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ומאלא�ינוט�רמוכה

�םייאובנ�םיסקודרפ�.ג
חישמה�תודוא�תואובנב

�תתתשומה�תירותסימ�תיאובנ�הדיח�ונינפב�גיצמ�ך”נתה
�חישמה�תאיבב�תונדה�תואובנ�לש�םינושמ�םיפוריצ�לע
�.ןמישגהל�רשפא-יאש�דע�תודגונ�הכ�תוארנ�םימעפל�רשא
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�םירידגמ�ונא�.”םייאובנ�םיסקודרפ“�םשב�,תומיאתמ
�תוללוכה�תואובנ�רתוי�וא�םייתשכ�”יאובנ�סקודרפ“
�רשאו�תיתימא�תוידרוסבא�םוש�אלל�,םידוגינ�הרואכל
�םיארנ�,בורל�.המשגה�וא�”זמר”ה�אלל�המולעתכ�תוארנ
�עפוש�ך”נתה�.ןורתפל�םינתינ�יתלבכ�הלא�םידוגינ
�ויה�רשא�,חישמל�םיעגונה�הלאכ�,םייאובנ�םיסקודרפ
�םירקמל�טרפ�תורומג�תומולעת�רדגב�וראשנ�ןיידעו
�.חישמ�עושי�תומדב�םתוא�תרתופ�השדחה�תירבהש
�םה�.תוריהב-יא�לש�ץמש�שי�האובנב�הלא�םיסקודרפב
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�רפס�,”חישמה“�הרדיסב�רשע-םינשה�קלחה�והז
�שדוח�לכ�םיכשמהב�עיפויש�,ומאלא�רמוכה�תאמ
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תודוא�דועת�:סופדב�רתויב�לודגה�אלפה

חישמה
ך“נתה�תואובנ�יפל

�.)�34,‘י�םיחילשה�ישעמ(�”םידיעמ�םיאיבנה�לכ�וילע”
�”ילע�בותכ�רפס�תליגמב”

.)�7,‘י�םירבעה�לא�תרגיאה�,�8,‘מ�םיליהת(

)4דומעבךשמה(

�הקסלא
 ,תירצונה ומאלא תייסנכ לא

 השוע ךתייסנכ המ יתוארב וינע הכ ינא
 ינאו .םישוע םתאש המ תושעל הצור ינא !םלועב
 רמוכה לש רמוחה דומיל ידי-לע ךכ-לכ יתכרבתה
 !ומאלא

 םע דובעלו תויחלו אובל הצור תמאב ינא
 .תיתימאה יתחפשמ ןיב ףוס ףוס תויהלו םכלוכ
 רידאה חילשה לש ותוכמסל ימצע ןתא ינא
 ינא !חישמה עושי ,ילש ךלמה םשב ומאלא
 תא לבקא ,םכיניב היהאש עגרב יכ ןימאמ
 !ןכ םג אפרתת יתושרחו שדוקה חור לש הליבטה
 חטבל סנכא ינא ,ינוט חילשה לש ותכרדה תחת
 עושיש תיתימא תירצונ הדובע ךותל ףוס ףוס
 םג ילוא !םלועה תאירב זאמ ירובע ןיכה חישמה
 ,ןילק‘ז ,רבעשל יתשא םע החלצהב םילשהל לכוא
 .םיהולאמ הששח איהש ןוויכמ ,עושי תראפתל
 המיאו יתימא דחפו יאוולה ,עושי ןודאה ,וא

)5דומעבךשמה(

�דודיע
ומאלא�ינוט�תאמ

)2דומעבךשמה(

�,םירקיה�יבוהא
�הברהב�םיכוז�םכלש�הרושבה�ינולעש�איה�תמאה

�םירזל�דחוימב�,הכרב�וזיא�.תומוקמה�לכב�תושפנ
�םינולע�םישקבמו�דואמ�ומשרתה�םה�.םדרטסמאב
�ןייצל�התיה�ילא�תדחוימה�הקתפה�,ןיינעל�רשי�.םיפסונ
�ךירצ�ינא�,השעמל�.ךירצ�ינא�םכתורפסמ�םיקתוע�המכ
�,ךכמ�רתוי�םיכירצ�ונא�.םיקתוע�םיפלא�תשולש�ךרעב
�השעי�םיהולא�ךיא�הארנו�םדוק�הלאב�שמתשנ�לבא
�םכל�תונעל�יתלוכי�אלש�הביסה�.ןמא�.םכרד�ותדובע
�תא�ונדבע�וב�םוקמה�תא�תונפל�ונל�רמאנש�,התיה�רהמ
�הנע�םיהולאו�ללפתהל�ונלחתה�ןכמ-רחאלו�,םיהולא
�תושפנל�עיגהל�ונל�ועייס�,אנא�,זא�.ןמא�.ונתאירקל
�םיהולאו�יאוולה�.םכמ�עומשל�םיווקמ�ונא�.תודובאה
�.היסנכה�תא�ןכו�םכיתחפשמ�תאו�םכתא�ךרבי
�,עושיב�תונמאנב�ךלש
�דנלוה�,םדרטסמא�������������������������������������.יס�.ייַא

�דנלוה
�,רקי�ןודא

�ךינולעמ�דחא�לע�רובעל�תונמדזה�יל�התיה
�חור�אשונב�הלועמ�הרהבה�התיה�וז�.“ןתמה”�ארקנה
�תיתועמשמ�הרוצב�ייח�לע�העיפשהש�,שדוקה
�.תיבויח�הרוצב�םירחא�םייח�לע�העיפשה�ןכו�,דואמ
�תכב�רבח�יתייה�,ךלש�תורפסה�תא�יתלביקש�ינפל
�לש�ץירעמ�יתייה�.ירפס-תיבב�הצמשל�העודי
�אל�םעפ�ףא�לבא�,םהלש�הנירטקודהו�םירצונה
�ינאש�,יל�הרמא�ךלש�תורפסה�.ירצונ�תויהל�יתיטנ
�לכ�ומכ�שדוקה�חור�םע�לבטיהלו�ירצונ�תויהל�לוכי
�ירשפא�יתלב�אוהש�יתבשחש�רבד�,רחא�ירצונ
�ילש�עינמה�.עשר�יפלכ�יתפדעהו�יתייטנ�ללגב
�דחא�ןולע�דציכ�,ךתוא�עדייל�אוה�ךילא�בותכל
�ןולעה�.ילש�םירבחה�ייח�לעו�ייח�לע�עיפשה�ךלש
�וישכע�.רתוי�םיהולא�תא�תעדל�ינוצר�תא�הריג�םג
�יבתכב�םינימאמה�םישנא�לש�היסנכל�ךלוה�ינא

�הירגינ

)5דומעבךשמה(

�תא�ןה�ארב�םיהולא
�ץראה�תא�ןהו�םיימשה
�ימשגה�וקלח�1.םדאה�רובע
�ןושארה�םדא�ףוג�לש
�םיהולא�2.ץראה�רפעמ�ארבנ
�ימינפה�ונכות�תא�ארב
�,ןכל�3.ותמישנמ�םדאה�לש
�וקלחב�בכרומ�ומצע�םדאה
-ינפש�ןוויכמו�,המדאמ
�תמישנמ�תעבונ�ותוימ

�.םיימשהמ�בכרומ�םג�אוה�,םיהולא
�,ףוגה�:םיקלח�השולשמ�בכרומ�םדא�לכ

�ינוציחה�ימשגה�קלחה�וניה�ףוגה�4.חורהו�המשנה
�םה�חור�ארקנה�הנממ�קלחהו�המשנה�5.םדאה�לש
�םדאה�ףוג�ךותב�םייחה�,םדאה�לש�םיימינפה�םינכתה
�איה�םדאה�ךותב�חורה�6.ץראה�רפעמ�רצי�םיהולאש
�,םגו�םיהולא�םע�תרשקתמ�םגש�המשנה�לש�קלחה

�ךותב�יח�םיהולא�הב�תרגסמה�הניה�,העושיה�רחאל
�רוציל�םדאה�חור�תלגוסמ�,העושיה�רחאל�7.םדאה
�.םיהולאה�ייח�תא�ליכהלו�םיהולא�םע�רשק

�םיהולא�דועיי

�תועצמאב�,איה�ותרטמ�וא�םיהולא�לש�ודועיי
�ךכ�,םלועל�םיהולאכ�ומצע�גצייל�וא�אטבתהל�,םדאה
�8.)םיהולא�רובע(�ורובע�הלכ�שוכרל�לכוי�אוהש
�וא�אטבתהל�,תויחל�לכוי�םיהולאש�ינפל�,םלוא
�ןכל�םדוק�םדאה�בייח�,םדאה�יככותב�ומצע�גצייל
�הרכהה�9.שדוקה�יבתכ�תא�,םיהולא�רבד�תא�לבקל
�רושיא�תווהמ�םיהולאב�הנומא�ונל�שיש�הזרכההו
�,םיהולא�רבד�תא�,ונבבל�לכב�,םילבקמ�ונאש�ךכל
�תאז�,םיהולא�תא�לבקנ�םא�01.שדוקה�יבתכ�תא
�,רמוא�םיהולא�רבדש�רבד�לכל�ןימאנ�םא�,תרמוא
�.לצניהל�לכונ�ךכבו�עושי�וננודא�לש�םינימאמ�היהנ
�םיחילשה�ישעמ(�“עשוויתו�עושי�ןודאב�ןמאה”
�הדומה�חור�לכ”�:םג�רמוא�םיהולא�רבד�.)�13,ז“ט

ומאלא�רמוכה
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 הירכז ,5 ,ב”מ היעשי ,01-9 ,6-3 ,ח”מק ,9-4 ,ו”לק ,9-6 ,’ח םיליהת ,22-12 ,81-11 ,6 ,ז”ל ,4 ,ג”ל ,8 ,ב”ל ,01-8 ,’ה בויא ,51-11 ,א”י םירבד ,3-2 ,’ט ,’א קרפ תישארב 1
 ,’א תישארב 3  7 ,ד”ס היעשי ,02 ,’ג תלהק ,37 ,ט”יק םיליהת ,9 ,’י בויא ,32 ,91 ,’ג ,7 ,’ב תישארב 2  01 ,3 ,א”י םירבעה ,71 ,ד”י םיחילשה ,36 ,’ו ,4-1 ,’א ןנחוי ,1 ,ב”י
 ,52 ,ז”י םיחילשה ,42 ,’ד ,8 ,6-5 ,’ג ןנחוי ,9 ,5 ,1 ,ז”ל לאקזחי ,5 ,ב”מ היעשי ,5 ,ח”י םיליהת ,51-41 ,ד”ל ,4 ,ג”ל ,8 ,ב”ל ,3 ,ז”כ ,9 ,ב”י בויא ,22 ,51 ,’ז ,71 ,’ו ,7 ,’ב ,2
 ,64 ,ג”כ ,12-91 ,ב”י סקול ,14 ,ו”כ ,82 ,’י יתמ ,1 ,ב”י הירבז ,9-8 ,ו”כ היעשי ,7 ,ב”י ,12-02 ,’ג תלהק ,72 ,’כ ילשמ ,8 ,ב”ל ,9 ,ב”י ,91-71 ,’ד בויא 4  11 ,א”י תולגתהה
 ,’ב תישארב 5  62 ,’ב בקעי ,21 ,’ד םירבעה ,32 ,’ה ,’א םיקינולסתה ,01-1 ,’ה ,61 ,’ד ,’ב םייתנירוקה ,02 ,’ו ,11 ,’ב ,’א םייתנירוקה ,9 ,’א םיימורה ,42 ,’ד ןנחוי ,93 ,ד”כ
 םייטלגה ,61 ,’ד ,’ב םייתנירוקה ,45-24 ,04 ,ו”ט ,02-91 ,’ו ,71-61 ,’ג ,’א םייתנירוקה ,2-1 ,ב”י םיימורה ,82 ,’י יתמ ,51-41 ,ד”ל ,9 ,’י בויא ,7 ,ז”ט ,’א לאומש ,91 ,’ג ,7
 ,’ד יתמ ,1 ,ב”י הירכז ,5 ,ב”מ ,9 ,ו”כ היעשי ,7 ,ב”י ,12 ,’ג תלהק ,72 ,’כ ילשמ ,6 ,א”ל םיליהת ,8 ,ב”ל בויא ,7 ,’ב תישארב 6  21 ,’ד םירבעה ,12 ,’ג םייפיליפה ,’ה ,’ד
 ,’ח ,9 ,’א םיימורה ,62 ,32-12 ,ז”י ,7 ,5-4 ,ו”ט ,02-51 ,ד”י ,42 ,41 ,’ד ןנחוי ,72 ,ו”ל לאקזחי 7  21 ,’ד םירבעה ,32 ,’ה ,’א םיקינולסתה ,22 ,’ז םיימורה ,14 ,ו”כ ,82 ,’י ,4
 ,41 ,’א ,’ב סויתומיט ,12-61 ,’ג םייספאה ,02 ,’ב םייטלגה ,81-61 ,’ח ,61 ,7-6 ,’ד ,’ב םייתנירוקה ,41 ,ד”י ,02-91 ,71 ,’ו ,71-61 ,’ג ,’א םייתנירוקה ,82-62 ,61 ,11-01 ,1
 ,א”כ ,7 ,ט”י תולגתהה ,23-32 ,’ה םייספאה ,2 ,א”י ,’ב םייתנירוקה ,02-91 ,’ב סוקרמ ,22-12 ,’ב עשוה ,5 ,ב”ס היעשי 8  02 ,’ג תולגתהה ,42 ,’ג ,72 ,’ב ,’א ןנחוי ,22 ,’ד
 ,73 ,ד”י ,’א םייתנירוקה ,23 ,’ה ,14 ,93-83 ,’ב םיחילשה ,11-7 ,5-3 ,ו”ט ,71-51 ,21 ,6 ,ד”י ,23-13 ,’ח ,42 ,’ה ןנחוי ,02 ,81-51 ,ז”ט סוקרמ 9  41 ,ב”כ ,72-9 ,7 ,3-2
  71 ,’י ,71-61 ,’א םיימורה ,6-5 ,א”י ,52-42 ,’ז ,4 ,’ד יתמ ,921-721 ,001-69 ,ט”יק ,4 ,ג”כ ,3-1 ,’א םיליהת ,21-01 ,ג”כ בויא 01  31 ,’ב ,’א םיקינולסתה
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�דודיע

�“איה�םיהולאמ�,רשב�שובלב�אב�חישמה�עושי�יכ
�םידיעמ�ונא�הב�ךרדה�.)�2,‘ד�הנושארה�ןנחוי�תרגיא(
�סנכיהל�ול�תתל�הניה�םדבו�רשבכ�אב�חישמה�עושיש
�דחא�לכ�11.םלועל�ונתועצמאב�ומצע�אטבלו�ונכותל
�ונכרדו�ונב�השוע�םיהולאש�םירבדה�.רבדל�לוכי
�םדא�.םדו�רשבכ�אב�חישמה�עושיש�ונתאדוהכ�םניה
�וברקב�וייח�תא�תויחלו�ןוכשל�םיהולאל�ריתמ�וניאש
�לש�ררוצ�אוה�.םדו�רשבכ�עיפוה�עושיש�הדומ�וניא
�יכ�חישמה�עושיב�הדומ�הנניא�רשא�חור�לכו”�.חישמה
�.“חישמה�ררוצ�חור�יהוז�.איה�םיהולאמ�אל�רשבב�אב
�תא�תויחל�ול�ריתהל�םיבייח�ונא�יכ�רמוא�הז�קוספ
�יככותב�העופו�יחה�םיהולאל�תודעכ�ונברקב�וייח
�רובידה�תועצמאב�םידיעמ�םיבר�םישנא�.ונלש�ףוגה
�21.םהב�לעופו�יח�וניא�םיהולא�םלוא�םהיתותפש�לעש
�ומצע�תא�גצייל�וא�,אטבתהל�,דיעהל�לוכי�אל�םיהולא
�םיהולא�תינכות�.יחו�םייקתמ�וניא�םהב�םישנא�ברקב
�ידי-לע�םדאה�ינב�יככותב�ומצע�גצייל�איה�ודועייו
�םיריתמה�הלא�לכ�.תשדוחמה�םחורב�הדובעו�םייח
�םייורק�,ומצע�גציילו�אטבלו�םברקב�תויחל�םיהולאל
�לש�וכשמה�םינוכמ�ונאש�הביסה�וז�31.חישמה�ףוג
�41.ישונאה�םדו�רשבב�יח�אוהש�יפכ�,םיהולא

�,ונברקב�ומצע�תא�גצייו�אטבי�םיהולאש�ידכ
�םע�בלצל�םירמסוממ�תויהל�םימדוקה�ונייח�םיבייח
�שדחתהל�ונל�רשפאל�ידכ�תורקל�בייח�הז�51.חישמה
�ובש�שודק�ינחור�םלוע�ותוא�,ינחורה�םלועה�ךותל
�םייח�61.תמאב�שדחמ�םידלונה�םירצונה�קרו�ךא�םייח
�ונתאירק�ידי-לע�םוי�םוי�םישדחתמ�הלא�םישדח
�,םיהולא�ייחו�חורכ�אוהש�,םיהולאה�רבדל�ונתבשקהו
�ונחור�ךותלו�ונפוג�ךותל�גפסיי�םיהולא�רבדש�ידכ
�ונא�רשאכ�71.םוי�לכ�ונברקב�תויחל�ךישמהל�לכויו
�,םוי�לכב�ונכותב�קומע�ןכושה�םיהולא�תא�םישדחמ
�רבד�תועצמאב�םיגפוס�ונאש�,םיהולאה�חור�חיגשת
�ךכ�81.בלצל�םירמסוממ�ויהי�םימדוקה�ונייחש�,םיהולא
�תאו�םלועה�תא�,ןטשה�תא�,אטחה�תא�חצנל�םילוכי�ונא
�םילוכי�םג�ונא�91.רבקהו�םוניהיג�,תוומ�,ונלש�ונרשב
�02.יוכיד�לכ�לעו�הקוצמ�לכ�לע�,היעב�לכ�לע�רבגתהל

