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 ,11 ,1 ,’ח םיימורה ,62 ,32-12 ,ז”י ,5-3 ,ו”ט ,62 ,32 ,02-51 ,6 ,ד”י ,56 ,44 ,’ו ,4 ,’א ןנחוי ,12-02 ,ז”י סקול ,64-54 ,33-13 ,ג”י ,82 ,ב”י ,7 ,’י ,01 ,’ו ,71 ,’ד יתמ ,72 ,ו”ל לאקזחי 1
 סויתומיט ,61 ,’ו ,’ב םייתנירוקה ,02-91 ,’ו ,71-61 ,’ג ,’א םייתנירוקה 2  02 ,’ג תולגתהה ,5 ,’ב ,’א סורטפ ,6-4 ,’ד ,22-81 ’ב םייספאה ,6 ,’ג ,’ב םייתנירוקה ,41-21 ,ב”י ,’א םייתנירוקה
 ,02-51 ,ד”י ןנחוי 5  91 ,’ב םייסולוקה ,1 ,א ןנחוי 4  02 ,’ג תולגתהה ,01-8 ,א”י םירבעה ,23-32 ,’ה ,22-91 ,’ב םייספאה ,1 ,’ה ,’ב םייתנירוקה ,11-9 ,’ג ,’א םייתנירוקה 3  41 ,’א ,’ב
 ,’ב ןנחוי ,4 ,’ד ,72 ,02 ,’ב ,’א ןנחוי ,41 ,’א ,’ב סויתומיט ,01-9 ,’ב ,92-72 ,’א םייסולוקה ,12-61 ,’ג םייספאה ,02 ,’ב םייטלגה ,82-62 ,11-01 ,1 ,’ח םיימורה ,62 ,32-12 ,ז”י ,62 ,32
 ,02 ,’ה יתמ ,’ח קרפ עשוה ,6-5 ,’ט ,21-11 ,’ח לאינד ,5 ,ד”ס היעשי ,1 ,ז”כק םיליהת ,22 ,ו”ט ,’א לאומש 7  22-81 ,’ב םייספאה ,02-91 ,51 ,’ו ,71-61 ,6 ,’ג ,’א םייתנירוקה 6  9 ,’א
 ,52-7 ,ב”י ,7-1 ,’ב ,22-6 ,’א בויא ,2-1 ,’ה ,7 ,4-1 ,’ב ,’א קרפ תישארב 9  12 ,’י ,’א םייתנירוקה ,42 ,’ו יתמ 8  01-3 ,’ד םירבעה ,3 ,’י םיימורה ,3-2 ,ז”ט ןנחוי ,7-1 ,ג”כ ,32-12 ,’ז
 ,64-41 ,ה”כ ,72 ,ז”ט ,34-63 ,03-42 ,ג”י ,01-9 ,’ו יתמ ,72 ,ב”ל הימרי ,41-31 ,ב”י תלהק ,2 ,ב”כ ילשמ ,09-98 ,ט”יק ,11-4 ,2-1 ,ד”צ ,21-11 ,ט”פ ,6-3 ,’נ ,51-5 ,ג”ל ,3-1 ,ד”כ םיליהת
 ,8-7 ,’א ,’ב םיקינולסתה ,91-61 ,’א םייסולוקה ,01 ,’ה ,’ב םייתנירוקה ,5 ,’ד ,’א םייתנירוקה ,21-01 ,ד”י םיימורה ,82-42 ,ז”י םיחילשה ,6 ,ד”י ,35 ,84-74 ,53 ,’ו ,4-1 ,’א ןנחוי
 ,’ה ,’ד םיקרפ ארקיו ,6-3 ,ז”י ,51 ,21 ,8 ,4 ,ז”ט תומש ,81 ,ד”י ,12-51 ,’ח ,4-2 ,’ד ,42-22 ,3-2 ,’ג ,71-61 ,9 ,’ב ,’א קרפ תישארב 01  71-51 ,’ו ,11 ,’ד תולגתהה ,31-21 ,’ד םירבעה

 ,’ז לאינד ,3-1 ,ה”נ היעשי ,41-31 ,ג”י ,63-33 ,’ח ,3-1 ,’ז ,32-02 ,’ו ,22-02 ,7-4 ,’ד ,91-31 ,’ג ילשמ ,01 ,ו”ל םיליהת ,53 ,’ח ארזע ,93 ,ב”ל ,61-51 ,3 ,’ח םירבד ,ז”ט
 ,53-33 ,13 ,72 ,’ו ,42 ,’ה ,41-01 ,’ד ,51-41 ,’ג ,21 ,4-1 ,’א ןנחוי ,51 ,8 ,ב”כ סקול ,42-22 ,ד”י סוקרמ ,82-62 ,ו”כ יתמ ,21 ,’ו ,6 ,’ד ,8 ,’ג הירכז ,02-91 ,’ט הימחנ ,41-31
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 לאקזחי ,43-13 ,א”ל הימרי ,4-3 ,ד”מ ,1 ,ב”מ היעשי ,02 ,’ט הימחנ ,3 ,א”ל תומש ,9 ,’ב תישארב 21  31 ,ט”י תולגתהה ,4 ,1 ,’א ןנחוי ,42-22 ,’ג ,71-7 ,’ב תישארב 11
  31 ,’ד ,’א ןנחוי ,61 ,’ג ,’א םייתנירוקה ,8 ,’א םיחילשה ,7 ,ז”ט ,62 ,ו”ט ,71-61 ,ד”י ,41 ,’ד ןנחוי ,94 ,ד”כ ,31 ,א”י סקול ,01 ,ב”י הירכז ,92 ,ט”ל ,72 ,ו”ל
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�קרוי�וינ
 ,רקיה ומאלא רמ

 המכ שקבל ירשפא הז םא ךשקבל הז בתכמ ךל בתוכ ינא
 ינאש ןוויכמ ,יתפסא רבכש הלא ומכ ,םירחא םינולע
 ”?בישקמ התא םאה” ןוגכ ,הלועמ תורפס םהב האור
 ,”םישק םיבצמב רבגתהל” ,”ןתמה” ,)לומתא הז תא יתארק(
 ,”חלמ” ,”?ךילא ךרדב” ,”גושגש” ,”?תורצ” ,”םיטפושל ןיד”
 לע ךתורפס תא תוארל יתגהנו ןטהנמב יתדבע םעפ .”רישע”
 אורקלו םתוא ףוסאל יתלחתה זא .תובוחרהו תוינוכמה לכ
 ינא .םיניינעמו דואמ םייניע יריאמ םהש יתיליגו ,םתוא
 ןוויכמ ,ך”נתל הוושכ התוא בישחמו ךתורפס תא ריקומ
 םעפב ןתוא יתאצמש זאמ בר חוכב תודהדהמ םילימהש
 תפסונ תורפס שקבל הצור יתייה .םייתנש ינפל ,הנושארה
 ”חישמה” ךרפס לש םניח קתעה ,הווההמו רבעהמ ךיתובתכמ
)3דומעבךשמה(
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�לש�ומדל�ןמיס�היה�ןברוקה�השה�,ןמז�ותואבו�,םד
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�היהי�,חישמה�,עושי�תא�םילבקמו�םיריכמ�םידוהיה
�,וייח�םע�םברקב�יחה�,חישמה�,עושיב�םיהולא�םהל
�רובע�םחליי�בוש�אוהו�,ונוטלשו�ותוכמס�,וחוכ
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�ןמה”�62,םירחא�םיפורש�תונברוק�52,“ןמ”�םניה�,ונלש
�92,עושי�לש�ומדו�ורשב�82,“םייחה�םחל”�72,“יובחה
�לחנ�,םייחה�רהנ�23,“רואה”�13,הרונמה�03,“םינפה�םחלה“
�םשוה�ןורהא�לש�חרופה�הטמה�33.םייחה�ןייעמו�םייחה
�,שדקמה�לש�רתויב�שודקה�םוקמה�,םיהולא�ןוראב
�ישמוח�תשמח�תא�תללוכה�,תודעהו�יובח�ןמ�םע�דחי
�ןבאמ�תירבה�תוחול�ינש�לע�,קוחהו�השמ�לש�הרותה
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 ,’א םייספאה ,42 ,’א ,’א םייתנירוקה ,32-12 ,11 ,ז”י ,11-6 ,ד”י ,83-73 ,03 ,’י ,84 ,’ו ,41 ,01 ,4-1 ,’א ןנחוי ,32 ,’א יתמ ,6 ,’ט הימחנ ,6 ,’ט היעשי 61  2 ,ב”כ תולגתהה 51  71-8 ,’ב תישארב 41  2 ,ב”כ ,7 ,’ב תולגתהה ,91-31 ,’ג ילשמ ,42-22 ,2 ,’ג ,61 ,9 ,’ב תישארב 31
 ,ז”י ארקיו 91  7-1 ,ז”ט םירבד ,32-12 ,31-3 ,ב”י ,7-4 ,א”י תומש 81  82 ,ו”כ יתמ ,1 ,ג”י ,01 ,ב”י ,11 ,’ט הירכז ,21-4 ,ג”נ היעשי ,91-51 ,ב”כ םיליהת ,32-12 ,7-4 ,ב”י תומש 71  31 ,ט”י תולגתהה ,7 ,’ה ,3-1 ,’א ,’א ןנחוי ,3 ,’א םירבעה ,9 ,’ב םייסולוקה ,91 ,’ג ,32-91
 היעשי ,92-32 ,ב”כ בויא ,51-41 ,’ז ,’ב םימיה-ירבד ,13-92 ,’ד םירבד ,22 ,ג”כ תומש 32  31-11 ,ב”י תומש 22  21-11 ,ג”י םירבעה ,85-35 ,’ו ןנחוי ,82 ,ו”כ יתמ 12  11 ,ב”י תומש 02  22 ,’ט םירבעה ,41 ,’א םייסולוקה ,7 ,’א םייספאה ,42 ,ד”י סוקרמ ,82 ,ו”כ יתמ ,11
 ,22 ,7–91 ,5–6 ,1–2 ,’ו ,52 ,81-51 ,01-6 ,’ה ,’ד ,’ג םיקרפ ארקיו ,44-01 ,3-1 ,ט”כ תומש 62  41 ,ב”כ ,7 ,’ב תולגתהה ,92-91 ,ח”ע םיליהת ,02 ,’ט הימחנ ,3 ,’ח םירבד ,9-6 ,א”י רבדמב ,53 ,13 ,51-31 ,8 ,4 ,ז”ט תומש 52  71-41 ,21 ,1 ,ד”י ,11-1 ,ב”י הירכז 42  91 ,ה”מ
 ,92-32 ,א”י ,71-61 ,’י ,’א םייתנירוקה ,86-36 ,85-84 ,04-13 ,’ו ,42 ,’ה ,41-7 ,’ד ,1 ,’א ןנחוי ,82-62 ,ו”כ ,4 ,’ד יתמ 92  86-66 ,85-84 ,53-23 ,’ו ןנחוי ,91 ,ב”כ סקול ,72 ,’ז סוקרמ ,4 ,’ד יתמ 82  71 ,’ב תולגתהה ,4-3 ,’ט םירבעה ,43-33 ,ז”ט תומש 72  22-12 ,ז”ט ,1 ,’ז
 ,12-71 ,ז”כ ,23-13 ,ה”כ תומש 13  2-1 ,’ט םירבעה ,43-33 ,’י הימחנ ,11-01 ,ג”י ,3 ,’ב ,’ב םימיה-ירבד ,23 ,’ט ,’א םימיה-ירבד ,84 ,’ז ,’א םיכלמ ,7 ,’ד רבדמב ,9-5 ,ד”כ ארקיו ,32-12 ,’מ ,63-33 ,ט”ל ,31-01 ,ה”ל ,03-82 ,ה”כ תומש 03  71 ,’ב תולגתהה ,2-1 ,’א ,’א ןנחוי
 ,12-91 ,’ג ,9-4 ,’א ןנחוי ,32 ,’ו ילשמ ,501 ,ט”יק ,01 ,ו”ל ,1 ,ז”כ ,92 ,ח”י םיליהת ,3-1 ,ט”כ בויא 23  2-1 ,’ט םירבעה ,11-01 ,ג”י ,’ב םימיה-ירבד ,51-41 ,ח”כ ,’א םימיה-ירבד ,4-1 ,’ח ,13 ,’ג רבדמב ,4-1 ,ד”כ ארקיו ,52-12 ,4-1 ,’מ ,73-33 ,ט”ל ,42-71 ,ז”ל ,41-01 ,ה”ל
 ,41 ,4-1 ,’א ןנחוי ,03-92 ,ב”כ סקול ,6 ,’ה יתמ ,1 ,ג”י הירכז ,01 ,’ז לאינד ,21-1 ,ז”מ ,לאקזחי ,1 ,ה”נ ,3-2 ,ב”ל ,3-2 ,ב”י היעשי ,5-4 ,ו”מ ,01-8 ,ו”ל םיליהת 33  5 ,ב”כ ,32 ,א”כ תולגתהה ,7-5 ,’א ,’א ןנחוי ,71 ,’א בקעי ,8 ,’ה םייספאה ,63-53 ,ב”י ,5 ,’ט ,21 ,’ח ,53 ,’ה
 ,’ה ןנחוי 73  41-7 ,ז”ט ,62 ,ו”ט ,62 ,32 ,02-51 ,ד”י ןנחוי 63  64 ,ב”י ,5 ,’ט ,21 ,’ח ןנחוי 53  4-3 ,’ט םירבעה ,62 ,א”ל ,5 ,’י םירבד ,52 ,ז”י רבדמב ,02 ,’מ ,81 ,א”ל ,12 ,61 ,ה”כ ,43-33 ,ז”ט תומש 43  71 ,2-1 ,ב”כ ,6 ,א”כ תולגתהה ,6 ,ד”י ,93-73 ,’ז ,36 ,’ו ,41-7 ,’ד
 ,ז”י ,8-1 ,ו”ט ,04-73 ,’ה ,13 ,’ג ,31-01 ,’א ןנחוי ,81 ,ח”כ יתמ ,6-4 ,ג”יק םיליהת 04  6 ,ד”י ןנחוי 93  5-1 ,ו”ט ןנחוי 83  81 ,’א תולגתהה ,41 ,’ד ,’ב םייתנירוקה ,54 ,22-12 ,ו”ט ,’א םייתנירוקה ,11-01 ,’ח םיימורה ,2 ,’ד םיחילשה ,91 ,ד”י ,62-52 ,א”י ,45 ,44 ,04 ,’ו ,12
 ,9 ,’ב תישארב 14  7 ,’ג תולגתהה ,42 ,9-4 ,’ג ,92-72 ,52-42 ,71 ,41-31 ,’ב ,’א ןנחוי ,31-21 ,’י ,01-9 ,’ב םירבעה ,31-5 ,’ב םייפיליפה ,01-8 ,6-4 ,’ד ,21-7 ,’ג ,7-4 ,’ב ,32-71 ,’א םייספאה ,61-4 ,’ב ,13-42 ,’א ,’א םייתנירוקה ,23-72 ,’ה ,63-23 ,’ב םיחילשה ,62-12 ,11
 ,ז”י ןנחוי 34  6 ,א”כ תולגתהה ,52-32 ,’א ,’א סורטפ ,8 ,ג”י םירבעה ,13 ,ג”י סוקרמ ,81-71 ,’ה יתמ ,8 ,’מ היעשי ,41 ,’ג תלהק ,061 ,251 ,441 ,98 ,ט”יק ,8-7 ,א”יק ,7-6 ,ב”י םיליהת 24  51-41 ,3-2 ,ב”כ ,8 ,א”כ ,51 ,01 ,’כ ,5-4 ,ד”י ,71-9 ,’ו תולגתהה ,’ג קרפ ,71-61
 ןנחוי 64  72-62 ,’א תישארב 54  7 ,’ח ,01 ,’ז רתסא ,73-43 ,ט”י ,’ב םיכלמ ,62-21 ,’י ,12-02 ,’ו עשוהי ,13-72 ,ד”י תומש ,2 ,’ט תישארב 44  11 ,’ב םירבעה ,6-4 ,’ד ,6-1 ,’ב םייספאה ,92-62 ,’ג םייטלגה ,12-71 ,’ה ,’ב םייתנירוקה ,71-51 ,’ו ,’א םייתנירוקה ,62-12 ,11
 ,02-71 ,’י סקול ,8 ,’י יתמ 74  02 ,’ג תולגתהה ,01-8 ,א”י םירבעה ,03 ,72-52 ,’ה ,61-51 ,’ד ,22-81 ,’ב םייספאה ,92-62 ,’ג םייטלגה ,2 ,א”י ,81-61 ,’ו ,’ב םייתנירוקה ,03-4 ,ב”י ,02-91 ,71-51 ,’ו ,71-61 ,11-9 ,’ג ,’א םייתנירוקה ,8-4 ,ב”י םיימורה ,32-12 ,ז”י ,3-2 ,ד”י
 ,’ג תישארב 84  02-81 ,’ה ,9-5 ,’ג ,’א ןנחוי ,01 ,’ה ,5-3 ,’א ,’א סורטפ ,12-02 ,5 ,ג”י ,81-41 ,’ב םירבעה ,51-9 ,’ב םייסולוקה ,31 ,’ד ,51 ,31 ,’ב ,6 ,’א םייפיליפה ,81-31 ,11-01 ,’ו םייספאה ,81-61 ,’ה םייטלגה ,75-15 ,ו”ט ,’א םייתנירוקה ,93-73 ,’ח ,41-4 ,’ו םיימורה
 בקעי ,1 ,ב”י ,31-7 ,’ג םירבעה ,2-1 ,ב”י ,41-1 ,’ח ,11-7 ,’ב םיימורה ,33-72 ,ד”י סקול ,52-42 ,ז”ט ,05 ,03 ,ב”י ,42 ,’ו יתמ ,41 ,’ד לאוי ,02-81 ,’א היעשי ,9 ,ד”ל םיליהת ,12 ,ח”י ,’א םיכלמ ,42-22 ,51 ,ד”כ עשוהי ,02-51 ,01-1 ,’ל ,82-62 ,א”י ,92 ,’ה םירבד ,7 ,’ד ,6-1
 ,’ב םייתנירוקה ,31 ,’ג ,’א םייתנירוקה ,9 ,6 ,1 ,’ח םיימורה ,84 ,ב”י ןנחוי ,3 ,ג”י ,71 ,’ג סקול ,61 ,ז”ט סוקרמ ,72 ,ז”ט ,33-23 ,’י ,72-12 ,41-31 ,’ז יתמ ,41 ,ב”י ,9 ,א”י תלהק ,53 ,’ג ,33-02 ,’א ילשמ ,81 ,’ט םיליהת ,51 ,ד”כ עשוהי 94  71 ,ב”כ תולגתהה ,71 ,’ד ,52 ,’א
 ,22-12 ,ו”ט ,’א םייתנירוקה ,32-12 ,ז”י ,62 ,ו”ט ,32 ,02 ,31 ,6–11 ,ד”י ,54-44 ,ב”י ,83-73 ,03 ,’י ,61 ,’ח ,41 ,01 ,3-1 ,’א ןנחוי ,32 ,’א יתמ ,1 ,’ה הכימ ,6 ,ד”מ ,7-6 ,’ט היעשי ,62 ,2-1 ,’א תישארב 05  31-21 ,’כ תולגתהה ,12 ,51-31 ,’א בקעי ,13-62 ,’י םירבעה ,01 ,’ה
 ,’ח ,’א םיכלמ ,61 ,ח”כ תישארב 45  42 ,’ד ןנחוי ,2 ,’א תישארב 35  7 ,’ב ,13 ,72-62 ,’א תישארב 25  8-6 ,’ט םיימורה 15  7 ,’ה ,’א ןנחוי ,01 ,’ב ,01-8 ,3-2 ,’א םירבעה ,61 ,’ג ,’א סויתומיט ,01-9 ,’ב ,71-21 ,’א םייסולוקה ,91 ,9 ,’ג םייספאה ,4 ,’ד ,’ב םייתנירוקה ,54
 ,301 ,28 ,81 ,ט”יק ,11-8 ,ט”י םיליהת ,3 ,ד”ל ,11 ,ב”י בויא 55  6 ,ט”י תולגתהה ,72 ,א”י םירבעה ,71 ,’א ,’א סויתומיט ,72 ,51 ,’א םייסולוקה ,82-72 ,42 ,ז”י ,05-84 ,’ז םיחילשה ,73 ,’ה ןנחוי ,42-32 ,ג”כ הימרי ,01-7 ,5 ,3 ,ט”לק םיליהת ,5 ,’ב ,’ב םימיה-ירבד ,72
 ,5-3 ,’ב ,’א ןנחוי ,01 ,7 ,ו”ט ,32 ,12 ,ד”י ןנחוי ,4 ,’ט לאינד ,51-01 ,’ל ,01-9 ,’ז ,92 ,’ה םירבד 65  9 ,ג”י ,81 ,’ג ,7 ,’ב תולגתהה ,1 ,’א ,’א ןנחוי ,52-81 ,’א בקעי ,5 ,’ו םירבעה ,71 ,’י םיימורה ,32-81 ,61-51 ,ג”י ,51 ,א”י ,72-42 ,’ז ,32-22 ,’ו יתמ ,22-02 ,’ד ,5-1 ,’ב ילשמ
 ,ט”ס ,11 ,ד”ל ,4 ,ז”כ ,72 ,ב”כ םיליהת ,8 ,’א עשוהי ,62 ,ו”ט תומש 85  4 ,’ד בקעי ,32-02 ,’א םייסולוקה ,91-71 ,’ד ,91-11 ,’ב םייספאה ,51-41 ,’ו ,02-81 ,’ה ,’ב םייתנירוקה ,12 ,’י ,’א םייתנירוקה ,8-7 ,’ח ,01 ,’ה םיימורה ,61 ,’ט לאינד ,42-22 ,’ג תישארב 75  42 ,’ג
  7 ,’ב םיימורה ,91-81 ,ד”י הירכז ,41 ,6 ,4 ,’ה סומע ,32-12 ,ח”י לאקזחי ,32 ,’ו ילשמ ,33
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�.הכרבב�ולבקתי�העושיה�ערז�לש�הצפהו�תירצונ

