
1

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

תודוא�דועת�:סופדב�רתויב�לודגה�אלפה

חישמה
ך“נתה�תואובנ�יפל

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

)3דומעבךשמה(

)4דומעבךשמה(

�ורואית�:תורפסה�לכ�אלפ�לא�םיעיגמ�ונא�וישכע
�תירבב�,חישמה�עושי�,םלשומה�שונאה-םיהולאה�לש
�הרוצבו�םייללכ�םיגשומב�רמאנש�המ�.השדחה
�דיתעה�םלשומה�חישמה�רואיתב�,ך”נתב�תטשפומ
�תומדב�,םדו�רשב�,תישממ�תואיצמ�תויהל�ךפה�,אובל
�עושי�ןודאב�.השדחה�תירבב�חישמה�עושי�שיאה
�לוגדה�,רדהנ�ולוכש�דחאה�תא�םיאור�ונא�חישמה
1.םימשבש�וניבא�לש�ותחמש�,הבברב

םלשומה�שונאה-םיהולאה�רואית�:תורפסה�לכ�אלפ

�אל�חישמה�לש�תמלשומהו�הביציה�תוהולאה
�הפרות�תודוקנ�וא�הרזומ�תוגהנתה�ידי-לע�הרערוע
�ותמכוחו�הוואג�ידי-לע�המתכוה�אל�ותומלש�.תוישונא
�ידי-לע�הפלוס�אל�ותוניגה�.תולכיס�ידי-לע�המגפנ�אל
�.תויכונאב�המהוז�אל�וטפשמ�תקדיצו�המודק�העד
�הבברעתה�החמשה�הברמלש�,דובכ�תרדה�ול�התיה
�ןוצר�תא�תושעל�,דסחה�תלמוג�תיהולא�תועינצ�םע
�,ןלבסו�יאנק�היה�,םירחאל�הגאד�ול�התיה�.םיהולא
�הנזוא�ותוכמס�.אטוח�תויהל�ילבמ�רשיו�סמונמ�היה
�המצועו�הפיזנ�,החכות�תונלבס�,תונידע�םע�הגזמתהו
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 וז תורפס יתקליחו ,ילא תחלשש שדוקה

 תא וארק םהש רחאל .םירחא םירבחל

 רמוכ .הבושתב ורזח םה ,וזה תורפסה

 תא וניש הלא םינולע ,קפס אלל ,רקי

 אלהו ןוכנה תא יתוא ודמיל םה יכ ,ייח

 ירצונ תויהל ךרדה תא יל וארה ,ןוכנ

 תא ינממ ולביקש םידחא םירבח .בוט

 תא וארק םה רשאכש ,ורמא םינולעה

 ושח םה ,םינולעה ףוסב הבותכה הליפתה
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�,רזחהל�הפצמ�ךניאש�חוטב�ינא�.ךל�תועיגמה
�,תמאב�ינאש�ךכ�,ךבלמ�האב�הרזעהש�חוטב�ינאו
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�רבדב[�הנומא�ילבו”
�תויהל�רשפא�יא�]םיהולאה
�תרגיאה(�”]םיהולאל[�יוצר
�רחאל�.)�6,א“י�םירבעה�לא
�העושיה�תנתמ�תלבק
�הווצמ�ירצונ�,תינושארה
�םייח�לש�ךרדב�תכלל
�,םיינחור�םייח�,םישדח
�םירשפאמה�1םייח�םניהש
�תא�ךישמהל�עושיל
�וב�,ירצונה�ףוגב�ותומלגתה

�ופוגב�עציב�אוהש�הדובע�התוא�תא�עצבמו�יח�אוה
�עושי�רשאכ�2.הנש�םייפלא�ינפל�ךרעב�,ולש�ישונאה
�עדויו�תאז�עדוי�באה�יזא�,ונכרדו�ונב�לעופו�יח
�ונלש�הלועפה�ףותישו�ונתונתייצ�.תישענ�ותדובעש
�ונא�.ולש�ונא�יכ�החכוה�באל�םישמשמ�,עושי�םע

�הדיעמ�המצע�חורה”ש�ןוויכמ�ונלש�אוהש�םיעדוי
�לא�תרגיאה(�“ונא�םיהולאל�םינבש�ונחור�םע�דחי
�.)�61,'ח�םיימורה

�ץמואה�תא�ונל�תנתונ�ונל�ךייש�םיהולאש�העידיה
�דומעי�ימ�,ונתיא�םיהולא�םא”�יכ�תעדל�ןוחטיבהו
�םיהולא�םאו�.)�13,'ח�םיימורה�לא�תרגיאה(�”?ונדגנ
�.שגי�אל�ךילא�,ךנימימ�בברו�ףלא�ךדיצמ�לופי”�ונמע
�הוהי�התא�יכ�.שארת�םיעשר�תַמֻלִשו�טיבת�ךיניעב�קר
�.)�9-7,א“צ�םיליהת(�“ךנועמ�תמש�ןוילע�יסחמ

�לוכי�םלועה�,ונמיע�םיהולא�תוחכונש�ןוויכ
�םיהולא�תוכמס�ונא�,םיהולא�יחילש�,ונא�יכ�תוארל
�שדוקה�חור�,שדוקה�יבתכב�בותכש�יפכ�3.הזה�םלועב
�.ונשפנו�ונבל�,ונתבשחמל�הז�רועיש�רידחהל�הצור
�לש�תוכמסה�ילעב�ונא�,םיהולא�רבד�יחילש�,ונא”
�,שדוקה�חורל�ובישקה�.“ץראה�ינפ-לע�םיהולא
�תויושרל�ענכי�םדא�לכ”�יכ�םלועל�תרמוא�איה�רשאכ

ומאלא�רמוכה
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ןוחטיב

�,םיהולא�םעטמ�אלא�ןוטלש�ןיא�ירהש�,ןוטלשה
�לכ�,ךכיפל�.םיהולא�םעטמ�ועבקנ�םייחכונה�תונוטלשהו
�םידגנתמהו�םיהולא�וצל�דגנתמ�ןוטלשה�דגנ�םמוקתמה
�יטילש[�םיטילשה�דחפ�ןיא�ירה�.טפשמ�םמצע�לע�ואיבי
�ישעמ[�ערה�השוע�לע�אלא�,בוטה�השוע�לע�]םיהולאה
�םיכלוהה�הלא�ישעמו�םיהולאה�ירסח�הליפאה�יטילש
�התא�םאה”�:תרמואו�הכישממ�שדוקה�חור�.”]םהיכרדב
�םיהולאה�יטילש�”?תונוטלשה�ןמ�דחפל�אלש�הצור
�םה�םניחל�אל�ירהש��…�םיהולא�]יחילש[�יתרשמ�םה”
�םיהולא�יתרשמ�יכ�,]םיהולאה�רבד[�ברחב�םיקיזחמ
�לא�תרגיאה(�“ערה�ישוע�לע�םעז�ךפשלו�םוקנל�םה
�רובעב�םשוה�אל�יכ”�,רמוא�הווה�.)�4-1,ג“י�םיימורה
�לא�הנושארה�תרגיאה(�“םיררוסה�רובעב�אלא�קידצה
�םיבייח�םיהולא�קוח�תא�םירפמה�הלא�.)�9,'א�סויתומיט
�עושי�4.םיהולאה�רבדל�םאתהב�שנעיהלו�ןידל�דומעל
�תא�וא�הרותה�תא�לטבל�יתאבש�ובשחת�לא”�:רמא
�םלועל�תוארהל[�םייקל�םא�יכ�לטבל�יתאב�אל�,םיאיבנה
�םא�,יפוא-שלח�םדו�רשב�ידי-לע�רמשיהל�לוכי�קוחש
�ינב�לש�םתמשנבו�םפוגב�ןכוש�ישולישה�םיהולאה
�.)�71'ה�,יתמ�יפ-לע�הרושבה(�”]שונא

�םלוע�הארנ�ונא�,םימשוימ�םניא�םיהולא�יקוח�םא
�ןוויכמ�,תאז�.םויכ�וניה�םלועהש�םשכ�,רקפומו�דרומ
�ורימה�תוהובג�תורשימב�םיבשויה�הליפאה�יטילשש
�5.תוומו�אטח�לש�קוח�,רחא�קוחב�םיהולאה�קוח�תא
�םלועה�םא�.וב�תויחל�חוטב�םוקמ�וניא�רבכ�םלועה
�קוחל�ומצע�ףפוכ�היה�אוה�,וב�תויחל�חוטב�םוקמ�היה
�לש�תויתימאה�תויושרלו�אכמסה�ירבל�,םיהולאה
�תולגתהה�רפסב�6.םיהולאה�יחילש�,בוש�,םהש�,םיהולא
�יחילש�םניה�םיהולא�יטילש�יכ�רוריבב�םיאור��72-62,'ב
�עשרה�תא[�חצנמה”�:ויתווצמ�תא�םירמושה�םיהולא
�תוכמס�ול�ןתא�ינא�,ץק�דע�ישעמ�תא�רמושו�]ולוכ
�לזרבה�טבש[�לזרב�טבשב�םתוא�העריו�םייוגה�לע
�.רבדמ�עפשומ�וניאו�הנתשמ�וניאש�םיהולא�רבד�וניה
�השמ�קוח�לע�רומשל�םילוכי�אל�ונחנא�.”]קוחה�והז
�תרזעב�םלועה�לש�]םיכלמ[�םינוערפה�לכ�לע�טולשלו
�אלא�,השע�השמש�םשכ�,םיהולא�רבד�,לזרב�טבש
�ול�םיכייש�ונאש�תואדווה�תא�םיהולאל�תתל�לכונ�םא
�.)�2,'ח�םיימורה�לא�תרגיאה(

�רבד�תא�םיתרשמ�םניא�םיינוליחה�תונוטלשה
�וא�םיהולא�קוח�לע�םירמוש�אל�םג�םה�.םיהולא
�,קוחמ�טלחומ�ךופיה�םיווהמ�םה�.ויפ-לע�םיטלוש
�לכל�עמשיהל�םילוכי�ונחנא�.תיהולא�תוכמסו�הקיספ
�ול�םיעמשנ�ונא�ןיא�דוע�לכ�,ינוליחה�לשמימה�יקוח
�קוח�,םיהולאה�תלימל�עמשיהל�אל�ונל�הרומ�אוהשכ
�ינוליח�לשמימ�םא�7.םיהולאה�תוכמס�וא�םיהולאה
�םיבייח�ונא�,םיהולאל�עמשיהל�אלש�ונילע�הווצמ
�,הימרי�,בויא�,לאומש�,עשוהי�,השמ�ומכ�קוידב�גוהנל

�,]וגנ�דבעו�ךשימ�,ךרדש[�לארשי�ינב�תשולשו�,לאינד
�8.םיהולאה�תונוטלש�ויה�רשא�,םיחילשהו�םיאיבנה
�תויוכמסל�ועמשנ�אל�םלוכ�,םיהולא�יחילש�ויה�םלוכ
�.םיהולא�ןוצר�דגנ�רבד�לכ�תושעל�ווצ�רשאכ�תוינוליח

�הרהמב�םמצע�ואצמ�לארשי�ינב�תשולשו�לאינד
�,םיהולאה�ירסח�,םיינוליחה�תונוטלשל�םיעמשנ�אל
�םתוא�ליצה�םיהולא�,תאז�ןעמל�.הפוקת�התוא�לש
�הארה�הז�השעמ�9.תויראה�בוגמו�תרעובה�שאה�ןשבכמ
�אלא�ןוטלש�ןיא�ירה”ש�םלועלו�םיינוליחה�תונוטלשל
�םעטמ�ועבקנ�םייחכונה�תונוטלשהו�,םיהולא�םעטמ
�תשולשו�לאינד�.)�1,ג“י�םיימורה�לא�תרגיאה(�“םיהולא
�,םיהולא�יחילש�,םיהולא�תונוטלש�ויה�םיירבעה�םידליה
�.םרובע�לעפו�םהייחב�היה�םיהולא�חוכו

�םיהולא�.םיהולא�חוכ�וא�ןוטלש�היה�אל�רצנדכובנ
�בשע�לוכאלו�עברא�לע�תכלל�רצנדכובנ�תא�איבה
�תוכמסה�ימ�ול�תוארהל�ידכ�,םינש�עבש�ךשמב�רושכ
�רצנדכובנ�עיבה�,םינש�עבש�רחאל�01.םייתימאה�חוכהו
�עניע�רצנדכובנ�הנא”�:ורמואב�םיהולאל�הליהת�ירבד
�יחלו�תכרב�אילעלו�בותי�ילע�יעדנמו�תלטנ�אימשל
�התוכלמו�םלע�ןטלש�הנטלש�יד�תרדהו�תחבש�אמלע
�היבצמכו�ןיבישח�הלכ�אערא�יראד-לכו�.רדו�רד-םע
�הדיב�אחמי-יד�יתיא�אלו�אערא�יראדו�אימש�ליחב�דבע
�המימשה�יניע�,רצנדכובנ�ינא[�תדבע�המ�הל�רמאיו
�םימלוע-יחלו�יתכרב�ןוילע�לא�תא�.ילא�הבש�יתעדו
�םלוע�ןוטלש�ונוטלש�רשא�לאל�,רדהו�חבש�יתתנ
�ץרא�יבשוי�לכ�ולומל�רשא�,רודו�רודל�ותוכלמו
�יבשויבו�םימשה�אבצב�ונוצרכ�השועה�,םיבשחנ�ספאכ
�“]?תישע�המ�:ול�רמאיו�ודיב�החמיש�ימ�ןיאו�ץרא
�.)�23-13,'ד�לאינד(