�תודבועב�תטלוש�םיהולא�תמא

�באה�םע�םיהולא�לש�תוכמסהו�זועה�ייח�רשאכ
�םינוש�םייח�םה�הלא�,ונכותב�םניה�חורה�ידי-לע
�םלועב�רבודמ�ןיא�12.ןיטולחל�הנוש�םלועו�ןיטולחל
�םיסינ�לש�םלוע�,תמא�לש�םלועב�םא�יכ�,תודבוע�לש
�הנומא�ידי-לע�םיהולא�תאמ�םילבקתמ�םירבדה�לכ�וב
�שי�וב�,אכדמ�םלוע�םישטונ�ונא�ךכב�22.ורבדב�המלש
�הברהב�הקזח�איה�םיהולאה�תמא�.תורדוק�תודבוע�קר

�תועצמאב�32.םלועב�תורומחה�תודבועה�לכמ�רתוי
�ןתינ�םאב�לכה�לבקל�םילוכי�ונא�םיהולאב�הנומא
�םא”�42.ונממ�שקבנ�םאו�,ונכותב�לועפלו�תויחל�ול
�המ�ושקב�,םכב�םידמוע�ירבדו�יב�םתא�םידמוע
�.)�7,ו“ט�ןנחוי�יפ-לע�הרושבה(�“םכל�היהיו�,וצרתש

�תופתושב�ונתוא�חינמו�וטגהמ�ונתוא�איצומ�םיהולא
�רבדמ�ינא�.ולוכ�םלועה�והז�.ותולעבבש�רבד�לכב�ומע
�םגו�והנשמ�תא�דחאה�םיחצורה�וטגב�םיריעצ�,םכילא
�,עזגו�עבצ�לכמ�םידליה�לכו�םירוחש�םידלי�,םכרובע
�םכרובעב�תמ�עושי�.“תונפל�ןאל�ונל�ןיא”�:םירמואה
�לכ�ילא�ואוב”�:םכל�רמוא�אוה�52.םכרובעב�היחתל�םקו
�הרושבה(�“החונמ�םכל�איצמא�ינאו�םיסומעהו�םילמעה
�ועשונ�אלש�םיריעצ�םישנא�םתא�.)�82,א“י�יתמ�יפ-לע
�םכלש�תוהמאל�םג�.הלחנו�החונמ�תולוטנ�םכיתומשנו
�ןניא�ןהש�ןוויכמ�,ןהיתומשנב�החוור�וא�החונמ�ןיא
�רותב�םיאבה�ויהת�םתא�םא�ינשל�דחא�עגרמ�תועדוי
�תנידמב(�קור�לטיל�לש�םיתמה�רדחב�םיתמ�בכשל
�וסרהת�לא�.תרחא�ריעב�רחא�םיתמ�רדח�וא�)וסנקרא
�ורסמ�.רתוי�םכיתומשנ�תא�ותיחשת�לאו�םכייח�תא
�םניאש�החונמה-ירסחו�ךרעה-ירסח�םכייח�תא�םיהולאל
�םירקי�קר�אל�םניהש�,וייח�תא�לבקל�ידכ�,םידקפתמ
�,בהזמ�םירקי�רתוי�םג�אלא�םכייחמ�רתוי�הברהב
�םיהולא�תא�תרשל�םילוכי�םתא�62.ריפס�ינבאו�םימולהי
�היסנכהש�ןוויכמ�,םכל�ןתינ�לכהש�ןכיה�,ילש�היסנכב
�םיצפחה�הלאל�ינחור�רבדמ�הוונ�,םיהולא-תיב�הניה�ילש
�םע�וכל�.הז�ללוקמ�םלועב�םיהולא�תא�תרשל�תמאב
�םכילע�סוחי�חטבל�אוה�תאז�ושעת�םא�.עושיב�םיהולא
�םוקמ�ףאב�דיתע�םכל�ןיא�72.הלא�םינורחא�םימיב
�“ירשפא�לכה”�וב�םוקמה�וניה�םיהולא�םלוע�.רחא
�ותוא�דיחיה�רבדה�.)�32,‘ט�סוקרמ�יפ-לע�הרושבה(
�82.ןימאהל�אוה�תושעל�םכילע

�ידי-לע�הלצינ�לארשי�ינב�תייסולכוא�לכשכ
�םהש�התיה�הדבועה�,םירצמב�השמ�תרזעב�םיהולא
�92.םהירחא�קלד�ירצמה�אבצהו�,ףוס�םי�תפש�לא�ועיגה
�תמא�.םדאה�ןויגֶהל�רבעמ�התיה�התרקש�תמאה�,םלוא
�תמא�03.הרקש�המ�לש�ןויגיהה�לע�התלע�םיהולאה
�םידוהיל�תתלו�תוצחיהל�ףוס�םיל�המרג�םיהולאה
�תמאו�ןוחטבב�םיה�לש�ובלב�השבי�המדא�לע�דועצל
�התסיכש�ךכב�ףדורה�ירצמה�אבצה�תא�הלסיח�םיהולא
�וקלח�היהי�הז�13.ולוכ�תא�העיבטהו�,םיה�ימב�ותוא
�,םיחדקאה�תא�חיניש�וטג�לכב�היפונכב�רבח�לכ�לש
�ברועמ�אוה�וב�רחא�תיחשמ�רבד�לכו�םימסה�,םיניכסה
�םויה�,לומתא”�םיהולא�ותוא�אוה�םיהולא�23.עגרכ
�ונימאה�33.)�8,ג“י�םירבעה�לא�תרגיאה(�“םימלועלו
�,םויה�לש�וטגב�,לומתא�לש�ףוס�םיב�43.םיהולאב
�רתוי�בר�חוכ�לעב�וניה�םיהולאש�תעדל�וחכווית�םתא
�.םכתא�תופיקמה�תורדוקה�תודבועהמ

�,תומנ�ןכא�ונאו�,תומנ�ונלוכ�ונאש�איה�הדבוע
�םיקמה�לש[�וחור�םאו”�:תרמוא�םיהולאה�תמא�לבא
�תא�םיקהש�הז�,םכברקב�תנכוש�]םיתמה�ןמ�עושי�תא
�התומתה�ןב�םכפוג�תא�םג�היחי�םיתמה�ןמ�חישמה
�םיימורה�לא�תרגיאה(�“םכברקב�תנכושה�,וחור�ידי-לע
�םילודיג�ךל�שיו�הלוח�התאש�םג�תויהל�לוכי�.)�11,‘ח
�הארונ�הפיגמ�לכ�וא�,סדייא�וא�,ךפוג�לכב�םיינטרס
�תמא�ךא�,תודבועה�ןה�הלאש�ךל�רמוא�אפורה�.תרחא
�רוחבל�םיבייח�ונא�53.תארבה�התאש�ךל�תרמוא�םיהולא
�תורדוקה�תודבועל�ןימאנ�םאה�.ןימאנ�המלו�ימל
�ייח�?םיהולא�לש�תיעבט-לעה�תמאל�וא�,אפורהמ
�תוילילשה�תודבועל�ונימאי�םה�םא�ךכב�םייולת�םלוכ
�םיהולא�תמאב�ונימאי�וא�,םלעבש�הרושה�תותיחשלו
�63.תודבועהמ�ועשווייו

�תא�בוחרל�ךילשת�לא

�םיהולא�םע�ךלש�הריירקה

�תויהל�ודלונ�וטגב�םייחה�םיבר�םיריעצ�םישנא
�םכתא�ענכשל�ןטשל�וחינת�לא�.םיהולא�לש�םירמכ
�וחינה�.בוחרל�םכילא�םיהולא�תאירק�תא�ךילשהל
�לכב�םייחה�םישנאה�לכ�תא�דדועל�םיהולאה�תמאל
�רשא�םיליסכב�רחב�םיהולא�לבא”�יכ�,םלועב�וטג
�רשא�םישלחבו�,םימכחה�תא�שייבל�ידכ�םלועב
�םלוע�רשא�םיתוחנב�.םיקזחה�תא�שייבל�ידכ�םלועב
�םהש�םירבדב�,םיהולא�רחב�ךרע�יתוחפל�םיבשחנבו
�,םימייקה�םירבדה�תא�ספאל�דע�ליפשהל�ידכ�,ספאכ
�תרגיאה(�“םיהולאה�ינפל�שיא�ללהתי�אל�ןעמל
�.)�92-72,‘א�םייתנירוקה�לא�הנושארה

�ולבק�,םיקעומו�םיאכודמ�,םילוחה�םכמ�הלא�לכ
�,וישכע�ולחה�73.עושי�םשב�םיהולא�אפרמ�תא
�וחינה�.חישמה�עושיב�םיהולאל�םכבבל�תחיתפ�ידי-לע
�תומשנ�תאו�םכיתומשנ�תא�ליצהל�)םיהולאל(�ול
�83.םכיבוהא

�םיעשונה�ונתיאמ�הלאל�ךייש�לכה

�םיהולא�דועייל�תינכותה�התיה�אל�,הליחתב
�רובע�ץראהו�םיימשה�תא�ארב�אילול�תמייקתמ
�תויהל�ומלצב�םדאה�תא�ארב�םיהולא�93.םדאה
�04.חורהו�המשנה�,ףוגה�תא�ליכמה�,ולש�ןכשמה
�ףוגב�,םדאה�חורב�םה�םיהולא�לש�וירוגמו�ונכשמ
�םע�רשקתל�םיהולאל�היה�ירשפא�יתלב�14.םדאה
�יתלב�,ךדיאמ�.שדוקה�חור�היה�אל�אוה�םא�םדאה
�חור�אלל�םיהולא�םע�רשקתל�םדאל�היה�ירשפא
�24.םיהולא�תמישנ�ידי-לע�םש�הנכושש�,םדאה

�םיהולאש�,םיימשה�לש�םיבושח�םיביכרמ�ינש
�שמשה�אלל�34.םשגהו�שמשה�םה�,םדאה�רובע�ארב
�תויחל�רחא�רבד�לכ�וא�םדאל�ירשפא�יתלב�היהי�הז
�םייקתהל�םייח�ורשפאתי�אל�,םשג�אלל�.ץראה�ינפ-לע
�,םילחוז�,רב�תויח�,רקב�,ףוע�,םיגד�44.ץראה�ינפ-לע

 ,3 ,’י םיימורה ,7-1 ,ג”כ ,9-8 ,ו”ט ,32-12 ,’ז ,02 ,’ה יתמ ,31 ,ט”כ היעשי ,1 ,ז”כק םיליהת 21  11-9 ,’ג ,61-41 ,’ב ,11-9 ,’א םייפיליפה ,02-91 ,’ו ,’א םייתנירוקה ,8 ,’א םיחילשה ,62 ,32-12 ,ז”י ,62 ,ו”ט ןנחוי ,02 ,51 ,ז”ט סוקרמ ,02-81 ,ח”כ ,8-7 ,’י ,02 ,81-61 ,’ז יתמ 11
 םייתנירוקה ,03-82 ,71-41 ,11 ,’ח םיימורה ,62 ,32-12 ,ז”י ,41-7 ,ז”ט ,62 ,32 ,02-51 ,ד”י ,42-32 ,ב”י ,31-21 ,’א ןנחוי 41  61-11 ,6-4 ,’ד ,6-5 ,’ג םייספאה ,72-21 ,ב”י ,71-61 ,’י ,71-51 ,’ו ,’א םייתנירוקה ,5-4 ,ב”י ,4 ,’ז םיימורה 31  91-71 ,’ב ,’ב סורטפ ,61 ,’א סוטיט
 ,’א ,’א סורטפ ,31-01 ,’ב םייסולוקה ,6-1 ,’ב םייספאה ,02 ,’ב םייטלגה ,41-3 ,’ו םיימורה ,42 ,’ה ןנחוי 61  01-5 ,’ג םייסולוקה ,42-22 ,’ד םייספאה ,42 ,’ה ,02 ,’ב םייטלגה ,62-32 ,’ט סקול 51  31-9 ,’ב םירבעה ,81 ,’ב םייספאה ,7-4 ,’ד ,62–92 ,’ג םייטלגה ,12-71 ,’ה ,’ב
 תולגתהה ,73 ,’ח םיימורה ,33 ,ז”ט ,42 ,’ה ,21 ,’א ןנחוי ,32 ,ג”י ,4 ,’ד יתמ 91  01-5 ,’ג םייסולוקה ,52-42 ,’ה ,02 ,’ב םייטלגה ,32 ,’ט סקול 81  81 ,’ג תולגתהה ,81 ,’ג ,’ב סורטפ ,7-6 ,’ב םייסולוקה ,72-62 ,’ה ,61-11 ,’ד ,91-61 ,’ג םייספאה ,61 ,’ד ,’ב םייתנירוקה 71  32 ,5-3
 םירבעה ,7-4 ,’ג סוטיט ,22-12 ,ו”ט ,’א םייתנירוקה ,62 ,ו”ל לאקזחי ,7 ,ד”כ הימרי 12  3-1 ,’ג ,’א ןנחוי ,12 ,’א בקעי ,72-62 ,’ה םייספאה ,91-81 ,’ה ,’ב םייתנירוקה ,71-41 ,’ח םיימורה ,54-24 ,’י ,14-83 ,’ב םיחילשה ,32-71 ,8-6 ,ז”י ,7-3 ,ו”ט ,23-13 ,’ח ןנחוי 02  81 ,’א
 ,6 ,ד”י ,64 ,ב”י ,5 ,’ט ,21 ,’ח ,15 ,’ו ןנחוי ,9-5 ,ו”מק ,061 ,ט”יק ,5 ,’ק םיליהת ,4 ,ב”ל םירבד ,6 ,ד”ל תומש 32  6-5 ,ז”י ,65-14 ,’ח סקול ,22-12 ,א”כ ,02-41 ,ז”י ,82-22 ,ו”ט ,13-72 ,’ט ,31-5 ,’ח יתמ 22  6-5 ,’א תולגתהה ,01-9 ,5 ,’ב ,’א סורטפ ,04-93 ,53 ,41-31 ,א”י
 ,7 ,ו”ט ,32 ,41-21 ,ד”י ,13 ,’ט ,42-32 ,’ד ןנחוי ,63 ,א”כ ,31 ,א”י סקול ,22 ,א”כ ,02-91 ,ח”י ,8-7 ,’ז יתמ ,11-8 ,ח”נ ,6 ,ה”נ היעשי ,6 ,’ג ,5-1 ,’ב ילשמ ,91-81 ,ה”מק ,51 ,א”צ ,5-4 ,ז”ל ,71 ,’י ,11 ,’ט םיליהת 42  31-9 ,’י ,93-53 ,’ח ,81 ,’ה םיימורה ,13 ,ז”ט םיחילשה
 סוקרמ 72  7 ,’א ,’א סורטפ ,64-54 ,ג”י יתמ ,31–81 ,’ג ילשמ ,11 ,ט”י םיליהת 62  3 ,’א ,’א סורטפ ,11-8 ,’ב םייפיליפה ,01-9 ,’ו םיימורה ,01 ,’ד ,42-22 ,’ב םיחילשה ,52 ,א”י ןנחוי 52  51-41 ,’ה ,22 ,’ג ,’א ןנחוי ,6 ,א”י םירבעה ,12-02 ,’ג םייספאה ,21 ,’ב ,’א םייתנירוקה
 ,1 ,ו”ט ,13-22 ,ד”י תומש 13  12 ,’ד םייספאה ,73 ,ח”י ,1 ,ו”ט ,5 ,ד”י ,61 ,’ח ,42 ,’ד ןנחוי ,6 ,א”ל םיליהת 03  13-8 ,ד”י תומש 92  21 ,’א ןנחוי ,42-32 ,א”י ,32 ,’ט ,64 ,’ה סוקרמ ,22 ,א”כ ,03-82 ,’ט ,31 ,’ח יתמ 82  71-41 ,4-2 ,’ז תולגתהה ,51-31 ,’ה ,’א ןנחוי ,02 ,ג”י
 ילשמ ,8 ,ח”יק ,61-51 ,01-5 ,ד”ל םיליהת 43  71 ,’א בקעי ,92 ,א”י םיימורה ,6 ,’ג יכאלמ ,1 ,ט”נ ,82 ,’מ היעשי ,19-98 ,ט”יק םיליהת ,91 ,ג”כ רבדמב 33  8-7 ,ג”יק ,13 ,ט”ק ,14 ,9 ,ז”ק ,41 ,21 ,4 ,ב”ע ,9 ,’ד םיליהת ,8 ,’ב ,’א לאומש 23  92 ,א”י םירבעה ,12-81 ,01-7 ,5-4
 ,45-64 ,’ו ,41 ,9-1 ,’ה ןנחוי ,91-81 ,’ד סקול ,81-71 ,ז”ט ,32 ,’ט ,’ה קרפ ,21-3 ,’ב ,24-04 ,43-32 ,’א סוקרמ ,71-31 ,01-5 ,’ח יתמ ,5 ,ג”נ היעשי ,11 ,’ט ילשמ ,51 ,’ז םירבד ,52 ,ג”כ ,62 ,ו”ט תומש 53  4 ,’ה ,’א ןנחוי ,א”י קרפ םירבעה ,22-12 ,א”כ יתמ ,52 ,ט”כ ,62 ,ד”י
 הימרי ,91-81 ,ז”נ ,13-92 ,’מ ,6-3 ,ה”ל ,4-1 ,ב”ל ,4-3 ,ו”כ היעשי ,9 ,ז”ק ,41-21 ,ב”ע ,01-9 ,’ט םיליהת ,9 ,’כ ,’ב םימיה-ירבד ,21 ,ט”כ ,’א םימיה-ירבד 73  93 ,’י םירבעה ,9 ,’י םיימורה ,13 ,ז”ט ,11 ,ו”ט םיחילשה ,61 ,ז”ט סוקרמ 63  42 ,’ב ,’א סורטפ ,61-41 ,’ה בקעי
 ,22-21 ,9-1 ,’ב םייספאה ,4-3 ,’א םייטלגה ,01 ,’ז ,12 ,81-41 ,’ה ,’ב םייתנירוקה ,31-8 ,’י ,52-42 ,’ד ,62-12 ,’ג םיימורה ,13 ,ז”ט ,93-83 ,62 ,ג”י ,21-01 ,’ד םיחילשה ,73-53 ,’ו ,71-41 ,’ג ןנחוי ,91 ,’י סקול ,7-6 ,3-1 ,ה”נ ,81 ,’א היעשי 83  03-82 ,א”י יתמ ,01 ,’ג לאוי ,41 ,ז”י
 בויא ,6 ,’ט ,72-62 ,’א תישארב 04  01 ,3 ,א”י םירבעה ,71 ,ד”י םיחילשה ,4-1 ,’א ןנחוי ,1 ,ב”י הירכז ,5 ,ב”מ היעשי ,01-9 ,6-3 ,ח”מק ,9-4 ,ו”לק ,9-6 ,’ח םיליהת ,22-12 ,81-11 ,6 ,ז”ל ,01-8 ,’ה בויא ,51-11 ,א”י םירבד ,3-2 ,’ט ,’א קרפ תישארב 93  32-12 ,’א םייסולוקה
 םייתנירוקה ,41 ,ד”י ,02-91 ,71 ,’ו ,71-61 ,’ג ,’א םייתנירוקה ,82-62 ,61 ,11-01 ,1 ,’ח ,9 ,’א םיימורה ,62 ,32-12 ,ז”י ,7 ,5-3 ,ו”ט ,02-51 ,ד”י ,42 ,41 ,’ד ןנחוי ,72 ,ו”ל לאקזחי 14  7 ,א”י ,02-91 ,’ו ,71-61 ,’ג ,’א םייתנירוקה ,01 ,’ח םיימורה ,6 ,’ד הירכז ,4 ,ג”ל ,8 ,ב”ל ,3 ,ז”כ
 םייתנירוקה ,52 ,ז”י םיחילשה ,36 ,’ו ,42 ,’ד ,8 ,6-5 ,’ג ןנחוי ,9 ,5 ,1 ,ז”ל לאקזחי ,5 ,ב”מ היעשי ,4 ,ג”ל ,8 ,ב”ל בויא ,22 ,’ז ,7 ,’ב ,2 ,’א תישארב 24  02 ,’ג תולגתהה ,31 ,’ד ,42 ,’ג ,72 ,’ב ,’א ןנחוי ,22 ,’ד ,41 ,’א ,’ב סויתומיט ,12-61 ,’ג םייספאה ,02 ,’ב םייטלגה ,61 ,7-6 ,’ד ,’ב
 םירבד 44  71 ,ד”י םיחילשה ,1 ,’י הירכז ,61 ,א”נ ,22 ,ד”י ,31 ,’י הימרי ,5-4 ,ח”מק ,9-7 ,ז”מק ,8-7 ,ו”לק ,7-2 ,ט”י םיליהת ,82-52 ,ח”ל ,11 ,6 ,ז”ל ,82-72 ,ו”ל ,72-62 ,ח”כ ,8 ,ו”כ ,01-8 ,’ה בויא ,41-31 ,א”י םירבד ,81-41 ,8-6 ,’א תישארב 34  11 ,א”י תולגתהה ,5 ,’ה ,’ב
  7 ,’ד סומע ,6-4 ,ד”י הימרי ,71 ,א”י
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�,רקיה�ינוט�חאה
�לע�חישמה�עושי�לש�רקיה�םשב�ךל�הדומ�ינא

