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םילשומו םיגיהנמ

?םיבוטה וילעפ תאו ינודא יכרד תא ריכהל םיצורה םישנאה םה ןכיה

םדמלא ,ומאלא ינוט ,ינא .השודקה תירצונה ומאלא תייסנכל אנ ואובי

הלעמב הנשארכ וז השודק הרשמ יתדמעה .ותדובע לעו ינודא תעושי לע

רשאמ םיהולא ישנא לש םכירדמ תויהל רתוי דבוכמש םושמ ייחב

.רחא םע לכ לש ינוליח טילש וא םילשוריב ךלמ תויהל

םיכרדה ףא לע ינודא תא תרשל 1,בויא ומכ תויהל םדא לכ ךירדא

ותכרדהב תוכורכ תויהל תובייח וניתומשנ 2.םדא ינב לש תועשורמה

ןמ הנובתב שורפל ונילע ,זא 3.הנבה ךותמו עדי ךותמ ינודא לש

4.םהינזואב ינודא רבד תפטהל טרפ ,םיעשורמה םישנהו םירבגהמו ויקוסיעמ ,םלועה

הדובעה תאו תכלל םהילע הב ךרדה תא םדמלל לכונש ידכ םלועה ישנאל תואריהל ונילע

וב םוקמ לכב ורסמ תא זירכהל ונילע .םיהולא יכרד לע תולעל תנמ-לע עצבל םהילעש

5.ועשונ אל ןיידעש םישנא םיאצמנ

וא םישדחתמש ונתיאמ הלא 6.שדוקה חור תועצמאבו ורבדב לכה ונל הליג םיהולא

לש התייחנהב םילבומ ,שדוקה חורב םוי ידמ םילבטומ ,רמולכ ,םוי ידמ םמצע םישדחמ

תרשואמ תויהל תבייח םיהולא לש תולגתה לכ 7.ורבדמ הטוס הניא םלועמ רשא ,וחור

8.שדוקה יבתכ ,רמולכ ,ינודא רבד ידי-לע דימת

ףתושמ הנכמ ןיא
יבתכב 9.דחיב הרובחב םיאצמנ םיטוסו םירצונ רשאכ ףתושמ הנכמ ןיא שדוקה יבתכב

,שדחה ןדיעה לש םירצונ ,םילרביל םירצונ ןיא םיימשב 01.ילרביל ירצונ םייק אל שדוקה

ומאלא רמוכל בתכמ
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,יתובר
ונלש הטלוקפב רבעשל תירוספורפל תכייש תפרוצמה תבותכה

היה ,סיוייד .ה קרד רוטקוד ,ונלש להנמה .תואלמיגל האצי רשא

םיבתכמ חולשמל תבותכה תא םינשמ םתייה וליא םכל הדומ

רקחמל זכרמב ,ונתייסנכב רוביצל הגוצתב אצמיי םכנולע .ומשל

םיטנדוטסש ידכ ,רולייב תטיסרבינואב ,ןאכ ,ססקט תנידמ לש

.וב שמתשהל ולכוי םיצרמה לגסו ינש ראותל

.ונתשקבל םכבל תמושת לע שארמ הדות

,בר דובכב

טרבליג הדנוו
תיביטרטסינימדא תרזוע

הנידמ-היסנכ ידומילל ןוסוד .םא .יי'ג ןוכמ
רולייב תטיסרבינוא

89767 ססקט ,וקיוו

רתויב הלודגה תיטסיטפבה הטיסרבינואה הניה רולייב תטיסרבינוא

,ססקט תנידמב םיהובג םידומילל רתויב קיתווה ןוכמהו םלועב

.םירקא םיינשו םישולש תואמ עברא לדוגב סופמק םע

,דבכנה ומאלא רמוכה

םכל תודוהל ךתייסנכ ירבחלו ךל תבתוכ ינא

הלגמ התא רשא וננודא לש תולודגה תותימאה לע

ואלימ דימת ךינולע .ולוכ םלועב ךינולע תועצמאב

תא יתיארש זאמ חישמה םע ךלהל הארשה יב

יפכ .ןבל רוחשב ספדומה ,דיחיה לפוקמה ףדה

םישדח תוקוניתו םיבר םירצונ ךל ורמא רבכש

ינוצרב .םייניעל םירקדזמ טושפ ךירסמ ,חישמב

םכיצמאמב ךיתויסנכלו ךכל יעויס תא עיצהל

ונוצר תאו ינודא רבד תא רומשל םידימתמה

ןתיי ימ .ולוכ םלועה יניע דגנלו וניניע דגנל דימת

ויתודוס ,ולש עדיב דימת ךתוא אלמי םיהולאו

לש הרואל הכזנ דימת ונאש ךכ ,ויתומולעתו

.תמאה

,דובכב

ירוזימ ,טנאסירולפ                          .יי'ג .סא

מיזורי

.ותמלשהל דע שדוח לכ םיכשמהב אוביש ,ומאלא רמוכה תאמ רפס ,“חישמה”מ הרדיסב ישילשה קלחה והז

תודוא דועת :סופדב רתויב לודגה אלפה

“חישמה”
ך”נתה תואובנ יפל

“ילע בותכ רפס תליגמב” .)34 ,‘י םיחילשה ישעמ( “םידיעמ םיאיבנה לכ וילע”
.)7 ,‘י םירבעה לא תרגיא ,8 ,‘מ םיליהת(

ןובשחב האב הניא האובנ לש “תירקמ תומשגתה”
האובנה תומשגתה תדבוע תא ףוקעל ךרד םישפחמה ,םירחא הנומא-ירסח ןכו םישאונ םיטסאיתא

ךא .“םירקימ ףוריצ” ,“לזמ” ,“תירקמ” התיה השדחה תירבב ך“נתה תואובנ תומשגתהש ונעט ,היתוכלשהו

תולעהל ןתינ” :רמוא דחא רפוס .קרפהמ תדרוי האובנה לש “תירקמ” תומשגתה ,םיטרפ רפסמ םינותנ רשאכ

האובנכ הארית ,תורקל יושע רשא תא תיללכ הרוצב העיבמהו אטבל זעה והשימש תיזחת יכ תעדה לע

00830 ןויליגתימלוע המרופרומאלא ינוט רמוכה

(המשך בעמוד 2)

(המשך בעמוד 3)
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,361 ,821 ,401 ,ט”יק ,2–8 ,א”ק ,01 ,ז”צ ,8 ,ה”מ ,5–6 ,’ה םיליהת  2  01–21 ,’ג ,’א סורטפ ,3–01 ,’ב ,8 ,1 ,’א בויא  1
6 ,’ב תולגתהה ,11 ,’ג ,’א סורטפ ,8–9 ,’א םירבעה ,22 ,’ה ,’א םיקינולסתה ,51 ,’ה סומע ,31 ,’ח ילשמ ,12–22 ,ט”לק
,ב”י ,71 ,31–41 ,’י ,9–11 ,1–6 ,’ט ,23–63 ,02 ,21–71 ,8–11 ,’ח ,7 ,1–2 ,’ה ,5–31 ,’ד ,1–21 ,’ב ,22–32 ,2–7 ,’א ילשמ  3
םייתנירוקה  ,43 ,ו”ט ,4–5 ,’א ,’א םייתנירוקה ,6 ,’ד עשוה ,32 ,21 ,ג”כ ,71–91 ,ב”כ ,02–12 ,ט”י ,51 ,ח”י ,22 ,ז”ט ,1
,61–71 ,’ג ,’ב סויתומיט ,3–3 ,’ב ,9–11 ,’א םייסולוקה ,7–11 ,’ג ,9–11 ,’א םייפיליפה ,61–91 ,’א םייספאה ,7 ,’ח ,’ב
–25 ,ג”י םיחילשה ,71–91 ,ו”ט ןנחוי ,51–81 ,ז”ט סוקרמ ,41–61 ,7–8 ,’י ,11–31 ,’ט יתמ  4  81 ,’ג ,5–9 ,’א ,’ב סורטפ
,5–6 ,א”י יתמ  5  1 ,’ג ,51–71 ,’ב ,’א ןנחוי ,52–92 ,’א םייסולוקה ,71–12 ,’ה ,’ב םייתנירוקה ,31–51 ,’י םיימורה ,64
,61 ,’ט ,71–42 ,’א ,’א םייתנירוקה ,31–71 ,’י םיימורה ,9–01 ,ז”ט ,24–44 ,’י ,83–14 ,’ב םיחילשה ,51–81 ,ז”ט סוקרמ
–51 ,7 ,ז”ט ,62 ,ד”י ,1–4 ,’א ןנחוי ,11–21 ,ב”י ,52–62 ,’ב סקול ,32 ,’א ילשמ ,501 ,ט”יק םיליהת  6  2–01 ,’ג םייספאה
,’ח ,26 ,’ו ,5–6 ,’ג ננחוי ,32–42 ,’ט סקול  7  72 ,02 ,’ב ,’א ןנחוי ,71–91 ,4–5 ,’ג םייספאה ,9–31 ,’ב ,’א םייתנירוקה ,21
,8–61 ,’ג םייפיליפה ,02 ,’ב םייטלגה ,13 ,ו”ט ,’א םייתנירוקה ,22 ,א”י ,1 ,’ח םיימורה ,9–11 ,ו”ט ,3–4 ,’י ,13–23
םייתנירוקה ,36 ,’ו ןנחוי ,8 ,’מ היעשי ,98 ,ט”יק ,2 ,ח”לק םיליהת  8  42–52 ,’ב ,’א ןנחוי ,2 ,’ד ,12–32 ,’א םייסולוקה
סורטפ ,11 ,’ה ,72 ,’ד םייספאה ,41–81 ,’ו ,’ב םייתנירוקה  9  1 ,’ד ,’א ןנחוי ,91–1ּ2 ,’א ,’ב סורטפ ,51 ,21–31 ,’ב ,’א
,’ו ,’א סויתומיט ,72 ,’ה ,4–6 ,’ד םייספאה ,41 ,ו”ט ןנחוי ,1–03 ,ה”כ ,94–05 ,14–24 ,ג”י יתמ  01  7 ,’ד בקעי ,9 ,’ב ,’א
51 ,ב”כ ,8 ,א”כ תולגתהה ,8–01 ,’ג ,4 ,’ב ,’א ןנחוי ,41 ,’ג ,’ב סורטפ ,01 ,’ב בקעי ,4 ,ג”י ,83 ,’י םירבעה ,41
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םוש ןיא ינודא רבדל 11.דחא םלוע לש םירצונ וא

ןיב שגפימל ףתושמ הנכמ ןיא 21.הריפכל תונלבוס

,וירחא םיכלוההו ןטשלו ,וידיסחו חישמה עושי
דחא רבד וליפא ןיא וידיסחלו חישמלש םושמ

:רשויב רבדמ עושי 31.וידיסחו ןטשה םע ףתושמ
,ןטשה םע[ םולש ליטהל יתאבש ובשחת לא“
ליטהל יתאב אל ,ץראה לע ]תויטסו אטח ,םלועה

יכ רוריבב הארמ רשא ינודא רבד[ ברח אלא םולש

.וידיסחו ןטשה םע רבחתהל וא רשפתהל אב אל אוה

יבגל תונלבוס-יא התואל וידיסחמ הפצמ חישמה

.)43 ,‘י יתמ( “]41םיהולא רבדל דגונמה רבד לכ

ןיפילח רחסל ,תורשפל תנתינ הניא תמאה

ישנאו םיהולא 51.םינרקש םע ןתמו אשמלו

אלו וחקמתי אל ,ורשפתי אל םייתימא םיהולא

בהואה ,םכח םדא לכ 61.ןטשה םע ונתיו ואשי

יכ ינודא רבדמ דמל ,םיהולא ךרדב ךלוההו תמא

ןתמו אשמ להנלו ןחלושה דיל תבשל רשפא יא

םיכרדומ רשא הלא ,וישנאו ןטשה םע םולש לע

בותכ שדוקה יבתכבש םושמ תאז .העשרה וחורב

וניא שיאו ”רקשה יבאו אוה ןרקש“ ןטשה יכ

וישנאו ןטשה .)44 ,‘ח ןנחוי( ןרקשב חוטבל לוכי

תושעל וסינ וליא ףא תמא רבדל םילגוסמ ויה אל

אלא אב“ אל ןטשה יכ בותכ שדוקה ירבדב .תאז

לכ[ גורהלו ]ךתמשנ ללוכ ,ךל רשא לכ[ בונגל

.)01 ,‘י ןנחוי( “]ךתמשנ ייחל יוכיס

םירמוא ,חור וא ,םדא וא ,יהשלכ הלשממ םא

התמה“ הנוכמה ,דסח תתמה ומכ תויטס יכ ךל

,תולפה ,תודבאתהו חצר וניהש ,”םימחר ךותמ
,ןיאושינל ץוחמ ןימ יסחי ,ףואינ ,חצר ןניהש
,תויבסל ,תוילאוסקסומוה ,רקש תודע ןתמ ,םירקש
םיאטחה ראש לכו ,תויח םע ןימ יסחי ,תוירע יוליג