�ןוויכ�,עדוי�ינא�.שממ�הרק�הז�.הדגא�הניא�וז
�וגא�ול�היה�םעפש�שיאה�יתייה�ינא�.יל�הארה�םיהולאש
�םיאלפנ�םירבד�לשב�,ץראה�ינפ-לע�רחא�דחא�לכמ�רתוי
�יתנמאה�אל�.םיקסעה�םלועב�,רתיה�ןיב�,יתישעש
�ורקנ�םיהולא�תואלפנ�רשאכ�םלוא�,םייק�םיהולאש
�ןטק�ינא�וליאכ�יתשגרה�.דיימ�ילש�וגאה�ףדנתה�,ינפל
�יל�רמאי�םיהולאש�,היה�יתיצרש�המ�לכו�,קבא�ריגרגמ
�יתעדי�אלש�ןוויכמ�יתבצעתה�.השעאש�הצור�אוה�המ
�דואמ�דרח�ינאש�ול�תוארהל�ידכ�תושעל�לוכי�ינא�המ
�.ורובע�רבד�תושעל�ילבמ�,ןידה�םויב�ושגופל

�חילשה�,רצנדכובנכ�,םיהולאה�חוכב�לקתנש�ימ
�לוכי�וניא�אוהש�עדוי�,םירחא�םיברו�,יכונא�,סולואפ
�הניא�וזכ�הלאש�11”?השוע��התא�המ”�םיהולאל�רמאל
�םדא�.םיהולאה�תא�עדויה�םדא�לש�ושארב�תרבוע
�אוה�ןכ�םא�אלא�,רבד�השעי�אל�םיהולאה�תא�עדויה
�.ןוחטיבב�םיהולאהמ�תוארוה�לבקמ

�ארקי�יכ�דע�,ךכ-לכ�שפיט�תויהל�לוכי�םדא�ךיא
�טילש�תויהל�ידכ�?םיהולא�יטילש�תועשורמ�תולשממל
�ךייש�התאש�תואדווב�חיכוהל�םדוק�בייח�התא�,םיהולא
�רשאכ�םיהולא�יטילש�םניה�םיינוליח�םיטילש�םאה�.ול
�םינתונ�םה�רשאכ�,דחא�לכמ�ך“נתה�תא�םיחקול�םה

�םישנ�םירבג�םיפרוש�םה�רשאכ�,תולפהל�אקנפשוג
�ינוילימ�םיחצור�םה�רשאכ�,ססקט�,וקאווב�םידליו
�אקנפשוג�םינתונ�םה�רשאכ�,םלועה�יבחרב�םישנא
�םיקלחמ�םה�רשאכ�,תוילאוסקסומוהו�תונזל�,ףואינל
�אקנפשוג�םינתונ�םה�רשאכ�,רפס-יתבב�םימודנוק
�,תימורה�היסנכה�לש�תיעושי-יטנאה�הרותב�םיכמותו
�ישעמב�ךומתל�םיירצונ�םירלודב�םישמתשמ�םה�רשאכ
�לש�תויתימא�תויסנכ�םירגוס�םה�רשאכ�,הלאכ�עשר
�תא�,אווש�תומשאהב�,םימישאמ�םה�רשאכ�,םיהולא
�םימלשמ�םה�רשאכו�,ץראה�ינפ�לע�םיהולא�יטילש
�חולשלו�םיהולא�יטילש�לע�םירקש�רמול�רקש�ידעל
�םה�,אל�?םיהולא�יטילש�הלא�םאה�?אלכל�םתוא
�והשימ�שיש�ןימאמ�אל�ינא�.םיהולא�יטילש�אל
�םע�יכ�ונתמחלמ”�.םיהולא�יטילש�םהש�ןימאמש
�הזה�םלועה�תכשחב�םילשומה�םע�םיטילשו�םירש
�לא�תרגיאה(�“םימורמב�רשא�תוערה�תוחורה�םע
�.)�21,'ו�םייספאה

�ךממ�ושקביש�םינוליחה�םיטילשה�םה�הלא
�,ךחצמ�לע�הז�ןמיס�םישת�םא�.”היחה�ות”��תא�תחקל
�דעל�הלבת�יכ�רמוא�םיהולא�רבד�,ךנימי�די�וא
�שי�41.יתימא�ןטש�שיו�31,םייח�םיהולא�שי�21.םוניהיגב
�םיטילש�שיו�,ץראה�ינפ-לע�םייתימא�םיהולא�יטילש
�ינפ-לע�תוהובג�תורשימב�,הליפאה�לש�םירחא
�,םייתימאה�םיטילשל�םידגנתמה�הלא�םה�.ץראה
�.םיהולא�יחילש

�ךל�םירמוא�,םיינטש�םיכלמ�וא�,םיטילששכ�
�,תאז�.ןטשה�תדובעכ�והומכ�,םיהולאל�עמשיהל�אל
�ידי-לע�םיהולא�תוכמסל�עמשנ�אל�התאש�ןוויכמ
�הלאל�רמול�םיבייח�ונא�.ןטשה�לש�תווצמ�תרימש
�,ןטשה�תא�דובעל�וא�תרשל�ונתוא�תותפל�םיסנמה
�ןטשל�רמא�עושיש�םירבד�םתוא�,םיהולא�תא�דגונה
�,קלתסה”�:ותוא�דובעל�וא�תרשל�ותוא�התיפ�רשאכ
�ודבל�ותאו�הווחתשת�ךיהולא�הוהיל‘�,בותכ�ןה�,ןטשה
�עושי�ןאכ�.)�01,'ד�יתמ�יפ-לע�הרושבה(�”'דובעת
�דגנתהלו�תוחדל�םיבייח�ונחנא�יכ�,רוריבב�ונל�הארמ
�םיטילשהו�םיכלמה�לכל�אלא�ןטשל�קר�אל�תונשקעב
�ונל�רוסא�.עשרב�ונתוא�םיתפמה�הלא�,םיינטשה
�,םיבור�ומכ�,הזה�םלועה�לש�,ירמוח�קשנב�שמתשהל
�לכ�וא�,סקרתנא�,לער�זג�,תוצצפ�,תוברח�,םירודכ
�לעב�קשנה�ילכ�וניהש�,םיהולא�רבד�דבלמ�רחא�רבד
�קשנה�ילכ�היה�אל�הז�םא�51.םלועב�רתויב�ברה�חוכה
�רחוב�עושי�היה�אל�,םלועב�רתויב�ברה�חוכה�לעב
�61.ןטשב�םחליהל�וב

�הלא�לכ�71.ץראה�ינפ-לע�םיהולא�תוכמס�וניה�עושי
�ידכ�םיהולאה�רבד�תא�דומלל�םיבייח�,םהב�עושי�ייחש
�עושיש�ידכ�81,ושי�לש�ותמוק�רועש�אולמל�לודגל
�הפוקתב�םיהולא�תוכמסכ�םהב�לועפל�ךישמהל�לכוי
�תובברב”�חרזמה�ימשב�עיפוי�אוהש�דע�,וזה�הנורחאה
�םע�אב�אוה�הנה”�.)�41,‘א�הדוהי�תרגיא(�“וישודק
�ודפסיו�,והורקדש�הלא�םג�,ותוא�הארת�ןיע�לכ�.םיננעה

 תישארב 6  2 ,’ח םיימורה 5  61-51 ,’א ,’א סורטפ ,31-01 ,’ב בקעי ,41 ,ב”י םירבעה ,01-8 ,א ,’א סויתומיט ,3-1 ,’ו ,’א םייתנירוקה ,72 ,’ה םייספאה ,91 ,ב”י םיימורה ,41 ,’ה ןנחוי ,91-71 ,’ה יתמ ,43 ,’ד לאינד ,41 ,ב”י תלהק ,4 ,ב”ל םירבד ,ט”י קרפ ארקיו 4
 ,33-42 ,’א ילשמ ,04-82 ,22-71 ,ז”ל ,02 ,א”ל ,41 ,ה”כ ,ג”כ קרפ 7-5 ,א”י ,12-81 ,’ט ,4-1 ,’א םיליהת ,41 ,’ז ,’ב םימיה–ירבד ,ח”כ קרפ ,82-62 ,א”י ,02-91 ,’ח ,11-9 ,’ז ,92 ,’ה ,13-92 ,’ד םירבד ,21-3 ,ו”כ ארקיו ,6-5 ,’כ ,5 ,ט”י תומש ,42–62 ,21–31 ,ט”י ,5–8 ,’ו
 תישארב 7  3 ,’ה ,61 ,’ד ,42 ,’ג ,6-2 ,’ב ,’א ןנחוי ,31-4 ,’ב ,’ב סורטפ ,01-7 ,’ד בקעי ,71 ,ג”י םירבעה ,8 ,’ו םייטלגה ,4-3 ,’י ,11-6 ,’ב םיימורה ,12 ,ד”י ןנחוי ,41-4 ,’ט לאינד ,02 ,ח”י לאקזחי ,22 ,ח”מ ,11 ,ג”י ,82-91 ,’א היעשי ,11 ,ד”י ,12 ,5 ,א”י ,03-72 ,22 ,’ב
 לאינד ,31-6 ,ח”ל ,01-4 ,’א הימרי ,51 ,ג”י בויא ,33-23 ,ו”ט ,’א לאומש ,42 ,51 ,ד”כ עשוהי ,6-1 ,ז ,03-82 ,’ו תומש 8  01 ,’ב בקעי ,1 ,’ג סוטיט ,92 ,’ה םיחילשה ,73 ,12 ,ב”כ ,52 ,’ה ,01-8 ,’ד יתמ ,5-1 ,’ג ,’ב קרפ הנוי ,81-21 ,’ג לאינד ,8-3 ,’ה ילשמ ,21-7 ,ט”ל
 הימחנ ,41 ,’ג תומש 31  8 ,א”כ ,12-02 ,ט”י ,2-1 ,ז”ט ,11-9 ,ד”י תולגתהה 21  23 ,’ד לאינד ,4 ,’ח תלהק ,21 ,’ט בויא 11  43 ,23-62 ,’ד לאינד 01  ’ו קרפ ,’ג קרפ לאינד 9  72-42 ,א”י םירבעה ,8-7 ,’ד ,’ב סויתומיט ,92-41 ,’ה ,33-1 ,’ד םיחילשה ,92-6 ,’ו ,’ג קרפ
 ,13 ,ב”כ ,81 ,’י סקול ,42 ,ד”כ יתמ ,2-1 ,’ג הירכז ,71-21 ,ד”י היעשי ,21-01 ,7-6 ,’א בויא ,1 ,א”כ ,’א םימיה–ירבד 41  31 ,ב”כ ,6 ,א”כ ,6 ,’י ,81 ,11 ,8 ,’א תולגתהה ,02-61 ,’א םייסולוקה ,32-91 ,’א םייספאה ,41 ,01 ,3-1 ,’א ןנחוי ,22 ,ה”מ ,6 ,ד”מ היעשי ,6 ,’ט
 ,81-01 ,’ו םייספאה ,4 ,’י ,’ב םייתנירוקה ,13 ,ג”י סוקרמ ,61 ,’ח יתמ ,92 ,ג”כ הימרי ,11 ,ה”נ ,8 ,’מ היעשי 51  9 ,ב”י תולגתהה ,8 ,’ה ,’א סורטפ ,7 ,’ד בקעי ,01-3 ,’ב ,’ב םיקינולסתה ,72 ,’ד םייספאה ,51-41 ,3 ,א”י ,4 ,’ד ,’ב םייתנירוקה ,44 ,14 ,83 ,’ח ןנחוי
 ,11-5 ,ד”י ,84 ,ב”י ,52 ,א”י ,9-7 ,’י ,72-62 ,’ה ,41 ,4-1 ,’א ןנחוי ,21-1 ,’ב ,43-23 ,82-12 ,’א סוקרמ ,8-2 ,ח”כ ,35-05 ,ז”כ ,9 ,א”כ ,13-03 ,ו”ט ,81 ,ב”י ,8-7 ,1 ,’י ,23-32 ,’ח ,92-82 ,’ז ,32 ,’א יתמ ,6-5 ,’ט היעשי 71  11-1 ,’ד יתמ 61  3 ,א”י ,21 ,’ד םירבעה
 ,’ה םירבעה ,71-41 ,’ג ,51 ,’ב ,’ב סויתומיט ,11-9 ,’א םייסולוקה ,41-21 ,’ג םייפיליפה ,41-11 ,’ד ,22-91 ,’ב םייספאה ,23-13 ,’ח ןנחוי 81  61 ,ב”כ תולגתהה ,71-61 ,’א םייסולוקה ,11-8 ,’ב םייפיליפה ,82-32 ,ו”ט ,’א םייתנירוקה ,83 ,’י ,13-92 ,’ב םיחילשה
  81 ,’ג ,’ב סורטפ ,5-2 ,’ב ,’א סורטפ ,2-1 ,’ו ,41-21
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 ,רקיה ומאלא רמוכה

