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 םיימורה ,5 ,ו”ט ,36 ,’ו ןנחוי ,14 ,ו”כ יתמ 2  2-1 ,’ב ,’א סורטפ ,1 ,’ו ,41-21 ,’ה םירבעה ,41-21 ,’ג םייפיליפה ,42-32 ,51-11 ,’ד םייספאה ,3-1 ,’ג ,’א םייתנירוקה ,52-41 ,’ז םיימורה 1
 ,ד”י ןנחוי 4  11-8 ,’ג םייפיליפה ,6-1 ,’ב םייספאה ,41 ,8 ,’ו ,02 ,’ב םייטלגה ,2 ,ב”י ,31 ,11-6 ,’ח ,6-4 ,’ז ,41-2 ,’ו םיימורה ,42 ,ז”ט יתמ 3  5 ,’ג ,’ב םייתנירוקה ,73 ,41-1 ,’ח ,52-41 ,’ז
 םייתנירוקה ,31 ,’ח ,31-6 ,’ו םיימורה ,32 ,’ט סקול 6  7 ,ד”י תולגתהה 5  72 ,02 ,’ב ,’א ןנחוי ,41-4 ,’ב ,’א םייתנירוקה ,54 ,’י ,23 ,’ה ,93-83 ,’ב םיחילשה ,11-7 ,ז”ט ,62 ,ו”ט ,62 ,12-61
 ,91-61 ,’ו ילשמ ,8 ,ט”צ םיליהת ,6-5 ,’כ תומש ,7-6 ,’ו תישארב 7  8 ,’ג ,’א ןנחוי ,41 ,’ב םירבעה ,01-5 ,’ג םייסולוקה ,02-91 ,’ב םייטלגה ,8 ,’י ,’ב םייתנירוקה ,72 ,’ט ,91 ,’ו ,5 ,’ה ,’א
 סורטפ ,7 ,’ה ,21 ,’ד בקעי ,71 ,’ב םירבעה ,8 ,’ד ,’ב סויתומיט ,11 ,’ה ,’ב םייתנירוקה ,91 ,ב”י ,51 ,31 ,’ט ,62-42 ,’ג םיימורה ,63-53 ,’ו סקול ,43 ,א”ל הימרי ,01-7 ,ג”ס ,41-31 ,’א היעשי
 סקול ,2 ,’א םוחנ ,31 ,ב”י תלהק ,31 ,’ח ,23-42 ,7 ,’א ילשמ ,021 ,ט”יק ,01 ,א”יק ,83 ,ה”ק ,81 ,’ט םיליהת 8  5 ,ז”ט תולגתהה ,71-51 ,’ב ,’א ןנחוי ,21 ,01 ,’ג ,’ב סורטפ ,3-2 ,’ב ,’א
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 ,ומאלא רמוכה
 וננודא לש רדהנה םשב ךתוא תכרבמ ינא

 תודוהל הצור ינא .חישמה עושי ונעישומו
 הצור ינא ןכו ,היסנכה רובעו ךרובע םיהולאל
 ליטה עושיש הדובעה תא ךישמהל ךתוא דדועל
 ,םינש שמח הז הירצונ ינא .ץראב הפ ךילע
 .”םיימצעה םייחה” םע השק קבאמ תקבאנו
 ןכמ-רחאל םויבו שדוקה חורב ינא דחא םוי
 .המ ןמז הז ךשמתמ הז קבאמו ,”רשב”ב ינא
 ךיא” יורקה רמאמה רובע םיהולאל הדומ ינא
 עיגהש ןולע ,”ךברקב םיהולא ייח תא ליכהל
 םיבר םירצונ הריכמ ינאו ,יתניחבמ ןמזב קוידב
 שמתשמ םיהולא .הז חטשב םיקבאנה םירחא
 ינאו ,חישמה לש ףוגל םייח תתל ידכ תובר ךב
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 11 02-91 ,ח”כ יתמ ’א01  51-41 ,ב”כ ,8-6 ,א”כ תולגתהה ,4-1 ,’ח םיימורה ,5 ,3 ,’ג ןנחוי ,13-91 ,ז”ט סקול ,ה”כ קרפ ,21-11 ,’ח ,32-12 ,41-31 ,’ז ,02 ,’ה יתמ ,41-31 ,ב”י תלהק 01  21 ,’ח ,02-91 ,’ג ןנחוי ,21 ,ד”כ יתמ ,31 ,ב”י תלהק ,61 ,ד”י ,7 ,’א ילשמ ,92 ,’ה םירבד 9
 יתמ ,6 ,’ג יכאלמ ,2 ,ח”לק םיליהת 31  11-9 ,’ט םירבד ,81 ,א”ל ,31-21 ,ד”כ תומש 21  31-6 ,’ה תולגתהה ,02-81 ,’א ,’א סורטפ ,’ט קרפ םירבעה ,41-21 ,’א םייסולוקה ,7 ,’א םייספאה ,41-31 ,’ג םייטלגה ,53-23 ,’ח םיחילשה ,92 ,’א ןנחוי ,’ד קרפ ארקיו ,82-1 ,ב”י תומש
 םייתנירוקה ,91-81 ,’א םיימורה ,64 ,ב”י ,01-9 ,א”י ,21 ,’ח ,36 ,’ו ,12 ,’ג ןנחוי 51  01 ,’ה ,5-3 ,’א ,’א סורטפ ,12-02 ,ג”י ,81 ,’ב םירבעה ,51-9 ,’ב םייסולוקה ,31 ,’ד ,51 ,31 ,’ב ,11-9 ,6 ,’א םייפיליפה ,61 ,’ה םייטלגה ,93-53 ,’ח םיימורה ,5 ,ו”ט ןנחוי 41  8 ,ג”י םירבעה ,52 ,ד”כ
 ,ד”י ,52 ,א”י ןנחוי ,81 ,ח”כ ,15-73 ,ד”כ ,93-31 ,7-1 ,ג”כ ,32-51 ,11 ,’ז יתמ 61  31 ,ט”י ,81 ,’ג ,2-1 ,’א תולגתהה ,01-9 ,’ג ,’א ןנחוי ,21 ,’ד םירבעה ,51 ,’ב ,’ב סויתומיט ,5-3 ,’ג ,81-71 ,’א םייספאה ,42-91 ,’ה םייטלגה ,11-01 ,4 ,’ד ,41 ,’ב ,’ב םייתנירוקה ,4-2 ,’ו ,31 ,’ג ,’א
 םייתנירוקה ,3 ,’י םיימורה ,41-9 ,ח”י סקול ,93-31 ,7-1 ,ג”כ ,9-1 ,ו”ט ,31-01 ,’ט ,32-22 ,’ז יתמ ,4 ,’ב קוקבח ,5-3 ,ה”ס ,5 ,ד”ס היעשי ,31-21 ,’ל ,72 ,ה”כ ,6 ,’כ ,2 ,ז”ט ילשמ 71  9 ,’ג תולגתהה ,21 ,’ה ,’א ןנחוי ,21-3 ,’ב ,’ב םיקינולסתה ,11 ,’ח ,23-81 ,’א םיימורה ,5 ,ו”ט ,6
 יתמ ,5 ,ד”ס היעשי ,41-31 ,ב”י תלהק ,51 ,2-1 ,ח”כ םירבד 91  3 ,’ו םייטלגה ,81-71 ,’י ,’ב םייתנירוקה ,41-9 ,ח”י סקול ,93-31 ,7-1 ,ג”כ ,31-21 ,ב”כ ,4-1 ,ז”ט ,9-1 ,ו”ט ,32-22 ,’ז יתמ ,4 ,’ב קוקבח ,5-3 ,ה”ס ,5 ,ד”ס היעשי ,31-21 ,’ל ילשמ 81  3 ,’ו םייטלגה ,71 ,’י ,’ב
 ,51-9 ,’ב םייסולוקה ,31 ,’ד ,51 ,31 ,’ב ,11-9 ,6 ,’א םייפיליפה ,61 ,’ה םייטלגה ,93-53 ,’ח םיימורה ,5 ,ו”ט ןנחוי 02  01-5 ,’ג םייסולוקה ,02-91 ,’ב םייטלגה ,72 ,’ט ,’א םייתנירוקה ,41-31 ,’ח ,31-6 ,’ו םיימורה ,6-5 ,3 ,’ג ןנחוי ,32 ,’ט סקול ,13-92 ,ב”י סוקרמ ,ה”כ קרפ
 ,31-21 ,’ל ,72 ,41 ,ה”כ ,6 ,’כ ,2 ,ז”ט ילשמ 22  9 ,’א ,’ב ןנחוי ,21 ,’ה ,42 ,6 ,’ג ,’א ןנחוי ,02 ,’ב םייטלגה ,4-3 ,’י ,82-62 ,41 ,11-8 ,1 ,’ח םיימורה ,6-4 ,2 ,ו”ט ,71-21 ,6 ,ד”י ןנחוי ,21-1 ,ה”כ ,32-12 ,’ז ,02 ,’ה יתמ ,5 ,ד”ס היעשי 12 01 ,’ה ,5-3 ,’א ,’א סורטפ ,12-02 ,ג”י םירבעה
 ,’ה סומע ,31 ,’ח ,91-61 ,’ו ילשמ ,22-91 ,ט”לק ,361 ,821 ,511 ,311 ,401 ,ט”יק ,4-3 ,א”ק ,01 ,ז”צ םיליהת 32  3 ,’ו םייטלגה ,71 ,’י ,’ב םייתנירוקה ,3 ,’י םיימורה ,41-9 ,ח”י סקול ,93-31 ,7-1 ,ג”כ ,9-1 ,ו”ט ,31-01 ,’ט ,32-22 ,’ז יתמ ,4 ,’ב קוקבח ,5-3 ,ה”ס ,5 ,ד”ס היעשי
 ,ה”כ ,15 ,ד”כ ,82-52 ,ג”כ ,13-82 ,א”כ ,31 ,’ט ,32-22 ,’ז יתמ 52  81-71 ,’ג תולגתהה ,81-71 ,’י ,’ב םייתנירוקה ,3 ,’י םיימורה ,41-9 ,ח”י סקול ,33-32 ,41-21 ,7-1 ,ג”כ ,32-22 ,’ז יתמ ,31 ,’ב הימרי ,5 ,ד”ס היעשי ,21 ,’ל ,21 ,ו”כ ,21 ,ד”י ילשמ 42  71-61 ,’ח הירכז ,51-41
 םיימורה ,44 ,’ח ןנחוי 72  11 ,ב”כ תולגתהה ,61 ,’ב ,’א ןנחוי ,41 ,01-9 ,’ב ,’ב סורטפ ,8 ,’ו ,12-91 ,71 ,’ה םייטלגה ,05-64 ,ו”ט ,’א םייתנירוקה ,31 ,8-7 ,’ח םיימורה ,6 ,’ג ןנחוי 62  71 ,’ג ,’א ןנחוי ,61-51 ,’ב ,’א סורטפ ,81-41 ,’ב בקעי ,1 ,ג”י ,’א םייתנירוקה ,33-42 ,21-1
 סורטפ ,8-6 ,’א בקעי ,22-21 ,’ב םייספאה ,8-7 ,’ו ,12-61 ,’ה םייטלגה ,41 ,’ב ,’א םייתנירוקה ,31-5 ,’ח ,52-41 ,5 ,’ז םיימורה 82  01-1 ,’ד ,61-41 ,’ג ,51-31 ,8-5 ,’א בקעי ,12 ,’א םייסולוקה ,23-71 ,’ד ,21 ,3-2 ,’ב םייספאה ,41-11 ,ג”י ,41-5 ,’ח ,31-21 ,’ו ,23-42 ,22-12 ,81 ,’א
 ,’ג ,5-3 ,’ב ,72 ,’א םייפיליפה ,42-12 ,91-71 ,’ד ,01-3 ,’ב םייספאה ,21 ,’ח ,4-3 ,’ד ,41 ,’ג ,’ב םייתנירוקה ,8-5 ,’ח ,52 ,32 ,’ז ,82 ,12 ,’א םיימורה ,91 ,’כ ,11 ,ז”י םיחילשה ,41 ,ו”ט ,73-43 ,’י ,22-12 ,’ח יתמ ,9-8 ,ה”נ היעשי 92  91-81 ,’ב ,’א ןנחוי ,22-71 ,51-01 ,7-4 ,’ב ,’ב
 13  61-51 ,’ג תולגתהה ,71 ,’ד בקעי ,01-7 ,’ב םיימורה ,03 ,ב”י ,72-42 ,41-31 ,’ז ,42 ,’ו יתמ ,02-81 ,’א היעשי ,9 ,ד”ל םיליהת ,12 ,ח”י ,’א םיכלמ ,42-22 ,51 ,ד”כ עשוהי ,02-51 ,’ל ,82-62 ,א”י םירבד 03  2 ,’ה ,31 ,’א ,’א סורטפ ,51 ,’א סוטיט ,22-12 ,’א םייסולוקה ,91-61
 םירבד 33  2-1 ,’ד ,’א סורטפ ,7 ,’ד ,5 ,’ב םייפיליפה ,42-02 ,’ד םייספאה ,61 ,’ב ,’א םייתנירוקה ,5-4 ,ו”ט ,41-21 ,ג”י ,52 ,’ז םיימורה 23  72 ,02 ,’ב ,’א ןנחוי ,71-61 ,’ג ,’ב סויתומיט ,41-31 ,ז”ט ,36 ,’ו ןנחוי ,12 ,’ל היעשי ,32-22 ,’ו ילשמ ,031 ,501-401 ,001-79 ,ט”יק םיליהת
 ,41-21 ,1 ,’ח ,31-11 ,6 ,’ו םיימורה ,62-42 ,ב”י ןנחוי ,33 ,72-62 ,ד”י ,52-32 ,’ט סקול ,52-42 ,ז”ט ,44 ,’ה יתמ 53  21 ,’ב סוטיט ,5 ,’ג םייסולוקה ,42 ,’ה םייטלגה ,41 ,ג”י ,41-1 ,’ח םיימורה ,33 ,72-62 ,ד”י סקול ,62-42 ,ז”ט יתמ 43  42 ,’ו יתמ ,51 ,ד”כ עשוהי ,02-91 ,’ל
 ,71-41 ,’ו ,42 ,’ה םייטלגה ,11-01 ,’ד ,’ב םייתנירוקה ,11-01 ,’ח ,6-4 ,’ז ,41-2 ,’ו ,51 ,’ה םיימורה ,62-42 ,ב”י ןנחוי ,93-73 ,’י יתמ 63  9-7 ,’ג םייפיליפה ,71-61 ,’ה ,02 ,’ב םייטלגה ,4 ,ג”י ,21-8 ,’ד ,’ב םייתנירוקה ,13 ,01 ,ו”ט ,72-52 ,’ט ,’א םייתנירוקה ,41 ,ג”י ,12-9 ,3-1 ,ב”י
 םייסולוקה ,23-71 ,’ד ,21 ,3-1 ,’ב םייספאה ,71-61 ,’ה םייטלגה ,81-71 ,ז”ט ,41-5 ,’ח ,31-21 ,’ו ,23-42 ,22-12 ,81 ,’א םיימורה ,9 ,ו”כ םיחילשה ,44 ,’ח ןנחוי 73  71-31 ,9 ,’ז תולגתהה ,7-3 ,’א ,’א סורטפ ,21 ,’ב סוטיט ,5 ,’ג ,41-01 ,’ב םייסולוקה ,11-01 ,’ג ,8-3 ,’ב םייפיליפה
 םיקינולסתה ,91 ,’ג םייפיליפה ,91 ,’ו ,’א םייתנירוקה ,81-01 ,’ג םיימורה ,54-14 ,63-13 ,’ב לאינד ,6 ,’ט םיליהת 04  9–72 ,2–5 ,א”כ ,21 ,’ג תולגתהה 93  72-9 ,5-1 ,א”כ ,21 ,’ג תולגתהה ,01 ,א”ס היעשי 83  01-1 ,’ד ,61-41 ,’ג ,51-31 ,8-5 ,’א בקעי ,01-9 ,’א ,’א סויתומיט ,12 ,’א
 ,34-73 ,’ה ,63 ,23 ,02-71 ,’ג ,11 ,’א ןנחוי ,24 ,א”כ יתמ ,51-31 ,’ח היעשי ,22 ,ח”יק םיליהת 24  4 ,’י ,’א םייתנירוקה ,72 ,ט”פ םיליהת ,23 ,ב”כ ,’ב לאומש ,4 ,ב”ל םירבד 14  ח”י קרפ ,81-01 ,1 ,ז”י ,7 ,ד”י תולגתהה ,51 ,’א הדוהי ,7 ,’ג ,9-3 ,’ב ,’ב סורטפ ,8 ,’ב ,9 ,’א ,’ב
  8 ,’א תולגתהה ,3-1 ,’ז םירבעה ,61 ,ג”ס היעשי ,32 ,’ח ילשמ ,2 ,’צ םיליהת 44  53-43 ,’ב לאינד 34  8-4 ,’ב ,’א סורטפ ,33 ,’ט םיימורה ,72 ,ח”כ םיחילשה ,52-81 ,ו”ט ,84 ,ב”י ,66 ,06 ,35 ,’ו
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 יתמ ,52 ,ט”י בויא 74  8-7 ,’א תולגתהה ,01-9 ,’ב ,12-31 ,’א םייסולוקה ,12-71 ,’ה ,’ב םייתנירוקה ,32-12 ,11 ,ז”י ,02 ,31 ,11-6 ,1 ,ד”י ,83-73 ,03 ,’י ,92-82 ,91 ,61 ,’ח ,81 ,41 ,4-1 ,’א ןנחוי ,82 ,81 ,ב”י יתמ 64  54-14 ,53-62 ,’א סקול ,32 ,02-81 ,’א יתמ ,51-41 ,’ז היעשי 54
 ,82 ,’ב ,’א ןנחוי ,31 ,7 ,’א ,’א סורטפ ,8-7 ,’ה בקעי ,8-7 ,1 ,’ד ,’ב סויתומיט ,01-7 ,’א ,’ב םיקינולסתה ,71-61 ,’ד ,’א םיקינולסתה ,12-02 ,’ג םייפיליפה ,3 ,ד”י ןנחוי ,33-72 ,א”כ ,64-24 ,04-53 ,ב”י סקול ,73-33 ,72 ,32 ,ג”י סוקרמ ,31-1 ,ה”כ ,13 ,72 ,ד”כ ,72 ,ז”ט ,03-72 ,ג”י
 ,ח”י תולגתהה ,21-01 ,7-3 ,’ג ,’ב סורטפ ,01-6 ,’א ,’ב םיקינולסתה ,03-42 ,ז”י סקול ,6 ,א”י םיליהת 94  21-8 ,’ב ,9-7 ,’א ,’ב םיקינולסתה ,3-2 ,’ה ,’א םיקינולסתה ,63-43 ,23-92 ,72-52 ,02 ,21-9 ,א”כ ,33 ,03-42 ,ז”י ,62 ,’ט סקול ,05-84 ,44-73 ,ד”כ יתמ 84  11 ,’ג תולגתהה
 ,61-31 ,’א ,’א סורטפ ,51-31 ,01-5 ,’ד בקעי ,21  ,’ב סוטיט ,21-5 ,’ג םייסולוקה ,8-3 ,’ב םייפיליפה ,6-1 ,’ב םייספאה ,71-61 ,41 ,’ו ,42 ,71-61 ,’ה ,02 ,’ב םייטלגה ,11-01 ,’ד ,’ב םייתנירוקה ,51 ,’ה םיימורה 15  11 ,’ב ,’א סורטפ ,71  ,’ה םייטלגה ,8-7 ,’ח ,52-81 ,’ז םיימורה 05  8
  רפס’ג .פ םאיליוו תאמ ,”סדור תשרומ תריקס” ,59/02/2 שדחה יאקירמאה ןיזגמה 65  81-01 ,ז”י תולגתהה 55  42-4 ,ח”י תולגתהה ,21-01 ,7-3 ,’ג ,’ב סורטפ 45  01-4 ,ח”י תולגתהה 35  01-4 ,ח”י ,81 ,51 ,9-1 ,ז”י תולגתהה 25  11 ,ב”י תולגתהה ,71-51 ,’ב ,’א ןנחוי ,2-1 ,’ד
  61-51 ,’ב ,’א ןנחוי ,91-61 ,’ג םייפיליפה 95  ימואל-ןיבה ןוגריאל רשקב תודחואמה תומואה תדיעו לש המוכיסב וקסיצנרפ-ןסב 5491 ,ינויב 62-ב םתחנ תודחואמה תומואה לש תויוכזה בתכ ,81 ,51 ,9-1 ,ז”י תולגתהה 85  ח”י-ז”י םיקרפ ,11-8 ,ד”י ,21-11 ,4-3 ,ג”י תולגתהה 75
 ,22 ,א”י םיימורה ,15-84 ,93-83 ,13-92 ,ד”כ יתמ ,2 ,א”ל ,11-4 ,ג”י היעשי ,23-02 ,’א ילשמ ,22 ,’נ ,31-01 ,א”כ ,6-5 ,א”י ,81 ,’ט ,31-21 ,’ז םיליהת ,4 ,ב”ל םירבד 16  ז”י-ז”ט םיקרפ ,8-6 ,1 ,ו”ט ,’ט קרפ ,31-5 ,’ח ,71-21 ,8 ,4-1 ,’ו תולגתהה ,01 ,’י הימרי ,12-71 ,ד”כ היעשי 06
 ילשמ ,22-12 ,ט”לק ,01 ,ז”צ ,71-21 ,’ז ,6 ,’ה םיליהת 46  32-02 ,’ב תולגתהה 36  21-01 ,7-3 ,’ג ,’ב סורטפ ,01 ,6-2 ,’א םוחנ ,32-91 ,ח”ל לאקזחי ,6-1 ,ד”ל ,31 ,11-3 ,ג”י ,12-01 ,’ב היעשי ,6-4 ,’ט בויא 26  ז”ט קרפ תולגתהה ,9 ,6-4 ,’ב ,’ב סורטפ ,92 ,ב”י ,13-03 ,’י םירבעה
 םיליהת 86  12 ,ז”ט ,9 ,א”י ,11-8 ,’ח תולגתהה 76  02 ,ד”כ ,31 ,ג”י היעשי 66  02-81 ,ז”ט ,91 ,31 ,א”י ,5 ,’ח ,41 ,21 ,’ו תולגתהה ,11 ,א”כ סקול ,7 ,ד”כ יתמ ,22-91 ,ח”ל לאקזחי ,12-02 ,ד”כ היעשי 56  71-61 ,ז”י ,61-51 ,6 ,’ב תולגתהה ,51 ,’ה סומע ,31 ,’ח ,91-61 ,’ו ,23-42 ,’א
 תולגתהה ,02-91 ,’ב םיחילשה ,52 ,א”כ סקול ,92 ,ד”כ יתמ ,32 ,ד”כ ,11-01 ,ג”י היעשי ,8-7 ,’ט בויא 17  7 ,’ח תולגתהה 07  91-51 ,’ט תולגתהה 96  ז”ט קרפ ,8-6 ,1 ,ו”ט ,91 ,51 ,א”י ,91-31 ,11-1 ,’ט ,21-7 ,’ח תולגתהה ,72-52 ,א”כ סקול ,8-7 ,ד”כ יתמ ,22-91 ,ח”ל לאקזחי ,6 ,א”י
 ,7 ,א”י םירבעה ,61-51 ,’ב ,’א םיקינולסתה ,6-5 ,’ג םייסולוקה ,6 ,’ה םייספאה ,9-8 ,’ב ,81 ,’א םיימורה ,5 ,’ט סומע ,02 ,’ז הימרי ,52-32 ,ב”מ ,11-1 ,ד”ל ,9 ,ג”י היעשי ,92-91 ,’כ בויא ,33-72 ,ו”כ ארקיו ,21-01 ,ב”ל ,32 ,ב”כ ,4 ,ו”ט תומש 27  81 ,9-8 ,ז”ט ,21 ,’ח ,31-21 ,’ו
 ילשמ 47  52-42 ,’א ,’א סורטפ ,01-2 ,ח”י הימרי ,42 ,7-6 ,’מ ,22-91 ,11-01 ,’ב היעשי ,61-41 ,ג”ק ,21 ,7-5 ,ט”ל ,9 ,’ב םיליהת ,21-11 ,ג”י ,12-81 ,’ד בויא 37  8 ,ח”י תולגתהה ,41-7 ,ט”פ םיליהת ’א27  51 ,ט”י ,12-71 ,11-1 ,ז”ט ,7 ,1 ,ו”ט ,11-9 ,ד”י ,71-61 ,’ו תולגתהה ,92
 ,81 ,51-21 ,8 ,2-1 ,ז”י ,11-8 ,ד”י ,81-11 ,8-1 ,ג”י ,21 ,9 ,ב”י תולגתהה ,7 ,’א ,’ב ןנחוי ,3 ,’ד ,22 ,91-81 ,’ב ,’א ןנחוי ,8 ,’ה ,’א סורטפ ,21-3 ,’ב ,’ב םיקינולסתה ,51-31 ,א”י ,4 ,’ד ,’ב םייתנירוקה ,44 ,’ח ,66 ,’ו ןנחוי ,11 ,5-4 ,ד”כ יתמ ,7 ,’ז ,34-04 ,53-43 ,’ב לאינד 57  ’א קרפ
 ,’ד ,’א ןנחוי ,4-3 ,’א ,’ב סורטפ ,11 ,’ב םירבעה ,51 ,’ב םייפיליפה ,6-4 ,’ד ,22-91 ,01-1 ,’ב ,21-4 ,’א םייספאה ,92-52 ,’ג םייטלגה ,12-71 ,’ה ,’ב םייתנירוקה ,72 ,ב”י ,71-51 ,’ו ,’א םייתנירוקה ,32-12 ,11 ,ז”י ןנחוי ,61-41 ,’ה יתמ 67  51-21 ,01-7 ,’כ ,12-11 ,ט”י ,42-9 ,3 ,ח”י
 ,41-31 ,’ז יתמ ,63 ,’ח ילשמ 87  41 ,ב”כ ,72-9 ,7 ,3-2 ,א”כ ,9-7 ,ט”י תולגתהה ,01-9 ,’ב ,’א סורטפ ,41 ,’ב סוטיט ,23-32 ,’ה םייספאה ,91-71 ,’ה ,’ב םייתנירוקה ,82-72 ,41-21 ,ב”י ,’א םייתנירוקה ,5 ,2 ,ב”י ,6-4 ,’ז ,5-4 ,’ו םיימורה ,02-81 ,ח”י ,91-81 ,61-51 ,ז”ט יתמ 77  71
 ,א”י ,71-51 ,’ג תולגתהה ,9 ,’א ,’ב ןנחוי ,31-21 ,’ב םייספאה ,05-54 ,ו”ט ,12 ,’י ,’א םייתנירוקה ,7 ,’ג סקול ,33 ,03 ,ב”י ,72-51 ,’ז ,42-32 ,’ו ,21 ,01 ,’ג יתמ 97  4-3 ,ג”י ,9 ,ב”י תולגתהה ,61-41 ,’א הדוהי ,01-8 ,’ג ,’א ןנחוי ,5-3 ,’ג ,’א סורטפ ,51-41 ,’א בקעי ,44-24 ,’ח ןנחוי
  11-9 ,ד”י תולגתהה ,92-82 ,’ג סוקרמ ,23-13 ,ב”י יתמ 38  02 ,ט”י ,2 ,ז”ט ,11-9 ,ד”י ,81-61 ,’ג תולגתהה 28  4 ,’כ ,11-9 ,ד”י ,81-61 ,ג”י תולגתהה 18  31-21 ,ז”י ,41-11 ,ג”י ,9-7 ,4-3 ,ב”י תולגתהה 08  51-41 ,ב”כ ,8-7 ,א”כ ,2-1

