
םידידיה גוחל ףרטצה 14 'סמ ןוילג   

  

םימדוק תונוילגל

– השנמ תמר :יפרגואיג רוזא

,למרכל םורדמ( ערוזה תורעי

.)דעלג ץוביקל םענקוי ןיב

בכרב( החפשמה לכ :ל םיאתמ

)םיסוס וא םיינפוא ,4X4 ,יטרפ

הנשה תומי לכ :תצלמומ הנוע

תעב ביבאבו ףרוחב ץלמומ –

.החירפ

ךרדה .מ"ק 27 :לולסמה ךרוא

יטלשב הכרוא לכל תטלושמ

לע םינמוסמה םיציח( הנווכה

.)ץע ידומע

םוי דע םוי יצחכ :רויסה ךשמ

. ןיינעל םאתהב - םלש

ןוינח :ליעפ שפונ ינוינח

ינוינח ,טפוש לחנב םיבורחה

פוי י"ע ןוינח ,ערוזה תורעי

,ליוורטסוו

:העונתב םילבגומל המאתה

לע הכילה ליבש הרישכה ל"קק

לש ךרואב ,טפוש לחנ תודג

,)הכילה העש יצחכ( רטמ 800

ילבגומ תייסולכואל םאתומ

קינקיפה ינוינחב .העונתה

תונחלוש ובצוה םינושה

יבג לע םיבשויל םימאתומ

.םילגלג תואסכ

יממ תותשל ןיא :תוגהנתה יללכ

םיקיזחמל .וב לובטל וא לחנה

םולש

השנמ תמר קראפב יאמצע לויט
.ונצראב רתויב םיפיה םילבחהמ איה השנמ תמר

לש םייעבט תורעיו םדא עטנ תורעי לש בוליש

העגנ אל םדא דיש ץראב םיטעמהמ ,רובת ןולא

םושמ .יביסמ ינוריע ןפואב םתוא החתיפ אלו םהב

"תוקוריה תואיר"ה תחאל המרה הכפה ךכ

םילייטמל הקינעמה ,לארשיב רתויב תובושחה

.םירדוסמ יאנפו שפונ ירתא םג יארפ עבט דבלמ

ןיב .חרופ וחאל ךפוה קראפה ביבאבו ףרוחב

ילג םילוע ,רבע לכמ םימרוזה ,םינטקה םיגלפה

תעבג" .עבט תעפות תניחבב םהש החירפ

לכ תא ןאכ הרבש ,דעלג ץוביק דיל ,"תופקרה

הצק קר והז ךא ,תופקרה תחירפ רשועב םיאישה

,קראפה זכרמב אצמנה ,םולשה קמעב .ןוחרקה

,תינלכ לש םיינוגסס םידברמ המדאה תא םיסכמ

םהילאו רבע לכמ םיציצמ םיסיריא ;ינויריעו תירונ

םיחרפ לשו םיבלחס לש םיבר םינימ םיפרטצמ

ינפ לע םיבוכר ,בכרב ,לגרב לייטל ןתינ .םירחא

תודשו חותפה ףונה יבחרמ לא םיסוס וא םיינפוא

.החירפה

ןרק ,םוקמב םינומטה תורצואה תא רמשל ידכב

ףותיש ,וגוסמ ןושאר ךלהמ המזי לארשיל תמיק

ויפוא לע תוטלחהב םיבשותה לש אלמ הלועפ

תנמ לע םייח םה ובש בחרמה לש ודיתעו

.םירכשנ ואצי ,דחי םג,םדאהו הביבסהש

"תסיגנ" בקע הלודג הנכס קראפל תפקשנ םויכ

לארשי הצוח שיבכ תלילס תבוטל ונממ םיחטש

קראפה חטש לע זירכהל םיבר םיצמאמ םישענו

ןיב הנמא תמייקתמ ובש ירפסויב בחרמכ לעכ

ןעמל ויפוא לע רומשלו הביבסל םדאה הביבסה

.םיאבה תורודה

ונרחב ונא .קראפב לייטל תובר תויורשפא ןנשי

קראפה לש ףונה תודיחי לכ תא הצוחה לולסמב

,בכרב ,לגרב הב לייטל ןתינש ,ךרדה .השנמ תמר

,תורעיב תרבוע ,םיסוס יבג לע וא םיינפואב

םייאלקח תודש תוניבו םיחותפ םיפונב ,םילחנב

e- קורי http://212.199.160.128/kkl/rad3DADA.html

1 of 5 03/27/2009 12:18 PM



לע רומשל ןוצר ךותמ - הגהב

יעטק םנשי ,ףונה לש ויפוא