 םיעדוי ונניא .ראודב ךינולעמ םיינש ונלביק

 םישיגרמ ונא לבא ,ונמש תא תלביק דציכ

 ונתנ ,ןכו ,םינולע תא לבקנש הצר םיהולאש

 ונעמשש הנושארה םעפה וז .םירחאל םתוא

 עבראו םינומשו םייתשו םינומש ינב ונא .ךילע

 םישוע םג ךכו ,ונתוריעצמ עושי לש וכרדב ונכלהו

 םיברקתמה ונינינ םג וישכעו ,ונידכנ ,ונידלי

 ונא םרובעש תוקונית םג שי .הנובת לש ליגל

 םיבר םירבד םנשי ,ונליגב .תובר םיללפתמ

 ףסכ ונל ןיאו רתוי תושעל םילוכי ונניאש

 םינולע םיקלחמו םיפסוא ונא לבא ,םתושעל

 יתבלו ,ונידלי יתבל ,ונלש םיאפורה ידרשמל

 חולשמה תמישרב ונמש תא רומש אנא .תובא

 םינולע ןכו ,”חישמה” רפסה תא ונל חלשו ךלש

 ןולעה םג ,ךתייסנכ הליחתה דציכ םירפסמה

 לכותש רחא רבד לכ וא - ”רויפיפאה תודוס”

 םינרתול םה ילעב לש ותחפשמ ינב !חולשל

 ידימלתו םיטסיטפב םה יתחפשמ ינבו ,םינמרג

 םינולעה תא לבקל וחמש םירמכה ינש .עושי

 ינא .םינולע דוע קלחל ךרוצ םישיגרמ ונא .ךלש

 ירהש ,תואצוההמ קלח תוסכל האחמה תפרצמ

 .הז ףסכב רזעיהל הלוכי ךתייסנכש תעדוי ינא

ןוטגנישוו

�,רקיה�ומאלא�רמוכה
�ינא�.עושי�לש�קזחהו�זעה�ומשב�תומולש

�המ�לכו�ךתייסנכ�לע�םיהולאל�הדומו�ךירעמ
�הצור�ינא�,תישאר�.םלועה�לכב�השוע�התאש
�םע�יושנ�,.יב�.'יג�אוה�ימש�.ימצע�תא�גיצהל
�תאו�ךנולע�תא�יתלביק�.�03ןב�ינא�.םידלי�העברא
�ארקנה�ךנולע�תא�יתלביק�םדוק�.שדוקה�ירבד
�תא�יתלביק�ןכמ-רחאלו�“הנומאה-יא�לש�אטחה”
�.ףא�.י'ג�רמוכהמ�עיגה�תאז�לכ�.“המצועל�ךרדה”
�,עדוי�התא�.םיניפיליפב�ןאכ�ךלש�םיציפמה�דחא
�ןולעה�לע�יביל�לכב�ךל�תודוהל�הצור�ינא�,רמוכ
�.“שדוקה�חור�לש�תעמשמה�תלבק”�הרושבהו
�,ףסונ�רמוחו�תורפס�שקבל�הצור�יתייה�,רמוכ
�יבל�קמועמ�ךל�הדומ�ינא�.ךתושרב�תויהל�יושעה
�,חישמל�ןיטולחל�ךמצע�תברקה�ידי-לע�ךתויצ�לע
�וניבאמ�הלאכ�תואלפנ�תורושב�איבהל�תנמ-לע
�.ודסחב�קזחתנ�ונלוכש�הצורה�,םיימשבש�ןמחרה
�.וז�היסנכ�ךרבל�ךישמי�םיהולאו�ןתי�ימ
�,תונכב�ךלש
םיניפיליפה�,יטיס�סוטנס�לרנ'ג��������������.יב�.י'ג

םיניפיליפה
�,ינוט�רמוכה

�חישמה�םשב�הז�בתכמ�ךילא�בתוכ�ינא

�ךישמי�םיהולאש�,ללפתמו�הווקמ�ינא�.עושי

�הצור�ינא�.ךל�ןתנ�אוהש�ךתייסנכ�תאו�ךכרבל

�.ילא�תחלשש�םינולעהו�רפסה�לע�ךל�תודוהל

�תספדהש�תורושבהו�רפסהמ�הנהנ�תמאב�ינא

�יתנומא�תא�תונבל�יל�ורזע�תמאב�םה�.םינולעב

�הרזעה�תא�דואמ�ךירעמ�ינא�.חישמה�עושיב

�.הייח�תא�וניש�רשא�,יתשיאל�תתנש�עויסהו

�םישנא�ייחל�םיגאוד�םישנאש�,עומשל�בוט

�ךומתל�םינכומה�םירצונ�אוצמל�השק�.םירחא

�םירצונה�בור�.השוע�התאש�יפכ�,םישנאב

�השענ�בצמה�רשא�דע�,ךב�ךומתל�םינכומ

�.ךדבל�ךתוא�םיריאשמו�םיחרוב�םה�זא�.השק

�אל�םלועל�אוהש�,רמאש�םיהולאל�הדומ�ינא

�.וילע�םיכמוס�ונא�.ונתוא�שוטני�וא�ונבזעי

�.לכה�לע�ךל�הדות�,בוש

�,ךתוא�ךרבי�םיהולא

ססקט�,לייווסנה������������������������.יו�.יי'ג

ססקט

 ךרבל םיהולא תא םישקבמ ונא ךא ,הברה אל הז

 ריוואה ליח סיסב דיל םירג ונא .וב שמתשהלו ותוא

 תורישב םיבר החפשמ יבורק ונל שיו דליי'צרייפ

 ךכ–לכ םיחמש םירחא םישנאו םירמכ .יאבצ

 הכ ןנשישכ ,וישכע דחוימב ,תירצונ תורפס לבקל

 זאמ ,ך”נתהמ תובושת םיצור םהילע תולאש הברה

 םוקישה זכרמב דחוימב - רבמטפסב 11–ה תיידגרט

 תובוחרב םייחה םישנאו תיבה ירסח וליפא .'וכו

 .תירצונ תורפס םישקבמ

 ,םלוכו ךתוא ךכרבי חישמה

ןוטגנישוו ,קייל לקידמ                  .יא .ייק 'בג

הינבליסנפ
)1דומעמךשמה(

�שקבמ�וניאו�םישנאל�רזועה�רמוכ�ףא�יתשגפ�אל
�יתשגפ�,םיימשג�םייח�יתייח�רשאכ�.הרומתב�רבד
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�ךרדה�וזש�ןיבמ�ינא�,רוחאל�טבמב�.םירמכה�לכ
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�ההות�ינא�.רדהנ�אוהש�רמוא�ינא�לבא�,בוט
�םייחהמ�עושי�יתוא�ליצה�עודמ�,בשוחו�םימעפל

�הדובע�יל�דעיי�וניהולאש�,ןיבמ�ינא�.יתייח�םתוא
�התע�.יח�ןיידע�ינא�עודמ�הביסה�וזו�,עצבל
�דימת�ינא�.ךיתוליפתב�יתוא�רומש�אנא�,דיתעבו
�םולש�תשירד�רוסמ�.יתוליפתב�ךמש�תא�ריכזא
�םיהולא�.םלוכ�תא�ךרבי�םיהולאשו�החפשמל�ינממ
�.ינוט�חאה�,ךתוא�ךרבי
�,עושיב�ךלש
�הינבליסנפ�,ליידסטוה����������������������.םא�.וו

�,רקיה�ומאלא�רמוכהו�חאה
�ךלו�םיהולאל�תודוהל�הצור�ינא�תישאר

�איה�תורפסה�.יתלביק�התע�הזש�תורפסה�רובע
�תקסוע�איהש�ןוויכמ�,ירובע�האלפנ�הכרב
�שמתשמ�םיהולאש�קפס�ןיאו�,יל�ויהש�תוקפסב
�התא�התוא�תורפסה�ךרד�,שדוקה�חור�ךרד�,ךב
�,םלועה�לכמ�םיחא�לש�תויודע�םג�יתארק�.בתוכ
�תויונערופ�,תונויסנ�םירבוע�ונאש�עדוי�ינאו
�וניה�,הרוק�רשא�לכו�,הרושבה�ןעמל�תופידרו
�ינא�.םייקתהל�תדמועה�האובנו�תמייקתמ�האובנ
�חור�חוכ�תרזעבש�,עדוי�ינאו�יתעושיב�חוטב
�לכו�םיברקעו�םישחנ�סומרל�םילוכי�ונא�שדוקה
�.ביואה�לש�הפקתה

�,ךתייסנכ�תאו�ךתוא�ךרבי�םיהולאש�,יחא
�םילבוסה�םלועה�ינפ-לע�םיחאה�לכ�רובע�ללפתנו
�ינא�יכ�,םיחא�,ירובע�וללפתה�,אנא�.עושי�רובע
�היהי�םיהולאמ�םולשו�דסחשו�,םכרובע�ללפתמ
�התאש�םינולעה�תא�קלחמ�ינא�,ןכ-ומכ�.םכילע
�יל�חלש�אנא�.יתדובע�םוקמב�ילא�חלוש
�םלבקל�ירובע�גונעת�הז�יכ�,םינולע�דוע
�.שארמ�ךל�הדות�.םהל�םיקוקזה�הלאל�םציפהלו
�.םכלוכ�תא�ךרבי�םיהולאהש
�,עושיב�ךיחא
הי'גרו'ג�,לייוסמייג����������������������.סֶא�.ֹוא
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)1דומעמךשמה(
חישמה

�תורשפ�תרסח�תוחישקו�ןטשה�יפלכ�האנש�ןכו�,הבר
.ןטשה�יפלכ

�וב�רוזחל�ץלאנ�אל�םלועל�,חצונ�אל�םלועמ�אוה
�לע�תודוותהל�,ותנשימ�תא�תונשל�,לצנתהל�,וירבדמ
�דימת�.םדא-ינבמ�הצע�שקבל�וא�,תועט�לע�וא�אטח
.םיהולא�רבדו�ןוצר�-�הנוכנה�הבושתה�ול�התיה

�תא�םיהולאל�ןתנ�,ללפתה�דימת�,בוט�השע�אוה
�תריבצב�ןיינעתה�אל�,רבד�לכ�לע�הידוההו�תראפתה
�ול�רסח�אל�ךא�ינועב�תמו�יח�אוה�.םיירמוח�םירבד
.בלצה�לע�וירוסיי�דע�רבד

�םלועל�-�תלעות�ילעב�ויה�ולש�םיסינה�ישעמ�לכ
�רשא�םלשומה�הרומה�היה�אוה�.אווש-תליהת�םשל�אל
�אולמב�ונתיאמ�דחא�היה�אוה�.דמיל�רשא�תא�םייקו�יח
�אל�אוה�,תאז�תורמל�םלוא�.”םדא-ןב“�:הלימה�ןבומ
�היה�אוה�.אטח�אל�םלועמש�ינפמ�ונתיאמ�דחא�היה
�.דחוימה�םיהולאה-ןב�היה�אוהו�ץראה�ןמ�אלו�הלעמלמ
�יפ-לע�הרושבה(�.”הזה�שיאכ�שיא�רביד�אל�םלועמ“
�תויהל�לוכי�םדאש�החכוה�הוויה�אוה�.)�64,'ז�ןנחוי
�תועצמאב�,באה�םיהולא�תרבחב�ותוחכונ�ידי-לע�םלשומ
.שדחתהש�םדאב�תלעופו�היחה�שדוקה�חור

�יפ-לע�הרושבה(�”ינא�םלועה�רוא“�רמאש�הז
�ודלונ�רשא�םיבר�לש�םהיניע�תא�חקפ�םג�)�5,'ט�ןנחוי
�תויהל�ותוכז�תא�תוארל�ולכי�םלוכש�ךכ�,םירוויע
�המוקתה�יכונא“�רמאש�הז�.חישמכ�וב�ריכהלו�,חישמה
�חיכוה�)�52,א”י�ןנחוי�יפ-לע�הרושבה(�”םייחהו
�!םיתמה�ןמ�רזעלא�תא�ותולעהב�וירבד�תולילצ�תא
�יכונא“�רמאש�הז�.)�44-34,א”י�ןנחוי�יפ-לע�הרושבה(
�הרושבה(�”]םיהולא�רבד�,תרמוא�תאז[�םייחה�םחל�אוה
�הז�ןכא�אוהש�,האלמ�תודע�קפיס�)�53,'ו�ןנחוי�יפ-לע
�טעממ�םישנאה�םיפלא�תשמח�תלכאה�סנ�תא�השעש
�יפ-לע�הרושבה(�םיגד�ךכמ�תוחפ�ףאו�םחלה�תורכיכ
�,יתימאה�חישמה�היה�אל�עושי�םא�.)�41-5,'ו�ןנחוי
�ןימה�דגנ�טלחומ�עשפ�תניחבב�הז�היה�,םלועה�עישומ
�,ודיצמ�תחלסנ-יתלב�תויכונאו�הזיזפ�תושפיט�,ישונאה
�ךילוהל�ךכבו�חיטבהש�תוחטבהה�לכ�תא�חיטבהל
�הלוכי�הניא�וזכ�הער�,חטבל�.דעו�םלועל�םישנא�ללוש
�םינימאמ�ונא�.עושיכ�בהוא�הכו�בוט�הכ�שיאמ�אובל
�אב�רשא�הז�,םיהולאה�ןב�,חישמה�ןכא�אוהש�,םיחוטבו
.םדאה�ןימ�עישומ�תויהל�תנמ-לע�םלועל