�תעדל�קר�אוה�רדהנ�דודיע�הזיא�,רמוכה�,וה
�עשר�,ער�םלועב�תמייקה�תינפקות�תינחור�הנוהכ�לע
�קזחי�םיימשבש�בהואה�וניבאש�איה�יתליפת�.ינטשו
�םיהולא�רבד�תא�תרשל�ךישמהל�ךתווצ�תאו�ךתוא
�.תירצונה�ומאלא�תייסנכ�ךרד�,תמה�יצראה�םלועל
�לש�ונלש�תואלפנה�םיהולא�תונתמ�רובע�הדות�בוש
�.הלאכ�תויסנכ
�,ךרובמה�ותורשב�ךלש
�המלש�ייא�,הטיאלאמ�זוחמ�����������������������.לא�.סא

המלש�ייא
)1דומעמךשמה(
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רמוכהלשםייח-הנשמהתורפסהתאקלחמ
.ןגישימ,ןקופסבומאלא

�הינרופילק

)5דומעבךשמה(

�,רקיה�ומאלא�רמוכה
�רשאכ�ונלש�היסנכל�תכלל�ונדמע�ינאו�ילעב

�םש�ויה�השעמל(�חיש�לע�חנומ�ךנולע�תא�יתיאר
�תרתוכה�היה�יבל�תמושת�תא�ךשמש�המ�.)השולש
�”?יב�םישייבתמ�םתא�םאה�?םכתא�בילעמ�ינא�םאה”
�רתוי�התיבה�יתרזחשכו�ילש�קיתב�ןולעה�תא�יתחנה
�תא�דואמ�חיכוה�וב�רסמהו�ותוא�יתארק�ברעב�רחואמ
�םירהל�יתוא�הכילוה�שדוקה�חורש�הנימאמ�ינא�.יבל
�תכייש�ינאש�תעדוי�ינא�.ותוא�אורקלו�ןולעה�תא
�שי�.ורובע�תידעלב�יתוא�הצור�אוהשו�]םיהולא[�ול
�דחוימב�,וילא�יתויובייחתה�יבגל�םידבכ�תוששח�יל
�רבכ�הירצונ�ינא�.ךלש�ןולעה�תא�יתארקש�רחאל
�םיאטחב�תברועמ�אל�ינא�.םינש�שולשו�םירשע

�קרוי�וינ
 ךלש רסמהש םשכ .תטלק לע ךל שיש רסמ לכו
 רבד תא קלחאו ץיפא ינא ,ייחב עגנו ילא עיגה
 .םירחאל חישמה עושי ,םיהולא
 ,ךל הדות
 קרוי וינ ,הקיימ’ג                             .’ץייא .וו

)1דומעמךשמה(

�םכיהולא�ןיבל�םכיניב�םילידבמ�ויה�םכיתונווע�םא�יכ”
�.)�2,ט“נ�היעשי(�”ַעֹומְשמ�םכמ�םינפ�וריתסה�םכיתואטחו

�םדא�רשבב�םיהולא�שמתשה�שדוקה�יבתכ�ךרואל
�ידי-לע�עושיב�םיהולא�95.טולשלו�תויחל�עמשוממ
�קרו�אוה�,ןכל�06.רבד�לכ�ארב�םיהולא�רבדב�חורהו�םייחה
�טילשמ�אוה�,םלוא�.לכה�לע�טולשל�תוכמסה�לעב�,אוה
�:םלועל�רמוא�עושי�.עמשוממה�םדאה�רשב�ךרד�ונוטלש
�יפ-לע�הרושבה(�ץראבו�םיימשב�תוכמסה�יל�הנתינ”
�“המואמ�ול�ןיא�יבו”�ןטשה�יכ�ףיסומו�)�81,ח“כ�יתמ
�תויוכמס�,ץראה�ינפ-לע�.)�03,ד“י�ןנחוי�יפ-לע�הרושבה(
�ונתנש�הלא�םה�ויחילשו�יח�אוה�ןהב�הלא�ןניה�םיהולא
�העש�לכב�תושעל�המו�דיגהל�המ�םהל�רמול�םיהולאל
�,השוע�ינא�ןכ�באה�ינוויצש�יפכו”�:רמא�עושי�16.הממיב
�הרושבה(�.“ויתוארוה�םע�האלמ�המכסהב�לעופ�ינא
�.)תירוקמ�תינווי�,�13,ד“י�ןנחוי�יפ-לע

�םיהולא�26.םיהולא�תא�םיעדוי�םניא�םירפוכ�םישנא
�םיהולא�רבד�תא�דמלל�םהל�רשפאל�.םכותב�אצמנ�וניא
�תא�סיטהל�דציכ�םישנא�דמלל�יל�רשפאל�ומכ�הז
�,םיהולא�תא�םלועל�ןיבנ�אל�ונאש�םירמוא�םה�.דרוקנוקה
�םילאוש�םהו�,השענ�ונאש�הצור�אוה�המ�עדנ�אלש�וא
�והשלכ�רבד�ושעיש�םיטושפ�םישנאל�קוקז�אוה�עודמ
�ושעיש�םישנאל�קוקז�וניא�אוהש�,איה�הבושתה�.ורובע
�תויחל�לכוי�ובש�שדקמ�תווהל�טעמל�,ורובע�רבד
�ןכומ�תויהל�,תאז�תושעל�36.ותדובע�תא�וב�תושעלו
�,ותוא�לוכאל�ונא�םיבייח�,ומע�םיהולא�תרטמ�תא�גישהל
�ךרואלו�ףטוש�ןפואב�,םיבייח�ונא�.ונברקל�,םייחה�ץע�תא
�םחל�,םיהולא�רבד�אוהש�,עושי�קר�לוכאל�,ונייח�לכ
�היחי�עושיב�םיהולאש�םיצור�ונא�םא�,יובחה�ןמה�,םייחה
�ןוטלש�,חוכ�םיללוכ�ונלש�דעה�ייחשכ�,םוי�םוי�ונב
�טולשנ�ונאש�הצור�םיהולאש�המ�לכ�לע�טולשל�תוכמסו
�חוכ�ידי-לעש�ידכ�,תאז�תושעל�םיבייח�ונא�46.ונכותמ�וב
�םלועב�לכה�םע�דדומתהלו�תאשל�לכונ�ונב�םיהולאה
�56.םייח�ונא�וב�הזה�ןכוסמה

�םשכ�םדאב�טולשל�אל�איה�םיהולא�תנווכ
�הניא�םיהולא�תוכלמ�ירהש�,םישוע�םלועה�יטילשש
�םעל�תאז�רמא�עושי�66.ןדעה�ןגמ�אלא�,הזה�םלועה�ןמ
�תא�החד�אוה�.ותוא�ךילמהל�וסינ�םה�רשאכ�לארשי
�םחלה”�אוהש�םהל�רמא�אוה�,ןכמ-רחאל�76.םתעצה
�אוהש�ידכ�,לוכאל�םדאה�רובע�“םיימשה�ןמ�דריש
�הרושבה(�םמעו�םכרד�םלועב�לכב�טולשיו�םהב�היחי
�רפעמ�םדאה�תא�ארב�םיהולא�86.)�85,‘ו�ןנחוי�יפ-לע
�תויהל�ידכ�אל�ךא�,היח�המשנ�וב�ןכישו�,המדאה
�םדאה�תא�ארב�אוה�.רחא�ימלוע�רבד�לכ�וא�יאקיטילופ
�וב�דובעלו�וב�תויחל�לוכי�אוהש�ידכ�,ומע�דחא�תויהל
�,םיהולא�תוכלמ�לש�םישעמ�,םיינחור�םישעמ�עצבל
�רתויב�הובגה�ודועיי�והז�96.םיימלוע�םישעמ�אל

�םיילמס�םיירצונ�םייח�היח�ינא�.םידבכו�םיטלוב
�רבד�תא�תארוק�ינא�,ןכ�.הרושבה�תוארוהל�האוושהב
�היסנכל�תכלוהו�תללפתמו�םוי�לכב�טעמכ�םיהולא
�,שדוחב�םיימעפ�הצובקב�תפתתשמו�,עובשב�םיימעפ
�.םימייק�ןכא�םייכונא�םייחש�יבלב�תעדוי�ינא�לבא
�ייחש�הצור�ינא�.ייחב�דואמ�טעמ�השע�בלצה
�!ןיטולחל�ותומי�םייכונאה

�המדאה�ינפ-לע�ייח�תיראשש�ירובע�ללפתה�,אנא
�עינכאו�ימצע�לע�רתוואשו�ומש�תא�ללהל�ושמשי
�תב�ינא�.ומויב�םוי�ידמ�ןיטולחל�ול�םייכונאה�ייח�תא
�.םישיש
�הינרופילק�,טסרופ�קייל����������������������������.י‘ג�.רא

�ארקיהל�,“םיהולא�לש�הובגה�דועיה”�,םדאה�לש
�ןוצר�אלו�םיהולא�ןוצר�תא�עצבל�,םיהולא�ידי-לע
�.)�41,‘ג�םייפיליפה�לא�תרגיאה(�.םדאה

�,אשד�,םיצע�,םיחמצ�ללוכ�,לכל�םייח�ןתנ�םיהולא
�לבא�07.םדאהו�םילחוזו�רב�תויח�,רקב�,םיגד�,םירופיצ
�וא�םיידימת�םייח�17.םיינמז�םניה�הלאה�םייחה�לכ
�ונא�רשאכ�27.םיהולא�ייחל�תידעלב�םיכייש�םייחצנ
�,שדוקה�חור�ידי-לע�וב�םיהולא�םע�עושי�תא�םיגפוס
�שונא�ינב�םילוכי�ךיא�37.ונייח�תויהל�ךפוה�אוה
�םא�םיהולאכ�ותוא�גציילו�םיהולא�דועיי�תא�תואלמל
�םיהולא�םא�קר�?ונברקב�םייחה�,םיהולא�ייח�ירסח�ונא
�ייח�תא�תויחל�ונל�רשפאתמ�,ונב�יחו�ונכותב�ןכוש
�םיהולא�תא�עיבהל�ונל�רשפאתמו��,םוי�ידמ�םיהולא
�47.םירחאל�ואולמב

�ךרדהש�,שדוקה�יבתכ�לכ�ךרואל�,ונל�רמאנ
�תא�לוכאל�איה�ונרובע�םיהולא�דועיי�תא�תואלמל
�יתלב�הז�,ונייחכ�ונב�ונניא�םייחה�ץע�םא�.םייחה�ץע
�.םלועל�ונכרד�ומצע�עיבהל�עושיב�םיהולאל�ירשפא
�לכוי�םיהולאש�ידכ�,ונב�ודועיי�אלמי�םיהולאש�ידכ
�םלועל�ומצע�גיצהל�לכויש�ךכ�,ונב�ומצע�עיבהל
�וחוכו�ותוכמס�,ונוטלשש�ידכו�,םיהולאכ�ונכרד
�.ונייח�תויהל�בייח�אוה�,וכרדו�ונב�וטלשי

�העבהה�תויהל�םיכפוה�ונא�,ונב�יח�םיהולא�רשאכ
�הצור�אוהש�ולש�רורבה�גוצייה�,םיהולא�לש�המצע
�,‘א�ןנחוי�יפ-לע�הרושבה�.עדיו�עמשי�,הארי�םלועהש
�,]םיהולא�רבד[�רבדה�היה�תישארב”�:ונל�תרמוא�1
�.“רבדה�היה�םיהולאו�,םיהולאה�םע�היה�רבדהו
�ייח�.“םייחה�ויה�וב”�:םיארוק�ונא�עברא�קוספב
�רבד�אוהש�,עושיב�םיהולאמ�תרחא�אל�םניה�חצנ
�םיהולא�אלל�“באה�לא�אב�שיא�ןיא”�57.םיהולא
�הרושבה(�םברקב�םייחה�אוה�,םיהולא�רבד�,עושיב
�ןדעה�ןגל�סנכיהל�הסנמש�ימ�.)�6,ד“י�ןנחוי�יפ-לע