�עפשב�יתכרבתה�.הנורחאל�ילא�תחלשש�תורפסה�לכ
�יתתנש�דחא�לכש�ןימאמ�ינאו�,וזה�תורפסה�ידי-לע
�תא�יתרמג�,םלוא�.אוה�ףא�ךרבתה�תורפסה�תא�ול
�ךל�רפסל�יתחכש�.רצחב�הנושארה�העשב�יאלמה
�ךרעב�ונחנא�.ילארדפ�ריסא�ינאש�ןורחאה�יבתכמב
�תבורעת�לכו�,הז�ןקתמב�םיריסא�ףלא�רשע-הנומש
�הכרבב�לבקתת�יל�חולשל�לכותש�הרושב�ינולע
�לכ�לבא�,םעפ�לכב�טעמ�לבקל�לוכי�ינא�,ןבומכ�.הבר
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�אוה�םיהולא�95.דימת�העוט�שדחתה�אלש�םדא
�ונל�רמוא�םיהולא�רבדש�ןוויכמ�06.קדוצה�,קידצה
�שמשמ�אוה�ןכ�םא�אלא�,עשר�אוה�םדאה�דציכ
�עודמ�16,וב�לועפלו�ןוכשל�םיהולאל�ןכשמ�םוקמ
�םיכרדל�תונפל�,ןדעה�ןגב�תויחל�םיצור�ונא�םא�,רחבנ

 ,32-12 ,ז”י ,62 ,01-8 ,5-1 ,ו”ט ,62 ,11-01 ,ד”י ,03 ,’י ןנחוי ,91 ,ח”כ ,8-7 ,’י יתמ 64  81-71 ,’ה בקעי ,7 ,’ו םירבעה ,1 ,’י הירכז ,11-01 ,ה”נ ,42-32 ,’ל היעשי ,9-7 ,ז”מק ,41-31 ,ד”ק םיליהת ,72-52 ,ח”ל בויא ,21-11 ,ח”כ ,51-11 ,א”י םירבד ,5-3 ,ו”כ ארקיו ,03-92 ,’א תישארב 54
 ,4 ,’ה ,41-31 ,’ד ,’א ןנחוי ,7-6 ,’א ,’ב סויתומיט ,31 ,’ד םייפיליפה ,73 ,13 ,61-41 ,11-7 ,’ח םיימורה ,8 ,’א םיחילשה ,33 ,51-31 ,ז”ט ,61 ,7 ,ו”ט ,62 ,32 ,02-21 ,6 ,ד”י ןנחוי ,91 ,’י סקול ,8-7 ,1 ,’י יתמ 74  9 ,’א ,’ב ןנחוי ,92-72 ,’א םייסולוקה ,44-93 ,’י ,93-83 ,’ב םיחילשה ,62
 ,’ג ,’א םייתנירוקה ,71-41 ,’ח םיימורה ,62 ,32-12 ,ז”י ןנחוי ,9 ,ג”י ,21 ,’ב הירכז ,6-4 ,ט”י תומש 94  9 ,ב”י ,21 ,’ד םירבעה ,32 ,’ה ,’א םיקינולסתה ,52 ,ז”י םיחילשה ,1 ,ב”י הירכז ,32 ,’ה לאינד ,5 ,ב”מ היעשי ,4 ,ג”ל ,3 ,ז”כ ,01 ,ב”י בויא ,23 ,’ד םירבד ,7 ,’ב תישארב 84  21-11
 ,02 ,’ב םייטלגה ,01-9 ,ב”י ,01-4 ,’ו ,51 ,’ה ,11-8 ,’ד ,’ב םייתנירוקה ,41 ,ג”י ,73-53 ,41-9 ,’ח םיימורה ,33 ,ז”ט ,62-42 ,ב”י ןנחוי ,91-21 ,א”כ סקול ,52-42 ,ז”ט יתמ 15  42 ,’ד ןנחוי ,2 ,’א תישארב 05  81 ,’א בקעי ,6-3 ,’א םייספאה ,72 ,31-21 ,ב”י ,02-91 ,71 ,51 ,’ו ,71-61 ,9
 ,ד”י םיליהת ,2 ,ו”ט ,’ב םימיה-ירבד ,31-11 ,’ו ,’ג קרפ תישארב 35  52 ,ח”י ,81 ,51-41 ,9-3 ,ז”י ,51-11 ,7-1 ,ג”י ,71-21 ,6-1 ,ב”י ,41-31 ,’ז ,11-9 ,’ו תולגתהה ,31-21 ,1 ,’ג ,’ב סויתומיט ,73-53 ,71 ,’ח םיימורה ,91-81 ,ו”ט ןנחוי ,31 ,9 ,ג”י סוקרמ ,9-8 ,ד”כ יתמ 25  42 ,71-61 ,’ה
 ,’ד ,7-2 ,’ב םייספאה ,51-41 ,א”י ,4 ,’ד ,’ב םייתנירוקה ,3 ,’ג ,’א םייתנירוקה ,71 ,’י ,8-6 ,’ח ,32-01 ,’ג םיימורה ,3 ,’ה ,62-22 ,’ג םיחילשה ,44 ,’ח ,24 ,’ד ,41 ,4 ,1 ,’א ןנחוי ,33-13 ,ח”י ,12-61 ,’ד סקול ,14 ,ו”כ ,21-7 ,’ז יתמ ,ג”נ קרפ ,51-41 ,’ז היעשי ,3 ,’ט תלהק ,4 ,ח”נ ,7 ,א”נ ,1
 ,61-41 ,’ח םיימורה ,61-51 ,21 ,’ה ,21-11 ,ט”י םיחילשה ,33 ,51 ,ז”ט ,71-21 ,6 ,ד”י ,61 ,7 ,ו”ט ןנחוי ,91 ,’י סקול ,02 ,81-71 ,51 ,ז”ט סוקרמ 45  31 ,ט”י תולגתהה ,41 ,’ד ,’א ןנחוי ,8 ,’ה ,’א סורטפ ,8 ,’ג ,’ב סויתומיט ,21-3 ,’ב ,’ב םיקינולסתה ,61-41 ,’ו ,’א סויתומיט ,03-92 ,52-22
 ,’ג תולגתהה ,21-8 ,3-2 ,’א םירבעה ,9 ,’ג םייספאה ,6 ,’ח ,’א םייתנירוקה ,63 ,א”י םיימורה ,5-3 ,ז”י ,85 ,’ח ,31 ,’ג ,3 ,’א ןנחוי ,13-22 ,’ח ילשמ ,82-62 ,ב”ק םיליהת ,62 ,’א תישארב 55  4 ,’ה ,4 ,’ד ,’א ןנחוי ,7-6 ,’א ,’ב סויתומיט ,31 ,’ד םייפיליפה ,32-91 ,’א םייספאה ,73 ,13
 ,’א סוטיט ,4 ,’ג םיימורה ,71 ,ז”י ,31 ,ז”ט ,6 ,ד”י ,71 ,41 ,’א ןנחוי ,2 ,’ד הימרי ,61 ,ה”ס היעשי ,2 ,ז”יק ,4 ,ח”ק ,5 ,’ק ,4 ,ג”ל ,6 ,א”ל ,01 ,5 ,ה”כ םיליהת ,91 ,ג”כ רבדמב 75  71-51 ,’ב ,’א ןנחוי ,5-1 ,’ד ,’א סורטפ ,4 ,’ד בקעי ,31-01 ,’ב םייספאה ,2 ,ב”י םיימורה 65  11 ,’ד ,41
 םייטלגה ,05 ,ו”ט ,’א םייתנירוקה ,31 ,9-6 ,’ח םיימורה ,73-31 ,8-1 ,ג”כ ,41 ,ב”כ ,61 ,’כ ,41 ,’ז יתמ ,31-11 ,7-1 ,’ו תישארב 95  2-1 ,’ד ,’א סויתומיט ,4 ,’ג םיימורה ,44 ,’ח ןנחוי ,82 ,ב”כ לאקזחי ,41 ,ד”י הימרי ,4-2 ,ט”נ היעשי ,4 ,ח”נ םיליהת 85  6 ,’ה ,’א ןנחוי ,81 ,’ו םירבעה ,2
 לאינד ,9 ,ז”י הימרי ,4 ,ח”נ ,7 ,א”נ ,1 ,ד”י םיליהת ,31-11 ,’ו תישארב 16  7-5 ,ז”ט תולגתהה ,5 ,’ג הינפצ ,42 ,’ט הימרי ,71 ,ה”מק ,5 ,ז”טק ,2 ,ח”צ ,6 ,’נ ,5 ,ג”ל ,01 ,ט”י ,9-8 ,’ט םיליהת ,21-01 ,ד”ל בויא ,51 ,’ט ארזע ,4 ,ב”ל םירבד ,31-21 ,’ו תישארב 06  02 ,’ג ,’א סורטפ ,8 ,’ו
 ,’א עשוהי ,ח”כ קרפ ,5-4 ,ו”ט ,82-62 ,א”י ,92 ,01 ,’ה ,04 ,1 ,’ד םירבד ,5 ,ט”י תומש 36  12-91 ,’ג םיחילשה ,23 ,ב”כ סקול ,4-3 ,ח”י יתמ ,7 ,ט”י םיליהת 26  8 ,’ג ,’ב סויתומיט ,6-5 ,’ו ,’א סויתומיט ,42-22 ,’ד םייספאה ,3 ,’ג ,’א םייתנירוקה ,9-6 ,’ח ,32-01 ,’ג םיימורה ,23 ,א”י
 םיימורה ,72 ,’כ ,2 ,ז”ט ילשמ ,9-7 ,א”נ ,22 ,ד”מ םיליהת ,11 ,א”י בויא ,9 ,ח”כ ,’א םימיה-ירבד 46  51-41 ,ב”כ תולגתהה ,7 ,’ה ,’א סורטפ ,9 ,’ג םייספאה ,81 ,’ה ,’ב םייתנירוקה ,21 ,א”י ,6 ,’ח ,’א םייתנירוקה ,82 ,’ח םיימורה ,42 ,ז”י םיחילשה ,03-82 ,א”י יתמ ,6-5 ,’ג ילשמ ,8
 ,’ו םייספאה ,1 ,ח”י סקול ,6-5 ,’ג ילשמ 66  31 ,’ד םירבעה ,01 ,ז”י הימרי ,61-1 ,ט”לק ,11-9 ,ד”צ ,22 ,ד”מ םיליהת ,22-12 ,ד”ל בויא ,93 ,’ח ,’א םיכלמ ,7 ,ז”ט ,3 ,’ב ,’א לאומש ,12 ,א”ל םירבד 56  31-21 ,ב”כ ,6 ,א”כ ,31-21 ,’כ ,8 ,’א תולגתהה ,71 ,’א ,’א סורטפ ,72 ,’ח ,61 ,’ב
 ןנחוי ,12-41 ,5-2 ,’א ,’א סורטפ ,63 ,’י ,41 ,6 ,’ג םירבעה ,71-61 ,’ח םיימורה ,32 ,51 ,ד”י ןנחוי ,83-73 ,ב”י ,82 ,א”י סקול ,32-02 ,ה”כ ,22 ,’י ,91 ,’ה יתמ ,61 ,ט”י ילשמ ,2 ,ט”יק ,01 ,ה”כ םיליהת ,6-5 ,ט”י תומש 76  7 ,’ד ,’א סורטפ ,71 ,’ה ,’א םיקינולסתה ,2 ,’ד םייסולוקה ,81
  41 ,7 ,ב”כ ,01 ,’ב תולגתהה ,9 ,6 ,’א ,’ב ןנחוי ,42 ,22 ,’ג ,71 ,’ב ,’א
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�רשא�דעש�ןוויכמ�,הלאה�םירבדה�תא�םכל�רמוא�ינא
�ידי-לע�,םיהולאמ�אוה�לכהש�עדת�וב�,םוקמל�עיגת
�,ךייחב�הוולש�ךל�היהת�אל�,םיהולא�רובעו�םיהולא
�ןדעה�ןגב�חצנ�ייח�אלו�,ךרובע�םיהולאמ�תוכרב�אל
�36.ךרובע�םיהולא�םע

�האור�םיהולא

�רנ�איה�םדאה�תמשנ�יכ�ונל�רמוא��72,‘כ�ילשמ
�וא�,ונלש�הבשחמ�לכל�עדומ�םיהולא�.םיהולאה�לא
�חור�תועצמאב�,םישוע�וא�םירמוא�,ונאש�רבד�לכל
�וליאכ�ול�היולג�ונתמשנ�46.ונכותב�םש�אוהש�שונא
�ידוסי�ןפואב�ןוחבל�לוכי�אוה�.רוקרז�ידי-לע�הראוה
�ידי-לע�,םלועמ�ונישע�וא�ונרמא�,ונבשחש�רבד�לכ
�וא�ותוא�םישפחמ�ונחנא�םא�עדוי�אוה�56.ונתמשנ
�“]תע�לכב[�וללפתה“�:וידימלת�לע�הווצמ�עושי�.אל
�:הבוט�הביס�לשב�,)�63,א“כ�סקול�יפ-לע�הרושבה(
�חור�תועצמאב�,סולואפ�66.ןכוסמ�ןדיעב�םייח�ונא
�“ללפתהל�ודימתה”�:ןימאמ�לכ�לע�הווצמ�,שדוקה
�,בוש�.)�71,‘ה�םיקינולסתה�לא�הנושארה�תרגיאה(
�םישוע�ונחנא�םא�עדוי�םיהולא�,ונחור�תועצמאב
�,תאז�.לכב�םיהולאל�ונתעמשמל�הביס�הנשי�.תאז
�םישרוי�םיכפוה�ונא�,תאז�השענ�םאבש�ןוויכמ
�רבד�לכ�ילעב�,עושיב�םיהולא�םע�םיפתוש-םישרויו
�,אוה�רתויב�בוטהו�,ולוכ�םלועה�הזש�,ול�שיש
�םישודקה�לכ�םעו�ומע�חצנל�תויחל�םילוכי�ונחנאש
�רבד�ןיא�,לכה�ונל�ןתונ�םיהולא�רשאכ�76.ןדעה�ןגב
�דבלמ�המואמ�ךל�ןתונ�ןטשה�.תתל�לוכי�אוהש�ףסונ
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חישמה

�-�חתפמה�השדחה�תירבל�קרש�לוענמכ�םיגצומ
.חישמה�עושי�אוה�הז�חתפמו

�תובר�תויחישמ�תואובנ�לש�הז�עיתפמ�ןייפאמ
�רתויב�םייאנק�םידימלתמ�םגו�םיעשרמ�םג�ענומ
�,תואובנהש�ינפמ�תאז�.ולכוי�םא�-�הנווכב�םתוא�אלמל
�רשא�דע�ןאולמב�ונבוה�אל�,םירקמה�ןמ�קלחב�תוחפל
�תוטושפל�ןתוא�התשעו�ןתוא�הריבסה�ןתומשגתה
�תואובנ�.)�11-01,'א�הנושארה�סורטפ�תרגיא�האר(
�יהולא�יכ�,יעמשמ-דח�ןפואב�תוחיכומ�הלא�תודחוימ
�הנוילעה�החגשהה�יהולאו�ןתוא�רציש�האובנה
.םה�דח�,ןתוא�םישגהש

�אוה�םייאובנה�םיסקודרפב�עיתפמ�ןייפאמ�דוע
�החגשהה�תרזעב�ומשגוה�וב�יעבטהו�ילמרונה�ןפואה
�חישמה�עושי�ייחב�-�תיתפומ�הכ�הרוצב�-�הנוילעה
�תא�חירכהל�וא�ץלאל�ךרוצ�ןיא�.השדחה�תירבב
.הלאל�הלא�ומיאתיש�ידכ�תואובנה�תא�וא�תודבועה

