב עשיר 

יותר  י תבר ב ו כי יש פער בדוב ב ו 

 הק יות.

היכן שמ ומ ת כוכבית )*(לושב יל  
ממוצע ממוצרי  שהיו עב המדף ודומי  

 במהות .
 

 

בין ה ב הבבוה   49.20%יש פער שב  

ביותר ב ב ה מוו ביותר. אג ממש כדאי 

 בצרוו  בון יותר.

 רשימת המוצרים
שופר סל 

 דיל
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ק  רו כשחושבים על האי הי

ת  ו ר י ט ל  ע ם  י ב ש ו ח  , ד נ ל ר י א

עתיקות, כפרים שהזמן בהם עצר 

מלכת, ערים צבעוניות ותוססות, 

 מוזיקה ובעיקר הרבה בירה.

 

בדבבין  עיר הבירה שב אירב ד   לת ו 

באלר שש שעות טי ה והתלב ו את 

טיובי ו ברלובות ע  המב י  הב'ורב'יאיי  

המיולדי  והבע ו אב טרי יטי קובב'  הקובב' 

ן שהוק  באירב ד. ב פרייה  הראשו

 The  -המהודרת ראי ו את " פר קב "  

Book of Kells פר  דיר ששרד את   

הש י  שכבבו ב  בא מעט מבלמות  299 4

עקובות מד . במקו   לשפ ו ב יפורי 

ה גירי  הקדומי  שהפיצו את ה צרות 

ברלבי בריט יה והתרשמ ו מהאיורי  

 המיולדי  והצבעו יי  בדפי ה פר. 

בקומה הש ייה שב ה פרייה  מצא ו 

 פרי  עתיקי  ושמורי  היטב כשבמקו  

מוצבת תערוכת פ בי  אודות המבו האירי 

הראשון  בריאן בורו בצד פ ביה  שב 

א שי מדע ורול ובה  ב  ב'ו תן  וויפט 

 מלבר ה פר "מ עי בוביבר".  

ר  י י ב  ו  המשכ   ' ב ב קו טי  י י  מטר

ברלובות הראשיי  שב עיר הבירה  לצי ו 

את  הר הביפי והבע ו אב בית ה שיאות 

האירי ומש  במבון  בהתארב ות קצרה 

ובאלר מכן אב רובע הברי  שב דבבין  

"הטמפב באר"  ש  ב  ביבי ו מוגיקה 

מוכרת  השיר " ימן שאתה צעיר" המוכר 

 WHISKEY IN THEבאירב ד בש   

JAR . 

בבוקרו שב היו  הש י  התלב ו את 

דרכ ו בכיוון מערב ובדרו לבפ ו עב פ י 

מישוריו הירוקי  שב מלוג מיתי   ה י ו 

מ ופי העדרי  בצדי הדרו ומהלוות 

המקומיות האופיי יות במורשת הלקבאית 

שב אירב ד ו לשפ ו במיתובוביה האירית 

 המיולדת.  

המיתובוביה האירית מתבבה בכב מקו  

באירב ד  האירי  מב  י  עביה את 

 יפורי הע  שבה  ואת אמו ותיה  בפיות 

ק  רו הי ן  הבפרקו ב   בה   בבמדי   ו

והמפור    אות  ה  רואי  כצאצאי שבט 

ה"טואטה דה ד אן" אשר שבטו באירב ד 

 עד בהבעת שבט ב י המייב.  

הפרק הבא במיתובוביה האירית  ובע 

בבבורת ממבכת אב טר הצפו ית וב יוע 

האביבי  באירי  כאשר ביבור תקופה גו 

ב את המרד  בי ן אשר הו י בי כו קו א  הו

בבריטי  בהתקוממות הפ לא בש ת 

  אשר את פ בו  יתן בראות בלגית 4042

 ב יין הדואר המרכגי שב דבבין.  

תקופת הפיא ה במיתובוביה האירית 

כובבת את  יפורי הבבורה שב ציידי האי  

אשר בצד אומץ הבב הפבי ו ב  עדי ות 

 ו דיבות ובו  יפורי פיות רבי .  

תקופת המבכי  במיתובוביה האירית 

כובבת את  יפוריה  שב מבכי אירב ד 

ו  ואת מבלמותיה  שכבב ת   הקדומו

אבמ טי  שב ק   ואבדה  כאשר כב לבקי 

המיתובוביה מהווי  ילד את ההי טוריה 

שב אירב ד אשר עביה התב  ה הלברה 

ן  ת השבטו הקבטית הקדומה  שכבו

 וההיררכיה הדתית האביבית.