וסוכ אלו וללסנ אלש ךרד

עוגפל אלש ידכ ,עצמב

יעטק ,ךכיפל .ףונב םתובלתשה

תויהל םייושע םימיוסמ ךרד

ףא םשג רחאלו םיינונבא

רבעמל המיאתמ ךרדה .םייצוב

תללוכ איה ךא ,יטרפ בכר

,טעמ םישבושמ םיעטק

םדקתהל ץלמומ םכלהמבש

.תיטיא העיסנב

עדימ תנחת :םיבושח םינופלט

ץע ןתיבב תמקוממ –

.רחג לחנ םרוז ויתולגרמלו

ינולאו תופמ שי תוביתה ךותב

זכרמ :םולשה קמע תווח .עדימ

תויוליעפו תואנדס ,הכרדה

רוגס( 04-9591808 עבטב

.)תבשב

חותפ הרעו'גב הנגהה ןואיזומ

ישיש ,16:00-8:00 'ה-'א םימיב

.14:00 דע

יווילב םירויסה .תבשב רוגס

תוצובק .ימוקמ ךירדמ

רוקיבה תא םאתל תושקבתמ

.04-9597402 'לט ,שארמ

רבחל חלש

.םידבועמ

קראפה ךרדב לולסמה

שיבכב לודג טלש ,)28 מ"ק ןמיס דיל ,66 'סמ שיבכ( ערוזה תורעיל הסינכ

תפעתסמה ,הלולסה ךרדה ."השנמ תמר קראפ" ל םיאבה ינפ תא םדקמה

הנשי ןתיבל ךומס .רחג לחנל ךומס אצמנה עדימה ןתיבל הליבומ ,שיבכהמ

םיענ םוקמ -תות יצע לצב םיבצומה םילספס הבו תועגרתהל דמח תניפ

דקומל ךומס .עדימ יפדב דייטצהל רשפא ןאכ .ףרוחב םרוזה גלפב ןנובתהל

.רחג לחנל םורדמ תואשנתמה תוחולשב ספטמה םיינפוא ליבש אצוי עדימה

הלאמש קראפה ךרד הנופ עדימה ןתיבמ מ"ק 3 – כ– הרעו'גל תמוצה

ךכ רחא קרו טפושה לחנב רקבל ןכ ינפל םיצילממ ונא .הרעו'גל ,)המורד(

.םינפל רשייה הלולסה ךרדב ךישמנ ךכ םשל .ןאכל בוש רוזחל

לחנל תדרויו רחג רהל תספטמ איה .בטיה תטלושמ ךרדה - טפושה לחנ

ךרדה הרצק ןאכמו בכר לכל םיאתמה "יריא רשג"ב לחנה תא םיצוח .טפושה

,לגרב לייטל תויורשפא רפסמ ןנשי ןאכ .בכרה תיינח םוקמ ,םיבורחה ןוינחל

העש יצחכ( לחנה לא )תרשח( ימא ןיעממ מ"ק 1 -כ וכרואש רצק לולסמ

םילולסמה ינש .)הכילה תועש 2-3( מ"ק 5 -כ וכרואש ,ךורא לולסמו )הכילה

.ירושימ יאוותב םהב הכילההו םיילגעמ םה

ןרקה ףותישב ,םילגלג תואסיכ רבעמל רשכוה טפוש לחנ ליבשמ קלח

לולס וקלח ,אלפנ ליבש והז .ימואל חוטיבל דסומב םיכנל םיתוריש חותיפל

רקיעב ,םילחנ תודג יצעב תלצומ ךרדה .ץע תוחולמ יושע וקלחו טלפסאב

ךרואב ,הכילה ליבש הרישכה ל"קק .הנשה לכ םימ םימרוז לחנבו הברע יצעב

תייסולכוא ללוכ ,רוביצה ללכל םאתומה ,)הכילה העש יצחכ( רטמ 800 לש

םירבוע .דועו םיעונלק םע םישישק ,תולגע םע תוהמא ,העונתה ילבגומ

תכירב לא ךפתשמה ןטק לפמ רבעל םימרוזה וימימו לחנה ךרואל הכילהב

.הנטק םימ

הרעו'ג תמוצל םיבש טפושה לחנב יוליבה רחאל - הרעו'גל תמוצל הרזחב

הדשל )לאמשמ( עוטנ רעי ןיב התע תרבוע קראפה ךרד .המורד םינופו

.למרכהו טפושה לחנ יפונ םיפשחנ העבגה הלעמב םילועשכ .)ןימימ( דבועמ

והז .הנשיה "גנילוס"ה ךרד תא לצנמ ךרדה יאוות ,חותפה חטשב ,ךכ רחא

רוזאל םענקי ןיב רשיק אוהו תיטירבה הפוקתב םינבאב ללסנש "שיבכ"