עצבת םא יכ ךל םיחיטבמו ,םידבוכמו םיבוט םניה

רוזחת םא ,םיימשל ךתמשנ עיגת הלא ןוגכ תויטס

לקנב רמול לוכי התא ירה ,ואל םא וא הבושתב

םניא םה יכ ,םיהולא רבדל וז הריפכ הוושת רשאכ

ישנא הלא ןיאו םיהולא חור וז ןיא 71.םינרקש אלא

םא יכ ,הלא םירבד תושעל ךל םירמואה םיהולא

ןטשה לש םיעשרה וידבע וא תוערה תוחורה

.הלא םירבד תושעל ךל םירמואה

תיתימאה תוכמסה
םישנא וא הלשממ םוש הנימ אל םלועמ םיהולא

ןיאש םושמ וידלי לע ותוכמס תא תווהל הלא ןוגכ

תוכמסה ילעב 81.םיהולא לש תיתימאה תוכמסה םה

,םייתימאה םיהולא יטילש ,םיהולא לש תיתימאה
.ורבדל דוגינב אלו ורבדל םאתהב םילשומ

רפסמ םיימורה לא תרגיאב רשע השולש קרפ

ינודא רבד ינהוכ םה תיהולאה תוכמסה ילעב יכ ונל

ןוטלשה תויושרל ענכיי םדא לכ“ .וחורב םיאלמה

.]םיהולא ינהוכ תא הז קרפב תורורב תוארל ןתינ[

תונוטלשהו םיהולאה םעטמ אלא ןוטלש ןיא ירהש

הלא ,םיהולא ינהוכ[ םייחכונה ]םיהולא לש[

תושודקה ויתוקוחו ויתווצמ תא םידמלמו םיפיטמה

.םיהולא םעטמ ועבקנ ]הלא םינהוכ .םיהולא לש

וצל דגנתמ ןוטלשה דגנ םמוקתמה לכ ךכיפל

םירבד וא םישנאל תסחייתמ ”וצ“ הלימה[ םיהולאה

תופטהל[ םידגנתמהו ]םיהולא ידי-לע םיכמסומה

ןיא ירה .]ןיד[ טפשמ םמצע לע ואיבי ]םינהוכה

אלא בוטה השוע לע ]םיהולא לש[ םיטילשה דחפ

םהמ חבשל הכזתו בוטה תא השע ...ערה השוע לע

םיהולא יתרשמ םה תונוטלשה .]םיהולא תושרמ[

ירהש ,דוחפל ךילע ,ערה תא השעת םא ךא .ךתבוטל

יכ ,]ינודא רבד[ ברחב םיקיזחמ םה םניחל אל

םעז לע הפטה ידי-לע[ םוקנל םה םיהולא יתרשמ

רבודמש יפכ ףרועה ישק םיאטוחה לכ דגנ םיהולא

ערה ישוע לכ לע םעז ךופשלו ]ורבדב ךכ לע

םיאטחה ןוגכ ,םיהולאה רבדל םידגונמה םישעמה[

.)4-1 ,ג”י םיימורה( ”]ליעל םירכזומה

ידי-לע ונארקנ ,םיהולא ינהוכ ונניהש ,ונחנא

,תבהואה הבושתה תרושב תא ףיטהל םיהולא
ולכויש ידכ םיאטוחה לכל ,הכרה ,הדוסחה

לכל ןידה םויב םיהולא לש ושנוע 91.עשוויהל

ילב םג קיפסמ היהי םהב םירזוח םניאש םיאטוחה

רשא ,םיטפושכ םמצע ונימש האנישה ישנא לכ

ישק םיאטוחה םתוא תא ושינעי םיהולא םשב

עשר-תרשמל םמצע םינממ ויהש הלא לכ 02.ףרועה

קוידב םיהולא לש ומעז תא יאדווב ורצקי תאזכש

םקנ יל“ :רמא םיהולא .םישקיעה םיאטוחה לכ ומכ

תויוכמס וא תויושר .)91 ,ב”י םיימורה( ”םלישו

תא ,תומדא ילע ,ןאכ תושועה ךשוחה תויוכיסנ וא

ןניאש יאדו ,םיהולאל תודגנתמה וא עשרה תולועפ

ןה ,תושדחתמ ןניא ןה .םיהולא ידי-לע תוכמסומ

12.תמאה תא תוריכמ ןניא ןהו תוכושח

תא רתוס וניא םלועל םיהולא יכ םיעדוי ונא

םינעוטה הלשממ לכ וא ,םדא לכ ,חור לכ 22.ורבד

םיאטחל תונחלסב םיסחייתמ ךא םה םיהולאמ יכ

ןיא ,ליעל רכזומ וניאש רחא אטח לכל וא ל”נה

םיהולא ינהוכ ךא .םיהולאמ תוכמס וא חוכ םהל

“]ליעל םירכזנה תאו[ םיכאלמה תא וטפשי“
יכ ונל רמוא ינודא רבד .)3-2 ,‘ו ,‘א םייתנירוקה(

לש שדוקה יבתכ תא תותוועמה תולשממ ידי-לע

םהל שיש ןימאהל ”לבת לכ העתמ“ ןטשה ,םיהולא

םידגונמ םהש תורמל ,םיהולא תאמ חוכהו תוכמסה

תייה ול .)9 ,ב”י תולגתהה( םיהולאל ןיטולחל

לכב ךל דגנתמש והשימב רחוב תייה םאה ,םיהולא

אל וליא ?תומדא ילע ךגיצנ תויהלו ךרובע לושמל

םיהולא יכ ןמאה ,תיליווא הכ הרוצב גהונ תייה

יכ ורבדב ונל רמוא םיהולא .ןכ םג ךכ גהונ וניא

םלועה לש עשרה תלשממ גיהנת םימיה תירחאב

הינשהל רבסי“ לש ןפואב ןטשה ידי-לע תגהנומה

,)52 ,‘ז לאינד( ”]טפשמו םידעומ תונשל[ תדו ןינמז
לא 32.)02 ,‘ה היעשי( ”ער בוטלו בוט ערל“ ורמאי

יכ רמואה ינודא רבדל ונימאה 42.ללוש וכלת

52.םיהולאה ינהוכ ידיב ןניה תויוכמסה

ינויחה ףוריצה
קיפסמ וניא שדוקה חור אלל ינודא רבד

שדוקה חורו ,תמאה לש תכתוח החכוה תעיבקל

החכוה תעיבקל הקיפסמ הניא ינודא רבד אלל

62.וז םע הז םתוא םיוושמש דע תמאה לש תכתוח

”התיממ ]חורה אלל ינודא רבד לש[ תואה“
תנתונה וז איה םיהולא חור .)6 ,‘ג ,‘ב םייתנירוקה(

,רבדנ תאז תאו“ 72.ורבד תותימא תא תרשאמו םייח
םא יכ ,םדא ינב תמכוח םדמלת רשא םירבדב אל

םירבד ראבנו םדמלת שדוקה חור רשא םירבדב

-לע ]שדוקה חור ידי-לע ונחורל םינתינה[ םיינחור

.)31 ,‘ב ,‘א םייתנירוקה( “]שדוקה יבתכ[ חורה יפ

ידכ ינודא חור םע דחואמ תויהל בייח ינודא רבד

שיא 82.םדא תושפנ ךותל םיהולא ייח חלשיש

וניה ,ינודא רבד תא ףיטמה ,שדחתמה םיהולאה

ונוצר ,ישונאה ועבט .םדא םג אוה ךא תמאב ינחור

תויהל בייח אוה 92.לילכ תוחדיהל םיבייח ,ימצעה

גיצהל תנמ-לע םיהולא חור ידי-לע לילכ החנומ

03.םיהולא ןוצרל םאתהב הרושבה ירבד תא

ןניא שדוקה חור אלל התנומאו היסנכה תרות

תלואגל וא תישונאה המשנה תעושיל תוקיפסמ

,ןפואו םינפ םושב ,תוגציימ ןניא ןה 13.ישונאה ףוגה
רשאכ .ונדמלל הלוכי שדוקה חורש ןכותה אולמ תא

יעצמאכ תיתייסנכ הנומאל וא תויסנכל םינופ ונא

דומללו עשוויהל רשפא ובש דיחיה יחרכהה

תעד ילב ונבל תא םירגוס ונא ירה ,םיהולאמ

דצמ םיפסונ היחנה וא דומיל לכ לש תויורשפאל

הרורב הנבה ונל תונקהל היושעה שדוקה חור

רבדב םייוצמה הכרדההו םייוליגה לע רתוי הפיקמו

המ לע קר ךמתסהל םירצונל דואמ ןכוסמ .ינודא

קר םילבקמ םהש םושמ םדא ינב םתוא םידמלמש

הצור ינודא .ינודאמ לבקל לגוסמ םרומש המ

23.שדוקה חור ידי-לע תורישי םיחנומ היהנ ונלוכש

ונתוא דמללו תודיחיב ונילא רבדל הצור אוה

ןכמ רחאל הלא םידומיל הוושנש ,חורה תועצמאב

וז ךרדב 33.שדוקה יבתכ רמולכ ,ינודא רבד םע

ונתועצמאב דיעהל וא ףיטהלו ונתיא רבדל לוכי אוה

43.ונתוא ליבומ אוה םהילאש הלאל

הלא .תוליגרו תוטושפ םילימ ןניא ינודא תולימ

53.םוצע ינחור ןכות תולעב ,קזוחב תודמלמה םילימ

םפוגב[ ץראל לילעב ףורצ ףסכ ,תורוהט תורמא“ ןה

םיליהת( ”םייתעבש קקוזמ ,]םישדחתמ םישנא לש
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,דבכנ רמוכ
ינודאלו לוכי לכה באה םיהולאל הדומ ינא

םישנא רובע םוי ידמ עושי חישמה ,יעישומו
שקבמ ינאו ,ךתייסנכ ירבח ומכו ךתומכ
,תיזיפ הניחבמ ,דסחב ךרובתש םיהולאמ
הרבסהה רמוח .תינחור רקיעב ךא ,תילכלכ
יבתכ םג ןכ .הכרבל יל היה ךממ יתלביקש
ויה יל וחלשנ רשא “ןוספמות” שדוקה
ןיב ץפויו םיאתמ הרבסהה רמוח .הכרבל

מיסיסיפי
יתייה .יטיס וזאיב ןאכ הליהקב םיחאה
לש גולטק לבקל ,רשפא םא ,ןיינועמ
הדוא .חורה תא הייחיש ףסונ רמוחו ךתיירפס
,יתוליפתב ךתוא ריכזמ דימת ינא .דואמ ךל
לש ומויב תומלשומ הנייהת יפ תולימ”
.דימת םיהולא ךכרבי .“וננודא
,חישמה לש ותבהאב
יפיסיסימ ,יטיס וזאי                    .י'ג .יס