�ובתכיי�םיפסונ�םיכרכו�רבעב�ובתכנ�םיבע�םיכרכ
�יד�.חישמה�עושי�ןודאה�לש�ותליהת�לע�,דיתעב

�םיהולאה�לש�ותושיי�םלצ�אוה�עושי�:הרצקב�רמול
�תרגיאה�,�51,'א�םייסולוקה�לא�תרגיאה(�הארנ-יתלבה
�,בוטה�לכ�לש�ןכותהו�םוכיסה�,)�3,'א�םירבעה�לא
�שונא�ףוגב�תוהולאה�אולמ�לכ�תנכוש�ופוגבש�דחאה
�תנרוק�ותשודק�.)�9,'ב�םייסולוקה�לא�תרגיאה(�יתימא
�לש�ותראפתכ�תיתימאו�הרוהט�ותדמח�.אלמ�רהוז
�תבהאכ�המלשו�תיכונא-יתלב�התיה�ותבהא�.םיהולאה
�םדאה�ינב�םלועה�תודלות�ךלהמבש�ןוויכמ�-�םיהולא
�שונא-םיהולא�,חישמה�עושי�לש�ותוממ�ץוח�,ואר�אל
�,עושי�.קדצומ�יתלבו�דבכ�הכ�לבסב�תמ�םלשומ
�לקשמ�לכ�תא�אשנ�,טושפהו�הלענה�יתוכלמה-לבוסה
�בלצה�לע�ותומבו�ןנולתהל�ילבמ�ישונאה�ןימה�יאטח
.וניאטח�לע�רפיכ

�חישמה�לש�םייעבט-לעה�”םיאלפה“�ישעמ�)2(

�ישעמ�תוארהל�וילע�:שארמ�רוריבב�ורמאנ

�הנמתנ�אוהש�ךכל�תוהז�ןמיסכ�םייעבט-לע�םיאלפ

�השעמכו�.םיהולאה�חילש�עישומ�,םיהולא�ידי-לע

�ןברוקכ�ומצע�תא�עיצי�חישמה�,ולש�”דחוימ”ה

.ישונאה�עזגה�תא�עישוהל�ןיפילח

�.םעה�תא�ךרבל�בייח�חישמה�לש�ותוריש�לכ
�ילע�הוהי�ינודא�חור“�:והיעשי�שארמ�רמאש�יפכ

�,רקי�רמוכ

�ךרד�,ךלש�רשקה�וק�תא�לבקל�דואמ�יתחמש

�ריעצ�שיא�ינא�.םיימואל-ןיבה�ךינולעמ�דחא

�םלועב�וייח�בור�תא�הליבש�,עבשו�םישולש�ןב

�תא�יתיאר�דחא�םוי�.הצרש�המ�לכ�תיישעב

�רחאלו�רבח�ידיב�הלעמל�ןייוצמה�ןועובשה

�.יליצמכ�חישמה�עושי�תא�יתלביק�,ותוא�יתארקש

�,אוה�ןאכ�רמול�לוכי�ינאש�המ�לכ�,רמוכה�דובכ

�.םיכורא�םייח�ךל�קינעיו�רשועב�ךכרבי�םיהולאש

�םיאטוח�ליצתו�היחתש�,עושי�ךרד�,ךתוא�ךרביש

�יתטלחה�,רקיה�ומאלא�רמוכה�.ינומכ�םיבר

�םיהולאל�הרזח�תוזבזובמה�םינשה�תא�ריזחהל

�,ינא�,ןכל�.הרושבה�תצפהל�ייח�תשדקה�ךרד

�תא�גישהל�יל�רוזעל�ךילא�ןנחתמ�,העינכב

�.תוטלקו�ואידיו�,םיפסונ�םינולע�תקפסאב�יתרטמ

�לדח�ינניא�,חישמה�עושיל�ייח�יתשדקהש�זאמ

�רמוחש�הווקמ�ינא�.ילש�רוזיאב�םישנאל�דיעהלמ

�קוקז�ינא�.תובר�תושפנב�תעגל�יל�עייסי�הז

�תויהל�חיטבמ�ינא�.הז�ןוויכב�ךתכרדהו�ךתרזעל

�הווקמ�ינא�.ללכב�םיהולאלו�ךתנוהכב�ןמאנ�דבע

�ךרבי��.תיבויח�תובשחתהב�לבקתת�יתשקבש

�.םיהולאה�ךתוא

�,תונכב�ךלש

�הנאג�,והוה��������������������������������.םֶא�.ףֶא

ומאלאתייסנכ-ןוילע
הנשמהרמוכ-תירצונה
המכםעובאבןו'ג
,םארופלאמא-ותליהקמ
.ודוה
תקולח-ןימיוזכרמ
שדוקהחוריאלמםינולע
,ומאלארמוכהלש
רוזיאב,וגולטלםימגרותמ
.ודוה,םארופלאמא

הנאגודוה
�,רקיה�ומאלא�רמוכה

�ומויב�םוי�ידמ�םיהולאל�הדומ�ינא

�.ךומכ�שדוקה�חור�יאלמ�םישנא�לדיגש

�תורפס�לבקמ�ינאש�םעפ�לכב�חמש�ינא

�םיחאל�הלודג�הכרב�שיש�ןוויכמ�,ךממ

�תיבב�םיאצמנה�ונתיאמ�הלאל�.ימצעלו�ןאכ

�ץוחב�דחא�ףא�ןיא�,יפיסיסימב�רהוסה

�םג�יכ�,הארנו�םיהולא�רבד�תא�ונל�איבהל

�ךתורפס�,לבא�.תידרפס�הליהק�ןאכ�ןיא

�המ�קלחל�ןכמ-רחאלו�דומלל�ונל�הרזע

�תודוהל�הצור�ינא�.הליהקה�םע�ונדמלש

�,ונתוא�חוכשל�ךל�ןתנ�אלש�לע�םיהולאל

�תעמשנש�ךל�תודוהל�הצור�ינאו�,םיריסאה

�ךתוא�ךרבל�ךישמי�חישמהו�יאוולה�.ול

�.ךתליהק�תאו

�,ךל�הדות

�יפיסיסימ�,יטיס�וזאי���������������.יי‘ג�.יס

יפיסיסימ
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�שובחל�ינחלש�םייונע�רשבל�יתוא�הוהי�חשמ�ןעי
�חתפ�םירוסאלו�רורד�םייובשל�אורקל�בל-ירבשנל
�ראפ�םהל�תתל���…הוהיל�ןוצר�תנש�אורקל�.הווקתל
�תחת�הליהת�הטעמ�,לבא�תחת�ןושש�ןמש�,רפא�תחת
�”ראפתהל�הוהי�עטמ�קדצה�יליא�םהל�ארוקו�ההכ�חור
.)�3-1,א”ס�היעשי(

�תויהל�בייח�,םעה�ברקב�םיהולא�ינודאכ�,חישמה
���…אובי�םקנ�םכיהולא�הנה“�:ןירדהמל�אלפ�השוע
�םירוויע�יניע�הנחקפית�זא�.םכעשיו�אובי�אוה
�ןורתו�חסיפ�ליאכ�גלדי�זא�.הנחתפית�םישרח�ינזואו
�”הברעב�םילחנו�םימ�רבדמב�ועקבנ�יכ�םליא�ןושל
.)�6-4,ה”ל�היעשי(

�,םע�תירבל�ךנתאו���…קדצב�ךיתארק�הוהי�ינא“
�ןורוויע�לסחל[�תורוויע�םייניע�חוקפל�םייוג�רואל
�”ךשוח�יבשוי�אלכ-תיבמ�ריסא�רגסממ�איצוהל�]ינחור
�ידי-לע�רפומ�ןטשה�לש�וחוכ�.)�7-6,ב”מ�היעשי(
�םיהולאה�חוכ�ידי-לע�,םיהולאל�ונתועמשיהו�ונתנומא
.ונכותב�לעופו�יחה

 הבושתב ורזח םהש ךכ ,חרבוה ןטשהו ,םבלב ןוכשל ,םהייחל אב םיהולא יכ

 ןיידע ורסמתה אלש ,םיבר םירבח יל שי יתדובע םוקמב .םירצונל וכפהו

 םירצונש תומוקמ דואמ טעמ וב שיש רוזיאב יח ינא ,רקי רמוכ .עושיל

 קדצל ףיטמה רמוכ וב ןיאש רוזיא ,דחיב םיהולאה תא דובעל םילוכי

 םירבח רפסמ ופסונ ,ופטוה ךלש םינולעה תולימ זאמ ,םלוא .םיהולא

 םאה :רמוכ ,תחא הלאש לואשל הצור יתייה .םימצעתמ ונאש ךכ ,םירצונ

 ?ךלש היסנכה םשב ונלש היסנכל אורקל לכונ

 םיהולא .תיבויחהו תידיימה ךתבושתל םיכחמ ונא ,םויסל ,רקי רמוכ

 .ךכרבי

 ,תונכב ךלש

היפויתא ,הלי‘גנד ריעה                                                  .יב .יז

היפויתא

�רואל�ךיתתנ“�יכ�םלועה�לכ�עישומ�אוה�חישמה
�,ט”מ�היעשי(�”ץראה�הצק�דע�יתעושי�תויהל�םייוג
�לאוג”ו�)�6,ב”מ�,�01,א”י�היעשי(�”םייוג-רוא”כ�)6
.)�7,ט”מ�ןכ-ומכ�,�6,ב”מ�היעשי(�”לארשי

�עישומה�אוה�חישמה�עושי�,השדחה�תירבב
�ןתנ�רשא�דע�םלועה�תא�םיהולאה�בהא�ךכ�יכ“�:ימלועה
�םא�יכ�וב�ןימאמה�לכ�דבאי�אל�ןעמל�ודיחי�תא�ונב�תא
.)�61,'ג�ןנחוי�יפ-לע�הרושבה(�”םימלוע�ייח�היחי

�תיבב�עושי�דליה�תא�האר�ןועמש�איבנה�רשאכ
�ינודא“�:רמאו�חישמה�אוה�יכ�עדי�אוה�,שדקמה
�לכ�ינפל�תוניכה�רשא�ךתעושי�תא�יניע�ואר�יכ�םולשב
�”ךמע�לארשי�תראפתו�םייוגה�יניע�תולגל�רוא�,םימעה
�הרושבה�םג�האר�.)�23-92,'ב�סקול�יפ-לע�הרושבה(
.�92,'ג�םיימורה�לא�תרגיאה�,�97-86,'א�סקול�יפ-לע

�ותברקה�הניה�חישמה�לש�תדחוימה�ותוליעפ
�רפוככ�ופוגו�ותמשנ�תברקה�,ימעפ-דח�ןפואב�תימצעה
�לבקל�ולכוי�םיאטוחש�ךכ�,ןברוקכ�,הנתמכ�,שפנ
�האצותכ�םיאטח�לע�ןכו�םימדוקה�םהיאטח�לע�הליחמ
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�,�6-4,�01,ג”נ�היעשי�האר(�בוש�ואטחי�אל�םא�,תורובמ
�האצות�וניה�םאטחש�ןיבמ�התא�םאש�ןוויכ�תאז�.)21
�אטוח�ןכמ�רחאלו�הבושתב�רזוח�התאו�,תורוב�לש
�םא��.ןווכמ�אטח�אלא�,תורוב�אטחל�בשחנ�הז�ןיא�,בוש
�הליחמ�ןיא�,העושי�רחאל�השענו�,ןווכמ�וניה�אטחה
�”ףושי“�אוה�,וז�הלענ�תימצע�הברקה�תועצמאב�2.אטחל
�דחיב��51,'ג�תישארב(�ןטשה�לש�ושאר�תא�)ץצורי(
�הנושארה�ןנחוי�תרגיא�,�41,'ב�םירבעה�לא�תרגיאה�םע
�הכלממ�דסיי�אוה�הז�לודג�העושי�השעמבו�,)�8,'ג
�,�6,'ט�היעשי�,�41,'ז�לאינד(�דעו�םלועל�םייקתתש
.)�33-23,'א�סקול�יפ-לע�הרושבה