מצא ו את "מי הליי " כאשר הבע ו אב 

מגקקת הווי קי "קיבבבאן" ומש  עשי ו 

 את דרכ ו בעיירה הצבעו ית את'בון.  

את'בון ב ויה בשתי בדות  הר השא ון 

הארוו שב אירב ד ובה מצודה עתיקה 

 המשקיפה בעיירה.  

בקראת הצהרי  הבע ו אב באבווי  

העיר השבישית בבודבה באירב ד  עיר 

צבעו ית ה שע ת עב מפרץ קוריב. ברלוב 

ץ' בה  בי  דת  ו את מצו הראשי מצא 

התרלש הבי ץ' הראשון בהי טוריה  ראי ו 

קוב  בה התפבב  ית   ט  י כ  י את 

ת  אב מ עו ב  הפבי מבו  בטר   בו קו

 הביבויי  ועבר ו ב  ברובע ה פרדי. 

ביו  השבישי עשי ו את דרכ ו בעבר 

לבב קו מארה  המתאפיין בקבוצת רכ י   

ביצות ואבמי  ובדרו איו בא  עדרי  רבי  

 שב כבשי .  

בהמשו הבע ו אב מ גר קייבמור  אשר 

בעבר היה אלוגת  שב ב י הגוב מיטשב. 

ה רי ב ה את הארמון במרברט רעייתו 

 

 אירלנד: האי הירוק

 מאת עי ת לייט

 טיוב 

 20עמוד 
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האהובה. ע  הש י  התבבבבה האלוגה 

מיד ביד עד ש מכרה ב שות המ דר 

הב דיקטי  אשר הביעו במקו  באלר 

 מבלמת העוב  הראשו ה. 

באורו אב  קייבמור  ייר ו ביער עד 

שהבע ו אב ב י ויקטוריה המרשימי  ובדרו 

עבר ו ב  בעיירת המלוג קביפדן  אשר 

ש ה כארץ מפבט   429  -הוקמה בפ י כ 

בפביטי לברה אירי  וכבכבתה מתב  ת 

 כיו  בעיקר עב תיירות.   

בבוקר במלרת  פרד ו מבאבווי ועשי ו 

ג  ן מערב  בעבר מלו ו ו את דרכ ו בכי

קו אכט. בעבר היה המלוג ממבכה אירית 

קי   ה לקו בדותי קבטית קדומה שתו

במיתובוביה האירית  או כיו  גהו מלוג 

טרשי שומ  שבמרלביו אב י  בדובות. אב 

מלוג גה  ובקו אלרו י האירי  שהתקוממו 

כ בד המשטר הא בבי  אב המלוג בו "אין 

מי  בבדב עץ  אין עץ בתבות אד  ואין 

בר  בי או ר אד "  בדברי  אדמה בקבו

המבלמה  את  ב  הי ה  אשר  ב  ו מו קרו

במורדי  האירי . דווקא במלוג הטרשי 

 לשפ ו ביילודיותה שב אירב ד וב ופי 

האבן המרשימי  המכו י  בורן  המשכ ו 

בעבר מצודת דא בור העתיקה ובדרו ראי ו 

עוד שבב מצודות עתיקות ולרבות אשר 

פע  היוו את ההי טוריה המרשימה שב 

 אירב ד.  

באלר   יעה ארוכה  הבע ו אב הלוף 

הר  מו קי  ו מצ אב  האי   שב  המערבי 

מטרי  באורו   299ה ישאי  בבובה שב  

ק"מ  בה  קי  ו יו י  בע  תוכי י    1שב  

 ומעב התעופפו בה  שלפי  וי עורי .  

אלרי ה יור במצוקי מוהר  המשכ ו אב 

העיר הקט ה קורק. אב עיר גו  מבטו מאות 

אבפי פביטי הרעב הבדוב שהיה באירב ד 

בימי הבי יי   בליפוש  אלר דרו בהבר 

 אב מעבר בי .  

ע  בוקר עשי ו דרכ ו בכיוון מלוג קרי. 

