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ןקזה ידוד לש וייחב עגנ אוה ךיאו ינודא לש אפרמה וחוכ לע תודע הנה
דע השולש ול וראשנו דבכה ןטרסמ תומל דמע ידודש ימאמ יתעמש .דְֶרפ
זאמ ,הנש הרשע-שש תוחפל ידוד םע יתרביד אל .תויחל םישדוח העברא
.הרשע-םייתש ןב יתייהש

וננודא ןעמל ותמשנב תוכזל ידכ וילא יתרשקתהו ותוא יתרתיא ,לאל הדות
יכ יל רפיס אוה .יתנפלטש ורובע המיענ העתפה וז התיה .ךיתוארוה תרזעב
ינב ללגבו ותלחמ ןיגב םישק וייח יכ יל רפיסו שדחמ דלונש ירצונ אוה
.ער וילא םיסחייתמש ותחפשמ

תושעל ותוא ליעפהלו ואפרל לוכי םיהולא יכ ,ול רמול יתוא תכרדה התא
התאש ול יתרפיס .המ יהיו ,םיהולאב חוטבל וילעש ןכו םיהולא תדובע תא
.עומשל ול ץוחנ היהש המ קוידב היה הזו ,המלשה ותאופרל ורובע ללפתמ
הדבועה םצע ,ול םרג הז חור תרוקו דודיע הזיאל ךל רפסל יפב םילימ ןיא
.תאזכ הרוצב ודעב ללפתהלו ותמשנב לפטל ןמז שידקה והשימש

ותמשנב לפטל דציכ קוידב יל הארה ,ךתועצמאב ,םיהולא יכ עדוי ינא
יתנפלט ,הזה ןופלטה רחאל שדוח ךרֵעב יכ ךל חוודל דאמ חמש ינא םג ןכ-לעו
ללוח םיהולא יכ היה ויפמ אציש ןושארה רבדהו ומולשב שורדל דרפ דודל
רובעל וילע יכ דרפ דודל רמא אפורה :הרקש המ הנה הרצקבו ,וייחב סנ
יל ונת טושפ ,באכה תא לובסל הצור ינניא“ :רמא ידוד .תומי אוה - אַלו ,חותינ
תא רובעל ותוא ענִכש ןבה ,ולש ןבה םע ובצמ לע חחוש ידודש רחאל .“תומל
:םרמואב וילא ונפו םיאפור וילא ושגינ ,הזילאידל ךלה ידוד רשאכ .חותינה
:ונע םה ,עודמ םתוא לאש ידוד רשאכ .“ךתוא חתנל םילוכי ונניא ,.מ ןודא“
!!!לאל חבשה .“ךפוגב ןטרס םוש םיאצומ ונניא“

רובע ןכו ךיתוליפת רובע הדות ריסא אוהו הליפת לש החוכב ןימאמ ידוד
לכ תא םיהולאל קינעהל יל איה הלודג תוכז .ותמשנ ךותל תפטהש הנומאה
הניחבמ חתפתהל יל רשפיאש ךכ לעו ותאופר רובע חבשהו דובכה ,הליהתה
ןאכ ללוח םיהולאש תופסונ תובר תומלחהל ֵדע תויהלו ,הרומכ ךתיא תינחור
.וז הייסנכב
,דובכב
יזר'ג וינ ,טבזילא                                                                    .רא .ןא

יזר'ג וינ

,ומאלא ינוט דובכל
לש וימחרל תודוה יתעשונ ןמזמ אל .הרשע-עבש ןב ינאו .'ץייא .ִיא ימש .םולש

יתחקל ,ןיאקוקב יתשמתשה - הנוכנ-אלה ךרדב יתכלה םדוק .עושי חישמה וננודא
,םיהולאל הרזחב ינממ חקלנ לאירבג ידידי ,דחא םוי זאו .יתרכתשר ,.יד .סא.לא
ינאש תעדל יל ןינמ ,תומל לוכי לאירבג ומכ בוט ירצונ םא .וכרד הארַתה יל חלשש
שרגמב ךלש םינולעה דחא תא יתאצמ זאו השק בצמב ןותנ יתייה ?רותב אבה אל
ייח תא שידקהל ינוצרב יכ עדוי ינא תעכו ותוא יתארקו ותוא יתחקל .היינח
לע דואמ ךל הדומ ינא .יתניבו יפוג ,יתמשנ ,יבבל לכב ותרשל ינוצרב .וננודאל
הצור יתייה ,ומאלא רמוכה .ינומכ תודובא תומשנל העיגמ רשא הייסנכה תמקה
םישקבמ םישנא יפלא יאדוובש עדוי ינא .שדוקה יבתכ תא יל חלשתש שקבל
חתפתהלו דומלל הצור טושפ ינא .םהלשמ הנוש וניא ילש רופיסהו ךממ םתוא
לכו תושעל לוכי התאש המ לכ רובע ךל הדומ ינא .םיהולא לש וימחרו ותליהתב
.םלועה יבחר לכב םישנא רובע השוע התאש המ
,םיהולא ךכרבי

המוהלקוא ,ןמרונ                                                                                .'ץייא .ִיא

ומאלא ינוט רמוכה

,13-92 ,‘י יתמ  2  9-8 ,ו‘‘ט ,71-61 ,א‘‘י ,23 ,‘ה ,93-83 ,‘ב םיחילשה ישעמ ,91 ,ח‘‘כ יתמ  1
,51-31 ,ג‘‘י יתמ  3  5-3 ,ב‘‘כ תולגתהה ,52-42 ,‘ב ,‘א ןנחוי ,3-2 ,ד‘‘י ,85-65 ,‘ו ,71-61 ,‘ג ןנחוי
םייתנירוקה ,01, 5 ,‘א ןנחוי ,4 ,1 ,ד‘‘י םיליהת  4  1 ,‘ג ,‘א ןנחוי ,32-61 ,ד‘‘י ,11-01 ,5-4 ,‘א ןנחוי

,7 ,‘ח םיימורה ,42-32 ,‘ד ןנחוי  5  31 ,א‘‘י םירבעה ,4-3 ,‘ד ,‘ב םייתנירוקה ,41 ,‘ב ,‘א
,‘ט היעשי  8  9 ,‘ב םיסולוקה ,32-12 ,ז‘‘י ןנחוי  7  12-02 ,ז‘‘י סקול  6  41 ,‘ב ,‘א םייתנירוקה
,02-51 ,ד‘‘י ןנחוי  9  32-12 ,ז‘‘י ,11-6 ,ד‘‘י ,03 ,‘י ,41 ,01 ,3-1 ,‘א ןנחוי ,32 ,‘א יתמ ,5-3 ,‘מ ,5
-12 ,‘ג םייספאה ,02 ,‘ב םייטלגה ,02-91 ,‘ו ,71-61 ,‘ג ,‘א םייתנירוקה ,11-3 ,ו‘‘ט ,62-52 ,32
,71-61 ,‘ג ,‘א םייתנירוקה ,5-4 ,ו‘‘ט ,02 ,ד‘‘י ןנחוי  01  02 ,‘ג תולגתהה ,42 ,‘ג ,‘א ןנחוי ,61
םיחילשה ישעמ ,62-52 ,א‘‘י ,93 ,‘ז ,21 ,‘א ןנחוי  11  01-9 ,‘ב םיסולוקה ,12-61 ,‘ג םייספאה
םיקינולסתה ,8 ,‘ב םייספאה ,41 ,9-7 ,‘ג םייטלגה ,1 ,‘ה ,22 ,‘ג םיימורה ,13 ,ז‘‘ט ,93-83 ,ג‘‘י
,32-6 ,ז‘‘י ןנחוי  31  01 ,‘ח םירבעה ,33 ,א‘‘ל הימרי ,72-62 ,‘א תישארב  21  41-31 ,‘ב ,‘ב
11-01 ,‘ב םירבעה ,22-01 ,‘ב םייספאה ,81-61 ,‘ו ,‘ב םייתנירוקה ,71 ,‘ו ,‘א םייתנירוקה
,‘ט היעשי  51  11-01 ,‘ב םירבעה ,71 ,‘ו ,‘א םייתנירוקה ,32-12 ,ז‘‘י ןנחוי ,7 ,ג‘‘מ היעשי  41
,6-5 ,ה“מ היעשי ,06 ,‘ח ,‘א םיכלמ ,53 ,‘ד םירבד  61  53-62 ,‘א סקול ,32-81 ,‘א יתמ ,6-5
,62 ,2-1 ,‘א תישארב  71  6 ,‘ד םייספאה ,03 ,‘ג םיימורה ,23 ,ב‘‘י סוקרמ ,72 ,‘ב לאוי ,22-12
,71-41 ‘א םיסולוקה ,9 ,‘ג םייספאה ,22-12 ,ז‘‘י ,11-6 ,ד‘‘י ,41 ,01 ,3-1 ,‘א ןנחוי ,5 ,‘ט היעשי
7 ,‘ה ,‘א ןנחוי ,01-9 ,‘ב ,01-8 ,‘א ,םירבעה ,01-9 ,‘ב

םכל ןתייו באהמ שקבא ינאו“ :חיטבה אוה וידימלת םע רביד עושי רשאכ
לע קר אל הלח וז החטבה .)61 ,ד”י ןנחוי( ”םלועל םכמע היהיש רחא םחנמ
רמוא עושי רשאכ 1.םויה דעו זאמ תמא דימלת לכ לע םא יכ ,זאד וידימלת
2.דע ידעל ןהו הזה םלועל ןה ןווכתמ אוה ,דעל ,וינמאנ ,ונמע היהי אוהש

ךא “,םלועל םכמע היהי ...םחנמ”ה :רמוא עושי
םלועב םינגועמה םישנא 3.ותוא האור וניא םלועה
םישנו םישנא 4.םהיניע תואורש המב קר םינימאמ הזה
ןויגיהה תא ,םיהולא תא תוארל םילוכי םניא םיימשג

םניאו םיינחור םניה הלאש םושמ וחור תא וא ,ולש
,ונברקל חישמה תא םילבקמ ונא רשאכ 5.םיימשג
איה .“םייניע הארמב אובת אל םיהולאה תוכלמ“
6.ונברקב תאצמנ םיימשה תוכלמ .תיארנ יתלבו תינחור

םג היה ,םדאכ תינוציחה ותומלגתהב ,עושי
רמול היה לוכי ןכל 7.וברקב ישולישה םיהולאה
ןנחוי( ”םכמע תנכוש ]םיהולא חור[ איה“ :וידימלתל
םיהולא( אוה :עושי םהל רמא ןכמ רחאל 8.)71 ,ד”י
הרימא 9.)71 ,ד”י ןנחוי( ”םכב היהי“ )חורה תועצמאב
לש האלפנה המולעתהש ,ונל העידומ וז הרידא
וניניב הלא לכב 01,םיהולאה ינב לכב ןוכשת ,חורה תועצמאב ,ישולישה םיהולא
,םלועה ןוניכ ינפלמש ותפיאש תא םישגמ םיהולא 11.הנומא ילעב םניהש
הניה ,תלאוגה ותדובע ,הדיחיה ותרטמ 21.ונברקב תנכושה וחור תועצמאב
םדאה תאירבל הביסה םצע 31.ול ועמשי רשא הלא םע חורה תועצמאב דחאתהל
תועצמאב ,דחאל ךופהל ולכוי ישונאה ןימהו אוהש ידכ הדעונ םיהולאה ידי-לע
41.םדאה לש וחורב גזמתתש םיהולא לש תיחצנה וחור

ינפל םישדוח העשת הלחש ,השודקה תורבעִתההש םינימאמ םישנאה בור
51.דבלב חישמה תדלוהל תורבעתה התיה ,הדוהיב רשא םחל תיבב דלונ חישמהש

ינניא“ :רמא ,תוקחל ונילעש המגודה וא ונלש החנמה וקה ותויהב ,עושי םלוא
:בותכ השדחה תירבב ןהו ך”נתב ןה .)32 ,ז”ט ןנחוי( ”יתיא באהש םושמ ידבל
,באה אוה םיהולא 61.)6 ,'ח ,‘א םייתנירוקה( דחא םיהולא שי ונל ירה“
המוהלקואוניא םלועל םיהולא .דחא םניה הלא תשולש 71.שדוקה חורו ,ןבה
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81.קלוחמ

,דבלב תישונא הלותב התיהש ,םירמ לש המחר
רבעתה המחר 91.םיהולא לש שילשב קר אל רבעתה
הברקב רבעתה אל אוה 02.ולוכ ישולישה םיהולאב
סנכוה םיהולא .עישומה וא חישמה התושעל ידכ
,המחר ךותב רשא ישונאה דליה לש רבועה ךותל
םירמ 22.םלועה עישומ 12,חישמה תויהל היה דיתעש
ישונאה דלי-םדאה רובע רוטבוקניאה קר התיה
עבט היה הז דליל 32.םיהולאה חורב ואלומ ויברקש
שודקה ועבטב אלמ היה וברק ךא 42,ץוח יפלכ ישונא
52.םיהולא לש

לבקל םיבייח ,תורצנל שדחמ םידלונש הלא לכ
תויהל םילוכי םניא םדא ינב 62.םברקל םיהולא תא
72.וחור תועצמאב םברקל סנכי םיהולאש ילבמ םירצונ

תומדב הלא םישדח םירצונ לש םברקל סנכנ םיהולא
-לע םירצונה ברקב חתפתמ חישמה .קוניתה עושי
ידי-לעו םיהולא רבד תא םיארוק םהש ךכ ידי
חישמה לש ותוחתפתה רשאכ 82.ורבדל םתונתייצ
םיהולא לש ותמצוע םברקב םילדג ןכ ,םברקב הלדג
יד םהל תקפסמ םיהולא לש ותמצוע .שודקה ועבטו
תוקושתו תוישונא תוואת שוטנל חוכ רתוהו
סנ תא םלועה האור ,הרוק הז רשאכ 92.תוימשג
ךרדה התואב םלועב ךלהתהל ךישממ םיהולאה
ךא ,ישונא ףוג ילעב ןיידע םה 03.חישמה תאז השעש
ורבדו םברקב לעופ אוה רשאכ רורבב הארנ םיהולא
ישנא ידי-לע םיפדרנ הלא םישנא 13.רוריבב עמשנ
החכוהה יהוז 23.עושי תאז אבינש יפכ קוידב ,םלועה
,אוה תמא םיהולאה רבדש ישונאה ןימה לכל
םידראילימ יפ קזח םדא ינבב ןכושה יהולאה עבטהשו
ךישמהל ונתלוכי תא םג םיגדמ הז 33.ישונאה םעבטמ
ןכושה םיהולא תועצמאב ,ונאש חיכוהלו דוֹרשל
43.םיהולאה ינב וננה ,ותמצועב ונברקב לעופו