�יכ�םיאור�ונא�,השדחה�תירבה�לא�ונרזוחב
�תירבה�ןמ�עושי�םע�ך”נתה�ןמ�חישמה�לש�ויוהיז
�ותשודקל�רושקה�לכב�םלשומ�ןפואב�םאתומ�השדחה
�רשא�ולש�דחוימה�”השעמ”הו�”וילעפמ“�,תמלשומה
.בלצה�לע�השע

.61–71 ,’ה ,’א ןנחוי .2

שדוקיבתכלבקמ,תירצונהומאלאתייסנכםע.יִב.יִזחאה
.תושפנתכוזתורפסו

�,רקיה�ומאלא�רמוכה
�יל�השרה�אנא�,דובכהו�גונעתה�לכ�םע

�ינא�לבא�,םלועמ�ונשגפנ�אלש�תורמל�ךל�עידצהל

הינק �,רקיה�ינוט�רמוכה
�וננודא�,עושי�םשב�תובר�תומולש�לבק

�הליבחה�תא�יתלביקשכ�דואמ�יתשגרנ�.ונליצמו
�הרשע�,הרושבה�תורפס�תא�תללוכה�ךממ�הלודגה
�תסריגב�שדוקה�יבתכ�,םינולעה�לש�םינוש�תונוילג
�תא�.“חישמה”�לש�דחא�קתועו�,סמיי'ג�ךלמה
�,השעמלו�ירבחל�יתקליח�ילא�תחלשש�תורפסה
�.ונחורב�ונדדועתהו�ונשגרתה�,םכותב�ינאו�םבור
�.םינולע�ינש�ללוכה�הנורחאל�ךבתכמ�תא�יתלביק
�הדות�תלימ�רמול�הצור�ינא�,רמוכה�,השעמל
�םינולעה�ינש�תא�יתלביקש�םויב�.םירחאל�ךתגאדל
�תא�יתארקשכו�,שאוימ�יתייה�ךלש�םינורחאה
�יתשגרהו�דואמ�יתדדועתה�“הנומא-יא�לש�אטחה”
�.�חור�תוממורתה

�תעדל�ךל�תתל�ךירצ�ינאש�יל�תבתכ�,רמוכה

�םא�דואמ�חמשא�.הקולחל�ךירצ�ינא�םיקתוע�המכ
�.םיקתוע�םישימחו�תואמ�שש�יל�חולשל�לכות�םא
�ימע�םיכלוהש�םידימלתל�תקפסמ�היהת�וז�תומכ
�.ירפכב�םישנאל�קלחא�ראשה�תאו�,רפסה-תיבל
�תופסונ�תושפנב�תוכזל�יל�רשפאי�הז�,ןכ-ומכ
�ךתייסנכ�תא�ךרבי�םיהולאו�יאוולהו�,םיהולאל
�תא�חלשתש�הווקמ�ינא�.םירחאל�ךתגאד�רובע
�.שארמ�הדות�.הרהמב�םינולעה
�,חישמה�עושיב�ךלש
�הינק�,ומוסיק���������������������������������.ֹוא�.י'ֶג

�םיהולאו�יאוולה�.דחא�םוי�תאז�תושעל�הכחמ
�רמוכה�.ךנוחטיב�לע�רומשל�ךישמי�לוכי-לכה
�תלמעש�תורפסה�לע�ךל�הדומ�ינא�,רקיה�ומאלא
�דע�עדוי�ךניא�.תיפסכ�הרומת�אלל�ילא�חולשל
�הדומ�ינא�המכ�דעו�,ךל�הדות�ריסא�ינא�המכ
�יל�העייס�ךתורפס�.יתלביק�ןתוא�תוכרבה�לע�ךל
�ובש�ןורוויעל�סחיב�ילש�עדיה�תלדגה�ידי-לע
�.ךלש�תורפסה�תא�יתלביקש�ינפל�,יורש�יתייה
�תפסונ�תורפס�שקבל�הצור�יתייה�,רמוכה�,אנא
�היסנכ�ירבח�רפסמל�תתל�לכואש�,שדוק�יבתכ�ןכו
�םיהולאש�,ומאלא�רמוכה�,אנא�.םתוא�םירסחה
�.ךתוא�ךרבי
�,תונמאנב�ךלש
�הינק�,הגמאקאק���������������������������.לֶא�.ןֶא
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ןוחטיב
)2דומעמךשמה(

 ,רקיה ומאלא ינוט רמוכה

 עושי לש רקיה ומשב ךל תומח תומולש

 הרבעש הנשב ךתורפסב יתלקתנ .חישמה

 יתבזעש ינפל ,הירגינב םיפיטמ ידימ

 תוחילשל וז הנש תליחתב הקירפא םורדל

 בר שומישב התיה ךתורפס .םידומיל

 לצא תוחילשה תדובע תרגסמב ,הפ

 רפכה ישנאו םייאלקחה םיבשייתמה

 תונידמ .הקירפא םורד לש ינופצה קלחב

 םה ףא וכז דנליזאווסו קיבמזומכ תונכש

 ילא חולשל ,השקבב ,לכות םאה .תורפסב

 קלחב הקולחל השורדה תורפסה לכ תא

 ,תורפס ןוגכ ,ידומיל-יתוחילש לש ינשה

 ךימסה םיהולא .’וכו שדוק יבתכ ,םינולע

 הלאל דחוימב ,הרושבה תא ףיטהל יתוא

 .תוימלסומ תוליהקלו םהילא עיגהל השקש

 לש הז קלחב ,הפ תיזיפ אצמנ אל התא

 !תושפנב הכוז ךתורפס לבא ,הקירפא

 עפשב רתוי ךתוא ךרבי לוכי–לכה םיהולא

 הכחמ ינא .תורדהנה ךיתולועפ רובע

 לכ לש ריהמה חולשמל םייניע–ןוילכב

 .השקבב ,תועובש רפסמ ךות ךתורפס

 ,ונפגב ךלש

 הקירפא םורד ,ןֹוט ְרֶּב ְרָּב             .יׄז .יׄט

�,םירקיה�היסנכהו�ומאלא�רמוכה
�הלא�לכל�דעוימה�תודע�בתכמש�יתשגרה

�יתייה�.הביתכל�םיאתי�,בישקהל�םינכומה
�.םינש�הרשע-שמח�ךשמב�ךתייסנכמ�קלח
�ינוט�.םיהולאה�ישנא�ןיב�יתייחו�יתררוגתה
�םירוההו�ילש�םירמכה�ויה�ומאלא�ןאזוסו
�םויב�.םיהולאל�יתוא�ואיבהש�,ילש�םיינחורה
�,םיהולא�םע�תויהל�הכלה�ומאלא�ןאזוסש
�ומאלא�רמוכה�ךישמה�,ךרובמה�ונליצמ
�אל�,וחיגשהב�םיהולא�לש�ורדע�תא�ליכאהל
�חוור�וא�ףסכ�רובע�אל�,ןוצרמ�אלא�,הבוחמ
�ךרד�.הרורב�הבשחמ�םע�אלא�,רשי�וניאש
�,םייתימאה�וירועשו�תכשמתמה�ותונלבס
�,חישמה�עושי�לש�ותרושבב�ןתיא�דמע�אוה
�רבד�יפל�,קדצ�רשילו�ןקתל�ךישממ�אוהשכ
�תא�יתיארו�םש�יתייה�יכ�,עדוי�ינא�.םיהולא
�.ומאלא�רמוכה�ידיב�תישענ�םיהולאה�תדובע
�תא�יתבזעו�חישמה�עושי�וננודאמ�יתקחרתה
�ןוויכמ�.ילשמ�ישיא�לובליבל�,םיהולאה�רדע
�תרותב�ותדמעב�ןתיא�היה�ומאלא�רמוכש
�,וכרד�יל�ונתינ�םימחר�,םיהולא�רבד�,םיהולא
�רשא�תא�תושעל�לכוא�רבד�לש�ופוסבש�ךכ
�ךבג�תונפהל�,ןטשה�תא�אונשל�,ףיטה�אוה
�המ�לכש�,עדוי�ינא�.חישמל�אובלו�וילא
�תויהל�ינוצר�.אוה�תמא�םיהולאה�רבדבש
�הז�ןוצר�.לופנה�יבצממ�ןיטולחל�ררחושמ
�ומאלא�רמוכה�לש�ויתופטה�לשב�בוש�יב�רוענ
�ךרובע�ןה�יתוליפת�,ןייצל�רתוימ�.ילש�בוהאה
�,ינודא�,ךל�הדות�.עושי�לש�ופוג�לכ�רובעו
�.םכמ�דחאכ�יתוא�האר�.ךל�הדות
�,תונכב
�המוהלקוא�,לבונ������������������������.סֶא�.ףֶא
�החמש�וא�רשוא�יתאצמ�אל�םלועמ�.ב�.נ
�לכו�ישפנ�רעצ�קר�לופנה�,םדוקה�יבצמב
�האלה�םינופה�הלאל�חיטבה�םיהולאש�תוללקה
�יתנמאה�קר�ול�,וא�.םייחהו�תמאהמ�,ךרדהמ
�חור�לש�תופטהה�תא�יתלביקו�םיהולא�רבדב
�.דואמ�בורקב�,ןידה�םויב�הלגתי�לכה�.שדוקה
�.וישכע�ןימאמ�ינא�.היוללה

הקירפא�םורד

ומאלא�תייסנכ�לש�טנרטניאה

המוהלקוא
�.)�7,'א�תולגתהה(�“ץראה�תוחפשמ�לכ�וילע

�תויושרה�ללוכ�,םישנאה�לכ�רובע�ללפתמ�ינא
�וכפהי�אל�םאש�עדוי�ינאש�ןוויכמ�,םיכלמהו�תוינוליחה
�לע�רמושה�,ירצונ�ןימאמ�,שדחמ�דלונ�,םויה�ינאש�המל
�תורשפא�אלל�םוניהיגב�חצנה�תא�ולבי�םה�,םיהולא�תווצמ
�הז�,םוניהיגב�םירצק�םדא�ייחש�רמוא�הז�ןיא�91.טלמיהל
�02.דע-ידעל�םש�תויהל�רמוא

�אוהש�,םיהולא�רבד�תאו�םיהולא�תא�יתעדיש�ינפל
�םלועב�םישנאה�בור�ונימאהש�יפכ�,יתנמאה�,םיהולאה
�,העושיה�רחאל�.םוניהיג�וא�ןדע�ןג�ןיאש�,ולצינ�אלש
�רבדב�יתאצמ�אלמליא�,וז�רקש�תרותב�ךישמהל�יתלוכי
�אלמליאו�,תובר�םימעפ�םוניהיגהו�ןדעה�ןג�תא�םיהולאה
�,םיהולאמ�םיבר�תונויזחב�םוניהיגהו�ןדעה�ןג�תא�יתיאר
�םשכ�,החוורל�תוחוקפ�יניעו�ןיטולחל�רע�יתייהש�ןמזב
�12.עושי�תא�יתיארש

�יכ�רמוא�,םיהולא�רבדל�דוגינב�,ינשה�לופ�ןו'ג
�תושדח”�לש�תדחוימה�ףסואה�תרודהמב�,םוניהיג�ןיא
�,)tropeR dlroW dna sweN SU(�“םלועהו�ב“הרא�לש�םיחווידו
�,“הנומאה�תואלפנ”�ארקנה�רמאמב�.�1002רבמצד-רבמבונ
�םוקמ�וניא�םוניהיגהש�רמוא�אוה�,�4הקסיפ��15דומעב
�ך“נתה�.םיהולאמ�קוחיר�טושפ�וא�,ישפנ�בצמ�אלא�יתימא
�םוקמ�אוה�םוניהיג�יכ�רמוא�ך“נתה�.תאז�רמוא�וניא
�םיעמשנ�םניאש�הלא�לכו�ויכאלמ�,ןטשל�ןכוהש�יתימא
�22.םיהולאל

�?רויפיפאה�ומכ�,םירפוכל�וא�םיהולאל�ןימאמ�התא�םאה
�,םיימשה�ןמ�ךאלמ�וא�ונחנא�וליפא�,והשימ�שי�םא�ךא”
�”!היהי�םרח�,םכל�ונרשיבש�וזמ�הנוש�הרושב�םכל�רשבי
�רקש�תרות�םיפיטמה�הלא�.)�8,'א�םייטלגה�לא�תרגיאה(
�,ונל�רמוא�םיהולא�רבד�.םיללוקמ�םה�,םירפוכה�ומכ
�חילשה�.ץראה�ינפ-לע�םיהולא�תוכמס�םניא�םירפוכש
�ןג�ןיאו�םוניהיג�ןיא�,תויחצנ�ןיא�םאש�,ונל�רמוא�סולואפ
�לבטיהל“ב�םעטה�המ�זא�.שדחמ�היחת�,אבה�םלועה�,ןדע
�םיבשחנה�הלא�רובע�לבטיהל�,תרמוא�תאז�,“םיתמה�רובע
�לא�הנושארה�תרגיאה(�םהיתונוועו�םהיאטחב�םיתמכ
�םיכירצ�ונא�עודמ�,רמוא�הווה�.)�92,ו“ט�םייתנירוקה
�םייח�ךותל�שדחמ�דלוויהלו�עושי�לש�ותומב�לבטיהל
�תא�ףיטהלו�32,עושי�לש�השודקו�תורזנתה�לש�םיינחור
�םהיאטחב�םיתמ�םיבשחנה�הלאל�,םידובאל�םיהולאה�רבד
�ולכוי�םה�םג�זאו�לצניהל�ולכויש�ידכ�,םהיתונוועו
�:יתנווכ�,רבדה�ותוא�תא�תושעלו�”םיתמה�רובע�לבטיהל”
�םלועה�ירבדמ�רזנתנש�המל�42?ושי�רובע�םיאטוחב�תוכזל
�םלועה�ךותל�שדחמ�הדילו�הליבט�התוא�ידי-לע�הזה
�םהיאטחב�םיתמ�םיבשחנה�הלאל�ףיטהל�ידכ�,ינחורה
�דימענ�עודמו�םלועב�ןיידע�םהש�ןוויכמ�םהיתונוועו
�ידמ�תונערופו�םיטפשמ�,תופידר�לובסנ�,ןוכיסב�ונמצע
�םלועהו�,םיכורא�םייח�,םוניהיג�,ןדע�ןג�ןיא�םא�,העש