�”םיירשפא�יתלב”ה�םידוגינהמ�המכ�,ךשפנב�הווש
�.קוניתכ�דלוויהל�-�ץראל�אובי�םיהולא�:םיאבה
�היהי�ומצע�אוהו�-�םיהולא�ידי-לע�דלוויי�חישמה
�אוהש�ןמזב�וב�-�ןמזה�אובב�”ןב“�היהי�אוה�.םיהולא
�-�רקיו�רחבנ�םיהולאה�ריחב�.)�5,'ט�היעשי(�”דע�יבא“
�שיא“�אוה�,םדאה-ינב�ידי-לע�החדנו�הזובמ�ןמזב�ובו
�החדנו�םידוהיה�לא�אבה�.”םיבואכמ�עודיו�ילוח�עודי
�םלועה�ייוג�רשא�שיאה�אוהו�-�ידוהיה�םעה�ידי-לע
�םדא�היהי�אוה�.”םייוגל�רוא“�היהי�אוהו�ושפחי
�עשפמ-ףח�,םדא�אוהש�םיהולאו�,םיהולא�אוהש
�ותוא�”ובעתי“�םישנא��.ואולמב�םוחר�תוריש�לעבו
�-�”תרכיי“�אוה�.ותוא�וללהיו�וממורי�ןמזב�ובו�-
�,ןוחצנו�לבס�,הליהתו�רעצ�.וימי�וכיראי�ןמזב�ובו
�הז�םיבלושמ�ךכ-לכ�,רתכו�בלצ�,תוממורתהו�הלפשה
�םיאתהל�ולכי�אל�םידוהיה�םישרפמה�יכ�דע�,הזב
�לש�האלמה�תיאובנה�הנומתה�.וללה�תואובנה�תא
�המלש�ךכ-לכ�איה�,התומשגתה�םע�,אבה�חישמה
�ןמז�ותואבו�,תיעבט�הכ�,תירותסמ�הכ�,הדוחייב
�ראשיהל�תבייחו�הניה�,התיה�יכ�דע�,תפעוסמ�ךכ-לכ
.תורפסה�לכ�אלפ�דימתל

.2002,ץרמשדוחןולעבאוביךשמהה

)1דומעמךשמה(

�,רקיה�ומאלא�רמוכה
�םשב�הרוסמה�החפשמלו�ךל�תובר�תוכרב

�ינא�.חישמה�עושי�,ונעישומו�וננודא�לש�בהואה
�קר�.םלועה�לכב�ךתנוהכ�לע�ךל�הדומו�ךירעמ
�םינולע�םייתאמ�יתלביק�םידחא�םימי�ינפל
�םתוא�םיקלחמ�ונא�.תירצונה�ומאלא�תייסנכמ
�חישמה�לע�םהל�םירפסמ�ונחנא�.ונישנא�לכל
�ןאכ�.םיהולאב�לודגל�דציכ�םהל�םיריבסמו
�ונא�.ישיאה�םעישומכ�עושי�תא�םיבר�ולביק
�לכ�ןאכ�.הלא�תומוקמב�בלה�לכב�םילעופ
�שולש�לוכאל�םילוכי�ישוקבו�,םיינע�םישנאה

ודוה

�שֶדאַרְּפ�הֶרְדְנַא

קלחמ,תירצונהומאלאתייסנכלש.םא.יי’גהנשמהרמוכוץיפמ
לשרפכהרוזיאב,ומאלארמוכהלשתושפנהתכוזתורפסהתא
.ודוה,שדארּפהרדנא

םעהנומתב,תירצונהומאלאתייסנכמ.יי’ג.יבהנשמהרמוכ
.ודוה,.יפ.יא,הטיפירוָוידיגרפכבותליהק

�םהידלילו�םהל�םיעייסמ�ונא�.םויב�םימעפ
�םיקפסמ�ונא�.שדוקה�יבתכ�תא�אורקלו�דומלל
�לקש�םירפס�רפסמו�תונורפע�,הביתכ�תוחול�םהל
�תא�דומלל�םהל�םירשפאמ�ןכמ-רחאלו�אורקל
�םירוזאב�םידבוע�ונחנא�ךתוכזב�קר�.ונתורפס
�רובעו�ירובע�ללפתה�אנא�.הלא�םיתברותמ-אל
�ךממ�עומשל�הווקמ�.יתנוהכ�רובעו�יתחפשמ
�.ךל�הדות�.בורקב
�,תונכב�ךלש
�ודוה�,שֶדאַרְּפ�הֶרְדְנַא��������������������������.םא�.יי‘ג

,רקיה ומאלא רמוכה
 ,םיהולא תא ךרבמ ינא ,הז בתכמב

 ררועל ,ךתורפס תועצמאב ,ךב שמתשהש
 חור תליבט תובישח תא ןיבהל יתוא
 םיהולאש יאוולה .ךל הבר הדות .שדוקה
 ךממ שקבמ ינא .ךתנוהכב ךתוא ךרבי
 ,תיטסילגנבא היסנכב ירוקמ .יל עייסל
 הטילשו שדוקה חור תולגתה לע עדי אלל
 ךרפס תא לבקל שקבמ ינא .תונושלב
 הלוכיש תפסונ תורפס ןכו ,”חישמה”
 רבדל הצור ינאו ימלסומ יתייה .יל עייסל
 יל רוזע אנא .דחפ אלל ירבח םע עושי לע
 ינא .ינודא רובע ישומיש תויהלו לודגל
 .רחואמ רתוי ילש הנומתה תא חלשא
 תא ךרבי םיהולאו יאוולה .ךל הבר הדות
 .ךתנוהכ
 ,תונכב ךלש
 ןינֶב ,ּוקאראפ                          .םא .סא

�ןיִנֶב

�רודאווקא
,רקי רמוכ

 לע םיהולאל הדומ ינא .חישמה עושי םשב תוכרב
 תוכלמב תרשל םהייח ושידקהש ךומכ םיתרשמ לדיגש
 לש הליבח םכמ יתלביקש ,עדתש הצור ינא .םיהולא
 דומלל אלפנ .הליפת אשונב םירועיש תוליכמה תוטלק
 ,ירובע הלודג הרזע וז .ללפתהל ונילע דציכ שדוקה יבתכמ
 תומוקמב תורחאה תויסנכה לכו ךרובע םיללפתמ ונאו
 .םינושה

 התוא םיקלחמ ונאו ,4991 זאמ ךתורפס תא לבקמ ינא
 םיהולאש בא ומכ התא ,)ינאו יתחפשמ( ונרובע .םירחאל
 םישח ונא ,תישיא ךתוא םיריכמ אל ונאש תורמל .ונל ןתנ
 יכ ,םיעדויו ןכ םג דואמ ךתוא םיבהוא ונאו ,ךתבהאב
 וננודאל ונייח תא ונשדקה .םיהולאמ אוה הבהאה רוקמ
 ונייח תא ונשדקה ,יתשאל יתאשינ רשאכו ,חישמה עושי
 ,םירחאל תוכרבה קיפא תויהל הצור ינא .םיהולא תורישל
 דציכ תוארל םילוכי ונחנא .עושיל םתוא איבאש ךכ ידי-לע
 עייסל לכותש ידכ ךתוא ךרבו המכוח ךתוא אלימ םיהולא
 תייסנכ תא רקבל ןיינועמ ינא .םלועה לכב תוחפשמל
 לע רתוי דומלל ידכ םישדוח השולשל וסנקראב ומאלא
 שדוחב .ירשפא לכה םיהולא רובעש עדוי ינא .םיהולא
 חקא ינאו ,הרושבה תא דמלל הינוזמאל עסונ ינא בורקה
 ונא ,ןכ-ומכ .הקולחל ומאלא רמוכה לש תורפסה תא ימע
 ינא .תאזה ריעב תורכיכבו םיקוושב ,תובוחרב םיפיטמ
 תא איבהל ידכ ,החול רוזיאב תורייע רפסמב ףיטהל ךירצ
 ךתוא ךרבי םיהולאו יאוולה .םישנאה לכל הרושבה
 .תובר תוכרבב ומאלא רמוכה תא אלמיו יאוולהו תובידנב
 לכב ומאלא תייסנכ ךרד ללוהיו ךרובי םיהולאו יאוולה
 !עושי ,ךל הדות .םלועה
 ,הבשקהב
 הקירמא םורד ,רודאווקא                                .יס .סא

�הילגנא
,רקיה�ומאלא�ינוט�רמוכה

�ךלש�ינורטקלאה�ראודה�לע�ךל�הדות
�לוכי�אל�ינא�.םיהולאל�ךתאירק�אשונב
�לבקמ�ימצע�תוארל�חמש�ינא�המכ�ריבסהל
�קר�לוכי�ינא�.הזה�ינורטקלאה�ראודה�תא
�דחא�ינאשו�,ידיצל�אוה�םיהולאש�רמול
�.וב�הנומא�יל�שיש�םושמ�,םירחבנה�וישנאמ
�רבדב�ןימאמ�ינא�.לשוחמ�ירצונ�ינא�.ןמא
�.יתעשונ�םיהולא�דסחבש�עדויו�םיהולא
�הנומאל�הארשה�תמאב�הניה�ךתודע�.ןמא
�אצמנ�םיהולאש�עדוי�ינא�.יכותב�רתוי�הקזח
�אנא�.הילגנאב�יח�ינא�.ןמא�.ךרוצה�תעב�דימת
�תא�ראתמה�,“חישמה”�ךרפס�תא�ילא�חלש
�םג�חלשו�הנשיה�תירבה�תואובנב�עושי
��קלח�תחקל�הפצמ�ינא�.תרחא�תורפס
�ינא�.ןמא�.וללה�םייפוסה�םימיב�ותליהתב
�.ךתודעב�ךרובמ
�,הבר�הדות�.ךתוא�ךרבי�םיהולאו�יאוולה
�הילגנא�,ןודנול����������������������������.ייק�.לא
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הירגינ
�הקירפא

�הנאג

�,רקי�רמוכ
�דואמ�םיכירעמ�ונא�.םכלוכ�תא�ךרבי�םיהולאש

�תמאב�.הפטהה�תולועפ�לש�תונומתהו�םינולעה�תא
�לכמ�,הלאה�םישנאה�לכ�דציכ�ונל�תפכיא
�יריסא�דואמ�םג�ונא�.עושי�תא�םיעדוי�,תונידמה
�םיכירעמו�ךל�םידומ�ונא�.ךרובע�םיהולאל�הדות
�התאש�תומכהו�תוכיאה�ילעב�םינולעה�רובע�ךתוא
�הפטהל�םימרוג�תמאב�םינולעה�.ונילא�חלוש
�ןיסולכוא�בר�רפכ�,םורוקוסנדב�דחוימב�,עיפשהל
�.םייטאנפ�םייתד�םיגהנמבו�םירצונ-אלב�אלמה
�תובר�תושפנב�וניכז�,םינולעה�םע�הפטהה�ןמזב
�.ותדובע�תא�עצבמ�תמאב�םיהולא�.חישמה�רובע
�םידלונה�,הלאכ�םירצונ�.ללוהי�ומשו�יאוולה
�המכ�לש�תוגיהנמ�תחת�ירצונ�ךוניח�םירבוע�שדחמ
�.יכונאו�םיחאהמ

�שדוק�יבתכ�השימחו�םירשע�ונל�חלש�אנא
�רובע�ללפתה�אנא�.םישדחה�םינימאמל�קלחל
�.םיהולא�רבדב�םכוניחו�ינחורה�םלודיג

�העברא�ונל�חלשתש�םישקבמ�ונא�,תישיא
�.ישיאה�ונשומיש�רובע�יכ“נת�ןולימו�שדוק�יבתכ
�.ןכ�םג�התאש�םיווקמו�ךרובע�תונכב�םיללפתמ�ונא
�,עושיב�ךלש
�הנאג�,הרקא��������������������������������������.סא�.ייא

)1דומעמךשמה(

�,חישמב�רקיה
�לכ�תא�םישידקמה�םישודקה�לכלו�ךל�תוכרב

�םנמז�,רתויב�בושחה�רבדהו�,םחוכ�,םשוכר
�הניפ�לכל�עושי�לש�הרקיה�הרושבה�חולשמל
�,סופמקב�םכלש�םיציפמה�יצמאמל�תודות�.םלועב
�ונא�.םירצונ�תויהל�ונטלחה�ינאו�ירבחמ�השיש
�.בוטל�תונפלו�םיערה�םישעמל�ונבג�תונפהל�םיצור
�תא�ונבה�“םיהולא�תווח”�ךנולע�תאירק�רחאל
�ינא�.עושי�,ונבלו�םיהולאל�ונייח�תתל�ךרוצה
�,חישמב�וניחא�.ךתוא�חמשת�ונטלחהש�ןימאמ
�הבישל�תואנקב�דובעל�,ךתוא�דדועל�םיצור�ונייה
�הפטה(�ךתורפס�תרזעבש�ןוויכמ�,עושי�לש�הינשה

�ייחל�רשיה�ךרד�לע�תעכ�ינאש�ןוויכמ�,ינודא�.שדוקה
�תורפסה�תא�יל�חולשל�,השקבב�,ךממ�שקבא�ינא�,חצנ
�תורפס�לכו�“חישמה”�ךרפס�תאו�ך“נת�,תוטלק�,ךלש
�.חישמה�עושיב�תורגבל�ךרדב�יתוא�קיזחתש�תרחא
�הכחמ�ינאו�,ךתלוכיל�רבעמ�הז�ןיא�יכ�ןימאמ�ינא�,ינודא
�,םיהולא�רבדל�ילש�בערה�תא�קפסתש�ידכ�תונלבסב
�.תאז�תושעל�תורשפא�ךל�היהתשכ
�,תונמאנב�ךלש
�הקירפא�ברעמ�,הירגינ�,ודא�תנידמ������������������.יִא�.ֹוא

�,וניחא�.םייחב�וניתויועט�תא�ןיבהל�ונדמל�)תמליא
�ונמצע�גיצהל�וניתונויסנב�ונלשכנ�תובר�םימעפ
�.ןאכ�םיווח�ונאש�השק�בצמ�ללגב�,עושיל�ןיטולחל
�.עושי�םע�ירמגל�דחאתהל�ךתרזעל�םיקוקז�ונא
�תומוחרהו�תושדוקמה�ךידי�חלש�,רמוכה
�ךלנ�ךתרזעו�ךתכרדה�אללש�ןוויכמ�,ונתארקל
�.ןושארה�ונדעצ�תא�רבכ�ונעציבש�תורמל�,דוביאל
�לכונש�שדוק�יבתכ�העבש�ונל�חלשתש�שקבמ�ינא
�.קולחל
�,ךלש
�הנאג�,ופוהוא-גנורב������������������������������.סא�.יד

�,רקי�ןודא
�וא�רעצ�תועמד�אל�.תועמד�םיאלמ�יניעו�יבל

�יתמייס�התע�הז�.רשוא�תועמד�אלא�,תוטטומתה
�לש�ןולעב�תפרוצמה�הליפתה�תא�רמולו�אורקל
�.דידי�ידי-לע�יל�ןתינש�,תירצונה�ומאלא�תייסנכ
�הז�לבא�,םיבר�םיירצונ�םירפס�יתארק�,השעמל
�תא�הפפאש�הליפאה�תא�םייס�ןכאש�דיחיה
�רבסומ�אל�קיהבמ�רוא�תרזעב�,יבלו�יתבשחמ
�םינשה�הרשע-שמחב�.םיימשבש�וניבאמ
�רחאל�,םלוא�,קבאמ�ייח�ויה�הכ�דע�ייח�,תונורחאה
�תויודעה�לע�הקומע�הבשחמו�תויודעה�תאירק
�ואלמ�,יונישה�תא�תוראתמה�ךנולעב�םילימהו
�.השודקו�הרוהט�הוולש�יבלו�יתבשחמ�,ישפנ
�,חישמה�עושיל�םלש�בלב�ייח�תא�יתרגסה�ףסונב
�יננה�,הוונעב�,ינודא�.יעישומו�יליצמכ�ריכמ�ינא�וב
�ךכ�ידי-לע�,יל�עייסל�ךישמתש�,ךבלל�השקב�שיגמ
�יבתכ�,ךכמ�רתויו�,םיפסונ�םינולע�ילא�חלשתש
�)היסנכ(�תיהולא�החפשמ�יתנגריא�התע�הז�.שדוק
�םיהולא�יתרשמ�תרזעבו�ךתרזעבש�עדוי�ינא�הב
�לע�,חטבל�העושיל�עיגהלו�ךמתיהל�לוכי�ינא�,םש
�.תובידנב�ךכרבי�םיהולאו�יאוולה�.תקצומ�המדא
�,ותורישב�ךלש
�הנאג�,הרקא����������������������������������������.יס�.נא

�,ומאלא�ינוט�ימואלניבה�רמוכה
�ינא�,ינודא�.חישמה�עושי�וננודא�םשב�ךל�תוכרב

�םה�.ילא�ָתחלשש�םינולעה�תא�לבקל�דואמ�חמש
�יתיליב�,הליבחה�תלבק�רחאל�.הארשה�יררועמ�תמאב
�ירחא�תחא�תורפסב�רוהריהבו�האירקב�םויה�לכ�תא
�תא�אורקל�קיספהל�לוכי�אל�םדא�,השעמל�.הינשה
�יתאדיו�.לכה�תא�אורקל�םייסמ�אוהש�דע�תורפסה
�שי�,ךכמ�רתוי�.תורפסה�ןונישב�רבד�לע�יתגליד�אלש
�,דחפמ�האצותכ�לבגומה�ירצונ�יתייה�םעפ�.תודע�יל
�םיארנה�ךשוח�יטילש�,תויושר�,תוער�תוחור�,םידש
�ונילעש�םירמוא�שדוקה�יבתכש�,םיארנ�םניאו
�םחליהל�לק�עצבמ�הז�היה�אל�,ירובע�.םהב�םחליהל
�יתלשכנ�,לבא�,תוינחור�וא�תויזיפ�ןה�םא�ןיב�תוחורב
�רטפיהל”�רמאמה�תאירקב�.הנבהה�יל�הרסחש�ןוויכמ
�ךותב�ויהש�יתמחל�םהב�תוחוכה�תא�יתיליג�“םידשמ
�.ברקב�יתיכז�,יבל�ךותל�עושי�תא�יתלביקשמו�,יבל
�.םיהולא�תא�ללה�,דחפה�ילבכמ�ישפוח�ינא�תעכ