 ,61-21 ,6-1 ,ו”כ ,81-9 ,3-1 ,ב”כ ,7-1 ,ז”י ,02-81 ,ד”י ,7- 8 ,4-1 ,ב”י ,72-62 ,9-7 ,1 ,’ט ,12-51 ,’ח ,61-5 ,1 ,’ז ,22 ,01-8 ,’ו ,’ה קרפ ,62-52 ,4 ,2 ,’ד ,02-51 ,’ב ,62 ,’א תישארב 95
 ,’ד ,13-51 ,11-9 ,’ג םיטפוש ,9-1 ,’א עשוהי ,21-9 ,ד”ל ,21-8 ,ב”ל ,8-7 ,א”ל ,8-4 ,’ד םירבד ,8-3 ,ט”י ,13-31 ,ד”י ,21-1 ,’ג תומש ,44-83 ,א”מ ,51-9 ,ה”ל ,92-52 ,ב”ל ,92-62 ,42
 ,7-5 ,1 ,’א םיימורה ,51 ,’ט םיחילשה ,02 ,41 ,ד”י ,01-3 ,’ב לאקזחי ,01-5 ,’א הימרי ,6-1 ,’ב הימחנ ,04-02 ,ח”י ,’א םיכלמ ,12-91 ,’ג ,’א לאומש ,52-7 ,’ז ,53-43 ,61-11 ,1 ,’ו ,9-1
 בקעי ,א”י קרפ םירבעה ,21-11 ,’א ,’ב םיקינולסתה ,21 ,’ב ,’א םיקינולסתה ,51-41 ,’ג םייפיליפה ,61-51 ,1 ,’א םייטלגה ,42-02 ,71 ,’ז ,42-32 ,2-1 ,’א ,’א םייתנירוקה ,13-82 ,’ח
 ,6 ,’ח ,’א םייתנירוקה ,03 ,’י ,3-1 ,’א ןנחוי ,6 ,ד”מ ,82 ,’מ היעשי ,’א קרפ תישארב 06  11 ,’י תולגתהה ,51-41 ,1 ,’א הדוהי ,8-4 ,’ב ,’ב סורטפ ,01-6 ,’ה ,’א סורטפ ,32-02 ,’ב
 ,11-7 ,ו”ט ,03-72 ,5-3 ,’י ןנחוי ,02-81 ,ח”כ יתמ ,01-5 ,’א הימרי ,7-5 ,’ג ילשמ 16  41 ,’ג ,8-7 ,’א תולגתהה ,01-9 ,’ב ,01 ,2 ,’א םירבעה ,91-31 ,’א םייסולוקה ,9 ,’ג םייספאה
 יתמ ,01 ,ב”י לאינד ,22 ,’ד ,8 ,’ב הימרי ,01 ,ו”נ היעשי ,5-4 ,’י םיליהת 26  01-9 ,’ה ,12 ,’ג תולגתהה ,72 ,02 ,’ב ,’א ןנחוי ,32-71 ,’א םייספאה ,6-1 ,ג”י םיימורה ,41-31 ,ז”ט ,41
 סוטיט ,31 ,9-7 ,’ג ,’ב סויתומיט ,81-71 ,’ד םייספאה ,41-11 ,’ב ,12-81 ,’א ,’א םייתנירוקה ,23-82 ,22-91 ,’א םיימורה ,71-51 ,ד”י ,11-01 ,5-4 ,’א ןנחוי ,41-31 ,ו”ט ,51-31 ,ג”י
 ,85-84 ,53-33 ,’ו ,4-1 ,’א ןנחוי 46  92-72 ,’א םייסולוקה ,02 ,’ב םייטלגה ,81-61 ,’ו ,’ב םייתנירוקה ,01 ,ו”ט ,02-91 ,’ו ,71-61 ,9 ,’ג ,’א םייתנירוקה 36  11 ,’א ,’ג ןנחוי ,61 ,’א
 ,62-32 ,’ט סקול ,31-21 ,ד”כ ,6 ,’ה יתמ ,72-52 ,’ז לאינד 56  52-42 ,’ב ,’א ןנחוי ,52 ,’א בקעי ,71-41 ,’ג ,’ב סויתומיט ,61 ,’ד ,’א סויתומיט ,22 ,א”י ,7-6 ,’ב םיימורה ,4 ,’ו םיחילשה
 ,’ג םירבעה ,51 ,’ב ,’ב סויתומיט ,51-41 ,’ב ,’ב םיקינולסתה ,61 ,’ג ,52-12 ,’א םייסולוקה ,8 ,’ו םייטלגה ,71 ,’י ,93-73 ,’ח םיימורה ,33 ,ז”ט ,11-1 ,ו”ט ,32 ,ד”י ,23-13 ,’ח ןנחוי
 ,63 ,32 ,’ח ןנחוי ,72 ,81 ,41-31 ,’ז לאינד ,9 ,ו”פ ,9 ,ז”מ םיליהת 66  21-11 ,ב”כ תולגתהה ,9-6 ,’א ,’ב ןנחוי ,81 ,’ג ,’ב סורטפ ,81-71 ,01-8 ,’ב בקעי ,6 ,א”י ,41-21 ,’ה ,41-21
 ,’ט סקול ,02 ,81-71 ,51 ,ז”ט סוקרמ ,8-7 ,1 ,’י יתמ ,11-1 ,’ב לאוי ,01-4 ,1 ,’א הימרי ,31 ,01-9 ,7 ,2-1 ,ח”כ םירבד 86  51-41 ,’ו ןנחוי 76  41 ,ז”י תולגתהה ,31-21 ,’י םירבעה
 ,’ב סוטיט ,31 ,’ד םייפיליפה ,02-61 ,’ג םייספאה ,7-1 ,ג”י ,61-41 ,11-7 ,’ח םיימורה ,51-31 ,ז”ט ,61-41 ,8-7 ,ו”ט ,12-21 ,6 ,ד”י ,85-74 ,14-23 ,’ו ,4 ,1 ,’א ןנחוי ,91 ,’י ,6 ,2-1
 ,92-52 ,’ג םייטלגה ,12-71 ,’ה ,’ב םייתנירוקה ,72 ,ב”י ,71-51 ,’ו ,’א םייתנירוקה ,6-4 ,’ד ,6-4 ,1 ,’ב םייספאה ,62-12 ,11 ,ז”י ,61-1 ,ו”ט ןנחוי 96  31 ,4 ,’ד ,’א ןנחוי ,51-31
 ,ב”כ םיליהת ,2-1 ,ד”י ,02 ,’י ,52 ,’ט ,9 ,’ח ,6 ,’ז בויא ,51 ,ט”כ ,’א םימיה-ירבד ,41 ,ד”י ,’ב לאומש 17  7 ,’ב ,72-02 ,21-11 ,’א תישארב 07  4-3 ,’א ,’ב סורטפ ,11 ,’ב םירבעה
 ,41 ,’ד ,61-41 ,’ג ןנחוי ,03-92 ,ח”י סקול ,64 ,ה”כ יתמ ,2 ,ב”י לאינד 27  41 ,’ד ,11-9 ,’א בקעי ,7-5 ,ב”י תלהק ,61-41 ,ג”ק ,01-9 ,6-5 ,3 ,’צ ,94-84 ,ט”פ ,93 ,ח”ע ,6-5 ,ט”ל ,03
 ,’א ןנחוי ,8 ,’ו םייטלגה ,1 ,’ה ,’ב םייתנירוקה ,45-35 ,ו”ט ,’א םייתנירוקה ,32-22 ,’ו ,7 ,’ב םיימורה ,3-2 ,ז”י ,05 ,52 ,ב”י ,82-72 ,01 ,’י ,86 ,75-05 ,74 ,04 ,72 ,’ו ,92 ,52-42 ,’ה
 ,52-42 ,’ז יתמ 47  31-11 ,’ה ,52-42 ,’ב ,’א ןנחוי ,62-52 ,א”י ,36 ,85-84 ,14-04 ,53-23 ,72 ,’ו ןנחוי ,6 ,’ה ,4 ,’ד יתמ ,3-2 ,’ח םירבד 37  81 ,’א תולגתהה ,12 ,’א הדוהי ,31-11 ,’ה
 ,31 ,’ב ,11-9 ,6 ,’א םייפיליפה ,42-02 ,’ד םייספאה ,61 ,’ה םייטלגה ,8 ,’א םיחילשה ,6-5 ,’ג ,’ב םייתנירוקה ,41-1 ,’ח םיימורה ,5 ,ו”ט ,32 ,12-81 ,6 ,ד”י ,85-45 ,’ו ,51 ,’ג ןנחוי
 ,03-72 ,’י ,86 ,85-35 ,’ו ,71-41 ,’ג ןנחוי ,9-8 ,ה”כ היעשי 57  02-81 ,’ה ,9-5 ,’ג ,’א ןנחוי ,01 ,’ה ,5-3 ,’א ,’א סורטפ ,12-02 ,ג”י םירבעה ,71-1 ,’ג ,51-9 ,’ב םייסולוקה ,31 ,’ד ,51
  81 ,’א תולגתהה ,02 ,31-01 ,’ה ,3-1 ,’א ,’א ןנחוי ,3-1 ,’א סוטיט ,01-8 ,’א ,’ב סויתומיט ,8 ,’ו םייטלגה ,32 ,’ו ,12 ,’ה םיימורה ,84 ,ג”י םיחילשה ,3-1 ,ז”י

�,רקיה�ומאלא�ינוט�חאה
�חורב�קזח�ךתוא�קיזחיו�ךתוא�ךרבי�םיהולא

�היסנכב�םירבחה�לכו�התא�,עושי�םשב�שדוקה
�.ירצונה�עושי�ןודאהו�רידאה�םיהולא�לש�השודקה

�התאש�לע�ךל�הבר�הדות�,ומאלא�ינוט�חאה
�ינא�.רקיה�ימלועה�ןולעה�תא�ילא�חולשל�ךישממ
�ינאש�ןוויכמ�,ךלש�ימלועה�ןולעה�תא�אורקל�בהוא
�ךתוא�הדמיל�שדוקה�חור�.םיהולא�שיא�התאש�עדוי
�יתדמל�,ךל�תודותו�,םיהולא�רבד�תא�ריבסהל�ךיא
�ברקתהל�לוכי�ינא�ךיא�,השודקה�הלימה�לע�הברה
�היחנ�ונחנאש�הצור�םיהולא�דציכ�דומללו�םיהולאל
�ונוצר�תאו�וכרד�תא�ונתוא�דמללו�הז�עשר�םלועב
�.ךיתוליפתב�יתוא�לולכ�אנא�.ול�עמשיהל�ךיאו
�,עושיב�ךיחא�,הבהאב
�הנילורק�ןופצ�,ןוטרבמל����������������������������.לא�.יב

�הנילורק�ןופצ

 ,רקיה ומאלא רמוכה
 ןוצר עבש המכ ךל רמול לוכי ינניא ,ינודא

 .ךלש םיימלועה םינולעה לש םיקתוע לבקל ינא
 דימת ינא .הארשה יאלמ םה ךירסמש אצומ ינא
 .בושו בוש םנכות תא אורקלו םתוא לבקל הפצמ
 .ךתוא ךרבל ךישמי םיהולאו יאוולה
 קרוי וינ ,גנישאלפ                              .יד .יי’ג
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חישמה
)1דומעמךשמה(

�רשאכ�,םככותב�ודי-לע�השע�םיהולאה�רשא
�יכ�ולוכ�לארשי�תיב�אנ�עדיי�ןכל���…םתא�םג�םתעדי
�רשא�הז�עושי�תא�,םיהולאה�ומש�חישמלו�ןודאל
�םיחילשה�ישעמ(�)”ומיקה�םיהולאש”(�”םתבלצ
.)�22,�63,�42,'ב

�לאג�,ךריב�עושיש�םיארוק�ונא�הרושבה�ירפסב
�תא�רהיט�,םילוח�אפיר�אוה�.וישרוד�לכל�רזעו
�,םהיתורבקמ�םיתמ�םיקה�,םירוויע�יניע�חקפ�,םיערוצמה
�עציבו�תרניכב�םימה�ינפ�לע�ךליה�,םיבער�ליכאה
1.תופסונ�תובר�תואלפ

�,סודרוה�ךלמה�ידי-לע�רסאנש�ירחא�,ליבטמה�ןנחוי
�אוה�התא“�:ותוא�לואש�עושיל�וידימלתמ�םיינש�חלש
�יתמ�יפ-לע�הרושבה(�”?רחאל�הכחנ�םא�)חישמה(�אבה
�םאה“�:עושי�לא�וז�הרישי�הלאשב�הנופ�ךכבו�)�4-3,א”י
�וידימלתו�ןנחויל�בישה�עושי�”?אל�וא�חישמה�התא
�םהל�חיטבה�ךכבו�השעש�אלפה�ישעמ�תא�וריכזהב
�תושעל�לוכי�ודבל�חישמה�קרו�תויה�חישמה�אוהש
�רשא�תא�]בוש[�ןנחויל�ודיגה�וכל“�:הלאכ�םישעמ
�,םיכלהמ�םיחסיפ�,םיאור�םירוויע�:םתיארו�םתעמש
�,םימק�םיתמו�,םיעמוש�םישרח�,םירהוטמ�םיערוצמ
�יתמ�יפ-לע�הרושבה(�”םה�העושי�ירשבתמ�םיינעו
�תודוא�םינמיסה�םתוא�קוידב�םה�הלאו�.)�5-4,א”י
!ך”נתב�םינתינה�חישמה

�הכרבו�יופיר�לש�םוחרה�ותוריש�ירחא�,ףוסבל
�הלודגה�ותדובע�תא�חישמה�עושי�םילשמ�,םישנאל
�םרטב�ורובע�שארמ�הרזגנש�,םלועה�לא�אב�הנעמלש
�:)�02-81,'א�הנושארה�סורטפ�תרגיא�האר(�םלועה�דסונ
�יפולח-ןברקכ�ומצע�תא�ובירקהב�בלצה�לע�תמ�אוה
�עושי�חישמה�םדא-ןב“�:ישונאה�ןימה�תא�עישוהל
�הנושארה�תרגיאה(�”לכ�דעב�רפיכ�ושפנ�תא�ןתנ�רשא
.)�6-5,'ב�סויתומיט�לא

�דעב�תוומה�תא�םיהולא�דסחב�םעטי�רשא���…עושי“
�ץקב“�,חישמה�עושי�.)�9,'ב�םירבעה�לא�תרגיאה(�”םלוכ
�חבזב�אטחה�תא�לטבל�ידכ�תחא�םעפב�הלגנ�םיתיעה
�דקפ�ומצע�עושי�.)�62,'ט�םירבעה�לא�תרגיאה(�”ושפנ
�”יל�ונימאה�םישעמה“�ללגב�וב�ןימאהל�םישנאה�לע
�יכונא�יכ�ןימאמ�ךניאה“�.)�11,ד”י�ןנחוי�יפ-לע�הרושבה(
�ישפנמ�אל�םכילא�רבדא�רשא�םירבדה�?יב�יבאו�יבאב
�תא�השוע�אוה�יברקב�ןכושה�יבא�יכ�םתוא�רבוד�יכונא
�םאו�אוה�יב�יבאו�יבאב�יכונא�יכ�יל�ונימאה�.םישעמה

�יפ-לע�הרושבה(�”יל�ונימאה�םישעמה�ללגב�ךא�,אל
.)�11-01,ד”י�ןנחוי

�תוחכוהה�עבש�תא�גיצהל�לוכי�אל�רקש�חישמ�ףא
:ותותימאל�תואבה

.הלותבל�דלוויהל�)1(
�םיהולאש�ןוויכמ�םיהולאכ�םלשומ�תויהל�)2(
.וכותב�היה�����
.”םיסינ“�ישעמ�עצבל�)3(
.ישונאה�ןימה�תעושיל�ןברקכ�ומצע�שיגהל�)4(
.םיתמה�ןמ�היחתל�םוקל�)5(
.םידע�תואמ�ינפב�םימשל�תולעל�)6(
.םיהולא�לש�ונימיל�םיאתמה�ומוקמ�תא�תחקל�)7(
�תואיצומש�דבלב�וז�אל�הלא�תושירד�עבש

�ןה�,”חישמ”ל�םיזחתמה�לכ�תא�תורשפא�ללכמ
�חישמה�אוה�יתרצנה�עושיש�הדבועה�תא�תוחיכומ
!עבשה�לכ�תא�אלימ�אוהש�ןוויכ�יתימאה

�ותרושב�הרסמנ�ופלחש�םינשה�םייפלא�ךשמב
�םייוג�לש�םיבר�םינוילימו�םלועה�לכ�ביבס�הפטוהו
�אוה�עושי�.וב�םיחטובו�וחטב�םיבר�םידוהי�םגו
�תאטח�אשונה�םיהולאה�הש“�,ימלועה�עישומה�תמאב
�תפטוע�ותבהא�.)�92,'א�ןנחוי�יפ-לע�הרושבה(�”םלועה
�ותרושב�,)�61,'ג�ןנחוי�יפ-לע�הרושבה(�םלועה�לכ�תא
�)�51,ז”ט�סוקרמ�יפ-לע�הרושבה(�רוצי�לכ�רובע�איה
�וב�רשא�םדא-ינבל�ןתינה�רחא�םש�םימשה�תחת�ןיאו“
.)�21,'ד�םיחילשה�ישעמ(�”עשונ