ביקר ו ב"בית מוקרו "  ארמון משפלתי בו 

  4122התארלה המבכה ויקטוריה בש ת  

ו  והתרשמ  ו  בלדרי ו ן  בארמו ו  ר  י  י

רי הכבד ומן ה ופי   מהריהוט המקו

ה יבטי  מלבו ות הארמון. המשכ ו ב יור 

במ בוב טבעת קרי  המשתרעת באורו 

ק"מ  התרשמ ו מהכפרי  בדרו   419

וכמובן עצר ו בבבו  קצת אייריש קופי 

ר ו עד שהבע ו אב  ו והמשכ ו את  י

ווטרוויב  עיירה קט ה בה  הב צ'ארבי 

צ'אפבין ב פוש בצעירותו והמשכ ו אב 

בי ו את ה קודה  בי הכפר   י   ש  

הישראבית שב ו באירב ד  פ ב ש יתן 

במת ה עב ידי ה שיא ליי  הרצוב בע  

רי ובגכרו שב אביו ששימש כרב  האי

 הראשי שב אירב ד.  

מצא ו את  קודת התצפית שהוכשרה 

במיולד עבור המבכה וויקטוריה בעת 

ממ ה   Ladies View  -ביקורה באירב ד  ה 

יכוב ו בהשקיף עב הרכ י  ה ושקי  

באבמי  שה  לבק מהפארק הבאומי שב 

 קיבאר י והמשכ ו בעבר מפבי טורק. 

את הבוקר שבמלרת פתל ו בטיוב 

י ו  ן   ה  ו רבבי באורכו שב  הר שא 

מהברבורי  ששטו בה  בשבווה באב  

ן   ו ' ב המבו  דת  מצו בעבר  ו  השקפ  ו

והייתה  מב   4294שהוקמה עוד בש ת  

השבטון הא בבי עב אירב ד וש י  באלר 

מכן התבצרו באותה מצודה אלרו ה 

האירי  הקתוביי  אשר  בלמו  בד וויביא   

בעבה שב המבכה מרי הא בבייה עד 

שבאלר מצור ארוו ה כימו הצדדי  

בלתו  עב ה כמה בפי ויי  בתמורה 

בהקבות בע  הקתובי באירב ד. המשכ ו 

בטייב ב מטאות העיר העתיקה וצפי ו עב 

 ש ה.  129 -קתדרבת מרי הקדושה  בת ה

המשכ ו אב מצודת בו ראטי וטייב ו בין 

הלומות והלדרי  ומש  המשכ ו בעבר 

י   מב  ת  בו עשרו ר  בקבו הפו פארק 

המשקפי  את הליי  באגורי  השו י  שב 

 אירב ד במשו מאות הש י . 

בערב לגר ו שוב בדבבין   ה י ו ממופע 

פובקבור ובמלרת בבוקר  שוטט ו שוב 

ברלובותיה שב דבבין  ביקר ו במבשבת 

הבירה המפור מת שב בי    ראי ו את 

בית הדואר המרכגי בו פרצה התקוממות 

הפ לא המפור מת שבעקבותיה הלב 

התהביו בעצמאותה שב אירב ד  ראי ו את 

פ בו שב קוכוביין הביבור המיתובובי  

המשכ ו בטייב באורו  הר הביפי ו כ   ו 

אב רובע הטמפב באר ש  עצר ו ביה ות 

מקפה ומבירה קרירה  מש  המשכ ו 

 ברובע הק יות ו פרד ו בשבו  מאירב ד.   

 

 טיוב 
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 לחמניות קמח מלא עם קשקבל אגוזים וסילאן

 עוגת גבינה קרה

 מאת שובה בו ן

 מצרכים

 כו ות קמל מבא 3·ו

 כו ות קמל בבן 2·ו

 בר  שמרי  טריי  12·ו

 מי  כו ות 2 ¾·ו

 רבע כו   יבאן·ו

 בר אבוגי  קבויי  מכב  וב שיש 499·ו

 כפיות מבל 2·ו

 בר בבי ת קשקבב או פרמגן מבורדת 29·ו

  

 אופן ההכנה

מכ י י  את כב לומרי הבצק במעט ·וו

עד בקבבת בצק - הבבי ה בקערת מערבב 

אליד מו יפי  מעט מי  וא  גה בל מידי 

מו יפי    –כפות מי     4-2מו יפי  עוד  

דקות   1את הבבי ה וממשיכי  בערבב עוד  

 –מעבירי  בקערה ומכ י  ב ייבון  צמד  

בהתפלה לצי שעה עד שהבצק מכפיב את 

  פלו.