סמות יטירבה סדנהמה ידי לע ןנכות שיבכה .בכר לכל ריבע שיבכה .הרעו'ג

תולעת ,םירשג ןונכתב החמתהש )Tomas Telford (1757-1834 דרופלט

– השיגל םישק תומוקמב םיכרד תלילסל תידוחיי הטיש חתיפ אוה .םיכרדו

ךרואל מ"ס 18-45 קמועב ובצוהש תולודג םינבא ןה גנילוסה .גנילוס יכרד

הלאכ תובר םיכרד.םינבא ירבשו םיקולח ,ץצח וסחד הבחורל .ךרדה ילוש

.יטירבה טדנמה ימיב ץראה יבחרב וללסנ

קמעה רמשמל דרויה שיבכב תמייתסמ גנילוסה ךרד – קמעה רמשמ שיבכ

שיבכה לע ולע זא קרו ,העונתה בצמ תא בטיה וקדב ,ורצע .)6953 'סמ שיבכ(

םירטמ המכ רחאל תפעתסמ קראפה ךרד .הלאמש טעמ וב ועסו תוריהזב

דרומב םירטמ האמכ דוע עוסנל םיעיצמ ונא הב ךישמנש ינפל ךא ,הנימי

.הרעו'ג איה ,ןימימש העבגל בכרב ליפעהלו שיבכה

םוקמה ךא ,ע"נדג סיסבכ םויכ תשמשמ הרעו'ג– )"הנגה"ה ןואיזומ( הרעו'ג
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תיב ויהו ןאכ ולהנתהש )מ"מ( תוקלחמ ידקפמל םיסרוקה תוכזב רתוי רוכז