)5דומעבךשמה(

)1ּדומעמךשמה(

 .ול עמשיהל ךישממ התאש לע םיהולאל הדומ
 ךנולעל הארשהה תא הנתנ חטבל שדוקה חור
 ,הלעמל רכזומה ןולעה תא יתארק רשאכ -
 יבל תא יל התארהו שדוקה חור יתוא החיכוה
 תא יתשקיבו הבושתב יתרזחו יתיכב -
 תויחל יל רוזעל ,שדוקה חור ידי-לע ,םיהולא
 איבהל ךינולעב שמתשמ אוה .םוי ידמ ורובע
 .ךל הדות .ייחל הנבהו תוריהב
 ,חישמב ךתוחא
 קרוי-וינ ,ןילקורב                               .סא .וו

�רוצ�,בוש�54.תוגוודזה�ידי-לע�אל�,שדוקה�חור�ידי-לע
�ומצע�םיהולא�אוה�םלועה�תא�בילעמהו�לישכמה�הז
�לכ�טילש�,םינודאה�ןודאו�םיכלמה�ךלמ�64,עושיב�יחה
�ול�םיעמשנה�תא�תחקל�ץראל�רוזחי�בורקבש�,םוקיה
�לכ�לע�ולוכ�םלועה�תא�סורהיו�74ומע�םיימשל�הרזח
�אוה�,זאו�84.ובש�תעמשמה�ירסח�,םיעשרה�םישנאה
�94.ותבהלב�םלועה�תא�ףורשי

�ונל�םימרוג�ונלש�תושגרההו�תוואתה�,תושגרה
�םהילע�עודמ�הביסה�וז�05.םיהולא�חור�דגנ�םחליהל
�תושגרהלו�תוואתל�,תושגרל�ךופהלו�תוכדזהל�,קספיהל
�,םיימשה�תוכלמל�סנכיהל�לכונ�אל�,תרחא�15.םיהולא�לש
�,וניתושגר�לכ�תא�ךופהל�םיבייח�ונא�.השדחה�םילשוריל
�.וניביואל�וניתושגרהו�וניתוואת

�שדחה�םלועה�רדס�לש�םיקוחה�לכ�טעמכ�,בוש
�םישנאה�לכ�אל�.םיהולא�רבד�לש�טלחומ�ךופיה�םה
�רדס�לש�ותלהנמ�.םיעשר�םה�שדחה�םלועה�רדסב
�םיפינס�הל�שיו�הילטיא�,אמורב�איה�שדחה�םלועה
�קלחל�ארוק�םיהולא�25.םלועה�לכב�םידרשמו
�:רמוא�אוה�.וישנא�-�שדחה�םלועה�רדסב�םישנאהמ
�ולבקת�ןפו�היתואטחב�ופתתשת�ןפ�,ימע�,הנממ�ואצ”
�רדס“ב�םלוכ�םא�35.)�4,ח“י�תולגתה(�“היתוכממ
�םיהולא�יזא�,םיעשר�ויה�םויה�לש�“שדחה�םלועה
�,הזה�דחאה�םלועה�ךותמ�תאצל�םהב�ץיאמ�היה�אל
�,םלועה�תלשממ�תא�תלהנמש�תיטילופה�תכה
�רובע�םיללפתמ�ונא�45.שאב�סורהל�חיטבמ�םיהולאש
�ךותמ�ואצי�רבכ�םיבר�.םוי�ידמ�הלא�םיהולא�ישנא
�.הז�יעושי-יטנא�“שדחה�םלועה�רדס“