,דבכנה ומאלא רמוכל
ךתייסנכו ךתשיא ,התאש ללפתמ ינא

וניבא לש רתויב הבוטה ותרמשמ תחת ואצמית

הכ םדא ,ךילא בותכל יל איה תוכז .םיימשבש

ביואה לומ ןתיא דומעל זעה רשא םדא .ץימא

הקוצמב ןותנ היה רשאכ תמאה תא רמולו

ביואה תא ףושחל זעה רשא םדא .ףדרנו

לש תיתוכמסה תכרעמה םצע םע דדומתהלו

לש תיילוג דגנכ דוד תויהל זעהש םדא .ביואה

,חבשל ךתוא ןייצמ ינא .תילרדפה הלשממה
ינא .שדוקה חור םשב ךל עידצמו ,ינוט רמוכה

לגדה תא ףינמ ןיידע התא םא תוארל ךל בתוכ

שדח רמוח ךל שי םא תוארלו םדב םתכומה

םע לובמ ומכ עיגמ ןטשה .םויכ ץיפמ התאש

עדוי אוה .”שודקה ך”נתה” לש וללה תואחסונה

ותלוכיב רשא לכ השוע אוהו לבגומ ונמזש

לש ואוב ינפל םישנא רתויש המכ טיסהל ידכ

בתכמה תא םייסא ,ינוט רמוכה ,ןכבו .וננודא

ףאשת תירצונה ומאלא תייסנכש ללפתמו

.ונעישומ תליהתב חילצתו םיהולאל

,םיהולא ךכרבי
קרוי וינ ,ליוומרוטס           .‘ץייא .לא חאה

ניו יורק

,ומאלא רמוכל
םתוא קולחל הצור ינא ,ךיבתכ תא יל חלש אנא

הל היהש המ יל האיבה יתוחא .ידידיו יתחפשמ םע

.ירשפאה םדקהב תאז חלש ,אנא .ססקט ,ןיטסואמ

,הדות
ססקט ,ויבניילפ                               .יט .ןא

התנענ השקבה

טקסס

,דבכנה ומאלא רמוכל

ךכרבי .םויה ךל בותכל דואמ חמש ינא

יניעמ הלערה תא תרסהש לע עפשב םיהולא

התע הז יל ןתנ רבח .ויתודוסו רויפיפאל עגונב

ינא  .יתכרוב ךכבו רויפיפאל עגונב ךנולע תא

הנוהכה חטשל סנכיהל יתיצרו ריעצ רוחב

לכוא םא חמשא .תילקיסומהו תיתאובנה

שדוק יבתכו ”חישמה” ןוגכ ךיבתכ תא לבקל

םושמ ,סמיי'ג ךלמה חסונב תילגנאב םידחא

שדוק יבתכ תא אורקל ךירצ ירצונ לכש תנייצש

היהי ףסונ האירק רמוח .סמיי'ג ךלמה חסונב

לש ואידיו תוטלק םג ומכ ,ןכ םג רזעל יל

יתינהנ .ךתייסנכ לש וידוא תוטלקו הקיסומ

,'וכו ,ףיטמו דמלמ ,תוטלק לע ךתוא עומשל

לש ילקיסומה קלחהמ םיריש עומשל םגו

ינאו ךתייסנכ לע רבחמ יתעמש .שדוקה תדובע

.ךממ דומלל הצור

תפיסח לע דואמ ךל תודוהל ינצורב

םושמ ,רויפיפאל עגונב ,ידידילו יל ,תודוסה

אובי טסירכיטנאהש ונברו ונחכוותה וליפאש

תודבוע םע םיעדוי ונא תעכ ךא ,רויפיפאהמ

יתייה ,תינש .תויארו תורוקמהמ תואבומו

עיגהל לוכי ינא ךיא ,רשפא םא ,לואשל הצור

תילקיסומ הנוהכלו תומשנ תלצה לש הנוהכל

ךל הדוא .ךכל הקזח הכישמ שח ינאש םושמ

,םיהולא ךכרבי .ךתייחנהו ךתצע לע דואמ

.ךתחפשמ תאו ,ומאלא רמוכה

דנלוה ,םדרטסמא                          .וא .רא

התנענ .וא .רא לש ותשקב

הולנד

הרושבה תורפס תא תקלחמ ןרוט הסיל תוחאה
.קרוי -וינב סמייט רכיכב ומאלא רמוכה לש

תודוא םיטרפ רפסמ ליכהל האובנל חנה ךא .תיתימא

תורשפאהש רורב זאו םיוולינ םיעוריאו ,םוקמ ,ןמז

,“ינמז-וב םירקמ ףוריצ” ידי-לע ,תירקמ תומשגתהל
תירשפא יתלב ,השעמל - רועש ןיאל תשאונ תישענ

םילילאה ידבוע לש תואובנה ךכיפל .ןיטולחל

טרפל ןהיתויזחת תא םצמצל דימת ודיפקה םיינומדקה

-ודו תיללכ הרוצב ןתוא אטבלו םיינש וא דחא

,הירוטסיהה לכ ךרואל ןכל .רשפאה לככ תיעמשמ
יוזיח לש דחא הרקמ ןיא ,שדוקה-יבתכ תואובנל טרפ

רשא ,םיטרפ-יטרפ ליכמו תיעמשמ-דח הרוצב עבומה

ך“נתבש חיננ .המשגהל תירעזמה הנעטה תא אשונ

ותאיב תודוא )תואמ םוקמב( דבלב תואובנ 05 וללכנ

חישמה תודוא םיטרפ תורסומה ,חישמה לש הנושארה

.עושי לש ותומדב תוקסוע ןלוכו ,אובל דמועה

-לע הבשוחש יפכ ,תירקמ תומשגתה לש תורבתסהה

תוחפ איה ,תורבתסהה תרות יפל םיאקיטמתמ ידי

וישכע .000,000,000,000,521,1 ךותמ תחא רשאמ

עבקו ,הלא תואובנ 05-ל םיטרפ ינש דוע קר ףסוה

תוריבסה-יאו לוחל תובייח ןהש םוקמהו דעומה תא

תלוכי לכ לע הלוע הרקמב ושחרתי ןהש המוצעה

.)סופתל לכשה לש ותלוכי וא( תיתרפיסה יוטיבה

לע םיקומינה לכ תקתשהל קיפסי הז יכ בושחל ריבס

תונמדזהה תא הנומאה-רסחל קפסל םייושעה תוירקמ

.“האובנה לש תויארהמ טלמיהל רתויב תירעזימה

לע תואובנהמ תוברש ןייצל שי ,ךכל ףסונ

,ןמישגהל היה לוכי םיהולא קרש הלאכ ןה חישמ
היקנהו השודקה ותומלש ,הלותבמ ודלוויה ןוגכ

םיהולא קר .םיימשל ותיילעו ותייחת ,אטח לכמ

הלותבמ עושי לש ודלוויהל םורגל היה לגוסמ

.םיתמה ןמ ותמוקתלו

חישמה תאיב
יכ ידימתו רורב ,יטלחה ןפואב ונדמלמ ך“נתה

םיארוק ונא םימעפ תורשע .“אובי אוב חישמ”

,‘ט הירכז( “ךל אובי ךכלמ הנה” ןוגכ תוחטבה
,)01 ,‘מ היעשי( “אובי קזוחב הוהי ינודא הנה” ,)9
יכאלמ( “אב הנה םיצפח םתא רשא תירבה ךאלמו”

הוהי ךל םיקי ינומכ ךיחאמ ךברקמ איבנ” ,)1 ,‘ג

רטוח” לע רביד והיעשי .)51 ,ח“י םירבד( “ךיהולא

תא ליטי ינודא וילעש )1 ,א“י היעשי( “ישי עזגמ

םימודק םיזוחו םיאיבנ .)6 ,ג“נ היעשי( ונלוכ ןווע

תדמח” עיגת הב הפוקתה לע תופוכת םיתיעל ורביד

,4 ,ה“ל היעשי םג האר( .)7 ,‘ב יגח( “םייוגה לכ
,ח“יק םיליהת ,71 ,ד“כ רבדמב ,01 ,ט“מ תישארב
,ב“ס היעשי ,6-5 ,ג“כ הימרי ,6 ,‘ב םיליהת ,62
.)51 ,‘ג תישארב ,11

יזכרמה אשונה איה חישמה תאיב
שדוקה יבתכב

תירבב המייקתהו ך“נתב החטבוהש חישמה תאיב

,וירוסיי ,ותנשימ ,וישעמ ,ותומלש ,ותדלוה - השדחה
םיזכרמהו םיריבכה םיאשונה םניה - ותייחתו ותומ

תא דחאמה רשקה אוה חישמה עושי .שדוקה-יבתכב

תירבב הלגתמ ך“נתה .השדחה תירבהו ך“נתה

.ך“נתה ךותב תרתסומ השדחה תירבהו השדחה

שדוקה יבתכב עצוממה ארוקה
ןיבהל לוכי

תונשיה תואובנה תא ןוחבל לוכי יוצמה ארוקה

וישעמו ותומד תודוא ןתונקיידב ליגרה רדגמ תואצויה

ןתומדקתה רחא בוקעל ,ך“נתב תויוצמה חישמה לש

,יכאלמ דע תישארבמ הלא תויולגתה לש תיתגרדהה
רתוי םיטרפל תודרוי ןה רשאכ תואובנה רחא בוקעלו

חישמה

(המשך בעמוד 5)

(המשך מעמוד 1)



4

.ודוה םורד ,םגוגארסימאסב ומאלא תייסנכ לש םימותיה תיב
שמתשמו םיהולא רבדב ריעצה ונאצ תא ךירדמ .רא .י'ג רמוכה
.תורפסו תוטלק ,ומאלא ירפס םע דחי שדוקה יבתכב ךכל

רושקה תוררועתה שגפמ להנמ .רא .יי'ג ,תוירצונה ומאלא תויסנכ לש הנשמה רמוכ
.ודוה ,ירגמומש'גהרב הרושבל

תוררועתה שגפמ

-לע להונמ רפכב

ומאלא תייסנכ ידי

,וגוגנאיסב

רמוכה ,הדנאור

.םא רפוטסירכ

,הלועמה רמוכל
ךנולעב סנב לקתיהל יל רשפיא םיהולא

רחאל .תיתפרצב “ךלש ךרדה” םשב

ינא .המחנ יתאצמ ,ותוללכב ויתארקש

.םידלי העבראל באו יושנ ,ילגנווא רנויסימ

זאמ .םיהולא תורישב ייח לכ יתדקמתה

,םילוח יתב ,םירע ,םירפכב ףיטמ ינא ,1991
לע זירכמ ,רחא םוקמ לכבו רהוס יתב

םישנא לש םתעושיל השוב אלל הרושבה

,םיכרצנו לכ ירסח םניה תובורק םיתעל רשא
רחאל .םהמ קלח ףא וא שדוק יבתכ אלל

תאירק רחאלו תובר תוירנויסימ תועיסנ

לבסה לע ודיעה רשא תורחא תוירצונ תודובע

,תובר תויברע תונידמב םירצונ לע רבועש
,היבודלאמ ,הב�ֹוט ןוגכ םימעה רבח תוצראב
הקירפאב ,ןדרי ,ןטסיקפ ,םיירמוקה םייאה

םורדהו תויניטלה תונידמבו ,תימלסומה

קונגו
תיתפרצמ םגרותמ

ללגב םיפדרנ םירצונ ךיא יתוארב ,תוינקירמא

לש ותורישל ימצע שידקהל יתטלחה ,םתנומא

.המ יהיו ,חישמה

יתמחנתה ךיתודובע תא יתארקש רחאל

רובע השוע ינאש הדובעל עגונב יתדדועתהו

המ .ךרדה תא יל תוקפסמ ךיתודובע .חישמה

,ילא רשקתה ,ךיניעב ןח יתאצמ םא ?יתייעב
דובעל ץוחנש המב יתוא דייצו ,יתוא דמל

ימצע שידקהל יתרחבש םושמ ,ךתנוהכב ךתיא

ןמז ונל ןיא .יתשיא םע דחי ותרשלו םיהולאל

אצמנ לומגתהו בורקב עיגי חישמה .דבאל

לכות םא ףאו םשל יל ארקת םא חמשא .וידיב

.הרהמב יל תונעל

.ילש הווחאה תוכרב תא אנ לבק ,הלועמ רמוכ

תיטרקומדה הקילבופרה ,הסשניק       .יט .יי‘ג

וגנוק לש              

,חישמב בוהאה רמוכל
יחבשו יתודות תא עיבהל יל אוה לודג גנוע

בותכל ךל רשפאמ אוהש לע לוכי לכה וניבאל
ךתורפסמ תובר יתדמל .תאזכ האלפומ תורפס
חור לש הלודגה התמצועמ לודג דודיע יתלבקו
הנתינש האלפנה תורפסהמו םיהולא לש שדוקה
תועצמאב עשונ רשא .וא .יי'ג חאה ידי-לע יל
.ךלש הייסנכהו תורפסה

אלו םייתנש יל קיצה רשא הביק ביכ יל היה
ךירדהל חא ילא אב דחא םוי .אפרמ ול היה
עגנ שדוקה חור לש החוכ .ינודא רבדב יתוא
ךיבתכ לש קתוע יל ןתנו יתיא ללפתה אוהו יבלל
וחוכ תחישמ תא יתשח יתאירק תעב .םיאלפנה
אצי והשמו ,האלפנ הרוצב ילע םיהולא לש
יתלצינו ןיטולחל יתאפרנו יפוג ךותמ הצוחה
ךל הדומ ינא .ךכ לע הדות ריסא ינא .ינואכדמ
םישנאל םיחלשנה םיאלפנה םירסמה לע
ןוכשל לוכי חישמהש ךכ ,ועשונ אלש םידובאה
וברוק ךלש אלפומה ןולעה תועצמאב .םהייחב
ולצינו ועשונ ,חישמה לש ותליהתל םיבר םישנא
.ןטשה תודבעמ

חומצל ידכ שדוק יבתכ יל ןיא ,בוהאה יחא
לש רתוי בוט עדיל יתנומא תא תונבלו חישמב
יתוחתפתה תא רפשל יל רוזעלו ,םיהולא רבד
ינודא רבד תא םירחא דמלל ינקזחל ידכ תינחורה
הדות .חישמל ועיגי תובר תומשנש ךכ ,בושחה
םיתעלו יבלל הקותמה ,האלפנה ךתורפס לע בוש
לש תועמדו תוכבל ךירצ ינא וליאכ שיגרמ ינא
הליפתב ךתוא םמורמ ינא .גולזל תוליחתמ רשוא
תותוא הארה רשא םיהולא ,לוכי לכה ןודאל
ןתייו םיהולא ךכרבי .ךתייסנכ תועצמאב םיסנו
.ןמא ,םיהולא ךכרבי .עפשב ולומגת תא ךל
,חישמב ךלש
הקירפא ברעמ ,הירגינ ,יטיס ןינב         .יא .יא
.וילא החלשנ .יא .יא לש ותשקב