�תורבטצמה�תואצותה
�לש�תוממהמהו
םיפסונה�םינמיסה

�םשמ�לחה�תיחישמה�ןיסחויה�תלשוש�רחא�ונבקע
�,ישי�,הדוהי�,בקעי�,קחצי�,םהרבא�ךרד�,)חונ�ןב(
�דעומב�,השיאה�ערזכ�,הלותבל�ותדלוהל�דעו�-�דוד
�תומלשב�םשגתמ�לכהש�ונאצמו�םידועיה�םוקמבו
�!ללכה�ןמ�אצוי�ילב�,ויטרפ�לכ�לע�יתרצנה�עושיב
�תנשב�ודמשוה�ןיסחויה�ירפס�לכו�תויהש�םג�וניאר
�לוכי�אל�זאמ�תוחישמל�עבות�ףא�,הריפסה�ירחא�07
.ותויחישמ�תא�חיכוהל

�אוהשו�חישמה�תאיב�תא�אבנמ�ך”נתהש�וניארה
�)ונמיע�םיהולא�-�לאונמע(�םלשומ�שונא-םיהולא�היהי
�,יופיר�יאלפ�ידי-לע�ןייפואמה�םוחר�תוריש�םע
�ןברוק�ומצע�תברקה�היהי�רתויב�לודגה�והשעמשו
�חישמ�,יתרצנה�עושי�.)וב�םינימאמה(�םדא-ינב�תלואגל
�וללה�תושירדה�לכ�תא�אלימ�,הרושבה�ירפס�תעברא

�ירחא�תחא�המשגה�לש�תרבטצמה�האצותה�.ןאולמב
.האלפומ�איה�,דחא�ןולשיכ�ילבמ�,הינשה

�םינמיס“�לש�תיסחי�ןטק�רפסמ�דציכ�ריבסנ�ןלהל
�ךותמ�דחא�םדא�תוהזל�ידכ�קיפסמ�”םיקהבומ
.םידראילימ

סלגנירג�דיוד�לש�ויוהיז
�ויתובקע�לע�ולע�תירבה-תוצרא�תונוטליש�רשאכ

�םירושקה�תודוס�רסמש�סלגנירג�דיוד�דגובה�לש
�,הינשה�םלועה�תמחלמ�ירחא�,םיסורל�יניערג�קשנל
�םע�השיגפ�ול�ונגריא�ויפתוש�.וקיסקמל�חרב�אוה
�סלגנירג�לע�.יטיס�וקיסקמב�יסורה�רירגשה�לש�וריכזמ
�.שארמ�םימכסומ�םינמיס�יפ-לע�ומצע�גיצהל�היה
�היה�)1(�:)ריכזמלו�סלגנירגל�ונתינ�יוהיזה�תוארוה(
�.י”-כ�ומש�תא�םותחלו�ריכזמל�קתפ�בותכל�וילע
�תכלל�וילע�היה�םימי�השולש�רובעכ�)2(�.”ןוסק'ג
�ינפל�דומעל�)3(�,יטיס�וקיסקמב�ןולוק-הד�הזאלפל
�רפסב�תחנומ�ועבצאשכ�)4(�סובמולוק�לש�הטרדנאה
�רמאל�סלגנירג�לע�,וילא�שגיי�ריכזמהשכ�)5(�.תוריית
�,המוהלקואמ�ומצע�אוהשו�האלפנ�הטרדנא�יהוזש
�ןייצל�רתוימ�.ןוכרד�ול�תתל�ריכזמה�לע�היה�זא�)6(
2.החילצה�תינכותהש

�יטרפ�השיש�תרזעבש�-�עדי�דחא�לכ�-�ועדי�םה
�תא�תומרל�הזחתמל�ירשפא-יתלב�הז�היהי�דבלב�יוהיז
�םיהולא�.שארמ�םינמיסה�תא�דמל�םא�אלא�,ריכזמה
�םינמיס�תואמ�אלא�השיש�אל�ונל�תתל�ןוכנל�אצמ
�הזכ�ןונגיסב�הלא�םינמיס�בצעלו�חישמה�תא�תוהזל
�ףאש�)חישמה�לש�ותייחת�וא�הלותבל�ותדלוה�ןוגכ(
�ןוחבל�חרוטש�ימ�לכ�!םתוא�ףייזל�לכוי�אל�רקש�חישמ
�תואדווב�ריכי�,הפ�תוגצומה�הלא�ןוגכ�,תודבועה�תא
�דיחיהו�דחאה�יכו�שארמ�האבונ�חישמה�תאיבש
�ןמ�חישמה�עושי�אוה�חישמ�תויהל�היה�לוכיש
.השדחה�תירבה

�יכ�ןגוה�םדא�לכ�ענכשי�הבשחמ�לש�עגר
�תא�אלימ�רשא�,השדחה�תירבה�ןמ�חישמה�עושי
�ותאיבל�רשקב�תויכ”נתה�תואובנה�תואמ�לכ
�לכב�דיחיה�)םיהולאה(�םדאה�אוה�הנושארה
�חישמה�תואובנ�תא�םאותה�םדאה-ינב�תודלות
�רבד�וב�שיש�ך”נתל�טרפ�רחא�רפס�ףא�ןיאשו
.תויחישמה�תואובנל�הוותשיש

םע,ומאלאתירצונההיסנכהלש.וו.יוהנשמהרמוכ
.ודוה,לדנמהטפמגנר-.ולשהליהקהמקלח

ומאלאתירצונההיסנכהלשםירבחוםיקלחמ
תאותומשנבהכוזהתורפסהתאקלחלםיננוכתמ
.ודוה,דברדיהבומאלארמוכהלשחישמהירפס

 ןותיעה לש 1591 לירפאב 2-ה תרודהממ וחקלנ הלא םיטרפ 2
redaeL weN ehT )שדחה גיהנמה(.

 ,רקיה ומאלא רמוכה

 .ססקטב יתייה רשאכ ילא עיגה ךלש ןולעה

 .ולש ימואלניבה ףקיההמו ונכותמ יתמשרתה

 קיפת וטנורוטב עושי לש הרומכהש ןימאמ ינא

 החמשב ותוא ץיפא ינא .הבר תלעות ונממ

 .הקולחל םיקתוע יל חלש אנא .וטנורוט רוזיאב

 .הבוטה ךתדובעב ךשמה

 ,עושיב ךלש

 הדנק ,ןוטפמרב                              .יא .יא

�הדנק

 יפ-לע הרושבה ,24-04 ,43 ,23 ,’א סוקרמ יפ-לע הרושבה האר 1
44-34 ,א”י ,7-6 ,’ט ,12-91 ,31-9 ,’ו ןנחוי

.2002 פברואר, חודש בעלון יבוא ההמשך

הודו
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�ךברקב�םיהולא�ייח�תא�לולכל�ךיא
)3דומעמךשמה(

�“דדושו�אוה�בנג”�אלא�וניא�,םהב�םייחה�ץע�אלל
�םניא�םידדושו�םיבנג�.)�1,‘י�ןנחוי�יפ-לע�הרושבה(
�67.ןדעה�ןג�תוכלמל�סנכיהל�םילוכי

�םיהולא-ישנא�תויהל�םיכפוה�ונא�םייצרא�םדא�ינבמ
�,עושי�.םיהולא�רבד�,עושיב�םיהולא�תליכא�ידי-לע
�השדחהו�הנשיה�תירבה�לכ�ךרואל�רכזומ�,חישמה
�,םיהולא�רבד�אוה�,ותוא�לכאנ�םא�םיידעלבה�ונייחכ
�77.חצנ�ייח�רובע�וננוזמכ

�,ףסונ�םדא�וימחרב�םיהולא�רצוי�,לפנ�םדאש�רחאל
�םיהולא�ביוא�םע�דדומתהל�חילצי�רשא�,ןורחאה�םדאה
�םדאה�,ינשה�םדאה�,אוה�87.ןטשה�ונייהד�,םדאה�ביואו
�וניה�םיהולא�97.אטחה�ישנא�לש�םפוס�אוה�,ןורחאה
�דימת�השע�אוהש�ןוויכמ�,ןורחאה�םדאה�,ינשה�םדאב
�אל�םלועמ�,םיהולא�דועיי�תא�אלימ�,םיהולא�ןוצרכ
�,םיהולא�לש�השדח�האירב�םניה�םלוכ�וינבו�אוה�08.אטח
�ףא�םהש�ןוויכמ�,םלועב�םדוק�התיה�אלש�האירב
�תויהל�וכפהש�רחאל�תעדמ�אוטחל�ופיסוה�אל�םעפ
�ואטחי�םאש�,םיהולא�רבדמ�,ועדי�םה�18.םיהולא-ישנא
�וכפה�םה�28.םייחה�ץעמ�וקתוני�בוש�תוומ-רב�אטח
�םה�.םייחה�ץעמ�קרו�ךא�הליכא�ידי-לע�השדח�הריציל
�ץעמ�ולכא�,עושי�תא�וגפס�םה�.םיהולא�ןוצרכ�ושע
�ותמוי�םיאטוחהו�םינשיה�םהייחש�ךכ�,ןמזה�לכ�,םייחה

�,ותוכמס�םע�,םיהולא�לש�זועה�ייח�קרו�ולסוחי�וא
�38.םברקב�ויחי�,ותטילש

�םיינש�48.שדוקה�יבתכב�םיבר�תומש�ונתינ�עושיל
�תרגיאה(�“ןורחאה�םדאה”ו�“ינשה�םדאה”�םה�הלאמ
�היה�אל�אוה�.)�54,�74,ו“ט�םייתנירוקה�לא�הנושארה
�ןושארה�היה�אוה�58.םיהולא-שיא�היה�אוה�.םדא�קר
�תומואה�לכמ�תבכרומה�םישנא�לש�השדח�המואמ
�דחא”�םיכפוה�ונלוכ�.ןדע�ןג�תמוא�םה�68.םלועב
�לכ�78.)�82,‘ג�םייטלגה�לא�תרגיאה(�“עושי�חישמב
�הביסה�88.םיהולא-ישנא�םישענ�וב�םידחואמה�הלא
�ימ�לכש�הניה�“ןורחאה�םדאה”�םשב�יורק�עושיש
�םדאה�לש�ונב�וניא�רבכ�,וילא�ומצע�תא�דחאמש
�,שודקה�חישמה�לש�ימיימש�ןב�אלא�,תינפוג�,ןושארה
�םייתנירוקה�לא�הינשה�תרגיאה�98.ןורחאה�םדאה�,עושי
�אוה�חישמב�אצמנש�ימ�ןכ-לע”�:הריהצמ��71,‘ה
�09.“תושדח�ויהנ�הנה�,ורבע�תונשיה�.השדח�האירב

�תולגינב�האב�הנניא�םיהולא�תוכלמ”�:רמא�עושי
�הרושבה(�“איה�םכברקב�םיהולא�תוכלמ�הנה�יכ�...
�תוכלמ�,ישולישה�םיהולאה�19.)�12-02,ז“י�סקול�יפ-לע
�ייח�איהש�ןוויכמ�דואמ�הרקי�הניה�,ונכותבש�םיימשה
�תושעל�םיבייח�ונא�,הילע�רומשל�ידכ�29.ונלש�חצנה
�,חישמה�,עושיב�םיהולאש�יפכ�הישע�ידי-לע�תאז
�39.שדוקה�חור�ידי-לע�ונל�רמוא

�רחאל�,תושעל�ונל�רמוא�עושיש�ןושארה�רבדה
�לא”�אוה�,םיעשונ�ונאש�רחאל�,ונפוגל�סנכנ�אוהש
�“תאזמ�הלודג�הער�ךל�הנואת�ןפ�אוטחל�ףיסות
�םעז�םנמא“ש�ינפמ�תאז�.)�41,‘ה�ןנחוי�יפ-לע�הרושבה(
�םתעשרו�םתלווע�לכ�לע�םיימשה�ןמ�הלגנ�םיהולא
�.]עושי[�תמאה�תא�םתעשרב�םיבכעמה�םדא�ינב�לש
�םיהולא�ירהש�םברקב�יולג�םיהולא�לע�עדונש�המ�יכ
�ותומצע�אלה�.]49םיהולא�רבד�,עושי�ךרד[�םהל�הליג
�רוריבב�תיארנ�,ותוהולאו�יחצנה�וחוכ�איה�,תמלענה
�תועצמאב�לכשב�תספתנ�התויהב�םלועה�תאירב�זאמ
�ירהש�,קדטציהל�המב�םהל�ןיא�ןכל�.וארבנש�םירבדה
�היה�םיהולא�רשאכ[�םיהולא�תא�םה�םיעדויש�תורמל
�ודוה�אל�ףא�,םיהולאל�יוארכ�ותוא�ודביכ�אל�]םכותב
�.יליוואה�םבל�םטמטינו�לבה�תבשחמל�וספתנ�אלא�,ול
�ורימהו�םיליסכל�וכפה�ךא�,םימכח�תויהל�ורמייתה�םה
�לש�ותומד�םלצב�ףלוח�יתלבה�םיהולאה�לש�ודובכ�תא
�...�םישמרו�תויח�,תופוע�ימלצ�תומדבו�ףולח-ןב�םדא
�םריגסה�,םיהולאב�ריכהל�ןוכנל�ובשח�אלש�רחאמו
�,]החד�םיהולאש�חור-ךלה[�הנוגמ�חור-ךלהל�םיהולא
�םה�םיאלמ�,ןכא�.םינוגה�םניאש�םירבדה�תא�תושעל
�,חצר�,האניק�יאלמ�,עור�,תונדמח�,עשר�,הלווע�לכב
�,הביד�יאיצומ�,םה�ליכר�יכלוה�.המיזמ�,המרימ�,הבירמ
�,הער�ישרוח�,םינברבר�,םיאג�,םיפוצח�,םיהולא�יאנוש
�יחושק�,םינמאנ�יתלב�,הנבה�ירסח�,םירוה�יפ�םירממ
�רשא�,םיהולא�תקוח�תא�םיעדוי�םה�.םיירזכא�בל

 ,5 ,’ט ,51-41 ,’ז היעשי 87  61 ,3-1 ,’ג םייסולוקה ,9 ,’י ,36 ,85-84 ,14-04 ,53-23 ,’ו ןנחוי ,03-92 ,ב”כ סקול ,11 ,’ו ,6 ,’ה ,4 ,’ד יתמ ,11 ,ד”ל םיליהת ,61 ,9 ,’ב תישארב 77  01-9 ,’ו ,’א םייתנירוקה ,01 ,8 ,’י ,44 ,’ח ןנחוי ,34 ,ד”כ ,32-31 ,’ז ,02-91 ,’ה יתמ 67
 ,22 ,ו”ט ,’א םייתנירוקה ,91-41 ,’ה םיימורה ,12-02 ,ז”י סקול 97  11-7 ,ב”י ,81-21 ,’א תולגתהה ,01-8 ,’ג ,’א ןנחוי ,41 ,’ב םירבעה ,51-9 ,’ב םייסולוקה ,01-9 ,’ד ,32-02 ,’א םייספאה ,71-1 ,’כ ,33 ,ז”ט ןנחוי ,7-1 ,ד”כ סקול ,81 ,01-1 ,ח”כ ,11-1 ,’ד ,32 ,’א יתמ
 ,5-4 ,’ב ,’א סורטפ ,32-12 ,’א םייסולוקה ,22-31 ,’ב םייספאה ,51 ,’ו םייטלגה ,12-71 ,’ה ,’ב םייתנירוקה 18  32-12 ,’ב ,’א סורטפ ,41 ,’ט ,82-62 ,’ז ,9-8 ,’ה ,51 ,’ד ,01-1 ,’ב םירבעה ,12 ,’ה ,’ב םייתנירוקה 08  6-5 ,’א תולגתהה ,81-61 ,’ו ,’ב םייתנירוקה ,84-54
 לאומש ,3 ,’ו ,41 ,’ג תומש ,1 ,ז”י תישארב 48  11-5 ,’ג םייסולוקה ,01-1 ,’ב םייספאה ,42 ,’ה ,02 ,’ב םייטלגה ,4 ,ג”י ,’ב םייתנירוקה ,71-01 ,’ח ,31-4 ,’ו םיימורה 38  9 ,’א ,’ב ןנחוי ,12-02 ,’ב ,’ב סורטפ ,93-83 ,92-62 ,’י ,8-4 ,’ו םירבעה 28  6-5 ,’א תולגתהה ,01-9
 םייספאה ,74-54 ,ו”ט ,42 ,’א ,’א םייתנירוקה ,4 ,’ב םיחילשה ,6 ,ד”י ,7 ,’י ,52 ,א”י ,21 ,’ח ,41 ,11 ,’ד ,41 ,1 ,’א ןנחוי ,73 ,ג”י ,92 ,’ח ,84 ,’ה יתמ ,5 ,ב”מ הימרי ,1 ,’ב םירישה ריש ,71 ,ח”מ ,82 ,’מ ,5 ,’ט ,41 ,’ח היעשי ,01 ,ו”ל םיליהת ,4 ,ג”ל בויא ,3 ,ב”כ ,’ב
 ,22-12 ,41 ,ז”י ,83-73 ,03 ,’י ,92-82 ,91 ,61 ,’ח ,41 ,4-1 ,’א ןנחוי ,53-62 ,’א סקול ,13-03 ,ו”ט ,33-41 ,ד”י ,53-81 ,8-2 ,’ט ,23-42 ,’ח ,32 ,02-81 ,’א יתמ ,6-5 ,’ט היעשי 58  61 ,ב”כ ,8 ,’א תולגתהה ,1 ,’ב ,’א ןנחוי ,02 ,ג”י םירבעה ,5 ,’ב ,’א סויתומיט ,22 ,’א
 םייספאה ,92-62 ,’ג םייטלגה ,72 ,41-21 ,ב”י ,6 ,’ח ,’א םייתנירוקה ,5-4 ,ב”י םיימורה 78  01-9 ,’ב ,’א סורטפ ,41-11 ,’ב סוטיט ,11-8 ,’ג םייסולוקה ,92-62 ,’ג םייטלגה ,41 ,’ז לאינד 68  02 ,’ה ,3-1 ,’א ,’א ןנחוי ,52-42 ,61 ,’ז םירבעה ,74 ,ו”ט ,’א םייתנירוקה
 ןנחוי ,61 ,’א סקול 98  6-5 ,’א תולגתהה ,21-11 ,5-4 ,’ה ,’א ןנחוי ,4-3 ,’א ,’ב סורטפ ,51-41 ,’ב םירבעה ,01-9 ,’ב םייסולוקה ,22-11 ,’ב ,21-3 ,’א םייספאה ,7-4 ,’ד םייטלגה ,81-61 ,’ו ,12-71 ,’ה ,’ב םייתנירוקה ,62 ,32-12 ,ז”י ,02-21 ,ד”י ןנחוי 88  11-9 ,’א
 ,32-22 ,3 ,’א ,’א סורטפ ,81 ,’א בקעי ,01 ,’ג ,31-11 ,’ב םייסולוקה ,42-22 ,’ד ,01 ,5 ,1 ,’ב םייספאה ,91-71 ,5 ,’ה ,’ב םייתנירוקה ,15-54 ,ו”ט ,11 ,’ו ,’א םייתנירוקה ,03-92 ,’ח ,32-81 ,41-3 ,’ו םיימורה ,81 ,ו”כ ,62-52 ,’ג םיחילשה ,2 ,ז”י ,42 ,’ה ,6-5 ,’ג ,31 ,4 ,’א
 ,8-1 ,’י ןנחוי ,71 ,ט”י יתמ 39  02 ,’ג תולגתהה ,7 ,ו”ט ,51-41 ,01 ,’ד ןנחוי ,33 ,ז”י סקול ,33-13 ,64-44 ,ג”י יתמ ,74-64 ,ב”ל םירבד 29  7 ,’ד ,’ב םייתנירוקה ,8-7 ,’י יתמ 19  12-71 ,’ה ,’ב םייתנירוקה 09  6-5 ,’א תולגתהה ,81 ,21 ,5-4 ,1 ,’ה ,92 ,’ב ,’א ןנחוי
  31 ,ט”י תולגתהה ,1 ,’א ןנחוי 49  23 ,’ה םיחילשה ,41 ,11-01 ,ו”ט ,32-51 ,ד”י