הווקת רב השמ רייצ ןאכ .וכרד תישארב ל"הצלו "הנגה"ה ידקפמל רצויה

תקנעומה מ"מ תכיסל ךפהש ,תיזה ףנעו ברחה למס תא )קנרטספ קדנומ(

.ל"הצ לש םיניצק סרוק ימייסמל םויה דע

תמגמ .רעשה ינפלש הינחה תבחרב בכרה תא הנחנו ,הנחמה רעשל עיגנ

הזה תיבב .1936 תנשב ל"קק השכר ותואש ,לודגה ןבאה תיב איה ונינפ

המוח" חסונב בושיי ומיקהש ,טפושה ןיע ינושאר הנשכ רובעכ ובשייתה

."לדגמו

.הרעו'ג לש הרופיס תא רפסמו ירוקמה תיבה תא רמשמ ןטקה ןואיזומה

לש ותומד ןב .םיסרוקה יכינח לש "רדסמ"ב םירקבמה םיבלתשמ הסינכב

הגוצתה .תינשדח היגולונכט תועצמאב תינכתה תא גיצמ סרוקה דקפמ

םותב .םינומיאה יקרפ תאו הרעו'גב םוי-םוי ייח השיחממ הנוילעה המוקב

.המורד העיסנב ךישמנו קראפה ךרדל רוזחנ הרעו'גב רוקיבה

רמשמ שיבכמ המורד הכישממ קראפה ךרד – "םיצוביקה תמוצ"ל ךרדב

תיב ידירשל בל ומיש .שורב יצע לש הנטק הרדש ךותב תרבוע ךרדה .קמעה

ןיע ישנא ,ודכנלו ץרוק המלשל הטרדנא םישמשמ םה .ךרדל לאמשמש דבה

ךומס ,המודק הרובק תרעמב תויגולואיכרא תוריפח תעב ופסנש ,טפושה

.ןאכל

,רעיה םע שגפמה ינפל ,בל ומיש .קמעה רמשמ רעיל רשייה תדרוי ךרדה

אוה "יתפרצ רשג" .רעיל ךרדבש ןטקה ץורעה לע רבגתמה "יתפרצה רשג"ל

םילודג םיעלס לש תורוש יתשמ יושע אוה .עקרקה-תתב יונבה רבעמל יוניכ

הז לכ .)"שאלקב" תיעוצקמה הגעב תונוכמ( רתוי תונטק םינבא ןהיניבו

"רשג"ל תחתמ םימ לוחלח תרשפאמה הטיש םכל ירהו קדוהמ עצמב הסוכמ

.םשגב ףחסית לבל ךרדה לע תרמושו

קחרה אל תפלוחו )הנימי( המורד הנופ ךרדה קמעה רמשמ רעי םע שגפמב

םיבאשנ םימה .ןוטב תכירב ךותל רבעב ועבנ וימימש ןייעמ ,תימלוש ןיעמ

םיעיגמ ונא םירטמוליק 4 – כ רחאל .קמעה רמשמ ץוביקל םימרזומו םויכ

."רכיכ" ךותב םיחמוצה שורב יצע המכ םינמסמ התואש ,"םיצוביקה תמוצ"ל

רקבל ידכ הלאמש ןאכ הנפנ ונא ךא ,םינפל רשייה הכישממ קראפה ךרד

.םיצוביקה רעיבו שאר תיב תברוחב

הלוע ךרדה םירטמ 200 – כ רחאל – םיצוביקה רעיו שאר תיב תברוח

דחאב העבגה שארל םיספטמו ךרדה דצב םינוח .שאר תיב תברוחל

תושעל ךירצש המ לכ .האלפומ תיפצתה .הגספל ךרדהמ םיליבומה םיליבשה

קינעמ אוהו םירטמ 360 ליבשה ךרוא .הגספה תא ףיקמה ליבשב טטושל הז

תרצנ ירה ,רובתה ,לאערזי קמע תא ןאכמ םיאור .תולעמ 360 לש תיפצת

תא םיאור ינשה דצהמ .ןומרחה גלש תא םג ריהב ףרוח םויבו הרומה תעבגו

םיבושיי םג ומכ ,הרדחב חוכה תנחת תובוראו הפיח ץרפמ ,למרכה יפונ

בושיי לע םידיעמ םוקמבש תוקיתעה ידירש .ביהרמ טושפ .ןורשב םירחא

.תימורה הפוקתהמ

הנופצ ךישמנו ךרדל דרנ .העבגה תא הפיקמה ךרדב ךישמנו בכרל רוזחנ

יהוז .ץע םייונב םייפוצ םינקתמ הארנש דע ,םיצוביקה רעי לש הפיה ףונב

רמושה" יכינח לש ץיקה תונחמ רבעב וכרענ וב םוקמה – "היירמושה"

לחנ ןוויכל המורד קראפה ךרדב ךישמנו "םיצוביקה תמוצ"ל בושנ ."ריעצה

םשג רחאל ריבע םויכ .המקה יבלשב אצמנ ךרדה ךשמהמ קלח .םינינת

.בכר לכל – םימשגה תנועל ץוחמו )4X4( בכרל

שארל תספטמו םינינת לחנ לש םייליעה םילבויה לא תדרוי ךרדה – רפכ ןיע

םידירש םיארנו תונייעמ ינש םיעבונ קמעב .ןטק קמע לע הפיקשמה העבג
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.ןירפוכ ןיע תוברוח םה הלא .ןתסוב יצעו רבצ תוכושמ םהבו רפכ לש םיברח