וו ב · ר  מעבות    249-מלממי  א הת ו

אפייה   מרפדי  את תב ית האפייה  ב ייר 

ויוצרי   לתיכות    19-מלבקי  את הבצק ב 

כדורי  בבודב שב כדור פי ב פו ב. מ ילי  

 "מ בין   1בתב ית ושומרי  עב רוול שב  

מברישי  בביצה   - בלמ ייה בבלמ ייה 

 42מפגרי  קצת בבי ת קשקבב ואופי   

 דקות עד שמגהיב.

 

 בא באכוב הרבה  גה משמין –אג  בתאבון 

   וטעי  שמל לב שבועות
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 מאת ע ת שביט

 מצרכים

מ ות   29או ב    22מתאי  בתב ית  ·וו

 אישיות

 בר' בבי ה בב ה 929·ו

 שמ ת מתוקה   2·ו

 כו   וכר¾ ·ו

אי  ט ט פודי ב )ו יב / שוקובד/קפה/   4

 ו יב צרפתי/ ו יב פיצפוצי (

 כו  לבב 4·ו

 שקית ב'בטין )אריגה כלובה( 4·ו

 כו  מי  רותלי ¾ ·ו

 

ב י  בעובה אפשר בבלור  וופב בבבי / ·וו

 ב י  עובה מוכן / עובת הבית פרו ה דק

ציפוי העובה  אפשר ב'בי  ע  פרי מתאי  ·ו

)ב'בי א    ע  קוביות א     ב'בי תות ע  

רבעי תות  ב'בי משמש ע  פרו ות משמש 

 ועוד( אפשר ממרל אוכמ יות.  

 אופן ההכנה  

וו מערבבי  במיק ר שמ ת מתוקה ·

מו יפי  את כו  ה וכר ואת הבבי ה  

 אבקת האי  ט ט פודי ב ואת כו  הלבב.

וו כה · בת  עשית  מי באלר שהתערו

מכ י י  במקרר )משאירי  אותה בקערת 

 המיק ר( במשו כרבע שעה.

וו גבי     –מרתילי  מי   ·  –כו   ¾  מו

מו יפי  את הב'בטין ומערבבי  בבא 

דקות עד שהב'בטין  ראה   2הפ קה כ  

 שקוף ובבא בבישי (.   

מוציאי  את הקערה מהמקרר לגרה ·וו

במיק ר מערבבי  שוב ומו יפי  בהדרבה 

 את הב'בטין.

מכי י  את הב י  ה דרש בתב ית ·וו

עבובה או בתב יות אישיות ויוצקי  את 

 התערובת.

 שעות. 42מכ י י  במקרר במשו ·ו

מכי י  את ציפוי העובה. א  מכי י  ב'בי ·וו

יש בתת בב'בי טיפו ת בהתקרר ואג בצקת 

 עב העובה.

את האוכמ יות בערבב טיפו ת ע  מי  ·וו

למי   כדי שבא יהיה מרוכג מידי ובצקת 

 49-עב העובה ובהלגיר במקרר בעוד כ 

 שעות בפ י ההבשה.

 מתכו י  בשבועות
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 תיאטרון חיפה אמנות

 הצבה

הקומדיה "אמנות" של תיאטרון 

חיפה, מועלית כבר כמה שנים 

ברחבי הארץ וממשיכה לסחוף 

אחריה צופים רבים שפוקדים את 

 קופות הכרטיסים. 

את המלגה "אמ ות" כתבה י מי ה 

רגה  תרב  בעברית   י  אבו י וביי   תן 

דט ר ובמרכג המלגה  יפור  שב שבושה 

לברי  ותמו ה אלת בב ה המעמידה את 

כול עב אמ ות  י ו בו לברות  במבלן ו

 מודר ית.

ר  שב  פו ההצבה מ פרת את  י

 רג' )אוהד ק ובר(  מרק )רמי הויברבר(  

 ואיוואן ) ורמן עי א(.  

 רג' הוא אי טבקטואב  א פן אמ ות 

שרוכש יצירת אמ ות מודר ית  תמו ה 

שצבועה כובה בבבן אותה רכש במאתיי  

אבף פר ק   רג' רואה ביצירה שרכש המון 

עומק והוא מציב אותה בבאווה בלבריו. 