)6דומעבךשמה(

 םואנ ,לארשי לע הוהי רבד אשמ”

 חור רצויו ץרא דסיו םיימש הטונ ,הוהי

 םילשורי תא םש יכונא הנה .וברקב םדא

 לע םגו ביבס םימעה לכל לער ףס]כ[

 היהו .םילשורי לע רוצמב היהי הדוהי

 ןבא םילשורי תא םישא אוהה םויב

 טורש היסמוע לכ םימעה לכל הסמעמ

 םויב .ץראה ייוג לכ הילע ופסאנו וטרשי

 ]המוא לכ[ סוס לכ הכא הוהי םואנ אוהה

 ]תומואה לכ יטילש[ ובכורו ןוהמתב

 יניע תא חקפא הדוהי תיב לעו ןועגשב

 ]המוא לכ לש טילש לכ[ םימעה סוס לכו

 .]םיהולאמ דעוימה סרהל[ ןורוועב הכא

 יבשוי יל הצמא םבלב הדוהי יפלא ורמאו

 םויב .םהיהולא תואבצ הוהיב םילשורי

 שא רויככ הדוהי יפלא תא םישא אוהה

 ןימי לע ולכאו רימעב שא דיפלכו םיצעב

 הבשיו ביבס םימעה לכ תא לואמש לעו

 .םילשוריב ]וליפא[ היתחת דוע םילשורי

 הנושארב הדוהי ילהא תא הוהי עישוהו

 תראפתו דיוד תיב תראפת לדגת אל ןעמל

 .הדוהי לע ]דגנ וממורתי[ םילשורי בשוי

 םילשורי בשוי דעב הוהי ןגי אוהה םויב

 אוהה םויב םהב ]שלחה[ לשכנה היהו

 הוהי ךאלמכ םיהולאכ דיוד תיבו דיודכ

 דימשהל שקבא אוהה םויב היהו .םהינפל

 .םילשורי לע םיאבה םייוגה לכ תא

 םילשורי בשוי לעו דיוד תיב לע יתכפשו

 וטיבהו םינונחתו ]םיהולא זוע[ ןח חור

 עושי[ וילע ודפסו ורקד רשא תא ילא

 וילע רמהו דיחיה לע דפסמכ ]חישמה

 לדגי אוהה םויב .רוכבה לע רמהכ

 ”]חישמה עושי רובע[ םילשוריב דפסמה

 .)11-1 ,ב”י הירכז(

 ךללש קלוחו הוהיל אב םוי הנה”

 ףוגיי רשא הפגמה היהת תאזו ...ךברקב

 ומחלנ[ לע ואבצ רשא םימעה לכ תא הוהי

 אוהו ורשב ]הלבתה[ קמה םילשורי ]דגנ

 ןהירוחב הנקמית ויניעו וילגר לע דמוע

 םחלית הדוהי םגו ...םהיפב קמית ונושלו

 ביבס םייוגה לכ ליח ףסואו םילשוריב

 היהת ןכו .דואמ בורל םידגבו ףסכו בהז

 לכו רומחהו למגה דרפה סוסה תפגמ

 למס[ המהה תונחמב היהי רשא המהבה

 לש רחבנה םעב ומחלנש םייוגה תומוא לכל

 רתונה לכ היהו .תאזה הפיגמכ ]םיהולא

 ידמ ולעו םילשורי לע םיאבה םייוגה לכמ

 תואבצ הוהי ךלמל תווחתשהל הנשב הנש

 אל רשא היהו .תוכוסה גח תא גוחלו

 םילשורי לא ץראה תוחפשמ תאמ הלעי

 םהילע אלו תואבצ הוהי ךלמל תווחתשהל

 .)71-41 ,21 ,1 ,ד”י הירכז( ”םשגה היהי

 חישמכ עושיב ריכת לארשי רשאכ

 םייולת תויהל ךרוצ רתוי היהי אל ,הלש

 .הרזע לבקל ליבשב תרחא המוא םושב

 המ ?לכאנ המ :רומאל וגאדת לא ןכל”

 םייוגהש םירבדה הלא[ ?שבלנ המו ?התשנ

 ,םייוגה םישקבמ הלא לכ תא ןה ]םישפחמ

 םיכירצש עדוי םיימשבש םכיבא ירהו

 תא הליחת ושקב םתא .הלא לכל םתא

 ופסוויי הלא לכו ,ותקדצ תאו ותוכלמ

 .)33-13 ,’ו יתמ יפ-לע הרושבה( ”םכל

�לער�ףס
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�ךברקב�םיהולא�ייח�תא�לולכל�ךיא
)5דומעמךשמה(

�תאז�אל�ךא�,התימל�םייואר�הלאכ�םישעמ�ישוע�היפל
�“םהישועב�םיכמות�םג�םה�,םתוא�םישוע�םהש�דבלב
.)�32-81,�23-82,‘א�םיימורה�לא�תרגיאה(

�תעידי�תא�ונלביקש�רחאל�ןודזב�אטחנ�םא�ןה”
�אלא�,םיאטח�לע�רפכל�ןברוק�דוע�ראשיי�אל�,תמאה
�“םיביואה�תא�לכאת�רשא�שא�טהלו�,ןידל�הדרח�תייפצ
�.)�72-62,‘י�םירבעה�לא�תרגיאה(

�םלועב�לכה�בשיח�יכ�ריהצה�חילשה�סולואפ
�,ינודא�עושי�חישמה�תא�תעדל�ןורתיה�ללגב”�דספהכ
�םבשוח�ינאו�.םירבדה�לכ�תא�יתדספה�ונעמל�רשא
�-�וב�אצמיהלו�חישמה�תא�חיורהל�יתפיאשב�תלוספל
�היהת�אלא�,הרותה�ןמ�יל�היהת�אל�יתקדיצש�ןפואב
�לא�תרגיאה(�”חישמה�תנומא�ידי-לע�רשא�הקדצה�וז
�,םיאטוחה�לכ�תא�הנגמ�קוחה�59.)�9-8,‘ג�םייפיליפה
�קוחה�,םיאטוח�אל�רבכ�,עושיב�,ונא�רשאכ�לבא
�בוש�ליחתנ�םא�,םלוא�69.רתוי�ונתוא�תונגל�לוכי�אל
�לופינ�,תותימצל�הבושתב�רוזחנ�אלו�,אטח�ייח�תויחל
�שדוקה�יבתכש�יפכ�,קוחה�ידי-לע�םינוגמ�תויהל�הרזח
�ובשחת�לא”�:רמוא�חישמה�עושי�79.ונל�םירמוא
�יתאב�אל�.םיאיבנה�תא�וא�הרותה�תא�לטבל�יתאבש
�.)�71,‘ה�יתמ�יפ-לע�הרושבה(�“םייקל�םא�יכ�לטבל
�רמשיהל�לוכי�םיהולא�קוחש�םלועל�תוארהל�אב�אוה
�עושי�לש�תוכמסהו�חכה�,הטילשה�ייח�ידי-לע�תולקב
�התשנו�לכאנש�ךכ�ידי-לע�ונב�יחש��,וכותב�םיהולא�םע
�89.םייחה�ץע�,םיהולא�רבד�אוה�,ותוא

�ידכ�,תושעל�םיבייח�ונאש�בושח�יכה�רבדה
�ונתוא�הנגי�אל�קוחהשו�ונב�ויהי�חצנ�ייחו�םיהולאש
�,םיהולא�רבד�,עושיב�םיהולא�תא�גופסל�אוה�,םלועל
�רבד�לש�העימשו�האירק�ידי-לע�ונכותל�,םייחה�ץע
�99.רחא�רבד�םוש�אלו�דבלב�שדוקה�יבתכ�,םיהולא
�םדא�תא�דמיל�םיהולאש�ןושארה�רבדה�היה�הליכא
�םדאש�רתויב�בושחה�רבדה�היה�הזש�ןוויכמ�,תושעל
�תושעל�םילוכי�םניא�םיטושפ�םישנא�.תושעל�לכי
�תושעל�לוכי�םדאב�םיהולא�קר�.םיהולא�תדובע�תא
�:רמא�חישמה�עושי�,בוש�001.םדאה�ךרד�ותדובע�תא
�“רבד�תושעל�םילוכי�םכניא�]םכברקב�יח[�ידעלב”
�.)�5,ו“ט�ןנחוי�יפ-לע�הרושבה(

�רמא�עושי�.ןפגב�תוראשיה�ידי-לע�קר�םייח�םיפנע
�יפ-לע�הרושבה(�“]םיפנע[�םיגירשה�םתא�,ןפגה�ינא”
�םידמוע�ירבדו”�עושיב�דימתנ�אל�םא�.)�5,ו“ט�ןנחוי
�ולמקי�וניתושפנ�,)�7,ו“ט�ןנחוי�יפ-לע�הרושבה(�“םכב
�ועבקייו�ותמוי�,ואפקוי�,ולפשוי�ונייח�101.ותומיו
�תודלוויה�,עושי�רשאכ�,עושי�לש�ובלצל�רמסמב
�ייחל�ונלש�לכואה�,םיהולא�רבד�,שדוקה�חור�,שדחמ
�201.ומויב�םוי�ידמ�ונכרדו�ונב�יח�,חצנ

�.ןיטולחל�תיעבט-לא�ךרדב�ארבנ�ןושארה�םדאה
�ויפאב�חפיו�המדאה�ןמ�רפע”מ�ותוא�רצי�םיהולא

�ךלכש�לכבו�]ונשפנ[�ךשפנ�לכבו�]ונבבל[�ךבבל�לכב
�יפ-לע�הרושבה(�“]ונדואמ[�ךדואמ�לכבו�]ונלכש[
�הווצמ�לע�רומשל�םירומא�ונחנא�םא�.)�03,ב“י�סוקרמ
�ןיבהל�םיבייח�ונא�,ןלוכמ�רתויב�הבושחה�הווצמה�,וז
�רוסאש�וניה�“ךדואמ�לכב”�םיהולא�רבד�תא�בוהאלש
�חצנ�ייח�תולבל�וננוצרב�םא�תרחא�‰�ÓÈÏףא�גופסל�ונל
�הנושארה�הווצמה�תא�םימייקמ�ונא�ןיא�םא�.ןדעה�ןגב
�211.תורחאה�תווצמה�לכ�תא�ונלטיב�,תאזה

�,לוכאל�םיבייח�ונא�,ונכותב�היהי�והשמש�ידכ
�םיהולאש�ידכ�.ונפוג�ךותל�ותוא�גופסל�וא�םושנל
�ןיזמ�ומכ�ונכותל�ותוא�ךוסנל�םיבייח�ונא�,ונפוגב�היהי
�תועצמאב�אל�לבא�,יזיפה�ונפוג�רובע�לוכאל�ונילעש
�ךרד�ונפוג�ךותל�םיגזנמ�םיהולא�ייח�,בוש�311.וניפ
�םיארוק�ונאש�ךכ�ידי-לע�,תרמוא�תאז�.ונינזואו�וניניע
�411.שדוקה�חור�ידי-לע�םיהולאה�רבד�תא�םיעמושו
�םילכוא�םניא�םירצונ�םמצע�םינכמה�םישנא�םא�,ןכל
�,םהינזואו�םהיניע�תועצמאב�,םיהולא�רבד�,םייחה�ץעמ
�,םישוע�םה�התוא�הדובעהו�,םברקב�ןכוש�וניא�םיהולא
�.דבלב�םהלש�תיצרא�הדובע�הניה

�םירצונ�םמצע�םינכמה�םישנא�לש�םיבר�םינוילימ
�,םיהולא�לש�ןידה�םויב�,רשאכ�םידחפנו�םלהב�ויהי
�תא�אורקל�ידכ�קר�לבא�,הנחקפית�םהינזואו�םהיניע
�רזג�לע�עידומה�ולוק�תא�עומשלו�םיהולא�לש�ויתפש
�ינפ-לע�ויח�םה�רשאכ�511.םבל�עור�ללגב�םדגנ�ןידה
�םיהולא�ישנאל�םייצרא�םישנאמ�ךופהל�ובריס�,ץראה
�ושע�םה�.םברקל�,םייחה�ץע�,םיהולא�תגיזמ�ידי-לע
�ושע�םה�611.םיהולא�תדובע�איהש�ובשח�םהש�המ
�הדובע�התוא�איהש�,םמצע�םהלש�תיצרא�הדובע
�הניה�םיהולא�רבד�יבגל�תעמשמ�רסוח�711.ןטשה�לש
�ןנחוי�תרגיא(�“אוה�ןטשה�ןמ�אטח�השועה”�811.אטח
�.)�8,‘ג�הנושארה

�יכ�וניבי�רשאכ�,דחפמ�םיקתושמ�ויהי�םה�ןידה�םויב
�911.םיהולא�יניעב�והשלכ�ךרע�תרסח�התיה�םתדובע�לכ
�.ושע�םהש�רבד�תונשל�םרובע�ידמ�רחואמ�היהי�הז
�תומרל�םילוכי�םהש�עגרל�ובשחי�,החלצה�אלל�,םה
�םהידימלת�תא�ומיר�םהש�יפכ�,םהירבדב�םיהולא�תא
�םירמוא�םה�רשאכ�,םהירבדב�ץראה�ינפ-לע�םירוויעה
�ךמשבו�ונאבנ�ךמשב�אלה�ינודא�,ינודא”�:םיהולאל
�רמאי�זא�.“תובר�תואלפנ�ונישע�ךמשבו�םידש�ונשרג
�ינממ�ורוס�,םכתא�יתרכיה�אל�םלועמ”�:עושי�םהל
�ןכל”�.)�32-22,‘ז�יתמ�יפ-לע�הרושבה(�“עשר�ישוע
�המוד�היהי�םתוא�השועו�הלא�ירבד�תא�עמושה�לכ
�ואב�,דרי�םשגה�.עלסה�לע�ותיב�הנב�רשא�ןובנ�שיאל
�אוה�ךא�,אוהה�תיבב�ומלהו�תוחורה�ובשנו�תונופטשה
�ארובה�אוה�עושיב�םיהולא[�עלסה�לע�דסוי�יכ�לפנ�אל
�עמושה�לכו�.]221ונלש�עלסה�121,ונלש�עישומה�021,ונלש
�רשא�ליוואל�המדי�םתוא�השוע�וניאו�הלא�ירבד�תא
�תונופטשה�ואב�,דרי�םשגה�.לוח�לע�ותיב�תא�הנב
�הלודגו�תיבה�לפנ�.אוהה�תיבב�ומלהו�תוחורה�ובשנו
�.)�72-42,‘ז�יתמ�יפ-לע�הרושבה(�“ותלפמ�התיה