ניגריה

,רקיה ינוט רמוכל
תומחה יתוכרב תא ךילא ריבעמ ינא

דובכ .הקירפאב ןאכ םלוע תניפמ תושגרנהו
-לע תירצונ המואכ הזרכוה היבמז ,רמוכה
ומכ ןאכ רעוב ינודא רבד ןכל ,ונאישנ ידי
רשאכ חמש יתייה ,רמוכה דובכ .הנסה
.”רבגתהלו לובסל” םשב ןולעב יתלקתנ
ונפטה .ותאירק תרזעב ועשונ םיבר םישנא
.םיתבבו תונחתב ,םילוח יתבב ,רהוס יתבב
תייסנכ חותפל ונילעש שיגרמ טושפ ינא

זמביה
יתפטה דחא םוי .יצראב תירצונ ומאלא
ךרעב ,ועשונ תובר תומשנו םיטילפ הנחמב
.ריאז יבשות םיפלא תשולש

יבתכ דוע םישקבמ ונא ,רמוכה דובכ
ירסמ םע תוטלק ,תע יבתכ ,םירפס ,שדוק
.ךדי לע הבותכה תורפס דועו םיהולא
,חישמב ךלש
היבמאז ,הרילופומ                       .סא .יי'ג
.וילא וחלשנ .סא .יי'ג לש ויתושקב

ודוה

הקירפא
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ומאלא תויסנכ לש הליהק ירבחו תורפס יקלחמ
הירגינ ,יטיס ןינב - .וא .יו הנשמה רמוכ ,תוירצונה

,רקיה ומאלא ינוט רמוכל
ךרובע וברי עושי וננודא לש ומולשו ודובכו יאולה

.שדוקה חור לש התלועפ ידי-לע ךתדובעב םוי רחא םוי
ךב שמתשמ אוה הבש ךרדה לע ינודא תא ללהמ ינא
הניה הלוגנאב היסנכה .)היסנכה( ופוג תליהתל תוליעיב
תובר תויטס םע ,הרושבה ירבדב ןיידע ידמל הריעצ
,ונלש הרקמב .המיאתמ הלכשה רסוח ןיגב הנירטקודב
.הדנאול ריעב םירבח םישולש האממ רתוי לש הליהק ונא
.ץראה לש הניפ לכב ףיטהל אוה ונלש ןוזחה

תויהל ינוצר תא עיבהל ידכ הז בתכמ ךל בתוכ ינא
,רשפא םא ,ךמשב שמתשהלו ךלש תונוזחה םע רושק
ךרדה תא דומללו ךנויסנמו ךתכרדהמ דומלל הרטמב
.םייתימא לא ידבעכ ינודא תא תרשלו בוהאל

הווחאה תוכרב תא לבק ,תיבויח הבושתל הווקתב
.עושי חישמב ילש
הלוגנא ,הדנאול                                .יז .םא רמוכה

אנגולה
תיתפרצמ םגרותמ

,רקיה ומאלא ינוט רמוכל
חישמה לש רקיה ומשב תומולש

חמש ינא .וימורמב ינודאל חבש .עושי
תמישרל יתוא תפריצש דאמ
יתלביק יכ רשאמ ינא .ךלש םיחולשמה
אוהו תחלשש בוטה רמוחה לכ תא
חור תא היסנכה לכ לעו ילע הרשיה
רזעל ונל אוה “חישמה” רפס .שדוקה
לככ דוע ךרישעיו םיהולא ךכרבי .בר
.רתוי םיבר םישנאל עיגמ התאש

ןיינועמ ינא םא תלאשו ילא תבתכ
דואמ ןיינועמ ינא .רמוחה תא לבקל
ןוירנימס תתיכ יל שי .דועל ףאושו
העבראו םירשע הבו שדוקה יבתכ לע
,לאה תרזעב ,ןימאמ ינאו םיטנדוטס
םישימחל לדגת איה וז הנש ףוסבש
תא לבקל ולכוי םא ,ןכל .םיטנדוטס

קניה
.בר רזעל םהל היהי רבדה ,רמוחה
םהש ןימאמ ינאו יתוא הניש הז רמוח
.ןכ םג ונתשי

רמוחב יל רוזעתש םג שקבמ ינא
ןעמל שדוקה יבתכ לע בוט דומיל
רבד תא תעדל םיניינועמה םיטנדוטסה
,םיטסילגנווא ,םירמכ םה .ינודא
ןוזח יל שי .ינודא רבד לש םירומו
םע םלועה ישנא לכל עיגהל לודג
.הדות .חישמה עושי לש תמאה

עיצמ התאש לע םיהולא ךכרבי
ךתדימע לעו הז רמוח ונל חולשל
ונא .ונל ןתנ םיהולאש ןוזחב ונדצל
.ךדעב ללפתהל ךישמנ
היינק ,טרודלא           .סא .יי‘ג רמוכה
.סא .יי'ג רמוכל החלשנ השקבה

המלשה ותומד ףוסבלש דע ,םיריעזו םיקייודמ רתויו

רשאכ ,זא .התמוק אולמב תבצייתמ “עיגמה הז” לש

לוכי אוה ]ארוקה לש[ וחור יניעב העובק וז תומד

,יתמ יפ-לע הרושבב לחה ,השדחה תירבה לא תונפל
,יתרצנה עושי ,תירוטסיהה תומדה דציכ תוארל
תיאובנה תומדה תא טרפ לכב תפפוחו המיאתמ

היטס וא לדבה םוש ןיא .םיאיבנה ידי-לע תראותמה

עגמ וא םיככת השעמ לכ ירשפא היה אל תאז לכבו

םיש .השדחה תירבב םירפסמהו ך“נתה יאיבנ ןיב

.םמצע שדוקה-יבתכ םוחתמ אצוי אל ארוקהש בל

,ך“נתב דחאה :םינקויד ינש ןיב הוושמ טושפ אוה
תירבב רחאה ,אובל דמועה ירותסימ חישמ לש

ןירותסימה תא רתפו אלימ רשא חישמ לש ,השדחה

ילע םדו רשבכ ותעפוה ידי-לע ך“נתה תואובנב

ומישגה רשא וברקב םיהולאה ייח ידי-לעו תומדא

ותנקסמ .םיאיבנה ירבד תאו הרותה תא םיטרפ יטרפל

יתש יכ היהת ארוקה לש תענמנ-יתלבהו תטלחומה

.תטלחומ תודחאב תודכלתמ תויומדה

תואובנה לש רצק םוכיס
תוטלוב תודוקנ רפסמ רחא הרצקב בוקענ הבה

תירבב ןתומשגתה ןיבל ך“נתה תויזחת ןיב האוושהב

-לע עצבתהל הרומא התיה הלואגה תרושב .השדחה

חישמה ,םירפסה ינשב תיזכרמה תומדה ,דחא םדא ידי

)עקבל( ףושל רומא היה אוה השיא ערזכ .חטבומה

לא תרגיא םע 51 ,‘ג תישארב( ןטשה לש ושאר תא

81 ,ב“כ תישארב( םהרבא ערזכ .)4 ,‘ד םייטלגה

םיליהת( דוד ערזו )61 ,‘ג םייטלגה לא תרגיא םע

,ג“י םיחילשה ישעמ םע 5 ,ג“כ הימרי ,11 ,ב“לק
תישארב( הדוהי טבשמ אובל רומא היה אוה )32

.)41 ,‘ז םירבעה לא תרגיאה םע 01 ,ט“מ

,ט“מ תישארב( עובק דעומב עיפוהל בייח אוה
)4 ,‘ד םייטלגה לא תרגיא םע 52-42 ,‘ט לאינד ,01

יפ-לע הרושבה םע 41 ,‘ז היעשי( הלותבל דלוויהל

,72 ,‘א סקול יפ-לע הרושבה ןכו 32-81 ,‘א יתמ
םע 1 ,‘ה הכימ( הדוהיב רשא םחל תיבב ,)53

,‘ב סקול יפ-לע הרושבה ,1 ,‘ב יתמ יפ-לע הרושבה
ץירעהלו אובל םירומא ויה םילוגד םישיא .)6-4

,‘ב יתמ יפ-לע הרושבה םע 01 ,ב“ע םיליהת( ותוא
םירומא ויה ,יאנק ךלמ לש ומעז ללגב .)11 ,1

הרושבה םע 51 ,א“ל הימרי( םימימת םידלי טחשיהל

.)81-61 ,‘ב יתמ יפ-לע

ינפל )ליבטמה ןנחוי( ומידקהל היה רומא רשבמ

יכאלמ ,3 ,‘מ היעשי( .ירוביצה ותורישל ותסינכ

הרושבהו 3-1 ,‘ג יתמ יפ-לע הרושבה םע 1 ,‘ג

.)71 ,‘א סקול יפ-לע

םירבד( השמ ומכ איבנ תויהל רומא היה אוה

חושמ תויהל ,)22-02 ,‘ד םיחילשה ישעמ םע 81 ,ח“י

היעשי ,8 ,ה“מ םיליהת( שדוקה חורב תדחוימ הרוצב

ןנחוי יפ-לע הרושבה םע 3-1 ,א“ס היעשי ,4-2 ,א“י

הרושבה ,71-61 ,‘ג יתמ יפ-לע הרושבה ,63-43 ,‘ג

תויהל רומא היה אוה .)34 ,91-51 ,‘ד סקול יפ-לע

דחיב 4 ,י“ק םיליהת( קדצ-יכלמ יתרביד-לע ןהוכ

אוה ינודא דבעכ .)01-5 ,‘ה םירבעה לא תרגיא םע

םייוגה רובע ןה ינלבסו ןמאנ לאוג תויהל רומא היה

,6 ,ב“מ היעשי ,5 ,ז“י תישארב( םידוהיה רובע ןהו
.)12 ,81 ,ב“י יתמ יפ-לע הרושבה םע 1

,‘ח היעשי( לילגב ליחתהל רומא היה ותוריש
.)32 ,71-21 ,‘ד יתמ יפ-לע הרושבה םע 1 ,‘ט - 32

הירכז( םילשוריל סנכיהל רומא היה רתוי רחואמ

איבהלו )01-1 ,א“כ יתמ יפ-לע הרושבה םע 9 ,‘ט

יגח( שדקמה-תיבל סנכיהל רומא היה אוה .העושי

הרושבה םע 5 ,ז“י תישארב ,2-1 ,‘ג יכאלמ ,9 ,7 ,‘ב

.)21 ,א“כ יתמ יפ-לע

,הנשיה תירבב ןה תרבודמ ינודאל ותאניק
םע 01 ,ט“ס םיליהת( השדחה תירבב ןהו ,ך“נתה

ותארוה תרוצ .)71-51 ,‘ב ןנחוי יפ-לע הרושבה

2 ,ח“ע םיליהת( םילשמ ךרד תויהל הרומא התיה

היה ותורישו )53-43 ,ג“י יתמ יפ-לע הרושבה םע

םע 6-5 ,ה“ל היעשי( םיסינב ןייפואמ תויהל רומא

ןנחוי יפ-לע הרושבה ,5-4 ,א“י יתמ יפ-לע הרושבה

ויחא לע סואמ תויהל רומא היה אוה .)74 ,א“י

יפ-לע הרושבה םע 3 ,ג“נ היעשי ,9 ,ט“ס םיליהת(

רוצל“ו םידוהיל “ףגנ ןבאל” אוהו )5 ,‘ז ,11 ,‘א ןנחוי

,‘ט םיימורה לא ותרגיא םע 41 ,‘ח היעשי( “לושכמ
.)8-7 ,‘ב הנושארה סורטפ תרגיא ,33-23

םיליהת( הביס אלל אונש תויהל רומא היה אוה

,ט“ס םיליהת ,01 ,ב“י הירכז ,ג“נ היעשי ,12-7 ,ב“כ
-52 ,ו“ט ןנחוי יפ-לע הרושבה םע 7 ,ט“מ היעשי ,5

,ז“כ ,86-76 ,ו“כ ,31 ,‘ב יתמ יפ-לע הרושבה ,81
-לע הרושבה ,13 ,‘ח סוקרמ יפ-לע הרושבה ,44-82