לברו מרק  הלבר הדעתן  בא מאמין 

ש רג' שיב  כב כו הרבה כ ף עב בד 

שאין בו כבו  ובעוקצ ות רבה מ  ה 

בהוכיל בלברו שאין בתמו ה דבר. בין 

 רג' ומרק  מ  ה בפיי  איוואן  שמשולל 

ע  כב לבר בתורו ומ  ה בהימ ע מכב 

וויכול או עימות ובהלגיר את השקט בין 

הלברי   הוא בא רואה בתמו ה דבר אבב 

ב  רואה שבכב גאת יש בה משהו. הוויכול 

האומ ותי שהלב בין  רג' ובין מרק בובש 

בור  בה  בכעו  דווקא עב איוואן שבשב 

רצו ו בבשר בין הצדדי    מ ע מבהביע את 

דעתו האמתית. בבהט הדברי  העוקצ יי  

ש אמרי  בין הצדדי   מתפרץ פתאו  

איוואן במו ובוב עב יל יו כרווק מגדקן 

בקראת לתו תו ויל יו ה בוכי  ע  בת 

בו ושצף הדברי  מותיר את לבריו  גו

 המומי .  

המלגה שואב "מהי אמ ות" ובמקביב 

לושף את היל י  בין השבושה ומעמיד 

הש י    42את הלברות הארוכה בת  

במבלן. הדיון עב אמ ות הופו בתירוץ 

עבור הלברי  בדבר עב אהבה ויל י   

  ובב ות וא שי  שלושבי  אלרת. 

ההצבה "אמ ות" היא הצבה מהירה 

ומצליקה ע  ביהוק שלק י  מצוין וא י 

 ממביצה עביה בלו .

בבא  רבע   ו כשעה  רו ההצבה  או

 הפ קה. 

 

 

 מאת עי ת לייט 
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קסם האור 
הביאנלה הנשבר 

 לאומנות הזכוכית ירושלים

הבעתי במתל  התל ה ב יו  מרתון 

בי"  עב מ ת בצב  את קבוצת   מי  

השופטי  ממלוג תב אביב שרצה כבר די 

 באדיקות כמה ש י .  

ה פקתי את מי שה פקתי  ועב הדרו  

בעודי מתפעבת מהבוקיישן )פשוט הרו ה 

עב ירושבי  (  אבישבע העורכת המביצה 

בהיכ   בבקר בתערוכת הגכוכית מוצבת 

 במקו .  

מ תבר שאוצר התערוכה ) בילד ע  

באו יד קריצון (  ואף מציב בה את יצירותיו 

אבאושלומי אלושפיתאוהוא דוד שפירא   

!! ובהבן שלנר,וומנהלואגףוב יתו קציביםו

 מוצבת יצירתו.  

יש בי יל  מיול  בגכוכית מגה ש י   

 מצא ב  קור    to do listוברשימת ה  

 ויטראג'י    מתישהו מקווה בהביע אביו...

ת  ו פ ו  ת   ו ו  תמ ן  א כ ת  ו פ ר ו צ מ

 בהתרשמותכ  מהתערוכה.  

  תן-מאת רלבי בר

 תערוכה

 הרדי -אירי  עצמון

 דוד שפירא
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ב י מגב תאומי  ידועי  כ"רבי פ י ".  

אד  ש ובד במגב גה יכוב בלשוף באופיו 

שבו  ברבע  תון או באורו גמן  תכו ות אופי 

רבות  מבוו ות ואף מ ובדות. מה ש ובע 

גה שב י המגב הי    ב  בעצמ  וב   מכו 

בפצב את תלומי  באלרי  בעבי יכובת  

הליי  ובהתמקד במ פר  ושאי . בדרו 

כבב תכו ה גו מביאה בהשקעת גמן ומאמץ 

שב בן המגב במ פר תלומי  רב  וכן 

 בהצטיי ות במ פר ע פי .

ה"תאומיי " מו עי  עב ידי ש י כולות 

רול יות בבוהה בצד אופי פעיב   –מ ובדי   

 מרץ ויגמי  בכן ב י מגב גה מרליבי  את 

שטלי התע יי ות  ומ  י  בטעו  מהעוב  

ובדרו כבב בא מ יימי  באכוב את   –כובו  

 הפרי ממ ו טעמו.

בב  טעה  ב י המגב ה  מוביבי  

לברתיי  ויש בה  יכובת בבוהה בהשתבב 

במהירות בכב לברה ובכב משרה או בכב 

קשר )ב  גובי(  כב מצב אביו ייקבעו מתאי  

גה    בה  ככפפה עב היד ובאופן טבעי 

 הופו אות  בבעבי כריגמה בבוהה.