�,‘ב�תישארב(�“היח�שפנל�םדאה�יהיו�םייח�תמשנ
�ךרדב�אוה�םג�ארבנ�,ןורחאה�םדאה�,ינשה�םדאה�.)7
�301.םיהולא�רבד�וא�שדוקה�חור�ידי-לע�,תיעבט-לא
�,‘היח�שפנל�םדאה�יהיו‘�:ןושארה�םדא�לע�בותכ�ןכו”
�הנושארה�תרגיאה(�”היחמ�חורל�-�ןורחאה�םדאה�לבא
�,ונלש�חישמה�תומ�רחאל�.)�54,ו“ט�םייתנירוקה�לא
�אוה�,המיימשה�הילעהו�שדחמ�תודלוויהה�,הרובקה
�תעכ�אוה�,םייח�תנתונ�חורכ�.םייח�תנתונ�חור�תויהל�ךפה
�,םירוסמו�אטח-ירסח�םירחא�םישנא�ינוילימ�ברקב�יח
�תואלפנ�תודובע�השוע�אוה�.ולש�היסנכל�,דחא�ףוגכ
�,הלא�םינורחא�םימיב�םברקב�םייח�ידי-לע�רתוי�דוע
�ךרעב�,חישמה�עושי�,דחא�שונא�ףוגב�תויחל�םוקמב
�401.הנש�םייפלא�ינפל

�זאמ�םהב�ויח�,חורה�ידי-לע�,ויבאו�אוהש�הלא�לכ
�שדוקה�חור�תא�ולביק�םידימלתה�רשאכ[�תועובשה�גח
�.םישדח�םירוצי�לש�השדח�המוא�םיווהמ�501]םכותב
�,שדוק�יוגו�םינהוכ�]תמוא[�תכלממ�,רחבנ�םע”�םה
�ורפסת�ןעמל�601,]םיהולאל�תידעלב�םיכייש[�הלוגס�םע
�.אלפנה�ורוא�לא�ךשוחמ�םכתא�ארוקה�לש�ויתוליהת
�םיהולא�םע�תעכ�ךא�,םתייה�םע�אל�םינפל�רשא�םתא
�“םימחורמ�תעכ�ךא�,ומחור�אל�םינפל�רשא�.םתא
�השדחה�תירבה�,�01-9,‘ב�הנושארה�סורטפ�תרגיא(
�.)תירוקמ�תינוויו�תירבעב

�םכרדבו�םהיאטחב�םיתמ�וינב�לכו�ןושארה�םדאה
�,ןורחאה�םדאה�,עושיב�םייחה�הלא�לכ�701.םוניהיגל
�801.ןדע-ןגל�םכרדב�םה�,םיהולא-שיא�לכ�תליחת�וניהש

�ונב�דובעל�לוכי�אל�םיהולא
�,עושיב�ונברקל�ותוא�גופסנ�םא�אלא

םיהולא�רבד�,םייחה�ץע
�םימש�םירצונ�םמצע�םינכמה�םישנא�ידמ�רתוי

�,עושי�תא�םיגפוס�םניאו�תימלועה�םתדובע�לע�שגד
�תויחל�לכוי�םיהולאש�ידכ�םברקל�,םיהולא�רבד
�:רמא�עושי�901.דחי�םג�םכרדו�םכותב�ותדובע�תושעלו
�הרושבה(�“םיעמוש�םתא�ןפוא�הזיאב�םכבל�ומיש”
�םתוא�םירבדהש�ןוויכמ�,תאז�.)�81,‘ח�סקול�יפ-לע
�ונחור�ךותל�גפסנה�לכואה�ווהי�םיעמושו�םיארוק�ונא
�עמשנו�ארקנ�םא�011.ונלש�םיינזואהו�םייניעה�תועצמאב
�תא�התשנו�לכאנ�םא�.ונכותב�תומנ�,בקרו�גהל�ירבד
�דלונש�,עושיב�םיהולא�םע�דחאתנ�,עושיב�םיהולא
�111.עשווינו�םיהולאה�חורל�דלווינ�,םיהולאל

�עושי�לש�וידימלתל�םיימשהמ�רביד�םיהולא
�,ידידי�הז”�ורמואב�,רהה�לע�ותרוצ�הניש�אוה�רשאכ
�עודמ�.)�53,‘ט�סקול�יפ-לע�הרושבה(�“!ןועמשת�וילא
�יתרבידש�םירבדה”�:רמא�עושיש�ינפמ�?ול�קר�בישקהל
�.)�36,‘ו�ןנחוי�יפ-לע�הרושבה(�“םייחו�םה�חור�םכילא
�תורסח�םיעמושו�םיארוק�ונאש�תורחאה�םילימה�לכ
�.ינחור�תוומו�תלוספ�ןה�,ןכל�.םיהולא�לש�חצנה�ייח�תא
�]ונלש�לכואה[�ךיהולא�הוהי�תא�תבהאו”�ונילע�הבוח

 ,21 ,’ב ,’ב סויתומיט ,01-9 ,’א ,’א סויתומיט ,21-1 ,’י ,’א םייתנירוקה ,6 ,ו”ט ןנחוי ,26 ,’ט סקול ,81 ,31-21 ,ג”ל ,62 ,ח”י לאקזחי 79  81-9 ,’י ,51-31 ,’ט ,21-8 ,’ח םירבעה ,51-41 ,’ב םייסולוקה ,51 ,’ב םייספאה ,4 ,’י ,6-4 ,’ז םיימורה ,93 ,ג”י םיחילשה 69  41-8 ,’ג םייפיליפה 59
 םייספאה ,9-8 ,’א םייטלגה ,4 ,ו”ט ,2 ,ב”י םיימורה ,71 ,ז”י ,85-65 ,’ו ,4 ,1 ,’א ןנחוי ,72-52 ,32-02 ,’ד ילשמ 99  21-8 ,’ח םירבעה ,51-41 ,’ב םייסולוקה ,6-4 ,’ז םיימורה ,72 ,ו”ל לאקזחי ,11 ,ט”יק םיליהת 89  4 ,’ג ,’א ןנחוי ,12-02 ,’ב ,’ב סורטפ ,13-62 ,’י ,8-4 ,’ו ,11 ,1 ,’ד םירבעה
 ,’ג םייסולוקה ,31 ,’ד ,9-7 ,’ג ,51 ,31 ,’ב ,11-9 ,’א םייפיליפה ,6-5 ,’ג ,’ב םייתנירוקה ,01 ,ו”ט ,’א םייתנירוקה ,82 ,’י םיחילשה ,41-31 ,ז”ט ,5 ,ו”ט ,21-01 ,ד”י ,03 ,’ה ןנחוי ,72 ,ו”ל לאקזחי 001  31 ,ט”י תולגתהה ,71-51 ,’ב ,’א ןנחוי ,71-51 ,’ג ,31 ,’א ,’ב סויתומיט ,71 ,’ו ,62 ,’ה
 ,4 ,1 ,’א ןנחוי ,33 ,72 ,ד”י ,42-32 ,’ט סקול 201  02 ,’ג תולגתהה ,31-21 ,’ה ,’א ןנחוי ,71-61 ,’ג ,’א םייתנירוקה ,6-5 ,’ח םיימורה ,6-5 ,ו”ט ,32 ,81-51 ,ד”י ,62 ,א”י ,36 ,85-35 ,15-84 ,53 ,33-23 ,’ו ,62 ,42 ,’ה ןנחוי ,6-5 ,ג”י יתמ 101  12-02 ,ג”י םירבעה ,9 ,’א ,’ב סויתומיט ,71-9
 ,61-31 ,01-8 ,א”י םירבעה ,71-5 ,3-1 ,’ג ,51-01 ,’ב םייסולוקה ,11-7 ,’ג םייפיליפה ,6-1 ,’ב םייספאה ,41 ,’ו ,42 ,71-61 ,’ה ,02 ,’ב םייטלגה ,13 ,ו”ט ,72-62 ,’ט ,’א םייתנירוקה ,1 ,ב”י ,73-53 ,41-1 ,’ח ,41-2 ,’ו םיימורה ,42-22 ,’כ ,21 ,’ד םיחילשה ,6 ,ד”י ,62-42 ,ב”י ,36 ,85 ,35 ,15 ,’ו
 ,ב”י ,93-83 ,’ז ןנחוי 401  9 ,’ב םייסולוקה ,91 ,’ה ,’ב םייתנירוקה ,5-4 ,’ד םייטלגה ,41 ,4-1 ,’א ןנחוי ,02-8 ,’ב ,54-14 ,53-62 ,’א סקול ,11-9 ,2-1 ,’ב ,32 ,02-81 ,’א יתמ ,41 ,’ז היעשי 301  31 ,ט”י ,11 ,ב”י ,02 ,’ג תולגתהה 2-1 ,’ד ,’א סורטפ ,51-31 ,01-7 ,’ד בקעי ,83-53 ,62-42
 ,א”נ םיליהת 701  12-71 ,’ה ,’ב םייתנירוקה ,12 ,’י ,’א םייתנירוקה ,82-72 ,61-41 ,9-8 ,5-3 ,’י ןנחוי ,31 ,ז”ט סקול ,42 ,’ו יתמ 601  4-1 ,’ב םיחילשה 501  64-43 ,’י ,24-13 ,’ט ,8-7 ,’ו ,24-21 ,’ה ,13-81 ,’ד ,14-1 ,’ב ,8 ,5-2 ,’א םיחילשה ,72-62 ,ו”ט ,62 ,32 ,02-21 ,ד”י ,23 ,42-32
 ,81-31 ,’ב םייספאה ,12-71 ,’ה ,’ב םייתנירוקה ,32-22 ,41-7 ,’ו ,12-51 ,11-8 ,2-1 ,’ה ,62-42 ,’ג םיימורה ,82-72 ,’י ,63 ,71-61 ,’ג ןנחוי 801  72 ,51 ,’ט םירבעה ,51-31 ,’ב םייסולוקה ,5 ,2-1 ,’ב םייספאה ,05-54 ,22-71 ,ו”ט ,’א םייתנירוקה ,12 ,71 ,41-21 ,’ה ,32 ,’ג םיימורה ,7
 ,31-21 ,’א ןנחוי 111  61-51 ,’ב ,’א ןנחוי 011  01-3 ,’ד םירבעה ,3 ,’י םיימורה ,3-2 ,ז”ט ןנחוי ,7-1 ,ג”כ ,32-12 ,’ז ,02 ,’ה יתמ ,’ח קרפ עשוה ,6-5 ,’ט ,21-11 ,’ח לאינד ,5 ,ד”ס היעשי ,2-1 ,ז”כק םיליהת ,22 ,ו”ט ,’א לאומש 901  5-3 ,’א ,’א סורטפ ,41-11 ,’ב סוטיט ,4-3 ,’ג םייסולוקה
 ,’ב ,’א סורטפ ,5 ,’ו םירבעה ,72 ,’ו ןנחוי ,42-22 ,ד”י סוקרמ ,301 ,ט”יק םיליהת 311  01 ,’ב בקעי ,04-73 ,ב”כ יתמ 211  21-11 ,5-4 ,’ה ,’א ןנחוי ,6-5 ,1 ,’ב םייספאה ,51 ,31 ,02-91 ,’ו ,71-61 ,’ג ,’א םייתנירוקה ,71-31 ,’ח םיימורה ,32 ,12-02 ,71-41 ,ד”י ,36 ,85 ,35 ,15 ,’ו ,42 ,’ה
 לאינד ,’ח קרפ עשוה ,5 ,ד”ס היעשי ,2-1 ,ז”כק םיליהת ,22 ,ו”ט ,’א לאומש 611  61 ,’א סוטיט ,82-32 ,ג”י סקול ,64-14 ,33-13 ,ה”כ ,32-22 ,’ז יתמ 511  9 ,ג”י ,7 ,’ב תולגתהה ,61-51 ,ג”י ,51 ,א”י ,32-22 ,'ו יתמ ,22-02 ,’ד ,5-1 ,’ב ילשמ ,28 ,81 ,ט”יק ,11-8 ,ט”י םיליהת 411  3-2
 ,’ב םייתנירוקה ,31 ,’ג ,’א םייתנירוקה ,61-5 ,’ב םיימורה ,64-13 ,ה”כ ,72 ,ז”ט ,05-94 ,34-04 ,03 ,ג”י ,32-22 ,’ז יתמ ,41-31 ,ב”י ,9 ,א”י תלהק ,6-3 ,’נ םיליהת ,03 ,א”כ בויא 711  01-3 ,’ד םירבעה ,3 ,’י םיימורה ,3-2 ,ז”ט ןנחוי ,7-1 ,ג”כ ,32-12 ,’ז ,02 ,’ה יתמ ,6-5 ,’ט ,21-11 ,’ח
 םיקינולסתה ,64-14 ,ה”כ ,32-12 ,’ז יתמ ,5-3 ,ו”ס ,5 ,ד”ס ,22-12 ,’ל היעשי ,32-22 ,’א ילשמ 911  71 ,’ד בקעי ,91 ,’ה ,31-8 ,6-1 ,’ב ,23-81 ,’א םיימורה ,63 ,’ג ןנחוי ,32-22 ,ו”ט ,’א לאומש ,86-51 ,ח”כ םירבד 811  51-11 ,’כ תולגתהה ,51-41 ,’א הדוהי ,9 ,4 ,’ב ,’ב סורטפ ,01 ,’ה
 םיימורה ,13 ,’ה ,21 ,’ד םיחילשה ,74-64 ,ד”כ ,23-52 ,11 ,’ב סקול 121  41 ,’ג ,8-7 ,’א תולגתהה ,9–01 ,’ב ,01 ,2 ,’א םירבעה ,81-31 ,’א םייסולוקה ,9 ,’ג םייספאה ,6 ,’ח ,’א םייתנירוקה ,03 ,’י ,01 ,3-1 ,’א ןנחוי ,6 ,ד”מ היעשי ,’א קרפ תישארב 021  2 ,’ב תולגתהה ,21-01 ,’ב ,’ב
  4 ,’י ,’א םייתנירוקה ,81 ,ז”ט יתמ ,54-44 ,53 ,’ב לאינד ,2 ,ב”ל ,01 ,ז”י היעשי ,2 ,’מ ,3 ,ח”י םיליהת ,3 ,ג”כ ,23 ,ב”כ ,’ב לאומש ,4 ,ב”ל םירבד 221  6-5 ,’א תולגתהה ,51-31 ,’ב ,22-02 ,’א םייסולוקה ,81-31 ,’ב םייספאה ,91-51 ,11-6 ,’ה ,62-42 ,’ג
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)8דומעבךשמה(

�תא�השוע�אוה�,יב�ןכושה�באה�,ימצעמ�םתוא�רמוא
�לעופ�יבא”�031.)�01,ד“י�ןנחוי�יפ-לע�הרושבה(�“וישעמ
�.)�71,‘ה�ןנחוי�יפ-לע�הרושבה(�“לעופ�ינא�םגו�התע�דע
�םיכירצ�ונא�.ןדע�ןגל�סנכיהל�םיבייח�ונא�הב�ךרדה�וז
�םיכירצ�ונאו�131,וננושל�תא�ףלאל�שדוקה�חורל�תתל
�.ונכרד�םירחא�ףלאל�םיהולאל�תתל

�רוריבב�ונתוא�תוארל�לכי�םלועה�,ונעשונש�ינפל
�,וייח�םע�,עושיב�םיהולאש�תוארל�ולכי�םה�.םיאטוחכ
�.ונברקב�ויה�אל�,ותדובע�ןכו�וחוכו�ונוטלש�,ותוכמס
�,ונברקל�םיהולא�ייח�תא�םילבקמ�ונא�רשאכ�,םלוא
�םיהולאכ�ומצע�גציימ�םיהולאש�תוארל�לוכי�םלועה
�םה�.ונוטלשו�וחוכ�,ותוכמס�,וייח�םע�דחי�ונכרדו�ונב
�לכ�ינפ-לע�ןוחצנ�ייח�םייח�ונחנאש�תוארל�םילוכי
�.ירשפא�יתלב�רבדכ�תאז�דמלמ�םלועה�.עשר�רבד
�טלחהב�הז�יכ�הלגת�התא�,ךב�יח�עושיב�םיהולא�םא
�231!ירשפאמ�רתוי�וליפא�.ירשפא