 ,ד”כ ,31 ,ב”כ ,05-74 ,34-73 ,03-42 ,ג”י ,21 ,’ח יתמ ,02 ,ז”כ ילשמ ,81 ,’ט םיליהת 91
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 ,51 ,’א ,’א סויתומיט ,5-4 ,ב”י ,51-41 ,’י םיימורה ,01-9 ,ז”ט ,34-24 ,’י ,14-63 ,’ב
  2 ,’ד ,’ב סויתומיט

הנאג
�,עושיב�רקיה

�תורפסה�תוכיא�לע�ךל�תודוהל�ךל�בתוכ�ינא
�.חישמה�רובע�תובר�תושפנ�השגירש�,ילא�תחלשש
�רסמ�וזה�תורפסהמ�ול�יתתנש�דחא�לכ�,השעמל
�הניה�ךתורפס�המכ�דע�חיכומ�הזו�,עושיל�וייח�תא
�ןימאמ-אלה�םלועה�תא�ענכישש�ילכה�והז�.תינחור
�םליצמו�םהינודאכ�עושיב�ןימאהלו�הבושתב�רוזחל
�תדובעמ�רתוי�,ונל�הרזע�תמאב�וז�תורפס�.ישיאה
�לש�תויודעה�לע�םיחמש�םג�ונא�.ונלש�הפטהה
�םע�דחי�.רתוי�דובעל�ונתוא�דדועמ�הזו�הלא�םישנא
�ונא�םהל�םישנאה�,אמגודל�.תובר�תויעב�ונל�שי�,תאז
�םישקבמו�ונילא�םירזוח�,םינולעה�תא�םהל�םיקלחמ
�.םתוא�אורקל�ולכויש�ידכ�,שדוקה�יבתכ�תא�ונתיאמ
�הז�זאו�םתוא�תונקל�םתורשפאב�ןיאש�םיאור�ונחנא
�ןנחתמ�ינא�,ומאלא�רמוכה�,אנא�.הסמעמל�ונל�ךפוה
�יבתכ�תא�שוכרל�םתורשפאב�ןיאש�,ישנא�לש�םמשב
�םירשעו�םינולע�דוע�ילא�חלשתש�שקבמו�שדוקה
�ונתדובעב�ךומתל�,הקולחל�שדוקה�יבתכ�לש�םיקתוע
�יאוולה�.יצראב�םישנאל�תובוטה�תושדחה�תא�רזפלו
�.רוזעל�םכנוצרב�רשועב�םכלוכ�תא�ךרבי�חישמהש
�,עושיב�ךלש
�הנאג�,הרקא���������������������������.יֵיא�.יִב�רמוכה
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)8דומעבךשמה(

�םישנא�יתעמשו�םייניש�םיקרוח�םתוא�יתעמש�.באכמ
�התיהש�האנשה�תא�שוחל�,יחורב�,יתלוכי�82.םיבבימ
�יכ�,םיהולא�רבדב�ונימאה�אל�םה�יכ�,םמצע�יפלכ�םהל
�92.דעל�אוהשו�יתימא�אוה�םוניהיגהש�ונימאה�אל�םה
�,רקשה�יאיבנ�יפלכ�תירזכאה�האנשה�תא�םהב�יתשגרה
�ךכל�וגאדו�,ללוש�םתוא�וכילוה�תוימומרעב�רשא
�,אל�,וא”�.םוניהיגה�ייוניע�יפלאב�דעל�הנועת�םשפנש
�הז�,אל�,וא”�-�הלילח�רזוחו�”!םלועל�רמגיי�אל�הז�יוניע
�”!יתימא�הז�,אל�,וא�!םוניהיגב�ינא�,אל�,וא�!ינא

�קיפסממ�רתוי�היה�הזו�תאז�יתעמש�,תאז�יתיאר
�יב�תושעל�ול�תתלו�םיהולא�תא�שפחל�ךישמאש�ידכ
�לוכי�ינאו�,ץראה�ינפ-לע�םיהולא�תוכמס�ינא�.ונוצרכ
�,ןדע�ןג�שיש�,םיהולאמ�תוכמסה�לכ�םע�,םכל�רמול
�םירמואו�םלועל�םינועמ�םש�םישנא�.םוניהיגה�םייקו
�םתא�םא�.םירמוא�םהש�םכל�יתרמאש�םירבדה�תא
�תונויזחל�םינימאמ�אל�םתא�םאו�,ך“נתל�םינימאמ�אל
�דחא�םוי�-�תאז�רמול�יל�ושרה�יזא�,יתעמשו�יתיארש
�.ידמ�רחואמ�היהי�הז�,זא�דע�וניתמת�םא�.ונימאת
�שדוחב�םויה�םייחה�,םכותב�ינאו�,םינוילימ�!ורכז
�ןדעה�ןג�תא�ואר�,עושי�תא�ואר�,�1002רבמצד�,הזה
�תושפנה�תולוק�תא�ועמש�םהו�,םוניהיגה�תא�וארו
�03.וישכע�םש�תונועמה

�םוניהיגה�תונויזחב�םישנאה�תולוקש�,וחוויד�םירצונ
�םה�.דחיב�םלוכ�םימהונ�םיבלכ�יפלאכ�ועמשנ�,וארש
�.תחא�הלימ�קר�םוהנל�ולכי�הלא�תולוקש�,םירמוא
�יכ�דע�,זע�הכ�היה�םבאכ�.“םימחר”�התיה�וז�הלימ
�לש�רובה�תוריק�לא�באכב�םמצע�תא�וכילשה�םה
�לש�ךשמתמ�בצקימכ�,הינש�רירבש�לכב�םוניהיגה
�.םונורטמה�רישכמ

�,םיהולא�ימחר�תא�רתוס�םוניהיגהש�,םירמואה�שי
�,בלצה�לע�תמ�אוה�.םיהולא�ימחר�תא�רשאמ�הז�!הא�,ךא
�הלעו�תוומהמ�היחתל�םק�,רבקנ�,רקיה�ומד�תא�ריגה
�םוניהיגהמ�חורבל�הצורה�דחא�לכש�ידכ�,המימשה
�רודחל�תישולישה�םיהולא�חורל�רשפאי�םא�,לכוי
�רשאמ�רתוי�תושעל�חוכה�תא�הלאל�תתל�,וכותל
�,הצרנ�םא�.םיהולא�ימחר�םה�הלא�13.הווצמ�םיהולא
�לש�שדחמ�תודלוויה�ידי-לע�םוניהיגמ�ענמיהל�לכונ
�לש�קוחה”�אוהש�,קוחה�יפל�ךלנ�אל�םא�לבא�23.חורה
�קוח�יפל�תכלל�ךישמנ�”חישמה�עושיב�םייחה�חור
�אטחה�קוח”�ארקנה�קוח�,ורחב�םישנאה�בורש�קוח�,רחא
�חיטבמ�םיהולא�.)�2,'ח�םיימורה�לא�תרגיאה(�“תוומהו
�ןוצרב�םירחוב�ונא�,הז�קוחב�רחבנ�םאש�,ורבדב�ונל
�לש�ונוצר�הז�ןיא�33.םוניהיגב�דע-ידע�תולבל�העידיבו
�ףוגב�הז�םלועב�עיפומ�היה�אל�אוה�תרחא�,םיהולא
�הדיחיה�ךרדה�תא�וימחרב�ונל�תוארהל�ידכ�שונא
�תא�ונל�ןתי�אוה�43.ןדע�ןגל�סנכיהלו�םוניהיגהמ�חורבל
�םישנא�םא�53.ונוצרכ�השענ�קר�םא�תאז�תושעל�וחוכ
�םיהולאה�ןתונ�התואש�,הדיחיה�ךרדל�בל�ומישי�אל
�קר�הז�.וימחרמ�ערוג�וניא�הז�,םוניהיגה�ןמ�חורבל�ידכ
�וימחרל�ברסמה�םדאה�לש�ודיצמ�םימחר�רסוח�חיכומ

�םירשפאמ�םניאו�תמאה�ךרדל�םיברסמ�םה�.םיהולא�לש
�םלרוגו�םימחרה�ירסח�הלא�םה�.הל�בישקהל�םירחאל
�עושיל�וברס�םהש�ינפמ�,דע-ידעל�םוניהיגב�תויהל�וניה
�.עושי�אוהש�,םיהולא�דגנ�רקש�תומשאה�וחיטהו

�םיבייח�ונא�.ןדע�ןגל�עיגהל�תוצרל�םיבייח�ונא
�םיהולא�רשא�תא�תושעל�ידכ�םוניהיגהמ�טלמיהל�תוצרל
�ךרעה�ירסח�ונייח�לע�רתוול�םיבייח�ונחנא�.ונתוא�הווצמ
�םייחה�63.םיהולאה�לש�ךרע�ילעב�םייחב�תוכזל�ידכ
�םא�ןכש”�,עושי�לש�ותומב�רבקיהל�םיבייח�םינשיה
�ומע�דחאתנ�םג�ךכ�,ותומל�המוד�תוומב�ותיא�ונדחאתה
�םילוכי�ונניא�.)�5-4,'ו�םיימורה�לא�תרגיאה(�“ותייחתב
�םע�דחאתהל�םיבייח�ונא�,רתוי�םייאמצע�םייח�תויחל
�עושיב�דחא�םכלוכ”�73.חישמה�לש�ופוגמ�קלח�,םיהולא
�עושי�רמא�.)�82,'ג�םייטלגה�לא�תרגיאה(�“חישמה
�המ�תא�אל�ףא�,םלועה�תא�ובהאת�לא”�:וידימלתל
�.באה�תבהא�וב�ןיא�םלועה�תא�בהאי�םא�שיא�.םלועבש
�אוה�באה�ןמ�אל�…]םלועה�תוואת[�םלועב�רשא�לכ�יכ
�,‘ב�הנושארה�ןנחוי�תרגיא(�“]ןטשה[�םלועה�ןמ�םא�יכ
�םהש�,םיינחור�םייח�תויחל�ליחתהל�םיבייח�ונא�.)61-51
�,ורשנ�הדשב�ערוזש�ימ”�83.םיינפוג�םייחמ�רומגה�ךפיהה
�ןמ�,חורה�הדשב�ערוזה�לבא�.ןוילכ�רוצקי�רשבה�ןמ
�.)�8,'ו�םייטלגה�לא�תרגיאה(�“םלוע�ייח�רוצקי�חורה
�םייח�ויחי�אל�תוירמוחהו�תוינפוגה�תוינוליחה�תויושרה
�.ליעל�םירבדה�לכ�תא�םכל�ורמאי�אל�םג�םה�.םיינחור
�.םיהולא�לש�תוכמסכ�שמשל�םילוכי�אל�םה�,ןכל

�וא�ןדע�ןג�ןיאש�,ילש�תירמוחה�היפוסוליפה
�יל�הארה�םיהולא�רשאכ�תוריהמב�הפדנתה�,םוניהיג
�לוונמ�לבנ�ןיא�.םוניהיגהו�ןדעה�ןג�לש�םיבר�תונויזח
�תעכ�יתוא�ענכשל�,םעפ-יא�,לכויש�ץראה�ינפ-לע�ינטשו
�אל�םה�םוניהיגהו�ןדעה�ןגש�וא�,םוניהיג�וא�ןדע�ןג�ןיאש
�,םימוד�תונויזח�וארש�םויה�םייחה�םיבר�שי�.דע-ידעל
�.שדוקה�יבתכב�בותכל�קוידב�םימיאתמה

�,ולצינ�אלש�,םלועב�םישנא�תוארל�יתוא�ביצעמ
�,עדוי�ינא�.םוניהיגל�םשפנ�חלשית�םפוסבש�םייח�םייחה
�וגאל�םיהולא�רודחי�םא�אלא�ונימאי�אל�םעפ�ףא�םהש
�,רצנדכובנ�םע�השעש�יפכ�,םהלש�רגוב-אלהו�ינטשה
�.םירחא�םעו�ימע�,סולואפ