�דחאה�םלועה�תכלממ�יכ�,ונל�םירמוא�שדוקה�יבתכ
�רדס�55.הזה�םלועה�לש�הנורחאה�הכלממה�איה�יחכונה
�םדא�הגהש�היזה�אוה�הזה�ירצונ-יטנאהו�שדחה�םלועה
�,יתצלפמ�םולח�אוה�סדור�לש�ומולח�65.סדור�ליסס�םשב
�,ידוהי-יטנא�,עושי-יטנא�,םיהולא-יטנא�,ינטש
�םעפ�הלפנש�,אמור�.תירצונה�השדחה�םילשורי-יטנאו
�תעצבמש�ריעה�איה�75,תותימצל�בוש�לופיל�תדמועו
�85.היתוחולשו�היפנע�םע�דחיב�,ומולח�תא

�תרגיא(�“םלועה�תא�ובהאת�לא”�:רמוא�םיהולא
�סעכ�אלמ�ישולישה�םיהולאה�95.)�51,'ב�הנושארה�ןנחוי
�םניאש�םישנאה�לכל�ןכו�םלועל�הארי�אוה�ותוא�,םילא
�קלח�םלועל�בורקב�הארי�םיהולא�06.הבושתב�םירזוח
�ולש�תועודי�ךכ-לכ�-אלה�תושגרההו�תוואתה�,תושגרהמ
�הלא�דגנ�,םלועב�עשרה�ישנא�,הבושתה�ירסח�לכ�דגנ
�עמשיהל�אל�וטילחהש�הלאו�אוטחל�םיבהוא�רשא
�יחילש�16.ותומיש�דע�םהישעמ�לכב�םיהולא�תווצמל
�אלל�םלוכ�תא�בהוא�םיהולאש�םלועל�םירמוא�ןטשה
�םירבדמ�זגרתמ�םיהולא�.אל�וא�םיאטוח�םה�םא�ןיב�,יאנת

�םלועב�הלא�לכ�םע�דחיב�,םתוא�עזעזי�אוה�.הלאכ
�םעוז�סעכו�,תוארפ�,תומילא�ידי-לע�,םהב�םינימאמה
�ודמילש�לע�תוומב�םתוא�גורהא�:רמוא�אוה�26.םדגנ
�36.אוטחל�ילש�םידבעה�תא�ותיפו

�“עבטה�ךרדכ”�אל�תאז

�םיבהוא�םניא�הבושתב�םירזוח�םניאש�םיאטוח
�תרחא�היזה�םיאיצממ�םה�.םתוא�אנוש�םיהולאש�ןימאהל
�עבטה�ךרד�יכ�תנעוט�וז�היזה�.“עבטה�ךרדכ”�תארקנה
�הבושת�אלל�םיאטוחה�דגנ�םיהולא�תוכמל�תמרוגה�איה
�תוקזח�המדא�תודיערב�ץראב�םולהי�םיהולא�46.םלועב
�66.וריצ�לע�עוני�ולוכ�םלועה�,השעמל�56.רתוי�הברהב
�םינקירוה�,תומילא�ודנרוט�תופוס�רתוי�הברה�ויהי
�םיטהול�דרב�ירודכ�ידי-לע�הכוי�םלועה�.םינופייטו
�רתוי�לודג�רואטמו�,וליק��54םילקושהו�לזרבל�םימודה
�םורגיו�ץראה�רודכ�םע�שגנתי�ונלש�רתויב�הובגה�רההמ
�הווחנ�ונא�76.םעפ-יא�האר�םלועה�רשאמ�סרה�רתוי�הברה
�תוידגרט�,הפורת�אלל�תולחמ�דוע�,בער�,םישעוג�םימי
�רפסב�ןוידב�םירכזומה�,םירחא�תונוסא�יפלאו�תוישיא
�ןניא�הלא�.תוירקיעה�תוכמה�הרשע-עברא�לע�תולגתהה
�,םיהולא�ידי-לע�אלא�“עבטה�ךרד”�ידי-לע�תומרגנ
�אוה�יכו�,וללה�תוכמה�תא�איביש�הז�אוה�יכ�רמואה
�רמוא�םיהולא�86.וז�תינכות�לש�םייתלחתהה�םיבלשב
�םילילא�ידבוע�קר�.“עבטה�ךרדכ“�הזכ�רבד�ןיאש�ונל
�.הלאכ�םיישפט�םירבד�םירמואו�םיבשוח

�הפוקת�ךות�וגרהיי�םלועה�תייסולכואמ�שילש
�הפירשהש�ינפל�ופרשיי�ץראהמ�שילש�96.דואמ�הרצק
�,הנתשי�שמשה�רוא�07.הלוכ�ץראה�תא�הלכת�הלודגה
�תורחא�תובר�תוכמ�הנשחרתתו�םדל�ךופהי�חריה
�רשע-דחא�,העשת�,הנומש�םיקרפ�,תולגתהב�תורכזומה
�תוואתה�,תושגרהמ�רפסמ�קר�יתרכזה�17.רשע-השישו
�.ותוא�םיאנושה�הלא�יפלכ�םיהולא�לש�תושגרההו
�לש�םיהולאמ�רתוי�הברה�אוהש�םלועל�חיכוי�םיהולא
�םיהולאו�”טסירורט”�אוהש�םלועל�הארי�אוה�.הבהא
�אוה�27.ותוא�םיאנושה�הלא�יפלכו�םיעשרה�יפלכ�ארונ
�א27.קזחו�לוכי-לכ�אוהשו�םישלח�םהש�םלועל�חיכוי
�רשאמ�רתוי�אל�םהשו�,ארובה�אוהש�םהל�ריכזי�םג�אוה
�37.םהב�תחא�המישנו�רמוח

�היהו”�:ונממ�וקחרתהש�הלאל�רסומ�םיהולא�רבד
�תוברהלו�םכתיא�ביטיהל�םכילע�הוהי�שש�רשאכ
�דימשהלו�םכתא�דיבאהל�םכילע�הוהי�שישי�ןכ�,םכתא
�המש�אב�התא�רשא�המדאה�לעמ�םתחדינו�םכתא
�הלא�תא�סורהי�אוה�47.)�36,ח“כ�םירבד(�“התשרל
�,םלועה�בור�םה�,“היחה�םלצ“מ�קלח�תויהל�וכפהש
�םטנפהל�ןטשל�התשרהש�,םלועה�תייסולכוא�תיברמ
�ףוגה�,ןטשה�,“היח“ה�ףוגמ�םיקלחל�םכפוהלו

�57.יעושי-יטנא�ול�ארוק�םיהולאש
�םלצבו�תומדב�םה�םיהולא�ךרדב�םיכלוהה�הלא
�,עושי�לש�ופוג�לש�םיברה�םיקלחה�םה�67.חישמה�לש
�יקלח�םיווהמה�,םירחא�77.השדחה�םילשורי�,היסנכה
�םלצבו�תומדב�םה�המדאה�ינפ-לע�ןאכ�ןטשה�לש�ופוג
�בור�.ירצונ-יטנאה�שדחה�םלועה�רדס�לש�היחה�לש
�ןוויכמ�,ןטשה�,היחה�םלצב�הניה�םלועה�תייסולכוא
�וא�ףקשמ�התא�87.םיהולא�תווצמ�לע�םירמוש�םניאש
�ףוג�ןיא�,עצמאב�והשמ�ןיא�97.ןטשה�תא�וא�םיהולא�תא
�התא�,םיהולא�תומדב�אל�התא�םאש�ךכ�.ישילש�םייניב
�לכו”�.היחה�,ןטשה�ףוגמ�קלח�וא�,ןטשה�תומדב
�ןוטלשה�תא�ןתנש�ינפמ�]ןטשה[�ןינתל�ווחתשה��…ץראה
�,ותוללכב�םלועה�הניה�היחה�08.)�4-3,ג“י�תולגתה(�“היחל
�וא�דובעל�,תרשל�םיברסמה�םיברה�ןטשה�ףוג�יקלח
�.עושי�וננודא�תומדב�םייקתהל

�)פי'צ(�בבשה

�רדס�לע�רבדל�ליחתהל�הבוחה�תמייק�,בוש
�יחכונה�שדחה�םלועה�רדס�םוקמב�השדחה�םילשורי
�תא�שפחל�וליחתי�אל�םלועה�ישנא�םא�.הנוגמה
�רדס�לע�רבדל�וליחתי�אל�םה�םא�,דיימ�םיהולא
�וחקי�םה�,אשונב�והשמ�תושעלו�השדחה�םילשורי
�וא�םחצמב�,ריעז�בבש�וניהש�,היחה�ות�תא�םמצע�לע
�םושמ�,תאז�28.םוניהיגב�חצנה�תא�ולביו�18םנימי�דיב
�ומכ�רבד�ותוא�הז�.היחה�ות�הניה�בבשה�תחיקלש
�חלסנ�אל�השעמ�אוהש�,שדוקה�חור�לש�םשה�לוליח
�לכ”�:ונל�רמוא�םיהולא�38.םיימשבו�ץראה�ינפ-לע
�לש�תוואתה[�המלצלו�היחל�]תרשמ[�הווחתשמה
�םיברה�םיקלחה�לש�תוואתה�םהש�,םלועה�תייסולכוא
�ות�לבקמו�]ןטשה�רובע�םידבועה�הלא�,היחה�ףוג�לש
�םיהולא�ןורח�ןיימ�התשי�אוה�םג�,ודי�לע�וא�וחצמ�לע
�הנועיו�,לוהמ�ונניאו�ומעז�סוכב�גוזמה�]הבהא�ןיי�אל[
�.השה�ינפלו�םישודקה�םיכאלמה�ינפל�תירפגו�שאב
�םהל�היהת�אלו�םימלוע�ימלועל�הלעי�םייוניעה�ןשע

קרוי�וינ
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 לע הקזח - ראותה חישמל ןתינ ךכבו ,םיהולאו ןושארה םדאל דע )םירמ יבא( ילע ךרד חישמה עושי לש ןיסחויה ןליא רזוח )83 ,’ג( סקול יפ-לע הרושבב יכ תוארל ןיינעמ 1
  .)2-1 ,’א םירבעה לא תרגיאה( ”םיהולא ןב” רותב ”םירבדה לכ”ל םגו ,)01-1 ,’ה ןנחוי ןוזח ,9-6 ,’ב םירבעה לא תרגיאה ,03-72 ,’א תישארב האר( ”םדא-ןב”כ ,ץראה לכ
 .ףסוי לש יגולויבה ויבא היה בקעי יכ ,תרמוא תאז )61 ,’א יתמ יפ-לע הרושבה( ”ףסוי תא דילוה בקעי” יכ רמאנ יתמ יפ-לע הרושבבש ןיסחויה תלשושב יכ ןייצל ןיינעמ 2
 האר( ידוהיה גהנמב לבוקמל םאתהב תאז .ילע תבל יושנ היה אוהש ושוריפ ”ןב”ה ןאכ .)32 ,’ג סקול יפ-לע הרושבה( ”ילע ןב ףסוי” בותכ סקול יפ-לע הרושבב ךא
 יתרצנה עושי יכ חיכוהל תנמ-לע תירקיע תובישח ילעב םה .שדוקה יבתכב םיעיפומה ןיסחויה תונליא לש םתובישחב טיעמהל איה האיגש 3  .)71 ,ד”כ ’א לאומש
 ,דוד-ןב אוה עושיש החכוהל הנקמ םיהולאש תובישחה תא ונל הארמ השדחה תירבב ןיסחויה תונליא תואצמיה ,בגא .דוד תוכלמ סכ לע הקזח ול שי יכו חישמה אוה
.האובנה יולימ ידי-לע ןועיטה תובישח תא הארמ רישי יתלב ןפואבו

.לכה�ןודא�םג�אוה�אלא�,דוד�לש�ונודא�קר�וניא
�ונינפב�הנה�.דוד�סכל�חישמה�לש�ותוכז�)4(
�שרדייש�תבכרומ�הכ�איה�.הכובסו�תבכרומ�הדיח
�תאו�היעבה�תא�ןיבהל�ארוקה�דצמ�זוכיר�טעמ
.התרומת�תא�הווש�איה�ךא�-�הנורתיפ

�,הלותבל�דלוויהל�בייח�,דוד�ערזמ�,חישמה
�תורמל�,דוד�סכל�תיקוח�הקזח�לעב�תויהל�ןמזב-ובו
�והינכ�םשב��עשר�היה�המלש�יאצאצמ�דחאש�הדבועה
�ךולמי�אל�וערזמ�דחא�ףא�יכ�רמאנ�וילע�רשא�,)הינכי(
�הדבועה�תורמלו�,)�03-82,ב”כ�הימרי(�הדוהי�לע
�ךרד�קר�הרבע�הכולמה�סכל�תוכז�לארשיבש
�דלונ�חישמה�עושי�ןאכו�.םירבגה�םיאצאצה
!הלותבל

�”דוד�אסכ“�תא�שריי�חישמה�יכ�ןיטולחל�רורב�הז
�,�11,ב”לק�םיליהת�,�61-51,ג”ל�הימרי�,�6,'ט�היעשי(
�,הלותבל�דלונו�תויה�ךא�,)�11,�41,ז”י�'א�םימיה-ירבד
�?דוד�סכל�תיקוחה�ותוכזב�תוכזל�אוה�לוכי�דציכ
�ידי-לע�םקוהש�םוסחמה�תא�ףוקעל�רשפא�דציכו
�תוארנה�תואובנה�תא�רותפל�לוכי�ימ�?והינכ�יאטח
�תמכוחל�תאז�חנה�?תולבלבמו�תודגונ�הכ�הרואכל
�וללה�תוידוחייה�תואובנה�תא�הרצי�םג�רשא�,הניכשה
�:והיעשי�רמא�רשא�תא�רוכז�.ןתמשגה�תא�הרתפ�םגו

.)�6,'ט�היעשי(�”תאז�השעת�תואבצ�הוהי�תאנק“
�לוכיבכ�ירשפא-יתלב�הארנש�המש�דבלב�וז�אל�
�ןתנ�םיהולאש�אלא�,חישמה�עושיב�רהבוהו�רתפנ
�ןתינה�ןיסחויה�ןליא�תרוצב�והשעמ�יטרפ�תא�ונל
�,יתמ�ידי-לע�ןתינש�ןיסחויה�ןליאב�.השדחה�תירבב
�ןליא�.ףסוי�ךרד�חישמה�לש�וסוחיי�ונינפב�שגומ
�תנתינ�ךכבו�-�”דוד-ןבכ“�חישמה�תא�הארמ�הז�ןיסחוי
�ךכבו�-�”םהרבא-ןב”כ�,ךכל�ףסונב�,דוד�סכל�תוכזה
�םיחטשה�לע�,תחטבומה�ץראה�לע�הקזח�ול�תנתינ
1.וערזו�םהרבא�לש�םנוטלשל�ונתינש

�דחאכ�ףסוי�הארנ�,יתמ�לש�ןיסחויה�תלשושב
�.המלש�ךרד�,דוד�ךלמה�לש�םייתוכלמה�ויאצאצמ
�םג�ארקנה(�הינכי�ךרד�דוד�יאצאצמ�םג�היה�ףסוי�ךא
�סכ�לע�תבשל�לוכי�אל�ומצע�ףסוי�ןכל�.)והינכ
�ונל�תוארהלמ�רהזנ�יתמ�לש�ןיסחויה�ןליא�.הכולמה
�,”דוד�לש�ויצלח�אצוי“�היה�אל�,ףסוי�ךרד�,עושיש
.ףסוי�ךרד�דוד�לש�רישי�אצאצ�א”ז