�ןיעל�החשמ�איה�םיהולא�תלימ
�םירשופה�םירצונה�לכב�ףזונ�,םייחה�ץע�,עושי

�ןוויכמ�.יפמ�ךתוא�איקהל�דיתע�ינא”�:םהל�ורמואב
�‘םולכ�יל�רסח�אלו�יתרשע�,ינא�רישע�:רמוא�התאש
�רוויעו�ינע�,ןכסמהו�ללמואה�התאש�עדוי�ךניאו
�םהל�ץעיימ�םיהולא�.)�71-61,‘ג�תולגתהה(�“םורעו
�היחה�,שדוקה�חור�תא�תותשלו�םייחה�ץעמ�לוכאל
�ןעמל�םינבל�םידגבו�,רישעת�ןעמל“,םיהולא�רבדב
�.)�81,‘ג�תולגתהה(�“ךתוורע�תשוב�הארת�אלו�שבלתת
�םתוא�איקהל�דמוע�אוהש�הלאל�ץעיימ�םיחה�ץע
�,‘ג�תולגתהה(�“הארת�ןעמל�ךיניע�תא�חושמל”�ויפמ
�תא�לוכאל�,רמוא�החשמב�וניניע�תא�חושמל�331.)81
�לש�העימשו�האירק�ידי-לע�ונברקל�עושיב�םיהולא
�החשמה�.םיהולא�רבד�,בוש�םהש�,םייחהו�שדוקה�חור
�,םיהולא�רבד�,ונלש�ינחורה�לכואה�איה�םייניעל
�רשאכ�431.וב�שדוקה�חורו�םיהולא�ייח�תא�ליכמ�אוהש
�אוה�,ונכותל�גפסנ�וא�חשמנ�,ארקנ�םיהולא�רבד
�םישנא�ךפוהו�םיחתור-םימחל�םירשופמ�ונתוא�ךפוה
�תגרדמ�ונתוא�םירמ�הז�.םיהולא�ישנאל�םיטושפ
�.ןורחאה�ינחורה�םדאל�ןושארה�יצראה�םדו-רשב�םדא
�רבד�,םיהולא�תחשמב�רתוי�וניניע�תא�חשמנש�לככ
�ותדובעו�םיהולא�לש�השודקה�ותוחכונ�ךכ�,םיהולא
�תושעל�לכוי�אוהו�,ונכותב�היחו�תחתור-המח�היהת
�האירק�.דחי�םג�ונכרדו�ונברקב�תולודג�תודובע�רתוי
�הדיחיהו�תחאה�ךרדה�הניה�םיהולא�רבד�לש�העימשו
�,ונכותל�סנכנ�,וברקב�םיהולא�םע�,עושי�התועצמאב
�םיהולא�ייח�רצוי�הז�.ונב�ונוצרכ�השועו�,ונב�יחו�ןכוש
�,ןטשה�לע�,אטח�לע�רבגתהל�לוכי�התאש�ךכ�ךכותב
�השעש�יפכ�,רחא�רבד�לכו�ךמצע�לעו�םלועה�לע
�אורקל�בייח�התאש�ןווכתמ�םיהולא�531.חישמה�עושי
�ךכ�,תינחור�אלא�,הטושפכ�תואה�יפל�אל�,ורבד�תא
�,ללמוא�,ןכסמ�המכ�רורב�“תוארל�לכות�התאש”
�רישע�המכ�תוארלו�,תעכ�ךניה�םורעו�רוויע�,ינע
�,םיהולא�רבד�,עושיל�רשפאת�םא�תויהל�לוכי�התא

�חור�ידי-לע�ךברקב�תויחל�,וכותב�יחה�םיהולאה�םע
�.)�81,‘ג�תולגתהה(�שדוקה

�ךרטצת�אל�,ןדעה�ןגב�חצנ�רצואו�חצנ�ייח�ידי-לע
�חוכ�ךל�היהי�,תאז�םוקמב�.תוומהמ�רתוי�דחפל
�רבד�לכו�ןטשה�,אטח�,םוניהיגה�,תוומה�לע�רבגתהל
�רשא�תא�ינא”�:שארמ�ונתוא�ריהזמ�עושי�631.רחא
�“הבושתב�רוזחו�ץרמנ�היה�ןכל�.רסייאו�חיכוא�בהוא
�.)�91,‘ג�תולגתהה(

�יבאו�ירבד�תא�רומשי�יתוא�בהואש�ימ”�:רמא�עושי
�הרושבה(�“ולצא�ןוכשנו�וילא�אובנ�םג�:ותוא�בהאי
�שדוקה�חורו�םיהולא�רבד�,באה�.)�32ד“י�ןנחוי�יפ-לע
�תוקידצ�לכל�םכתא�ךירדהלו�ךילוהל�“םכב�היהת”
�חור�רשא�לכ”�731.)�71,ד“י�ןנחוי�יפ-לע�הרושבה(
�תרגיאה(�“םיהולאל�םה�םינב�,םתוא�הכירדמ�םיהולא
�.)�41,‘ח�םיימורה�לא

�יכ�םהל�רמאנ�םשו�היסנכל�םיכלוה�םישנא�ינוילימ
�.םינרקש�םהל�ארוק�ולוכ�םיהולא�רבד�831.אוטחל�רתומ
�סנכיהל�לוכי�וניא�דחא�ףאש�רמוא�ולוכ�םיהולא�רבד
�עושי�לש�ומד�קר�931.ותמשנב�אטח�שי�םא�ןדעה�ןגל
�,ונדלונ�ומעש�ןושארה�םדאה�לש�ואטח�תא�ריסמ
�תייה�םא�041.ונרבעב�ונעציבש�םיאטחה�לכ�תא�ןכו
�,ךלש�רמוכהש�ןוויכמ�תעציבש�םיאטחל�רשקב�רוב
�,ךל�רקיש�תנמאה�ובש�רחא�והשימ�וא�,ךלש�ףיטמה
�הלא�םיאטח�141.תורוב�יאטח�ויה�הלא�יכ�,דדועתה�זא
�לאו�יכל”�זאו�,הבושתב�רוזחת�דוע�לכ�הליחמל�םינתינ
�.)�11,‘ח�ןנחוי�יפ-לע�הרושבה(�“דוע�אוטחל�יפיסות
�ךיתוחורא�תא�לוכאו�,םיהולא�ךרבד�,עושיב�ןמאה�קר
�ץעמ�קרו�ךא�לוכא�.םייחה�ץעמ�קרו�ךא�תוינחורה
�ןעמל�,ךלש�ינחורה�ןוזמה�תא�לבקל�ידכ�,םייחה
�.תינחורה�ךתוחתפתה

�יוליג�ןוגכ�,תוומל�םידעומה�םיאטח�םתעציב�םא
�חצר�,ןיאושינ�אלל�ןימ�יסחי�םויק�,ףואינ�,תוירע
�הבינג�,רקש�,תויבסל�,תוילאוסקסומוה�,)תולפה�ללוכה(
�םדאה�ומכ�,םיהולא�רבדב�רכזומה�רחא�אטח�לכ�וא
�.םייחה�ץע�,עושיל�ונפ�241,ותיא�ונדלונ�ונלוכש�ןושארה
�ץע�,עושי�אלל�תורישי�רבדה�תא�תושעל�םתיסינ�םא
�יאדווב�וישכע�,םכברקב�יחה�,םיהולא�רבד�,םייחה
�ץע�,עושיב�םיהולא�םע�קר�.ירשפא�יתלב�הזש�םתנבה
�,ונמצע�לע�טולשל�םילוכי�ונא�,ונברקב�יחה�,םייחה
�ילעב�תויהל�ןכו�םיהולא�תווצמ�לע�רומשל�לכונש�ידכ
�לכ�לע�הבושתב�ורזח�.רחא�רבד�לכ�לע�חוכו�הטילש
�רבד�,הפורתה�תחישמ�ידי-לע�341רוראו�רעוכמ�אטח
�םיהולאה�ךותל�םכמצע�ולבט�.םכיניע�ךותל�,םיהולא
�היהי�חישמה�441.םיהולא�רבד�,םייחה�ץע�,ישולישה
�קינעי�אוה�.םכיצמאמ�תא�דבכיו�םכתיא�הצורמ�דואמ
�םייחה�ץע�541.םכב�לדגי�אוהו�,ולש�חצנה�ייח�תא�םכל
�רבדב�ותוא�וקשת�רשאכ�חמצי�אוהו�,םכברקב�היהי
�641.םיהולא

�,םכברקב�תויחל�אובל�עושיב�םיהולא�תא�ושקב
�ינפל�םכלש�חצנה�ייח�רובע�דובעלו�רבדל�,חומצל

�םמצע�םינכמה�הלא�לש�תפסונ�הצובק�הנשי
�רבד�תא�אורקל�קר�םיכירצ�םהש�םינימאמה�,םירצונ
�םיהולאש�םינימאמ�םה�321.רבד�תושעל�אלו�םיהולא
�תא�תושעל�רומא�,ונלש�ימינפה�חוכהו�לכואה�,עושיב
�,עושיב�םיהולא�תא�וגפסי�םהש�םוקמב�הדובעה�לכ
�תא�תושעל�םברקב�היהי�אוהש�ךכ�,םנוזמל�,םייחה�ץע
�,םייטיאו�םינלצע�םה�.םכרדו�םהב�םיהולא�תודובע�לכ
�תא�השעי�םיהולאש�םיצור�םה�421.םיאטוח�,תויצ�ירסח
�םיצור�אל�םה�.םכותב�אלו�םהל�הצוחמ�הדובעה�לכ
�ייח�לבקל�ולכוי�אל�םה�.םיהולאל�שדקמכ�םייקתהל
�וארק�םה�521.ןדעה�ןגל�סנכיהל�םילוכי�אל�םה�.חצנ
�אל�,וטושפכ�ותוא�וארק�םה�לבא�,םיהולא�רבד�תא
�,‘ג�םייתנירוקה�לא�הינשה�תרגיאה�.שדוקה�חור�יפל
�תאירק�.“היחמ�חורה�לבא�התיממ�תואה”�הריהצמ�6
�באה�םע�עושי�תגיפס�יא�הווהמ�וטושפכ�םיהולא�רבד
�?עודמ�.תוומ�איבמ�קר�הז�.השודקה�וחור�ידי-לע�וב
�םלועמ�םהש�ןוויכמ�.ךכ�רמוא�םיהולא�רבדש�ןוויכמ
�תא�וכסנ�וא�,חורה�ידי-לע�םיהולא�רבד�תא�ודמל�אל
�םברקב�ןיא�,םחור�ךותל�חורה�ידי-לע�םיהולא�רבד
�,םיאיבנה�לכ�.םהב�ןוטלשו�תוכמס�,חוכ�,םיהולא�ייח
�רבד�אוהש�,עושיש�ידכ�םייחה�ץעמ�ולכא�,בויא�ללוכ
�ונוטלש�,וחוכ�,וייח�םע�םברקב�תויהל�לכוי�,םיהולא
�ןויסנ�וא�ןחבמ�לכ�רובעל�ולכי�םה�זא�קר�621.ותוכמסו
�תא�סיבהל�םילוכי�אל�ונחנא�.םתותפל�אב�ןטשה�רשאכ
�תודרטה�תא�וא�,ונמצע-ייח�תא�,םייותיפה�תא�,ןטשה
�לכ�לובסל�חוכה�תא�םייקל�תינמז�ובו�תוימוי-םויה
�,םיהולא�רבד�,םייחה�ץע�ןכ�םא�אלא�,ישוקו�ןחבמ
�:רמא�סולואפ�חילשה�.ונברקב�םידבועו�םייח�םהינש
�“]עושי[�חוכ�יב�ןתונה�לש�ותרזעב�לוכי�ינא�לכה”
�,ונתוא�בהואה�תרזעב”�.)�31,‘ד�םייפיליפה�לא�תרגיאה(
�.)�73,‘ח�םיימורה�לא�תרגיאה(�“םיחצנממ�רתוי�ונחנא
�לא�תרגיאה(�“?ונדגנ�דומעי�ימ�,ונתיא�םיהולא�םא”
�.)�13,‘ח�םיימורה

�.חצנ�ייח�םימתב�םיצורה�הלאל�לכה�וניה�םיהולאה
�יתנפצ�יקוחמ�שימא�אלו�ויתפש�תווצמ”�:רמא�בויא
�ילעש�לכואהמ�רתוי�יל�הרקי�ויתפש�תווצמ[�ויפ�ירמא
�תולגתהב�רמוא�עושי�רשאכ�.)�21,ג“כ�בויא(�“]לוכאל
�721,“שאב�ףורצ�בהז�ינממ�תונקל�ךל�עיצמ�יכונא”��81,‘ג
�ונמצע�לובטל�ליחתהל�םיכירצ�ונאש�ךכל�ןווכתמ�אוה
�ילעב�םייחהש�ךכ�,עושיב�םיהולא�אוהש�,םיהולא�רבדב
�םידבועו�םייח�תוכמסהו�הטילשה�,חצנה�ייח�,חוכה
�,בויא�ומכ�תויהל�םיכירצ�ונאש�,ןווכתמ�אוה�821.ונברקב
�,םיהולא�ןוירש�וניהש�,םיהולא�רבד�לכ�תא�לוכאל
�921.ץוחנה�יצראה�לכואהמ�רתוי�הוושכ�ותוא�ךירעהלו
�םיתחשומ�םיפיטמ�ללוכ�,םישנאה�לכל�ןווכתמ�אוה
�שדחמ�דלוויהל�םיבייחה�,םירחא�םיתחשומ�םישנאו
�םיהולאל�תתל�ליחתהל�ןכמ-רחאלו�,שדוקה�חורמ
�.עושיב�השעש�יפכ�,םכרדו�םהב�דובעל�ליחתהלו�רבדל
�היה�אל�השע�אוהש�תודובעהו�וירבדש�רמא�עושי
�ינניא�םכל�רמוא�ינאש�םירבדה”�:הלא�םילימב�,ולש
 ,11-9 ,’א םייסולוקה ,9-7 ,’ג ,31 ,’ב ,11-9 ,’א םייפיליפה ,01 ,’ט ,’ב םייתנירוקה ,85 ,ו”ט ,9-6 ,’ג ,’א םייתנירוקה ,31 ,’ב םיימורה ,02 ,ו”כ ,83 ,’י םיחילשה ,6-4 ,2 ,ו”ט ,21-01 ,ד”י ,83 ,’ו ,03 ,91 ,71 ,’ה ןנחוי ,9-6 ,ג”י סקול ,02 ,ז”ט סוקרמ ,32-22 ,91 ,’ג תישארב 321
 ,61-51 ,א”מ תישארב 621  6 ,2 ,ו”ט ןנחוי ,03-62 ,ג”י סקול ,64-14 ,03-41 ,ה”כ ,93-83 ,’י ,21 ,’ג יתמ 521  81-41 ,’ב בקעי ,01-6 ,’ו ילשמ 421  62 ,02 ,71-41 ,’ב ,52-22 ,’א בקעי ,12-02 ,ג”י ,71-31 ,’י םירבעה ,71-41 ,’ג ,’ב סויתומיט ,21 ,01 ,’ג ,71-61 ,’ב ,’ב םיקינולסתה
 ,71 ,01-8 ,’ד ,5-3 ,’א ,’ב םייתנירוקה ,31 ,’י ,’א םייתנירוקה ,93-53 ,’ח ,6-5 ,’ז םיימורה ,33 ,ז”ט ,72-62 ,12-51 ,3-1 ,ד”י ,4 ,1 ,’א ןנחוי ,’ו קרפ ,03-41 ,’ג לאינד ,82-6 ,ח”ל ,12-6 ,ז”ל הימרי ,ב”מ ,ז”כ ,’ב ,’א םיקרפ בויא ,’ד קרפ ,52-91 ,’ב ,’ב םיכלמ ,ז”י קרפ ,’א םיכלמ
 ,ג”י הירכז 721  31 ,ט”י ,11-01 ,ב”י ,71-41 ,’ז ,31-01 ,’ג ,11-01 ,’ב תולגתהה ,4 ,’ד ,’א ןנחוי ,9 ,’ב ,’ב סורטפ ,41-21 ,’ד ,42-12 ,’ב ,’א סורטפ ,21 ,4-2 ,’א בקעי ,6 ,ג”י ,3-1 ,ב”י ,61-41 ,’ד ,81-41 ,01-9 ,’ב םירבעה ,71-61 ,’ב ,’ב םיקינולסתה ,81-11 ,’ו םייספאה ,01-9 ,ב”י
 ,א”י םירבעה ,71 ,11-5 ,’ו ,’א סויתומיט ,8 ,’ג םייפיליפה ,81 ,’ד ,’ב םייתנירוקה ,53-23 ,’ד ,6 ,’ג ,54-44 ,’ב םיחילשה ,61 ,ז”י ןנחוי ,43-51 ,ב”י סקול ,73-43 ,’ח סוקרמ ,92-72 ,42-12 ,ט”י ,22 ,5 ,ג”י ,43-03 ,12-91 ,’ו יתמ ,41-8 ,’ה תלהק ,5-4 ,ג”כ ,82 ,4 ,א”י ילשמ 821  9
 היעשי ,2 ,’ה תלהק ,12 ,ח”י ,4 ,ו”ט ילשמ ,4 ,מ”ק ,2 ,ה”מ םיליהת 131  83-73 ,52 ,’י ,4 ,’ט ןנחוי ,21-11 ,ב”י סקול 031  5-4 ,’ו םירבעה ,81-31 ,’ו םייספאה ,62-42 ,א”י ,’א םייתנירוקה ,301 ,ט”יק םיליהת ,3 ,ד”ל ,11 ,ב”י בויא 921  71-51 ,’ב ,’א ןנחוי ,4 ,’ד בקעי ,62-52
 ,’א םיחילשה ,04-73 ,’ז ןנחוי ,94 ,ד”כ סקול ,63 ,ד”י ,32 ,’ט סוקרמ ,62 ,ט”י יתמ ,13-82 ,’מ היעשי ,02-81 ,ה”מק םיליהת ,22 ,’ח ארזע ,9 ,ז”ט ,’ב םימיה-ירבד ,41-1 ,ח”כ םירבד 231  12 ,’א ,’ב סורטפ ,11-01 ,’ג ,’א סורטפ ,01-8 ,6-5 ,’ג ,62 ,’א בקעי ,31 ,’ג םיימורה ,8 ,’ג
 ,14-93 ,’ב םיחילשה ,32-71 ,8-6 ,ז”י ,7-3 ,ו”ט ,23-13 ,’ח ,42 ,’ה ,41-21 ,’א ןנחוי ,32 ,ג”י ,4 ,’ד יתמ 531  36 ,’ו ,4 ,1 ,’א ןנחוי 431  6 ,’ט ןנחוי 331  52-42 ,’א הדוהי ,7 ,’א ,’ב סויתומיט ,5 ,’א ,’א םיקינולסתה ,02-61 ,’ג ,91-71 ,’א םייספאה ,01-9 ,ב”י ,’ב םייתנירוקה ,8 ,’ו ,8
 ,’א ,’א סורטפ ,51-41 ,’ב םירבעה ,7 ,’א ,’ב סויתומיט ,21 ,’א ןנחוי ,91 ,’י סקול ,61-21 ,א”נ היעשי ,1 ,ח”כ ,62 ,ד”י ילשמ ,01 ,ג”כ עשוהי ,8 ,א”ל םירבד 631  3-1 ,’ג ,’א ןנחוי ,12 ,81 ,’א בקעי ,72-62 ,’ה םייספאה ,91-81 ,’ה ,’ב םייתנירוקה ,71-41 ,’ח םיימורה ,54-24 ,’י
 ,31 ,ג”כ ,41 ,9 ,ו”ט ,51 ,’ז יתמ ,9-8 ,’ב יכאלמ ,31-11 ,’ח סומע ,5-4 ,’א לאוי ,6 ,’ד עשוה ,6 ,’נ ,01 ,ח”מ ,2-1 ,ג”כ ,01 ,ב”י ,12 ,’י ,41-31 ,’ו הימרי ,11-01 ,ו”נ ,11-01 ,ט”כ ,02 ,’ה ,21 ,’ג היעשי 831  22-02 ,’ג תולגתהה ,32-12 ,ז”י ,65 ,’ו ןנחוי 731  82-62 ,’ב תולגתהה ,5-3
 םיקינולסתה ,64 ,43-23 ,ה”כ ,05-74 ,34-14 ,03 ,ג”י ,02 ,’ה ,21 ,’ג יתמ ,91 ,ד”י היעשי ,02 ,4 ,ח”י לאקזחי ,911 ,ט”יק ,6-4 ,’א םיליהת 931  3-1 ,’ב ,’ב סורטפ ,4-3 ,ד ,’ב סויתומיט ,3-1 ,’ד ,’א סויתומיט ,51-31 ,א”י ,’ב םייתנירוקה ,81 ,ז”ט םיימורה ,03-92 ,’כ םיחילשה
 רבדמב 141  41 ,’ז ,5 ,’א תולגתהה ,7 ,’א ,’א ןנחוי ,02-81 ,’א ,’א סורטפ ,12-02 ,21 ,ג”י ,02-91 ,’י םירבעה ,81-31 ,’ב ,7 ,’א םייספאה ,11-6 ,’ה ,62-42 ,’ג םיימורה ,82 ,’כ םיחילשה ,82 ,ו”כ יתמ ,81 ,’א היעשי 041  72 ,א”כ ,32-12 ,7 ,’ב תולגתהה ,51-41 ,’א הדוהי ,9-8 ,’א ,’ב
 םיחילשה ,2-1 ,’ג יתמ ,23-03 ,ח”י לאקזחי ,9 ,’ל ,41 ,’ז ,’ב םימיה-ירבד ,31 ,ז”י ,’ב םיכלמ 341  51-41 ,21 ,’ה םיימורה ,7 ,א”נ םיליהת 241  2-1 ,’ב ,9 ,’א ,’א ןנחוי ,71-31 ,’א ,’א סורטפ ,2-1 ,’ה םירבעה ,61-21 ,’א ,’א סויתומיט ,51 ,’ד םיימורה ,03 ,ז”י םיחילשה ,92-62 ,ו”ט
 ,61-11 ,’ד ,91-61 ,’ג ,22-02 ,’ב םייספאה ,92-62 ,’ד סוקרמ ,23-13 ,ג”י יתמ 541  3 ,’א תולגתהה ,11 ,9 ,ט”יק ,11-7 ,ט”י ,2-1 ,’א םיליהת ,21 ,ג”כ בויא ,51 ,ז”ט ,’א םימיה-ירבד ,8-7 ,’א עשוהי ,3 ,’ח םירבד 441  91-51 ,’ג ,61 ,5 ,’ב תולגתהה ,02 ,ו”כ ,22 ,’ח ,91 ,’ג ,83 ,’ב
  32 ,ג”י יתמ ,3-2 ,’א םיליהת 641  2 ,’ב ,’א סורטפ ,01-6 ,’ב ,32-71 ,’א םייסולוקה
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�ךברקב�םיהולא�ייח�תא�לולכל�ךיא