שדוקה חור ןהו באה ןהש ,ןיבהל דואמ בושח
לכ 53.התרה םירמ רשאכ חישמה םע םידחואמ ויה
,םירבג לש שודק םע אורבל ך”נתב םיהולא יצמאמ
המייקתה חישמב ,םלוא 63.אושל ויה םידליו ,םישנ
םדא ינבש ינפל 73.םיהולא לש ותרטמ ןיטולחל
םיהולא רבד ,שונא-םיהולאל ךפהיל ולכוי םינימאמ
תויחל היה בייח ,םיהולא ,רמולכ ,רשבל ךפה רשא
םילשהל ,חישמה לש ישונאה ופוג ךותב וייח תא
לש ישונאה ופוג ךותב םיהולא לש ותגוצת תא
,רבקיהל ,ונרובע בלצה לע ותומ תא תומל ,חישמה
תולעל ,ימֵימש ףוגל םדא ףוגמ ךפהיל ,הייחתל םוקל
ומצע תא חלש אוה זאו .באה לא המימשה הרזח
םחנמ ,רחא םחנמכ וֵנחור ךותל חורה תועצמאב
םיהולא ,באה םיהולא היהש ,שונא-םיהולאל ךפהנש
קר 83.שונא-םיהולאהו ,שדוקה-חור םיהולא ,ןבה

םינפבמ ןה ,והומכ תויהל ךפהיל ונא םילוכי וז ךרדב
לילכ םידחואמ תויהל לכונ וז ךרדב קר .ץוחבמ ןהו
ןהו םילימב ןה ,שדוקה חורו ,ןבה ,באה םיהולא םע
93.םישעמב

האלפנ הרוצב עושי םיגדה ,ו”ט קרפ ,ןנחוי רפסב
יגירשש יפכ םיהולא םע דחאתהל םילוכי ונא דציכ
בינהל לכונש תנמ-לע ,ןפגה עזג לא םירבוחמ ןפגה
םיימשה תוכלמ תא איבי אוה 04.םיהולאה ירפ תא
ןוכשל ול השרנש ךכ ידי-לע ונתועצמאב תומדא ילע
ךרדב .ונכרד ןהו ונברקב ןה ולעופ תא לועפלו ונברקב
.ונברקב אצמנ אוה יכ םלועה תא ענכשל םילוכי ונא וז
תויהל םיבייח ,םיגירשכ ,ונאו ןפגה וניה עושי
וניהש רקיה ירפה תא בינהל ידכ ןפגל םירבוחמ
םיהולא חורמ האצותכ רצונ הז ירפ 14.שונא תושפנ
וידימלת( םיגירשה ךותל )חישמה( ןפגה ךרד תמרוזה
24.)רודו רוד לכב

ותוא תא עושי ונל רמוא 7 ,ז”ט קרפ ,ןנחוי רפסב
בטומ :םכל רמוא ינא תמאה תא ,ינא לבא“ :רבדה
םכילא אובי אל םחנמה ,ךלא אל םא .ךלאש םכל
אלל .“]םכברקב יתדובע תא תושעלו םכברקב תויחל[
תויהל לכונ אל םלועל םיגירשה ונא ,הז דוחיא
יתנכשו“ :רמא םיהולא .ןפגה ,חישמה םע םידחואמ
,םיהולאל םהל יתייהו ;םככותב יתכלהתהו ,םכותב
אלל .)61 ,‘ו ,'ב םייתנירוקה( ”םעל יל ויהי המהו
תא תווחל םילוכי ונייה אל האלפומה ותחטבה
תנכושה חורה לש תאזה האלפנה המולעתה תומשגתה
םאו“ 34.םיהולא לש תרתוכה תלוג הניהש ,ונכותב
היהי‘ אוה[ םכילא ]םחנמה[ ותוא חלשא ךלא

תא חיכוי אובי רשאכ“ .)7 ,ז”ט ןנחוי( “]'םככותב
ינפמ ,אטח לע ;טפשמ לעו קדצ לעו אטח לע םלועה
אלו יבא לא ךלא יכ ,קדצ לע ;יב םינימאמ םניאש
םלועה רש טפשנ יכ ,טפשמ לע ;יתוא תוארל ופיסות
אלא ,םכל דיגהל יל שי תובר דוע .]ןטשה[ הזה
,אוה לבא .וישכע תאז תאשל םילוכי םכניא םתאש
לכ לא םכתא ךירדי אובישכ ,תמאה חור אוה רשא
עמוש אוה רשא תא אלא ,ומצעמ רבדי אל יכ ,תמאה
םא .)31-7 ,ז”ט ןנחוי( ”םכל עידוי תואבה תאו רבדי
,ותדובע ,םיהולאה ייח םע דחאתהל םינכומ ונא ןיא
44.םיימשה תוכלמל סנכנ אל םלועל ,ותמצועו

הרזח ידיל םלועה לכ תא איבהל לוכי םיהולא
םיימשה תחיתפ ידי-לע ,הקדמ תוחפ ךות הבושתב
עיפומ אוהש יפכ הרוצ התואב הלגתמו קנע ךסמכ
54,םידעומ םיאטוח יפלכ םעז יהולאכ ,שדוקה יבתכב

64.ויתווצמ ירמושו ונממ םיאריה יפלכ הבהא יהולאו

ותוארל ונל תושרהל היה ,תושעל וילע היהש לכ
רוריבב ותוארל היה לוכי דחא לכ וליא .םיימשב דמוע
חלשמ ןכו ,הצרא םיקרבו םימער םעזב וָדימ חלשמ
תוכמו ,שא דרב לש לזרב ירודכ ,םייקנע םירואטמ
תחא היינש ךות 74,הרותב תובותכה תורחא תובר
קוידב ,תומדא ילע היח שפנ לכל תרדוח ותארי התייה
יניס רה לע דרי רשאכ לארשי ינב םע הרקש יפכ
םוקמב ,יניס רה תא הסיכ ןשע דומע .השמ ימיב
תרשע תא םהל זירכמ עמשנ ץרא שיערמה ולוקש
םעה-לכ דרחיו דאמ קזח רפוש לוקו“ 84,תורבידה
.)61 ,ט”י תומש( “]לארשי לש[ הנחמב רשא

הוהי וילע דרי רשא ינפמ ולוכ ןשע יניס רהו“

,יִחא
םלועמ .םעפ-יא תבתכש רתויב בוטה רמאמה וניה “העושיל םידעצה תשמח” ,קפס לש לצ אלל

המ .הז הלועמ רמאמ םע התא תישעש המל ברקתמה רחא והשימ לש רמוח יתארק אלו יתעמש אל
יתיא ןאכ ותוחכונב עפוש ינא .םיהולא לש הרידאה שדוקה חורב ,יתודג דע ,יתוא אלימ יתארקש
המ יכ ,טלחומ ןוחטבב ,ןיטולחל חוטב ינא .ולש ישימחה דעצל עיגהל התע השוחנ יתעדו עגרכ
,יל ןמאה ,אנא .חישמה לש יתימאה ופוגב רבח לכ לש ובלב עגיי ,הלא תוארוהב ךל ןתנ םיהולאש
םיבערה לש תוברה תומשנלו יל ךתגאדו ךלש ץמואה לע יבל ברקמ הענכהב ךל הדומ ינא רשאכ
.הלא תויפוס תועשב ויריחב לש םהיפמ אצויה חישמה לש תמאה רבדל םיאמצה ,םיינחורה

,וחור תועצמאב ,התא תכרדהש יפכ ,זירכהל דחפא וא שייבתא אל םלועלו ורובע לושמא ינא ,ןכ
קועצל”ו תאצל ינוצרב וישכע רשאמ רתוי חוטב יתייה אל םלועמ .יל העצוהש הלודגה העושיה לע
.יֵנמֹישי אוה ובש םוקמ לכמ וא ,“תוגגהמ

.הלא םייפוס םימיל םירחאה תאו ךמצע תא ךניכהב ,תובר םינש ךשמב ןמאנ רמוש ומכ ךב יתיַפצ
הנכס ינפמ ןגהל ךחלש םיהולאש םירבדה לע תינדפק הרימש ידי-לע תוצירח םלועה ינפל תנגפה התא
ינא .ךתוא החנמ ימ רורבש רחאמ ,ךיתובקעב תכלל לוכי תמאב ךתוא ריכמ רשא םדא לכו ,המרמו
.ןמאנהו בוטה ודבע התאש ינפמ ,יחא ,ךממ הצורמ םיהולא יכ עדוי

,םיברל םיהולאה רבד לש תקדוצה ךתקולחב ךתונתייצ לעו תומשנל ךתבהא לע בוש ךל הדומ ינא
.יתוא ללוכ
,בהואה ךיחא ,הקומע הצרעהב
ינד
יסנט ,ליְבַשנ                                                                                                      ןמפוה ןד
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סויתומיט ,9 ,‘ב םיסולוקה ,11-6 ,‘ב םייפיליפה ,82 ,‘ג םייטלגה ,21 ,‘ד םיחילשה ישעמ ,82-52 ,‘כ ,32 ,11-7 ,1 ,ד‘‘י ,52 ,א‘‘י ,92-82 ,‘ח ,3-1 ,‘א ןנחוי ,53-62 ,‘א סקול ,62-52 ,ב“י יתמ ,5 ,‘ט היעשי ,62 ,‘א תישארב  81
,‘י ,92-82 ,91 ,‘ח ,42 ,‘ד ,41 ,01 ,3-1 ,‘א ןנחוי ,53 ,‘א סקול ,32 ,‘א יתמ ,5 ,‘ט היעשי  02  71-61 ,‘ב םירבעה ,53-62 ,‘א סקול ,32 ,‘א יתמ  91  8 ,‘א תולגתהה ,11-7 ,‘ב םירבעה ,01 ,‘א ,‘ב סויתומיט ,01 ,‘ד ,1 ,‘א ,‘א
תולגתהה ,32 ,ד‘‘י ,85-35 ,‘ו ,41 ,3-1 ,‘א ןנחוי ,55-93 ,53-62 ,‘א סקול ,61-31 ,ז‘‘ט יתמ ,5 ,‘ט היעשי  12  8 ,‘א תולגתהה ,7 ,‘ה ,‘א ןנחוי ,01-9 ,‘ב ,91 ,71-51 ,‘א םיסולוקה ,01 ,‘ד םייספאה ,32 ,02 ,31 ,11-6 ,1 ,ד‘‘י ,03
-53 ,‘א סקול ,05-64 ,ב‘‘י ,32 ,‘א יתמ ,6-5 ,‘ט היעשי  32  41 ,‘ד ,‘א ןנחוי ,41-31 ,‘ב סוטיט ,01 ,‘א ,‘ב סויתומיט ,01 ,‘ד ,‘א סויתומיט ,24 ,‘ד ןנחוי ,11 ,‘ב סקול ,4 ,ג‘‘י עשוה ,22-12 ,ה‘‘מ ,11 ,ג‘‘מ היעשי  22  31 ,ט‘‘י
,83-73 ,03-72 ,‘י ,92-82 ,‘ח ,36 ,‘ו ,43 ,‘ג ןנחוי  52  51 ,‘ד ,81-41 ,01-9 ,‘ב םירבעה ,8-6 ,‘ב םייפיליפה ,3 ,‘ח םיימורה ,44-14 ב‘‘כ סקול ,65-45 ,ג‘‘י יתמ ,21-2 ,ג‘‘נ היעשי  42  5-2 ,‘ב ןנחוי ,82-72 ,א‘‘י ,94-04 ,‘ב ,62
,25 ,‘ב סקול ,8-3 ,ג‘‘י ,83-73 ,‘ט יתמ ,2 ,ג‘‘נ היעשי  82  9 ,‘ח םיימורה ,22-11 ,‘ב םייספאה ,5-3 ,‘ג ןנחוי  72  02 ,‘ג תולגתהה ,01 ,‘ח םירבעה ,61 ,‘ו ,‘ב םייתנירוקה ,6-3 ,‘ג ןנחוי  62  01-9 ,‘ב םיסולוקה ,11-01 ,ד‘‘י
ןנחוי ,42 ,‘ה םייטלגה ,75 ,ו‘‘ט ,‘א םייתנירוקה ,93-73 ,‘ח םיימורה  92  71-41 ,‘ג ,‘ב סויתומיט ,8-7 ,‘ב םייפיליפה ,61-11 ,‘ד םייספאה ,8-6 ,‘ג ,‘א םייתנירוקה ,2-1 ,ב‘‘י ,71 ,‘י םיימורה ,5-1 ,ו‘‘ט ,63-53 ,‘ד ןנחוי ,2 ,‘י