�ןייצמ�התא�וב�ךבתכמ�לע�ךל�הדומ�ינא�,רמוכה
�תושפנב�הכוזה�תווצהמ�דחא�תויהל�לוכי�ינאש
�ינא�,ינודא�.ירוזאב�ףתוש-ץיפמ�יתויה�ידי-לע
�רוזיאב�ךלש�היסנכה�רובע�הצפהב�קוסעל�ןיינועמ
�ךלש�היסנכהש�הצור�יתייה�,התעמ�.ןוצרב�הזה
�ןפואב�חולשלו�םיציפמה�תמישרב�ימש�תא�לולכת
�.םינוש�םינולע�לש�םיקתוע�002-מ�תוחפ�אל�עובק
�הליעי�הרוצב�םירסמה�תא�קלחא�ינא�,םיהולא�תרזעב
�.םדועי�תא�ואלמי�םירסמה�יכ�חוטב�יד�ינאו�,רוזיאב
�,עושיל�ףתוש-דבוע�,ךלש
�הקירפא�,הירגינ�,יגוק�תנידמ��������������������.ייא�.סא

�,ךתוא�עדייל�ידכ�קר�הז�רכזימ�חלוש�ינא
�ךלש�ןוגריאהמ�תידרפסב�םינולעה�תא�ונלביקש
�לכ�לבקל�חמשנ�.ךל�הדות�.דואמ�תאז�םיכירעמו
�.דיתעב�עובק�ןפואב�חולשל�לכותש�רחא�ןולע
�.ךל�הדות�,בוש
�רקייב�יבוב�ריכב�ןיצק
�המוי�זוחמב�ףירשה�דרשמ
�המוי�זוחמ�אלכ

�הנוזירא

�,רקי�דידי
�,ךלש�תורפסה�רובע�ךל�תודוהל�הצור�ינא�תישאר

�ךרדב�.ייח�לע�רתויב�העיפשמכ�המצע�החיכוהש
�הקזיחו�שדחמ�ישפנ�תא�תורפסה�הררוע�תמייוסמ
�םיחא�.םיהולאל�ןיטולחל�ייח�תא�קינעהל�יתוא
�רובע�תווצהמ�קלח�תויהל�הצור�ינא�םג�,תויחאו
�ךתרזע�תא�שקבמ�ינא�.ורובע�תומשנב�תוכזלו�,חישמה
�םיליגרתה�לע�רבגתהל�הלא�םייחב�ךיתוליפתו
�,יח�ינא�הכותב�,הליהקה�.ןטשה�לש�םיסיסכתהו
�לוהוכלאלו�םימסל�ונפ�םיריעצהמ�םיבר�.הסרהנ
�םירגובמה�.םהייח�יבאכ�תא�ךכשל�ולכויש�הווקתב
�תוסנל�הצור�יתייה�.םיריעצהמ�הברהב�םינוש�םניא
�ןיבהל�םהל�רשפאלו�םהלש�םייחה�תא�תונשל�רוזעל
�יתייה�.ידמ�רחואמ�הזש�ינפל�,םהייח�תובישח�תא
�ינא�.ילש�רפכב�ךתורפס�תא�קלחל�רוזעל�םג�הצור
�ךנולע�לש�םיקתוע�השימחו�םירשע�תוחפל�שקבמ

�םג�שקבל�הצור�יתייה�.“העושיל�םידעצה�תשמח”�םייברעמה�ודוה�ייא
�רבד�דומיל�םודיקל�,לודג�בתכב�שדוק�יבתכ
�תא�ךרבל�ךישמי�םיהולאש�ללפתמ�ינא�.םיהולאה
�לכ�ינפ-לע�ורבד�תא�קלחל�םכל�רשפאיו�ךתייסנכ
�.תפסונ�םעפ�ךל�הדומ�ינא�.םלועה
�,חישמב�ךלש
�םייברעמה�ודוה�ייא�,הדנרג�,‘גרו‘ג�טנייס��������.יב�.יס )1דומעמךשמה(

הקסלא

 ,ןילק‘ז ךותלו יכותל קומע רודחת ךממ הלודג
 .ןמא !וישכע

 ראוד ילא וחלש וא ילא ובתכ אנא ,יחא
 השקבב ולכות םאה .הנמזה םע ינורטקלא
 הפשב םינולעו תורפס הרהמב ילא חולשל
 אוה םא “חישמה” רפסה דחוימב ?תירבעה
 השיש יל חולשל ולכות םאה ,תירבעב עיפומ
 ?תירבעה הפשב םיקתוע

 !!!ךכ לכ םכתוא בהוא ינא
 ,הבהאב
 הקסלא ,ןאקי’צק                            .יס .ייא
 !הי-וללה
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)3דומעמךשמה(

�ךלשותו�,חצנל�םוניהיגב�היהת�,ףוסבו�,תוללמוא
�.חצנ�ייח�ךל�ןתיי�םיהולא�86.חצנל�שאה�םגא�ךותל
�.יחצנ�תוומ�דבלמ�רבד�ךל�תתל�לוכי�וניא�ןטשה

�הענ�שדוקה�חורש�םשכ�עונל

�ונא�,שודקה�םיהולא�רבד�תא�םיארוק�ונא�רשאכ
�קלחכ�לכה�ארב�םיהולאש�תולקב�תוארל�םילוכי
�96.שדוקה�חורכ�תרמוא�תאז�,תוהולאה�לש�ישילשה
�חור�הניה�שדוקה�חורו�ןבה�וניה�ןבה�,באה�וניה�באה
�לבא�,םנימב�םידחוימ�םניה�השולשה�לכ�.שדוקה
�רבד�תושעל�לוכי�וניא�םיהולא�07.דחא�םה�םתשולש
�לוכי�וניא�ישולישה�םיהולאהו�,שדוקה�חורכ�אלא
�לכה�השוע�אוה�17.שדוקה�חורכ�אלא�רבד�תושעל
�.תוהולאה�לש�ישילשה�קלחה�,שדוקה�חורכ

�חור�,השדחה�תירבה�לש�רתוי�רחואמ�קלחב
�םדאה�לש�וברקב�תמייקתמו�תנכושה�,שדוקה
�וידימלת�רשע-םינש�תא�וילא�ארק”�,חישמה�,עושי
�יגוס�לכמ[�םילוח�)ו(אפר“ל�“תוכמס�םהל�ןתנו
�ושרג�,םיערוצמ�ורהיט�,םיתמ�ומיקה�,]תולחמה
�.)�1,�8,‘י�יתמ�יפ-לע�הרושבה(�“םידש

�םעפ�לכש�ונל�רמאנ�,שדוקה�יבתכב�,םיהולא�רבדב
�האירבב�ענ�אוה�27.שדוקה�חור�תומדב�,ענ�םיהולאש
�ונא�37.ך“נתה�לש�םירפוסה�ירבדב�ענ�אוהש�םשכ
�וראותש�םיסינה�לכב�,ך“נתה�לכ�ךרואל�תאז�םיאור
�םיהולא�תורבעתהב�,השדחה�תירבה�לכ�ךרואלו�47,וב
�רשאכ�57,שונא�םדו�רשבב�ותומלגתה�רובע�עושיב
�םימה�תליבט�רחאל�,עושי�תא�החשמ�שדוקה�חור
�יסינב�ןכו�77,םיהולא�רבדב�חצנה�ייח�לש�חורבו�67,ולש
�,םיימשל�ותיילעבו�97,שדחמ�ותדילו�ותומב�87,עושי
�ידכ�םייח�החיפמ�חור�תויהל�ךפה�אוה�וב�םוקמה
�וב�םינימאמה�םישנא�ינוילימ�ךותב�ןוכשל�לכויש
�תרגיאב�08.שדוקה�חור�לש�תומצעתהכו�העונתכ
�רמאנ�,א”כ�דע�‘כ�קוספ�,‘א�קרפ�,הינשה�סורטפ
�לכש“�וניה�תעדל�םיבייח�ונאש�ןושארה�רבדהש
�םלועמ�יכו�,ישיא�שוריפ�לש�ןיינע�הניא�ארקמה�תאובנ
�שדוקה�חור�אלא�,םדאה�ןוצר�יפ-לע�האובנ�האצי�אל
�18.“םיהולא�םעטמ�רבדל�םדא�ינב�העינה

�חור�תא�םיאור�ונא�תישארב�רפס�לש�‘א�קרפב
�תלוכיה�תא�םימל�תנתונ�,םימה�ינפ-לע�הענ�שדוקה
�ונא�קרפ�ותואב�28.םימב�ויחיש�םירבדה�תא�םייקל
�אלא�הארמב�ומצעל�אל�,םיהולא�רמאמב�םישגופ

�השענ”�:שודקה�שולישה�לש�םירחאה�םיקלחה�ינשל
�.“]ונלש�תומד[�ונתומדכ�]ונלש�םלצ[�ונמלצב�םדא
�םיהולא�םלצב�,ומלצב�םדאה�תא�םיהולא�ארביו”
�,�62,‘א�תישארב(�“םתוא�ארב�הבקנו�רכז�,ותוא�ארב
�םיהולאו�,ןבה�םיהולא�,באה�םיהולאש�חיכומ�הז�.)72
�השולש�ילעב�תאז�םע�דחיבו�,דחא�םה�שדוקה�חור
�,ידדה�ןפואב�,םיטילחמ�השולשה�לכ�38.םידיקפת
�הניהש�,תחא�השודק�הדיחיכ�םידקפתמו�לכה�לע
�,חור�אוה�ונלש�םיהולא�48.דיחיהו�דחאה�םיהולאה
�,השודקה�חורה�אוה�באה�58.באכ�הניה�השודקה�חורהו
�,השודקה�חורה�.באה�איה�השודקה�חורה�תעב�ובו
�איה�וז�.השודקה�חורה�םה�וידחיו�,עושי�,ןבב�םה�,באה
�ןוכשל�םהל�ןתינ�םאב�,ונלש�חצנה�ייח�,שדחמ�היחתה
�ומויב�םוי�ידמ�םיהולא�םע�וניסחי�תא�שדחנ�םאבו�,ונב
�ידי-לע�,םיהולא�אוהש�,םיהולא�רבד�תגיפס�ידי-לע
�68.םוי�לכב�םיהולא�רבד�תעימשו�םיהולא�רבד�תאירק

�רחאלו�,םיהולא�רבד�םה�שדוקה�חורו�ןבה�,באה
�ורצי�םה�וידחי�78.שדוקה�חורכ�םדאב�ויחי�םה�העושיה
�,םויק-ודב�םייח�םהש�ןוויכמ�88.דחא�םיהולאכ�לכה
�םניא�םה�,ינשה�ךותב�דחא�םייח�םה�,רמוא�הווה
�,שדוקה�חורו�ןבה�,עושיב�באה�,םה�98.םלועל�םידרפנ
�,‘א�ןנחוי�יפ-לע�הרושבה�09.םירמ�םחרב�וידחי�ורפוה
�רבדה�,]םיהולא�רבד[�רבדה�היה�תישארב”�:תרמוא�1
�הרושבה�.“רבדה�היה�םיהולאו�,םיהולאה�םע�היה
�לש[�םייחהו�םייח�ויה�וב”�:תרמוא��4,‘א�ןנחוי�יפ-לע
�ןנחוי�יפ-לע�הרושבה�.“םדאה�ינבל�רואה�ויה�]םיהולא
�םיהולאה�,םיהולא�רבד�,םיהולאש�,תרמוא��41,‘א
�.םדא�ךותב�אתווצב�םינכוש�םלועל�ואב�,ישולישה

�חצנ�ךרואל�חצנל�חַצֶנִמ

�ונתיאמ�הלא�19.ץראהו�םיימשה�ינפל�םייק�היה�חצנ
�םניה�,תעכ�ץראה�ינפ-לע�םייח�ונאש�תורמל�,ועשונש
�הכזנ�ונא�.םינמזה�ףוסב�,םלועה�ףוסב�,חצנ�ייח�ילעב
�ךרואל�ונחורב�םיהולא�תא�תרשל�ךישמנ�םאב�חצנ�ייחל
�,הלחתהב�םירבדה�לכ�ץק�תא�עדי�םיהולא�29.םימי
�םיהולא�,חצנ�ךרואל�חצנל�חצנמ�39.םלועה�דוסי�ינפל
�,ןבב�באה�ומכ�איהש�,שדוקה�חור�וז�49.ונתוא�עדוי
�ונכותב�ותדובע�תא�השועה�שדוקה�חור�,לכה�ארבש
�59.םיהולאל�םירוסמ�ונחנא�רשאכ�,ונתועצמאבו

�םיהולא�לש�םידיקפתה�תשולש

�םע�,עושי�לש�ודיקפת�.ןנכתל�אוה�באה�דיקפת
�תא�עצבל�וא�גישהל�אוה�,וב�שדוקה�חור�וא�באה
�,םיהולאה�,שדוקה�חור�.ודועיי�וא�םיהולא�תינכות
�תאז�,ונל�,גישה�עושיש�רבד�לכ�,החלצה�לכ�םידעיימ
�הנתינ�וב�םויה�זאמ�69.ועשונש�ונתיאמ�הלאל�,תרמוא

�שדוקה�חור�האיבמ�,הנושארל�שדוקה�חור�תנתמ
�רבעש�ונתיאמ�דחא�לכ�ךותל�עושי�לש�החלצה�לכ
�,םיהולא�79.שדוקה�חור�לש�הנתמה�תלבק�תייווח�תא
�ותויהב�,אוהש�ידכ�שדוקה�חורכ�לכה�גישה�,עושיב
�ותדובע�לכ�תא�עצבלו�ךישמהל�לוכי�,ונכותב�ןכוש
�לש�םירזועה�היהנ�ונא�89.שדוקה�חורכ�ונתועצמאב
�ול�ןתינ�םאב�,שדוקה�חור�ידי-לע�עושיב�םיהולאה
�ונברקב�ותדובע�תא�עצבל�ךישמהלו�ונפוגב�שמתשהל
�תרזוע�]םיהולא�לש[�חורה�םג�ןכו”�99.דחי�םג�ונכרדו
�.יוארכ�ללפתהל�םיעדוי�ונא�ןיא�יכ�וניתושלוחב�ונל
�תלעופש�חורה[�המצע�]שדוקה�חור[�חורה�םלואו
�תוחנאב�ונדעב�]תברעתמ[�העיגפמ�]ונכותב�הרגו
�תובשחמ�תא�עדוי�תובבל�ןחובהו�.םיליממ�תוקומע
�]תברעתמ[�העיגפמ�איהש�ינפמ�,]שדוקה�חור[�חורה
�לא�תרגיאה(�“םיהולא�ןוצרל�םאתהב�םישודקה�דעב
�םיהולא�ידליל�,תורחא�םילימב�001.)�72-62,‘ח�םיימורה
�רבד�ןיא�,ךב�ןכוש�םיהולא�םא�101.החלצה�קר�שי
�ךישממו�השע�עושיש�המ�לכש�ןוויכמ�,החלצה�דבלמ
�.שדוקה�חור�ידי-לע�ונילא�סחוימ�תושעל

�השולש�ול�שי�לבא�,דחא�אוה�םיהולאה�,בוש
�רשאכש�ונל�םירמוא�שדוקה�יבתכ�201.םינוש�םינויפיא
�אוה�םיהולאה”�בוש�.באה�השעמ�הז�,רבדמ�עושי
�שדוקה�חור�רשאכ�.)�42‘ד�ןנחוי�יפ-לע�הרושבה(�“חור
�העונתה�םג�וז�.באה�לש�העונתה�וז�יכ�רורב�הז�,הענ
�אוה�,שדוקה�חור�ידי-לע�,באהש�ןוויכמ�,ןבה�לש
�שדוקה�חורו�ןבה�,באה�.םלועל�םידרפנ�םניא�םה�.ןבב
�,תרמוא��31,ט“י�תולגתהה�.והנשמ�ברקב�דחא�םינכוש
�ןנחוי�יפ-לע�הרושבה�.“םיהולאה�רבד”�אוה�עושי�יכ
�.חור�אוה�וניהולא�,בוש�.םיהז�םירבד�תרמוא��1,‘א
�301.ונלש�חצנה�ייח�איה�ונכותב�היחה�םיהולא�חור
�רבד�,עושיב�םה�םיהולא�ייחו�םיהולאה�חורש�ןוויכמ
�םיהולא�אוה�,םיהולאה�רבד�,עושי�ירה�,םיהולאה
�חורו�ןבה�,באהש�ןוויכמ�,שודקה�שולישהו�ישולישה
�רבד�401.דיחיהו�דחאה�יתימאה�םיהולאה�םניה�שדוקה
�הנוכמה�,דחי�םג�שדוקה�חורו�ןבה�,באה�אוה�םיהולא
�.שודקה�שולישה

�םיאטוח�םדא�ינבו�םישודק�םדא�ינב

�חור�ידי-לע�,שדוקה�חור�יפל�םייחה�םדאה�ינב�לכ
�תונוצרה�יפל�םייחה�הלא�501.םישודק�םניה�,םיהולאה
�םילוכי�םה�םיתיעל�601.םישודק�םניא�םהיתומשנ�לש
�םה�לבא�,םהלש�ימצעה�ןוצרה�ללגב�םמצע�לע�טולשל
�ולכויש�ידכ�םחור�ךותל�םיהולא�תא�ולבקי�אל�םלועל
�ייח�לבקלו�,רתויב�הובגה�םיהולאה�לש�וידלי�תויהל
�תברועמה�םיהולאה�חור�חוכ�תרזעב�תויחל�ןכו�,חצנ