יפ-לע הרושבה ,11-01 ,5 ,ג“כ ,92-82 ,‘ד סקול יפ

םיטילשה לע סואמ תויהל )ט“י קרפ ,73 ,‘ח ןנחוי

-64 ,א“כ יתמ יפ-לע הרושבה םע 02 ,ח“יק םיליהת(

-לע דגבנ תויהל ,)35-84 ,‘ז ןנחוי יפ-לע הרושבה ,24

ןנחוי יפ-לע הרושבה םע 01 ,א“מ םיליהת( דידי ידי

7 ,ג“י הירכז( וידימלת ידי-לע בזעיהל ,)12 ,81 ,ג“י

רובעב רכמיהל )65-13 ,ו“כ יתמ יפ-לע הרושבה םע

יתמ יפ-לע הרושבה םע 21 ,א“י הירכז( ףסכ ילקש 03

לע אצומ תויהל היה רומא ותריכמ רכשו )51 ,ו“כ

יפ-לע הרושבה םע 31 ,א“י הירכז( רצויה הדש תיינק

ויחל לע הכומ תויהל רומא היה אוה .)7 ,ז“כ יתמ

)03 ,ז“כ יתמ יפ-לע הרושבה םע דחי 41 ,‘ד הכימ(

,ז“כ יתמ יפ-לע הרושבה םע 6 ,‘נ היעשי( וילע וקרי
יפ-לע הרושבה םע  9-8 ,ב“כ םיליהת( ול וגעלי ,)03

םע 6 ,‘נ היעשי( ותוא וכיו )44-93 ,13-82 ,ז“כ יתמ

1.)03 ,62 ,ז“כ ,76 ,ו“כ יתמ יפ-לע הרושבה

האוושהב תואובנה תא ליבקמב אורקל דואמ םישרמ 1
םע 6 ,’נ היעשי תאובנ תא הוושה :אמגודל .ןתומשגתהל
:השדחה תירבב התומשגתה
יתרתסה אל ינפ םיטרומל ייחלו םיכמל יתתנ יווג” :האובנ
.”קרו תומילכמ
לע והוכה םירחאו ףורגאב והוכיו וינפב וקרייו” :תומשגתה
.)76 ,ו”כ יתמ יפ-לע הרושבה( ”יחלה

ונימי לש הלודגה תימלועה המרופרה

חישמה

(המשך בעמוד 6)

(המשך מעמוד 3)
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.)11 ,ט”י םיליהת( ”בר זפמ“ רתוי םירקי וירבד 63.)7 ,ב”י

וושי אל ךיצפח לכו ]תורקי םינבא[ םיינפמ איה הרקי“ ותלימ

הלאש הדבועהמ עבונ רתויב ברה ןכרע .)51 ,‘ג ילשמ( ”הב

תוחפונה םילימה ןה הלא 73.םיהולא יפמ תורישי ואציש םילימ

לש ויתולימ הלא 83.וניתומשנ רובע םלוע ייח תורצואה ,םייח

תוכזל ידכ .)71 ,‘א ,‘א סויתומיט( ”ודבל םכחה“ םיהולאה

םילימכ ונתושפנל רודחל םיהולא תולימל חינהל ונילע חצנ ייחב

93.יהולא ןרוקמש

 לרוחו,בכתבי הקודש כתוב כי אנו זקוקים לעזרת אלוהים

 משום שרק טיפשות40, על-מנת להגיע לשמיים,בקרבנו

וחולשה הם כינויי כל אלה ההולכים בדרך העולם הגשמי

 חשוב שנקבל את רוח האלוהים שתניע אותנו41ובדרך הבשר.

 אלה ההנחיות שיש לנו כדי להבטיח42במהלך כל יום ויום.

43לעצמנו חיי נצח.

םייותיפמ ענמיהל דציכ
,לכשה ךרד םייהולא םירבד לבקל םילגוסמ ונא ןיא

רבח לכל תנתינ שדוקה חור 44.המשנה וא תושגרה ,םישוחה

-לע ,וחורב םא יכ ולכשב אל ,היסנכה ,חישמה ףוג לש שדוחמ

םיכרדומ תויהל ונב םייקה ךרוצה 54.תמאה לכ לא ותונפהל תנמ

.הליחתב היה רשאמ תוחפ םויה בושח וניא שדוקה חור ידי-לע

ןדיעב םייח ונא םויכש ינפמ םעפ-יא רשאמ םויה לודג אוה

המ לעשו דעצ לכ לע ךל הלגמ שדוקה חור םאה 64.תונכס אלמ

הכרדה הניה תורצנה לש רתכבש םולהיה ?םויו םוי לכב תושעל

74.ומויב םוי ידמ שדוקה חור ידי-לע

חישמה איהש 84,ינודא רבדב הנומא ידי-לע םיעשונ ונא

וננוצר ירה ,שדוקה חורב םוי ידמ םילבטומ ונא רשאכ 94.עושי

הענכה 05.םוי ידמ תוענכומ םלועה תוואת לכו ונרשב ,ימצעה

ידי-לע תגשומ םלועה תוואת לכו ונרשב ,וננוצר לש וז

ונל שיש דיחיה טלקמה .ודבל חישמה לע תימוימוי תודקמתה

ונחוכו ונתבשחמ ,ונתמשנ ,ונבל לכ תא עינכהל וניה םייותיפמ

תאצמנה ,םיהולא לש שדוקה חור תועצמאב ונייח אוהש ,חישמל

15.וב םישדחתמה הלא לכבו חישמב

םייותיפב םילקתנ םה יכ יל םירמוא םירהצומ םירצונ רשאכ

םהיתושפנ בוריקב םידימתמ םניא םה יכ דיימ ינא עדוי ,םוי ידמ

.ינודא רבד ,ונייהד ,שדוקה חור תועצמאב חישמה ךרד םיהולאל

ידכ חישמה לש ותומל םהייח אולמ תא ןיידע ועינכה אל םה

ומכ ”תוינחור ילוטנ“ ןיידע םה .ותייחתב םייחל םוקל ולכויש

.3 ,‘ג םייתנירוקה לא הנושארה תרגיאב םדאה ינב

רשאמ יותיפה תכממ ענמיהל תרחא ךרד ןיא ,בוש

,בלצה לע חישמה לש ותומל םיימצעה ךייח אולמ תא עינכהל

,דבכנה רמוכל

דרשמב םייונישה לע ךעידוהל םיצור ונייה .ןורחאה ךבתכמ לע ךל הדות

הנורחאל הנמתה סר'גור סינד .תואבה ךיתוינפב ךל רוזעי רשא עברא זוחמ

םינוכדיעה לע ךל םידומ ונא .עברא זוחמ רקבמ ,ולאינ ר'גור לש הטמה שארל

.דיתעב תבותכתל הדהאב םיפצמו

םיאצמנ ונא .רשקתהל ססהת לא אנא ,דיתעב רזעל ךל תויהל לכוא םא

.)619( 1945-478 רפסמב

41859 הינרופילק ,וטנמרקס

,הדות

לאביור ןיטסירכ

הריכזמ

ולאינ ר'גור חקפמה לש

,ומאלא ינוט רמוכל

ךל תוירצונ תומולשו תוכרב

הדומ ינא .עושי חישמה וננודא םשב

האלפנה הדובעה רובע לאל

,ךתועצמאב השוע אוהש תרדהנהו

ןתנש לע םיהולאל הדומ םג ינאו

םלועה ןמ שורפל חורה תא ךל

בלצה תא אשונ התאשו ימשגה

יאולה .חישמה תובקעב ךלוהו

יאולה .םלועל לדחי אל ךילא ודסחו

.חוכ ךל תתל ךישמת וננודא תחמשו

הזה םויה תא יתרחב עודמ

ינא עודמ .יניעמ רתסנ - ךל בותכל

.ןכ םג יל רורב אל - וז הרוצב הנוע

וניה יבא .יאצומב ירגינ ,.יד .ייק ימש

תאזה ץראב ררוגתמ ינאו ךלמ

.הנש הרשע שולש הזמ ]ב”הרא[

דרשמב רקוחכ דבוע ינא עגרכ

תנידמב םידליל הנגה יתוריש

לוהינב .א.מ ראות יל שי .הדירולפ

.תואירב יתוריש

תא שח ינא םייתנש הזמ

שמתשהל לוכי לכה לאהמ האירקה

םגו תכשמנו תכלוה האירקה .יב

שח ינא ,ךילא תאז בתוכ ינאש ןמזב

תויהל לכואש ידכ תאז תושעל ףחד

גוהנל ירשפא רבד לכ יתישעש חוטב

האירקל תונעיהל ינופצמ יווצ יפל

תחישמב ריכמ ינאש יאדוב .וז

אטבתמ הז .ייח לע םיהולא

,תימוקמה היסנכב יתופטהב

יכ עדוי ינא .הפמטב ןאכ ,הנטקה

תנמ-לע יב שמתשהל הצור םיהולא

היסנכה יללושמ םישנאל עיגהל

.תוללכמבו הירגינ תטיסרבינואב

הדירולפ ,הפמט               .יד .ייק

פלורידה

םיליהתב טורטורפב רפוסמ הבילצב ותומ לע

רובעב םירחאל הרפככ ותומ תועמשמ לעו ,ב“כ

ויה וילגרו וידי .ג“נ היעשיב רבודמ וניאטח

,ב“י הירכז ,71 ,ב“כ םיליהת( רקדיהל םירומא
,‘כ ,73 ,81 ,ט“י ןנחוי יפ-לע הרושבה םע 01
רבשית אל ויתומצעמ םצע ףא תאז לכבו )52