,63-33 ,ז‘‘כ ,21-9 ,‘כ ,21 ,ט‘‘י ,71-5 ,ב‘‘י ,04 ,‘ט ,8-2 ,‘ג םיחילשה ישעמ ,11-01 ,ד‘‘י ןנחוי ,21-11 ,ב‘‘י סקול ,11 ,ג‘‘י סוקרמ  13  02-71 ,‘ה ,‘ב םייתנירוקה ,11-6 ,ב‘‘י ,‘א םייתנירוקה ,12-4 ,ב‘‘י םיימורה  03  4 ,‘ד ,‘א
םייטלגה ,01-6 ,ב‘‘י ,‘ב םייתנירוקה ,73 ,‘ח םיימורה ,36 ,‘ו ןנחוי ,14-04 ,ו‘‘כ יתמ  33  21 ,‘ג ,‘ב סויתימיט ,32-22 ,‘ו סקול ,52-42 ,22 ,‘י ,01-9 ,ד‘‘כ יתמ  23  02 ,‘ב םייטלגה ,11-6 ,ב‘‘י ,‘א םייתנירוקה ,12-4 ,ב‘‘י םיימורה
-11 ,ד‘‘י ,03 ,‘י ,92-82 ,91 ,‘ח ,3-1 ,‘א ןנחוי ,53 ,‘א סקול ,32 ,‘א ,יתמ ,5 ,‘ט היעשי  53  51-31 ,‘ב םייפיליפה ,7-4 ,‘ד םייטלגה ,12-41 ,‘ח םיימורה ,21 ,‘א ןנחוי  43  4 ,‘ד ,‘א ןנחוי ,8-7 ,‘ד ,‘א סויתומיט ,61 ,‘ה ,3-1 ,‘ג
01-9 ,‘ב ,‘א סורטפ ,43-13 ,א‘‘ל הימרי  73  93-92 ,ג‘‘כ ,8-1 ,ב‘‘כ ,44-33 ,א‘‘כ יתמ ,42-22 ,91 ,‘ג ,62 ,‘א תישארב  63  8 ,‘א תולגתהה ,7 ,‘ה ,‘א ןנחוי ,01-9 ,‘ב ,91 ,71-51 ,‘א םיסולוקה ,91 ,‘ה ,‘ב םייתנירוקה ,‘כ ,6
,‘ב םייפיליפה ,6 ,‘ב םייספאה ,02 ,‘ב םייטלגה ,81 ,‘ה ,‘ב םייתנירוקה ,61-01 ,‘ב ,‘א םייתנירוקה ,71-41 ,11-01 ,1 ,‘ח םיימורה ,3 ,‘ג סומע  93  82-22 ,71-11 ,‘ט ,2-1 ,‘ח ,72-42 ,‘ז םירבעה ,82-02 ,11 ,ח‘‘י יתמ  83
,7-6 ,‘ג ,92-82 ,42 ,6-5 ,‘ב ,‘א ןנחוי ,6-4 ,‘ז ,22 ,‘ו םיימורה ,61 ,8 ,5-1 ,ו‘‘ט ןנחוי  14  61 ,8-7 ,5-1 ,ו‘‘ט ןנחוי  04  2 ,‘ג ,‘א ןנחוי ,61-51 ,‘א ,‘א סורטפ ,31-21 ,‘ד ,11 ,‘ב םירבעה ,01-9 ,‘ב ,92-82 ,‘א םיסולוקה ,9 ,6-5
,ט‘‘י ,71 ,8-5 ,‘ו תישארב  54  72-52 ,ז‘‘ט ,32-91 ,‘ז ,02 ,‘ה יתמ  44  93-83 ,‘ב ,5-4 ,‘א םיחילשה ישעמ ,61-7 ,ז‘‘ט ,62 ,ו‘‘ט ,62 ,12-51 ,ד‘‘י ןנחוי  34  8-7 ,5-1 ו‘‘ט ,21 ,ד‘‘י ןנחוי ,02-51 ,ז‘‘ט סוקרמ  24  4 ,‘ד ,42
,‘כ תומש  64  21-11 ,ט‘‘י תולגתהה ,9 ,6-4 ,‘ב ,‘ב סורטפ ,92 ,ב‘‘י םירבעה ,11 ,‘ה ,‘ב םייתנירוקה ,6-2 ,‘א םוחנ ,72-42 ,‘א ילשמ ,1 ,ט‘‘צ ,11 ,‘צ ,6-5 ,א‘‘י ,31-21 ,‘ז םיליהת ,86-41 ,ח‘‘כ ,71 ,‘י םירבד ,62-42 ,31-21
היעשי  74  6 ,‘א,‘ב ןנחוי ,3 ,‘ה ,42 ,‘ג ,6-2 ,‘ב ,‘א ןנחוי ,01-9 ,ו‘‘ט ,12 ,ד‘‘י ןנחוי ,4 ,‘ט לאינד ,31 ,‘ח היעשי ,4 ,ח‘‘יק ,71 ,31 ,11 ,ג‘‘ק ,01 ,ה‘‘פ ,02 ,א‘‘ל ,41 ,ה‘‘כ םיליהת ,41-1 ,ח‘‘כ ,11-9 ,‘ז ,92 ,‘ה ,13-92 ,‘ד םירבד ,6-5
41-01 ,‘ד םירבד ,‘כ קרפ ,02-61 ,ט‘‘י תומש  84  12-71 ,11-8 ,4-1 ,ז‘‘ט ,7 ,1 ,ו‘‘ט תולגתהה ,21 ,01 ,‘ג ,‘ב סורטפ ,02-91 ,‘ב םיחילשה ישעמ ,13-92 ,12 ,8-7 ,ד‘‘כ יתמ ,32-91 ,ח‘‘ל לאקזחי ,12-71 ,ד‘‘כ ,11-4 ,ג‘‘י
72-4 ,‘ה ,63-53 ,33 ,42

תודחייתה



3

רררררהההההוווווססססס     תתתתתיייייבבבבב

(המשך בעמוד 4)

”דואמ רהה לכ דרחיו ןשבכה ןשעכ ונשע לעיו שאב
-תא םיאור ]לארשי[ םעה לכו“ .)81 ,ט”י תומש(
רהה תאו רפושה לוק תאו םידיפלה תאו תולוקה
-לא ורמאיו .קוחרמ ודמעיו ועניו םעה אריו ןשע
םיהולא ונמע רבדי לאו העמשנו ונמע התא ֵרבַד השמ
ינבל השמ רמא זא 94.)91-81 ,'כ תומש( ”תומנ ןפ
רובעבו םיהולא אב םכתא תוסנ רובעבל“ :לארשי
,'כ תומש( ”ואטחת יתלבל םכינפ לע ותארי היהת
םיארי ונניא םא .תמאה תא השמ ונל רמוא ןאכ .)02
05.ותרשל לכונ אל ,םיהולאמ דחפנ אל םא ,םיהולא תא

ותייסנכמ ,ונממ ודחפתש ןטשה הצור ןכל
רמולכ ,ויפמו ,ולש הפיכאה תושרמ ,תיתלשממה
םינלמעתה םניהש ,תונותיעהו תרושקתה ילכ בור
ודחפת לא“ .דוחפל ונילע יממ ונל רמוא עושי .ולש
שפנה תא גורהל םתלוכיב ןיאש ףוגה תא םיגרוהה ןמ
ןהו שפנה ןדבאל ןה םורגל לוכי רשא הזמ וארי אלא
.)82 ,'י יתמ( ”םוניהיגב ףוגה ןדבאל

הצור וניא ,דחא לכ לע ןורתי ול שיש ,םיהולא
עגרב קוידב הבושתב רוזחל םלועה ישנאל אורקל
ורבדב רמאנ .ףא ןורחב ריוואב ותובצייתה ידי-לע הז
-לע םינימאמה תא עישוהל ןוכנל םיהולא האר“ יכ
לא הנושאר תרגיא( ”תוְלִכסל תבשחנש הזרכה ידי
ןיב םיאלטכ ,םלועל חלוש אוה .)12 ,'א םיתנירוקה
תא ופיטיש ,שדחמ ודלונש םישנו םירבג ,םיבאז
השעש יפכ קוידב ,םיעשר םישנו םירבגל ויתורהזא
םישי םלועה םא תוארל תנמ-לע 15,ודיחי ונב םע תאז
םייפוא הלגתי ,תאז ושעי םנמא םא 25.געלל םתוא
ילילשה םלומגתו ,דחא לכלו םיהולאל יתימאה
.קדוצ לומגתל םלוכ ידי-לע בשחיי םיהולאמ

תא חלוש אוהש ךכב לָּכל קיצהל ףידעמ אוה ,ןכ
ינבב ותומלגתהב ,םימחרו הבהא לש רסמ םע ,ומצע
ידי-לע ורסמ תא ץיפהל םיהולא לש ותריחב .התומת
תא הזיגרהו ,הליעגה ,המיהדה דימת םדו רשב
רמוא המ ונל רמול םדו רשב זעמ ךיא“ 35.םלועה
:םירמוא יטילופ חוכ ילעב .םה םירמוא “,םיהולא

םיקזח המכ דע הלאה םיליעגמה םיבולעל הארנ הבה“
ונירשק תועצמאב םהיתומש תא שיפכנ הבה .ונא
לכ לע טלתשנ ,תורשקתה ילכ תועצמאבו הלשממב
תודוא ורקשיש ידכב םהל םלשנ ,םרוסל םירזוחה
ידכ םימוצע תוסנק םהילע ליטנ ,םיהולאה יחילש
,וז הכאלמב וטאיו הרושבה תצפה תא וקיספיש
גורהנ הבה ,דובעי אל הז םא .רהוס תיבל םתוא ךילשנ
דחא לכ רבד לש ופוסב יכ עדוי םיהולא .“םתוא
45.ערה ןהו בוטה ןה ,ולומג תא לבקיו וינפל דומעי

םלועבש םינורחאבש םינורחא םימיב ,רצק ןמז דועב
תא תווחלו תוארל דחא לכל םורגי םיהולא ,הזה
הערפ וגפסש הלאמ הברהב תועורג הנייהתש ,ויתוכמ
תעורת תא ולוכ םלועה עמשי תאזה םעפב 55.םירצִמהו
65.םעפ-יאמ רתוי םר לוקב ולש םיימימשה תורפושה

אוהש ”ןוחטבו םולש“ :רמוא םלועה רשאכ ,םויכ
:םיהולא רמוא ,םדא ידי השעמ ,דחאה ימלועה רדסה
השיא לע הדיל יריצכ ,םואתפ רבש םהילע אובי זא“
לא הנושאר תרגיא( ”טלמיהל ולכוי אלו ,הרה
םיימשה ןמ דרי ומצע ןודאה“ .)3 ,'ה םיקינולסתה
רפושבו םיכאלמה רש לוקב ,הדוקפ לש האירקב
.)61 ,'ד םיקינולסתה לא הנושאר תרגיא( ”םיהולא
ילע יחש םדא לכל ואַריי םיסעוכהו םימעוזה וינפ
הייהת הדירחמ המכ לכל עידוי אוה .םעפ-יא תומדא
םירצונה ללוכ ,ףרועה ישק םיאטוחה לכ לע ותמקנ
רשא רקשה יפיטמ לכו ,רקשה יֵרומ לכ ,םיינרשפה
לע םלוכ ולפי רהמ המכ 75.ויחילשכ םמצע םיגיצמ
תואיצמה ינפב םידחִפנ ,םיחפייתמו םיכוב ,םהינפ
םישנא 85.אטח לכל ותאנש ,יתימאה ועבט לש
וכבי ,דחאכ םעה יטושפו ,דמעמ ילעבו םיבושח
דיימ הבושתב םירזוח ויה םה ,ולכי וליא .וחפייתיו
יכלמו“ :בותכ 95ֹ.וּפא ןורחב םדגנ אצי חישמה רשאכ
ילעבו םירישעהו םיפלאה ירש ,םידבכנהו ץראה
תורעמב ואבחתה ,ןירוח-ןב לכו דבע לכ ,המצועה
ונילע ולִפנ‘ :םיעלסלו םירהל ורמאו ,םירהה יעלסבו
,ֶהֹּשה םעזמו אסיכה לע בשויה ינפמ ונתוא וריתסהו

” ‘?דומעל לוכי ימו ,םנורח םוי ,לודגה םויה אב יכ
םיהולא דיב לופִנל ארונ ןכא“ .)71-51 ,'ו תולגתהה(
םלועה ישנאל היהי ארונ המכ .)13 ,'י םירבע( “!םייח
06.דעל םוניהיגב םינותנ ויהי םה יכ עגר ותואב ןיחבהל

רבד יכ המרמב םויכ תוזירכמ תובר תויסנכ
וניא םיהולא .רקש והז .ןתונשרפב הנתומ םיהולא
זירכמ ורבד 16.םדא ינב תונשרפל ורבד תא ריאשמ
שוריפ לש ןיינע הניא ארקמה תאובנ לכ“ :שוריפב
םיהולא רבדל .)02 ,'א היינשה סֹורטפ תרגיא( ”ישיא
וניה ,הז ונבוממ הנושה שוריפ לכ .דבלב דחא ןבומ
.תבזוכו תיטרפ תונשרפ

בייח אוה יכ שרופמב תעבוק ורבדב םיהולא חור
םיהולא רבד רשאכ 26.עשווינש ידכ ונברקב תויהל
,ונכותב לועפלו ,רבדל ,ךלהתהל בייח אוה יכ עבוק
ונא יכ רמוא םיהולא רבד .ורבד שוריפ קוידב והז

36.ול םיתייצמו םינימאמ ונניא םאב ותוא םיאנוש

אל ונעשונ וליאכ םינפ תדמעה .ותנווכ קוידב יהוז
דציכ .רבד לש ופוסב םוניהיגל תכלל ונתיאמ ענמת
,םיהולא רבד תנווכ תא ןיבמ וניא והשימש ןכתי
רבד תא םיתוועמש הלא ?לכ יניעל יולג אוה רשאכ
-לע היוצרה םתנווכל םיאתת ותנווכש ידכב םיהולא
קחשמ םיקחשמ ,םהיאטח תא קידצהל ולכויש תנמ
דחא ףאל השרמ וניא םיהולא .ינודא רבד םע יליווא
םיהולאה אוה םיהולאה רבד .קחשמל ורבד תא ךופהל
וליא 46.לבחמכ ומצע לע זירכמ ,םיהולאה רבד אוהו
םע םיקחשמ קחשל רחוב יתייה אל ,םכמוקמב יתייה
ונלוכ .ולוכ םוקיב רתויב עודיהו רידאה לבחמה
הרֹעשבו הפוסב הוהי הקני אל הקנ“ .חצני ימ םיעדוי
הלא םיטושל .)3 ,'א םוחנ( “]וַדנֹרוט תפוס[ וכרד
םעיגהב קר .אל וא םוניהיגל םיכלוה םה םא תפכיא אל
םמצע תא וללקי יזא 56.םהל תפכיא היהי םוניהיגל
יכ ןימאהל םהל םרג ןטשה .םישפיט הכ םתויה לע
66.ויה םיבושח םתמשנ ורכמ םרובעבש םירבדה

היה קיזמו ךרע רסח המכ דע םהל עדוויי םוניהיגב
76.רבדה

,דבכנ ןודא

חישמה ונעישומו וננודאל חבש יתתנ
- יל תחלשש האירקה רמוח רובע ,עושי
קתוע יתאצמש זאמ .“ךכרד“ו “הדות”
הב תונחב “וננודא לע בוהאה רבדה” לש
עומשל חור רצוקב הכחמ ינא ,דבוע ינא
תותוא” לש קתוע יל חלש אנא .ךממ
לחאמ ינא .“תושבי תומצע“ו “םינמזה
תאו ךתוא ךרבל ךישמי עושי ןודאהש ךל
.ךתיב ינב
,חישמב ךלש

קרוי וינ ,ןילקורב                        .יב .רא

,יריקי
םא ןיב ,בוט ינוט לש ומולשש תעדל ילע

.לאל חבשה .ץוחב וא רהוסה-תיבב אצמנ אוה
ובשי יכ רשויב דיעהל רשפא םישנא המכ לע
םביל תא התכִה םיהולא תאריש ינפמ רהוס-תיבב
ורמאנש םילימה תועצמאב ועשונ אלש הלא לש
תוצראב אל ,הזכ דחא ףא ריכמ ינניא ?םכרד
ןיס ומכ תורחא תוצראב אלש יאדוובו תירבה
הדבועב חוטב ינא ,ייחב .תוימלסיא תורוטטקידו

לסחל היה ךירצ רבכ עושי ינודא לש ביואה תאש
הארשהה תא תתל לוכי הז לכ .הזל בורק והשמ וא
םעפ ףא ינוט ,לכה ירחא .”עושי“ ינוטל אורקל
תוקבד ןיגפמ טושפ אוה ,עושי אוהש רמוא אל
.ךכ הארנ הז ןכלו ,ךלמה תובקעב ךלוהו תיתימא

:םיפסונ םירבד ינשב ןימאמ םג ינא

תחא תונמדזה תירבה תוצראל ןתי םיהולאש )1(
םדאה תא ללקל וקיספי םה םא לצניהל הנורחא
םיהולא לבא ,רכוז אל ינא )2( ;וננודא םשב אבש
תמא אוה עושי ,םיהולא אוה תמא ,תמא אוה
ומכ םישנא רובע ארובל הדומ ינא .םדא תומדב
ייחל האלפנ הנתמ היה וידרב רצקה ונמז .ינוט
ץוחנ היהש המ תא קוידב יל ןתנ ינודא .םיהולאמ
הרוקמש תיתחפשמ הללקמ טלמיהל תנמ-לע יל
.םיישפוחה םינובה םע יבס לש ותוברועמב
לש וִדצל ודמעש םכמ הלא לכל הדות .היוללה
.הדות ,הדות .דחפב וחרב אלו ינוט
,תונכב