 םיימורה ,36 ,’ו ,4-1 ,’א ןנחוי ,5 ,ב”מ היעשי ,03 ,6-5 ,3-2 ,ד”ק םיליהת ,4 ,ג”ל ,3 ,ז”כ ,31 ,7 ,ו”כ בויא ,7 ,’ב ,’א קרפ תישארב 96  51-41 ,’כ ,02 ,ט”י ,11-9 ,ד”י תולגתהה ,92-62 ,’י םירבעה ,44 ,’ח ןנחוי ,44-34 ,’ט סוקרמ ,05-94 ,24-04 ,ג”י ,21 ,’ג יתמ ,81 ,’ט םיליהת 86
 סוקרמ ,6 ,’ד הירכז ,5 ,ב”מ היעשי ,4 ,ג”ל בויא ,’א קרפ תישארב 17  7 ,’ה ,’א ןנחוי ,11 ,’א םייספאה ,62 ,ו”ט ,62 ,11-01 ,ד”י ,03 ,’י ןנחוי ,91 ,ח”כ יתמ ,01-9 ,ו”מ ,81 ,6-5 ,ה”מ היעשי ,06 ,’ח ,’א םיכלמ ,22 ,’ז ,’ב לאומש ,2 ,’ב ,’א לאומש ,4 ,’ו ,93-53 ,’ד םירבד 07  02 ,’א
 ,’ה ,’ב םייתנירוקה ,62-52 ,32-22 ,ז”י ,23 ,ז”ט ,32 ,01 ,6 ,1 ,ד”י ,52 ,א”י ,83-73 ,03-92 ,’י ,92 ,61 ,’ח ,36 ,’ו ,42 ,’ד ןנחוי ,11 ,ג”י ,21-9 ,’א סוקרמ ,81 ,ח”כ ,1 ,’י יתמ ,6 ,’ד הירכז ,53-43 ,’מ תומש ,4-1 ,’א תישארב 27  5 ,’ה ,’ב םייתנירוקה ,36 ,’ו ,4-1 ,’א ןנחוי ,11 ,ג”י
 ,03-92 ,ב”י ,7-4 ,א”י ,32-1 ,’י ,53 ,’ט–62 ,’ז ,52-41 ,’ז תומש ,7-1 ,א”כ ,11-9 ,ח”י ,91-51 ,ז”י ,’א קרפ תישארב 47  12 ,’א ,’ב סורטפ ,21-01 ,’א ,’א סורטפ ,71-61 ,’ג ,’ב סויתומיט ,52 ,ח”כ םיחילשה ,21 ,’ז הירכז 37  02 ,’ג תולגתהה ,12 ,’א ,’ב סורטפ ,6-4 ,’ד םייספאה ,91
 םירבעה ,71 ,’ו םייספאה ,13 ,’כ ,36 ,’ו ,41 ,4-1 ,’א ןנחוי 77  22-12 ,’ג סקול ,71-61 ,’ג יתמ 67  41 ,11-01 ,’א ןנחוי ,53-13 ,’א סקול ,12-02 ,81 ,’א יתמ 57  93-33 ,’ד םירבד ,ד”כ קרפ ,12-61 ,ט”י ,11-9 ,ח”י ,31-9 ,6-5 ,ז”י ,41-21 ,5-4 ,ז”ט ,91 ,31-1 ,ו”ט ,ד”י קרפ ,22-12 ,ג”י
 ,11-1 ,’ב ןנחוי ,34-53 ,ח”י ,91-11 ,ז”י ,71-01 ,ג”י ,61-1 ,’ז ,9-1 ,’ה סקול ,72-61 ,’ט ,52-22 ,’ח ,73-42 ,’ז ,24-22 ,51-1 ,’ה ,14-63 ,’ד ,21-1 ,’ב ,24-93 ,43-32 ,’א סוקרמ ,83-12 ,ו”ט ,33-22 ,ד”י ,73-22 ,31-9 ,ב”י ,33-72 ,’ט יתמ 87  2-1 ,’א ,’א ןנחוי ,12 ,’א ,’ב סורטפ ,21 ,’ד
 לאומש 18  81 ,5 ,’א תולגתהה ,32-71 ,’א םייספאה ,54 ,ו”ט ,’א םייתנירוקה ,11-01 ,’ה םיימורה ,7 ,ז”ט ,36 ,’ו ,21 ,’א ןנחוי 08  81 ,’ג ,’א סורטפ ,11 ,’ח ,4 ,’ו םיימורה ,13 ,42 ,’ב םיחילשה ,12 ,91 ,’ב ןנחוי 97  54-73 ,51-41 ,6-1 ,א”י ,7-1 ,’ט ,41-5 ,’ו ,61-1 ,’ה ,45-64 ,’ד
 ,ד”מ היעשי 48  7 ,’ה ,’א ןנחוי ,51-21 ,’א םייסולוקה ,71 ,’ג ,’ב םייתנירוקה ,6 ,’ח ,’א םייתנירוקה ,72-62 ,’ח םיימורה ,62 ,ו”ט ,62 ,71-61 ,01 ,ד”י ,03 ,’י ,73-53 ,’ט ןנחוי ,41 ,’ד ,11 ,’ב סקול ,5 ,’ט היעשי 38  22-02 ,01-6 ,2 ,’א תישארב 28  12-02 ,’א ,’ב סורטפ ,2 ,ג”כ ,’ב
 עשוהי ,91-81 ,ז”י ,3 ,’ח םירבד 68  11 ,א”י תולגתהה ,71 ,’ג ,’ב םייתנירוקה ,42 ,’ד ,8 ,6-5 ,’ג ןנחוי ,1 ,ז”ל לאקזחי ,2 ,’א תישארב 58  6-4 ,’ח ,42 ,’א ,’א םייתנירוקה ,03 ,’ג םיימורה ,03 ,’י ,72-62 ,’ה ןנחוי ,23-92 ,ב”י סוקרמ ,81 ,ח”כ יתמ ,01 ,’ב יכאלמ ,9 ,ד”י הירכז ,6
 ,’ג ,51 ,’ב ,’ב סויתומיט ,71 ,’ו ,62 ,’ה םייספאה ,4 ,ו”ט ,71 ,’י םיימורה ,3 ,ו”ט ,23-13 ,’ח ,42 ,’ה ןנחוי ,82 ,א”י סקול ,42 ,ב”י סוקרמ ,52-42 ,’ז יתמ ,32-02 ,’ו ילשמ ,11 ,9 ,ט”יק ,21 ,ד”צ ,13 ,ז”ל ,21-8 ,ט”י ,2-1 ,’א םיליהת ,21 ,ג”כ בויא ,51 ,ז”ו ,’א םימיה-ירבד ,8 ,’א
 ,ג”ל םיליהת ,93 ,ב”ל םירבד ,62 ,2-1 ,’א תישארב 88  02 ,’ג תולגתהה ,3-1 ,’א ,’א ןנחוי ,8-4 ,’ד םייספאה ,31-21 ,ב”י ,6 ,’ח ,71 ,’ו ,’א םייתנירוקה ,11 ,9-8 ,ו”ט םיחילשה ,51-31 ,ז”ט ,12-51 ,ד”י ,65 ,’ו ,42 ,’ד ,61 ,’ג ,41 ,21 ,3-1 ,’א ןנחוי 78  3-2 ,’ב ,’א סורטפ ,71-51
 םיימורה ,62 ,ו”ט ,62 ,11-01 ,ד”י ,03 ,’י ,96-86 ,’ו ,03 ,’ה ,81 ,’א ןנחוי ,11-01 ,3 ,ג”מ היעשי ,01 ,ו”מק םיליהת 98  3 ,א”י ,2-1 ,’א םירבעה ,9 ,’ג םייספאה ,6 ,’ח ,’א םייתנירוקה ,01 ,’א ןנחוי ,01 ,’ב יכאלמ ,01-9 ,ו”מ ,22 ,81 ,ה”מ ,42 ,8 ,6 ,ד”מ ,01 ,ג”מ ,5 ,’ט היעשי ,6
 ,ד”כ יתמ ,31 ,ה”מק םיליהת 29  02-91 ,’א ,’א סורטפ ,2 ,’א סוטיט ,9 ,’א ,’ב סויתומיט ,4 ,’א םייספאה ,7 ,’ב ,’א םייתנירוקה ,1 ,’ה הכימ ,92-22 ,’ח ילשמ ,2 ,ג”צ ,2 ,’צ םיליהת ,72 ,ג”ל םירבד ,2 ,’א תישארב 19  53-03 ,’א סקול ,52-02 ,’א יתמ ,41 ,’ז היעשי 09  03 ,’ג
 ,71 ,’א ,’א סויתומיט ,42 ,ז”י ןנחוי ,42-32 ,ג”כ הימרי ,41-31 ,ח”מ ,01-9 ,ו”מ ,5 ,ב”מ היעשי ,21-2 ,ט”לק םיליהת 39  11-4 ,’א ,’ב סורטפ ,11-01 ,’ה בקעי ,8 ,’ו ,02 ,’ב םייטלגה ,72-42 ,’ט ,’א םייתנירוקה ,74 ,72 ,’ו ,42 ,’ה ,41 ,’ד ,63 ,61 ,’ג ןנחוי ,03-92 ,ח”י סקול ,31
 ,62-12 ,’ג םיימורה ,21 ,’ח ןנחוי 59  21 ,’ד םירבעה ,02 ,’ג ,52 ,’א ,’א םייתנירוקה ,81 ,ו”ט םיחילשה ,8 ,’ו יתמ ,31-01 ,’י הימרי ,01-5 ,’ח םיליהת ,ט”ל קרפ ,14-61 ,11-4 ,ח”ל ,42-32 ,ז”ל ,62-32 ,ח”כ ,41-6 ,ו”כ ,01 ,ב”י ,21-4 ,’ט בויא ,11 ,’ד תומש 49  8 ,ג”י ,8 ,’א תולגתהה
 ,71-51 ,’ה םיימורה ,42-32 ,ז”ט ,21 ,’א ןנחוי ,91 ,71 ,’י סקול ,12 ,א”כ ,02 ,ז”י יתמ ,3 ,ד”ס היעשי 69  31 ,’ב ,’א םיקינולסתה ,01-9 ,’ב ,92-72 ,32-21 ,’א םייסולוקה ,31 ,’ב םייפיליפה ,12-02 ,’ג ,22-81 ,’ב םייספאה ,12-71 ,’ה ,’ב םייתנירוקה ,11-6 ,ב”י ,’א םייתנירוקה
 ,ז”י ,71-21 ,ד”י ןנחוי ,81-71 ,ז”ט סוקרמ ,11-2 ,’ב לאוי ,23 ,א”י לאינד 89  41-31 ,’ג םייטלגה ,41-21 ,ב”י ,’א םייתנירוקה ,81-41 ,’ח םיימורה ,4-1 ,’ב םיחילשה ,61 ,ו”ט ,72-62 ,12-61 ,ד”י ןנחוי 79  7 ,א”כ ,6-5 ,’א תולגתהה ,2 ,’ג ,’א ןנחוי ,32-81 ,31-3 ,’א םייספאה
 ,’א םייתנירוקה ,32-01 ,ז”י ,31 ,ז”ט ,72-62 ,42-32 ,12-51 ,ד”י ןנחוי ,11 ,ג”י סוקרמ ,12-02 ,’ח ילשמ ,3 ,ג”כ םיליהת 001  22-81 ,’ב םייספאה ,81-41 ,’ו ,12-71 ,’ה ,’ב םייתנירוקה ,01 ,ו”ט ,91 ,’ו ,9-7 ,’ג ,’א םייתנירוקה 99  01-9 ,’ב ,’א סורטפ ,31 ,’ד םייפיליפה ,32-81
  7 ,’ה ,’א ןנחוי ,6-3 ,ב”י ,6 ,’ח ,’א םייתנירוקה ,62 ,ו”ט ,62 ,11-9 ,ד”י ,43 ,’ג ןנחוי ,91 ,ח”כ ,02 ,81 ,’א יתמ ,1 ,א”ס ,61 ,ח”מ היעשי ,4 ,’ו םירבד 201  4 ,’ד ,’א ןנחוי ,4-3 ,’א ,’ב סורטפ ,75 ,ו”ט ,’א םייתנירוקה ,73 ,’ח םיימורה ,02 ,ח”כ יתמ 101  02 ,’ג תולגתהה ,91 ,’ו
 ,91 ,’ו םיימורה 601  ’ב קרפ םייספאה ,52 ,61 ,’ה םייטלגה ,71-1 ,’ח םיימורה 501  62 ,ו”ט ,62 ,11-01 ,ד”י ,03 ,’י ןנחוי ,91 ,ח”כ יתמ ,01-9 ,ו”מ ,81 ,ה”מ ,42 ,8 ,6 ,ד”מ היעשי 401  11 ,’ה ,’א ןנחוי ,8 ,’ו םייטלגה ,41 ,01 ,’ח םיימורה ,85-45 ,’ו ,41 ,’ד ,7-3 ,’ג ןנחוי 301
  8-7 ,’ו םייטלגה ,3 ,’ג ,’א םייתנירוקה ,31-21 ,9-6 ,’ח ,52-81 ,5 ,’ז

�דודיע
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�יתלב�םירבד�תושעל�ילע�הווצמ�אוהש�ןוויכמ�,טסידס
�121.שודק�תויהלו�021םלשומ�תויהל�ומכ�911,םיירשפא
�יבתכש�ןוויכמ�,ירובע�הווקת�ןיאש�ןימאמ�יתייה
�םישודק�,םימלשומ�תויהל�ונילעש�םירמוא�שדוקה
�םירחא�םיבר�221.ןדעה�ןגל�סנכיהל�ידכ�,אטח�אללו
�,רבעמו�לעמ�,םילגוסמ�םהש�דיעהל�םילוכי�ידבלמ
�רשבה�לעו�םלועה�לע�,ןטשה�לע�,אטח�לע�רובגל
�חור�תועצמאב�עושיב�םיהולא�תוחכונ�ידי-לע�,םהלש
�לכ�ילא�ואוב”�:עושי�רמא�321.םכותב�רשא�שדוקה
�ילוע�יכ�.החונמ�םכל�איצמא�ינאו�םיסומעהו�םילמעה
�שדוקה�חור�ידי-לע�עושיב�באה�יכ[�יאשמ�לקו�םיענ
�יפ-לע�הרושבה(�“]ונב�םייהולאה�וישעמ�תא�השוע
�,ולש�הקזחהו�השודקה�חורה�וז�.)�03-82,א“י�יתמ
�רמול�אוה�לודג�אטח�421.וניתושלוחמ�ונתוא�הליצמה
�.םכותב�וניא�אוה�םא�םכותב�ןכוש�עושיש�םדא�ינבל
�הביסה�,םיירשפא�םה�תורצנ�ייחש�ןימאמ�ךניא�םא
�521.ךב�םייק�וניא�ןיידע�תורצנ�ייח�לש�דוסיהש�איה
�.)�42,‘ד�ןנחוי�יפ-לע�הרושבה(�“חור�אוה�םיהולא”
�621.שדוקה�חור�הניה�םיהולא�לש�תושייה�וא�תיצמתה
�ךל�רמאנש�םושמ�קר�,אוטחל�קיספהל�לוכי�ךניא�,בוש
�.תלצינ�אל�ללכ�רשאכ�,תלצינש�ינחור�אל�םדא�ידי-לע
�,םיהולא�לש�ודוסי�וא�,םיהולא�תושיי�,ירצונ�תויהל
�םיריכמ�ונא�721.ךב�ןוכשל�םיבייח�,שדוקה�חור�אוהש
�תא�םירמוש�ונחנא�םאב�ותוא�םיעדוי�ונאש�ךכב
�ותוא�םיעדוי�ונאש�,ךכל�םיעדומ�םג�ונא�821.ויתווצמ
�חורה”�,בוש�921.ונכותל�םירדוח�ודוסיו�ותושיי�רשאכ
�םינבש�ונחור�םע�דחי�הדיעמ�המצע�]םיהולא�לש[
�אל�םא�.)�61,‘ח�םיימורה�לא�תרגיאה(�“ונא�םיהולאל
�.אוטחל�קיספהל�לוכי�ךניאש�אלפתת�לא�,תאז�תיווח
�עושי�.תמאל�בישקהל�ןמזה�הז�.ךייח�לכ�ךל�ורקיש
�031.דואמ�בורקב�ץראל�רזוח

�ךיאטח�תא�קחמי�םיהולא�.םיהולאל�הליהת�ןת
�ייח�תויחל�חוכה�תא�ךל�ןתיו�עושי�לש�רקיה�ומדב
�131.ךברקב�ותדובעו�וייח�ידי-לע�,םייתימא�ירצונ
�ירסח�,םיללמואה�,תועמשמה�ירסח�ךייח�תא�רוסמ
-וממ�תויהל�ךלש�ךייחל�חנה�231.םיהולאל�,ךרעה
�חורו�ןבה�,באהש�ךכ�עושי�םע�בלצל�םירמס
-שמה�וייח�ךותב�שדחמ�םייח�ךב�וחיפי�שדוקה
�זא�331.םיימימשהו�םייחצנה�,םישודקה�,םייתועמ
�םיהולא�לש�וחוכ�ינמיס�תא�תוהזל�,חטבל�,לכות
�תא�עדת�התא�,הרקי�הז�רשאכ�431.ךכותב�יחה
�רבד�לכ�לע�ותוכמסו�םיהולא�לש�וחוכ�לע�תמאה
�,ךכ�לע�תמאה�תא�עדת�התא�רשאכו�,ךרובע�םלועב
�,‘ח�ןנחוי�יפ-לע�הרושבה(�“םכתא�ררחשת�תמאה”
�התא�םאה”�:ךתוא�ולאשי�םישנא�םא�,זא�וא�.)23
�ינא�,ןכבו”�:םהל�רמול�רתוי�ץלאית�אל�“?ירצונ

�ינא”�:וא�,“תד�לש�הז�גוס”�:וא�,“תד�לש�הזכ�גוס
�ינא”�:וא�,“וזה�היסנכל”�:וא�,“תאזה�היסנכל�ךלוה
�ינא�,ןכ”�:רמול�לכות�התא�.“יתלוכי�בטימכ�השוע
�הצור�וניא�םיהולא�.“שדוקה�חורמ�דלונש�ירצונ
�הניא�וז�.תויהל�םילוכי�ונאש�םיבוט�יכה�היהנש
�.ונרובע�םיתמהמ�היחתל�םקו�תמ�אוהש�הביסה
�םיכלכולמ�םיטוטרמסל�לושמ�“יתלוכי�בטימכ”
�תא�השענ�ונאש�הצור�וניא�אוה�531.םיהולא�יניעב
�וז�,ונדבל�הדובעה�תא�השענ�םא�.ונדבל�הדובעה
�הדובעה�תא�השוע�אוה�םא�.ונלש�הדובעה�היהת
�631.םיהולא�תדובע�היהת�וז�,ונתועצמאבו�ונברקב
�םיהולא�תדובע�תא�עצבל�תונויסנל�לומגת�לכ�ןיא
�.םיהולא�תדובע�הניא�ונכרדש�ןוויכמ�,ונלש�ונכרדב
�םלועל�ומצע�גיצהל�וא�עיבהל�ףאוש�םיהולא�,בוש
�םילוכי�ונחנאש�המ�לכ�.םדאו�םדא�לכ�ברקב�ןכושכ
�,ןורחאה�םויב�םיעשרומ�תויהל�אלש�ידכ�תושעל
�המשא�ןיא�ןכ-לע”�יכ�,שדוקה�חורב�ומע�תכלל�אוה
�אלב�םיכלהתמה�עושי�חישמב�םה�רשא�הלאב
�תרגיאה(�“]שדוקה�חור[�חורה�יפל�םא-יכ�רשבב
�731.)�1,‘ח�םיימורה�לא