�“םדא�לכב�דובכ�וגהנ”�:ונל�רמוא�םיהולא�רשאכ
�םג�ךכב�ןווכתמ�אוה�,)�71,'ב�הנושארה�סורטפ�תרגיא(
�.תויושרהו�םיינוליחה�םיכלמה�ומכ�,ולצינ�אלש�הלאל
�ללפתהל�,םהילע�םחרל�םיכירצ�ונאש�ןווכתמ�אוה
�,לצניהל�ולכוי�םה�םגש�ידכ�םהינפב�דיעהלו�םרובע
�ילואו�,ותוא�םיעדוי�ונאש�יפכ�םיהולא�תא�ועדי�ילואו
�ושעש�יפכ�,הליפאהו�הערה�תינוליחה�םכרד�לע�ורתווי
�םירחא�םיברו�יכונא�,םיחילשה�,םיאיבנה�,סולואפ�,השמ
�,םיהולא�תוכמס�,םיהולא�לש�םיחילש�ושענ�רשא
�ימחר�תא�םיערוזה�הלאל�93.הז�םלועב�םיהולא�יטילשו
�ונאשכ�04.ןידה�םויב�םיהולא�ימחר�םיחטבומ�,םיהולא
�ונל�חטבומ�,םירחא�יפלכ�םיהולאה�ימחר�תא�םיארמ
�םוניהיגב�חצנ�ייחמ�טלמינ�ונאש�םיהולא�רבד�ידי-לע

  8 ,א”כ ,51 ,01 ,’כ ,02 ,ט”י ,11-9 ,ד”י תולגתהה ,9 ,’א ,’ב םיקינולסתה ,62-32 ,ז”ט סקול ,44-34 ,’ט סוקרמ ,64 ,14 ,03 ,ה”כ ,31 ,ב”כ ,05-94 ,24-04 ,ג”י ,82 ,’י ,21-11 ,’ח ,31 ,’ז ,21 ,’ג יתמ ,41 ,ג”ל היעשי 72  61-51 ,’ג ,’ב סורטפ 62  21 ,’ג ,’ב סויתומיט 52
 ןנחוי ,74-64 ,ד”כ ,72 ,’כ סקול ,ח”כ קרפ ,66-62 ,ז”כ ,82 ,ו”כ ,82 ,’כ ,11 ,ח”י יתמ 13  81-61 ,’ב םיחילשה ,1–2 ,’ג לאוי 03  13-91 ,ז”ט סקול ,11-9 ,ד”י היעשי ,31-11 ,’ה ילשמ 92  82 ,ג”י סקול ,03 ,ה”כ ,15-84 ,ד”כ ,31 ,ב”כ ,05-94 ,24-14 ,ג”י ,21 ,’ח יתמ 82
 ,7-3 ,’ג ןנחוי ,01 ,ט”י סקול 23  6-5 ,’א תולגתהה ,02-81 ,’א ,’א סורטפ ,12-02 ,ג”י םירבעה ,51-31 ,’ב םייסולוקה ,31 ,’ד םייפיליפה ,81-31 ,’ב ,7 ,’א םייספאה ,7-3 ,ו”ט ,’א םייתנירוקה ,93-73 ,’ח ,61-51 ,11-6 ,’ה ,62-42 ,’ג םיימורה ,82 ,’כ םיחילשה ,5 ,ו”ט
 יתמ ,62-52 ,ז”ל םיליהת ,11-9 ,’ז םירבד ,6-5 ,’כ תומש 43  51-41 ,ב”כ תולגתהה ,8 ,’ו םייטלגה ,31 ,’ו םיימורה ,04-83 ,’ה ,91-81 ,’ג ןנחוי ,91 ,’ג יכאלמ ,11 ,ג”י היעשי ,82 ,ז”ל םיליהת 33  41-1 ,’ח ,12 ,91-41 ,’ה םיימורה ,73 ,53 ,’ו ,52-42 ,’ה ,41 ,’ד ,91-41
 ,ח”כ קרפ ,11-9 ,’ז ,92 ,’ה ,13-92 ,’ד םירבד ,6-5 ,’כ תומש ,62-42 ,31-21 ,ט”י ,8-5 ,’ו תישארב 53  6-5 ,’א תולגתהה ,01-9 ,’ד ,’א ןנחוי ,31-21 ,’ג ,51-31 ,’ב ,32-02 ,’א םייסולוקה ,11-6 ,’ה םיימורה ,82 ,’כ םיחילשה ,71-61 ,’ג ןנחוי ,82 ,ו”כ ,82 ,’כ ,11 ,ח”י
 ,’ב ,’ב סורטפ ,12-91 ,’ה םיימורה ,23 ,’ה ,21 ,’ד ,8 ,’א םיחילשה ,41 ,01-7 ,ו”ט ,12 ,ד”י ןנחוי ,33 ,’ו יתמ ,91 ,’ג יכאלמ ,4 ,’ט לאינד ,11 ,ג”י ,31 ,’ח היעשי ,33-42 ,’א ילשמ ,4 ,ח”יק ,81-71 ,31 ,11 ,ג”ק ,01 ,ה”פ ,02 ,א”ל ,41 ,ה”כ ,6-5 ,א”י ,31-21 ,’ז םיליהת
 ,א”י ,93-73 ,’י יתמ 73  2-1 ,’ד ,’א סורטפ ,01-9 ,’ג ,31-21 ,’ב םייסולוקה ,32-12 ,’ד ,22-11 ,’ב םייספאה ,11 ,’ח ,32-22 ,31-21 ,’ו םיימורה ,52-42 ,ב”י ןנחוי ,52-42 ,ז”ט ,93-73 ,’י יתמ 63  51-41 ,ב”כ תולגתהה ,6 ,’א ,’ב ןנחוי ,3 ,’ה ,42 ,’ג ,6-2 ,’ב ,’א ןנחוי ,31-4
 ,’ב םייספאה ,8 ,’ו ,52-61 ,’ה םייטלגה ,1 ,ז ,’ב םייתנירוקה ,41 ,ג”י ,31-1 ,’ח ,52-41 ,6-5 ,’ז םיימורה 83  01-9 ,’ג םייסולוקה ,32-12 ,’ד ,22-11 ,’ב םייספאה ,11 ,’ח םיימורה ,62 ,32-12 ,ז”י ,8-5 ,ו”ט ,52-42 ,ב”י ןנחוי ,33 ,ד”י ,42-32 ,’ט סקול ,52-42 ,ז”ט ,03-82
  31 ,’ב בקעי ,7 ,’ה יתמ ,12 ,א”כ ,81-71 ,א”י ילשמ ,62 ,ח”י םיליהת ,62 ,ב”כ ,’ב לאומש 04  71-21 ,’ב ,’א סורטפ ,42-22 ,’ג םייסולוקה ,9-5 ,’ו םייספאה ,41-21 ,ז ,’א םייתנירוקה ,14-04 ,52 ,’ה יתמ ,22-12 ,ה”כ ילשמ 93  22-11 ,7-1

�תומא�ינא”�:רמוא�סולואפ�52?ןידו�תוומ�ירחא�אבה
�,םלועלו�ימצעה�ןוצרל�,ןטשל�,אטחל�“םוי�לכ
�,אוהש�תואדווב�ישולישה�םיהולאל�חיכוהל�ידכ
�לא�הנושארה�תרגיאה(�םלועל�אלו�ול�ךייש�,סולואפ
�.)�13,ו“ט�םייתנירוקה

�תלעות�וא�חוור�היהי�אלש�סולואפ�רמוא�ןכ-ומכ
�םישנא�דצמ�תופידר�לובסל�ול�תמרוגה�םייח�תכרעמ
�םלוע�ןיא�םא�,“תויח”�ארוק�אוה�םהל�,םיעשורמ
�םוניהיג�וא�דע�ייחל�שדחמ�היחת�תרמוא�תאז�,אבה
�ןיאו�ןדע�ןג�ןיא�,אבה�םלוע�ןיא�םא��.יפוס�ןיא
�םישדקומ�םישודק�םייח�תויחל�עודמ�,םוניהיג
�אלש�עודמ�,הז�הרקמבש�רמוא�סולואפ�?עושיל
�לא�הנושארה�תרגיאה(�“תומנ�רחמ�יכ�,התשנו�לכאנ”
�.)�23,ו“ט�םייתנירוקה

�בישקהל�אל�סולואפ�ונתוא�ריהזמ�ןכמ-רחאל
�םיער�םישנא�תרבח�:ועטת�לא”�:ורמואב�,םירפוכל
�לכ�תיחשת�וז�הרבח�:רמולכ[�תובוט�תודימ�תיחשת
�יאנתה�םהש�,םיהולאה�יניעב�םימלוהה�רסומו�תוגהנתה
�”]ןדעה�ןגל�סנכיהל�ידכ�םהינפב�ביצה�םיהולאש
�.)�33ו“ט�םייתנירוקה�לא�הנושארה�תרגיאה(

�הממיב�הקד�לכ�והילא�םע�ונמז�תא�הליב�עשילא
�םיכלמ(�“ילא�ךחורמ�םיינש�יפ”�,וירבדל�,לביק�אוהו
�,םיהולא�ישנא�םע�ךנמז�הלבמ�התא�םא�.)�9,'ב�,'ב
�םהיתוחישש�ןוויכמ�,םיהולא�שיא�התא�םג�היהת
�םע�ךנמז�הלבמ�התא�םא�.םייהולא�םה�םהישעמו
�עושי-דגנתמל�התא�םג�ךופהת�,םירפוכ�עושי-ידגנתמ
�ומיש”�:עושי�רמא�.תקבדימ�איה�םייחה�תרוצ�.רפוכ
�יפ-לע�הרושבה(�“םיעמוש�םתאש�המ�לא�םכבל
�ןוחטיבב�ונלוכל�רשאמ�םיהולא�62.)�42,'ד�סוקרמ
�,םיהולא�רבדב�תובר�תויודע�שי�.םוניהיג�שיש
�םוקמ�אוה�םוניהיגהש�םישיחממה�,שדוקה�יבתכב
�תונתייצה�תורסחו�תודרומה�תושפנה�וב�,יתימא
�72.םלועל�תונועמ

�ללוכ�,םויה�םייחה�םישנא�לש�םיבר�םינוילימ
�לכסותמ�יכב�ועמשו�םוניהיג�לש�תונויזח�ואר�,יכונא
�לש(�ומויקמ�רידא�םלהב�תויוצמה�,תושפנ�לש
�,רעצה�תא�םיווחו�םשל�םיעיגמ�םה�רשאכ�)םוניהיגה
�.תלעותה�ירסחו�םיטלחומה�הבביהו�שואיה�,באכה
�,אל�,וא”�,םוניהיגב�םיכובה�תולוקה�תא�יתעמש�ינא
�!םלועל�הז�,אל�,וא�!ינא�הז�,אל�,וא”ו�”!תמא�הז
�היהי�קר�הז�,אל�,וא�!םלועל�רמגיי�אל�הז�,אל�,וא
�,וא�!ביאכמ�רתוי�היהי�קר�הז�,אל�,וא�!עורג�רתוי
�אל�םלועל�,אל�,וא�!םימ�רתוי�התשא�אל�םלועל�,אל
�תבשל�לוכי�אל�וליפא�ינא�,אל�,וא�!רתוי�חונל�לכוא
�!עורג�רתויו�רתוי�השענ�הזה�באכה�,אל�,וא�!רתוי
�,וא�!תחא�תפסונ�תונמדזה�יל�ןת�!אל�,השקבב�,וא
�ררועתהל�יל�ןתו�תוהלב�םולח�הז�היהיש�השקבב
�תוהלב�םולח�אל�הז�,אל�,וא�,לבא�!טעמ�דוע�ונממ
�ינאו�רע�ינא�!ונממ�ררועתא�אל�םלועל�ינא�,ואו
�םנושל�םיכשונ�םתוא�יתעמש�”!יתימא�הזו�םוניהיגב
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לשהרדסבןושארהדעצהתאתמייסהתעהז
דעצה.העושילעיגהלתנמ-לעםיצוחנהםידעצהשימח
םויידמבלצהתאתחקלותוגונעתמענמיהלאוהינשה
תא,ישיאהךנוצרתאתימהל,רמולכ,ףגתסהלתנמ-לע
הלאלכ.ויתוואתלכלעםלועהתאו,ךלשישפנהינאה
.חישמהלשותומךותבלבטיהלםיבייח

לשםיינטשהםייחהמךתייחתאוהישילשהדעצה
דעצה.חישמהלשאטח-ילוטנםייחלןושארהםדאה
לושמלתוכמסתדמעלםימשלךתיילעאוהיעיברה
וניהישימחהדעצהו,ץראהינפ-לעםיהולארובע

תנמ-לע,ףוסהדעץראהלעםיהולארובעלושמל
תאדומללךילע.תומדאילעםימשהתוכלמתאאיבהל
רשאתאתושעלוולעמשיהלןכמ-רחאל,םיהולארבד
ואריםלועהוהיסנכהשךכ,ךילעהווצמםיהולארבד
ותוכמסו,ולשרדסה,ינודארבדלךתעינכלתויאר
.ךכרדוךברקב