קרוי וינ ,ןוטלופ                             .םא.ייק

יתמ  25  01-9 ,‘ד ,‘א ןנחוי ,02-81 ,‘ה ,‘ב םייתנירוקה ,12-02 ,61-41 ,11 ,ז‘‘י ,71-61 ,‘ג ןנחוי ,3-2 ,‘י סקול ,9-2 ,ג‘‘ל לאקזחי  15  31 ,ב‘‘י תלהק ,6 ,ז‘‘ט ילשמ ,11 ,‘ב םיליהת ,92 ,‘ה םירבד  05  12-81 ,ב‘‘י םירבעה  94
םיחילשה ישעמ ,43 ,ג‘‘י ,15-74 ,א‘‘י סקול ,61-1 ,‘ה סוקרמ ,73 ,43 ,13-92 ,ג‘‘כ יתמ ,3-2 ,ג‘‘נ היעשי ,81-61 ,ו‘‘ק םיליהת ,51 ,ז‘‘י-1 ,ז‘‘ט קרפ ,רבדמב  35  02-81 ,ו‘‘ט ןנחוי ,21 ,א‘‘כ ,61-9 ,‘כ סקול ,53-43 ,32 ,21-11 ,‘ה
,‘ב םיימורה ,13 ,ז‘‘י םיחילשה ישעמ ,84 ,ב‘‘י ןנחוי ,42 ,ג‘‘י סקול ,72 ז‘‘ט ,63 ,ב‘‘י ,22 ,א‘‘י ,21 ,‘ג יתמ  45  4 ,‘כ ,42 ,ח‘‘י תולגתהה ,21 ,‘ג סויתומיט ,51 ,ב‘‘י ,01 ,‘י ,‘ב םייתנירוקה ,4-3 ,‘ח ,06-15 ,93-83 ,‘ז ,51-8 ,‘ו
,25 ,ו‘‘ט ,‘א םייתנירוקה ,13-03 ,ד‘‘כ יתמ  65  ז‘‘ט קרפ ,7-6 ,1 ,ו‘‘ט ,7-5 ,‘י ,‘ט ,‘ח ,‘ו םיקרפ ,תולגתהה  55  21 ,ב‘‘כ ,81 ,א‘‘י תולגתהה ,5 ,‘ד ,‘א סורטפ ,01 ,‘ה ,‘ב םייתנירוקה ,31 ,‘ג ,‘א םייתנירוקה ,21-01 ,ד‘‘י ,61-5
,ד‘‘כ יתמ ,4-1 ,ד‘‘ל ,12-71 ,ד‘‘כ ,11-4 ,ג‘‘י ,22-91 ,11-01 ,‘ב היעשי ,7-5 ,‘ה םיליהת  85  71-61 ,4 ,‘ז הכימ ,13-92 ,42 ,ב‘‘כ ,41-31 ,9 ,‘ה הימרי ,41 ,ג‘‘ל ,33 ,03 ,41 ,1 ,‘ל ,02 ,41-31 ט‘‘כ היעשי  75  31 ,‘ח תולגתהה
-62 ,ז‘‘ט סקול ,64 ,14 ,ה‘‘כ ,24-14 ,ג‘‘י ,82 ,‘י ,21 ,‘ח ,21 ,‘ג יתמ ,41 ,ג‘‘ל היעשי  06  11-01 ,‘ב םייפיליפה ,11 ,ד‘‘י םיימורה ,32 ,ה‘‘מ היעשי ,23-42 ,‘א ילשמ  95  71-21 ,8 ,‘ו תולגתהה ,21-01 ,‘ג ,‘ב סורטפ ,15-84
,‘א ,‘ב סורטפ ,71-61 ,‘ג ,‘ב סויתומיט ,5-3 ,‘ו ,‘א סויתומיט ,31 ,‘ב ,‘א םיקינולסתה ,21-6 ,‘א םייטלגה ,31 ,‘ב ,‘א םייתנירוקה  16  8 ,א‘‘כ ,51 ,01 ,‘כ ,02 ,ט‘‘י ,11-01 ,ד‘‘י תולגתהה ,9-7 ,‘א ,‘ב םיקינולסתה ,02
,‘א ילשמ ,41 ,ח‘‘י בויא ,34-53 ,ב‘‘ל םירבד  46  02 ,‘ד ,4 ,‘ב ,‘א ןנחוי ,32 ,א‘‘י סקול ,42 ,‘ו יתמ  36  21 ,‘ה ,42 ,6-4 ,‘ג ,‘א ןנחוי ,12 ,71 ,‘ה ,‘ב םייתנירוקה ,41-6 ,1 ,‘ח םיימורה ,7-4 ,ו‘‘ט ,32 ,12-6 ,ד‘‘י ןנחוי  26  12
-84 ,‘ט סוקרמ ,72-42 ,ז‘‘ט יתמ  66  9-8 ,‘א ,‘ב םיקינולסתה ,9 ,‘ב םיימורה ,82-32 ,ז‘‘ט סקול ,03 ,ה‘‘כ יתמ  56  8 ,א‘‘כ ,51-9 ‘כ ,12-11 ,ט‘‘י תולגתהה ,11 ,‘ה ,‘ב םייתנירוקה ,82-42 ,ג‘‘י סקול ,3-1 ,‘ב יכאלמ ,23-62
71-4 ,‘ב ,‘ב סורטפ ,9-8 ,‘א ,‘ב םיקינולסתה ,13-22 ,ז‘‘ט סקול ,64-44 ,03-41 ,ה‘‘כ ,05-94 ,24-14 ,ג‘‘י יתמ  76  31-11 ,‘א הדוהי ,91-81 ,3-1 ,‘ב ,‘ב סורטפ ,34

קרוי וינ
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ודוה

.חישמל האניש ךותמ עשפ ועציב םיטוש םישנא
ורמאנש םירקשל ונימאהש םושמ ותוא ובלצ םה
לובסל ולכי אלש ינפמ ויתודוא ורקיש םה .ויתודוא
ףיטמו דמלמ רשא רסמה ותוא תא ֵדמליו ףיטיש
האנש לש תוריבע םג ועציב םיעשורמ םישנא .יֹכוֲנא
ופיטהש לע םתוא וגרה םה 86.םיחילשהו םיאיבנה דגנ
ורקיש ,תישאר .םויכ ףיטמ ינא רשא רסמה ותוא תא
שדוקה יבתכ .םתוא וגרה ,ןכמ-רחאלו ,םהיתודוא
ןטשה אלמתי ,הלא םינורחא םימיב יכ ונל םירפסמ
לש תוריבע רתוי הברה ועצבי וישנאו םעז רתוי דוע
קרפב 21 קוספ 96.רבעב םעפ יא ועציב רשאמ האנש
דַָרי יכ ,םילו ץראל יוא“ :ריהזמ תולגתהה רפסב ב”י
.”ותע הרצק יכ ועדויב ,הלודג הֵמחב ןטשה םכילא
תוינודז ןניה תופרוטמה ויתולועפו ,ויתופידר ,וירקש

ול שיש רחאמ תאזו ,םעפ-יא רשאמ רתוי תוצופנו
,תרושקִתה יעצמא ןוגכ םילכ ,םציפהל םישדח םילכ
,רקש תויסנכ ,םיבשחמ ,עונלוק יטרס ,תונותיעה
הלומעת תנוכמו ,הפיכא יעצמא ,םינחלופ ,תותכ
07.תנמושמ

.תימואלניבה הריזב וניתודוא םירקשמ םויכ
הניא םידמוע ונא הינפבש האנשה תאלמ הפידרה
ונעשונש ינפל .תוומו ,רהוס יתב ,רצעמ יתבל תלבגומ
.םלועה לע םיבוהא ונייה ,חישמה רסמ תא ונפטהו
םיפיטמ ונאש רסמהש ינפמ ונתוא םיאנוש םה םויה
,םיאיבנה ,חישמה םלוַעל ופיטהש רסמ ותוא אוה
תוכלמל סנכיהל ולכות אל יכ ,רמולכ .םיחילשהו
,אוטחל קיספהל ולכות אלו המשנב אטח םע םיימשה
17.םיהולא לש תיחצנה וחור םע םכחור תא דחאל ילב

הידעלבש השודקה תא םגו ,םדא לכ םע םולש ופדר“

לא“ .)41 ,ב”י םירבע( ”ןודאה תא שיא הארי אל
ןנחוי( ”תאזמ הלודג הער ךל הנואת ןפ אוטחל ףיסות
.)41 ,'ה

ונא םא דימת ונברקב ןוכשל בייח םיהולא
םיהולא קר 27.םיימשה תוכלמל סנכיהל םינווכתמ
ינחורה חוכה תא ונל קינעהל לוכי ונברקב ןכושה
47.חצנ ייח שי ונברקב םיהולא חורל קר 37.אוטחל אלש

57.חצנ ייח ונל קינעהל תלגוסמ רשא םלועב תד ןיא

67.חצנ ייח ונל קינעמ ונברקב םיהולא קר

77,בר ןמז הזה םלועב ההשנ אל יכ עדוי םיהולא

ותועצמאבש הלועפ שפוח םדא לכל ןתונ אוה ןכל
תכלל וא הווצמ םיהולא רשא תא תושעל םדאה לוכי
טילחמ םדא לכ .ןודבאל םשמו וביל ייוואמ ירחא
םא יכ ונל רמוא םיהולא 87.חצנל ההשי אוה ןכיה
הייהנ ,ואל םאו ,םיימשב הייהנ ירה ,ול עַמשינ

הימרי  07  8 ,‘ה ,‘א סורטפ ,31 ,‘ג ,‘ב סויתומיט ,21-6 ,ד‘‘כ יתמ ,21-2 ,‘א לאוי ,1 ,ב‘‘י לאינד ,7 ,‘ל הימרי  96  4 ,‘כ תולגתהה ,8 ,‘א הדוהי ,06-15 ,‘ז ,םיחילשה ישעמ ,12-02 ,ו‘‘ט ןנחוי ,53-43 ,ג‘‘כ ,11-8 ,ד‘‘י ,יתמ  86
-52 ,‘ב ,‘א ןנחוי ,11-8 ,‘ג םייפיליפה ,71-9 ,‘ח ,7 ,‘ב םיימורה ,22 ,‘י יתמ ,43-33 ,א‘‘ל הימרי  27  4 ,‘ד ,‘א ןנחוי ,61 ,‘ד םייטלגה ,31-1 ,‘ח ,52-9 ,‘ז םיימורה ,22-81 ,ו‘‘ט ןנחוי  17  22-12 ,ד‘‘כ יתמ ,1 ,ב‘‘י לאינד ,7 ,‘ל
םירבד ,6-2 ,‘כ תומש  57  32-22 ,‘ו םיימורה ,3-2 ,ז‘‘י ,03-72 ,‘י ,86 ,‘ו ,51 ,‘ג ןנחוי  47  4 ,‘ד ,9 ,‘ג ,‘א ןנחוי ,12-02 ,ג‘‘י םירבעה ,31 ,‘ד ,51 ,31 ,‘ב ,11-9 ,6 ,‘א םייפיליפה ,61 ,‘ה םייטלגה ,33 ,ז‘‘ט ,5 ,ו‘‘ט ןנחוי  37  42
-ירבד  77  7 ,‘ג סוטיט ,8 ,‘ו םייטלגה ,11-01 ,6 ,‘ד ,‘ב םייתנירוקה ,32-22 ,‘ו םיימורה ,94-84 ,ג‘‘י םיחילשה ישעמ ,63 ,61 ,‘ג ,21-01 ,3 ,‘א ןנחוי  67  21 ,‘ד םיחילשה ישעמ ,22 ,‘ז ,‘ב לאומש ,2 ,‘ב ,‘א לאומש ,53 ,‘ד
42 ,‘ו יתמ ,13-92 ,‘א ילשמ ,51 ,ד‘‘כ עשוהי ,91 ,‘ל םירבד  87  52-42 ,‘א ,‘א סורטפ ,41 ,‘ד ,11-01 ,‘א בקעי ,8-7 ,‘מ ,22 ,‘ב היעשי ,4-3 ,ו‘‘מק ,4 ,ד‘‘מק ,94-84 ט‘‘פ ,93 ,ח‘‘ע םיליהת ,51 ,ט‘‘כ ,‘א םימיה

םַרּוּפַלַמַא
,דבכנ ןודא

.ןמא .עושי חישמה ונעישומו וננודא םשב תומולש
םע ןושארה שגפמה לש תונומת תאזב תופרוצמ

תא ונלחתה .בוט ךלה לכה .לאל חבשה .םירמכ םייתאמ
-רחא 00:31 העשה דע ךשמנ אוהו רקובב 9-ב שגפמה
תא ונלחתה העש לש םיירהצ תקספה ירחא .םיירהצה
שדוחל תורוכשמה תא ונמלישו דיקפתל םתסנכה סקט
.שדוחה ףסונ שגפמ היהיש םירמכה לכל ונעדוה .ינוי

םירמכמ תובר תושקב ןנשי .דואמ םיצורמ םירמכה לכ
תייסנכל ףרטצהל םירחא
הנשב .תירצונה ומאלא
םיטנדוטס םיעברא ,הרבעש
הללכמב דומלל ומייס
יבתכ ידומילל תימוקמה
םיצור םלוכ .שדוקה
תורפסה .ונילא ףרטצהל
שדוק יבתכ תקולחו ךלש
םיבר םירמכ הצירממ םניח
.ונילא ףרטצהל

.ונדעב ללפתה ,אנא
,דובכב
ודוה ,םרופלמא      .לא .יס

תייסנכ ירמכ 002 לש שגפמ
- ודוה ,תירצונה ומאלא
002 לש תיתצובק הנומת .1
הייסנכה תושנו םירמכה
םיפסאנל םאונ .לא .יס רמוכה .2
ומאלא תייסנכ ירמכ .5-ו ,4 ,3
םידבוע הייסנכה תושנו תירצונה
ינודא תא
תא תרשל םיעבשנ םירמכ .6
תויסנכב ידעלב ןפואב ינודא
תוירצונה ומאלא

1

6

2 
3 

4 

5
תודחייתה
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(המשך בעמוד 6)

ונימי לש הלודגה תימלועה המרופרה

לכש עודיה םוניהיַגב
ףיטמ יתימא ירצונ
97.םיבר תורוד הז ויתודוא

08.ונידיב איה הריחבה

רבדב רחאמ הוהי ןיא“
שיש ומכ ,חיטבה רשא
,רוִחאל תאז םיבשוחה
וַּפא ךיראמ אוהש אלא
הצור אוה ןיא ;ונל
לכהש אלא ,שיא דבֹאיש
”הבושת ידיל ואובי
.)9 ,'ג סורטפל היינשה(