תא שמשמ לודגה ןייעמה .לגרב וילא דרנ ,םוקמה תוולש לע רומשל ידכ

.טפושה ןיע ץוביק לש רקבה

שארב תרבוע ךרדה .קראפה ךרדב ךישמנו בכרל בושנ – תופקרה תעבג

שיבכ( דעלג שיבכב תתחונו לולפס לחנל םינינת לחנ ןיב הדירפמה החולשה

העבגה הסכתמ ,ץרמל רבמצד ןיב ,ףרוחב .תופקרה רעי דיל )672 'סמ

הינחה תבחרב בכרה תא תונחהל ץלמומ וז הנועב .תופקר יפלאב תרעוימה

םוקמב הרישכה ל"קק .העבגב לייטלו שיבכה תא לגרב תוצחל ,הלודגה

.)הכילה העש יצחכ( רטמ 600 לש ךרואב ילגעמ הכילה לולסמ

הכישממ ,דעלג ץוביקל שיבכה תייצח רחאל ,קראפה ךרד – םינינת לחנ

.דואמ דודר אוה ןאכש ,םינינת לחנ לש תימורדה הדגל ליבקמב ,הברעמ

יאדכ םושג ףרוחב .המורד הדח הינפ תמיק שיבכהמ 500 – כ לש קחרמב

םימה .םינינת לחנל לפונה םימ "לפמ" לא ,הנופצ ףיקשהלו עגרל ןאכ רוצעל

.םינינת לחנל םיכפשנה זר לחנ לש וימימ םה הלאה

טאש ,רובת ןולא יצע םיחתפתמ ךרדה ידצב .הברעמ הכישממ קראפה ךרד

שיבכמ מ"ק 5 – כ לש קחרמב .םימשל םייואר םידממ םמצעל םירבוצ טא

איהש םושמ ךכ תארקנה ,"ליבומה ךרד" תא קראפה ךרד תשגופ דעלג

הנפנ וזה ךרדב .ךרדה דצב ,עקרקל תחתמ ןומטה ,יצראה ליבומה תא הוולמ

הברעמ ןאכמ ךישממה ,םינינת לחנ תא "יריא רשג"ב הצחנו )הנופצ( הנימי

השנמ ילחנ לעפמ תועצמאב הירסיק – הנח סדרפ תולוחל םירדחומ וימימו

."תורוקמ" לש

םיכרד יתשב )672 'סמ שיבכ( דעלג – הילד שיבכל רוזחל רשפא ןאכמ

:)םימשג רחאל תויצוב תושענ םיכרדה יתש( תואבה

ךרד תלצפתמ םינינת לחנל ןופצמ דחא רטמוליקכ – הילד ץוביק דיל םויס

.שיבכל העיגמו םידבועמ תודש ןיב תרבוע ךרדה – הנימי .םיינשל קראפה

דוע לוציפה תדוקנמ ךישמהל רשפא - השנמ תומר ץוביק דיל םויס

לכ םימ םימרוז לחנב .ףלש לחנ הלעמב ,הנימי זא קר תונפלו דחא רטמוליקכ

היילעה ינפל .ויתודגבש םילודגה הברעה יצע םידיעמש יפכ ,הנשה תומי

ןיע םשב ןייעמ םיהובג סוטפילקיא יצע לצב עבונ השנמ תומר ץוביק רעשל

ץוביקב רבעב וכרענש תולוחמה יסוניכ תא ומשב חיצנמ ןייעמה .םיללוחמ

.הילד

:תוסינכ רפסמ שי קראפה ךרדל :םיעיגמ דציכ

.)28 מ"ק ןמיס דיל ,66 'סמ שיבכ( ודיגמ – םענקי שיבכ ,ערוזה תורעי

.)קחצי ןבא( דעלג ץוביקל ךומס ,תופקרה רעי ןוינח

.הילד ץוביקל םורדמ מ"ק 1.5 - כ ,)672 'סמ שיבכ( דעלג – הילד שיבכ

.השנמ תומר ץוביקל הסינכה רעש ינפל הלאמש היינפ

.םינינת לחנ ךרואל ,םקימע בשוממ

קר הריבע וז ךרד .)21 מ"ק ןמיס דיל ,70 'סמ שיבכ( המלש תב קלדה תנחת

.)4X4( יעונמ-בר בכרל

לויט לולסמל העצה םניחב 'ד םוי לכב לבקל ידכ
.ןאכ קלקה ,ךיתופדעה יפל

e- קורי http://212.199.160.128/kkl/rad3DADA.html

4 of 5 03/27/2009 12:18 PM



םידידיה גוחל ףרטצה | תיבה רתא לקק| רשק רוצ | תויטרפ | המישרמ הרסה| םיטרפ ןכדע

קורי-e ל המשרה | 

 Powered & designed by

.ל''אודה תא םהילא וריבעה ,םיעצבמבו עדימב םכירבח תא ופתש

.הז ל''אודל הבושת וחלשת לא ,השקבב

.Please do not reply to this em ail

This email is sent in compliance with the CAN-SPAM Act of 2003 This requires unsolicited

e-mail messages to include opt-out instructions, a legitimate return e-mail address, and

the physical postal address of the sender. It prohibits falsifying the source, destination,

headers or routing information. To opt-out from receiving future message at this email

address, please click here and enter your email address. You will be removed from our

database within 10 business days.

ל''קקל תורומש תויוכזה לכ

e- קורי http://212.199.160.128/kkl/rad3DADA.html

5 of 5 03/27/2009 12:18 PM