הרושבה םע 12 ,ד“ל םיליהת ,64 ,ב“י תומש(

לובסל היה רומא אוה .)63-33 ,ט“י ןנחוי יפ-לע

ןנחוי יפ-לע הרושבה םע 61 ,ב“כ םיליהת( אמצ

22 ,ט“ס םיליהת( ץמוח הקשומ תויהלו )82 ,ט“י

רומא אוהו ,)43 ,ז“כ יתמ יפ-לע הרושבה םע דחי

םע 21 ,ג“נ היעשי( םיעשופ םע תונמיהל היה

.)83 ,ז“כ יתמ יפ-לע הרושבה

םירישע םע ותומב רבקיהל הרומא התיה ותפוג

-06 ,ז“כ יתמ יפ-לע הרושבה םע 9 ,ג“נ היעשי(

םע 01 ,ז“ט םיליהת( תחשיי אל ורשב ךא )75

ןמ םוקל היה רומא אוה .)13 ,‘ב םיחילשה ישעמ

יתמ יפ-לע הרושבה םע 01 ,ז“ט םיליהת( םיתמה

יפ-לע הרושבה ,ז“ט סוקרמ יפ-לע הרושבה ,ח“כ

םיחילשה ישעמ ,‘כ ןנחוי יפ-לע הרושבה ,ד“כ סקול

לש ונימיל תויהלו המיימשה תולעל ,)33-23 ,ג“י

סקול יפ-לע הרושבה םע 91 ,ח“ס םיליהת( םיהולא

1 ,י“ק םיליהת םג 9 ,‘א םיחילשה ישעמ ,15 ,ד“כ

.)3 ,‘א םירבעה לא תרגיא םע

תויחישמ תואובנ לש הז םצמוצמ םישרת

תויהלמ קוחר השדחה תירבב ןתומשגתהו ך“נתהמ

לע ונרבע יכ ףא ,דבלב זמר תקזחב אוה .םלש

ןנשי השעמל ,רוכז .תוירקיעה תודוקנהמ תובר

!חישמה תאיבל תועגונה תויזחת תואמ ך“נתב

.ינוי שדוח ןולעב אובי ךשמהה

חישמה

םילשומו םיגיהנמ

מחוז סקרמנטו
משרד המפקחים

0542 דרשמ ,007 'ץייא בוחר

,01 ,4 ,ד”ל תומש  73  51–71 ,’ג ,’ב סויתומיט ,5 ,’ל ילשמ ,041 ,ט”יק םיליהת  63
םיליהת ,21 ,ג”כ בויא  83  4 ,’ד יתמ ,4 ,’י ,3–62 ,’ה ,21–41 ,’ד םירבד ,23 ,72–82
,36 ,’ו ,42–62 ,’ה ,1–5 ,’א ןנחוי ,2 ,ח”לק ,7–8 ,א”יק ,02 ,ז”ק ,21 ,ד”צ ,8–21 ,ט”י
,12 ,’א ,’ב סורטפ ,21 ,’ד םירבעה ,61–71 ,’ג ,’ב סויתומיט ,84 ,ג”י םיחילשה ,86
,5 ,’א ,’א םיקינולסתה ,6 ,’ג ,’ב םייתנירוקה ,11–21 ,’ז הירכז  93  1–2 ,’א ,’א ןנחוי
,5 ,’א ,’א ןנחוי ,12 ,’א ,’ב סורטפ ,11–21 ,’א ,’א סורטפ ,51–71 ,’ג ,’ב סויתומיט
–7 ,ו”ט ,6 ,ד”י ,9 ,7 ,1 ,’י ןנחוי ,7 ,ד”ס היעשי  04  6–7 ,ב”כ ,11 ,1–2 ,’א תולגתהה
םייפיליפה ,9–01 ,ב”י ,’ב םייתנירוקה ,52 ,’א ,’א םייתנירוקה ,73 ,’ח םיימורה ,5
,21–31 ,3 ,’ב ,71 ,’א תלהק ,22 ,ז”ט ,12 ,ו”ט ילשמ  14  31–41 ,’ב ,’א ןנחוי ,31 ,’ד
םייתנירוקה ,3 ,’ח ,91 ,’ד םיימורה ,53 ,’כ םיחילשה ,14 ,ו”כ יתמ ,61 ,’ט היעשי ,61 ,’י
,’ד םייטלגה ,4 ,ג”י ,9–01 ,ב”י ,’ב םייתנירוקה ,34 ,ו”ט ,4 ,ג”י ,3–5 ,’ב ,52–13 ,’א ,’א
,ז”ט ,62 ,ד”י ןנחוי ,11–21 ,ב”י סקול  24  43 ,א”י םירבעה ,1–9 ,’ג ,’ב סויתומיט ,9
,21 ,’א סוקרמ ,22 ,’ה תישארב  34  1–2 ,’ד ,’ב סויתומיט ,4 ,1 ,’ח םיימורה ,31–51
,’א םייתנירוקה ,31 ,ו”ט ,31–71 ,1–2 ,’ח םיימורה ,41 ,8 ,ו”ט ,62 ,ד”י ,36 ,’ו ןנחוי
,11–21 ,ב”י סקול ,6 ,’ד הירכז  44  4–5 ,’ב ,’א ןנחוי ,8 ,’ו ,52 ,’ה םייטלגה ,51 ,ד”י
,’ב ,’א םייתנירוקה ,71 ,’י ,62–72 ,11 ,’ח םיימורה ,31–41 ,ז”ט ,32–42 ,’ד ,5 ,’ג ןנחוי
,ד”י ןנחוי ,94 ,ד”כ סקול  54  91–12 ,’א ,’ב סורטפ ,3 ,’ג ,5 ,’ב םייפיליפה ,01–21
היעשי  64  23 ,’ה ,83–93 ,1–4 ,’ב ,4–5 ,’א םיחילשה ,7–51 ,ז”ט ,62 ,ו”ט ,62 ,61–02
,’ד סוקרמ ,31 ,ה”כ ,ד”כ קרפ יתמ ,1 ,ב”י ,13 ,א”י לאינד ,7 ,’ל הימרי ,61–71 ,ד”י
,01–21 ,’ב ,’ב םיקינולסתה ,72 ,’ד םייספאה ,63 ,72–82 ,א”כ ,1 ,ח”י סקול ,42
,’ב תולגתהה ,8–9 ,’ה ,’א סורטפ ,62–92 ,ב”י ,52 ,’י םירבעה ,1–5 ,’ג ,’ב סויתומיט
,8 ,’א עשוהי ,22 ,’ה תישארב  74  9 ,א”כ ,1 ,ו”ט ,21 ,9 ,ב”י ,31 ,’ח ,01–11 ,’ו ,01
,61 ,’ה םייטלגה ,3–6 ,1 ,’ח םיימורה ,36 ,’ו ,62 ,ד”י ,5 ,’ג ןנחוי ,11–21 ,ב”י סקול
,11 ,ו”ט םיחילשה ,41 ,1 ,’א ןנחוי ,61 ,ז”ט סוקרמ ,4 ,’ד יתמ ,3 ,’ח םירבד  84  8 ,’ו
,’א ןנחוי ,32 ,’א יתמ  94  12–32 ,61–71 ,’א םייסולוקה ,31 ,9 ,’י םיימורה ,13 ,ז”ט
,2 ,ב”י ,31 ,1 ,’ח םיימורה  05  11–31 ,ט”י תולגתהה ,1–3 ,’א ,’א ןנחוי ,41 ,1
,’ד םייספאה ,42–52 ,’ה םייטלגה ,61 ,’ד ,’ב םייתנירוקה ,13 ,ו”ט ,’א םייתנירוקה
היעשי ,13 ,2–4 ,ח”י ,21 ,’ה םיליהת  15  5 ,’ג סוטיט ,5–11 ,’ג םייסולוקה ,32–42
61–71 ,’ה םייטלגה ,1 ,’ח םיימורה ,14 ,ו”כ יתמ ,3–4 ,ו”כ

(המשך מעמוד 5)

(המשך מעמוד 2)
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וחור לש המצועה םע היחתל םוקל לכותש ךכ

תוברקתהב דקמתהלו ,ימצעה ךנוצר לעמ ךכותב

,הקד לכב וחור ידי-לע ךרדומ היהתש ידכ חישמל
.םוי לכב ,העש לכ לש

ןוצר טעמ ,םלועל הנטק הצצה[ רואֹש טעמ“

לכ תא[ קצבה לכ תא ]ליערמ וא[ ץימחמ ]ימצע

לש ודימלת ךניה םא .)9 ,‘ה םייטלגה( ”]ךתמשנ

אוטחלו יכונאה םלועה לא רוחא טיבהל ןיא ,חישמה

רשאכ םיאב םייותיפה 25.טול תשא התשעש יפכ

רבד לכ לע וא םדא לכ לע ךניע תא עבקמ התא

הווצמה תא םיהולא עבק ןכל 35.חישמה דבלמ רחא

הוהי תא תבהאו“ :רתויב הבושחהו הנושארכ האבה

לכבו ךלכש לכבו ךשפנ לכבו ךבבל לכב ךיהולא
תא ןיידע ונלביק אל םא .)03 ,ב”י סוקרמ( ”ךדאמ

-לע דיימ תאז תושעל ונילע ירה ,תווצמב הבושחה

ותומל םיימצעה ונייח אולמ לש תטלחומ הענכה ידי

םוקל לכונ אל ,תאז השענ אל םא 45.חישמה לש

55.חישמה לש ותייחתב היחתל

םאו“ :רוכזל ונילעש עובק ללכ ןייצמ סולואפ

,םכברקב תנכוש םיתמה ןמ עושי תא םיקמה לש וחור
םכפוג תא םג הייחי םיתמה ןמ חישמה תא םיקהש הז

םיימורה( .“םכברקב תנכושה וחור ידי-לע התומתה ןב

”ולש ונניא חישמה חור וב ןיאש ימ“ .)11 ,‘ח
םייותיפ לע רבגתהל חוכהו ונתעושי .)9 ,‘ח םיימורה(

יחורב םא יכ“ ,ונלש המצועה וא ונלש חוכה וניא

הירכז( ”תואבצ הוהי רמא ,]ךברקב תלעופו תנכושה[

םיהולא לש ותבשחמל תעדומ םיהולא חור קר .)6 ,‘ד

לש ותבשחמב רשא תא ריבעהל תלגוסמ וחור קרו

,חישמה לש ופוג ירבח םניהש ונתיאמ הלא לא םיהולא
65.תמא תייסנכ

,םדאה עדוי רשא לכ תא קר אל תעדוי שדוקה חור
-לע ,םיהולא 75.עדוי וניא םדאה רשא לכ תא םא יכ

חור תועצמאב 85.לכה קדוב ,ולש תולגתהה חור ידי

ונניאש םירבד ונבבלב תולגל םיהולא לגוסמ שדוקה

ונניא ,הבר הבישח ידי-לע ףא ,ונא 95.תוגהל םילגוסמ

םושמ ,םיהולאמ סנ וא תולגתה םוש ללוחל םילגוסמ

םוש ומצעב תוגהל לגוסמ וניא םדא לש ובל וליפאש

םיהולאמ םיסינו תויולגתה 06.םיהולאמ סנ וא ןויזח

שדוקה חורש םירבד הלא 16.םיהולאמ קר אובל םילוכי

שדוקה חור קרש םושמ ,ונל ללוחל וא תולגל הלוכי

ונלש לכשה ,ןכ-ומכ 26.םיהולא תובשחמ תא הריכמ

םושמ ,ןויזח ונל תולגל םיהולאל רוזעל לוכי וניא

ןפוא םושב עובנל תולוכי ןניא םיהולאה תויולגתהש

36.דבלב ישונא לכשמ

ונחור לא קר תרבעומ תיהולא תולגתה לכ

תרגיאב .םיהולא חור תועצמאב קר ונחור לא תרבעומו

21-11 םיקוספ ,‘ב קרפ םייתנירוקה לא הנושאר

ינבמ ימ“ :תואבה םילימב םיהולא תולגתה תרבסומ

רשא םדאה חור יתלוז ,םדאב רשא תא עדוי םדא

יתלוז עדוי ןיא םיהולאב רשא תא םג ןכ ,וברקב

םלועה חור תא ונלביק אל ונחנאו .םיהולאה חור

תא עדנש ידכ ,םיהולאה תאמ רשא חורה תא אלא

,העושי ןוגכ ,“ודסחב ונל ןתונ םיהולאש םירבדה
46.תוינחור תונתמו םהיגוסל םיסנ

תאמ םירבד תספותש הדיחיה איה שדוקה חור

ריבעהל הלוכיה םוקיב הדיחיה איה 56.םיהולא

אל ,ונחור לא ,רמולכ ,םיהולא עדי תא ונכותל

םירבד לע תעדל תלגוסמ הניא םדאה חור 66.ונלכשל

רדשת םיהולא לש שדוקה חורש ילבמ םייהולא

תננעורמה תישונאה חורל םיהולא ירבד תא

םינורחא םימיב רתויב ינויח רבד והז 76.תשדוחמהו

תותוא ונתיו רקש יאיבנו רקש יחישמ ומוקי יכ“ הלא

תא םג ,רשפא םא ,תועתהל ידכ םיתפומו םילודג

הלולע וז תורשפא .)42 ,ד”כ יתמ( ”םיריחבה

םיינחורה םירבדה תא הוושנ אל םא קר ררועתהל

86.ינודא רבד םע םיהולא חורמ ונחור תעמושש

םיהולא תובשחמ
.םיהולא לש תילגתמה ותבשחמ וניה ינודא רבד

המו ,וילע ביבח המ ,בשוח םיהולא המ םיעדוי ונא

96.שדוקה יבתכ ,ורבד ,וחור תועצמאב ראתמ אוה

יהולא רבד םוש רדשל םילוכי ונניא ונמצע ונא

,ףוגה ,הבשחמהש ינפמ ,ףוגה תועצמאב םלועל רואנ
םוש רוציל םילגוסמ םניא תישונאה חורהו המשנה

,םישדחתמ ונא םא ךא .םמצעמ תיהולא תולגתה
,םיהולאה חור זא ירה ,םיהולא חורמ שדחמ םידלונ
חורה תא תנווכמ ,םיהולא תובשחמ תא הריכמ רשא

תוחור תולוכי זא קר 07.םיהולאה ייחל תישונאה

םיהולא תאמ תויולגתה טולקל תושדוחמ תוישונא

םיהולא חורש ךכ ,םייהולא םירבד דועו דוע דומללו

ךפהילו חומצל הלוכי תושדוחמה תוישונאה תוחורב

17.ומויב םוי ידמ עושי חישמה לש ותושיי אולמל

ריכהל ונא םילוכי דציכ“ :לואשל לכות ,ןכ םא

שדוקה יבתכב ,בוש “?םיהולאה חור תולגתה תא

”ונחור“ל תאז הלגמ םיהולא חור יכ שוריפב בותכ
תאצמנה םיהולא תבשחמ יהוז 27.)61 ,‘ח םיימורה(

,היסנכה ,חישמה לש ופוגל תנתינו חישמה ךותב
יבתכ ,ינודא רבדב שדוקה חור תועצמאב ,ותלכ

]ותלכ ,ותייסנכ ,ופוגב םירבחה[ ונל ךא“ 37.שדוקה

תוקומע תא וליפא וחור ידי-לע םיהולא הליג

”לכה רקוח ]םיהולא לש[ חורהש םושמ םיהולאה
.)01 ,‘ב ,‘א םייתנירוקה(

דיחיה םוקמה
הלגי ,השודקה וחור תועצמאב ,םיהולא רשאכ

אל אוה ,בוש ,וַנב וא וב םירושקה םירבדה תא ונל

,וניתושגר ,ונלכש ,ונתמשנ ,ונפוג לא םתוא רבדי
תחא תלוכיל קר םתוא הלגי אוה .ונישוח וא