,םכמוקמב יתייה וליא
שיאל בישקמ יתייה אל
,רמולכ ,הז אשונל עגונב
םכל רפסמה םדא ףאל
הלאמ םינושה םירבד
ןכות לע םכל רפסמ ינאש
יאיבנ 18.םיהולא רבד

יכ םכל ורמאיו םכיעצפ תא וקקלי רקש ירומו רקש
הְטַנסל םיהולא תא ומַדי םה 28.הבהא ולוכ - םיהולא
יתייה ,םכמוקמב .תרחא תינוימד תומד וא סואלְק
ינאש םושמ ,קדוצ ימ קדובו שדוקה יבתכ תא ארוק
דעל ההשת רשא ,תיחצנה םכתמשנ לע רבדמ
38.יחצנ םוקמ והשזיאב

יבגל ןיע םצוע םיהולא יכ ורמא ןטשה ינלֲמעות
תא םיראתמ םינלמעות םתוא 48.תמא וז ןיא ךא ,אטח
םלועל םיהולא לש ותימא תא םיאיבמה ונתיאמ הלא
אלא ,םדגנ הברה תושעל םילוכי ונניא 58.ןוָוא-ילעופכ
םהב לפטי רבכ אוהש ושקבלו םיהולאל ללפתהל קר
יעצמא תא םילהנמ הלא םינלמעות 68.ונרובע
לש הלשממה תייסנכ תא ןכו ,תונותיעה ,תרושקתה
.הלש הפיכאה תויושרו דחאה ימלועה רדסה

יחלה תא תונפהל םיהולא ידי-לע םיוּוצמ ונא
78.ולש תמאה תא ףיטהלו ךישמהל ,רמולכ ,היינשה

תנכושה וחור תועצמאב[ םכתא לבקמה“ :רמא עושי
רמוא ןאכ .)04 ,'י יתמ( ”יתוא לבקמ ]ונברקב תרבדמו
םתא ירה ,םיעשר ונא יכ םיבשוח םתא םאש עושי
,םיהולא יפ-לע .עשר אוה תמאה יהולא יכ םג םיבשוח
.םיעשרל םכתא ךפוה הז

ןנחתה רשא שיא לע רפוסמ ,ז”ט קרפ ,סַקול רפסב
ונושל לע םימ תפיטל וניבא םהרבא לש וחור ינפל
,םוניהיגה שא ייוניעב ונואמצ תא טעמ תיחפהל ידכ
יכ ול בישה םהרבא .םהרבא לש ותבושתמ בזכאתה
םושמ היה לוכי אל ,םימ ול תתל היה הצור םא ףא
ןיבל ,םהרבא ןכוש םש ,םיימשה ןיב הדירפמ םוהתש
זאו .רבעשל רישעה אטוחה אצמנ הב רשא ,לואשה
והשימ חולשל ןודבאל דעונש םדאה לש וחור השקיב
ול בישה“ .םוניהיגה ייוניע לע םריהזהלו ויֶחאל
.‘םלוקב ועמשיש ,םיאיבנהו השמ םהל שי‘ :םהרבא
דחא םהילא ךליי םא ;םהרבא יבא ,אל‘ :שיאה רמא
םניא םא‘ :םהרבא ול רמא .‘הבושתב ורזחי ,םיתמה ןמ
םא םג וענכתשי אל ,םיאיבנה לאו השמ לא םיעמוש
.)13-92 ,ז”ט סַקול( “ 'םיתמה םעמ דחא םוקי

,םהרבא לש ותרהצה תותימא תא חיכוהל תנמ-לע
לכבו .הייחתל םק ןכמ-רחאלו ,תמ אוה .חישמה עיפוה
ויה חישמה לש ויתרְשמ לכ 88.ונימאה אל םה ,תאז
ידי-לע תינחור הייחתל ומק םלוכ .ינחור ןפואב םיתמ
,תאז לכבו .ישולישה םיהולאה לש תיחצנה וחור
ותרהצהל םורגל ךירצ הז .םהל ןימאמ וניא םלועה
לש ןהינזואב תולוק ילוקב לצלטצהל םהרבא לש
הבושתב רוזחל ןריעהלו תותחשומה תומשנה תיברמ
לא םיעמוש םניא םא“ :תואנקב םיהולא תא תרשלו
דחא םוקי םא םג וענכתשי אל ,םיאיבנה לאו השמ
םיהולא רבדב הנומא .)13 ,ז”ט סקול( ”םיתמה םעמ
,םיהולא רבדב קפס םיליטמ ונא םא .העושי האיבמ

המשנה תא חלוש הז קפס .ןרקש ותוא םינכמ ונא ירה
98.ןודבאל

וימחר תא תוחדל ץוֵרת לכ ולוכ םלועל ןיא םויכ
רשאכ .חישמה תועצמאב םינתינה םיהולא לש
לש טפשמה סכל ועיגי הלא ףרוע ישק םיאטוח
רשאכ 09.דע-ידעל םוניהיגל וחַלשיי םה ,םיהולא
המכ תעדל וחכווי ,םיהולא לש טפשמה סכל ועיגי
םיהולאש םירבדל ונימאה אל רשאכ ויה םישפיט
המכ .שדוקה יבתכבו ויתרשמ תועצמאב םהל רמא
תרימש השוריפ תמא תבהאש ,ונימאה אלש לבח
19.אל ּותו םיהולא תווצמ

יתייה“ :81 ,'א קרפ תולגתהה רפסב ראפתמ עושי
ראפתהל רשפא יא .“םימלוע ימלועל ינא יח הנהו תמ
ןכוש ותומלשב ישולישה םיהולא ןכ םא אלא ,ךכ
29.ףוסה דע ,םוי ירחא םוי ,הקספה אלל ךכותב לעופו

תא בזעש ינפל הלילב הז יהולא דוס ףשח עושי
-לע ,םוניהיגל עיגהלמ ענמיהל תנמ-לע 39.וידימלת
ייחב תוכזל תנמ-לע ,םיהולאה תוכלמל סנכיהל תנמ
תומדא ילע חוכ ונל היהיש תנמ-לעו ,ולש חצנה
םימה ןמ“ דלוויהל ונילע ,םיהולאה תוכלמב םג ומכ
ןוכשל בייח אוה .)5 ,'ג ןנחוי( ”]שדוקה חור[ חורהו
.ונכותב

רשאכ חומשל חישמה לש וידימלתל היה השק
,םִמע דוע היהת אל תישונאה ותושייש םהל רמא
הכרב הווהי ןדבאה לע יוציפהש חיטבה עושי ךא
תינחור תוחכונ 49.תישונאה ותוחכונמ רתוי הלודג
תויחלו ,דעל םתיא ןוכשל ,ומוקמ תא אלמל אובת
לכ ץק דע ויתובקעב וכלייש הלא לכ ךותבו םכותב
59.םימיה

ןיכמ ,ולוכ תא םיארוק םא ,םיהולא לש ורבד לכ
איה“ 69.באה תאו ,וננודא ,עושי תא לבקל ונתוא
אובב“ .)71 ,ד”י ןנחוי( ”םכב היהתו םכמע תנכוש
םיחילשה ישעמ( ”חוכ ולבקת שדוקה חור םכילא

ילשמ ,2 ,‘ד םירבד  18  84-64 ,ב‘‘י ןנחוי ,42 ,‘ו יתמ ,6 ,‘ד עשוה ,62 ,ב‘‘ל תומש  08  8 ,א‘‘כ ,51-01 ,‘כ ,11-9 ,ד‘‘י תולגתהה ,9-7 ,‘א ,‘ב םיקינולסתה ,41-31 ,‘ז יתמ ,41 ,ג‘‘ל היעשי ,42 ,ו‘‘ט ילשמ ,81 ,‘ט םיליהת  97
הדוהי ,91-1 ,‘ב ,‘ב סורטפ ,62 ,‘ו סקול ,11 ,ד‘‘כ יתמ ,41-31 ,‘ו ,13 ,‘ה הימרי ,02 ,‘ה היעשי  28  91-81 ,ב‘‘כ תולגתהה ,1 ,‘ד ,72 ,‘ב ,‘א ןנחוי ,5-3 ,‘ו ,‘א סויתומיט ,9-6 ,‘א םייטלגה ,61-11 ,‘ב ,‘א םייתנירוקה ,72 ,ט‘‘י

,41 ,‘ה ןנחוי ,91-61 ,‘ו ילשמ ,5 ,א‘‘י ,7-5 ,‘ה םיליהת ,62-42 ,31-21 ,ט‘‘י ,12-02 ,ח‘‘י ,7-5 ,‘ו תישארב  48  52-42 ,‘ג םיסולוקה ,9 ,ג‘‘י היעשי ,81-71 ,‘י םירבד ,52-42 ,31 ,ט‘‘י ,81-71 ,31 ,‘ו תישארב  38  91-61 ,‘א
סויתומיט ,22 ,‘י ,93 ,‘ה יתמ  78  12-91 ,ב‘‘י םיימורה ,51 ,‘נ ,3-1 ,ה‘‘ל ,8-4 ,2 ,‘ג םיליהת  68  5-3 ,‘ד ,21 ,‘ב ,‘א סורטפ ,21 ,‘ג ,‘ב סויתומיט  58  6-3 ,‘ה םייספאה ,01-9 ,‘ו ,‘א םייתנירוקה ,13-03 ,ז‘‘י םיחילשה ישעמ
םירבעה ,63 ,81 ,‘ג ןנחוי ,61 ,ז‘‘ט סוקרמ  98  8-7 ,‘ב ,‘א סורטפ ,4-3 ,ו‘‘ט ,32 ,‘א ,‘א םייתנירוקה ,9 ,ד‘‘י ,3 ,‘ח םיימורה ,72 ,ח‘‘כ ,34-63 ,‘י םיחילשה ישעמ ,42-81 ,ו‘‘ט ,11-01 ,5 ,‘א ןנחוי ,24-04 ,ב‘‘י יתמ  88  3 ,‘ב ,‘ב
,‘ח ןנחוי ,32 ,‘ט סקול ,11 ,‘ו יתמ  29  3 ,‘ה ,6-2 ,‘ב ,‘א ןנחוי ,01-9 ,ו‘‘ט ,12 ,ד‘‘י ןנחוי  19  72-61 ,ד‘‘י סקול ,64-13 ,ה‘‘כ ,41-2 ,ב‘‘כ ,24-04 ,ג‘‘י ,82 ,‘י ,21 ,ח ,21 ,‘ג יתמ  09  8 ,א‘‘כ תולגתהה ,5 ,‘א הדוהי ,91 ,21 ,‘ג
,ז‘‘ט ,12-51 ,42-32 ,ב‘‘י ,3-1 ,‘ד ןנחוי ,35-44 ,ד‘‘כ סקול  49  12-51 ,21 ,ד‘‘י ןנחוי  39  52-42 ,‘ב ,‘א ןנחוי ,32-12 ,11-9 ,‘א םיסולוקה ,61-8 ,‘ג םייפיליפה ,22 ,א‘‘י םיימורה ,22 ,ד‘‘י םיחילשה ישעמ ,11-9 ,ו‘‘ט ,23-13
31-7 ,‘ה ,‘א ןנחוי ,71 ,11-8 ,‘י םיימורה ,42 ,‘ה ןנחוי ,11 ,ה‘‘נ היעשי  69  01-9 ,‘ב ,‘א םייתנירוקה ,93-83 ,81-71 ,‘ב םיחילשה ישעמ ,42-32 ,‘ד ןנחוי ,02-81 ח‘‘כ ,02 ,‘י יתמ  59  22-5

הירגינ
,רקיה ומאלא רמוכה

עושי וננודא םשב ךתייסנכלו ךל תומולש
ונהולאל חבש אלמ ינא .ןמא .ומרכל ךל ארק רשא
תועצמאב ךלש תורפסהמ קלח יתלביקש זאמ
יתימא ןוזמ איה ךתורפס .םיהולא ידבעמ דחא
םיהולאל הדומ ינא .תננערמ איהש םושמ המשנל
תא תובכל םילגוסמ רשא ,ךומכ םישנא לדגמה
רטוש ינא .הלא םינורחא םימי לש עשֶרה שא
יתלביק רבכמ אל .הירגינ תרטשמב ט”בר תגרדב

חישמה עושי תא
ךכו יעישומו ינודאכ
.יתשא םג התשע
וימחרב ,בוטה וניהולא
עישוה ,םייפוסניאה
,יתשא תאו יתוא

דימת איה ונתליפתו
םיאטוחה תא ליציש
.םירחאה

חלשתש שקבמ ינא ,רקיה ומאלא רמוכה
רמוח ,שדוקה יבתכ לש םילודג םיקתוע ונל
השימחו םינומש ןב ךרפס תא ,האירק
ידכ םיטלקומ םירסמו ,“חישמה” םידומעה
הקולח םשלו תינחורה ונתוחתפתהב עייסל
דובכ .ונדצל םיהולא םע הפטהה תעב םיאטוחל
תא ונל חולשל חכשת אלש הווקמ ינא ,רמוכה
,לוכי-לכה םיהולאהש הווקמ ינא .ונשקובמ לכ
תא ךילע ףיערי דימת ,ומרכ לא ךל ארק רשא
.ןמא .עושי םשב ,תואלפנה ויתוכרב
,חישמב ךיחא
הירגינ ,יטיס ןינב                                   .יט .יס

י. - גאנהֵהאח בי. א

הליהק - הלעמל

ומאלא תייסנכב

תא תדבוע תירצונה

,הָגְנַטַגלֹוב - ינודא

הקירפא ,הנאג

הקירפא

,הלַפמַק - .יִא .וו חאה
הדנגוא

Info@alamoministries.com  :ונילא ובתכ



6

(המשך מעמוד 5)

רוזחי אוה ,םבזעיש רחאלש חיטבה עושי .)8 ,'א
יתכלהתהו םכותב יתנכשו“ ,םחנמה תומדב םהילא
.)61 ,'ו םיתנירוקה לא היינש תרגיא( ”םככותב

םחנמה לש ואוב תא חיטבה םג ליבטמה ןנחוי
חורב םכתא ליבטי ]חישמה[ אוה“ :הלא םילימב
םייחה תועצמאב ,חישמה .)11 ,'ג יתמ( ”שאבו שדוקה
ודעי תא אלמל לגוסמ היה ,וברקב םיהולא לש חוכהו