ה  מ תדרי  מצוין ע  א שי  אלרי  

יודעי  במשוו את בב  וברכוש את  ו

 אמו  .

–אג  מגב טוב בכ  מגב תאומי   

 והרבה הצבלה. 

 הורו קופ

 מאת שובמית בו ן

 40.2 - 41.1 תאומים
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 נבו יכול לכתוב אחרת. 
 אשכול נבוהמקווה האחרון בסיביר 

הרומן  פתל במכתב  המתויק בקב ר 

-4003"תרומות "  ארכיון עירית צפת  

"   שב יהודי אמריקאי עשיר בש  4001

ב'רמיה מ דבשטרו   שבו הוא מבשר עב 

ר  בעי לדש  ה  ו מקו בתרו   הלבטתו 

הצדיקי  שהיא כ ראה העיר צפת בגכר 

אשתו המ ולה. אוב  איתור המקו  

במב ה אי ו פשוט  העיר רוויה במקוואות  

ובפוביטיקה מקומית יצרית  יש בשמור 

בקפידה עב האיגון בין הגרמי  הדתיי  

השו י . בפיכו מלביטי  ראש העיר  ע קן 

ממובל ש רדף עב ידי טראומה משפלתית  

ועוגרו ה אמן משה בן־צוק   ער לוץ 

בקיבוץ שלגר בתשובה באלר שהפ ה 

עורף באהבת לייו  בהקי  את המקווה 

בשכו ה מרולקת מעט  שבה שוכ ו עובי  

מבוברי  מרו יה  ומכו ה " יביר". קבבן 

ערבי צעיר  שכר בב ות את המקו   אף 

עב פי שכב ע יי ו הוא צפייה בציפורי . 

ומכאן מתבבבבת הבדילה  מבווה בצלוק 

ודמע  אף פע  בא יותר מדי צלוק ובא 

אב   –בדיוק במי ון ה כון    –פלות מדי דמע  

פפות את הקמת  ות שאו י ההתרלשו

 המקווה ואב הדמויות שמעורבות בו.  

ביר" מצפי  שהמב ה  " י תושבי 

הלדש ישמש מועדון שלמט )הרי מה 

במקווה בשכו ה שב רו י  קשישי  

וליבו יי ? (  ובא בלבוטין מבי י  מדוע יש 

בו בריכה קט ה ולדרי מקבלת  אוב  ב  

מבלי י  בפוט ציאב הארוטי שב לבב 

המב ה. משה בן־צוק מרביש מבבי דעת 

שאהובתו מלייו הקודמי  לוגרת בלייו  

י  לי את  ו והדבר משבש את אמו תו 

המשפלה ה דורי  שבו.  עי   הב אי 

הערבי   כבא משו  ש לשד כי המשקפת 

שמבעדה הוא מתבו ן בציפורי  כוו ה 

באגור ב י  המודיעין ה ודי ה מוו  ואיבו 

ה דבן היהודי העשיר כבר מתכוון בהביע 

בארץ בטק  ל וכת המקווה  ילד ע  

אהבתו הלדשה  מורתו בקברי ט  ועתיד 

בהגדעגע מהשימוש הבא מקובב  א  

בהת  ל בעדי ות  שעושי  בו תושבי 

 המקו .  

 

אשכוב  בו  שוב מכ י  אות ו בהוויה 

הישראבית באופן  אטירי ואב ורדי כמו 

בתי  ובעבוע"    1"  –ב פריו הקודמי   

ו" ויב ד"  במורכבות שב הליי  במדי ת 

תופעת הלגרה בתשובה    –ישראב כבון  

קביטת עבייה  הדומי  טיות שב הביטלון 

והשפעתה עב המרלב  יל י ערבי  

 וישראבי   פוביטיקה מו יציפבית ועוד.

ממביץ בלו  עב קריאת ה פר וב  עב 

 יתר ה פרי  שב אשכוב  בו ה "ב.

 מאת אבי אשש

  פר

 ד   “, סיוון תשע4103, יוני 34גיליון מספר 



 לפני חצות

אית'ן הוק   השלקן והת ריטאי  

ש י  פרי  עב אהבה מככב    שכתב12

 ב רט "בפ י לצות". בימי  אבה 

ה רט השבישי בטריבוביה שכבר 

גכתה בכי וי טריבוביית  רטי האהבה 

הטובה בכב הגמ י   יודע משהו עב 

 –וב  עב ה יבוכי  שבה  –רומ טיקה  

כיאה במי שהתברש מאמה תורמן 

ו ישא בש ית במטפבת שב יבדיו ראיין 

 שואויוג.