�ךדכודמה�םלועל

�םיבשוח�םיבר�.םידבאתמ�םיבר�םדא�ינב�,םויה
�וא�םתטימב�ןושיל�תכלל�ומכ�היהי�הז�,ודבאתי�םאש
�.ןוכנ�וניא�רבדה�.המדרה�תחת�,םיחותינה�ןחלוש�לע
�,םיחותינה�ןחלוש�לע�וא�,ךלש�הטימב�ןשי�התא�רשאכ
�תמ�וא�דבאתמ�התא�רשאכ�לבא�.ךפוגב�ןיידע�ךחור
�התא�.ךפוג�תא�תבזוע�ךלש�חורה�,םייעבט�םימרוגמ
�תומל�םדא�ינב�לע�רזגנ”ש�ןוויכמ�ןיטולחל�רע�השענ
�,‘ט�םירבעה�לא�תרגיאה(�“טפשמה�ןכ-ירחאו�תחא�םעפ
�וא�ךמצע�תא�חצור�התא�םא�ןיב�,ןנכותמ�חצר�831.)72
�אוהש�ןוויכמ�הנושאר�הגרדמ�חצר�הווהמ�,רחא�והשימ
�?עודמ�.םוניהיגל�תידיימ�חלשנ�התא�.שארמ�ןנכותמ
�931.ןדעה�ןג�תוכלמל�סנכיי�אל�חצור�ףאש�ןוויכמ

�יחכונה�ודצב�רשא�םיערה�םירבדה�ויהי�רשא�ויהי
�רפס-תיב�לש�קינקיפ�ומכ�םילוקש�םה�,חצנה�לש
�041.דעל�םניהש�,םוניהיגב�יוניעהו�המיאל�האוושהב
�תאצל�לכות�אל�םלועל�התאש�תעדל�לכסתמ�ךכ-לכ
�.ךכ�לע�בושחל�וליפא�רמו�ארונ�ךכ�לכו�,םוניהיגהמ
�.עושיב�םיהולא�ימחר�תא�תוחדל�היהי�ךחוגמו�ישפט
�םייחמ�הרמוחה�תאו�ץקועה�תא�הריסמ�םיהולא�חור
�העידיה�141.ןדעה�ןגב�דעו�םלועלו�הזה�םלועב�,הלא
�םיהולא�רבדש�יפכ�.רדהנל�לכה�תכפוה�רבכ�תלצינש
�וניה�םיהולא�רשאכ�.ןיטולחל�רחא�םלוע�הז�,רמוא
�,תורעסה�לכ�ךרד�ןוחצינב�ונתוא�ךילוי�אוה�,ונכותב
�וליפא�,הרעס�לכ�ךרד�עושי�תא�ךילוה�אוהש�םשכ
�241.בלצה�לע�תוומה

 ,41-01 ,’א סוטיט 011  32 ,21 ,’ג םיימורה ,71 ,ט”י יתמ ,4-3 ,ג”נ ,3-1 ,ד”י םיליהת 901  92-82 ,’ב םיימורה ,41-9 ,ח”י סקול ,04-83 ,ב”י סוקרמ ,51-31 ,ג”כ ,23-13 ,א”כ יתמ 801  51-41 ,’ט םירבעה ,6-3 ,’ג ,’ב םייתנירוקה ,41 ,ג”י םיימורה ,7-3 ,’ג ןנחוי ,6 ,’ד הירכז 701
 ,ה”כ ,05-94 ,24-14 ,ג”י ,21 ,’ח ,31 ,’ז ,21 ,’ג יתמ 311  41 ,21-01 ,’ג ,’ב סורטפ ,6-2 ,’ה ,’א םיקינולסתה ,8-5 ,’ח םיימורה ,14 ,ו”כ יתמ 211  72 ,’ט ,’א םייתנירוקה ,41-11 ,7-1 ,’ח םיימורה ,9 ,ג”י ,42 ,א”י ,71 ,’ט ,8 ,’ד םיחילשה 111  91-3 ,’א הדוהי ,’ב קרפ ,’ב סורטפ
 ,ב”ל בויא 511  02 ,7 ,’ה ,42-32 ,’ב ,’א ןנחוי ,9-8 ,’ב םייסולוקה ,6 ,’ח ,’א םייתנירוקה ,61 ,’ח םיימורה ,32-12 ,ז”י ,72-62 ,ו”ט ,02-7 ,ד”י ,83-73 ,03 ,’י ,42 ,’ד ,3-1 ,’א ןנחוי ,32 ,’א יתמ 411  8 ,א”כ ,51 ,01 ,’כ ,91 ,’ג ,22-12 ,61 ,’ב תולגתהה ,5 ,3 ,ג”י סקול ,64 ,14 ,03-82
 ,93-73 ,’ח ,41-4 ,’ו םיימורה ,5 ,ו”ט ,02-81 ,ד”י ןנחוי ,81 ,ח”כ יתמ 711  52 ,22 ,’ה םייטלגה ,71 ,ד”י םיימורה ,11-4 ,ו”ט ןנחוי 611  61 ,’ג םייספאה ,02 ,’ו ,11 ,’ב ,’א םייתנירוקה ,22 ,’ז םיימורה ,1 ,ב”י הירכז ,8 ,’ח ,12 ,’ג תלהק ,72 ,’כ ,2 ,ז”ט ילשמ ,2 ,ב”ל םיליהת ,8
 ,72 ,’י ,32 ,’ט סוקרמ ,62 ,ט”י יתמ 911  52 ,’א ,’א סורטפ ,3 ,א”י םירבעה ,41 ,’ה ןנחוי ,52-42 ,’ז יתמ ,8 ,’מ היעשי ,6-3 ,ח”מק ,98 ,ט”יק ,9-6 ,ג”ל םיליהת ,’א קרפ תישארב 811  02-81 ,’ה ,9-5 ,’ג ,’א ןנחוי ,31 ,’ד םייפיליפה ,81-31 ,11-01 ,’ו םייספאה ,61 ,’ה םייטלגה
 ,21 ,’ד ,82 ,12 ,’א םייסולוקה ,51 ,’ב ,01 ,’א םייפיליפה ,31-11 ,’ד םייספאה ,11 ,9 ,ג”י ,1 ,’ז ,’ב םייתנירוקה ,84 ,’ה יתמ ,2 ,א”ק ,73 ,13 ,ז”ל םיליהת ,9 ,ז”ט ,’ב םימיה-ירבד ,9 ,ח”כ ,’א םימיה-ירבד ,16 ,’ח ,’א םיכלמ ,31 ,ח”י ,23 ,’ה םירבד ,1 ,ז”י תישארב 021  63 ,ד”י
 םייפיליפה ,72 ,’ה ,11–31 ,’ד ,4 ,’א םייספאה ,11 ,9 ,ג”י ,1 ,’ז ,’ב םייתנירוקה ,5 ,ו”ט ןנחוי ,84 ,’ה יתמ ,16 ,’ח ,’א םיכלמ ,31 ,ח”י םירבד ,1 ,ז”י תישארב 221  61-51 ,’א ,’א סורטפ ,22 ,’א םייסולוקה ,72 ,’ה ,4 ,’א םייספאה ,5 ,ו”ט ,03 ,’ה ןנחוי 121  71 ,’ג ,’ב סויתומיט
  01-9 ,ב”י ,’ב םייתנירוקה ,83 ,ד”י סוקרמ ,14 ,ו”כ יתמ 421  2 ,ו”ט תולגתהה ,5-4 ,’ה ,41-31 ,’ב ,’א ןנחוי ,31 ,’ד םייפיליפה ,85-75 ,ו”ט ,’א םייתנירוקה ,93-73 ,’ח םיימורה 321  51–61 ,’א ,’א סורטפ ,71 ,’ג ,’ב סויתומיט ,21 ,’ד ,82 ,12 ,’א םייסולוקה ,51 ,’ב ,01–11 ,’א
 ,42 ,6-5 ,3-2 ,ד”ק םיליהת ,4 ,ג”ל ,3 ,ז”כ ,31 ,7 ,ו”כ בויא ,1 ,’ג לאוי ,02 ,ד”כ ,1 ,ו”ט ,’ב םימיה-ירבד ,32 ,02 ,ט”י ,6 ,א”י ,01 ,’י ,’א לאומש ,61 ,ז”כ ,2 ,ד”כ רבדמב ,13 ,ה”ל ,3 ,א”ל תומש ,83 ,א”מ ,7 ,’ב ,2 ,’א תישארב 621  41-31 ,’ב ,’א םייתנירוקה ,5 ,ו”ט ןנחוי 521
 םייתנירוקה ,3 ,ב”י ,04 ,’ז ,11 ,’ו ,61 ,’ג ,51-31 ,01 ,’ב ,’א םייתנירוקה ,91 ,ו”ט ,41 ,9 ,’ח ,02 ,’א םיימורה ,71 ,’ב םיחילשה ,31 ,ז”ט ,36 ,35 ,’ו ,03 ,’ה ,42 ,’ד ,4-1 ,’א ןנחוי ,82 ,ב”י ,61 ,’ג יתמ ,92 ,ט”ל ,42 ,א”י היקזח ,1 ,א”ס ,61 ,ח”מ ,5 ,ב”מ היעשי ,7 ,ב”י תלהק ,03
 ,’ב ,’א ןנחוי 821  61 ,31 ,’ד ,42 ,’ג ,’א ןנחוי ,41-31 ,’א םייספאה ,71-61 ,’ג ,’א םייתנירוקה ,9 ,4 ,1 ,’ח םיימורה ,7-4 ,ו”ט ,93-73 ,’ז ןנחוי 721  6 ,’ה ,5 ,’ד ,1 ,’ג תולגתהה ,2-1 ,’ד ,’א ןנחוי ,12 ,’א ,’ב סורטפ ,8 ,’ד ,’א םיקינולסתה ,03 ,’ד םייספאה ,6 ,’ד םייטלגה ,3 ,’ג ,’ב
 ,11 ,’ג תולגתהה ,21-01 ,4-3 ,’ג ,’ב סורטפ ,9-8 ,’ה בקעי ,4-3 ,’ב ,’ב םיקינולסתה ,3-2 ,’ה ,’א םיקינולסתה ,ד”כ קרפ יתמ 031  31 ,’ד ,42 ,’ג ,’א ןנחוי ,8 ,’ד ,’א םיקינולסתה ,5 ,’ה ,22-12 ,’א ,’ב םייתנירוקה ,21 ,’ב ,’א םייתנירוקה ,72-62 ,ו”ל ,02-91 ,א”י לאקזחי 921  3
 ,’ה םייטלגה ,4 ,ג”י ,’ב םייתנירוקה ,2 ,’ב ,’א םייתנירוקה ,6 ,’ו םיימורה 231  7 ,’א ,’א ןנחוי ,02-81 ,’א ,’א סורטפ ,22-91 ,41 ,’א םייסולוקה ,22-31 ,’ב ,7 ,’א םייספאה ,01-9 ,’ה ,62-42 ,’ג םיימורה ,82 ,’כ םיחילשה ,82 ,ו”כ יתמ ,1 ,ג”י הירכז 131  02 ,21 ,ב”כ ,51 ,ז”ט
 סוקרמ 631  6 ,ד”ס היעשי 531  11-7 ,’ג םייפיליפה ,41 ,’ו ,42 ,’ה ,02 ,’ב םייטלגה ,13 ,ו”ט ,’א םייתנירוקה ,11-2 ,’ו םיימורה 431  11-8 ,’ג םייפיליפה ,52-42 ,’ה ,02 ,’ב םייטלגה ,4 ,ג”י ,’ב םייתנירוקה ,11-3 ,’ו םיימורה ,52-32 ,’ט סקול 331  61 ,’ג ,’א ןנחוי ,51-41 ,’ו ,52-42
 לאינד ,42 ,ב”י ,9 ,א”י תלהק 831  42 ,61 ,’ה םייטלגה ,71-2 ,’ח םיימורה 731  9-7 ,’ג ,31 ,’ב ,11-9 ,’א םייפיליפה ,02 ,’ב םייטלגה ,01 ,’ט ,’ב םייתנירוקה ,85 ,01 ,ו”ט ,9-6 ,’ג ,’א םייתנירוקה ,83 ,’י םיחילשה ,8-4 ,2 ,ו”ט ,41-01 ,ד”י ,36 ,83 ,’ו ,03 ,91 ,71 ,’ה ןנחוי ,02 ,ז”ט
 ,52-42 ,ז”כ ,71 ,’ה םירבד ,31 ,’כ תומש ,6-5 ,’ט תישארב 931  21 ,ב”כ ,51-11 ,’כ ,81 ,א”י תולגתהה ,51-41 ,’א הדוהי ,01-7 ,’א ,’ב םיקינולסתה ,01 ,’ה ,’ב םייתנירוקה ,21-01 ,ד”י ,61-5 ,’ב םיימורה ,13 ,ז”י םיחילשה ,84 ,ב”י ןנחוי ,05-94 ,24-04 ,03 ,ג”י יתמ ,01-9 ,’ז
 ,ז”ט ,82-62 ,ג”י ,71 ,’ג סקול ,84-34 ,’ט סוקרמ ,64-14 ,03-92 ,ה”כ ,15-05 ,ד”כ ,31 ,ב”כ ,05-94 ,24-04 ,ג”י ,21 ,’ח יתמ 041  51 ,ב”כ ,8 ,א”כ תולגתהה ,51 ,’ג ,’א ןנחוי ,51 ,’ד ,’א סורטפ ,11 ,’ב בקעי ,12-91 ,’ה םייטלגה ,9 ,ג”י םיימורה ,02-91 ,ו”ט יתמ ,71-61 ,’ו ילשמ
 םייסולוקה ,41 ,’ב ,’ב םייתנירוקה ,85-75 ,01 ,ו”ט ,’א םייתנירוקה ,93-53 ,11 ,’ח םיימורה ,23-22 ,’ב םיחילשה ,11-1 ,’ד יתמ ,ג”כ םיליהת 241  7-3 ,א”כ ,71-31 ,’ז תולגתהה ,45-94 ,ו”ט ,9 ,’ב ,’א םייתנירוקה 141  51-11 ,’כ ,31-01 ,ד”י תולגתהה ,92-62 ,’י םירבעה ,13-91
  5-4 ,’ה ,’א ןנחוי ,51-11 ,’ב

�תארי�םיניגפמ�םה�ץוח�יפלכ�701.תישונאה�םחור�םע
�ומצע�םדאה�,םלוא�801.םיקידצכ�םמצע�םיגיצמו�םיימש
�ינב�.םיימצע-םייח�וא�,המשנה�וז�901.קידצ�וניא�םעפ�ףא
�,ףוגה�איהש�םדאה�תמשנמ�קלח�ינפל�םייחה�םדאה
�רתוי�הברהב�עורג�ףא�םיתיעל�וא�,רב�תויחל�םילושמ
�011.רב�תייחמ

�םיביכרמהו�םדאה�תמשנ�לש�רצק�רואת�והז
�תויחל�םירחוב�םדאה�ינבש�שונאה�תמשנ�לש�םינושה
�יפל�םייחה�םדא�ינב�.ישיאה�םנוצר�יפ-לע�,םהיפל
�ידי-לע�םיטלשנ�וא�םימותר�תויהל�ורחב�שדוקה�חור
�םירחוב�המשנה�ייח�יפל�םייחה�םישנא�111.םיהולא�חור
�,םהל�בורק�םייחה�,םירחא�.םמצע�לע�טולשל�תוסנל
�םורגת�ןטשה�חור�.םייתימא�םירצונ�םניא�םהש�םיעדוי
�םישעמ�תושעל�םהל�םורגתו�םייחב�תובר�תוערפהל
�ףוגה�קלח�יפל�םייחה�םדא�ינב�.חצנל�וטרחתי�םהילע
�יפל�רמוא�הווה�,ינוציחה�ןכשמה�וא�המשנה�לש
�,םיהולא�211.םירופס�תויהל�םילולע�םהימי�,רשבה
�.אל�וא�הבושתב�ורזחי�םה�םא�עדוי�,דיתעה�תא�ועדויב
�אוה�,הבושתב�ורזחי�אל�םלועל�םהש�האור�אוה�םא
�סנכיי�,ול�םיפצמ�תוחפ�יכה�םה�וב�דעומב�םהילא�אובי
�לכל�וא�,םהלש�תינוכמל�,םהלש�קסעה�םוקמל�,םתיבל
�.הזה�םלועהמ�םתמשנ�תא�לוטיל�ידכ�,ויהי�וב�םוקמ
�,םיעשרה�םהיאטח�לע�הבושתב�ורזחי�אל�םה�םא
�,ןטשה�רובע�ארב�ותוא�םוקמל�תותימצל�םכילשי�אוה
�םהיכרדב�םיכלוהה�הלא�לכו�ןטשה�לש�ויכאלמ
�311.תורקפומה
�םיהולאב�םא�יכ�דחא�ףאב�ךתמשנ�םע�חטבת�לא

�םירצונ�םהש�םיבשוח�םישנא�ינוילימ�תואמ
�,תינחור�אל�היסנכ�,יטילופ�רדס�,תדש�ינפמ�טושפ
�ידכ�.םירצונ�םהש�םהל�ורמא�והשלכ�םדא�וא
�תעדל�םיבייח�ונא�,םייתימא�םיירצונ�םייח�תווחל
�תויחל�עושיב�םיהולא�תא�לבקלו�םיהולא�תא
�ונא�511.חור�ונל�שיש�תעדל�םג�םייח�ונא�411.ונכותב
�הוודח�ונל�היהתש�ידכ�תאזל�םיעדומ�תויהל�םיבייח
�611.םיהולא�םע�תודחייתהו