םדא ינב לש המוא רוציל - וניהו היהש ,םיהולא לש
רשא םישנא ,חור התוא ידי-לע ומע םידחואמה
,ותומלגתה תא ךישמהל ,ורבד ,םיהולאל ורשפאי
םישנא 79.תומדא ילע םדו רשב ךותב ,ותנוהכ תא
המוא םניה ,םברקב ןכושה םיהולאה תוכזב ,הלא
םישנא ,םיהולא תושנו םישנא ,אטח אלל םישנא לש
לש ירסומה קוחה תא רומשל לקנב םילגוסמ רשא
”עושי חישמבש םייחה חור קוח“ תא םג ומכ ,השמ
אטחה קוח”ל דוע ותייצי אל םלועל 89.)2 ,'ח םימור(
ןכוש אוה יכ דימת םירכוז םהש םושמ “,תוומהו
99.)2 ,'ח םימור( םכותב

עגר לכב םיהולא םע השודק תודחא ונל ןיא םא
001.חישמה יפ-לע םייח תויחל ןתינ אל ,םוי לכבש

הדועסה לש התועמשמ תא םיניבמ םניא םירצונה בור
םחל וניה אוה יכ ונל רמוא םיהולא רבד .הנורחאה
רבד ,אוה 101.ונדי-לע לכאנ ,ורבד ,אוה רשאכ םייחה
לוכאל םיבייח ונא ךא ,ינחורה וננוזמ וניה ,םיהולא
ותמצועו ותייחתש ךכ ,ומויב םוי ידמ הז ינחור ןוזמ
201.םוי ידמ ונכותב וגזמתיו ונכשי ולש תולעתהה ייחו

ןנחוי יפ-לע הרושבב 'א קרפב 41-ו 2-1 םיקוספ
תליכא .םיהולא רבד אוה עושי יכ ,ונל םירמוא
ידמ ינחור הקשמכ ומד תייתשו ינחור ןוזמכ חישמה
המ לכ תיישעו םוי ידמ ורבד תאירק םתועמשמ ,םוי

תושעל ול רשפאל ידכ ונילע הווצמ ורבדש
רוזחל לכוי םיאטוחה םלועש ידכ ,תאז .ונתועצמאב
ריגה עושיש םדה תועצמאב תוקנתהל ,ויאטחמ וב
,ישונאה עבטה לש תוומהמ הייחתל םוקלו ,בלצה לע
וז ךרדב 301.םיהולא לש שודקה ועבט לש חצנ ייחל
401.ונברקב ודי לע תושעיהל לוכי ונוצר

חוכה תא ונל תקפסמ םיהולא רבדב היוצמה חורה
וניאטח לכמ ונתוא רהיט ומד 501.אטחמ םייקנ תויהל
ונתנומאו ומדבש חוכב ונתנומא ידי-לע םימדוקה
ונברקב וייח לש חוכה 601.חישמה אוה רשא ,ורבדב
יהולאה עבטה קרש ךכ ,ישונאה ונעבט לע טלתשמ
קר םייח םא אוטחל ירשפא יתלב 701.תויחל ךישממ
יפ-לע ,םיהולא לש שודקהו יהולאה ועבט יפ-לע
ברקתהל ,וחור תועצמאב ,ונל רשפאמ ומד 801.וחור
ונא 901.ומע דחייתהלו ותוכלמ סכל תזעונ הרוצב
,וייח יכ דימת רוכזנש ךכב תויחלו ךישמהל םילוכי
ידי-לע עובק ןפואב ונכותל םיגזמנ ,שדוקה חור
011.וַנִמע ודוחיאו וִמע ונדוחיא

ולכאת אל“ םוי יִֵדמ םאש וידימלתל רמא עושי
ומד תא ותשת אלו ]םיהולא רבד[ םדאה-ןב רשב תא
םייח םכל ןיא ,]םוי ידמ הוואגב ומע ודחייתת[

תודוה ועשונש ונתיאמ הלא .)35 ,'ו ןנחוי( ”םכברִקב
םא דימת תאז רוכזל םיבייח ,ונכותב רשא וייחל
.ונלש חצנה ייח םצע םניהש ,וייח תא רומשל וננוצרב
םירבד( ”שפנה אוה םדה“ םג רמאנ םיהולא רבדב
ךפשנ רשא ,ומדב םיאצמנ ונייח ,רמולכ .)32 ,ב”י
111.ונרובע

ונתמשנ רשאכ םיהולא םע רֵשקַתל םילוכי ונא ןיא
ונל ןיא ,םיהולא םע דוחיא אלל 211.אטחב תמתכומ
תא התושו ירשב תא לכואה“ :רמא עושי .חצנ ייח
”ןורחאה םויב ותוא םיקא ינאו םלוע ייח ול שי ימד
לש ומדב ופטשיי וניאטחש רחאל קר .)45 ,'ו ןנחוי(
ןיידעש הלאל 311.םיהולא םע רשַקתל לכונ ,חישמה
דוחיא ןיאו םייח ןיא - חישמה לש ומדב וצחרנ אל
םהיתוריבעו םהיאטחב םיתמ םה .םיהולא םע שודק
םיהולא .םכותב םיהולא ייח לש תיחצנ חור םהל ןיאו
.םברקב וניא

םיעדומ הייהנ אלו ַןשינש ףידעמ היה ןטשה
,ונעשונש ,ונא םא .ונכותב אצמנ םיהולאש הדבועל
אלו ןשינ אל ונא ,ונברקב אצמנ םיהולא יכ רוכזנ
תאז .םיקזח הייהנ ,ןוכנה אוה ךפיהה .םישלח הייהנ
לש ותואצמיהב תדמתמה ונתנומא ידי-לעש םושמ
411.וַנִמע אוהו וִמע דחייתנ דימת ונא ,ונכותב םיהולא

םהש םושמ ,םימנמנמה לע זגורו סעוכ םיהולא
םה ןיא ןכ-לע .םכותב םיהולאה תוחכונב םיקפקפמ
.םמע רשַקתי אל אוהו ומע שודקה דוחיאל םיפתוש
.אטח והז - ונעשונש רחאל ונכותב ותוחכונב קפקפל
םיכלוה ונא קפס ידי-לעו ,םיעשונ ונא הנומא ידי-לע
היהנ ,ונכותב חכונ אוהש קפקפנ םא ןכל 511.ןודבאל
,א”י םיתנירוקה לא הנושארה תרגיאה יפ-לע ,םיבשחנ
םחלה תליכא סקטב קלח לוטיל םייואר יתלבל ,03-32
.םיהולא םע ןייה תייתשו

.דבלב יתייסנכ סקט וניא םיהולא םע יתימא דוחיא
ידי-לע ונכותב אצמנ אוהש דימת רוכזל ונילע
וננזוא תועצמאבו הליפת תועצמאב ומע תודחייתה
הניה העושי יכ םירובס ונא םא 611.ותבושתל תבשקה
םירובס ונא םא ,ונברקב םיהולא תויהמ רחא והשמ
עובשב תועש רשע וא העשל הייסנכב רוקיב יכ
חישמה לש ותוחכונל הווש הייסנכה בשומ םומיחו
רמאנ שדוקה יבתכב .הרומח תועט םיעוט ונא ,ונברקב
לכ ,םיללפתמ ונאש תוליפתה לכש שרופמב ונל
םילבמ ונאש תועשה לכ ,םירש ונאש ללהה ירומזמ
תואיחמ לכ ,הייסנכ ארקנו םדא ידי-לע הנבנש ןיינבב
םיליספ רבעל הליחזה ,תויופגתסהה ,ונלש םייפכה
םישעמה תיישעו ,םוצה ,תימצעה האקלהה ,ונכרב לע
יניעב םושה תפילקכ םיווש הלא לכ - םיבוטה
רבד הווש ךניא ,ךברקב וניא םיהולא םא 711.םיהולא
חסונב גהונ התא םא 811.רבד םוש השוע ךניאו
םיהולא תא סיעכמ אלא ךניא ,ךלש תיטרפה תוינחורה
,רשיה ךרדל עגונב ,תיב תרצות ,ךיתונויער לע
911.ךלכולמ טוטרמס ךרעכ םיהולא יניעב םכרעש

וניא םיהולא 021.ךכותב ךלהתהלו ךכותב ןוכשל וילע
ןתויהל וא ךלש תולרֶדתַקה לדוגל תובישח סחיימ
השעמ ןניהש ,תולרדתקל .חלודב וא בהז תויושע
ךניה התא .םיהולאל רשק םוש ןיא ,םדא-ינב ידי
אוה ןיא םאו 121,ןוכשל םיהולא הצור ובש לכיהה
םיתמה ןמ עושי תא המיקהש חורה םא ,ךכותב ןכוש
221.ולש ךניא התא ,ךכותב הנניא

,םייואר ונניאשכ ומע ןיי התשנו םחל לכאנ םא
םאו וניאטח תא לבקמ אוה יכ בושחנ םא ,ונייהד
תרסח תרושִקת יהוז ,ומע םירשַקתמ ונא יכ ןימאנ
קוספ ,א”י קרפ םיתנירוקה לא הנושארה תרגיאב .ךרע
ףוגב הנחבה גוהנל ילבמ התושו לכואה יכ רמאנ ,92

-12 ,ג‘‘י םירבעה ,84 ,61-41 ,‘ה יתמ  99  01-9 ,‘ב ,32-71 ,‘א ,‘א סורטפ ,72-52 ,‘ה םייספאה ,43-33 ,א‘‘ל הימרי  89  01-9 ,‘ב ,‘א סורטפ ,72-52 ,‘ה םייספאה ,41-21 ,ב‘‘י ,‘א םייתנירוקה ,6-4 ,‘ז םיימורה  79
,31 ,‘ב ,‘א םיקינולסתה ,61 ,‘ג םיסולוקה  301  85-84 ,‘ו ןנחוי  201  85-74 ,33 ,‘ו ןנחוי  101  41-21 ,‘ג םירבעה ,71-61 ,‘ה םייטלגה ,6-5 ,2-1 ,‘ח םיימורה ,6-4 ,ו‘‘ט ,35 ,‘ו ןנחוי ,62-32 ,‘ט סקול ,11-9 ,‘ו יתמ  001  02
םייספאה ,52-22 ,‘ה םייטלגה ,11 ,‘ו ,‘א םייתנירוקה ,11-1 ,‘ח םיימורה ,71-51 ,ד‘‘י ,93-73 ,‘ז ןנחוי  501  11 ,ז‘‘י םיחילשה ישעמ  401  2-1 ,‘ג ,‘ב סורטפ ,7 ,3-1 ,‘א ,‘א ןנחוי ,3-1 ,‘א םירבעה ,71-61 ,‘ג ,‘ב סויתומיט
-6 ,‘ב םייספאה ,52-42 ,‘ה םייטלגה ,41 ,ג‘‘י ,41-31 ,‘ח ,4 ,‘ז ,31-11 ,6 ,‘ו םיימורה  701  31 ,ט‘‘י ,6-5 ,‘א תולגתהה ,32-02 ,‘א םיסולוקה ,62-42 ,‘ג םיימורה ,82 ,‘כ םיחילשה ישעמ ,82 ,ו‘‘כ יתמ  601  22-81 ,31 ,‘ב
-6 ,‘א תולגתהה ,6 ,א‘‘י ,61-41 ,‘ד םירבעה ,81 ,‘ב םייספאה ,72-62 ,‘ח םיימורה  901  9 ,‘ג ,‘א ןנחוי ,9-8 ,‘ה םייספאה ,52 ,61 ,‘ה םייטלגה ,01-1 ,‘ח םיימורה  801  41-21 ,‘ב סוטיט ,01-9 ,‘ג םיסולוקה ,42-22 ,‘ד ,1
,ו‘‘ס ,71-61 ,ד‘‘ל םיליהת ,31 ,ה‘‘ל בויא  211  91 ,‘י ,22 ,02 ,41-21 ,7 ,‘ט םירבעה ,81-41 ,‘ב םייספאה ,75-35 ,‘ו ןנחוי ,02 ,ב‘‘כ סקול ,42 ,ד‘‘י סוקרמ ,82 ,ו‘‘כ יתמ  111  32-91 ,ז‘‘י ,72-32 ,12-51 ,ד‘‘י ןנחוי  011  5
,81 ,‘ג ןנחוי ,61 ,ז‘‘ט סוקרמ  511  32-91 ,ז‘‘י ,72-32 ,12-51 ,ד‘‘י ןנחוי  411  7-3 ,‘א ,‘א ןנחוי ,22-91 ,‘י םירבעה ,31 ,‘ב םייספאה ,7-4 ,‘ד םייטלגה ,75-35 ,‘ו ןנחוי  311  13 ,‘ט ןנחוי ,2 ,ט‘‘נ היעשי ,9 ,ח‘‘כ ילשמ ,81
םייתנירוקה ,33 ,א‘‘ל הימרי  021  42-12 ,‘ה סומע ,9-8 ה‘‘נ היעשי  911  5 ,ו‘‘ט ןנחוי  811  5 ,ד‘‘ס היעשי  711  71 ,‘ה ,‘א םיקינולסתה ,63 ,א‘‘כ ,1 ,ח‘‘י סקול  611  8 ,‘ב םייספאה ,41 ,9-7 ,‘ג םייטלגה ,62-52 ,א‘‘י ,63
21-11 ,‘ה ,‘א ןנחוי ,9-5 ,‘ח םיימורה ,85-15 ,‘ו ,7-5 ,‘ג ןנחוי  221  22-91 ,‘ב םייספאה ,81-61 ,‘ו ,‘ב םייתנירוקה ,02-91 ,‘ו ,71-61 ,‘ג ,‘א םייתנירוקה  121  01 ,‘ח םירבעה ,61 ,‘ו ,‘ב

תודחייתה

היבמולוק זוחמ לשממ
תעצבמה הכשלה

20001 .יס .יד ןוטגנישוו
,דבכנה ומאלא רמוכה

תורצנ תושדח תודוא עדימ אלמה ,”ימואלניב ןולע“ ךנולע לש קתוע לבקל גנועה יל היה
םירצונ ןוכדיע םשל ,בוצקה ךנמז תורמל ,שידקמ התאש ןמזה לע ךחוכ רשיי .םלועה יבחרמ
.עושי םשב תעצבתמש הבוטה הדובעה תודוא ולוכ םלועב

.תושונאל ךתוריסמו עושי חישמל ךתוריסמ לע בוש ךל הדומ ינא
.הראהו תינחור תוחתפתה לש ךרד ,ךכרדב ךישמתו יאוולהו ,רקיה ידידי ,םיהולא ךכרבי

,דובכב

להנמ ,ןוסניבור דלנוד רמוכה
תד יניינעל ריעה שאר לש ודרשמ
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ףוג והמ ןיחבנו הבה .ומצע תא עישרמ ,חישמה
רשא ונתיאמ הלאמ בכרומ חישמה לש ופוג .חישמה
,םיהולא רבד הניה ותומלגתה .יח אוה םכותב
ישונאה ףוגה ךותב תומדא ילע ולעופב ךישממה
םילכימכ םישמשמה ונתיאמ הלא .ונלש שדוקמה
םיבייח ונא ןיא .םיהולא לש ןכותב אלמתהל םיבייח
תויהל תנמ-לע וליכהל םג םא יכ ,ותומכ תואריהל קר
.וננודא ףוגב םירביא