�ןליא�ונל�רסמנ�,�83-32,'ג�סקול�יפ-לע�הרושבב
�יבא�היה�ילע(�.םירמ�ךרד�חישמה�עושי�לש�ןיסחויה
�הז�ןיסחוי�ןליאב�2.)�32קוספ�,ףסוי�לש�ונתוח�,םירמ
�”דוד�לש�ויצלח�אצוי”כ�,תילולימ�,חישמה�הארנ
�תורמלש�,שיגדהל�היהי�בושח�ךא�.םירמ�ומא�ךרד
�הל�התיה�אל�דוד�לש�הכולמה�תיבמ�התיה�םירמש
�ךלמל�אצאצ�התיה�איה�יכ�,הכולמה�סכ�לע�הקזח
�תרבוע�הכולמה�סכל�הקזחה�וליאו�,ןתנ�ךרד�דוד
�,ח”כ�,'א�םימיה�ירבד�האר(�המלש�לש�ויאצאצ�ךרד
�עושי�תדלוה�ינפל�םירמל�ףסוי�יאושנ�,ןכל�.)6-5
!הרקש�המ�קוידב�הזו�,רתויב�םייחרכה�ויה�חישמה

�ומא�םירמ�:התיה�הכ�חישמה�עושי�תדלוהו“
�חורל�הרה�תאצמנ�הילא�אובי�םרטבו�ףסויל�הסרוא
�:רמאיו�םולחב�וילא�הארנ�הוהי�ךאלמ�הנהו���…שדוקה
�ךתשא�םירמ�תא�ךילא�סונכמ�ארית�לא�,דוד-ןב�ףסוי
�יפ-לע�הרושבה(�”אוה�שדוקה�חורמ�הב�הרוה�רשא�יכ
3.)�02-81,'א�יתמ

�תא�חישמה�עושי�לביק�,םירמ�תועצמאב�,ךכ
�םירמ�יאושינ�ךותמו�דוד�ךלמהמ�ילולימה�וסוחיי
�ותוכז�תא�לביק�אוה�”דוד-ןב“�אוה�םג�היהש�,ףסויל
�דלונ�םרטב�ףסוי�תשא�םירמ�תויה�.דוד�סכל�תיקוחה
�ךרדב�.ןמואה�ויבא�,יקוחה�ויבאל�ףסוי�תא�ךפוה�עושי
�חישמה�עושי�יכ�,ןכ�םג��הינכי�לע�האובנה�המשגתה�וז
�םאה�.הינכי�לש�רישי�אצאצ�-�וא�”וערז”מ�היה�אל
�,הזמ�בכרומו�ךבוסמ�רתוי�רבד�לע�בושחל�תייה�לוכי
?בר�הכ�קוידב�רתפנה

�םאה(�םירוהה�תויהל�ויה�םיבייח�םירמו�ףסוי
�ינש�ויה�םה�:חישמה�עושי�לש�)םיצמאמה�באהו
�האובנה�תא�םישגהל�ולכיש�םרודב�םידיחיה�םישנאה
�םירמל�יושנ�תויהל�היה�בייח�ףסויו�.חישמה�תודוא
�ותוכז�תא�לבקל�לכוי�עושיש�ידכ�,עושי�דלונ�םרטב
�אל�חישמה�,תאז�םע�דחי�.ףסוי�ךרד�דוד�סכל�תיקוחה
�דגנ�גייסה�ללגב�,ףסוי�לש�ודלי�תויהל��לוכי�היה
�תויהל�היה�בייח�ףסויש�תורמלו�הינכי�לש�ויאצאצ
�םירמ�תא�”תעדל“�היה�לוכי�אל�אוה�,םירמל�יושנ
�בייח�עושיש�ןוויכמ�,עושי�תדלוה�ירחא�דע�ותשיאכ
�הרדוסו�התווצש�המשגההו�!הלותבל�דלוויהל�היה
!טרפ�לכב�תמלשומ�התיה�תוהולאה�ידי-לע

.יאמשדוחןולעבאוביךשמהה

)1דומעמךשמה(

www.alamoministries.com
ומאלא�תייסנכ�לש�טנרטניאה

�,ומאלא�ינוט�רמוכה�לש�תירבחה�ובל�תמושתל

�ךל�חולשל�דובכה�לע�דואמ�חמש�ינא

�םיהולא�לש�ודבע�תויהל�ןיינועמ�ינא�.הז�בתכמ

�,דבלב�ךתיא�דובעל�הצור�יתייה�.ךתייסנכ�ךרד

�תינקירפא-תיתפרצה�הליהקל�ריכהל�הרטמב

�.תירנויסמה�ךתדובע�תא�,דנלריא�,ןילבדב�ןאכ

�תיטרקומדה�הקילבופרהמ�רוקמב�ינאש�תורמל

�ןאכ�ידלי�תשולשו�יתשא�םע�יח�ינא�,וגנוק�לש

�יל�חולשל�לכות�םא�הדות�ריסא�יתייה�.ןילבדב

�םניח�הקולחל�תירצונ�תורפס�לש�תיניצר�תומכ

�הוקתב�.יתחפשמ�יבורקו�ירכמ�,ירבח�ןיב

�בוטה�םיהולאו�יאוולה�.בורקב�ךממ�עומשל

�ךתוא�ךרביו�םישודקה�וימחרב�ךתוא�רומשי

�.ךתנוהכ�תא�ליפכיו

�דנלריא�,ןילבד������������������������������.יא�.י'ג

�,רקיה�ומאלא�רמוכה
�התאש�תבתכ�וב�ךבתכמ�לע�הבר�הדות
�ןוויכמ�.הקולחל�תורפס�רחבמ�יל�חלוש
�הרשמב�ךלש�תורפסה�תא�קלחל�ןכומ�ינאש
�יל�חולשל�לכות�םא�תאז�ךירעא�ינא�,האלמ
�תורפסה�לש�םיקתוע�רתויש�המכ�וא�לכ�תא
�,אוה�הצור�תמאב�ינאש�רבדה�.לכותש�לככ
�ךלש�םירסמה�תא�ולבקי�תאז�ריעב�םלוכש
�ןטשל�זא�.םדא�ינב�לש�םהייח�תא�םינשמה
�ךרבי�םיהולאו�יאוולה�.תורצ�הפ�ויהי�דוע
�.םאתהב�ךתוא
�הילגנא�,דנלבילק/רקדר�������������.לא�.ןא

�,ינודא
�ונלש�עדימהו�הליפתה�וקב�דואמ�תשגרמ�החיש�יתלביק�רשאכ�
�.הקזוחב�שדוקה�חור�לש�התוחכונ�תא�יתשגרה�,סנגריב�יראל�רמוכהמ
�.התינוכמ�ןולחל�דמצוהש�,ךלש�ןולעה�תא�הלביק�ותשיאש�רמא�אוה
�התאש�רמא�אוה�.רמול�ךל�היהש�הממ�םומה�אוהו�ותוא�ארק�אוה
�חור�תא�שיגרמ�אוהש�רמא�אוה�.םיהולא�ידי-לע�חשמנש�איבנ�ןכא
�,וטנמרקסל�ןמזמ�אל�רבע�אוה�.ןולעה�תא�ארוק�אוה�רשאכ�שדוקה
�אוה�.ולשמ�היסנכ�וב�חותפל�םוקמ�שפחמ�אוהש�רמאו�הינרופילק
�.ותיבל�וחלשיש�םינולעב�ןיינועמ�אוהש�םג�רמא

�שדוקה�חור�לש�התוחכונ�.ונתייסנכ�רובע�ללפתי�אוהש�רמא�אוה
�אוהש�רמא�אוה�יכ�דע�,ןולעה�תא�ארק�אוה�רשאכ�הקזח�הכ�התיה
�!היוללה�.איבנ�התאש�עדי
�.יב�.םא

 ,רקיה ומאלא רמוכה
 םיהולאש איה ךרובע ונתליפת .חישמה עושי וננודא םשב תוכרבו םינכה ילוחיא תא חלוש ינא

 ךתכימת לע ךל תודוהלו בותכל תונמדזהה תא יל ןתנש םיהולאל הדומ ינא .ךכרביו ךתוא רומשי
 הדומ ינא .”חישמה” רפסה תאו דואמ יתוא םיניינעמה םינולע יל חלוש התאש ךכב ,תינחורה
 תושפנ איבהל ידכ יב שמתשהל םיהולא ךישממ ןיידע ,ךלש הרושבה ךרדש ךכ לע םיהולאל
 .חישמה לש ופוג ראשלו ךל המח םולש תשירד .ךכרבי םיהולא .עושיל תובר
 היבמז ,הלוגני'צ                                                                                    .יס .םא רמוכה

�היבמז

�הינרופילק הילגנא דנלריא

חישמה
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 ,’ג םייטלגה ,71-61 ,’ו ,12-71 ,’ה ,’ב םייתנירוקה ,9 ,’ג ,’א םייתנירוקה ,2-1 ,ב”י ,61 ,א”י ,92-82 ,11 ,’ח םיימורה ,62 ,32-12 ,ז”י ,41-7 ,ז”ט ,8-7 ,5-4 ,ו”ט ,62 ,32 ,02-51 ,ד”י ןנחוי 58  01 ,4 ,’כ ,12-51 ,11 ,ט”י ,31-11 ,ז”י ,ז”ט קרפ ,2-1 ,ו”ט ,81-11 ,8-1 ,ג”י תולגתהה 48
 קרפ ,71 ,’י םירבד ,5 ,’כ תומש ,21-01 ,4 ,’ז ,71 ,’ו תישארב 88  52-22 ,’א בקעי 78  61-51 ,’א סוטיט ,01-7 ,’ב ,’ב םיקינולסתה ,44 ,32 ,’ח ןנחוי ,53-43 ,א”י סקול ,54-34 ,92 ,ב”י ,32-51 ,’ז יתמ 68  3 ,א”כ תולגתהה ,4 ,’ד ,42 ,6 ,’ג ,’א ןנחוי ,92-72 ,’א םייסולוקה ,82-72
 ,’ב ,81 ,’א םיימורה ,93 ,’ה ,3 ,1 ,’א ןנחוי ,8-2 ,’א םוחנ ,2 ,א”ל היעשי ,39-98 ,ט”יק ,01-9 ,ו”ע ,8-6 ,ו”ל ,4 ,ג”ל ,21 ,’ז םיליהת ,’ט קרפ ,21-8 ,’ח הימחנ ,23 ,’ח ,’א םיכלמ ,72-52 ,ב”כ ,’ב לאומש ,01 ,3-2 ,’ב ,’א לאומש ,02-91 ,ד”כ עשוהי ,5 ,ב”ל ,31-11 ,א”ל ,91 ,ט”כ ,ח”כ
 ,04-93 ,’ה ןנחוי ,31 ,ז”ט סקול ,04-73 ,ב”כ ,93-73 ,’י יתמ 09  3 ,’ה ,71-8 ,’ד ,’א ןנחוי ,6 ,ב”י םירבעה ,01-8 ,’ה םיימורה ,41-31 ,ו”ט ,32-12 ,ד”י ,91-61 ,’ג ןנחוי ,9 ,ו”ט ילשמ ,8 ,ו”מק םיליהת ,01-9 ,’ז ,01-9 ,’ה םירבד 98  21-8 ,’ג םירבעה ,6-5 ,’ג ,71-61 ,’א םייסולוקה ,31-5
 ,6-4 ,’ז ,02-81 ,41-21 ,5-1 ,ב”י םיימורה 29  42 ,6 ,’ג ,’א ןנחוי ,01-9 ,’ג םייסולוקה ,5-3 ,’ב ,12-02 ,’א םייפיליפה ,2-1 ,’ה ,42-22 ,’ד םייספאה ,12-41 ,’ה ,’ב םייתנירוקה ,2 ,ב”י םיימורה ,8-3 ,ו”ט ןנחוי 19  9 ,ב”י םיימורה ,71-51 ,א”כ ,21 ,01-9 ,ו”ט ,42-32 ,12 ,51 ,ד”י ,24
 ,’ו ,31-9 ,’ה ,’א םייתנירוקה ,23-12 ,’א םיימורה ,02-81 ,ו”ט יתמ 49  4-3 ,ג”י תולגתהה ,01-6 ,’ג ,’א ןנחוי ,7-1 ,’ג ,’ב סויתומיט ,21-8 ,’ב ,’ב םיקינולסתה ,61 ,’ו םיימורה ,44-24 ,’ח ןנחוי 39  61 ,31-11 ,’ד ,7-6 ,’ג םייספאה ,21 ,ב”י ,71 ,’י ,02-91 ,71-51 ,’ו ,’א םייתנירוקה
 םייסולוקה ,51 ,’ב םייפיליפה ,12-71 ,’ה ,’ב םייתנירוקה ,02-91 ,’ו ,’א םייתנירוקה ,11-01 ,1 ,’ח םיימורה ,62 ,32-02 ,ז”י ,11-4 ,ו”ט ,62 ,32 ,02-51 ,ד”י ןנחוי ,31 ,ג”י סוקרמ ,31 ,ד”כ ,22 ,’י יתמ 59  51 ,ב”כ ,8 ,א”כ תולגתהה ,4 ,’ד בקעי ,5-4 ,ג”י םירבעה ,7-3 ,’ה םייספאה ,01-8
 ,31-21 ,’ד ,’א סויתומיט ,81-71 ,’א םייספאה ,11 ,ז”י םיחילשה ,3 ,ו”ט ,23-13 ,’ח ,42 ,’ה ,41 ,21 ,4-1 ,’א ןנחוי ,031 ,ט”יק םיליהת 69  9 ,’א ,’ב ןנחוי ,6 ,’ב ,’א ןנחוי ,22-02 ,’ב ,’ב סורטפ ,21 ,’ב ,61-51 ,’א ,’א סורטפ ,93-83 ,32-81 ,72-62 ,’י ,6-4 ,’ו םירבעה ,7-6 ,’ב ,92-72 ,’א
 םיימורה ,03-82 ,א”י יתמ 89  41 ,’ו ,42 ,71-61 ,’ה ,02 ,’ב םייטלגה ,13 ,ו”ט ,72-62 ,’ט ,’א םייתנירוקה ,12-9 ,2-1 ,ב”י ,41-01 ,’ח םיימורה ,62-42 ,ב”י ןנחוי ,62-42 ,ז”ט יתמ 79  2 ,’ב ,52-42 ,’א ,’א סורטפ ,21 ,3-2 ,’ד םירבעה ,9 ,’א סוטיט ,2 ,’ד ,71-41 ,’ג ,’ב סויתומיט
 ,71-51 ,’ו ,9 ,’ג ,’א םייתנירוקה ,61 ,א”י ,13-81 ,11 ,2 ,’ח ,61-6 ,’ו םיימורה ,62 ,32-12 ,ז”י ,41-7 ,ז”ט ,8-7 ,5-4 ,ו”ט ,62 ,32 ,02-51 ,ד”י ,44 ,32 ,’ח ןנחוי ,53-43 ,א”י סקול ,54-34 ,33 ,92 ,ב”י ,02-71 ,’ז ,61 ,’ה ,01 ,’ג יתמ 001  41-31 ,’ז יתמ 99  31 ,’ד םייפיליפה ,73 ,’ח
 ,’ג ,’ב םייתנירוקה ,81 ,ט”יק ,9 ,ט”י םיליהת 101  3 ,א”כ תולגתהה ,42 ,6 ,’ג ,’א ןנחוי ,21 ,’ב ,’א סורטפ ,31 ,’ג בקעי ,61 ,’א סוטיט ,52 ,’ה ,’א סויתומיט ,01-7 ,’ב ,’ב םיקינולסתה ,92-72 ,’א םייסולוקה ,1 ,’ה ,9 ,’ד ,82-72 ,’ג םייטלגה ,81-61 ,’ו ,12-71 ,’ה ,ב םייתנירוקה
 םיימורה ,41-01 ,ח”י ,94-64 ,’ו סקול ,82-52 ,ג”כ ,9-7 ,ו”ט יתמ ,31 ,ט”כ היעשי 501  72 ,22 ,’א בקעי ,61 ,’א סוטיט ,6-4 ,2 ,ו”ט ןנחוי ,13-82 ,א”כ ,32-12 ,’ז יתמ ,32-13 ,ג”ל לאקזחי 401  9 ,’ג תולגתהה 301  52-32 ,’א בקעי 201  81 ,’ג תולגתהה ,81-71 ,’א םייספאה ,71-41
 םייספאה ,21-01 ,ד”י ,73 ,13 ,’ח םיימורה ,24 ,’י ,02-71 ,’ב םיחילשה ,15-24 ,93-12 ,31-7 ,5-3 ,ד”כ ,72-42 ,’ז יתמ 701  72 ,ז”י םיחילשה ,11-7 ,’ז יתמ ,31 ,ט”כ הימרי ,71 ,’ח ילשמ ,13-92 ,’ד םירבד 601  31-21 ,’א הדוהי ,91 ,’ב בקעי ,7 ,5-2 ,’ג ,’ב סויתומיט ,32-71 ,’ב
 ,’ב בקעי ,71-5 ,’ד ,’א סורטפ ,32 ,ב”י ,3-2 ,’ב םירבעה ,8 ,’ד ,’ב סויתומיט ,01 ,’ה ,’ב םייתנירוקה ,71 ,’ג ,’א םייתנירוקה ,21-11 ,ד”י םיימורה ,24 ,’י םיחילשה ,9-8 ,’ט םיליהת 801  41-3 ,’ג ,’ב סורטפ ,31-21 ,7 ,5 ,’ד ,’א סורטפ ,9-8 ,’ה בקעי ,5-1 ,’ג ,’ב סויתומיט ,31-01 ,’ו
 םייתנירוקה ,64-54 ,ג”י ,91 ,’ד םיחילשה ,75-55 ,ב”י ,24 ,א”י סקול ,32 ,ג”כ ,14 ,73-63 ,ב”י ,72-22 ,’ז יתמ ,41 ,ד”כ לאקזחי ,01-9 ,’ז לאינד ,41 ,ב”י ,71 ,’ג תלהק ,31 ,ו”צ ,6-4 ,’נ ,9-8 ,’ט םיליהת 011  51-21 ,’כ תולגתהה ,71 ,’ד ,’א ןנחוי ,84 ,ב”י ןנחוי ,01-9 ,’ז לאינד 901  31
 ,ט”מ םיליהת ,1 ,ד”י בויא ,3 ,’כ ,’א לאומש 311  5-3 ,’א ,’א סורטפ ,02 ,’ג םייספאה ,8 ,’א םיחילשה 211  84 ,ב”י ןנחוי 111  1 ,א”י תולגתהה ,9-4 ,’ב ,’ב סורטפ ,71 ,’ד ,’א סורטפ ,41 ,’ה ,’ב םייתנירוקה ,92 ,ד”י ,13 ,41-31 ,א”י ,61-41 ,’י ,01-9 ,6-1 ,’ו ,31-21 ,’ה ,51 ,’ב ,’א
 םירבעה ,01-7 ,’א ,’ב םיקינולסתה ,13-91 ,ז”ט ,02-61 ,ב”י ,62 ,’ט ,71 ,’ג סקול ,84-34 ,’ט סוקרמ ,15-84 ,24 ,93-73 ,03 ,72 ,3 ,ד”כ ,21 ,’ג יתמ ,2-1 ,’ב לאינד ,81 ,’ט םיליהת 411  41 ,’ד ,01 ,’א בקעי ,72 ,’ט םירבעה ,22 ,’ב היעשי ,91 ,’ג תלהק ,4 ,ד”מק ,41 ,ג”ק ,94-84 ,ט”פ ,8
 ,’ח םיימורה ,52-81 ,ו”ט ןנחוי ,22 ,51-7 ,ג”י יתמ ,2-1 ,ב”י לאינד 711  7-3 ,’ג ,’ב סורטפ ,52-42 ,81 ,ו”ט ,7 ,’ז ןנחוי ,15-84 ,ד”כ יתמ ,41-21 ,7 ,’א יכאלמ 611  4-2 ,’ג ,’ב סויתומיט 511  8 ,א”כ ,4 ,’כ ,11-9 ,ד”י ,7 ,’א תולגתהה ,41 ,21-01 ,7 ,’ג ,6-4 ,’ב ,’ב סורטפ ,72-62 ,’י
 תולגתהה ,61 ,’ג ,’ב סורטפ ,92-62 ,’י םירבעה ,23-92 ,’א םיימורה ,64-14 ,03 ,ה”כ ,15-05 ,ד”כ ,31 ,ב”כ ,05-94 ,24-04 ,ג”י ,21 ,’ח יתמ 811  41-31 ,ז”י ,71-21 ,9 ,ב”י ,32-12 ,’ב תולגתהה ,61 ,’ב ,’א ןנחוי ,41-21 ,’ב ,’ב סורטפ ,41 ,01 ,’ד ,’ב סויתומיט ,3-2 ,’ב םייספאה ,12 ,’י ,7
  81 ,א”י ,4 ,’ו תולגתהה ,4-3 ,’ה ,’א םיקינולסתה ,01 ,’י ןנחוי ,52-32 ,’ח לאינד 121  8 ,’ה ,’א סורטפ ,31 ,’ג ,’ב סויתומיט ,02-91 ,ג”י סוקרמ ,22-12 ,21 ,ד”כ יתמ 021  53 ,ד”כ יתמ ,63 ,’ח ילשמ 911  51-11 ,’כ ,02 ,ט”י ,11-9 ,ד”י
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�ימלו�המלצלו�היחל�םיווחתשמל�-�הלילו�םמוי�החונמ
�48.)�11-9,ד“י�תולגתה(�”.המש�ות�תא�לבקמש