םיהולא 47.תקזוחמה תישונאה ונחור איהו ונתושיימ

לגוסמה םדאה יככותב דיחיה דקומה והז יכ ונל רמוא

םירבד - שדחתמ אוה רשאכו םיישונא םירבד ןיבהל

עדוי רשא דקומה ונניא ישונאה לכשה 57.םייהולא

.םייהולא םירבד

ןה רשאכ ,תושדוחמ ןניא שונא תוחור רשאכ

ךרד םיהולאל ןיא ירה ,תוריבעבו םיאטחב תותמ

ללכ ךרדב רידנ הרקמ 67.ויתובשחמ תא ןהל תולגל

חילשל הרקש יפכ ,ןויזח םדאל ןתינ רשאכ אוה

-לע ןויזח לביק אוה רשאכ ,קשמדל וכרדב סולואפ

יל הרקש יפכו 77,לוקב רבוד ינודא תא עמשו יעבט

םיהולא רשאכ ,הינרופילקבש סליה ילרבבב דרשמב

םה ףא וכז םיפסונ םירחא ,םלוא 87.ילא הלגתה

.וז ךרדב םיהולאה ןמ תויולגתהל

לוכי וניאו עדוי וניא םלועב רתויב םכחה םדאה

תלוכיה תועצמאב םיהולא תובשחמ תא תעדל

םיהולאש ידכ תשדוחמ תויהל תבייח ונחור 97.תישונאה

08.ודבענש ידכו ,וילא רבחתנ ונאש ידכ ,ונילא רבחתי

תנתינ ןכ םא אלא ,הווקת אלל םידרפומ םדאו םיהולא

םדאל הנופ וניא םיהולא 18.םיהולא ייח לש ת�יחה ונל

וניא םדאש יפכ ,וחור תועצמאב רשאמ תרחא הרוצב

28.םדא חורב רשאמ תרחא הרוצב םיהולאל הנופ

תישפוח הריחב
םינכוס ונא - תישפוח הריחב ונל קינעה םיהולא

וניניינע לע טילחהל םילגוסמ ונא 38.םיישפוח םיימשג

תדוכלמב לופיל םיכישממ םירצונש הביסה וז .ונמצעב

ידמ םיבר .ועשונ רבכש רחאל םיבר הכ םייותיפ לש

תא אורקל םיברסמה תעדמ םירעבנה םירצונה םה

,שדוחתו שדחתת םחורש ידכ םוי ידמ םיהולא רבד
48,ומויב םוי ידמ שדוקה חורב הליבטל המודה רבד

ימצעה םנוצר תא רומשל לגוסמה דיחיה חוכה והזש

ייחב םיבולצו םיאכודמ תוירשבה םהיתוואתו

לכ ינודא רבד תא וארקי אל םא ,ןכ ומכ 58.םוימויה

םע תדחייתמ רשא תאז איה םחורש וחכשי םה ,םוי

תוילגתב םחור םע דחייתמ םיהולאש וחכשיו םיהולא

,בוש 68.שדוקה חור ,תיהולאה וחור תועצמאב תוינחור
.ומע דחייתהל םדאה חור תא קר לבקי םיהולא

ודבעל םיכירצ ותוא םידבועהו חור אוה םיהולאה“

.)42 ,‘ד ןנחוי( ”תמאבו חורב

יפ-לע ןיידע םיגהונ םיבר הכ םינימאמ

תונש ששו םישולשב .םהיתושגר וא םהיתובשחמ

םמצעל םיארוקה םישנא ינוילימ יתיאר יתנוהכ

הלגמה םיהולא לוקמ לילכ םימלעתמהו םירצונ

,41 ,1 ,‘א ןנחוי( ”םיהולאה רבד“ ,ומצע תא
שדוקה חורמ םימלעתמ םה .)31 ,ט”י תולגתהה

תעדויה שדוקה חור ,םיהולא תובשחמ תא הריכמה

ורמאיש הצור אוה המ ,םתוא ןווכמ אוה ןכיהל

לכ תא םיריסחמ םה 78.ושעיש הצור אוה המו

–41 ,’ח ,3–11 ,’ו םיימורה ,42–62 ,ב”י ,42 ,’ה ןנחוי ,62–72 ,ד”י ,32–62 ,’ט סקול ,44–64 ,ג”י יתמ  45  41–51 ,’א בקעי ,82–13 ,ד”י יתמ ,2–4 ,א”י ,’ב לאומש  35  02–22 ,’ב ,’ב סורטפ ,26 ,’ט סקול ,51–62 ,ט”י תישארב  25
–02 ,71 ,’ו ,01–21 ,’ב ,’א םייתנירוקה ,22–32 ,ז”י ,02 ,ד”י ןנחוי  65  1–4 ,’ג םייסולוקה ,41 ,11 ,’ד ,’ב םייתנירוקה ,61–32 ,ו”ט ,’א םייתנירוקה ,3–11 ,’ו םיימורה  55  42 ,’ה ,01 ,’ב םייטלגה ,13 ,ו”ט ,’א םייתנירוקה ,31
,21–41 ,ז”ט ,62 ,ו”ט ,62 ,ד”י ,83–93 ,’ז ןנחוי ,11–21 ,ב”י סקול  95  01–11 ,’ב ,’א םייתנירוקה ,62–72 ,’ח םיימורה ,1–61 ,ט”לק םיליהת  85  8 ,’ג םייספאה ,7–9 ,’ב ,’א םייתנירוקה ,33–63 ,א”י ,72 ,’ח םיימורה  75  91
–63 ,א”י םיימורה  16  32 ,’ב תולגתהה ,21 ,’ד םירבעה ,72 ,’ח םיימורה ,9–01 ,ז”י הימרי ,1 ,ז”ט ,12 ,’ה ילשמ ,22 ,ד”מ םיליהת ,9 ,ח”כ ,’א םימיה–ירבד ,93 ,’ח ,’א םיכלמ ,7 ,ז”ט ,’א לאומש  06  7–01 ,’ב ,’א םייתנירוקה
–11 ,א”י בויא  36  2–3 ,’ב םייסולוקה ,6–61 ,’ב ,’א םייתנירוקה ,52–62 ,’ב סקול ,31–71 ,ז”ט יתמ ,1–03 ,’ב לאינד  26  62–72 ,51–91 ,’א םייסולוקה ,4–5 ,’ג ,8–11 ,’א םייספאה ,11–21 ,’ב ,’א םייתנירוקה ,52–72 ,ז”ט ,33
,5 ,ז”ל בויא  56  71 ,ב”כ ,6 ,א”כ תולגתהה ,3 ,’א ,’א סורטפ ,5–6 ,’ב םייספאה ,31 ,7–11 ,ב”י ,’א םייתנירוקה ,23 ,’ח םיימורה ,7–8 ,’י יתמ  46  41 ,’ב ,’א םייתנירוקה ,62–72 ,’ח םיימורה ,3–6 ,’ג ןנחוי ,32–42 ,5 ,ז”ל ,7
,33–53 ,א”י ,7–8 ,’ח םיימורה  76  4–5 ,’ג ,71 ,’א םייספאה ,31 ,7–11 ,ב”י ,4–7 ,’ב ,12 ,81 ,’א ,’א םייתנירוקה ,62 ,ד”י ןנחוי ,11–21 ,ב”י סקול  66  7–61 ,’ב ,’א םייתנירוקה ,43–53 ,א”י ,62–72 ,’ח םיימורה ,32–42 ,41–61
םירבד ,5–7 ,’כ תומש ,42–62 ,ט”י תישארב  96  8 ,3 ,’כ ,9 ,ב”י תולגתהה ,7 ,’א ,’ב ןנחוי ,7 ,’ג ,’א ןנחוי ,3 ,’ב ,’ב םיקינולסתה ,6 ,’ה ,41 ,’ד םייספאה ,8 ,א”כ סקול ,42 ,11 ,4–5 ,ד”כ יתמ  86  41–61 ,21 ,’ב ,’א םייתנירוקה
–6 ,’ב םייספאה ,11 ,’ח ,3–41 ,’ו ,71 ,’ד םיימורה ,36 ,’ו ,12 ,’ה ,5–6 ,3 ,’ג ןנחוי  07  4–9 ,’ב ,’ב סורטפ ,01–11 ,’ה ,’ב םייתנירוקה ,3 ,’א םוחנ ,42 ,ח”י ,91 ,’ג לאקזחי ,11 ,9 ,ט”יק ,14–27 ,ח”ע םיליהת ,1–86 ,ח”כ ,1–94 ,’ד
םיקינולסתה ,9–01 ,’א םייסולוקה ,13 ,ו”ט ,’א םייתנירוקה ,22 ,א”י םיימורה ,11 ,ז”י םיחילשה ,9–21 ,ו”ט ,13–23 ,’ח ןנחוי ,32–42 ,’ט סקול ,11 ,’ו יתמ ,8 ,’א עשוהי  17  81 ,’ג ,32 ,3 ,’א ,’א סורטפ ,01–31 ,’ב םייסולוקה ,1
ןנחוי  47  31 ,ב”י ,01–61 ,’ב ,’א םייתנירוקה ,51–61 ,4–01 ,’ח םיימורה  37  31 ,ב”י ,01–41 ,’ב ,’א םייתנירוקה ,51–61 ,4–01 ,’ח ,9 ,’א םיימורה ,42 ,’ד ןנחוי  27  42–52 ,’ב ,’א ןנחוי ,41–51 ,’ב ,’ב םיקינולסתה ,1 ,’ד ,’א
,”ןמזה ינמיס” ,”תושבי תומצע”  87  11–42 ,’א םייטלגה ,1–22 ,’ט םיחילשה  77  1–3 ,’ב םייספאה ,41 ,’ב ,’א םייתנירוקה  67  01–51 ,’ב ,’א םייתנירוקה  57  51 ,ד”י ,9–61 ,’ב ,’א םייתנירוקה ,9 ,’א םיימורה ,32–42 ,’ד
5–7 ,’א ,’א ןנחוי ,4–7 ,’ג סוטיט ,8–11 ,’ג םייפיליפה ,21–22 ,’ב םייספאה ,2 ,ב”י ,1–61 ,’ח ,3–11 ,’ו םיימורה  08  81–02 ,’ג ,41 ,’ב ,71–91 ,’א ,’א םייתנירוקה ,36 ,’ו ןנחוי  97  .םניחב לבקל ןתינ — ומאלא ינוט תאמ
–41 ,4 ,’ב ,’א םייתנירוקה ,62 ,61 ,31–41 ,11 ,9 ,4 ,1–2 ,’ח ,6 ,’ז ,92 ,’ב ,9 ,’א םיימורה ,36 ,’ו ,42 ,’ד ןנחוי  28  11–31 ,’ה ,’א ןנחוי ,21–22 ,’ב םייספאה ,5–6 ,’ז םיימורה ,6 ,ד”י ,86 ,74–84 ,04 ,33–53 ,’ו ,1–4 ,’א ןנחוי  18
םירבד ,1–6 ,’ג ,61–71 ,’ב תישארב  38  02 ,’א הדוהי ,31 ,2 ,’ד ,42 ,’ג ,’א ןנחוי ,12 ,’א ,’ב סורטפ ,71–81 ,’ו ,22 ,81 ,’ב םייספאה ,8 ,’ו ,52 ,61 ,5 ,’ה םייטלגה ,6 ,’ג ,’ב םייתנירוקה ,3–11 ,ב”י ,91–02 ,71 ,11 ,’ו ,61 ,’ג ,01
,41 ,’ד ןנחוי ,72 ,ד”י ,41 ,ג”י ילשמ ,501 ,ט”יק ,01 ,ו”ל םיליהת  48  42–52 ,א”י םירבעה ,32–42 ,’ז הימרי ,81–02 ,’א היעשי ,42–13 ,’א ילשמ ,8 ,ה”צ םיליהת ,51–61 ,ו”ל ,’ב םימיה–ירבד ,51 ,ד”כ עשוהי ,91 ,’ל ,92 ,’ה
בקעי ,32–52 ,’א ,’א סורטפ ,12–32 ,9–11 ,’א םייסולוקה ,13 ,ו”ט ,’א םייתנירוקה ,7–11 ,3 ,ו”ט ,32 ,ד”י ,13–23 ,’ח ,42–52 ,’ה ןנחוי ,32–42 ,’ט סקול ,9 ,ט”יק םיליהת ,8 ,’א עשוהי  58  6–8 ,א”כ תולגתהה ,83 ,’ב םיחילשה
61 ,21–31 ,01 ,’ב ,’א םייתנירוקה ,72 ,’ח םיימורה ,91–02 ,’י ,52–33 ,’ו יתמ  78  12 ,’א ,’ב סורטפ ,61 ,’ג ,’ב סויתומיט ,6 ,ד”י ,36 ,’ו ןנחוי  68  42–52 ,’ב ,’א ןנחוי ,12–52 ,’א

(המשך בעמוד 8)
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.םיהולאמ דודיעהו זורזה

םמצעל םיבתוכ םישדחתמ םניאש םישנו םירבג

םה .םנוצרכ תויחל ולכויש ידכ םהלש הרותה תא

םיאלמה ,םיריבס םהל םיארנה םייח םמצעל םירחוב

םילבקתמו ,םיניינעמ ,םימיענ ,םיפי םירבדב לוכיבכ

תונויערב אלמה םלִכֹשב םישמתשמ םיבר .םתעד לע

תפכיא אלו ,ימצע ןוצר לש תולובחתב אלמה םבלבו

םה יכ קפס ןיא .םיהולא ןוצר תא םישוע םניאש םהל

םהל הארנש המ תובקעב וא םהיפחד תובקעב וכליי

ינודא רבד ,םיהולא לש ולכש רשאמ רתוי ינויגה

עמשיהל שיש בושחל ילב ,תולגתהה חור ,הלגתהש

םיהולא תובשחמ תא ונל תרדשמ רשא םיהולא חורל

םיבייח ונא 88.ונמולש לע םירמושה ויוליג תא ןכו

,ונל תורדושמ ןה רשאכ 98םיהולא תובשחמל בישקהל
הלא ןוגכ םירצונ 09.שדוקה חור ידי-לע תועבומ