וא  גה בא מ פיק הוא מככב 

"בפ י לצות"  שבו  בימי  אבה ב רט  

הוא מבב  אב ברוש הלי בלו"ב ע  

יה והתאומות שבה    אשתו הש י

המ  ה בשמר את הקשר ע  ב ו 

מ ישואי  הקודמי   שלי בשיקבו  

צירוף מקרי   או אומ ות   הא  גה 

 המושפעת מהליי ?

הוא ה רט השבישי  "בפ י לצות"  

והמצופה בטריבוביית  רטי  שבה 

מככב הוק בצד השלק ית הצרפתייה 

 ג'ובי דבפי.

תליבה  פבשו הש יי  עב ה ט 

 –ש  ביבמו    4002 "בפ י הגרילה"  שב 

 צעיר אמריקאי ו טוד טית צרפתייה 

ה פבשי  ברכבת  ו עת מבודפשט 

בווי ה ומבבי  ביבה רומ טי בפ י שהוא 

 לוגר בארצות הברית.

הרומ טי הפו בקאבט  הת ריט 

בש י  שעברו באלר צאתו וכתוצאה 

 2991-תשע ש י  באלר מכן ב   –מכו  

במאי ה רט את ש י הצעירי   הפביש 

" הפע   בפ י השקיעה  ” בש ית ב רט  

בפריג  רבע בפ י שהוא לוגר בארצות 

הברית ממ ע יל י הציבור ב פרו 

 הלדש.

ב  ה רט הש י הפו בהצבלה 

 אבצ ו בלכות  או שוב פע   מ לררת. 

ן  ו ר ל הא ק  ר הפ ד  ע י   ש  תשע 

בטריבובייה  "בפ י לצות"  שכבר גכה 

בביקורות משבלות ב רט הכי טוב 

 מבין השבושה.

אלד הרומ י  הבדובי  בקוב וע שב 

ימי ו גוכה בפרק  יו  עשיר ומה ה 

במיולד. מפואר ומרבש מעבר בכב 

יצירה  דמיון  ש יתן בהעבות עב הדעת; 

ו  שג ת  י פ ו לה   י כ ו שמ שבמת  מו

טריבוביית ה רטי  הכי טובה בכב 

 הגמ י ; ו רט שייגכר בדורי דורות.

"בפ י לצות" שמתרלש הפע  

ביוון. שבושת ה רטי  הפכו בפרויקט 

"האד  שאתו רבתי  ליי   אומר הוק 

שבי  וגה  הכי הרבה בליי  הוא אימא 

ל  בטו כו  כב  ש  מרבי י  בבבב שא 

בליי הרומ טיי  במדתי שריבי   אתה. 

ה  דבר בא רע. הבעיה היא לו ר 

יושר  ובפעמי   כשאתה בא רב ע  בן 

 אתה הופו בא ישר".–הגוב שבו 

  

 יאיר-מאת אבי  רייג ר

  רט

 31עמוד 

 ד   “, סיוון תשע4103, יוני 34גיליון מספר 

 מאת אתי בגבה  /  חלרם

  

 כשלבון הגדמ ויות  פתל בפ יו

  צבו מהר בטר  י בר 

 כי מי יודע מתי

 יפתל שוב בשביבו לבר.

  

  י יתי ביקשתי עשיתי 

 התל  תי התפבבתי

 והכב היה בשווא.

 ב  בכיתי קו  תי געקתי 

 וקובי בא  שמע בדממה. -אף צרלתי 

  

  פבתי עבבו ות הרכ תי ראש

 כרעתי ברו 

  ראה שאש ב קטן שהיה כביכוב

 פשוט  עב  ו מוב.

  

 –תביתי תקווה  שאפתי 

 באיב ות בבוהי  אף כיוו תי.

 ואף אלד בא רצה ב ייע בי

 הכב כו קט ט ה 

 כאיבו בא לשובה.

  

 לבושה בא מוכרת א ו ימית

 מבאת הרבש התשוקה העגה

 בראות שמי מת ו   בראש לוצות 

 כיוצרת מרשימה.

  

 

  

 שיר



 בהצלחה!
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