דימת רוכזל טושפ התועמשמ וננודא ףוגב הנחבה
רוכזלו ,ועשונש ונתיאמ הלא ךותב אצמנ םיהולאש
,וייח םייח םש ,ופוגמ ילרגטניא קלח וננהש דימת
ףוגב הנחבה-יא .ונייח םצע םה וייח יכ דימת רוכזלו
העידי-יא .וז הדבוע תנבה-יא התועמשמ וננודא
הלא .תינחור המדרתל המוד ךברקב אצמנ םיהולאש
הביסמ“ .םהילע לופית הללק ,ופוגב םיניחבמ םניאש
לא הנושאר תרגיא( ”םילוחו םישלח םכמ םיבר תאז
הזה םחלהמ לכואש ימ“ .)03 ,א”י קרפ םיתנירוקה
םתואל הנווכה ,”יוארכ אלש ןודאה סוכמ התוש וא
-לע םיהולא םע םידחייתמ םהש םיבשוחה םישנא
תייתש וא ,ןיי תייתש ,םירובש םירקרק תליכא ידי
ינפמ םיאטוח הלא םישנא .הייסנכ יסקטב םיבנע ץימ
.יוארכ אלש וננודא ףוגב קלח םילטונ םהש

,םירקרק תליכא וניא םיהולא םע שודק דוחיא
עצבתמה סקט הז ןיא ,ןכ-ומכ .םיבנע ץימו ןיי תייתש
.הנשב םעפ וא שדוחב םעפ ,עובשב םעפ ,םויב םעפ
אוהש ינפמ טושפ ,הלאכ םניה ,וננודא ףוג םהש הלא
דחייתמ אוהו ומע םידחייתמ םה .ישונאה םפוגב יח
םילכוא םיקפקפמה .םויה לכ ךרואל ,םוי לכ םמע
ףוגב םיניחבמ םניא םה 321.םמצע תעשרהל םיתושו
ףוג תמאב והמ םיניבמ םניא םהש ינפמ ,ןודאה
.םיבנע ץימ וא ,ןיי ,םירקרק הלא ןיא ,בוש .חישמה

ןימאהל הנומאה .ונכותב יח אוה ירה ,ופוג ונא םא
ייח תשגרהמ 421,ורבדל הבשקהמ האב הלא םירבדב
יפכ םישחרתמה םירבד תייארמו ,ונכותב םיהולאה
,ונברקב וחור לוקל תייצנ םא ושחרתי יכ רמא אוהש
הנמאה ,השדחה תירבב ורבדמ םלועל תוטסל ילב
אלל םיהולא תא תוצרל רשפא יא 521.השדחה
רוכזנ אל םאש ונל רמאנ שדוקה יבתכב 621.הנומא
הייהת אל ירה ,ונעשונש רחאל ונכותב אצמנ אוהש
,ךכו .ונכותב לועפל ול רשפאנ אלו תרושקת וניניב
רשפאנ אל םא השדחה תירבה תא ֵרפנ ונמצע ונא
,ונכותב םניא חצנה ייח םא 721.ונברקב תויחל וייחל
תויהל םיבייח ונלש חצנה ייח 821.חצנ ייח ונל ןיא
תחת ןיאו רחאב העושיה ןיאו“ .ונברקב םייחה וייחמ
”עשונ וב רשא םדא-ינבל ןתנה רחא םש םיימשה
ומויקב הנומא ידי-לע קר .)21 ,'ד םיחילשה ישעמ(
,ונכותב ומויקב קפס םיליטמ ונא םאו םיעשונ ונא
921.ןודבא ונפוס

עדוי ינא“ :סידרס תייסנכ ישנאל עושי רמאש יפכ
,יח התֹא[ תמ התאו יח התאש םש ךל שי ;ךישעמ תא
תא קזחו דוקש .]תמ התא ךא ,עשונ ןיידע התא
אוה ,תורחא םילימב .)2-1 ,'ג תולגתהה( ”תיראשה
-לע ,ךכ .םכותב אצמנ םיהולא יכ וחכש םה יכ רמוא
אל יכ ,תומל התטנש תיראשה תא קזח“ הנומא ידי

,חישמה לש ופוג םניהש ונתיאמ הלאב קר רד אוה
לבקנ םא 141.םיהולא לש תיתימאה הייסנכה ,ונייהד
,]ּוַנב[ יתנכשו“ וננודא תחטבה תא םלש בלב
תחת וז הנומאב הייחנ םאו “]ונכותב[ יתכלהתהו

וב ינחורה בצמב תובשחתה אלל ,האלמה ותטילש
חורה םע ונלש רשקה ,הז עגרב םייורש ונא
זא חקיי םיהולא .שדוחי םיהולא לש תישולישה
אוה .הארשה ונב ךוסמיו ונייח לע האלמ הטילש
לילכ ול ורסמתהש ונתיאמ הלא לכ לע תוכרב ףיערי
341.תורגיאה לכב תתמואמ וז הדבוע 241.ונכשמ םוקמכ

חור הליבוה ,םיתנירוקה לא הנושארה תרגיאב
רובעב םידימלתב ףוזנל סולואפ חילשה תא שדוקה
.םכותב היה םיהולאש וחכש םה .םיארונה םהיאטח
לכ ףא לע יכ םהל תרמוא שדוקה חור ,םלוא
םילוכי ןיידע םה ,םתנומא רסוחו םהיתושלוח
םאה“ :הלא םיקוספב ןימאהל וליחתי םא תונתשהל
םיהולא חור יכו םתא םיהולא לכיה יכ םיעדוי םכניא
םיתנירוקה לא הנושאר תרגיא( “?םכברקב תנכוש
לש לכיה אוה םכפוג יכ םיעדוי םכניאה“ .)61 ,'ג
סולואפ .)91 ,'ו ,‘א םיתנירוקה( “?שדוקה חור
םינתונ םא ,הלא םיקוספל םינימאמ םאש ענכושמ
,ונבבלב הל דעיימ םיהולאש םוקמה תא וז תמאל
לבקנש דבלב וז אל ,ונשפנבו ,ונתבשחמב ,ונתמשנב
ונל ןתנית םג אלא ,םיהולא םע ךישמהל ץירמת
441.ןיטולחל םישודקו םישדח םייחל המצועה

תיַטַלגה הייסנכב םרוסל םירזוחב ףזנ סולואפ
.םרובע הזמ בושח רסמ ול היה אל .הרוצ התואב
אטחה לש[ ]קוחה[ הרותה ישעממ םאה“ :לאש אוה
ישולישה םיהולאה לש[ חורה תא םתלביק ]תוומהו
,םיהולא רבדב[ הנומאה תעומשמ וא ]םכותב יחה

,ו‘‘ט ןנחוי ,03-1 ,ה‘‘כ יתמ ,32-02 ,‘ב ,‘ב סורטפ ,92-62 ,‘י םירבעה  721  6 ,א‘‘י ,83 ,‘י םירבעה ,8 ,‘ח םיימורה  621  4-3 ,‘ה םיימורה ,41 ,ו‘‘ט ,71-61 ,‘ז ןנחוי  521  71 ,‘י םיימורה  421  92 ,א‘‘י ,‘א םייתנירוקה  321
,‘ח םיימורה ,6 ,ד‘‘י ,52 ,א‘‘י ,86-66 ,85-74 ,04-53 ,‘ו ,04-93 ,62-42 ,‘ה ,41-11 ,‘ד ,63 ,‘ג ןנחוי  821  21-11 ,‘ה ,‘א ןנחוי ,21-2 ,‘ב ,‘ב םיקינולסתה ,23-81 ,‘א םיימורה ,93-73 ,33-23 ,‘ב ,5-4 ,‘א םיחילשה ישעמ ,41 ,6
םייתנירוקה ,9-5 ,‘ח םיימורה  231  01-6 ,‘ב םיסולוקה ,31 ,‘ד םייפיליפה ,42-22 ,61-41 ,‘ד םייספאה  131  4 ,‘ג תולגתהה  031  21-11 ,‘ב ,‘ב םיקינולסתה ,63 ,51 ,‘ג ןנחוי ,61 ,ז‘‘ט סוקרמ  921  21-11 ,‘א ,‘א ןנחוי ,11
03 ,ב‘‘י סוקרמ  531  02-91 ,‘ו ,71-61 ,‘ג ,‘א םייתנירוקה ,42-22 ,‘ו יתמ  431  52-22 ,‘א בקעי ,71 ,‘ה ,‘א םיקינולסתה ,31-7 ,‘ב םיימורה ,42-22 ,‘ו יתמ  331  61 ,‘ג תולגתהה ,81-41 ,‘ו ,‘ב םייתנירוקה ,02-81 ,‘ו ,‘א
,ד‘‘י ,5 ,3 ,‘ג ןנחוי ,81 ,‘ד ,08 ,‘א סקול ,1 ,‘ד יתמ ,6 ,‘ד הירכז  831  93-83 ,81-61 ,4-2 ,‘ב םיחילשה ישעמ ,7-1 ,ו‘‘ט ,72-62 ,ד‘‘י ןנחוי ,94 ,ד‘‘כ סקול  731  61 ,‘ו ,‘ב םייתנירוקה ,73 ,‘ח םיימורה ,32-81 ,ז‘‘י ןנחוי  631
,‘ב ,‘א ןנחוי ,31 ,‘ד םייפיליפה ,62 ,ד‘‘י ןנחוי  041  6 ,ד‘‘י ,85-74 ,14-04 ,53-23 ,‘ו ןנחוי  931  02 ,‘ג תולגתהה ,61 ,‘ו ,‘ב םייתנירוקה ,71-61 ,‘ג ,‘א םייתנירוקה ,‘ח קרפ ,6 ,‘ז םיימורה ,81-71 ,4 ,‘ב םיחילשה ישעמ ,6
-71 ,‘ג ,‘א םייתנירוקה ,81-6 ,‘ח םיימורה  341  12-02 ,‘ג תולגתהה ,4-3 ,‘א ,‘א ןנחוי ,7-4 ,‘ד םייטלגה ,32-81 ,ז‘‘י ,32 ,ד‘‘י ןנחוי  241  72-42 ,‘א םיסולוקה ,23-92 ,‘ה ,32-22 ,‘א םייספאה ,6-4 ,‘ז םיימורה  141  72
4 ,‘ד ,‘א ןנחוי ,6-1 ,‘ד םייספאה ,1 ,‘ז ,12-71 ,‘ה ,‘ב םייתנירוקה ,02 ,‘ו ,32-12 ,‘ג ,‘א םייתנירוקה  441  71-61 ,21 ,‘ד ,‘א ןנחוי ,41 ,‘א ,‘ב סויתומיט ,61

,ומאלא רמוכה
לש עונמה הסכמ לע םשוהש ךינולעמ דחא תא יתארק

תויהל .יניעל תועמד ואיבה םיבתכמ רפסמ .ילש תיאשמה
םינתונל ןה ,תיתימא הכרב יהוז ,םיקקזנל תתלו בר הכ רזעל
םייחב םיבר םירבד יבגל יניצ תויהל הטונ ינא .םילבקמל ןהו
לבקמ ינא ,ילש קסעב .הקדצ ןתמ םימעפל אוה םהמ דחאו
.'וכו רבח ימד ,תוחנה ,הקדצל םוי ידמ תושקב רפסמ

םישנא תודוא עדימ דבלמ המואמ שקיב אל ךנולע
איהש הווקמ ינא .האחמה חלוש ינא ןכל .הרזעל םיקוקזה
,רזעל תויהל יושע הזש הבשחמה םצע .קקזנ םדאל רוזעת
החפשמב יתכרבתה ךא ,רישע ינניא .הבוט השגרה יל תנתונ
.ונל ץוחנש המ לכ תא שי ונלוכלו ,האירב

ךתוחילש ךא ,ידעב ללפתת םא חמשא ,יאנפ ךל היהי םא
ךלוה יפסכש החנהב הז .לכל ,ןבומכ ,תמדוק םיקקזנל רוזעל
.יתיסינ תוחפל ,רבדה ךכ אל םא ףא ךא .םהל רוזעל
,םיקקזנל רזוע התאש לע הדות
הנאיזיאול ,טיֶיַפַל                                 .רוינו'ג .יי'ג .יד

הנאיזיאול

(המשך בעמוד 8)

ךישעמ תא ]עושי ,ינא[ יתאצמ
דציכ רוכז ןכל .ַיהולא ינפל םימלשומ
]םייחה חור ךב הסנכנ דציכ[ תלביק
םיהולאש הנומאה תא[ רומשו ,תעמשו
לע[ הבושתב רוזחו ,]ךכותב אצמנ
םא ]עושי רמא[ .]הז קפס לע ,הז אטח
וזיאב עדת אלו בנגכ אובא דוקשת אל
“]ןודבאל ךלת[ ךילע אובא העש
.)3-2 ,'ג תולגתהה(

ויה תאז סידרס תייסנכ ישנאמ קלח
םישובל עושי םע ךלהתהל םייואר
םיהולאה ,חישמה יכ ורכז םה 031.ןבל
חצנמה“ .םכותב אצמנ ,לוכי לוכה
,]םככותב ינאש ןימאהל ליחתמה[
אלו ;]עשוויי[ םינבל םידגב שבלי
אל םה[ םייחה רפסמ ומש תא החמא
תא הדואו ,]םוניהיגב ןודבאל וכלי

”ויכאלמ ינפלו ,יבא ינפל ומש
.)5 ,'ג תולגתהה(

תא תועמוש ינאצ“ :רמא עושי
ינאו ]ןתיא ידוחיי תא תועמוש[ ילוק
ןה ,]יתיא ןדוחייב[ ןתוא ריכמ
ךלהתמ ינאש הכילהב[ ירחא תוכלוה
אלו ;םלוע ייח ןהל ןתונ ינאו :]ןכותב
”יַדימ שיא ןתוא ףוטחי אל ףא ,םלועל הנדבאת
.)82-72 ,'י ןנחוי(

וננודא םע תימויה תודחאה תא חכשנ םא
הליחתב ונל ויהי ,ונכותב וייח םניהש ,ונעישומו
,רבד לש ופוסב ךא ,םיינחורה ונייחב תודרומו תוילע
לכיהב ןוכשי אל םיהולא 131.ללכ חצנ ייח ונל ויהי אל
חור ףא םע ולכיה תא קולחי אל םיהולא 231.הזכש
םוי םיהולא תא תרשל םילוכי ונניא .קפס ללוכ ,הער
331.םיהולא לכיה אוה ונפוגש חוכשל תרחמלו ,דחא

לכ ,עמשמ 431.ולכיה לע האלמ הקזח הצור םיהולא
.ונתמצוע לכו ,וניתובשחמ לכ ,ונשפנ לכ ,ונבבל
531.תורבידה לכמ הבושחהו הנושארה הניה וז הווצמ