.בוטלכםיהולאםכילעאיבי.ינודאתאוללה
ןמפוהרזלינרב
םשבעודיה
ינחורגיהנמ-ומאלאינוט

ASU 12927 sasnakrA ,amlA - 893 xoB .O.P - hcruhC naitsirhC omalA yloH ,rotsaP dlroW ,omalA ynoT
- :הממיב תועש 42 חותפ ןיעידומו הליפת וק 0737-287 )974(    )974( 6047-287סקפ� 

 moc.seirtsinimomala.www  
.םלשבלבםיהולאהתאדובעלםיצוררשאהלאלכללכואוהנילםוקמתקפסמתירצונהומאלאתייסנכ

.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,יטיסקרוי-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(  1002 rebmeceD deretsigeR ® omalA ynoT rotsaP dlroW  devreser sthgir llA  1002 rebmeceD 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

 ,'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
 ,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 ,'א ןנחוי ,52
 ,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  6-3 ,ו"ט 'א םייתנירוקה
 ,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 ןנחוי ,12-02 ,21 ,ג"י ,22 ,'ט םירבעה
41 ,ב"כ ,41 ,'ז תולגתהה ,01 ,ו"ט ,'א םייתנירוקה ,11 ,'ח ןנחוי  11  6 ,א"י םירבעה  01  3-2 ,'ד בקעי

הליפת

ןוחטיב
)7דומעמךשמה(

�.ןדעה�ןגב�החמשו�רשוא�לש�חצנ�ייחל�הכזנו
�אוהש�חטבל�ועדת�“םיהולאל�וברק”�םתא�םא

�ונבזעת�םא”�םלוא�.)�8,ד��בקעי�תרגיא(�”םכילא�ברקי”
�,'א�םימיה-ירבד(�“דעל�ךחינזי�]אוהש�חטבל�ועדת[
�תרגיאה(�“ונל�שחכתי�אוה�םג�,שחכתנ�םא”�.)�9,ח“כ
�לכש�ונל�ריכזמ�םיהולא�.)�21,'ב�סויתומיט�לא�הינשה
�םיהולאה�.םידדצה�ינש�תופתתשה�לע�תססובמ�הקסיע
�ךל�חיטבא�ינאו�יל�ךייש�התאש�יל�חטבה”�:רמוא
�אוה�.“ךלש�םיהולא�,ךייחב�הנושארה�םעפב�,ינאש
�אוה�14.ךילע�ןגמו�ךרובע�םחלנה�,ךלש�םיהולא�היהי
�,ןטשה�,אטח�לע�רבגתהל�חוכה�תא�ךילע�ליצאי
�קינעי�אוה�24.ךלש�ימצעה�ןוצרהו�,יותיפ�,הוואת
�םימוחתה�לכב�“חצנממ�רתוי”�תויהל�חוכה�תא�ךל
�םכל�קינעי�םג�אוה�.)�73,'ח�םיימורה�לא�תרגיאה(
�וחוכ�תא�ןכו�,רבקה�,םוניהיג�,תוומה�לע�וחוכ�תא
�ואפר�,םירוויע�ואפר[�םילוח�ואפר”�ולכותש�ידכב
�“םידש�ושרג�,םיערוצמ�ורהט�,םיתמ�ומיקה�]םיחסיפ
�34.)�8,'י�יתמ�יפ-לע�הרושבה(

�םיהולא�44.הנתומ�וניה�םיהולאל�רושקה�רבד�לכ
�םיכייש�ונאש�ול�חיטבהל�םיבייח�ונאש�ונל�חיטבמ
�ונל�ןתונ�עושי�.ונל�ךייש�אוהש�חיטבמ�אוהש�ינפל�ול
�םילמעה�לכ�ילא�ואוב”�:הלא�םילימב�הלודג�החטבה
�םכילע�וחק�.החונמ�םכל�איצמא�ינאו�םיסומעהו
�.חור�ךומנו�ינא�וינע�יכ�,ינממ�ודמילו�ילוע�תא
�“יאשמ�לקו�םיענ�ילוע�יכ�,םכיתושפנל�עוגרמ�ואצמת
�.)�03-82,א“י�יתמ�יפ-לע�הרושבה(

�לכב�הובג�יכה�ךרעה�לעב�אוה�םיהולא�רבד
�רבדש�ינפמו�תמא�אוה�םיהולא�רבדש�ןוויכ�םלועה
�רתוי�ףקת�וניה�םיהולא�רבד�54.םיהולא�אוה�םיהולא
�רשאכ�64.ביצי�אוה�יכ�,םלועב�ךרע�רבד�לכ�רשאמ
�,ורבדב�םיהולא�תולגתה�ףקות�תא�םידבכמ�ונחנא
�רבדב[�ןימאמה”�.ךכמ�הנומאל�הכזנש�םיחטבומ�ונא
�.)�61,ז“ט�סוקרמ�יפ-לע�הרושבה(�“עשוי�…]םיהולא

�ורבדל�םינימאמ�םישנאש�,תואדווב�עדוי�םיהולא
�:רמא�בקעי�חילשה�74.ויתווצמ�תא�םיעצבמ�םה�רשאכ
�בקעי�תרגיא(�“ישעמ�ךותמ�יתנומא�תא�ךל�הארא�ינא”
�רשפא�יא�]םיהולאה�רבדב[�הנומא�ילבו”�.)�81,'ב
�א“י�םירבעה�לא�תרגיאה(�”]םיהולאל[�יוצר�תויהל
�הצור�אוה�.ונתנומאב�חוטב�תויהל�הצור�םיהולא��.)6
�הנומאל�תפסונ�הלימ�.ול�םיכייש�ונאש�חוטב�תויהל
�.ולש�ונאש�חוטב�תויהל�הצור�םיהולא�.ןוחטיב�איה
�84.ךכב�חוטב�אוה�,ונוצרכ�השענ�םא

�לכ�תא�ףוטשל�,ךבלל�סנכיהל�םיהולאמ�שקבת�םא
�םייכונאה�ךייח�לעו�ךרשב�לע�חוכ�ךל�תתלו�ךיאטח
�ךייש�התאש�חוטב�תויהל�לכ�םדוק�הצור�אוה�,םימדוקה
�םא�.ךתומ�םוי�דע�וב�לועפלו�וב�תויחל�ורובע�ילכ�,ול
�ייח�אוה�יכ�,ךרע�לעב�וניה�םיהולא�רבדש�ןימאמ�התא
�.ךלש�היהי�אוה�,וכרע�תא�חכשת�אל�םלועל�םאו�,חצנ

�רבדה�התאש�ךל�חיטבה�רבכ�ךרעה�לעב�םיהולאה�רבד
�ריחמה�94.ולש�הרקיה�הנינפה�התא�.ורובע�רתויב�רקיה
�בלצה�לע�וייח�ןתמ�היה�ךרובע�םליש�אוהש�רקיה
�,ךרעה�ירסח�ךייח�תא�ול�ןתיתש�הצור�אוה�תעכ�05.ךרובע
�ךרע�ילעב�םייחל�ךכותב�וייח�תא�ךופהל�לכוי�אוהש�ידכ
�וחוכ�תלבק�ידי-לע�,תאז�השעת�םא�15.חצנל�תועמשמו
�ידי-לע�,אוה�,הליפתו�האירק�ידי-לע�םוי�לכב�ךכותל
�.ךל�ךייש�אוהש�ךל�חיטבי�,ךתליפתל�ותבושתו�ורבד
�,בהז�,ףסכש�רבד�ךל�ןתי�אוה�25.וישכע�תאז�השעי�אוהו
�ךל�ןתי�אוה�35.תונקל�םילוכי�אל�םדוא�ינבאו�םימולהי
�שדוקה�חור�איה�ךכל�החכוההו�,ולש�תוומלאה�ייח�תא
�ךכותבו�ךמע�היהת�ותוחכונש�,תרמוא�תאז�45.ךב�היחתש
�ךייש�התאש�תואדווב�םיהולאל�הארה�55.לכה�לע�ןוחצנל
�ךל�ךייש�אוהש�תואדווב�ךל�הארי�אוהו�,וישכע�ול
:האבה�הליפתה�תאירק�ידי-לע�תאז�השע�.וישכע

 ,4-2 ,א”מ ,7 ,ז”י םיליהת ,51-21 ,’כ ,9 ,ז”ט ,’ב םימיה–ירבד ,51 ,ג”כ םירבד 14
 ,ו”ט ןנחוי ,91 ,’י סקול 24  01 ,’ג תולגתהה ,9 ,’ב ,’ב סורטפ ,33-92 ,’י יתמ ,2 ,ו”מ
  3 ,א”י ,62 ,’ב תולגתהה ,4 ,’ד ,’א ןנחוי ,31 ,’ד םייפיליפה ,8 ,’א םיחילשה ,7 ,5
 ,41-21 ,ד”י ןנחוי ,91 ,’י ,1 ,’ט סקול ,02 ,81-71 ,51 ,ז”ט סוקרמ ,8 ,1 ,’י יתמ 34
 ,93-73 ,’ח םיימורה ,21-01 ,ט”י ,81-61 ,ז”ט ,61-51 ,21 ,’ה םיחילשה ,8-7 ,5 ,ו”ט
 ,’ח ,61-21 ,’ז ,52-42 ,’ו ,13-92 ,’ד םירבד 44  31 ,’ד םייפיליפה ,02 ,’ג םייספאה
 ,’ב ילשמ ,22-71 ,41 ,’ז ,’ב םימיה–ירבד ,9-7 ,ח”כ ,31 ,ב”כ ,’א םימיה–ירבד ,02-91
 םייסולוקה ,71-9 ,’ח ,8 ,’ו םיימורה ,9 ,’י ,15 ,13 ,’ח ,93-73 ,’ז ,15 ,’ו ןנחוי ,5-1
 ,ט”יק םיליהת 54  91-81 ,ב”כ ,11-9 ,ד”י תולגתהה ,72-32 ,’א בקעי ,32-12 ,’א
 ,’א םיקינולסתה ,23 ,’כ םיחילשה ,7 ,ז”י ,41 ,1 ,’א ןנחוי ,8 ,’מ היעשי ,501 ,05
 ,ט”י תולגתהה ,7 ,’ה ,’א ןנחוי ,32 ,’א ,’א סורטפ ,3 ,א”י ,21 ,’ד םירבעה ,31 ,’ב
  53 ,ד”כ ,81 ,’ה יתמ ,8 ,’מ היעשי ,13 ,ב”כ ,’ב לאומש 64  31

 ,ד”י תולגתהה ,41 ,01 ,ו”ט ,12 ,51 ,ד”י ,72 ,5-4 ,’י ןנחוי 84  91-81 ,’ג ,’א ןנחוי ,62-41 ,’ב בקעי ,43-23 ,א”י םירבעה ,8 ,’ג סוטיט ,13 ,’ח ,42 ,’ה ןנחוי ,8 ,’ט הימחנ 74
 ,8-1 ,ח”כ ,66-05 ,44-11 ,ז”כ ,57 ,23-13 ,ו”כ יתמ 05  6-5 ,’א תולגתהה ,41-31 ,’ב סוטיט ,6-5 ,’ב ,’א סויתומיט ,52 ,’ה םייספאה ,4-3 ,’א םייטלגה ,64-54 ,ג”י יתמ 94  4
 ,ג”י ,03 ,ב”י ,93-73 ,’י יתמ 15  6-5 ,’א תולגתהה ,51-31 ,’ב ,22-02 ,’א םייסולוקה ,81-31 ,’ב םייספאה ,11-5 ,’ה ,62-42 ,’ג םיימורה ,74-64 ,8-1 ,ד”כ ,65-33 ,ג”כ סקול
 ,71 ,’י םיימורה 25  51-9 ,’ב םייסולוקה ,81-01 ,’ו ,2-1 ,’ה םייספאה ,2-1 ,ב”י ,41-1 ,’ח ,32-22 ,11-1 ,’ו םיימורה ,13-03 ,ב”י סוקרמ ,ה”כ קרפ ,93-73 ,ב”כ ,05-73 ,23-1
 ,’ג ,21-9 ,4 ,’א ןנחוי 45  31 ,ב”י תלהק ,11-01 ,’ח ,81-31 ,’ג ילשמ ,82 ,91-21 ,ח”כ בויא 35  02 ,’א הדוהי ,32-22 ,’י םירבעה ,51-41 ,’ג ,’ב סויתטמיט ,7-6 ,’ב םייסולוקה
 ,8 ,’א םיחילשה ,71-51 ,ד”י ןנחוי 55  22 ,’ג םייטלגה ,31-01 ,’ב ,’א םייתנירוקה ,62 ,32-02 ,ז”י ,31-7 ,ז”ט ,62 ,ו”ט ,72-62 ,32 ,71-51 ,ד”י ,72-62 ,42 ,’ה ,41 ,’ד ,71-61
 11 ,ב”י תולגתהה ,4 ,’ה ,4 ,’ד ,41-31 ,’ב ,’א ןנחוי ,31 ,’ד םייפיליפה ,12-61 ,’ג םייספאה ,93-73 ,’ח םיימורה
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