�התאש�תורמל�אוטחל�קיספהל�לוכי�ךניא�םא
�ןכוש�וניא�םיהולא�ייח�חוכש�ינפמ�הז�,דואמ�הסנמ
�ךל�קינעהל�לוכיה�דיחיה�אוה�עושיב�םיהולא�.ךברקב
�לוכי�אל�התאש�הדבועה�711.רתוי�אוטחל�אל�חוכה�תא
�אלמ�ירצונ�ךניאש�ךל�חיכוהל�הכירצ�אוטחל�קיספהל
�,ורבד�ידי-לע�םלועה�תא�קיזחמ�םיהולא�.שדוק�חור
�התא�םאו�,ורבדב�חוכהו�םייחה�,שדוקה�חור�ידי-לע
�811.ןטקה�ךמלוע�,ךמלוע�תא�קיזחי�אוה�,וב�ןימאמ

�ימצע�ינאו�ירצונ�ינאש�יל�רמוא�היה�והשימ�םא
�.רתויב�אכודמ�יתייה�,אוטחל�קיספהל�יתלוכי�אל
�אוה�יכו�חוכ�רסח�וניה�םיהולא�יכ�ןימאמ�יתייה
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.ברעב 00:8-ו םיירהצה רחא 00:3-ב ןושאר ימיב ,00:8-ב ברע לכ תומייקתמ תוליפת - ainrofilaC ,yrtnuoC noynaC ,.ywH arreiS 63131 09319 - סל'גנא סול תייסנכ
 ,הינרופילק ,דווילוהב דנלייה 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
.תועשהוםוקימהתגשהלונפלט.וסנקרא,הנקראסקטמתוקד51-ו,וסנקרא,תימסטרופ,יזר’ג-וינבםגברעידמתומייקתמתוליפת

 ,”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

.רחאל�םתוא�רבעה�,םתוא�ךילשת�לא�.)�21,'ד�םיחילשה(�העושיל�הדיחיהו�תיתימאה�תינכותה�תא�םיאשונ�הלא�םינולע
 .םכתפשל תאז תורפס ומגרתתש םיצילממ ונא ,ץראל ץוחב םיאצמנה םכמ הלאל
 .הטמ םושרה םושירהו םירצויה תוכז למס תא ופרצ אנא ,שדחמ םיסיפדמ םתא םא

 ).cnI ,hcruhC erauqS cisuM fo noisivid a si hcruhC naitsirhC omalA yloH ehT(  2002 yraurbeF deretsigeR ® omalA ynoT rotsaP dlroW  devreser sthgir llA  2002 yraurbeF thgirypoC 

 לאה לש ונב אוה חישמה עושי יכ ןימאמ ינא 1.יכונא אטוח יכ ,יתמשנ לע םחר ,יהולא ,ינודא
 ןימאמ ינא 3.יאטח לכ לע הרפכ םשל רקיה ומד תא ריגהו בלצה לע תמ אוה יכ ןימאמ ינא 2.יחה
 הז עגרב םיהולא ןימיל בשוי וניהשו 4שדוקה חור חוכב םיתמה ןמ עושי תא םיקה םיהולאש
 ךות לא ךתוא ןימזמו יבל ירעש תא חתופ ינא 5.וז יתליפתלו יאטח לע יתודוותהל בישקמו
 בלצה לע ימוקמב תרגיה רשא ,רקיה ךמדב םימהוזמה יאטח לכ תא אנ ץחר 6.עושי ינודא ,יבל
 עדוי ינא .יתמשנ תא לאגתו יאטח לע יל חלסת התא ,עושי ינודא ,יל ברסת אל התא 7.אתלגלוגב
 ןכל 9.יתוא ללוכ הזו - שיאל ברסת אל יכ רמאנ ךרבדב 8.ךכ בותכ ,שדוקה יבתכ ,ךרבדב יכ תאז
 לע ,עושי ינודא ,ךל הדומ ינאו .יתלאגנש עדוי ינאו 01,יל תינעש עדוי ינאו ,יתוא תעמשש עדוי ינא
 11.דוע אטחא אלו ךיתווצמ יולימב יתדות תא ךל חיכואו יתמשנ תלואג
 ,'א ןנחוי ,52 ,'ג םיימורה ,82 ,'כ ,21 ,'ד םיחילשה  3  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
  6-3 ,ו"ט 'א םייתנירוקה ,11 ,'ח םיימורה ,51 ,'ג ,42 ,'ב םיחילשה ,52 ,א"י ,81-71 ,'י ,12 ,91 ,'ב ןנחוי ,9 ,ז"ט סוקרמ ,7-5 ,ח"כ יתמ ,01-9 ,ז"ט םיליהת  4  9 ,'ה תולגתהה ,7 ,'א
 ןנחוי ,12-02 ,21 ,ג"י ,22 ,'ט םירבעה ,22-31 ,'ב םייספאה  7  02 ,'ג תולגתהה ,61 ,'ג ,'א םייתנירוקה ,11 ,'ח םיימורה  6  31-21 ,'י םירבעה ,63-52 ,'ב םיחילשה ,96 ,ב"כ סקול  5
 ,'ח ןנחוי  11  6 ,א"י םירבעה  01  3-2 ,'ד בקעי ,31 ,'י םיימורה  9  41 ,'א םייסולוקה ,7 ,'א םייספאה ,21 ,'ד ,12 ,'ב םיחילשה ,82 ,ו"כ יתמ  8  41 ,'ז ,5 ,'א תולגתהה ,7 ,'א 'א
41 ,ב"כ ,41 ,'ז תולגתהה ,01 ,ו"ט ,'א םייתנירוקה ,11

הליפת

)7דומעמךשמה(

�ןוראהמ�אצי�ןטשה

�ןפואב�.בורקב�םוניהיגל�ךלוה�אוהש�עדוי�ןטשה
�341.ומע�םלוכ�תא�תחקל�הצורו�םעז�אלמ�אוה�,יעבט
�אוהש�הדבועה�תא�רתוי�ריתסהל�הסנמ�אל�וליפא�אוה
�לבא�,ןטש�שיש�םיעדוי�םלוכ�.יולגב�לעופ�אוה�.ןטשה
�הצורה�םיימשב�םיהולא�שיש�עדתש�הצור�םיהולא
�עישרה�אוהו�,ןטשה�תא�סיבה�אוה�441.ךכותב�תויחל
�ולש�עשרה�יכאלמ�םע�דחי�יחצנ�םוניהיגל�ותוא
�בורל�עיגה�רבכ�ןטשה�541.וכרדב�םיכלוהה�הלא�לכו
�עונכש�ידי-לע�,ויתוימרת�ידי-לע�םלועב�םישנאה
�והשמ�דיספהל�םיכלוה�םהש�ןימאהל�,לכ-ירסח�םישנא
�ךלוה�התא�םאה�641עושי�ךרד�םיהולא�תלבק�ידי-לע
�תויוטשב�םינימאמה�וללה�םישפטהמ�דחא�תויהל
�םיהולאש�םשכ�םדא�ינב�יככותב�יח�ןטשה�?הלאה
�ךדכודמו�אכודמ�התא�םא�741.םדא�ינב�לש�םברקב�יח
�,ךל�השוע�ןטשהש�םירבד�ללגבו�םלועב�בצמה�ללגב
�ךתוא�ליציש�תנמ-לע�,ךתוא�בהואה�םיהולאל�ארק
�םיבצמה�לכמו�ךלש�ןואכדהמ�,ןותנ�ךניה�וב�יוכידהמ
�םירבדה�לש�תואובנה�לכ�841.אצמנ�התא�םהב�םייעשרה
�ינפבו�,ךיניע�לומ�,ךלש�ףאה�לומ�תורוק�הלאה
�ונרובע�תירשפאה�הדיחיה�ךרדה�941.ולוכ�םלועה�יניע
�םיבצינה�םינכוסמה�םינמזהו�ינטשה�יוכידהמ�דורשל
�הכישחהמ�תאצל�אוה�הלא�םינורחא�םימיב�ונינפל
�עושיב�םיהולאב�אלמתהלו�,םיהולא�רואל�סנכיהלו
�ידכ�ךב�תויחל�םיהולאל�ןת�051.שדוקה�חור�ידי-לע
�,המדאה�ינפ-לע�ןאכ�םירעוכמ�םייחמ�לצניהל�לכותש
�עושיב�םיהולא�151.חצנה�ייחב�רתוי�דוע�םייארונ�םייחו
�עושי�251.ןטשה�לש�ולעופ�תא�סרהו�םלועה�לע�רבגתה
�,ונב�תויחל�ישולישה�םיהולאה�לש�שדוקה�חורל�ךפה
�,אטחה�לע�,ונרשב�לע�רבגתהל�חוכה�ונל�היהיש�ידכ

�ןטשהש�האלתו�ןויסנ�לכ�לעו�םלועה�לע�,ןטשה�לע
�351.ונרובע�ןנכית

�יתוא�ליבומ�יהולאו�ינודא�רשאכ�רשואמ�ינא
�ירכ�לע�בכשל�יל�םרוגו�םיעגור�םימ�דצל�העורכ
�קמעב�תויהל�רתויב�בהוא�ינא�לבא�,םיקורי�אשד
�ןוויכמ�,יתוא�קיזחמ�םיהולאש�םוקמה�הז�451.תוומלצ
�.םלועל�עשרמ�דחפא�אל�ינאש�עדוי�ינא�םשש
�ייח�לע�רתוול�יתמכסה�םינש�עבשו�םישולש�ינפל
�םע�בלצל�תעכ�םירמסוממ�םימדוקה�ייח�.םימדוקה
�,ךרעה-ירסח�ייח�תא�םיהולאל�יתרסמש�ןוויכמ�.עושי
�אללו�ךרע�אלל�,תוחלצהה�ירסח�,םיגשיהה�ירסח
�ךותל�עושי�לע�שדחמ�דלוויהל�יאשר�ינא�,חצנ�ייח
�ןבה�,עושי�551.חצנ�ייח�,םיינחור�םייח�,םישדח�םייח
�שודקה�שולישהש�ןושארה�םדאה�,באה�לש�דיחיה
�רבד�,םיהולאה�תומלגתה�וניהו�היהש�אוה�,וב�יח
�.תאזב�ןימאמ�ינאו�,ירובע�בלצה�לע�תמ�,םיהולאה
�עושי�תא�היחתל�ריזחה�םיהולאש�ןימאמ�םג�ינא
�עושיש�,שדוקה�חור�לש�החוכ�ידי-לע�םיתמה�ןמ
�לעופו�יח�,שדוקה�חורכ�,אוהשו�המיימשה�הלע
�םליש�אוהש�תורמל�651.םלועה�לכב�ינומכ�םירצונב

�ךירצ�יתייה�ינאש�םיכסמ�ינא�,יאטח�רובע�ריחמה�תא
�יתמקימ�ןוצרבו�החמשב�,ןכל�751.בלצה�לע�תויהל
�ךכ�,םש�וראשיי�םימדוקה�ייח�.ותיא�םש�ימצע
�חור�ידי-לע�באה�םע�,חישמה�,עושיב�םישדחה�ייחש
�רבגתהל�יל�ועייסיו�יב�ונכשי�,םיהולא�רבד�,שדוקה
�םישעמה�ינוילימ�.םיעשורמה�וייוכידו�םלועה�לע
�ומרגי�אל�םלועב�םירוקש�קדצה�ירסחו�םיאכדמה
�,עושיב�איהש�,םיהולא�תבהאמ�ימצע�דירפהל�יל
�לועפל�ךישמהל�ןווכתמ�ינא�851.שודקה�שולישה
�לש�שדוקה�חורל�תתל�ךלוה�ינא�.םיהולא�רובע
�יב�,םיהולא�רבד�,ומצע�ץיפהלו�ךישמהל�םיהולא
�ידי-לעו�,םיהולא�רבד�תא�ארקאש�ידי-לע�יכרדו
�ךישמהל�לכוי�אוהש�ךכ�,םיהולא�רבד�תא�עמשאש
�.םירחאל�יכרד�,םיהולא�רבד�,ומצע�ץיפהל

�אוה�יכ�,]םכיתוסמעמ[�םכבהי�לכ�וילע�וכילשה”
�בהוא�אוה�.)�7,ה�הנושארה�סורטפ�תרגיא(�“םכל�גאוד
�הרוקש�והשלכ�רבד�ללגב�םיכדכודמ�ויהת�לא�!םכתא
�תלבק�ידי-לע�וישכע�לכה�תונשל�םיהולאל�וחינה�.םכל
�ורמא�.וישכע�םככותל�,עושיב�םהש�,םיהולא�ייח
�:וז�הליפת

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

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

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

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

 ,’ה ,’א סורטפ ,51-31 ,א”י ,’ב םייתנירוקה ,51 ,’ד סוקרמ ,71-21 ,ד”י היעשי 341
 ,ד”י ,4 ,2-1 ,’א ןנחוי ,94 ,ד”כ סקול ,72 ,ו”ל לאקזחי 441  21 ,9 ,ב”י תולגתהה ,9-8
 ,81-61 ,’ו ,’ב םייתנירוקה ,71-61 ,’ג ,’א םייתנירוקה ,62 ,11-1 ,ו”ט ,62 ,32 ,02-51
 ,12-02 ,ט”י ,81 ,’א תולגתהה ,22-4 ,’ב ,’ב סורטפ ,14 ,ה”כ יתמ 541  02 ,’ג תולגתהה
 םייתנירוקה ,22-81 ,ג”י ,41-31 ,’ז יתמ ,71-21 ,ד”י היעשי 641  81 ,א”כ ,51-21 ,’כ
 יתמ ,72 ,ו”ל לאקזחי 741  21 ,9 ,ב”י תולגתהה ,9-8 ,’ה ,’א סורטפ ,51-31 ,א”י ,’ב
 ,32 ,02-51 ,ד”י ,72 ,3 ,ג”י ,44 ,14 ,83 ,’ח ןנחוי ,61 ,ג”י סקול ,91 ,ג”י ,54-34 ,92 ,ב”י
 ,’א םייתנירוקה ,81 ,ו”כ ,01 ,ג”י ,3 ,’ה םיחילשה ,62 ,32-12 ,ז”י ,62 ,11-1 ,ו”ט ,62
 ,2 ,’ב םייספאה ,12-71 ,’ה ,4 ,’ד ,’ב םייתנירוקה ,01 ,ו”ט ,02-91 ,’ו ,71-61 ,’ג
 םירבד 841  01 ,8 ,’ג ,’א ןנחוי ,22-71 ,41 ,01-9 ,’ב ,’ב סורטפ ,62 ,’ב ,’ב סויתומיט
 ,31-21 ,ט”כ הימרי ,12-81 ,ב”ק ,81 ,61 ,ד”ל ,6 ,ב”ל ,81-71 ,’י םיליהת ,13-92 ,7 ,’ד
 ,’ג ,’ב סויתומיט ,23-81 ,’א םיימורה ,ד”כ קרפ יתמ 941  01 ,8 ,’ד בקעי ,11-7 ,’ז יתמ
 ,’ה ,’ב םייתנירוקה ,73 ,13 ,’ח םיימורה 051  81 ,’ב ,’א ןנחוי ,91-4 ,’א הדוהי ,5-1
 ,05-94 ,24-04 ,ג”י ,21 ,’ח ,21 ,’ג יתמ 151  01-9 ,’ב ,’א סורטפ ,31 ,’ד םייפיליפה ,71
 ,11-9 ,ד”י תולגתהה ,33 ,ז”ט ןנחוי ,13-91 ,ז”ט סקול ,84-34 ,’ט סוקרמ ,14 ,ה”כ
 ,’ב םירבעה ,11-5 ,’ב םייפיליפה ,5-1 ,ז”י ,33 ,ז”ט ןנחוי 251  51-21 ,’כ ,02 ,ט”י
  01-9 ,5-1 ,’ה ,81 ,’א תולגתהה ,4 ,’ד ,8 ,’ג ,’א ןנחוי ,9-8 ,’ה ,81-61

 ,62-42 ,ז”ט ,62-52 ,’ו יתמ 451  71-31 ,’ז תולגתהה ,31 ,’ד םייפיליפה ,73-53 ,13 ,’ח םיימורה ,72 ,’ט ,’א םייתנירוקה ,8 ,’א םיחילשה ,33 ,ז”ט ,41 ,21 ,4 ,1 ,’א ןנחוי ,91 ,’י סקול ,1 ,’י יתמ 351
 תולגתהה ,01-5 ,’ד בקעי ,81 ,8-7 ,’ד ,’ב סויתומיט ,9-7 ,’ג ,8-3 ,’ב םייפיליפה ,42 ,71-61 ,’ה ,02 ,’ב םייטלגה ,13-03 ,ו”ט ,’א םייתנירוקה ,42-91 ,’כ םיחילשה ,33 ,ז”ט ןנחוי ,03-82 ,ח”י סקול
 ,ו”ל לאקזחי 651  42-22 ,’ב ,’א סורטפ ,3-1 ,’ג ,51-01 ,’ב םייסולוקה ,11-01 ,’ג םייפיליפה ,6-1 ,’ב םייספאה ,02 ,’ב םייטלגה ,41-01 ,’ח ,6-4 ,’ז ,41-2 ,’ו םיימורה ,42 ,ז”ט יתמ 551  11 ,ב”י
 םייסולוקה ,2 ,’ה ,7 ,’א םייספאה ,5-4 ,’ד ,02 ,’ב ,4 ,’א םייטלגה 751  81-61 ,’ו ,’ב םייתנירוקה ,02-91 ,’ו ,71-61 ,’ג ,’א םייתנירוקה ,62 ,32-12 ,ז”י ,62 ,11-1 ,ו”ט ,62 ,32 ,02-51 ,ד”י ןנחוי ,72
71 ,7 ,’ב תולגתהה ,21 ,’א בקעי ,93-53 ,’ח םיימורה ,22 ,’י יתמ 851  01-9 ,’ה תולגתהה ,91-81 ,’א ,’א סורטפ ,21 ,’ט םירבעה ,41-31 ,’ב סוטיט ,6-5 ,’ב ,’א סויתומיט ,22-02 ,41 ,’א
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אלאמו הכומר של ”המשיח” וספרי הספרות
השפות. ברוב להשגה ניתנים