�לכה�םילגמ�ונישעמ

�יחה�םיהולא�תומד�תא�םיפקשמ�שונא-ינב�ישעמ
�םישנא�ישעמ�,תאז�תמועל�58.שדוקה�חור�ידי-לע�םהב
�ידי-לע�םהב�יחה�,ןטשה�,“היחה�םלצ”�תא�םיפקשמ
�תומד�התוא�תא�דימת�םיפקשמ�ונחנא�68.ולש�עשרה�חור
�הארמ�םה�שדוקה�יבתכ�.ונברקב�תנכושה�חור�התוא�לש
�םאה�תעדל�לכונש�ךכ�78הכותל�טיבהל�םיבייח�ונאש
�לש�ופוג�יקלח�,םיהולא�לש�םלצבו�תומדב�ונחנא
�,ןטשה�לש�ופוג�יקלח�,היחה�םלצו�תומד�וא�,חישמה
�ךפיהה�,עושי�דגנ”�ושוריפ�“יעושי-יטנא”�.יעושי-יטנאה
�.”םייתימא�םירצונמ�ךפיההו�,םיהולא�רבדמ

�תודוא�םגו�םיהולא�תודוא�םניה�שדוקה�ירבד
�,תרמוא�תאז�,הארמב�םיטיבמ�ונא�רשאכ�.םדאה
�םידמול�ונא�,שדוקה�יבתכ�תא�םיארוק�ונא�רשאכ
�תוהמ�יהמ�תוארל�םילגוסמו�םיהולא�תוהמ�יהמ
�המו�בהוא�םיהולא�המ�תוארל�םילוכי�ונא�88.םיהולא
�ינב�תוהמ�יהמ�תוארל�םג�םילוכי�ונא�98.אנוש�םיהולא
�םיבהוא�ונא�םאה�תעדלו�תוארל�םילוכי�ונא�.םדאה
�תוארל�םילוכי�םג�ונא�09.ותוא�םיאנוש�וא�םיהולא�תא
�ונא�.ןטשה�,היחה�תא�םיאנוש�וא�םיבהוא�ונא�םאה
�וא�,םיהולא�ףוגב�םיקלח�תויהל�םיצור�ונא�םאה�עדנ
�ןגל�סנכיהל�םיצור�ונחנא�םא�.ןטשה�ףוגב�םיקלח
�רובע�עושי�לש�הארמ�תויהל�םיבייח�ונא�,ןדעה
�ונתוא�תוארל�ולכוי�םדאה�ינב�ראשש�ךכ�,םלועה
�תא�םיפקשמ�ונחנא�םא�19.עושי�לש�וייח�תא�םיפקשמ
�ונתוא�תוארל�םילוכי�םלוכ�,םלועה�יפלכ�חישמה�ייח
�רבד�םיפקשמ�ונחנא�םא�29.חישמה�לש�ופוג�יקלחכ
�ונתוא�הארי�אל�םלועה�,םלועל�עושי�דבלמ�רחא
�ונתוא�וארי�םה�,תאז�םוקמב�.עושי�לש�ופוג�יקלחכ
�ידי-לע�היחה�תא�םידבועה�,ןטשה�לש�ופוג�יקלחכ
�תא�תושעל�םוקמב�ץראה�ינפ-לע�ןטשה�ןוצר�עוציב
�39.םיהולא�ןוצר

�יבתכ�תאירק�ידי-לע�,תולקב�תוארל�םילוכי�ונחנא
�:ירק�,הבושתב�םירזוח�םניא�רשא�הלא�לכש�,שדוקה
�אלל�ןימ�יסחי�םימייקמה�,םיפאונה�,םיחצורה�,םינרקשה
�םינדמחה�,םיבנגה�,םילאוסקסומוהה�,תויבסלה�,ןיאושינ
�.ןטשה�וא�,היחה�לש�תומדהמ�קלח�םה�,םיהולא�יאנושו
�םיפקשמ�םניא�םה�49.ןטשה�לש�ופוגמ�םיקלח�םיווהמ�םה
�קר�םהל�חלסי�םיהולא�.םלועל�םיהולא�לש�ותומד�תא
�ףקשל�וכישמי�זאו�,םהיאטחמ�הבושתב�ורזחי�רשאכ

�לצניהל�ולכויש�ךכ�,ףוסה�דע�םלועה�רובע�עושי�תא
�,הארמה�ךותל�טבה�59.םברקב�יחה�עושי�תודע�ידי-לע
�תומד�וזיא�רוריבב�תוארל�לכותש�ידכ�,שדוקה�יבתכ
�ידכ�ךיניע�תא�חקפי�םיהולא�רבד�.םלועל�ףקשמ�התא
�69.הלאה�םירבדה�תא�תעדל�לכותש

�התאש�םושמ�תאז�ירה�,ךברקב�יח�חישמה�םא
�79.בלצה�לע�תוומל�םימדוקה�ךייח�תא�ןיטולחל�תרגסה
�לק�היהי�,ולש�הדובעה�אוהש�,ולש�לועה�הז�עגרב
�םא�ךברקב�ומצע�ףקשל�ול�לק�89.ומע�תאשל�ךרובע
�,תושגרההו�תוואתה�,תושגרה�לכ�לע�,םימדוקה�ךייח
�יח�ןטשה�םא�םלוא�.בלצה�לע�םיתמומו�םיענכומ
�רובע�ךכותב�ומצע�ףקשל�ןטשל�לק�היהי�,ךברקב
�ןטשה�חור�רשא�תא�תושעל�לק�יכ�הלגתו�,םלועה
�לש�םיינוציחה�םישעמה�99.תושעל�ךל�תרמוא�ךברקב
�ףוג�הזיאלו�ךנודא�והימ�םלועל�ורמאי�ךיתולימו�ךפוג
�יניעמ�יוסיכה�תא�םיריסמ�שדוקה�יבתכ�001.ךייש�התא
�101.םדאה�ינב

םשה�לוליח

�איהש�,הארמב�טיבנ�םא�יכ�רמוא�חילשה�בקעי
�תומדה�תא�םג�שדוקה�יבתכ�ונל�ופקשי�,שדוקה�יבתכ
�אל�םירומא�ונאש�תומדה�תא�םגו�תויהל�םירומא�ונאש
�ןכמ-רחאלו�,שדוקה�יבתכ�תא�ארקת�םא�201.תויהל
�התא�םדא�גוס�הזיא�תחכש�יזא�,היחה�תומד�תא�ףקשת
�ךמצעל�ארקת�לא�.)�42,'א�בקעי�תרגיא(�תויהל�רומא
�אל�עושיב�םיהולא�םא�,השדחה�םילשוריב�רבח�,ירצונ
�ינא”�:רמא�עושי�יכ�,ךכרד�ןהו�ךברקב�ןה�לעופו�יח
�ונחנא�םידוהי�םירמואה�לש�]םשה�לוליח[�תא�עדוי
�אלא�םניאו�]םירצונ�,השדחה�םילשורי�רדסב�םירבח[
�שונא�ינב�םיאור�ונא�301.)�9,'ב�תולגתה(�“ןטשה�תסנכ
�ייח�תא�םיפקשמ�םניא�לבא�,םירצונ�םהש�םיזירכמה
�קר�םהש�תוארל�םילוכי�ונחנא�401.םלועה�רובע�חישמה
�םוי�םיהולא�ייח�תא�ףקשנ�םא�501.“םירהצומ�םירצונ”
�הבשחמ�ילעב�היהנ�יזא�,אבה�םויב�ןטשה�תאו�דחא
�“ויכרד�לכב�ךפכפה�,ובל�קלח�רשא”�.רבד�לכב�הלופכ
�ייח�יח�הלופכ�הבשחמ�לעב�םדא�.)�8,'א�בקעי�תרגיא(
�.הטמל�תחא�הקדו�הלעמל�תחא�הקד�,םירה�תבכר

�ותוא�שפחת�םא

�ונשרדת�םא”�:המלש�ךלמה�,ונבל�רמא�דוד
�,ח“כ�'א�םימיה�ירבד(�“ךל�אצמיי�]םיהולא�תא�שקבת[
�הנושארה�ןנחוי�תרגיא(�ותוא�תעדל�לגוסמ�התא�.)9
�אצמת�,ותוא�שפחת�םאש�חיטבמ�םיהולא�.)�02,'ה
�ךיפחד�יפל�רתוי�היחת�לא�601.ותוא�עדתו�ותוא
�ףוסל�ידמ�םיבורק�ונא�.ךישוגירו�ךיתוואת�,םיישגרה
�םיהולא�ייח�אלל�היחנ�םאב�לצניהל�הכזנ�אלו�םינמזה

�701.ונברקב�דבועו�יחה�עושיב
�טופשל�םילוכי�,םישודק�,ונא

�801.ןידה�םויב�לכה�תא�טופשי�,ורבד�יפל�,םיהולא
�טופשל�ידכ�ףסונ�םיטפשמו�םיקוח�רפס�איצוי�אל�אוה
�םילגוסמ�ונא�יכ�,ונרובע�רדהנ�הז�901.םיעשרה�תא
�,םייקה�םיהולא�רבד�תרזעב�םירחאו�ונמצע�תא�טופשל
�םילוכי�ונא�011.ץראה�ינפ�לע�הפ�ונחנאש�ןמזב�דוע
�,ורבד�םע�וינפל�דומענש�ינפל�םיהולא�רבד�םע�דחאתהל
�ךניא�םאש�,ךכ�111.ןידה�םויב�ונתוא�טופשי�חטבל�רשא
�תא�לבקל�ךילע�,םיהולא�רבד�תושירדב�ןיידע�דמוע
�ךל�ןתיו�ךברקל�רודחי�םיהולא�חוכ�זא�.וישכע�םיהולא
�תומל�םילולע�ונחנא�211.ורבד�יפ-לע�חתפתהל�חוכה�תא
�,ךתומ�ןמזב�םיהולא�םע�רשי�וקב�ךניא�םא�311.עגר�לכב
�ךכ�לע�רעטצתו�הבר�הרמוחב�םיהולא�ידי-לע�טפשית
�411.ףוס�ול�ןיאש�,חצנל