)7דומעמךשמה(

 ונב אוה חישמה עושי יכ ןימאמ ינא 1.יכונא אטוח יכ ,יתמשנ לע םחר ,יהולא ,ינודא
 לכ לע הרפכ םשל רקיה ומד תא ריגהו בלצה לע תמ אוה יכ ןימאמ ינא 2.יחה לאה לש
 בשוי וניהשו 4שדוקה חור חוכב םיתמה ןמ עושי תא םיקה םיהולאש ןימאמ ינא 3.יאטח
 יבל ירעש תא חתופ ינא 5.וז יתליפתלו יאטח לע יתודוותהל בישקמו הז עגרב םיהולא ןימיל
 רשא ,רקיה ךמדב םימהוזמה יאטח לכ תא אנ ץחר 6.עושי ינודא ,יבל ךות לא ךתוא ןימזמו
 לע יל חלסת התא ,עושי ינודא ,יל ברסת אל התא 7.אתלגלוגב בלצה לע ימוקמב תרגיה
 רמאנ ךרבדב 8.ךכ בותכ ,שדוקה יבתכ ,ךרבדב יכ תאז עדוי ינא .יתמשנ תא לאגתו יאטח
 01,יל תינעש עדוי ינאו ,יתוא תעמשש עדוי ינא ןכל 9.יתוא ללוכ הזו - שיאל ברסת אל יכ
 יתדות תא ךל חיכואו יתמשנ תלואג לע ,עושי ינודא ,ךל הדומ ינאו .יתלאגנש עדוי ינאו
 11.דוע אטחא אלו ךיתווצמ יולימב
 ,'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

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

.בוטלכםיהולאםכילעאיבי.ינודאתאוללה
ןמפוהרזלינרב
םשבעודיה
ינחורגיהנמ-ומאלאינוט
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.ברעב 00:8-ו םיירהצה רחא 00:3-ב ןושאר ימיב ,00:8-ב ברע לכ תומייקתמ תוליפת - ainrofilaC ,yrtnuoC noynaC ,.ywH arreiS 63131 09319 - סל'גנא סול תייסנכ
 ,הינרופילק ,דווילוהב דנלייה תרידשו דווילוה תרדש תניפב הרזחבו הליפתל םניח העסה -הליפת�לכ�רחאל�תשגומ�החורא

 .03:6-ו 03:1-ב ןושאר ימיבו - ברעב 03:6-ב םוי ידמ
.תועשהוםוקימהתגשהלונפלט.וסנקרא,הנקראסקטמתוקד51-ו,וסנקרא,תימסטרופ,יזר’ג-וינבםגברעידמתומייקתמתוליפת

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

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

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

םינתינומאלארמוכהלש”חישמה”ירפסותורפסה
.תופשהבורבהגשהל

לשהרדסבןושארהדעצהתאתמייסהתעהז
דעצה.העושילעיגהלתנמ-לעםיצוחנהםידעצהשימח
םויידמבלצהתאתחקלותוגונעתמענמיהלאוהינשה
תא,ישיאהךנוצרתאתימהל,רמולכ,ףגתסהלתנמ-לע
הלאלכ.ויתוואתלכלעםלועהתאו,ךלשישפנהינאה
.חישמהלשותומךותבלבטיהלםיבייח

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

�ונניאש�ימ”�:רמא�עושי�.רחואמ�ידמ�רתוי�היהי�הזש
�“רזפמ�-�יתיא�ףסוא�ונניאש�ימו�,אוה�ידגנ�יתיא
�.)�03,ב“י�יתמ�יפ-לע�הרושבה(

�םדא�לש�ובל�ךותל�ערזנ�םיהולא�רבד�רשאכ
�לכואה�תא�בונגל�דיימ�אב�ןטשה�,ףיטמ�ידי-לע
�741.ושפנ�ךותמ�םיהולאה�תושיי�לש�בוטה�ינחורה
�חצנה�ייח�וניה�םכב�םיהולא�רבדש�ןוויכמ�,תאז
�841.חצנ�ייח�םכל�ונוכייש�הצור�וניא�ןטשהו�,םכלש
�,םיהולא�רבד�לש�עובק�ןפואב�היתשו�הליכא�ידי-לע
�תונויסינ�ולשכיי�,ונכותב�םיהולא�לש�חוכה�חור�אוהש
�941.ונכותמ�םיהולא�רבד�תא�בונגל�ןטשה

�ינפמ�ןגה�לע�רומשל�רומא�היה�םדאש�םשכ
�תוכלמ�לע�שחנה�ינפמ�רומשל�םירומא�ונא�ךכ�,שחנה
�051.ונברקב�םייחה�ונלש�חצנה�ייח�איהש�,םיימשה
�ןורחאה�םדאה�,עושי�לבא�,לשכנ�ןושארה�םדאה
�הרושבה(�“םלועה�תא�יתחצנ�ינא�:ודדועתה”�:רמוא
�ונחנא”�ונברקב�יח�עושי�רשאכ�.)�33,ז“ט�ןנחוי�יפ-לע
�.)�73,‘ח�םיימורה�לא�תרגיאה(�“םיחצנממ�רתוי

�ונא�,עושי�לש�ופוגב�םיבר�םיקלח�ונניהש�,ונחנא
�תישענה�םייחה�ץע�לש�ותדובע�לש�תיפוסה�האצותה
�דבועו�יחה�םייחה�ץע�הז�151.דחי�םג�ונכרדו�ונכותב
�לש�תיפוסה�האצותל�איבמה�וידחי�ונברקבו�ונכותב
�תחטובה�הלכ�היהת�םיהולאל�היפל�,םיהולא�דועיי
�אוהו�וב�םיללוהמ�ונא�.הב�חטוב�אוהש�הלכו�וב
�251.ונב�ללוהמ

�:הלא�םילימב�םדא�לכ�ריהזמ�עושי�ןודאה
�שיא�לכל�םלשל�רכשה�יתיאו�רהמ�אב�יננה”
�השוע�אוה�םא�ןיב�,)�21,ב“כ�תולגתהה(�“והשעמכ
�ותדובע�וא�,ןטשה�תדובע�וא�םיהולא�תדובע�תא
�ךישממ�עושי�351.ןטשה�תדובע�ןידכ�הנידש�ולש
�]םייחה�ץע[�שארה�,ותה�ינא�ףא�ףלאה�ינא”�רמואו
�ןורחאהו�]םייחה�ץע[�ןושארה�,]םייחה�ץע[�ףוסהו
�רשא�]ץראה�ינפ-לע�הלא[�ירשא�.]םייחה�ץע[

�ץעב�םתלשממ�היהת�ןעמל�,ויתווצמכ�םישוע
�ךרד�הריעה�ואבו�]םיימשבו�ץראה�ינפ�לע[�םייחה
�.)�41-31,ב“כ�תולגתהה(�“םירעשה

�ינשמ�ץעב�הנתומ�חצנה�תא�הלבת�וב�םוקמה
�ינפ-לע�,ןאכ�תייח�רשאכ�לוכאל�תרחבש�םיצעה
�,בוש�,אוהש�,םייחה�ץעמ�לוכאל�רחבת�םאה�451.ץראה
�לוכאל�רחבת�םאה�וא�,וב�םיהולאו�עושי�תליכאכ
�תוומהו�ןטשה�תליכאכ�וניהש�,עשרו�בוט�תעדה�ץעמ
�.וישכע�ךינפב�תגצומ�איהו�ךלש�איה�הריחבה�?וב
�ידי-לע�,ויבאלו�ול�תתל�רחבנ�םאש�רמוא�עושי
�םויב�ונל�רוזעי�אוה�,ונברקב�תויחל�,שדוקה�חור
�םוי�לוחל�רומא�יתמ”�:לואשל�יושע�התא�551.העושיה
�התע�הנה”�:ךכ�וז�הלאשל�הנוע�םיהולא�”?יתעושי
�לא�הינשה�תרגיאה(�“העושי�םוי�התע�הנה�,ןוצר�תע
�ךלש�העושיה�םוי�,םיהולא�יפל�.)�2,‘ו�םייתנירוקה

 יתמ 941  11 ,’ה ,’א ןנחוי ,01 ,’י ,42 ,’ה ןנחוי ,51 ,’ד סוקרמ 841  51-41 ,’ד סוקרמ 741
 ,א”ק ,01 ,ז”צ םיליהת ,1 ,’א בויא 051  8 ,’ה ,’א סורטפ ,02-41 ,’ד סוקרמ ,9-3 ,ג”י
 םייתנירוקה ,13-92 ,’כ םיחילשה ,14 ,ו”כ ,34 ,ד”כ יתמ ,31 ,’ח ילשמ ,4-3 ,א”מק ,4-3
 ,72 ,’א בקעי ,42-22 ,9-5 ,’ה ,’א םיקינולסתה ,81-01 ,’ו ,72 ,’ד םייספאה ,31 ,ז”ט ,’א
 םיימורה ,2 ,ד”י ןנחוי 151  72 ,א”כ תולגתהה ,32 ,’א הדוהי ,9-8 ,’ה ,’א סורטפ ,7 ,’ד
 ,’ו ,’ב םייתנירוקה ,03-4 ,ב”י ,02-91 ,71 ,51 ,’ו ,71-61 ,’ג ,’א םייתנירוקה ,8-4 ,ב”י
 תולגתהה ,03 ,72-52 ,’ה ,61-51 ,’ד ,22-81 ,’ב םייספאה ,92-62 ,’ג םייטלגה ,81-61
 ,13-03 ,’א ,’א םייתנירוקה ,8 ,ו”ט ןנחוי 251  41 ,ב”כ ,72-9 ,7 ,3-2 ,א”כ ,7 ,ט”י
 ,41-21 ,’ב סוטיט ,5-4 ,’א ,’ב םיקינולסתה ,12-02 ,’ג םייפיליפה ,72-52 ,’ה םייספאה
 ,6-3 ,’נ םיליהת ,03 ,א”כ בויא 351  3-1 ,’ג ,’א ןנחוי ,41-21 ,’ד ,’א סורטפ ,21 ,’א בקעי
 ,64-13 ,ה”כ ,72 ,ז”ט ,05-94 ,34-04 ,03 ,ג”י ,32-22 ,’ז יתמ ,41-31 ,ב”י ,9 ,א”י תלהק
 ,9 ,4 ,’ב ,’ב סורטפ ,01 ,’ה ,’ב םייתנירוקה ,31 ,’ג ,’א םייתנירוקה ,61-5 ,’ב םיימורה
  51-11 ,’כ תולגתהה ,51-41 ,’א הדוהי

  ינווי רוקמ ,2 ,’ו ,’ב םייתנירוקה 551  71 ,ב”כ תולגתהה ,61 ,’ו םיימורה ,02 ,ח”ל הימרי ,51 ,ד”כ עשוהי ,02-51 ,’ל ,82-62 ,א”י םירבד ,7 ,’ד ,71-61 ,9 ,’ב תישארב 451
 ,63-43 ,א”כ ,12-31 ,ב”י סקול ,8-6 ,’מ היעשי ,8-7 ,’ח תלהק ,1 ,ז”כ ילשמ ,4 ,ד”מק ,03 ,ב”כ םיליהת ,2-1 ,ד”י ,62-52 ,’ט ,9 ,’ח בויא ,51 ,ט”כ ,’א םימיה-ירבד 651
 ,’ט ,8 ,’ח ,02 ,’ג תלהק ,51 ,ד”ל ,32 ,’ל בויא ,6 ,’ב ,’א לאומש ,91 ,’ג תישארב 751  01 ,’ג ,’ב סורטפ ,42 ,’א ,’א סורטפ ,51-31 ,’ד ,11-01 ,’א בקעי ,2 ,’ה ,’א םיקינולסתה
11-01 ,’א בקעי ,72 ,’ט םירבעה ,7 ,’ו ,’א סויתומיט ,22 ,ו”ט ,’א םייתנירוקה ,21 ,’ה םיימורה ,21 ,א”נ היעשי ,7 ,ב”י ,5
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