חור ,ונכותב הניא ישולישה םיהולאה תוחכונ םא
ותגיצנו ,הדע ,הרומ תויהל הלוכי הניא ונבש שדוקה
-לע ונכותב ומצע ראפל לוכיה ,ומצע םיהולאה לש
תא ךישממ השעמל אוהש םלועה עונכיש ידי
ןיא םא 631.ונכותב םלועב ולש ןוחצינה תכולהת
,םולש ונל היהי אל ,םיגירשהו ןפגה ןיב תודחא
הליפת ידי-לע םיכוז ונא םהבש ,המצועו החמש
החטבהה תומשגתה איהש ,ונכותב ותוחכונ תועצמאב
731.תועובשה גח םויב שדוקה חור לש האוב לע

831.ונברקב ותואצמיהל דחא יאנת גיצמ םיהולא

דיחיה רוקמה אוהש ינפמ הז יאנתב דומעל םיבייח ונא
חיטבמ אוה ,יאנתב דומענ םא 931.חצנ ייחל ונרובע
םיתנירוקה( “]ונכותב[ יתכלהתהו ,]ּוַנב[ יתנכשו“
לע העידיה ןמ תלעות םוש ונל חמצת אל .)61 ,'ו ,‘ב
.ונרובע תושעל תלגוסמ שדוקה חור רשא םירבדה
ונתולת לע תודוותהמ תלעות םוש ונל חמצת אל
חור קר יכ םות דע ןיבנ םא אלא ,וב תטלחומה
041.וֵנזועו ונתַרומ איה ונכותב היחה ישולישה םיהולאה
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אוה חישמה עושי יכ ןימאמ ינא 1.יכונא אטוח יכ ,יתמשנ לע םחר ,יהולא ,ינודא
לע הרפכ םשל רקיה ומד תא ריגהו בלצה לע תמ אוה יכ ןימאמ ינא 2.יחה לאה לש ונב
וניהשו 4שדוקה חור חוכב םיתמה ןמ עושי תא םיקה םיהולאש ןימאמ ינא 3.יאטח לכ
חתופ ינא 5.וז יתליפתלו יאטח לע יתודוותהל בישקמו הז עגרב םיהולא ןימיל בשוי
םימהוזמה יאטח לכ תא אנ ץחר 6.עושי ינודא ,יבל ךות לא ךתוא ןימזמו יבל ירעש תא
ינודא ,יל ברסת אל התא 7.אתלגלוגב בלצה לע ימוקמב תרגיה רשא ,רקיה ךמדב
יבתכ ,ךרבדב יכ תאז עדוי ינא .יתמשנ תא לאגתו יאטח לע יל חלסת התא ,עושי
עדוי ינא ןכל 9.יתוא ללוכ הזו - שיאל ברסת אל יכ רמאנ ךרבדב 8.ךכ בותכ ,שדוקה
ינודא ,ךל הדומ ינאו .יתלאגנש עדוי ינאו 01,יל תינעש עדוי ינאו ,יתוא תעמשש
11.דוע אטחא אלו ךיתווצמ יולימב יתדות תא ךל חיכואו יתמשנ תלואג לע ,עושי

הליפת

-4 ,'א םיימורה ,73-53 ,'ט ןנחוי ,33-03 ,'א סקול ,45 ,ז"כ ,46-36 ,ו"כ יתמ  2  32 ,21-01 ,'ג םיימורה ,7 ,א"נ םיליהת  1
-7 ,ח"כ יתמ ,01-9 ,ז"ט םיליהת  4  9 ,'ה תולגתהה ,7 ,'א ,'א ןנחוי ,52 ,'ג םיימורה ,82 ,'כ ,21 ,'ד םיחילשה ישעמ  3  3
'א םייתנירוקה ,11 ,'ח םיימורה ,51 ,'ג ,42 ,'ב םיחילשה ישעמ ,52 ,א"י ,81-71 ,'י ,12 ,91 ,'ב ןנחוי ,9 ,ז"ט סוקרמ ,5
,61 ,'ג ,'א םייתנירוקה ,11 ,'ח םיימורה  6  31-21 ,'י םירבעה ,63-52 ,'ב םיחילשה ישעמ ,96 ,ב"כ סקול  5  6-3 ,ו"ט
יתמ  8  41 ,'ז ,5 ,'א תולגתהה ,7 ,'א 'א ןנחוי ,12-02 ,21 ,ג"י ,22 ,'ט םירבעה ,22-31 ,'ב םייספאה  7  02 ,'ג תולגתהה
םירבעה  01  3-2 ,'ד בקעי ,31 ,'י םיימורה  9  41 ,'א םיסולוקה ,7 ,'א םייספאה ,21 ,'ד ,12 ,'ב םיחילשה ישעמ ,82 ,ו"כ
41 ,ב"כ ,41 ,'ז תולגתהה ,01 ,ו"ט ,'א םייתנירוקה ,11 ,'ח ןנחוי  11  6 ,א"י
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 ובימי ראשון- מדי יום ב-6:30 בערב , קליפורניה, הסעה חינם לתפילה ובחזרה בפינת שדרת הוליווד ושדירת היילנד בהוליווד- ארוחה מוגשת לאחר כל תפילה
 ארקנסו. טלפנו להשגת המיקום והשעות., ו-15 דקות מטקסארקנה, ארקנסו, פורט סמית,תפילות מתקיימות מדי ערב גם בניו-יורק סיטי     ב-1:30 ו-6:30.

עלונים אלה נושאים את התוכנית האמיתית והיחידה לישועה. אל תשליך אותם, העבר אותם לאחר.עלונים אלה נושאים את התוכנית האמיתית והיחידה לישועה. אל תשליך אותם, העבר אותם לאחר.עלונים אלה נושאים את התוכנית האמיתית והיחידה לישועה. אל תשליך אותם, העבר אותם לאחר.עלונים אלה נושאים את התוכנית האמיתית והיחידה לישועה. אל תשליך אותם, העבר אותם לאחר.עלונים אלה נושאים את התוכנית האמיתית והיחידה לישועה. אל תשליך אותם, העבר אותם לאחר.
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לש הרדסב ןושארה דעצה תא תמייס התע הז
.העושיל עיגהל תנמ-לע םיצוחנה םידעצ השימח
בלצה תא תחקלו תוגונעתמ ענמיל אוה ינשה דעצה
ךנוצר תא תימהל ,רמולכ ,ףגתסהל תנמ-לע םוי ידמ
לכ לע םלועה תאו ,ךלש ישפנה ינאה תא ,ישיאה
לש ותומ ךותב לבטיהל םיבייח הלא לכ .ויתוואת
.חישמה

םיינטשה םייחהמ ךתייחת אוה ישילשה דעצה
.חישמה לש אטח-ילוטנ םייחל ןושארה םדאה לש
תוכמס תדמעל םיימשל ךתיילע אוה יעיברה דעצה

ישימחה דעצהו ,ץראה ינפ לע םיהולא רובע לושמל
-לע ,ףוסה דע ץראה לע םיהולא רובע לושמל וניה
ךילע .תומדא ילע םיימשה תוכלמ תא איבהל תנמ
ול עמשיהל ןכמ-רחאל ,םיהולא רבד תא דומלל
ךכ ,ךילע הווצמ םיהולא רבד רשא תא תושעלו

רבדל ךתעינכל תויאר וארי םלועהו הייסנכהש
.ךכרדו ךברקב ותוכמסו ,ולש רדסה ,ינודא

.בוט לכ םיהולא םכילע איבי .ינודא תא וללה
םשב םג עודיה ,ןמפוה רזל ינרב
ינחור גיהנמ - ומאלא ינוט

יפלא ליכמה ראוד הברה תלבקמ ונתייסנכ
ונלש םינולעה בור .םינולעו ך”נתל תושקב
,תיתפרצ ,תידרפס ,תירבעב םיספדומ
,תינאירוק ,תיניס ,תיסור ,תינמרג ,תיקלטיא
תילגנב ,יטרמ ,ידניה ,ונולט ,תיברס ,תינבלא
תייסנכ םעטמ םינולעה תקולח .תילאפנו

.םלועה לכב ומויב םוי הילעב הניה ומאלא

(המשך מעמוד 7)

לש תיתימאה תינכותהו הרטמה תא הארמש
םיהולא לש המוחרהו הרידאה העושיה
.)2 ,'ג םיטלגה לא תרגיא( “?]םינימאמל

ונתנומא - םלועה תא חצנמה ןוחצינה והז“
ןנחוי( “]ונכותב אצמנ םיהולאש ונתנומא ,ונייהד[
אצמנ םיהולאש ןימאהלו ןיבהל קר ונילע .)4 ,'ה ,‘א
ונא ,וז הדבועב םינימאמ טושפ ונא םא .ונברקב
םיהולאה ייח חורב ךלהתהל ךישמהל םילוכי
םימיב 541.ףוסה דע ולעופ תא תושעלו ןוחצינב
םינימאמהש רתויב בושחה רבדה הז ,הלא םינורחא
641.דומלל םיכירצ חישמב

םיזירכמה םישנאה בור רשאכ ,םוגע אוה בצמה
עגונב וז תמאל םיעדומ םניא ,םירצונכ םמצע לע
םירצונש הביסה וז .םכותב שדוקה חור תוחכונל
םיאטוחכ םלועה ידי-לע םיבשחנו םישלח הכ םה
השודק ךרדב םניה יכ םיזירכמ םה .םיינדפק אלו
תא םישוע םניה יכ םיזירכמ ןכו ,חורה תועצמאב
ירה ,תאז םישוע ויה םנמא וליא 741.םיהולא תדובע
ינא עדוי .םויה לש םלועב חֹוור הכ היה אל ןטשה
םורגל תנמ-לע ללפתהל םיברמ םיבר םירצונ יכ
םיללפתמ םה .םכרדו םהב לועפל שדוקה חורל
תועצמאב .הנוכנ םתוא ןווכיו ,החני ,גיהני םיהולאש
םייולת םתושעל םיהולאמ םישקבמ םג םה ,הליפתה
ותוחכונב תישיא וריכי אל רשא דע ךא .ןיטולחל וב
,םכותב תנכושה םיהולא לש תדמתמהו השודקה
וילעופ תא ווחיו ,ןמזה לכ הב ונימאי אל רשא דע
ןיא ,םכרד ןהו םכותב ןה םיהולא לש םירידאה
םהיתונולשיכמ בזכאתהל וא אלפתהל הקדצה םהל
841.םינשנו םירזוחה

יקנ היהי ונכשמ םוקמ יכ שרוד יחה וניהולא
,ןטשה לש הרידח לכמ יקנ ,קפס לכמ יקנ ,אטח לכמ
הַקֲזחב ץפח וניהולא 941.תינטש הערפה לכמ יקנו
ותיב תא הצור עושי .ונפוג וניהש ולכיה לע האלמ
לכיהב ותדובע תא עצבי אל אוה .ומצעל ולוכ

לוכי וניא אוה 051.ןטשה םע קלוח אוה ותואש
ולש קדצה תבהא תא תולגלו תולגתהלו לושמל
םא אלא ,וחור תועצמאב ,ולש אטחה תאנש תאו
אלמו רושק ,ונמויק לכ ונייהד ,ולוכ לכיהה ןכ
םיהולאה ,םחנמה ,רמולכ ,שדוקה חורב
תוכלמל עיגהל םיצפחה ונתיאמ הלא 151.ישולישה
לש ויתושירדל םיכסהל םיבייח ,םיימשה
תנכושה שדוקה חור לש תועמשמה יהוז 251.םיהולא
ךתושייל תתל ךנוצרב ןיא םא .האולמב ונברקב
תנכושה שדוקה חורל העש לכבו תע לכב ענכיהל
תוכלמל עיגהל הווקת לכ לע רתוול ךילע ,ךכותב
351.ירשפא יתלב היהי הז .םיימשה

...ירחא אובל הצורש ימ“ :וידימלתל רמא עושי
תא ובזע דימ םה 451.)43 ,'ח סוקרמ( ”ירחא ךלי
הז ךכ 551.וירחא וכלהו םיקוסע ויה הב הדובעה
,ופוג ךות לא לכל ארוק םיהולא .םויה תויהל בייח
ולכויש ידכ ןה ,לועפלו ןוכשל םיהולא לכוי םש
הצור אוה 651.םוניהיגל וכלוי אלש ןהו עשוויהל

תודחייתה

שירת מזמורים באיי הודו המערבית

:רמוא אוה .ךכ-רחא אל ,וישכע ךב לועפלו ןוכשל
”העושי םוי התע הנה ,ןוצר תע התע הנה“
ךישמת ירה ,ךנוצר הז ןיא םא .)2 ,'ו ,‘ב םיתנירוקה(
ךותמ ירה ,ךנוצר ןכא והז םא .םיליגרה ךישעמב
ךלתו השוע התא רשא לכ תא דימ בוזעת הנומא
םיהולא םע םיינחורה ךייח תא לחה .עושי ירחא
:וז הליפת תרימא ידי-לע וישכע

םיחילשה ישעמ ,03-72 ,‘י ,13 ,‘ח ,04-73 ,‘ו ןנחוי ,31 ,ד‘‘כ יתמ  541
םייתנירוקה ,02-91 ,‘ו ,71-61 ,‘ג ,‘א םייתנירוקה  641  22-12 ,ד‘‘י
סוטיט ,12-02 ,‘א םיימורה  741  22-01 ,‘ב םייספאה ,81-61 ,‘ו ,‘ב
,42 ,‘ו יתמ  941  51-41 ,ב‘‘י םירבעה ,5 ,ו‘‘ט ןנחוי  841  61 ,‘א
7 ,‘ד בקעי ,42-12 ,‘א םיסולוקה ,72 ,‘ד םייספאה

,‘א םיקינולסתה ,72-52 ,‘ה ,61-31 ,‘ד ,91-61 ,‘ג םייספאה  151  61-51 ,‘א ,‘א סורטפ ,61 ,‘ו םיימורה ,54-34 ,‘ו סקול ,33 ,ב‘‘י ,42 ,‘ו יתמ  051
ישעמ ,9 ,1 ,‘י ,6 ,ד‘‘י ןנחוי  351  01 ,‘א ,‘ב סויתומיט ,8 ,‘ו םייטלגה ,32-61 ,‘ו ,7 ,‘ב םיימורה ,62-52 ,ב‘‘י ,5 ,‘ג ןנחוי ,72-42 ,ז‘‘ט יתמ  251  4-3 ,‘ד
לאוי  651  82-72 ,‘ה סקול ,02-61 ,‘א סוקרמ ,22-81 ,‘ד יתמ  551  22 ,א‘‘כ ,34 ,‘א ןנחוי ,32 ,‘ט סקול ,91 ,‘ד יתמ  451  21-01 ,‘ד םיחילשה
71 ,ב‘‘כ תולגתהה ,01-3 ,‘ב םירבעה ,2 ,‘ו ,‘ב םייתנירוקה ,12-71 ,‘ב םיחילשה ישעמ ,32-12 ,ד‘‘י סקול ,82 ,א‘‘י יתמ ,2-1 ,‘ג