�ךיניע�תא�וחקפי�שדוקה�יבתכ

�תיתימאה�תמאל

�םלועהו�הבושתב�ורזח�אלש�םיאטוחה�לכ�,ןטשה
�שדוקה�יבתכש�איה�ךכל�הביסה�511.שדוקה�יבתכל�םיזב
�רדסו�הבושתב�ורזח�אלש�םיאטוח�,ןטשה�תא�םיארמ
�,“תונוזה�םא“�,םלועה�תוכלמ�שאר�אוהש�,דחא�םלוע
�םיעגפנו�םיבלענ�םלועה�רדס�ירבחמ�קלח�611.היחה
�םה�711.אטוח�םבבלש�רחאמ�תאז�.םיהולא�רבדמ�דואמ
�אוה�ימ”�:תועשרב�םיבשוח�םה�.אוטחל�םיבהוא
�םה�”?תושעל�אל�המו�תושעל�המ�ונל�רמול�םיהולא
�םהש�ןוויכמ�,ול�םיזב�וא�םיהולא�רבד�תא�םיאנוש
�יבתכש�םיעדוי�םהו�,וילע�ורמשי�אל�םהש�םיעדוי
�םירמוש�םניא�יכ�םוניהיגל�וכליי�םהש�םירמוא�שדוקה
�תא�תמתוח�קר�םיהולאל�םתאנש�811.םיהולא�רבד�לע
�םוניהיגה�ךות�לא�רתויו�רתוי�םשפנ�תא�תמתוח�,םלרוג
�911.םוי�לכבו�הקד�לכב

�ורפתשי�אל�םינמזה

�רתויו�רתוי�השעיי�בצמהש�ונל�רמוא�םיהולא�רבד
�דע�יוג�תויהמ�התיהנ�אל�רשא�הרצ�תע�התיהו”�021.עורג
�וארתשכו”�:רמוא�םיהולא�.)�1,ב“י�לאינד(�“איהה�תעה
�תאז�,“]הממש�האיבמה�הבעות[�םמושמה�ץוקישה�תא
�,)�41,ג“י�סוקרמ(�םויה�םלועב�םירוקש�םירבדה�,תרמוא
�ומירהו�ודדועתה�הלאה�םירבדה�תורקל�וליחתי�רשאכ”
�האור�ינא�.)�82,א“כ�סקול(�םכתלואג�הברק�יכ�,םכישאר
�םישנא�ידי-לע�םיאטובמה�םיירקיעה�תושגרה�דחא�יכ
�הברהו�דחפ�רתוי�הברה�,םולש�םוקמב�דחפ�אוה�םויה
�:ריהזמ�םיהולא�.ייחב�םעפ�יא�יתיארש�הממ�םולש�תוחפ
�םהילע�אובי�זא�!ןוחטבו�םולש�:תוירבה�ורמאי�רשאכ”
�121.)�3,'ה�םיקינולסתה�לא�הנושארה�תרגיאה(�“םואתפ�רבש
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 היעשי ,5 ,’ל ,52 ,ט”כ ילשמ ,11 ,ז”מק ,5 ,’מ ,01 ,ב”ל ,13 ,ח”י ,21 ,’ה םיליהת 321  5 ,’ב ,’א םייתנירוקה ,8-5 ,ז”י הימרי ,91 ,’ח היעשי ,22-7 ,ב”ל ,31-21 ,9-7 ,ז”ט ,41-7 ,ד”י ,’ב םימיה–ירבד 221
 םייפיליפה ,71-61 ,ד”י ןנחוי ,3 ,ו”כ היעשי ,11-6 ,א”צ ,ג”כ םיליהת 521  8-3 ,ד”כ יתמ 421  4 ,’ה ,’א ןנחוי ,7 ,’ד ,’ב סויתומיט ,32-12 ,’א םייסולוקה ,1 ,’ה ,71-61 ,’א םיימורה ,7 ,’א םוחנ ,3 ,ו”כ
 ,62-12 ,81 ,01-1 ,’ג ילשמ ,77-67 ,ט”יק ,61-41 ,א”צ ,51 ,’נ םיליהת 721  4 ,’ו תולגתהה ,62 ,א”כ סקול ,22-12 ,21-7 ,ד”כ יתמ 621  21 ,ב”י תולגתהה ,7 ,’א ,’ב סויתומיט ,72 ,’א םייסולוקה ,7 ,’ד
 ,ג”מ היעשי 921  9 ,ו”מק םיליהת ,13-71 ,ד”י ,6-4 ,א”י ,32-22 ,51-21 ,7-4 ,’י ,13 ,52-81 ,01-8 ,6-3 ,’ט ,02 ,31-21 ,2-1 ,’ח ,12-71 ,’ז תומש 821  8-7 ,’ז יתמ ,3 ,’ג ,’ב םיקינולסתה ,5 ,’ג לאוי
 ,92-32 ,ב”כ בויא ,22 ,ג”כ תומש 131  12-91 ,ב”י םיימורה ,22-12 ,ה”כ ילשמ 031  01-9 ,’ב ,’א סורטפ ,22-31 ,’ב ,31-7 ,’א םייספאה ,92-62 ,’ג םייטלגה ,24-73 ,ב”ל ,43-13 ,א”ל הימרי ,7-5
 ,32 ,’ט סוקרמ ,22-12 ,א”כ ,22 ,’ט יתמ 331  4-1 ,’ב ,’א סויתומיט ,44-34 ,’ה יתמ ,7 ,ז”ט ילשמ 231  71-41 ,21 ,ד”י ,01-1 ,ב”י הירכז ,’ב קרפ לאוי ,91 ,ה”מ היעשי ,51 ,’נ ,02 ,11 ,’ט םיליהת
 םירבד 531  71 ,’ה ,’א םיקינולסתה ,63 ,א”כ ,1 ,ח”י סקול ,8-7 ,’ז יתמ ,41-31 ,7-2 ,ז”ק ,7 ,ד”נ ,71 ,8-7 ,ד”ל ,9-8 ,א”ל ,6-4 ,ז”כ םיליהת 431  52-61 ,’ד םיימורה ,61 ,’ג םיחילשה ,42-32 ,א”י
 ,21-01 ,3 ,’ב ,’ב םיקינולסתה ,9-6 ,’א םייטלגה ,51-31 ,א”י ,’ב םייתנירוקה ,02-1 ,ו”ט יתמ ,72 ,ג”ע םיליהת 631  11-01 ,’ב בקעי ,31 ,’ה יתמ ,94-53 ,ג”כ לאקזחי ,31 ,ב”י תלהק ,86-51 ,ח”כ
 ,31-11 ,’ח תלהק ,86-51 ,ח”כ םירבד 931  1 ,’ב ,’ב סורטפ ,02-91 ,’א ,’א סויתומיט ,83 ,’ח סוקרמ ,1 ,’ג הימרי ,22 ,’ח ארזע 831  הדואמ הבעות ,ילש תורפסה תא האר 731  4 ,ח”י תולגתהה
  8 ,א”כ ,42-2 ,ח”י ,1 ,ו”ט ,ז”ט ,ו”ט ,’ט-’ח ,’ו םיקרפ תולגתהה ,9-3 ,’ז לאקזחי ,’ג קרפ הימרי

 סוקרמ ,ה”כ קרפ ,71-61 ,ט”י יתמ ,72 ,’ה לאינד ,41-31 ,ב”י תלהק ,ח”כ קרפ םירבד 041
 סויתומיט ,81-11 ,’ו ,72 ,’ד םייספאה ,41 ,8-2 ,ו”ט ,4 ,’ט ןנחוי ,63 ,א”כ סקול ,61-51 ,ז”ט
 תולגתהה ,5-4 ,’ב ,’א ןנחוי ,7 ,’ד ,62 ,42 ,02 ,81 ,’ב בקעי ,8-7 ,5 ,’ד ,’ב סויתומיט ,21 ,’ו ,’א
 241  81 ,’ו םירבעה ,2 ,’א סוטיט ,4 ,’ג םיימורה ,91 ,ג”כ רבדמב 141  41 ,ב”כ ,51-21 ,’כ
 ,92 ,51-3 ,ד”כ יתמ ,13-03 ,’ב לאוי ,01 ,’י הימרי ,2 ,ז”יק ,5 ,’ק םיליהת ,91 ,ג”כ רבדמב
 ,5-1 ,’ג ,’ב סויתומיט ,4 ,’ג םיימורה ,02-71 ,’ב םיחילשה ,71 ,ז”י ,81-61 ,6 ,ד”י ןנחוי
 ,21 ,’ג תולגתהה ,31-01 ,’ג ,’ב סורטפ 341  31-7 ,’ח ,41-21 ,’ו תולגתהה ,3-2 ,’א סוטיט
 םייתנירוקה ,53 ,ד”כ יתמ ,6 ,’ג יכאלמ ,2 ,ח”לק םיליהת 441  6-1 ,ב”כ ,72-12 ,8-1 ,א”כ
 תולגתהה ,71 ,’ב ,’א ןנחוי ,31 ,’ג ,’ב סורטפ ,52-32 ,’א ,’א סורטפ ,8 ,ג”י םירבעה ,1 ,’ה ,’ב
 יתמ ,41-31 ,ב”י תלהק 641  6-1 ,ב”כ ,א”כ קרפ ,51 ,א”י ,21 ,’ג תולגתהה 541  א”כ קרפ
 ,ב”כ ,72 ,א”כ ,51-21 ,’כ תולגתהה ,01-9 ,’ו ,’א םייתנירוקה ,5 ,’ג ןנחוי ,71 ,4-3 ,ח”י ,22 ,’י
 841  91-81 ,51-41 ,ב”כ ,72 ,42 ,8-1 ,א”כ תולגתהה 741  71 ,’ד ,’א ןנחוי ’א641  51-41 ,11
 ,’ז תולגתהה ,41-31 ,’ג ,’ב סורטפ ,03-92 ,ב”כ סקול ,34 ,ג”י ,02-91 ,’ו יתמ ,71 ,’ג בויא
 ,9-5 ,’ח תולגתהה ,31-7 ,’ג ,’ב סורטפ ,24-04 ,ג”י יתמ 941  72 ,7-3 ,א”כ ,81 ,א”י ,71-31
 ,21 ,’ג תולגתהה ,01 ,’ג םייסולוקה ,42 ,’ד םייספאה ,71 ,’ה ,’ב םייתנירוקה 051  1 ,א”כ
 ,31 ,’ב ,7 ,’א םייספאה ,52-42 ,’ג םיימורה ,82 ,’כ םיחילשה ,82 ,ו”כ יתמ 151  3-2 ,א”כ
 ,ג”י ,41 ,’ט םירבעה ,7 ,’א ,’ב סויתומיט ,21-11 ,’א ,’ב םיקינולסתה ,41 ,’א םייסולוקה
  5-3 ,’א ,’א סורטפ ,12-02

)5דומעמךשמה(

 ,בוהאה ומאלא רמוכל םולש
 דוע ונל חלשתש הצור יתייהו ,רבד ונל ראשנ אלו התוא ונקליח רבכ .תורפסה רובע ךל הדות

 ףרטצהל םיברל המרג ךלש תורפסה .”אמא ןיא םיהולאל”ו ,”םיהולא לש הווחה” םייורקה ךינולעמ
 .חישמה תא ולביק םיילותק םינהוכ וליפאו םיבר םידימלת .חישמל

 .םזיאיתאו רורט לע הברה תורבדמ ןהו ,םישנ קר שי וב רפס-תיבב םידבוע ונא עגרכ ,ינוט חאה
 ,םוי םוי ןתיא םידבוע ונא .חישמה רובע הלא םישנל עיגהל תוסנל לכונש ידכ ונרובע ללפתה ,אנא
 ,ינוט חאה .ונתדובע תואצות תא תוארל םיליחתמ תעכו ,שדוקה יבתכו ךתורפס תא םיקלחמ
 .הנומאה יפל תויחל חוכ רתוי יל ןתי םיהולאש ידכ ירובע ללפתהל ךשמה אנא
 ,ךיחא
וקיסקמ ,הקאהוא                                                                                              .יפ.ןא
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�?בירו�האנש�תעירז�ידי-לע�םולש

�תלשממ�יגיצנ�,תודחואמה�תומואה�ןוגריא�וליפא
�םה�.דחפמ�םידעור�םה�.םידחופ�,שדחה�םלועה�רדס
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�היהת�תיגולויב�המחלמו�ךפשיי�דוע�בר�םד�יכו�,הכורא
�רדסהש�ךל�רמוא�הז�םאה�421.תירבה�תוצראב�ןאכ
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�ןכ�םא�אלא�םולש�ןיאש�ינפמ�,אל�איה�הבושתה��,חקיפ
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�שדוקה�יבתכש�יפכ�,ץראה�ינפ�לעמ�רסוה�םולשה
�הנוגמה�םלועה�לש�םינורחאה�םימיב�הרקיש�ורמא
�תושעל�לוכי�התא�?ןודנב�תושעל�לוכי�התא�המ�621.הזה
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�השענ�םא�.ונלוכ�רובע�םחליהל�םיהולא�וללפתי�,ונתיא
�ונימאהש�הלא�רובע�םחלש�יפכ�,ונרובע�םחליי�אוה�,תאז
�ימיב�םשפנו�םבבל�לכב�וילא�קועזל�ידכ�קיפסמ�וב

�לכב�םליצהל�וילא�וקעזש�םירחאה�לכו�עשוהי�,השמ
�עושי�תא�ולבקי�וניביוא�םא�ונליצי�םיהולא�131.םינמזה
�םאו�231.םיירצונ�םייח�תויחל�וליחתיו�,םהלש�עישומל
�ךכ�ידי-לע�ונתוא�עישוי�םיהולא�,םירצונל�וכפהי�אל
�.םתוא�דימשי�אוהש

�ךפיהה�םניה�שונא�תושגרהו�תוואת�,תושגר
�זיזהל�ותוא�עינת�םיהולאב�הנומא�.םיהולאב�הנומאהמ
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�איה[�]תינחור[�תונזל�ידבע�תא�החידמו�תדמלמו”
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�םיהולא�ידבע�תא�תדמלמ�איהו�הב�תויחל�עושיב
�יבתכב�םיראותמה�םיאטח�,םיהולא�דגנ�631הומכ�אוטחל
�דגנ�ןיאושינ�אלל�ןימ�יסחי�םויקו�ףואינכ�שדוקה
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�041.ונישעמ�יפ-לע�טפשינ�ונאש�םירמוא