םה ךא תולגתהה לוק תא עומשל םיתיעל םינכומ

,םהיתושגר לש םרוצה לוקה תא קיתשהל םיברסמ
םה 19.תויאמצעה םהיכרדו ימצעה םנוצר ,םהישוח

היסומלרדנא ךותב םיעוקש דימת םמצע םיאצומ

,דחא םוי הלפא ,תמתכומ םהלש תינחורה היארהו
לש ותומל םהייח תענכה םרובע .רחא םוי תלפרועמו

הנניא וייח ךותל היחתל םוקל ולכויש ידכ חישמה

הרוצב ןטשה ידי-לע םיתפתמ םהש םושמ תירשפא

ןיא 29.םלועב ויתוחסה ינויליממ המכל ,תרחא וא וז

וא םיהולא חור יפ-לע םהייח תא רדסל הפיאש םהל

םחור ךותב ינודא רבד לש ודמעמ תא הדמתהב קזחל

-לע ,םיהולא חור םע דימתמ רשקב םתויה ידי-לע

לכ הווח םתואש םייחה גוס ותוא תויחל ולכויש תנמ

ודוחיא ידי-לע םוי ידמ חישמה לש יתימאה ופוגב רבח

הליפת
אוה חישמה עושי יכ ןימאמ ינא 1.יכונא אטוח יכ ,יתמשנ לע םחר ,יהולא ,ינודא

הרפכ םשל רקיה ומד תא ריגהו בלצה לע תמ אוה יכ ןימאמ ינא 2.יחה לאה לש ונב
4שדוקה חור חוכב םיתמה ןמ עושי תא םיקה םיהולאש ןימאמ ינא 3.יאטח לכ לע

ינא 5.וז יתליפתלו יאטח לע יתודוותהל בישקמו הז עגרב םיהולא ןימיל בשוי וניהשו
יאטח לכ תא אנ ץחר 6.עושי ינודא ,יבל ךות לא ךתוא ןימזמו יבל ירעש תא חתופ
ברסת אל התא 7.אתלגלוגב בלצה לע ימוקמב תרגיה רשא ,רקיה ךמדב םימהוזמה
,ךרבדב יכ תאז עדוי ינא .יתמשנ תא לאגתו יאטח לע יל חלסת התא ,עושי ינודא ,יל
ינא ןכל 9.יתוא ללוכ הזו - שיאל ברסת אל יכ רמאנ ךרבדב 8.ךכ בותכ ,שדוקה יבתכ
ינודא ,ךל הדומ ינאו .יתלאגנש עדוי ינאו 01,יל תינעש עדוי ינאו ,יתוא תעמשש עדוי
11.דוע אטחא אלו ךיתווצמ יולימב יתדות תא ךל חיכואו יתמשנ תלואג לע ,עושי

4-3 ,'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
סוקרמ ,7-5 ,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
סקול  5  6-3 ,ו"ט 'א םייתנירוקה ,11 ,'ח םיימורה ,51 ,'ג ,42 ,'ב םיחילשה ישעמ ,52 ,א"י ,81-71 ,'י ,12 ,91 ,'ב ןנחוי ,9 ,ז"ט
םייספאה  7  02 ,'ג תולגתהה ,61 ,'ג ,'א םייתנירוקה ,11 ,'ח םיימורה  6  31-21 ,'י םירבעה ,63-52 ,'ב םיחילשה ישעמ ,96 ,ב"כ
,'ד ,12 ,'ב םיחילשה ישעמ ,82 ,ו"כ יתמ  8  41 ,'ז ,5 ,'א תולגתהה ,7 ,'א 'א ןנחוי ,12-02 ,21 ,ג"י ,22 ,'ט םירבעה ,22-31 ,'ב
םייתנירוקה ,11 ,'ח ןנחוי  11  6 ,א"י םירבעה  01  3-2 ,'ד בקעי ,31 ,'י םיימורה  9  41 ,'א םייסילוקה ,7 ,'א םייספאה ,21
41 ,ב"כ ,41 ,'ז תולגתהה ,01 ,ו"ט ,'א

הרדסב ןושארה דעצה תא תמייס התע הז
עיגהל תנמ-לע םיצוחנה םידעצ השימח לש
תוגונעתמ ענמיהל אוה ינשה דעצה .העושיל
,ףגתסהל תנמ-לע םוי ידמ בלצה תא תחקלו
ישפנה ינאה תא ,ישיאה ךנוצר תא תימהל ,רמולכ
םיבייח הלא לכ .ויתוואת לכ לע םלועה תאו ,ךלש
.חישמה לש ותומ ךותב לבטיהל

םיינטשה םייחהמ ךתייחת אוה ישילשה דעצה
.חישמה לש אטח-ילוטנ םייחל ןושארה םדאה לש
תדמעל םיימשל ךתיילע אוה יעיברה דעצה
,ץראה ינפ-לע םיהולא רובע לושמל תוכמס

לע םיהולא רובע לושמל וניה ישימחה דעצהו
תוכלמ תא איבהל תנמ-לע ,ףוסה דע ץראה
רבד תא דומלל ךילע .תומדא ילע םיימשה
רשא תא תושעלו ול עמשיהל ןכמ-רחאל ,םיהולא
םלועהו הייסנכהש ךכ ,ךילע הווצמ םיהולא רבד
,ולש רדסה ,ינודא רבדל ךתעינכל תויאר וארי
.ךכרדו ךברקב ותוכמסו

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

ליכמה ראוד הברה תלבקמ ונתייסנכ

בור .םינולעו ך”נתל תושקב יפלא

,תירבעב םיספדומ ונלש םינולעה

,תינמרג ,תיקלטיא ,תיתפרצ ,תידרפס

,תיניס ,תיסור ,תיכ'צ ,תינלופ ,תינמור

,ונולט ,תיברס ,תינבלא ,תינאירוק

רפסמ .תילאפנו תילגנב ,יטרמ ,ידניה

,ומאלא תייסנכ םעטמ םינולעה יקלחמ

.םלועה לכב ומויב םוי ידימ הברתמ

Tony Alamo, World Pastor, Holy Alamo Christian Church - P. O. Box 398 - Alma, Arkansas 72921 USA

782-7406 (479)       סקפ      782-7370 (479) -:הממיב תועש 42 חותפ ןיעידומו הליפת וק

www.alamoministries.com

.םלש בלב םיהולאה תא דובעל םיצור רשא הלא לכל לכואו הניל םוקמ תקפסמ תירצונה ומאלא תייסנכ
Sierra Hwy., Canyon Country, California 91390 13136      -סל'גנא סול תייסנכ

.ברעב 00:8-ו םיירהצה רחא 00:3-ב ןושאר ימיב ,00:8-ב ברע לכ תומייקתמ תוליפת
תרידשו דווילוה תרדש תניפב הרזחבו הליפתל םניח העסה     -     הליפת לכ רחאל תשגומ החורא

.03:6-ו 03:1-ב ןושאר ימיבו     -     ברעב 03:6-ב םוי ידמ ,הינרופילק ,דווילוהב דנלייה
.תועשהו םוקימה תגשהל ונפלט .וסנקרא ,הנקראסקטמ תוקד 51-ו ,וסנקרא ,תימס טרופ ,יטיס קרוי-וינב םג ברע ידמ תומייקתמ תוליפת

,”ך”נתה תואובנ יפל - חישמה” םשב ומאלא תד-ןהכ לש םידומעה 821 ןב ורפס תא שקב
.תוטלק םג גישהל ןתינ .תואובנ 333-מ הלעמלב הלגתמ ך”נתהמ חישמהש הארמה

21 ,'ד םיחילשה ישעמ * .רחאל םתוא רבעה ,םתוא ךילשת לא *.העושיל הדיחיהו תיתימאה תינכותה תא םיאשונ הלא םינולע
The Holy Alamo Christian Church is a division of Music Square Church, Inc.   Copyright May 2001  All rights reserved  World Pastor Tony Alamo   Registered May 2001
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39.ותיא םיהולא דוחיא ידי-לעו םיהולא םע

ןיבהל לק
םיהולא 49.הנבהל הלק םיהולא לש ונוצר תרות

תועצמאב ,םדאה ינב ,ונאש ךכ ,הטושפ התוא השע

ונרובע ונוצר תא תעדל לכונ ,ונחור ךותב וחור

לש ותינכותו ונוצר יוליג 59.ותינכות תא תעדלו

לכ ךא ,ועשונ אלש םישנאל םיעודי םניא םיהולא

השיא וא שיא לכל םיעודי תויהל םילוכי םירבדה

ול ריתהל םיצורהו ינודא יכרד תא תעדל םיצורה

69.םברקב םיבוטה וילעפ תא תושעל

םייח ונא 79.םיצקה לכ ץק ללוחתמ םויכ

םילשומו םיגיהנמ

,21–61 ,4–5 ,’ב ,’א םייתנירוקה ,9–41 ,4–6 ,’ח םיימורה  88
,א”י סקול ,33 ,ג”י סוקרמ ,4–5 ,ד”כ יתמ  98  8–9 ,’ה םייספאה
,9–71 ,’ג םייסולוקה ,02–72 ,’ד םייספאה ,41 ,ג”י םיימורה ,53
,61–71 ,’ה םייטלגה ,4–5 ,1 ,’ח םיימורה  09  1–3 ,’ד ,’א ןנחוי
,41–51 ,6–8 ,’א בקעי ,02–22 ,ג”י יתמ  19  51–81 ,’ה םייספאה
,8–31 ,’ב ,’ב םיקינולסתה  29  61–71 ,’ג ,41–51 ,’ב ,’ב סורטפ
71–22 ,21–51 ,’ב ,’ב סורטפ

,’ג םירבעה ,71 ,’ה ,’א םיקינולסתה ,91–52 ,’ה ,02 ,’ב םייטלגה ,13 ,ו”ט ,’א םייתנירוקה ,63 ,א”כ ,1 ,ח”י ,32 ,’ט סקול  39
–5 ,’ג ,71–32 ,’א םייספאה ,6–61 ,’ב ,’א םייתנירוקה ,93 ,’ה ןנחוי ,73–04 ,ב”כ ,12 ,61–71 ,ט”י ,82–03 ,א”י יתמ  49  21–51
–32 ,31–41 ,’א םייספאה ,52–62 ,ז”ט ,9 ,’י ,61–71 ,’א םיימורה ,54 ,’ו ןנחוי  59  91–02 ,’ה ,’א ןנחוי ,9–01 ,’א םייסולוקה ,3
,’ב ,’א םייתנירוקה ,6 ,ו”ט ,41 ,ג”י ,1 ,’ח םיימורה  69  9–01 ,’א ,’ב סויתומיט ,62–72 ,32 ,’א םייסולוקה ,9–11 ,1–6 ,’ג ,81
היעשי ,62–72 ,ב”ק םיליהת  79  1–2 ,’ד ,’א סורטפ ,4–5 ,’ב םייפיליפה ,12–42 ,’ד םייספאה ,8 ,’ו ,42 ,’ה םייטלגה ,6–61
–4 ,ח”י יתמ  89  11–51 ,’כ תולגתהה ,3–21 ,’ג ,’ב סורטפ ,01–21 ,’א םירבעה ,3–15 ,ד”כ ,81 ,’ה יתמ ,6–8 ,א”נ ,71–02 ,ד”כ
2 ,’ב ,’א סורטפ ,41–71 ,’ג ,’ב סויתומיט ,8–11 ,1–2 ,’ה םייספאה ,3

(המשך מעמוד 7)

ברק דעומה .םימיה תירחא לש תירחאב

םינטק םידלי ומכ היהנ הבה .)01 ,ב”כ תולגתהה(

הפיאש םע התוא לבקנו םיהולאמ הלימ לכ ינפל

םלועלו םיהולא לש ותבשחמ תא תעדל תיאליע

ןעשינ לא 89.ול דגנתהל אלו קפס וב ליטהל אל

םיהולא תא םיניבמ ונאש ךרדה לע םלועל דוע

ילשמ( ונלש הבולעה תישונאה תלוכיה תרזעב

לכ ינפל ןטק דליל ךפהיל ןכומ התא םא .)5 ,‘ג

ותרות ינפב העינכ ידי-לע םיהולא תלימ

חצנ ייחל ןושארה דעצה תטיקנב לחה ,תיהולאה

:וז הליפת תרימא ידי-לע עושי חישמב