�הלדג�ונתנומא�,תומייקתמ�תואובנ�רשאכ
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 ,ב”י ,6 ,’ח ,01-9 ,’א ,’א םייתנירוקה 451  2-1 ,’ד ,61-31 ,’א ,’א סורטפ ,71-5 ,’ג םייסולוקה ,23-13 ,’ד םייספאה ,52-22 ,’ה םייטלגה ,6-5 ,ו”ט ,5 ,ב”י םיימורה 351  5-3 ,’א ,’א סורטפ ,21-11 ,’ב םייסולוקה ,31-3 ,’ו םיימורה ,62-52 ,א”י ןנחוי ,83-63 ,’כ סקול ,23-13 ,ג”י יתמ 251
 םייטלגה ,6 ,’ו םיימורה ,83 ,’י יתמ ,4-1 ,’ג יכאלמ ,9-8 ,ג”י הירכז ,01 ,ב”י ,53 ,א”י לאינד 651  21-01 ,’ג ,’א סורטפ ,9 ,ב”י םיימורה ,42 ,’ו יתמ ,22-12 ,’ה סומע ,41 ,’א היעשי ,22-12 ,ט”לק ,7-5 ,’ה םיליהת ,3 ,’ב ,8 ,1 ,’א בויא 551  3-2 ,’ג ,’א ןנחוי ,12-02 ,’ג ,8-5 ,’ב םייפיליפה ,02-21
 ,ב”ל םירבד ,31 ,11-01 ,ב”ל ,53-91 ,ז”ט ,33 ,א”י רבדמב ,32-02 ,ב”כ תומש 851  31 ,’ב םייפיליפה ,01 ,’ב םייספאה ,02 ,’ב םייטלגה ,61 ,’ו ,’ב םייתנירוקה ,02-91 ,’ו ,71-61 ,’ג ,’א םייתנירוקה ,5-3 ,’ו םיימורה 751  3 ,’ג ,’א ןנחוי ,22 ,7 ,’א ,’א סורטפ ,41-31 ,’ט םירבעה ,42 ,’ה
  01-9 ,’כ ,6-1 ,’ט ,71-21 ,’ו תולגתהה ,53-82 ,ז”ט רבדמב ,6-4 ,א”י תומש 161  95 ,ח”ע ,3 ,’י ,7 ,’ה םיליהת ,02-91 ,ב”ל םירבד ,32 ,’כ ארקיו 061  51 ,ט”י תולגתהה ,42-32 ,’ל הימרי ,31 ,9 ,ג”י היעשי ,51-41 ,ב”ל ,4-3 ,ה”כ רבדמב 951  71-61 ,’ו תולגתהה ,81 ,’א םיימורה ,62-22
 ,51-01 ,7-1 ,א”כ ,’א םימיה–ירבד ,א”י קרפ ,’ב לאומש ,1 ,א”י רבדמב 561  01 ,ג”ס היעשי 461  01 ,3-1 ,’כ ,9 ,ב”י תולגתהה ,7-6 ,’א הדוהי ,6-4 ,’ב ,’ב סורטפ ,81 ,’י סקול ,14 ,ה”כ יתמ 361  8-7 ,ו”ט ,11-9 ,ד”י תולגתהה ,22 ,’ט םיימורה ,81-71 ,’א הינפצ ,02-71 ,’ז הימרי 261
 ,6 ,2 ,’כ תומש 861  3-2 ,ט”י תולגתהה ,13-82 ,’י םירבעה ,9-7 ,’א ,’ב םיקינולסתה ,91 ,ב”י םיימורה ,4-3 ,ג”ס היעשי 761  11-9 ,ד”י תולגתהה ,72-62 ,’י םירבעה ,9-8 ,’ב םיימורה ,44-33 ,א”כ יתמ ,8 ,’ג הירפצ 661  41-31 ,’י סוקרמ ,71-31 ,ד”ל הימרי ,5-3 ,’ס ,5-2 ,’ב םיליהת
 ,ו”ס היעשי 171  01-9 ,’ב ,’א סורטפ ,81 ,ו”כ םיחילשה ,64 ,ב”י ,44 ,23 ,21 ,’ח ןנחוי 071  61 ,11-8 ,’ד ,’א ןנחוי ,11 ,ג”י ,’ב םייתנירוקה ,8 ,’ה םיימורה 961  7-4 ,’ב םייספאה ,01 ,ו”ט ןנחוי ,4 ,’ט לאינד ,8 ,ג”ק םיליהת ,9 ,’ל ,’ב םימיה–ירבד ,9 ,’ז םירבד ,81 ,ד”י רבדמב ,7-6 ,ד”ל
 ,71 ,ח”פ םיליהת ,32 ,א”ל ,51 ,ח”י ,4 ,’ו בויא ,11-9 ,’ב עשוהי ,21-01 ,ד”ל ,43 ,’ד םירבד ,33-51 ,ו”כ ארקיו ,03-92 ,32 ,31-21 ,ב”י תומש ,5 ,ה”ל תישארב 471  91-8 ,ח”י ,71-61 ,ז”י תולגתהה ,01 ,’ג ,’ב סורטפ 371  21-8 ,’ב ,’ב םיקינולסתה 271  11-01 ,’ב ,’ב םיקינולסתה ,4-3
 ,3 ,ו”ט ,12 ,’ה ילשמ ,01-7 ,5 ,3-2 ,ט”לק ,7 ,ו”ס ,4 ,א”י םיליהת ,2 ,ב”מ ,52 ,22-12 ,ד”ל ,4 ,א”ל ,32 ,ד”כ ,01 ,ג”כ בויא 671  8-7 ,’ו םייטלגה ,9 ,’ט ,’ב םייתנירוקה ,31 ,’י עשוה ,8 ,ב”כ ילשמ ,8 ,’ד בויא 571  11 ,’ה ,’ב םייתנירוקה ,9 ,ב”י סוקרמ ,12-81 ,ב”ל הימרי ,33 ,’י היעשי
 871  91 ,3 ,’ג ,22 ,61 ,5 ,’ב תולגתהה ,13-03 ,ז”י ,91 ,’ג םיחילשה ,31 ,’ב לאוי ,03 ,ח”י תלהק ,8 ,ח”י הימרי 771  31 ,’ד םירבעה ,72 ,’ח םיימורה ,63 ,ד”כ יתמ ,4-2 ,’ט ,31 ,’ד סומע ,82 ,22-02 ,’ב לאינד ,91-81 ,ב”ל ,42-32 ,ג”כ הימרי ,81 ,ו”ס ,4 ,ה”מ ,82 ,ז”ל היעשי ,2 ,ז”ט ,11
 ,13-5 ,ד”י ,א”י ,’י ,’ט ,’ח ,’ז םיקרפ תומש ,92-42 ,ט”י ,01 ,ג”י תישארב 971  61 ,’ג ,51-1 ,’ב ,’ב סורטפ ,8 ,’ב ,9-7 ,’א ,’ב םיקינולסתה ,3-2 ,’ה ,’א םיקינולסתה ,91-81 ,’ג םייפיליפה ,82 ,’י יתמ ,12-02 ,ז”נ היעשי ,’א קרפ ילשמ ,02 ,ה”מק ,8 ,א”ק ,01 ,8 ,ב”צ ,83 ,ז”ל ,6 ,’ט םיליהת
 םיליהת ,22 ,ז”ל בויא ,23 ,’ט ,8 ,’ד ,5 ,’א הימחנ ,71 ,’י ,12 ,’ז םירבד 081  ז”ט ,ד”י ,א”י ,’ט ,’ח םיקרפ תולגתהה ,13-92 ,א”י םירבעה ,41 ,’א יכאלמ ,6-1 ,’ה לאינד ,31 ,ב”י תלהק ,21-11 ,ד”כ ,’ו קרפ ,42-2 ,’ב עשוהי ,52 ,א”י ,43-33 ,’ד ,52 ,’ב םירבד ,33-32 ,ג”כ ,21-7 ,5-4 ,ו”ט
 ,’א יכאלמ ,02 ,ה”מק ,04 ,ו”ק ,95 ,ח”ע ,83 ,ז”ל ,6 ,’ט ,7-5 ,’ה םיליהת ,91 ,ב”ל םירבד ,7-6 ,’ו תישארב 181  12 ,ב”י םירבעה ,11 ,’ה ,’ב םייתנירוקה ,11 ,’ב הינפצ ,4-1 ,’ט סומע ,11 ,’ב לאוי ,11 ,’כ הימרי ,23-62 ,’א ילשמ ,61-1 ,ט”לק ,3 ,ט”צ ,31 ,ו”ע ,63 ,ח”ס ,5 ,3 ,ו”ס ,3 ,ז”מ
 ,’ה םייספאה ,91 ,’ג ,04 ,83 ,’ב םיחילשה ,5-3 ,ג”י סקול ,4 ,’א סוקרמ ,42-32 ,’ג יכאלמ ,7-6 ,ה”נ היעשי ,31 ,ח”כ ,32-22 ,’א ילשמ 281  51 ,01-7 ,’כ ,12-02 ,51 ,ט”י ,ז”ט ,קרפ ,11-9 ,ד”י ,’ט ,’ח םיקרפ ,71-21 ,’ו ,61-31 ,’ג ,32-71 ,’ב תולגתהה ,21-8 ,’ב ,’ב םיקינולסתה ,32 ,’ג ,41
 םיכלמ 481  2-1 ,’ד ,’א סורטפ ,7 ,’ד בקעי ,8-7 ,’ד ,’ב סויתומיט ,22 ,’ה ,’א םיקינולסתה ,52-32 ,71-5 ,’ג םייסולוקה ,81-11 ,’ו ,72 ,’ד םייספאה ,13 ,ו”ט ,72-62 ,’ט ,’א םייתנירוקה ,33 ,72-62 ,ד”י ,52-32 ,’ט סקול ,62-42 ,ז”ט יתמ 381  א”כ ,’ג ,’ב םיקרפ תולגתהה ,9 ,’א ,’א ןנחוי ,41
 םייסולוקה ,72 ,’ד םייספאה ,81-41 ,’ו ,’ב םייתנירוקה ,13-03 ,ו”ט ,72-62 ,’ט ,’א םייתנירוקה ,73-53 ,41-1 ,’ח םיימורה ,41-31 ,ז”ט ,82-72 ,4-3 ,’י ,36 ,’ו ןנחוי ,21-11 ,8 ,ב”י סקול ,62-42 ,ז”ט יתמ 581  72 ,’ב ,’א ןנחוי ,31 ,ז”ט ,82-72 ,5-3 ,’י ןנחוי ,21-11 ,ב”י סקול ,31-9 ,ט”י ,’א
 ,42 ,ג”י סקול ,41-31 ,’ז יתמ 981  2-1 ,ב”י םיימורה ,91 ,’ל בויא 881  81-71 ,’ג ,4 ,’ב ,’א ןנחוי ,83-73 ,’י יתמ ,5 ,ד”ס היעשי 781  31-1 ,’ג םייסולוקה ,41-5 ,1 ,’ח םיימורה 681  12 ,’א הדוהי ,72 ,02 ,’ב ,’א ןנחוי ,7 ,’ד בקעי ,21 ,’ב סוטיט ,22 ,’ה ,’א םיקינולסתה ,52-32 ,71-5 ,’ג
  5 ,’א תולגתהה ,21 ,3 ,’ה ,8 ,’ג ,7 ,’א ,’א ןנחוי ,01-8 ,’ד בקעי ,51 ,’ב ,’ב סויתומיט ,01-9 ,’ב ,71-61 ,41 ,’א םייסולוקה ,7 ,’א םייספאה ,42 ,’א ,’א םייתנירוקה ,11 ,’ח םיימורה ,21 ,’ד םיחילשה ,41 ,01-8 ,ו”ט ,6 ,ד”י ,52 ,א”י ,51-3 ,1 ,’י ,5 ,’ט ,21 ,’ח ,41 ,’ה ,63 ,5 ,’ג ןנחוי
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�,תמאב�,םיהולא�רבדב�הנומא�ידי-לע�.השדחה�םילשורי
�ותוא�םיריכמ�ונאש�יפכ�םלועה�להנימ�יכ�םיעדוי�ונא
�אפסכ�אשחנ�אפסת�אלזרפ�הדחכ�וקד�ןידאב”�םויה
�לכו�אחור�ןומה�אשנו�טיק-ירדא-ןמ�רועכ�ווהו�אבהדו
�רוטל�תוה�אמלצל�תחמ�יד�אנבאו�ןוהל�חכשתה�אל�רתא
�,סרחהו�לזרבה�דחי�וצפונ�זאו[�אערא�לכ�תלמו�בר
�חורה�.ץיקב�תונרגה�ץומכ�ויהו�בהזהו�ףסכה�,תשוחנה
�.)�53,'ב�לאינד(�“]רכז�לכ�םהמ�ראשנ�אלו�םתוא�האשנ
�,הנוגמ�אוה�,שדחה�םלועה�רדס�רמולכ�,םלועה�להנימ
�371.ףרשיהל�רזגנ�םלועה�לכ�לעו

רורט

�ןתינ�אל�םויה�םיאור�ונאש�םיטסירורטה�תולועפ�תא
�.רורט�טילשהל�םיהולא�לש�ותלוכי�םע�םלועל�תוושהל
�471.)�41,ח“י�בויא(�“תוהלב�ךלמ”�אוה�יכ�רמוא�םיהולא
�,יתימאה�טסירורטה�אוה�םיהולא�יכ�ונל�רמוא�םיהולא�רבד
�םויה�לש�םיטסירורטה�.םלועב�רתויב�לודגה�טסירורטה
�ודחפת�לא”�:רמא�עושי�.םיהולאל�האוושהב�םינבבוח�םה
�,שפנה�תא�גורהל�םתלוכיב�ןיאש�ףוגה�תא�םיגרוהה�ןמ
�ןדבאל�ןה�םורגל�לוכי�רשא�]םיהולא[�הזמ�וארי�אלא
�,'י�יתמ�יפ-לע�הרושבה(�“םוניהיגב�ףוגה�ןדבאל�ןהו�שפנה
�.םלועה�ברקב�רורט�םיטילשמה�םתא�,יל�ובישקה�.)82
�:רמא�םיהולא�.םכינזוא�ךותל�תיניצר�הרהזא�שוחלל�יל�ונת
�לא�תרגיאה(�“רוצקי�םג�תאז�תא�,ערוז�םדאש�המ�יכ”
�תעכו�םלועב�רורט�םתערזש�ןוויכמ�571.)�7,'ו�םייטלגה
�שונאה�ינב�יפלכ�םיפסונ�רורט�ישעמ�עצבל�םיננכתמ
�רפסמל�םכמצע�וניכה�.םכמצע�וניכתש�בטומ�,םלועב
�,םיעשרה�םייחה�ךותל�קלחי�אוהש�םיהולא�לש�תושגר
�עדוי�םיהולא�.םכלש�םייתתיכהו�םיעושי-יטנאה�,םיינטשה
�בלכה�ןכיה�עדוי�וליפא�אוה�671.םינשי�םתא�ןכיהו�םתא�ימ
�חטבל�אוה�,הבושתב�ורזחת�אל�םא�.םינשי�םכלש�לותחהו
�ונימאה�771.ול�םיפצמ�תוחפ�יכה�םתאש�יתמ�םכילא�אובי
�םא�871!תאז�השעי�אוהש�ךל�חיטבמ�םיהולא�.הז�אשונב�יל
�ישעמ�תא�הארת�,תמאה�םהש�,שדוקה�יבתכ�תא�ארקת
�971.השדחהו�הנשיה�תירבה�ךרואל�םיהולא�לש�רורטה
�לכוי�אל�דחא�ףא�ונממ�טסירורטה�אוה�יכ�רמוא�םיהולא
�תארי�תרכה�ךותמ”�:סולואפ�חילשה�רמוא�081.טלמיהל
�“םענכשל�ידכ�םדא�ינב�בל�לע�םירבדמ�ונחנא�ינודא
�:רמוא�בויא�איבנה�.)�11,'ה�םייתנירוקה�לא�הינשה�תרגיאה(

�םיכרענ�םיהולא�לש�רורטה�ישעמ[�ינוכרעי�הולא�יתועיב”
�איבה�אוהש�לאקזחיל�רמא�םיהולא�.)�4,'ו�בויא(�“]ידגנ
�.)�23,ג“ל�לאקזחי(�םייח�ץראל�ולש�רורטה�ישעמ�תא
�,םיהולאל�ותליפת�ןמזב�רמא��,שדוקה�חור�ידי-לע�,הימרי
�ארומב…םירצמ�ץראמ�לארשי�תא�ךמע�תא�אצתו”�יכ
��.)�12,ב”ל�,הימרי(�”לודג

�לכ�לע�רורט�ומצע�םיהולא�טילשי�,דחא�םוי
�םדא�לכ�,ןכל�181.הבושתב�םירזוח�םניאש�םיאטוחה
�היהי�םיהולא�לש�רורטהו�םעזהמ�טלמהל�הצורה
�תלשממל�ףרטצהלו�ויאטח�לע�הבושתב�רוזחל�בייח
�תא�תוארל�םיבייח�םה�281.השדחה�םילשורי�רדס
�םהו�,םיביואכ�םהישוגירו�םהיתוואת�,םהיתושגר
�חצנל�םג�אלא�םהילע�המחלמ�זירכהל�קר�אל�םיבייח
�381.ומויב�םוי�ידמ�םתוא

�ןטקה�טקשה�לוקל�בל�תמושת�תתל

�טקשה�לוקל�בל�תמושת�תתל�דימת�בייח�ירצונ
�,עובק�ןפואב�,םיבייח�ונא�481.םיהולא�לש�ןטקהו
�םיברה�םייותיפהו�םיברה�תולוקהמ�ונמצע�דירפהל
�תולוקהמ�ונמצע�דירפהל�תע�לכב�םגו�,םלועה�לש
�עומשל�לכונש�ידכ�,ונישוגירו�וניתוואת�,וניתושגר�לש
�לש�ויתויחנה�םה�המ�תעדלו�שדוקה�חור�לוק�תא
�ונחורש�ידכ�תאז�תושעל�םיבייח�ונא�581.ונרובע�םיהולא
�רשאכ�.םיימשה�תוכלמ�,השדחה�םילשורי�םע�דחאתת
�,שדוקה�חור�,םיהולא�חוכ�,ונברקב�היח�םיהולא�חור
�לכ�רובקל�ידכ�ונב�אצמנ�,השדחה�םילשורי�רדסב
�681.ףחד�וא�שגר�,הער�הבשחמ

�תושגר�יגוס

�לודג�הכ�חטש�לע�םיערתשמ�םיימשגה�תושגרה
�,םירגוב�אל�םישנא�וא�רשב�ישנא�בורש�דע�,ונייח�לש
�יכרדב�םיכלוה�םניא�ןידע�,םירצונ�םמצעל�םיארוקה
�ובייחתה�אל�םלועמ�םה�781.םיהולא�רבד�לש�הנומאה
�לע�תוומל�םהיתושגרו�םהייח�תא�ירמגל�שידקהל
�ןיטולחל�םיעסופ�אל�םהש�ןוויכמ�,הנכסב�םה�881.בלצה
�אלל�רובכ�םה�שונא�תושגר�.שדוקה�חור�לש�החוכב
�לש�םיגוס�ףוסניא�שיש�ןוויכמ�,ףוס�םהל�ןיא�.תיתחת
�ןיבהל�םילוכי�ונא�.דואמ�םיכבוסמ�םה�,ןכל�.תושגר
�םתקולח�ידי-לע�רתוי�בוט�תושגרה�ינוילימ�תא
�.תושגר�.�3,הוואת�.�2,הביח�.�1:םינוש�םיגוס�השולשל
�,תושגר�לש�םיבר�םיגוס�םיסכמ�הלא�םיגוס�השולש
�דלונש�ירצונ�םא�.םילעופ�תושגרה�ןהבש�םיכרדה�ןכו
�לוכי�אוה�,הלא�םיגוס�השולש�לע�רבגתהל�לוכי�שדחמ
�ליבשל�הסינכל�ךרדב�יוצמה�דחאכ�ומצע�תא�בישחהל
�ןאכ�,בייח�אוה�981.חצנ�ייחל�ךילומה�דיחיה�רצהו�רשיה
�םילשורי�רדס�תלשממב�הנומאב�דועצל�,ץראה�ינפ-לע
�השדחה�םילשורי�רדסל�סנכיהל�לכויש�ינפל�,השדחה
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 ,41-4 ,’ח ,52-41 ,’ז ,23-92 ,’א םיימורה ,02-91 ,ו”ט יתמ ,9 ,ז”י הימרי ,12 ,’ח תישארב 091
  6-5 ,’ג בקעי 191  01-6 ,’ג םייסולוקה ,23-13 ,42-12 ,’ד םייספאה ,4 ,’ב ,’א םייתנירוקה
 ,’א לאומש ,’ז עשוהי ,ה”כ רבדמב ,32-4 ,’א הדוהי ,51-41 ,’ג בקעי ,12-91 ,’ה םייטלגה 291
 ,11-1 ,’ה םיחילשה ,91 ,’ג ןנחוי ,32-02 ,’ז סוקרמ ,32 ,’ו יתמ ,9 ,ד”כ ילשמ ,ב”י-א”י םיקרפ
 ,12 ,’א םייסולוקה ,42-91 ,’ד ,21 ,’ב םייספאה ,71 ,’ה ,9-7 ,’א םייטלגה ,71 ,ז”ט םיימורה
 ,5-3 ,’ד ,’א סורטפ ,01 ,’ב בקעי ,91-71 ,’ג םירבעה ,51 ,01-9 ,’א ,’א סויתומיט ,41 ,’ב
 ,32-81 ,ח”י סקול ,42 ,ז”ט ,8-4 ,ג”י ,83-73 ,’י יתמ ,41 ,ד”י היעשי 391  8 ,א”כ תולגתהה
 ,81 ,’ג תולגתהה ,91-4 ,’א הדוהי ,01 ,’ד ,’ב סויתומיט ,91-81 ,’ג םייפיליפה ,66 ,’ו ןנחוי
  9-7 ,ב”י תולגתהה ,8 ,’ה ,’א סורטפ ,44 ,’ח ןנחוי ,61-21 ,ד”י היעשי 491  51 ,ז”ט

  41-31 ,’ה םירבעה ,62 ,’ד םייספאה ,01 ,7 ,ב”י ,61-41 ,’ב ,’א םייתנירוקה ,22 ,’ה יתמ 691  51-9 ,’ב ,’ב סורטפ ,8-6 ,’א בקעי ,8 ,’ו ,62-52 ,’ה םייטלגה ,8-6 ,’ח םיימורה 591
 סורטפ ,51-41 ,’ג בקעי ,01-9 ,’א ,’א סויתומיט ,01-5 ,’ג םייסולוקה ,91-81 ,’ג םייפיליפה ,12-91 ,’ה םייטלגה ,6-3 ,’י ,’ב םייתנירוקה ,3 ,’ג ,’א םייתנירוקה ,8-6 ,’ח םיימורה 791
 ,’ט הימחנ ,2 ,’ב ,’א לאומש ,93 ,ב”ל ,53 ,’ד םירבד 991  8 ,’ו ,52 ,’ה םייטלגה ,71-31 ,1 ,’ח םיימורה ,32 ,12 ,6 ,ד”י ,36 ,04-83 ,’ו ,61 ,’ג ןנחוי 891  91-4 ,’א הדוהי ,3 ,’ד ,’א
 ,81-51 ,’א םייסולוקה ,11-9 ,’ב םייפיליפה ,1 ,ג”י םיימורה ,21 ,’ד םיחילשה ,6 ,ד”י ,62-52 ,א”י ,41 ,1 ,’א ןנחוי ,4 ,ג”י עשוה ,32-12 ,81 ,21 ,7-5 ,ה”מ ,8 ,4-2 ,ד”מ היעשי ,6
 ,ח”י ,4 ,’ג םיליהת 102  71-51 ,’ב ,’א ןנחוי ,41-21 ,’א םייסולוקה ,82 ,ו”כ םיחילשה ,03-82 ,א”י יתמ ,9-8 ,’ל הימרי 002  51 ,א”י ,81 ,8-5 ,’א תולגתהה ,22 ,81 ,’ג ,’א סורטפ
 ,52-42 ,’א ,’א םייתנירוקה ,73 ,’ח םיימורה ,42 ,ז”י םיחילשה ,3-1 ,’ב לאוי ,6 ,ח”י הימרי ,9 ,ו”טק ,2 ,א”צ ,91 ,ט”פ ,3 ,א”ע ,7 ,3 ,ב”ס ,81 ,01 ,ט”נ ,02 ,ג”ל ,4 ,א”ל ,8-7 ,ח”כ ,3
 ,’ה ,’א ןנחוי ,31 ,’ד םייפיליפה ,85-75 ,ו”ט ,’א םייתנירוקה ,73 ,’ח םיימורה ,61 ,ז”ט סוקרמ ,22-12 ,א”כ ,02-91 ,ז”י יתמ 202  81-11 ,’ו םייספאה ,01-9 ,ב”י ,’ב םייתנירוקה
61 ,ט”י ,41 ,ז”י ,71-21 ,’ו תולגתהה ,51 ,’ו ,’א סויתומיט ,32 ,ה”מ היעשי 402  71-41 ,’ו ,7 ,’א תולגתתה ,46 ,ו”כ ,13-92 ,ד”כ יתמ 302  3-2 ,ו”ט תולגתהה ,5-4

)7דומעמךשמה(
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�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
�,יבל�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
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  9 ,'ה תולגתהה ,7 ,'א ,'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
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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 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
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�אוה�םדא�תושגרל�שיש�ידיחיה�ךרעה�.ןדעה�ןגב
�091.םיימלועהו�םייעבטה�,םינשיה�וייח�לש�תושגרכ
�.בל�בוט�וא�,רשוא�,האנש�יאלמ�תויהל�םילוכי�םישנא
�,ןיינע�ירסח�,תואנק�,היחד�,רעצ�יאלמ�תויהל�םילוכי�םה
�םיכרד�יפלאב�תושגר�שיגרהל�םילוכי�םה�.םישגרנ�וא
�םה�הב�ךרדה�קר�םה�הלא�תושגר�,תאז�תורמל�.תונוש
�ךיא�וארת�,תמאב�םכמצעב�וטיבת�םא�.םישיגרמ
�םוש�ןיא�.םוי�לכ�הפוכת�הרוצב�םינתשמ�םכיתושגר
�ומכ�תופוכת�הכ�םיתיעל�הנתשמה�םלועב�רחא�רבד
�,תחא�הקדב�תחא�הרוצב�םישיגרמ�ונא�.תושגרה
�.האבה�הקדב�תדגונמ�הרוצב�םישיגרמ�ןכמ-רחאלו
�הריהמ�שא�וזיאו�,וניתושגרה�םע�םינתשמ�וניתושגר
�,תעגופ�הלימ�םע�קלדיהל�הלוכי�תושגר�לש�תללותשמ
�יפל�םייחה�הלא�191.שדוקה�חורל�ץוחמ�איהש�הלימ
�אלל�םייחה�הלא�םה�רשבה�תושגרהו�תוואת�,תושגר
�ידי-לע�וכרובי�אל�םה�,ךכש�ןוויכמ�.םיהולא�תונורקע
�291.םיהולא

�ימצע�לוליה

�תולקב�תוארל�לוכי�קימעמ�ינחור�םדא�לכ
�,תושגר�ידי-לע�לעופ�ךא�,ירצונ�אוהש�רמואה�םדאש
�םיהולא�תא�תרשל�םוקמב�םיישונא�תושגרהו�תוואת
�ללהל�םוקמב�,ומצע�תא�ללהמה�םדא�אוה�,וחורב
�םלועל�ךפוה�הז�ישגר�םדא�391.עושיב�םיהולא�תא
�ויתוואת�,ויתושגרש�ללגב�ומצע�רובע�םלש
�ללכו�ומצעל�קרו�ךא�םיעגונ�םיישונאה�ויתושגרהו
�ךל�רפסי�םהיניב�ינשגרה�,םיתיעל�.םיהולאל�אל
�היהש�]ןטשה[�דחאה�ומכ�םה�.יתימא�וניאש�רופיס
�המדא�בע�יתמב�לע�הלעא”�:רמאו�ןדעה�ןגב�םעפ
�המוד�היהאו�םיננעל�לעמ�הלעא�ינא[�ןוילעל
�ותוא�לש�ויתושגר�.)�41,ד“י�היעשי(�“]םיהולאל
�םדא�491.רתויב�עורגל�ותוא�וכפהו�ותוא�וליפה�דחא
�,ליגר�םדא�אוה�וליאכ�םימעפל�שוחי�הז�תושגר�לעב
�,ץראל�הרזח�ומולח�ימורממ�דרוי�אוהש�ךכ�ידי-לע
�,ויתושגרב�קבדה�םדא�.ויתושגרב�יולת�הז�,בוש�לבא

�תוילע�םע�םדא�אוה�םיישונאה�ויתושגרהו�ויתוואת
�בצממ�וריבעהל�לוכי�רתויב�טעומ�יוריג�591.תודרומו
�וליפא�לובסל�לוכי�וניא�הז�םדא�.ינשל�דחא�חור
�.הפיזנ�וא�החכות�,הלקת�,געל�טעמ

�שונא�תושגר�ןיב�לידבהל�דומלל�םיבייח�םירצונ
�תושגר�691.יהולא�סעכו�ישונא�סעכ�ומכ�,םייהולא�תושגרו
�הלוכי�הניא�םיהולא�תדובע�791.םיעשרו�םישלח�םה�רשב
�תוואת�,םיהולא�תושגר�,םיהולא�חור�אלל�םדאב�עצבתהל
�891.וברקב�םייחה�םיהולא�תושגרהו�םיהולא

�ךלש�שונאה�תושגרהו�תוואת�,תושגרל�חינת�לא
�חצנ�תולבל�ךשפנל�םורגל�וא�םיהולא�ימחר�תא�תוחדל
�]עושיל[�יל�הנתינ”�:ונל�םירמוא�שדוקה�יבתכ�.םוניהיגב
�,ח“כ�יתמ�יפ-לע�הרושבה(�“ץראבו�םימשב�תוכמס�לכ
�,עושי�קר�991.םוקיב�דיחיה�חוכה�וניה�עושי�,רמולכ�.)81
�תא�ונל�תתל�לוכי�,ונברקב�םייחה�ותמכוחו�וחוכ�לכ�םע
�,ויתוואת�לכ�לע�עשרה�םלועל�ונבג�תונפהל�חוכה
�002.תימיימש�תוכלמ�,השדח�םילשורי�תארקל�תונפלו
�הרושבה(�“רבד�תושעל�םילוכי�םכניא�)עושי(�ידעלב”

�רבד�תושעל�םילוכי�ונניא�,רמולכ�.)�5,ו“ט�ןנחוי�יפ-לע
�לש�תימיימשה�תוכלמה�,השדחה�םילשוריל�רושקה
�רתוי�ונחנא”�ונברקב�עושי�לש�וחוכ�םע�102.םיהולא
�ינא�לכה”�.)�73,'ח�םיימורה�לא�תרגיאה(�“םיחצנממ
�לא�תרגיאה(�“]יהולא[�חוכ�יב�ןתונה�לש�ותרזעב�לוכי
�תא�ונסבה�עושיב�הנומא�ידי-לע�.)�31,'ד�םייפיליפה
�תא�,אטחה�תא�,שדחה�םלועה�רדס�תא�ונסבה�,םלועה
�,וניתושגרהו�וניתוואת�,וניתושגר�תא�,ונרשב�תא�,ןטשה
�202.רבקהו�םוניהיגה�,תוומה

�עיפוי�אוה�רשאכ�עושיל�דובכ�ןתי�ולוכ�םלועה
�אוה�,רוזחי�אוה�רשאכ�302.חרזמה�ימשב�דואמ�בורקב
�,“םיהולאל�הדות�ןושל�לכו�ךרב�לכ�ערכת�יל�יכ”�:רמאי
�לא�תרגיאה(�“ןודאה�אוה�חישמה�עושי”�יכ�ודוי�םלוכו
�402.)�11,'ב�םייפיליפה�לא�תרגיאה�,�11,ד“י�םיימורה
�ידי-לע�,וישכע�השדחה�םילשורי�רדס�תלשממ�תא�לבק
�,השדחה�םילשורי�רדס�לש�ךלמה�,עושי�תא�לבקתש�ךכ
�ידי-לע�עגרה�הזב�תאז�השע�.ךלש�ישיאה�עישומכ
:תאזה�הליפתה�תרימא
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